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برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
الصحة العالمية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة التاسعة والثالثون
المقر الرئيسي لمنظمة األغذية والزراعة ،روما ،إيطاليا 72 ،يونيو/حزيران 0 -
يوليو/تموز 7102

العالقات بين سياسات منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
واستراتيجياتهما وخطوطهما التوجيهية وعمل الدستور الغذائي1
مقدمة

(من إعداد منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية)

الحظت هيئة الدستور الغذائي (الهيئة) في دورتها الثامنة والثالثين ،لدى النظر فيي اعتمياد
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المبادئ العامة للدسيتور الغيذائي إلضيافة مغيذاا أساسيية إلي األغذاية عنيد الخطيو  ،8التحفظيا
التييي أعربييت عنهييا الوفييود بش ي القس ي  2-3-3فيمييا اتعل ي بييدع الدسييتور الغييذائي لتنفيييذ الخطييو
التوجيهييية لمنظميية الصييحة العالمييية واسييتراتياياتها العالمييية ذا الصييلة ميين أج ي حماايية الصييحة
العاميية وقييد أبلي ممثي منظميية الصييحة العالمييية الهيئيية بي منظميية األغذايية والزراعيية (المنظميية)
باالشييترا ميي منظميية الصييحة العالمييية تدرسييا كييي امكيين للدسييتور الغييذائي دعيي السياسييا
واالستراتيايا والخطو التوجيهية المشتركة بين المنظمتين أو التفاع معهيا علي أفضي وجي ،
وميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا الطراقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية المناسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبة ليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذل ،
وأ التوصيييا المرفوعيية ميين المنظمتييين امكيين أ تقييد إلي الهيئيية فييي دورتهييا المقبليية ميين خييال
2
اللانة التنفيذاة ،بحسب مقتض الحا
وتعيد هذه الوثيقة عرض األحكا التي تخص العالقا بين المنظمتيين وبيين هيئية الدسيتور
-2
ر
الغذائي بحسب تيرد فيي النظيا األساسيي والالئحية الداخليية (الفقيرا مين  3إلي  )5وتيذكر بيبع
األمثلة عن التفاعال بين المنظمتين والدستور الغذائي فيي السينوا األخيير (الفقير  )6وتعيرض
تحليييييييييالا مييييييييوجزاا للتاييييييييار التييييييييي تحققييييييييت فييييييييي سيييييييييا تليييييييي األمثليييييييية (الفقييييييييرا
من  7إل  )13وتخلص أخيراا إل اقتراح سبي للمضي قدما ا

العالقااات بااين الفاااو ومنظمااة الصااحة العالميااة وبااين الهيئااة بحسا مااا ياان
األساسي للدستور الغذائي والئحته الداخلية

عليهااا النظااا

ت سست هيئة الدستور الغذائي بموجب القرار  61/12لمؤتمر الفاو في نوفمبر/تشران الثياني
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 1661وقييرار جمعييية الصييحة العالمييية رقيي  WHA16.42فييي مااو/أاييار  1663وبمييا أ الهيئيية هييي
الاهاز التنفيذي لبرنيام المواصيفا الغذائيية المشيتر بيين الفياو ومنظمية الصيحة العالميية ،فهيي
 1أُدرجت هذه الوثيقة أاضا ا في جدو أعما الدور الحاداة والسبعين للانة التنفيذاة لهيئة الدستور الغذائي ضمن الوثيقة
CX/CAC 16/71/13

 2الفقرتا  25و 26من الوثيقة

REP 15/CAC

MQ965/A
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تعتبيييييييير جهييييييييازاا مشييييييييتركا ا بييييييييين المنظمتييييييييين وفيمييييييييا اخييييييييص الفيييييييياو ،فيييييييي
هي أحد األجهز المشمولة بالماد السادسة لدستور الفاو

الهيئيييييييية

ودخ النظا األساسي لهيئية الدسيتور الغيذائي حيريز التنفييذ عقيب اعتمياده مين ميؤتمر الفياو
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ومن جمعية الصيحة العالميية وقيد جيرى بعيد ذلي تنقيحي مين قبي الاهتيين نفسييهما فيي عيا 1666
3
وعا 2006
وتماشيا ا م الماد  8من النظا األساسي ،اعتمد الهيئة الئحتهيا الداخليية التيي ميا لبثيت أ
-5
عييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ردلت
4
مرا عد

