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برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة التاسعة والثالثون ،املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة
روما ،إيطاليا 27 ،يونيو /حزيران –  1يوليو/متوز 2016

الدعم العلمي للدستور الغذائي من قبل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
(تعزيز االستدامة)
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(من إعداد منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية)
يشكل وضع املواصفات الدولية لسالمة األغذية من خالل الدستور الغذائي مسألة رئيسة ملهمة منظمةة األغذيةة
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والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العاملية على حد سواء .وتشةار املنظمتةا يف متويةل عمليةات هيئةة الدسةتور الغةذائي
(اهليئة) لوضع مواصفات لسالمة األغذية تكو واقية للصحة وشاملة للتجارة على أساس نهج علمي وقائم على املخاطر.
ومتثل األنشطة املشرتكة لتقدير املخاطر املضطلع بها من خالل أجهزة خرباء خمتلفة إلجراء تقديرات املخةاطر
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من خملفات املبيدات والتلوث امليكروبيولوجي وخملفات العقاقري البيطرية وامللوثات واملةوا املضةاةة إىل األغذيةة جةزءا
أساسيا وبالغ األهمية من إطار حتليل املخاطر املشرت بني منظمةة األغذيةة والزراعةة ومنظمةة الصةحة العامليةة .إضةاةة
إىل ذلك تعقد املنظمتا اجتماعات اخلرباء املخصصة ملعاجلةة املخةاطر الناشةئة املنتقلةة عةن طرية األغذيةة أو سةالمة
التكنولوجيات اجلديدة .وجيري تقدير املخاطر بناءً على طلب من هيئة الدستور الغذائي وبدعم منها ويشكل األسةاس
املوضوعي والقائم على العلم لقرارات اهليئة بشأ إ ارة املخاطر.
وال يزال التمويل املستدام هليئة الدستور الغذائي املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة منظمة الصةحة العامليةة
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واألنشطة ذات الصلة للمنظمتني لدعم الدستور الغذائي ميثل شغال شاغال ألعضاء الدستور الغةذائي .وقةد خضةع متويةل
توةري املشورة العلمية من جانب اجتماعات اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بصفة
خاصة يف جمال سالمة األغذية والتغذية ملناقشات مستفيضة يف اللجنة التنفيذية للهيئةة و اخةل اهليئةة بشةكل منةتظم.
وقةةةد واصةةةل اهليئةةةة يف ورتهةةةا الثامنةةةة والةةةثالثني مناقشةةةة التمويةةةل املسةةةتدام لتةةةوةري املشةةةورة العلميةةةة
1