أمثلة عن التفاعل بين الفاو/منظمة الصحة العالمية وبين الدستور الغذائي
إ األمثلة المعروضة في الملح بهذه الوثيقة قد حدد علي وجي غيير شيام اسيتناداا إلي
-6
األعما الماضية والااراية للهيئية التيي تميت خاللهيا مراقبية المسيائ المتصيلة بالتفاعي بيين عمي
الهيئيييييييييييييييييييييييييية ميييييييييييييييييييييييييين جهيييييييييييييييييييييييييية ،و بييييييييييييييييييييييييييين سياسييييييييييييييييييييييييييا الفيييييييييييييييييييييييييياو
و/أو منظمة الصحة العالمية واستراتياياتهما وخطو هما التوجيهية مين جهية أخيرى ايرد وصي
لهذه األمثلة في الملح بهذه الوثيقة وليسيت الغااية منهيا مناقشية مضيمونها فيي اليدور الحاليية وال
اقتراح أي تفسير من قب الفاو ومنظمة الصحة العالمية للقواعد الحاليية التيي تينظر الفياو أو منظمية
الصحة العالمية أو الدستور الغذائي ،وإنما الغااة هي رح نقا للنظر فيها

التحليل
إ الفاو ومنظمة الصحة العالمية بصفتهما وكالتين متخصصتين من وكاال منظومة األم
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المتحد مكلفتا بوض سياسا واسيتراتيايا وخطيو توجيهيية فيي مايالي األغذاية والزراعية،
والصحة العامة ،تباعا ا أما والاة الهيئة فتقضي بوض مواصفا متف عليها دولييا ا لألغذاية ترميي
إل حمااة صحة المستهل وضما الممارسا المنصفة في تاار األغذاة وتت ل عضواة الهيئة
كاملة من دو أعضاء أو منظما أعضاء في الفاو و/أو في منظمة الصيحة العالميية وهيي بالتيالي
"صانعة" ك ر من مواصيفا الدسيتور الغيذائي وخطو ي التوجيهيية وتوصييات  ،وكيذل السياسيا
واالسييتراتيايا والخطييو التوجيهييية للفيياو ولمنظميية الصييحة العالمييية اييرتب بع ي ميين العم ي
المعياري للمنظمتين بمهمة وضي المواصيفا التيي تضيطل بهيا هيئية الدسيتور الغيذائي ،وليذا مين
مصلحة البلدا األعضاء في المنظمتين أ اكو هنا اتصا فعا وكفوء لضيما صين قيرارا
 3ايينص النظييا األساسييي علي اعتبييار الهيئيية […] مسييؤولة عيين تقييدا اقتراحييا إلي المييداران العييامين للمنظمتييين وتلقييي
مشورتهما بش ك المسائ المتعلقة بتنفيذ برنام المواصفا المشتر (الماد  )1وقيا الهيئية برفي التقيارار والتوصييا
إل مؤتمر الفاو وإل الاهاز ا لمناسب ليدى منظمية الصيحة العالميية مين خيال الميدار العيا لكي منهميا (المياد  )5مين بيين
جها أخرى
 4تنص الالئحة الداخلية للهيئة عل وجو قيا الميداران العيامين للفياو ومنظمية الصيحة العالميية باليدعو إلي عقيد دورا
الهيئة وتحداد مكا انعقاد االجتماع (الماد السادسة 4-من الالئحة الداخلية) ووجو قيا المداران العامين للمنظمتين […]
ب عييداد جييدو أعمييا مؤقييت لكي دور ميين دورا الهيئيية (الميياد السييابعة 1-ميين الالئحيية الداخلييية) وعييد حييذ أايية مييواد
أدرجتها األجهز الرئاسية أو المداران العامين للمنظمتين عن جدو األعما (الماد السابعة 6-من الالئحة الداخلية) ،وقييا
المداران العامين للمنظمتين بلفت انتباه األجهيز الرئاسيية للفياو و/أو منظمية الصيحة العالميية إلي توصييا الهيئية التيي قيد
تكو لها تداعيا مالية أو براماية أو عل مستوى سياسا الفاو و/أو منظمة الصحة العامية ،التخياذ اإلجيراءا المناسيبة
(الماد العاشر  3-من الالئحة الداخلية) وأن ااوز للمداران العامين للفاو ومنظمة الصحة العالمية الطلب إل أعضاء الهيئة
تزواد الهيئة بمعلوما حو اإلجراءا المتخذ عل أساس التوصييا التيي رفعتهيا الهيئية (المياد العاشير  4-مين الالئحية
الداخلييية) باإلضييافة إلي ذلي  ،تصييبا الالئحيية الداخلييية والتعييداال عليهييا نافييذ بنيياء علي موافقيية المييداران العييامين للفيياو
ومنظمة الصحة العالمية عليها م مراعا أاة مصادقة قد تستوجبها إجراءا المنظمتين
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مستنير في عم الهيئة المتعل بوض المواصفا
السياسا ذا الصلة للمنظمتين