ُأ رج هذه الوثيقة أيضا يف جدول أعمال الدورة احلا ية والسبعني للجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي ضمن الوثيقة .CX/EXEC 16/71/10
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( )CX/CAC 15/38/15 Rev.1للدسةةةةتور الغةةةةذائي وللةةةةدول األعضةةةةاء منةةةةذ ورتهةةةةا السةةةةابعة والةةةةثالثني
( .)CX/CAC 14/37/12 Add.2ويف اخلتام أشارت اهليئةة إىل ضةرورة إجيةا حةل مسةتدام ملعاجلةة الةنق املةزمن
يف األموال املخصصة للمشورة العلمية.
و عم اهليئة يف ورتها الثامنة والثالثني اخليةار ( 1أمةوال امليزانيةة العا يةة مةن منظمةة األغذيةة والزراعةة
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ومنظمة الصحة العاملية) بوصفه احلل األجدى الطويل األمد وشجع أعضاء الدستور الغذائي علةى بةذل كاةةة اجلهةو
الختاذ إجراءات ةورية بعد الدورة الثامنة والثالثني للهيئة ممةا ميكةن أ يةد ي إىل اختةاذ قةرار إجيةابي مةن جانةب
األجهزة الرئاسية يف منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية .وشد ت أيضةا علةى أ منظمةة األغذيةة والزراعةة
ومنظمة الصحة العاملية ستوةرا الدعم ألعضاء الدستور الغذائي يف هذا اجملهو حسب االقتضةاء أقةرت بالطةابع امللة
للحالة وحث الوةو على توجيه املسألة إىل عنايةة حكومةات بلةدانهم يف مسةعى حلشةد مزيةد مةن األمةوال مةن خةار
2
امليزانية لتوةري املشورة العلمية يف املديني القصري واملتوسط.
وحلل كلّ من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية التوصية الصا رة عن الةدورة الثامنةة والةثالثني
-5
للهيئة وعرض املسألة وناقشتها بني األمانتني .وبهدف تعزيز نشاط املشورة العلمية واحلةر علةى متويلةه املتواصةل
نسب منظمة األغذية والزراعة وضع "النشاط الفين على مستوى املنظمة" إىل برناجمها اخلا باملشورة العلمية وكرّس
خمصصات املوظفني وغري املوظفني للربنامج .وقد أمّن الفاو اآل أكثر من  80يف املائة من مساهمتها يف برنةامج املشةورة
العلمية من خالل خمصصات امليزانية العا ية.
وتساهم منظمة الصحة العاملية بنحةو  20يف املائةة مةن ميزانيةة هيئةة الدسةتور الغةذائي مسةتخدمة ميزانيتهةا
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األساسية اليت يتم متويلها بشكل خا مبساهمات تقديرية من الدول األعضاء .ولكن ال تةزال معظةم األمةوال املخصصةة
لتكاليف األنشطة واملوظفني املتعلقة بتوةري املشورة العلمية يف جمال سالمة األغذية والتغذية تقدم من خةالل مسةاهمات
طوعية من خار امليزانية تقوم بها الدول األعضاء واجلهات املاحنة األخرى .وال يسم هذا الوضع بتةأمني أي اسةتقرار
وختطيط مناسب للربنامج وقد يعرّض عمل الدستور الغذائي للخطر.
ولضما استقرار أنشطة وضع املواصفات يف هيئة الدستور الغذائي واستمرارها سيكو من املهةم إجيةا سةبيل
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يسم بتأمني متويل مناسب وميكن التنبد به من املنظمتني الةراعيتني لربنةامج املشةورة العلميةة كأسةاس لعمةل الدسةتور
الغذائي .وأصب ذلك بالغ األهمية يف ضوء املطالب املتزايدة للحصول علةى املشةورة العلميةة مةن أجهةزة تقةدير املخةاطر
املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصةحة العامليةة واحلاجةة املاسةة إىل حتةدي أسةاليب ومبةا تقةدير
املخاطر وتوحيدها وإىل حتسةني الكفةاءات بالقةدر الةالمم لضةما الصةرامة العلميةة الضةرورية للعمةل املعيةاري للدسةتور
الغذائي .وإ مستويات التمويل احلالية غري مناسبة لالضطالع بهذا العمل كما أ مستوى التوظيف احلالي يف األمةانتني
املشرتكتني غري كاف.
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الفقرات من  138إىل  155من التقرير .REP15/CAC
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وتعترب قاعدة متويل مستقرة وميكن التنبد بها للعمل املشرت لتقةدير املخةاطر وألمانةة هيئةة الدسةتور الغةذائي
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على حد سواء بالغة األهمية وضرورية من أجل وضع املواصفات الدولية لسةالمة األغذيةة يف املسةتقبل .وهنةا حاجةة
إىل موار إضاةية تتخطى مستويات التمويةل احلاليةة لتحسةني الكفةاءات وحتةدي املنهجيةات والتقليةل مةن األعمةال
املرتاكمة وتسريع تسليم املشورة العلمية.
ومن املتوقع أ تصب وترية االسةتجابة ملطالةب احلصةول علةى املشةورة العلميةة يف ظةل مسةتويات التمويةل
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احلالية العامل املقيِّد لعمل هيئة الدستور الغذائي لوضع املواصفات .وتعطي الوثيقة املرةقة حملة موجزة عن خطة متتةد
على س سنوات لتعزيز برنامج املشورة العلمية من أجل رةع التحديات والتجاوب بشكل كاف مع احتياجات الدستور
الغذائي وكذلك الدول األعضاء.
 -10واللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما بالوثيقة وإىل تشجيع منظمةة األغذيةة والزراعةة بقةوّة علةى مواصةلة جهو هةا
حلماية مستويات التمويل األساسية احلالية لربنامج املشورة العلمية وألمانة الدستور الغذائي على األقل .كما أ اهليئةة
مدعوة إىل تشجيع منظمة الصحة العاملية على ابتكار بعض التدابري اليت من شأنها توةري محاية مماثلةة لتمويةل برنةامج
املشورة العلمية وأمانة الدستور الغذائي عند مستوى أساسي مناسب.
 -11ويز ا تشجيع أعضةاء الدسةتور الغةذائي علةى اإلحاطةة علمةا باالحتياجةات اإلضةاةية باعتبةار أ املنظمةتني
الراعيتني ستواجها قيو ا يف التمويل األساسي الذي ميكن تأمينه وتُشجّع املنظمتا على النظر يف آليات بديلة حلشةد
املوار من خارجة امليزانية مبا يسم بتخطيط طويل األمد لربنامج العمل املُعد.
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امللحق األول

تعزيز برنامج املشورة العلمية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
-1

مقدمة

يدعم برنامج املشورة العلمية املشرت بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية هيئة الدستور الغذائي
وعمل العديد من أجهزتها الفرعية ومنها :جلنة الدستور الغذائي املعنية باملوا املضةاةة إىل األغذيةة وجلنةة الدسةتور
الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية وجلنة الدستور الغذائي املعنيةة مبخلفةات العقةاقري البيطريةة يف األغذيةة وجلنةة
الدستور الغذائي املعنية بنظاةة األغذية وجلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات املبيدات وغريها من اللجةا وأةرقةة
املهام املخصصة احلكومية الدولية .وتواصل منظمة األغذية والزراعة عم أنشةطة املشةورة العلميةة مةن خةالل ميزانيتهةا
العا ية إىل حد كبري يف حني يعتمد متويل منظمة الصحة العاملية بشكل ملحةوظ علةى املسةاهمات الطوعيةة مةن الةدول
األعضاء .ويشمل الربنامج استضاةة األمانتني املشرتكتني بةني منظمةة األغذيةة والزراعةة ومنظمةة الصةحة العامليةة وعقةد
اجتماعات اخلرباء املشرتكة العا ية وجلنة اخلةرباء املشةرتكة املعنيةة بةاملوا املضةاةة إىل األغذيةة واجتمةاع اخلةرباء
املشةةرت بش ةأ تقيةةيم املخةةاطر امليكروبيولوجيةةة واالجتمةةاع املشةةرت بشةةأ خملفةةات املبيةةدات واستضةةاةة العديةةد
من االجتماعات املخصصة أيضا .ويعية انعةدام االسةتقرار وانعةدام القةدرة علةى التنبةد النةايني عةن االعتمةا املفةرط
علةةى التمويةةل مةةن خةةار امليزانيةةة يف منظمةةة الصةةحة العامليةةة عمةةل برنةةامج املشةةورة العلميةةة .ويةةز ا الوضةةع سةةوءا
مع ختصي املساهمات من خار امليزانية يف غالب األحيا لألنشطة من غري معاجلة حقيقة أ هنا حاجة إىل تةواةر
عد كاف من املوظفني من أجل ضما التحضري املناسب لالجتماعات وعقدها ومتابعتها بشكل ةعال.
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املسائل اليت يتعيّن معاجلتها:
 التقليل من األعمال املرتاكمة من خالل زيادة تسليم املشورة العلمية وتسريعهليس بإمكا أي من أجهزة اخلرباء املشرتكة يف الوق احلاضر حتقي النواتج الضرورية لتلبية املطالةب إذ متلةك
جلنة اخلرباء املشرتكة املعنية باملوا املضاةة إىل األغذية الئحة انتظار لتقييم املوا املضةاةة وامللوثةات تسةاوي حنةو
ثالث سنوات من العمل بينما طلب اجتماع اخلرباء املشرت بشأ تقييم املخاطر امليكروبيولوجية من جهةة أخةرى
من جلا الدستور الغذائي اليت يضع خدماته حت تصرةها أ متنحه ةةرتات اسةتجابة أطةول وأ تالئةم طلباتهةا
للحصول على املشورة العلمية مع املوار املتواةرة كما يسةعى االجتمةاع املشةرت بشةأ خملفةات املبيةدات جاهةدا
لتلبية املطالب الصا رة بشكل روتيين عن جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات املبيدات.