3

واشم ذل حصو الهيئة عل معلوما عن

وفييي األمثليية التييي جييرى تحداييدها ،اس يتُخدمت قنييوا ووسييائ اتصييا مختلفيية بييين نظييا
-8
الدستور الغذائي والمنظمتين وفي الحالة المثالية ،اتوق من الهيئية أ تقيي اتصياالا باالتاياهين مي
األجهز الرئاسية للفاو ولمنظمة الصحة العالمية مين خيال أمانيا الفياو ومنظمية الصيحة العالميية
والدستور الغذائي ،لضما التآزر وتكام العم فيما بينها وبوس االتصيا غيير الكيافي أو غييا
األسلو المنهاي لالتصا بين تلي األجهيز أ ايؤدي إلي تي خيرا فيي تنياو الدسيتور الغيذائي
ألولواييا السياسييا التييي حيييددتها المنظمتييا  ،أو قييد اييؤدي إلييي قيييا الدسييتور الغييذائي بوضييي
مواصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييفا
من دو أ اكو قد ا ل بالشك الكافي عل سياسا المنظمتين أو استراتياياتهما أو خطو هميا
التوجيهية
وأحيانا ا ل ايت إبيال الهيئية فيي الوقيت المناسيب بالسياسيا أو االسيتراتيايا أو الخطيو
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التوجيهية قييد الصيياغة أو االسيتكما ليدى المنظمتيين وقيد تنيت ثغيرا علي مسيتوى المعلوميا
أاضا ا بسبب االتصا غير الكافي بين جهة االتصا الو نية للدستور الغذائي وبين وحدا الشؤو
الدولييية المسييؤولة عيين عمي المنظمتييين فييي بلييد معييين وبوسي التشيياور غييير الكييافي بييين أصييحا
المصلحة عل المستوى الو ني فيما خص تحدايد المواقي مين مسيائ الدسيتور الغيذائي ،أ ايؤثر
أاضا ا في اتسا صن القيرارا علي المسيتوى اليو ني امكين تخطيي تلي التحيداا عبير تعزايز
اال تصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا
عل المستواين الو ني والدولي إ معالاة مس لة مقاومة مضادا المكروبا في اآلونة األخير
( التيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي اعرضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييها
المث واو في الملح ) تد عل أ التفياعال حسينة التوقييت والهادفية بيين الفياو ومنظمية الصيحة
العالمييية والهيئيية ،قييادر عل ي تسييرا النظيير فييي سياسييا المنظمتييين ذا األولوايية ضييمن نظييا
الدستور الغذائي
 -10وتتمتيييي هيئيييية الدسييييتور الغييييذائي ب مكانييييا هائليييية لييييدع تنفيييييذ سياسييييا المنظمتييييين
واستراتياياتهما وخطو هما التوجيهية أو المساهمة في  ،من خال وض مواصفا غذائية دوليية
والحقيقة أ جمعية الصحة العالمية والمؤتمرا األخرى المشتركة بين المنظمتيين 5قيد دعيت هيئية
الدسييييييييييتور الغييييييييييذائي إليييييييييي العميييييييييي عليييييييييي عييييييييييد مايييييييييياال محييييييييييدد للمسيييييييييياهمة
في المااال ذا األولواة التي حددتها تل المؤتمرا الحكومية الدوليية العالميية المعقيود بيدعو
من المنظمتين
 -11وعل ي ضييوء مييا تقييد  ،ال انبغييي لألجهييز الرئاسييية للمنظمتييين أ تح رم ي الهيئيية أكثيير ممييا
تحتمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين أعميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا
ولدى دعو الهيئة إل استهال عم جداد لدع السياسا أو االستراتيايا أو الخطو التوجيهيية
للمنظمتين ،اايب تحدايد نطيا واضيا وإعطياء توجيهيا لهيا وانبغيي ألي عمي جدايد مقتيرح أ
اتماشي مي اسييتراتياية الهيئيية الممتييد لسييت سيينوا وأ اكييو قييابالا للتنفيييذ ضييمن جييدو زمنييي
معقو وموارد متاحة
 -12وإ األحكا الحالية للنظا األساسي للدستور الغذائي والئحت الداخلية تتيا للمنظمتين إبقاء
الهيئة عل بينة من األمور من خال عدد مين الطير فميثالا قيد تقتيرح المنظمتيا بنيوداا إلدراجهيا
 5أمثلة عن المؤتمر المشتر بين المنظمتين المعني بالمعااير الغذائية والمواد الكيميائية في األغذاة وتاار األغذاة ()1661
والمؤتمر الدولي المعني بالتغذاة ( )1662والمؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذاة ()2014
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في جدو األعما المؤقيت الخيا بكي دور مين دورا الدسيتور الغيذائي والبنيود المنبثقية عين
الفاو ومنظمة الصحة العالمية هي بنود دائمة عل جدو أعميا الهيئية وعيدد مين لايا المواضيي
العامة  6امكن للمنظمتين االشترا في إعداد وثيائ للمناقشية أو وثيائ لقاعية الميؤتمرا مين أجي
لفييت االنتبيياه إل ي مسييائ محييدد وتقييدا مقترحييا وم ي رد المناقشييا بالمعلومييا فييي أايية دور ميين
الدورا بع تل األحكا لي اسيتخد ولعلي قيادر علي تحسيين االتصيا بشي عيدد مين مسيائ
السياسا ذا الصلة
 -13وامكيين إاييالء المزاييد ميين االعتبييار إلي الييدور المحييوري الييذي امكيين للانيية التنفيذايية لهيئيية
الدسييتور الغييذائي أ تؤدا ي ميين خييال إجييراء اسييتعراض نقييدي ،ميين أج ي ضييما إاييالء االعتبييار
للسياسا ذا الصلة لك من المنظمتين

خالصة
 -14إ المنظمتين ،بتوجي من أجهزتهما الرئاسيية ،تضيعا سياسيا واسيتراتيايا وخطو يا ا
توجيهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية
في المااال التي تخص والاية كي منهميا وبميا أ عضيواة الدسيتور الغيذائي تكياد تكيو مشيابهة
تماما ا لعضواة الفاو ومنظمة الصحة العالمية ،ف الهيئة ميدعو إلي اإلحا ية علميا ا ب هميية ضيما
ني كافية السياسيا واالسيتراتيايا والخطيو التوجيهيية للمنظمتيين االعتبيار المناسيب فيي عمي
الدستور الغذائي
 -15فييي حييا رغبييت الهيئيية فييي ذل ي  ،س يو تعييد الفيياو ومنظميية الصييحة العالمييية سييبالا ممكنيية
للمضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي قييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدما ا كييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ت نظيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير
فيها الانة التنفيذاة في دورتها المقبلة وهيي قيد تتضيمن مشيروعا ا "ألفضي الممارسيا " مين أجي
تعزايز الحيوار بيين هيئية الدسيتور الغيذائي واألجهيز الرئاسيية و/أو الميداران العيامين للمنظمتييين،
فضالا عن إدخا تعيداال ممكنية علي كتييب التعليميا اإلجرائيية مين أجي السيماح للهيئية باتخياذ
قرارا مستنير في ضوء السياسا واالسيتراتيايا والخطيو التوجيهيية الحاليية للمنظمتيين ،ال
سيما ضمن عملية االستعراض النقدي