CX/CAC 16/39/17

 5

 التحديات يف الوصول إىل اخلرباءيف الوق احلاضر تستمر جمموعة اخلرباء املتواةرين يف التضاؤل وتصب غري كاةية .كما تدثر التغطية العامليةة
غري الكاةية جملموعة اخلرباء بشكل سليب على االمتدا العلمي لربنامج املشورة العلمية وعلى أثره العاملي.

 فرص تعميم النُهج وتوحيدها يف أجهزة اخلرباءيتمتع توحيد النُهج بأهمية بالغة من أجل احملاةظة على الصرامة واالمتيةام العلمةيني وتةأمني اتسةا املشةورة
العلمية يف أجهزة اخلرباء املختلفة.

 املخاطر الناشئة املعقدة والنُهج املنهجية اجلديدة:ستفرض املخاطر الناشئة ومصا ر األغذية اجلديدة وميا ة تعقةد املشةورة العلميةة املطلوبةة حتةديات ومطالةب
جديدة على موار أجهزة اخلرباء وخرباتها وعلى األمانتني اللةتني تضةعا خةدماتهما يف تصةرةها .ومبسةتوى
املوار احلالي من غري احملتمل أ يتم تلبية هذه املطالب.

-3

النتائج املرجوّة

مت تصميم هذا الربنامج لتعزيز محاية املستهلك وتيسري التجارة من خالل حتسني مصداقية مواصةفات الدسةتور الغةذائي
وأثرها عرب ميا ة استجابة املشورة العلمية الةيت يةتم توةريهةا كأسةاس ملواصةفات سةالمة األغذيةة وصةرامتها وامتيامهةا
العلميني وبذلك ميا ة قبول هذه املواصفات على املستوى العاملي.

 النتيجة  :1مواصلة االعرتاف بربنامج املشورة العلمية املشرترتك برتني منظمرتة األغذيرتة والزراعرتة ومنظمرتةالصحة العاملية على أنه السلطة العاملية املعنية بسالمة األغذية
تعتمةةد أهميةةة منظمةةة األغذيةةة والزراعةةة ومنظمةةة الصةةحة العامليةةة ومواصةةفات الدسةةتور الغةةذائي ومصةةداقيتها
على االمتيام العلمي والقيا ة واستجابة برنامج املشورة العلمية املشرت للمطالب وللمعرةة العلمية اجلديدة.

 النتيجة  :2مواصلة االعرتاف باملواصفات العاملية لسرتالمة األغذيرتة الصرتادرة عرتن هيئرتة الدسرتتور الغرتذائيعلى أنها النقطة املرجعية العاملية القائمة على العلم لسالمة األغذية
تستند مواصفات سالمة األغذية الواقية للصحة والشاملة للتجارة املقبولةة عامليةا والصةا رة عةن هيئةة الدسةتور
الغذائي إىل أ لة علمية سليمة يتم توةريها مةن خةالل برنةامج املشةورة العلميةة املشةرت بةني منظمةة األغذيةة
والزراعة ومنظمة الصحة العلمية.
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النواتج واألنشطة الرئيسة
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لضما بقاء برنامج املشورة العلمية املشرت بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية كسلطة عاملية ومواصةلة
التواةر وااللتزام باملواعيد احملد ة خلدمة هيئة الدستور الغذائي يف عملية وضع املواصفات العاملية لسالمة األغذيةة تةر
أ ناه خطة متتد على س سةنوات لتعزيةز برنةامج املشةورة العلميةة وهةي تعةا االحتياجةات احلاليةة واملسةتقبلية
مبا يف ذلك املوار املطلوبة .وستحسن النواتج التنبد بالربنامج واسةتدامته مةن خةالل تعمية جمموعةة اخلةرباء وميةا ة
مشولية البيانات املتواةرة وتعزيز الصرامة العلمية املطبقةة عةرب اسةتخدام أحةدث الةنُهج واأل وات واألسةاليب العلميةة
وعرب تسريع املنجزات.

النتيجة  :1مواصلة االعرتاف بربنامج املشورة العلميرتة املشرترتك برتني منظمرتة األغذيرتة والزراعرتة ومنظمرتة الصرتحة
العاملية على أنه السلطة العاملية املعنية بسالمة األغذية
مت تصميم املشروع لتحقي النواتج التالية اجلوهرية للمحاةظة على مكانةة برنةامج تقةدير املخةاطر املشةرت بةني منظمةة
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالية والنهوض بها:


الناتج  1-1صون االمتياز العلمي والقيرتادة :سةيكو مةج مفةاهيم علميةة جديةدة يف ميةدا تقةدير املخةاطر
امليكروبيولوجية والكيميائية مهما جدا ملواصلة ضما املصداقية واالمتيام العلمةيني لتقةديرات املخةاطر العلميةة
املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية والداعمة ملواصةفات الدسةتور الغةذائي .ويتطلةب
ذلك أيضا توسيع جمموعة اخلرباء وتعميقها وتقوية األمانة.
وتشمل األنشطة الداعمة:
o

o
o
o
o
o
o


حتةةدي األسةةاليب والةنُهج للقيةةام بتقةةدير املخةةاطر الكيميائيةةة ولوضةةع املشةةورة العلميةةة بشةةأ املخةةاطر
امليكروبيولوجية يف األغذية.
حتسني النفاذ إىل البيانات بشأ امللوثات من أجل عم العمل الدولي لتقدير املخاطر.
وضع النُهج لقياس انعدام اليقني يف تقدير املخاطر.
مفهوم "عتبة املخاوف السمية" للنكهات والعقاقري البيطرية وغريها.
التوجيه بشأ اجلرعات املرجعية احلا ة للعقاقري البيطرية.
تعزيز األمانة لتوسيع اخلربات.
ميا ة النفاذ إىل اخلربات العاملية.

الناتج  2-1النُهج املوحّدة :سيكو من املهةم جةدا عنةد املضةي قةدما أ يةتم توحيةد نُهةج تقةدير املخةاطر
مبا يف ذلك مناذ التعرّض يف جماالت عمل برنامج املشورة العلميةة املشةرت بةني منظمةة األغذيةة والزراعةة
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ومنظمة الصحة العاملية .وهذه اجلهو ضرورية لتيسري توحيد أسةاليب ومبةا
السلطات اإلقليمية والوطنية .واألنشطة الداعمة هلذا الناتج هي التالية:
o
o
o
o

تقةدير املخةاطر عةري خمتلةف

النظر يف الشوائب واأليضيات عند تقدير املخاطر.
اتسا نهج تقدير التعرّض للمخاطر.
اخلطوط التوجيهية لالحتياجات من البيانات وتقييم مستحضرات األنزيم.
اخلطوط التوجيهية اليت تساعد يف حتسني إ ارة املسائل الناشئة مثل مقاومة مضا ات امليكروبات.