 6لا ا الدستور الغذائي المعنية بنظافة األغذاة ،وبالملوثا في األغذاة ،وبالمواد المضيافة إلي األغذاية وبمخلفيا األدواية
البيطراة في األغذاة ،وبمخلفا المبيدا وبالتغذاة واألغذاة لالستخداما التغذواة الخاصة
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منظمة الصحة العالمية وبين الدستور الغذائي/ أمثلة عن التفاعل بين الفاو:ملحق
Example A: WHO Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health (DPAS)
A1. The World Health Assembly (WHA) adopted the Global Strategy on Diet, Physical Activity and
Health in May 2004 (WHA57.17). The Resolution requested Codex to consider action it could take to
improve health standards of foods to support the implementation of DPAS
A2. WHO informed the 55th Session of the Executive Committee (CCEXEC) held in February 2005
of the adoption of DPAS which underlined the importance of Codex standards for member countries,
especially as regards nutrition and labelling, in order to provide better information to consumers. The
55th CCEXEC then requested WHO, in cooperation with FAO, to prepare a document highlighting the
action that could be taken by Codex for consideration at the 28th Session of the Commission in July
2005
A3. Documents highlighting the work and activities that could be undertaken by Codex, in particular
by the Committees on Food Labelling (CCFL) and on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses
(CCNFSDU), to facilitate the implementation of DPAS were prepared and discussed at the 28th and
29th Sessions of the Commission. The 29th Session of the Commission then requested CCFL and
CCNFSDU to review the proposed actions at their sessions in 2007 (35th CCFL) and in 2006 (28th
CCNFSDU) respectively
A4. The 30th Session of the Commission reviewed the outcomes of the discussions at the 35th CCFL
and 28th CCNFSDU. In 2008, the 31st Session of the Commission approved initiation of new work to
revise the Guidelines on Nutrition Labelling (CAC/GL 2-1985) by CCFL (N16-2008) to implement
DPAS and in 2010, the 33rd Session of the Commission approved initiation of new work to establish
Nutrient Reference values (NRVs) for Nutrients Associated with Risk of Diet-related Noncommunicable Diseases for the General Population by CCNFSDU (N04-2010) and by CCFL (N122010) to implement the DPAS
A5. CCFL completed work directly triggered by DPAS by its 36th Session in May 2013 while the
work of CCNFSDU continues. In fact, the work related to support the implementation of DPAS has
become one of CCNFSDU’s routine areas of work
Example B: WHO Guidelines for Drinking-Water Quality
B1. WHO produces international norms on water quality and human health in the form of guidelines
that are used as the basis for regulation and standard setting, in developing and developed countries
world-wide. The second edition of Guidelines for Drinking-Water Quality was published in 1993. The
Codex Standard for Natural Mineral Waters was revised subsequently in order to align with the WHO
guidelines.
B2. The third edition of Guidelines for Drinking-Water Quality was published in 2004 and triggered
the revision of the Codex standard. The 8th Session of the Codex Committee on Natural Mineral
Waters (February 2008) adopted the levels of many chemicals at the same level as those in the WHO
guidelines (arsenic, barium, cadmium, chromium, cyanide, lead, manganese, nickel, selenium) but
adopted for other chemicals the levels that were lower (antimony, copper, mercury, nitrite) or higher
than in the WHO guidelines (boron). The Committee did not set any level for fluoride while the WHO
guidelines had one
B3. The fourth edition of Guidelines for Drinking-Water Quality was published in 2011, with a
revised guideline values for boron, and some guidelines values withdrawn and in some cases, changed
to health-based values7. No action has however been taken so far in Codex to amend the Codex
standard for natural mineral waters. Further the first addendum of the fourth edition is anticipated to
be published later in 2016, with one likely amendment to change the guideline value for barium
Example C: WHO’s infant and young child feeding recommendations including the International
Code of Marketing of Breast-milk Substitutes (1981) and subsequent World Health Assembly
resolutions, and the Global Strategy for Infant and Young Child Feeding (2003)
C1. WHO recommends that infants be exclusively breastfed for the first six months of life to achieve
optimal growth, development and health, and that mothers should continue to breastfeed their children