النتيجة  :2مواصلة االعرتاف باملواصفات العاملية لسالمة األغذية الصادرة عن هيئرتة الدسرتتور الغرتذائي علرتى أنهرتا
املرجع العاملي القائم على العلم
تعتمد مصداقية تقدير املخاطر املشرت بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية علةى اسةتعدا ه لتلبيةة طلةب
الدستور الغذائي الذي ال ينفك يز ا حجما وتعقدا للحصول على املشورة العلمية من أجةل تةوةري يف املوعةد املناسةب
وبصورة متجاوبة األساس ألنشطة وضع املواصفات يف هيئةة الدسةتور الغةذائي .وسةيتطلب ذلةك مةن األمانةة املشةرتكة
بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية أ حتق النواتج التالية:


الناتج  1-2االستيعاب الدولي امليسّر للمشورة العلمية واملواصفات الدولية الناجتة من خةالل تعزيةز جهةو
النشةةر والتواصةةل الداخليةةة واخلارجيةةة لزيةةا ة مشوليةةة البيانةةات واخلةةرباء اجلغراةيةةة .واألنشةةطة الداعمةةة
هلذا الناتج هي التالية:
o
o
o

o


حتسني اإلبالغ عن نتائج تقدير املخاطر :عم استيعاب تقديرات املخاطر الدولية على املستوى الوطين
حتسني تبا ل البيانات.
اجملموعة االستشارية العاملية املدلفة من خرباء وليني إلسداء املشورة إىل األمانة املشرتكة بشأ التطورات
القا مة واملسائل الناشئة ونُهج تقدير املخاطر.
حتسني توليد البيانات بشأ امللوثات (امليكروبيولوجية والكيميائية) وتبا هلا.

الناتج  2-2تسريع تسليم املشورة العلمية من خالل حتسينات عملية عرب ميا ة وتةرية االجتماعةات وتةوةري
مستوى أعلى من الدعم العلمي لعمل اخلرباء بهدف ميا ة الناتج من كل اجتماع من غري إجها أكثةر للخةرباء
الطوعيني .واألنشطة الداعمة هلذا الناتج هي التالية:
o
o

o

ميا ة وترية االجتماعات.
ميا ة الدعم الذي تقدمه األمانة يف العمل التحضريي (مثةل البحة يف املدلفةات) مةن أجةل تعزيةز نةواتج
اخلرباء.
عمليات جديدة لتسريع تسليم املشورة العلمية.
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االحتياجات املستقبلية
لن تسم مستويات التمويل احلالية بإعا ة النظر يف برنامج املشورة العلمية املشرت بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمةة
الصحة العاملية .وسيكو التمويل األكيد والذي ميكن التنبد به ضروريا لوضع الربنامج املبيّن أعاله وللحر على قابليته
لالستمرار يف السنوات القا مة.
التوظيف
لضما إجنام التحسينات اليت مت النظر ةيها أعاله يف مهلة س سنوات من الضروري ميا ة عةد املةوظفني يف منظمةة
الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة.

منظمة الصحة العاملية

الزيادة املطلوبة لتفعيرتل جممرترترترترترتو املرترترترترترتوظفني
عدد املوظفني احلاليني
لتحسني العمليات
التحسينات
 3موظفني من الفئة الفنية  2.5مةةوظفني مةةن الفئةةة  5.5مرترتوظفني مرترتن الفئرترتة
الفنية
الفنية
 0.8موظف إ اري

 1.7موظف إ اري

 2.5موظفني إداريني

منظمة األغذية والزراعة  3موظفني من الفئة الفنية  2.5مةةوظفني مةةن الفئةةة  5.5مرترتوظفني مرترتن الفئرترتة
3
الفنية
الفنية
 1.5موظف إ اري

موظف إ اري واحد

 2.5موظفني إداريني

تقدر االلتزامات املالية اإلضاةية الضرورية لتقوم منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامليةة بتحسةني الربنةامج كمةا
اقتُرح (أي ميا ة االجتماعات /النواتج وحتسني النشر واألثر وحتةدي املنهجيةة وتوحيةدها) بةة  1 100 000والر
أمريكي يف السنة لكل منظمة .وقد تظهر احلاجة إىل أموال إضاةية يف منظمة الصحة العاملية لتغطية تكاليف املوظفني.


 3على أساس خمص ووةقا للقضايا اليت جيري معاجلتها قد يتم توةري عم إضةايف مةن وحةدات أخةرى ذات الصةلة يف املنظمةة الةيت قةد تصةل
إىل  0.25إىل  0.5موظف من الفئة الفنية يف السنة.