For some chemicals, a health-based value rather than a formal guideline value is proposed. Reasons include when 7
occurrence is only at concentrations well below those that would be of concern for health. For managanese, the guideline
value was changed to a health-based value since aesthetic as well as health aspects should be considered in the setting of
national standards and regulations and confirming the acceptability of drinking-water
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beyond the age of six months, until they are two years of age or older, at the same time providing
them with safe and appropriate complementary foods to meet their evolving nutritional requirements.8
C2. In 1986, WHA adopted a resolution (WHA 39.28), which stated that “the practice being
introduced in some countries of providing infants with specially formulated milks (so-called ‘followup milks’) is not necessary”
C3. In 1987, the Commission defined follow-up formula – or follow-on milk – as “a food intended for
use as a liquid part of the weaning diet for the infant from the 6th month on and for young children.”9
However, WHO maintains that breast milk remains the most appropriate liquid part of a progressively
diversified diet for the vast majority of children between 6 and 24 months of age, once
complementary feeding has begun. Moreover, for those children who, for various reasons, are not
breastfed, or for whom breastfeeding will stop before the recommended duration of two years or
beyond, acceptable milk sources exist. WHO further maintains that as well as being unnecessary,
follow-up formula is unsuitable when used as a breast-milk replacement from six months of age
onwards
C4. The Codex Standard for Follow-Up Formula (CODEX STAN 156-1987) was adopted by the
Commission at its 17th Session in 1987. An amendment to the Labelling Section was adopted in 1989
by the 18th Session. In July 2013, the 36th Session of the Commission agreed to initiate a further
review of the existing Standard for Follow-up Formula
C5. When the further amendment to the existing Codex Standard for Follow-up Formula was
proposed, WHO stated that WHA resolutions should guide and inform the work undertaken by
Codex, so as to ensure policy coherence across various intergovernmental bodies of FAO and WHO.
In this context, for the revision of the existing Standard, WHO had request the Codex Committee to
include some language in the revised standard which adequately reflects the resolution WHA39.28
C6. In 2010, WHA adopted Resolution WHA63.23 which stated that the promotion of breast-milk
substitutes and some commercial foods for infants and young children undermines progress in optimal
infant and young child feeding, and called upon the infant food manufacturers and distributors to
comply fully with their responsibilities under the International Code of Marketing of Breast-milk
Substitutes and subsequent relevant WHA resolutions
C7. The continuing, inappropirate marketing practices for follow-up formula are undermining both
exclusive and continued breastfeeding in many industrialized and developing countries. In 2012, as
part of the efforts in putting into practice the comprehensive implementation plan on maternal, infant
and young child nutrition, the 65th WHA, through Resolution WHA65.6, requested the DirectorGeneral of WHO to provide clarification and guidance on the inappropriate promotion of foods for
infants and young children cited in Resolution WHA63.23. Accordingly the work was carried out by
WHO and the Guidance on ending the inappropriate promotion of foods for infants and young
children has been submitted to the 69th WHA in May 2016 for consideration as requested by WHA
decision WHA67(9 )
C8. In the planned revision of the current Codex Standard for Follow-up Formula, WHO would
request CCNFSDU to include provisions on necessary regulatory measures to avoid inappropriate
marketing of follow-up formula, not only through necessary labelling requirements, but in line with
the marketing restrictions on breast-milk substitutes, as reflected in the International Code and also to
relfect the recommendations deliniated in the Guidance document submitted to the 69th WHA
Example D: WHO Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol
D1. The global strategy to reduce the harmful use of alcohol10, endorsed by the 63rd World Health
Assembly in 2010, recognizes the close links between the harmful use of alcohol and socioeconomic
development. The strategy identified a number of policy options and interventions in the areas of
marketing of alcoholic beverages and reducing the negative consequences of drinking and alcohol
intoxication, including marketing restrictions, labelling, quality control, warning about contaminants
D2. The 19th Session of the FAO/WHO coordinating Committee for Asia had before it a proposal to
develop a regional standard for makgeolli, a fermented beverage containing a small amount of
WHO/UNICEF. Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, Geneva, World Health Organization, 2003 8
Codex Standard for Follow-Up Formula, CODEX STAN 156-1987. The Codex Standard for Follow-Up Formula was 9
adopted by the Codex Alimentarius Commission at its 17th Session in 1987. An amendment to the Labelling Section was
adopted in 1989 by the 18th Session. In July 2013, the 36th Session of the Codex Alimentarius Commission agreed to
)initiate a further review of the existing Standard for Follow-up Formula (CODEX STAN 156-1987
http://www.who.int/substance_abuse/msbalcstragegy.pdf 10
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alcohol, but could not reach a conclusion on the proposal (REP15/ASIA paras 104-111). If the
Commission decides to develop this standard, it would be the first commodity standard for an
alcoholic beverage. A proposal will be discussed at the next session of CCASIA
Example E: Assessment of the risk of hepatotoxicity with kava products
E1. In 2006, the 9th Session of CCNASWP considered proposals regarding the development of
standards for kava beverages and for dried kava products
E2. In 2010, at the 10th Session of CCNASWP, WHO reported on an assessment of risk of
hepatotoxicity associated with several substances in kava products11, and drew the attention to the
need to apply appropriate measures to prevent adverse health effects. WHO also considered that it
was premature to treat kava as a food due to the effects attributed to its pharmacological properties
E3. In 2012, the 11th Session of CCNASWP agreed to focus on the development of a regional
standard for kava as a dried product that can be used as a beverage when missed with water, and
agreed to work with FAO and WHO to review existing scientific information and identify data gaps
E4. In 2014, WHO and FAO prepared a scientific report on Kava when used as recreational beverage
which reviews potential toxicity and provides recommendations. The report was presented at the 12th
CCNASWP and will be used as a basis for further discussions on a regional standard. A proposal will
be discussed at the next session of CCNASWP
Example F: WHO Global Plan of Action on Antimicrobial Resistance and FAO Resolution on
Antimicrobial Resistance
F1. The WHO Global Action Plan (GAP) on Antimicrobial Resistance was developed between May
and December 2014 in consultation with Member States and in collaboration with FAO and OIE,
before its final adoption at the 68th WHA in May 2015 (WHA68.7)12
F2. In June 2015, the 39th Session of the FAO Conference adopted Resolution 4/2015 which was a
call to action to both FAO members and the Organization itself to address the multifaceted aspects of
mitigating both the impact on, and contribution of the food and agriculture sector to the threat posed
by AMR to public health and food safety. The Resolution also called for FAO to support the
implementation of the WHO GAP
F3. To expedite consideration of AMR by Codex, FAO/WHO presented the issue to CCEXEC70
(2015) which provided guidance on follow-up action that could be taken before CAC39 on some
relevant items. Based on the recommendation of CCEXEC, the Codex Secretariat, in collaboration
with FAO and WHO, issued a circular letter, seeking, among other things, the views of Members on
the need to review existing Codex texts dealing with AMR. An analysis of the responses of Codex
members and proposals as appropriate will be presented to the Commission in June 2016 for a
decision on the need for new work. FAO and WHO have invested much effort in advocacy at global
and country levels on the importance of combatting the problem of antimicrobial resistance
Example G: Reducing Food Loss and Waste
G1. FAO is spearheading a global Programme on Food Loss and Waste as a key element supporting
sustainable food systems, efficiency of markets and food security which are strategic objectives of the
Organization. The 2015 FAO Conference endorsed the recommendations of the 41st Session of the
Committee on World Food Security which underlined the importance of reducing food loss and food
waste and called on FAO and CFS members to implement actions aimed at achieving this. Date
marking has been identified as an issue contributing significantly to the phenomenon of food waste
G2. FAO has been participating in Codex discussions on this issue. In consultation with the Codex
Secretariat and with the Chair of CCFL, FAO has designed a survey to gather information that would
clarify the situation regarding date-marking policies at national level, their implementation and impact
which should inform ongoing discussions at international level and decisions at national level. FAO is
in the process of implementing assessments of food loss and waste at country level. The
Organizations’ participation in the discussions of CCFL will enable sharing insights from these
assessments as appropriate. The country level work also facilitates informed engagement of Codex
member countries in the CCFL work
Example H: Sustainable Fisheries and “blue growth”
H1. Sustainable Fisheries and the successful engagement of developing countries in international
trade in fish and fisheries products are critical aspects of FAO’s work. The FAO Committee on
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43630/1/9789241595261_eng.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68-REC1/A68_R1_REC1-en.pdf#page=27
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Fisheries (COFI) is the Governing Body advising FAO Council and Conference on issues related to
the Fisheries Sector. Given the importance of fish trade, FAO has created a COFI Sub-Committee on
fish trade, which meets every 2 years and discusses, among other things, seafood safety issues for
consumer protection and for market access to ensure that seafood safety requirements provide the
level of protection deemed necessary by Codex and do not constitute disguised technical barriers to
trade
H2. FAO routinely reports to COFI on relevant issues under consideration in Codex and FAO has
participated consistently in the work of CCFFP and other Committees working on issues relevant to
the sector. This has facilitated good three-way communication among Codex, FAO and FAO Member
countries and consistency between FAO policies and Codex work

