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برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي
الدورة الثالثة والسبعون
المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية ،جنيف ،سويسرا
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2017

العالقات بين سياسات منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
واستراتيجياتهما وخطوطهما التوجيهية وعمل الدستور الغذائي
1

مقدمة

(من إعداد منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية)

الحظت هيئة الدستور الغذائي (اهليئة) يف دورهتا الثامنة والثالثني ،لدى النظر يف اعتماد املبادئ العامة للدستور
-1
الغذائي إلضااا ة مغذيات أساااسااية إىل األغذية عند اخلطوة  ،8التحفظات اليت أعربت عنها الو ود بش ا القس ا 2-3-3
يف ما يتعلق بدع الدس ا ااتور الغذائي لتنفيذ اخلطوط التوجيهية ملنظمة الص ا ااحة العاملية واس ا ا ا ا ي ياهتا العاملية ذات الص ا االة
من أجل محاية الصحة العامة .وقد أبلغ ممثل منظمة الصحة العاملية اهليئة ب منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) باالش اك
مع منظمة الصا ااحة العاملية درسا ااا كيف ميكن للدسا ااتور الغذائي دع السا ااياسا ااات واالس ا ا ا ي يات واخلطوط التوجيهية
املش كة بني املنظمتني أو التفاعل معها على أ ضل وجه ،وما الطريقة املناسبة لذلك ،وأ التوصيات املر وعة من املنظمتني
2
ميكن أ قدم إىل اهليئة يف دورهتا املقبلة من خالل الل نة التنفيذية ،حبسب مقتضى احلال.
و عيد هذه الوثيقة عرض األحكام اليت ختص العالقات بني املنظمتني وبني هيئة الدسا ا ا ا ااتور الغذائي كما هو وارد
-2
يف النظااام األسا ا ا ا ا ا اااس ا ا ا ا ا ااي والالئحااة الااداخليااة (الفقرات من  3إىل  )5و ااذكر ببعض األمثلااة عن التفاااعالت بني املنظمتني
موجزا للت ارب اليت حتققت يف س ا ا ا اايا لك األمثلة
والدس ا ا ا ااتور الغذائي يف الس ا ا ا اانوات األخرية (الفقرة  )6و عرض ً
حتليال ً
قدما.
أخريا إىل اق اح سبيل للمضي ً
(الفقرات من  7إىل  )13وختلص ً
 1نظرت يف هذه الوثيقة ألول مرة الل نة التنفيذية يف دورهتا احلادية والسبعني واهليئة يف دورهتا التاسعة والثالثني (الوثيقتا
و ،CX / CAC 16/39/11على التوايل) .واق حت اهليئة ،يف دورهتا التاسعة والثالثني ،على الل نة التنفيذية مواصلة مناقشة وثيقة العمل يف دورهتا الثالثة
والسبعني (الفقرة  145من الوثيقة .)Rep16 / CAC
 2الفقر ا  25و 26من الوثيقة .REP 15/CAC
CX / EXEC 16/71/13

MS538/A
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العالقات بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ح ح ح حححة العالمية وبين الهيئة بحسح ح ح ح ح ما ينص عليه النظام
األساسي للدستور الغذائي والئحته الداخلية
ساسات هيئة الدساتور الغذائي مبوجب القرار  61/12الذي اعتمده مؤمتر املنظمة يف نو مرب /شارين الثاين
-3
وقرار مجعية الص ا ا ا ا ا ااحة العاملية رق  )WHA16.42( 42-16املعتمد يف مايو/أيار  .1963ومبا أ اهليئة هي اجلهاز التنفيذي
جهازا مش ا ا ا ا ا ًكا بني املنظمتني.
لربنامج املواصا ا ا ا اافات الغذائية املش ا ا ا ا ا ك بني املنظمة ومنظمة الصا ا ا ا ااحة العاملية ،هي عترب ً
ويف ما خيص املنظمة ،إ اهليئة هي أحد األجهزة املشمولة باملادة  6لدستور املنظمة.
1961

ودخل النظام األس ا ا ا ا ا اااس ا ا ا ا ا ااي للهيئة حيز التنفيذ عقب اعتماده من قبل مؤمتر املنظمة ومجعية الص ا ا ا ا ا ااحة العاملية
-4
3
وقد جرى بعد ذلك نقيحه من قبلهما يف عام  1966وعام .2006
-5

ومتاشيًا مع املادة  8من النظام األساسي ،اعتمدت اهليئة الئحتها الداخلية اليت ما لبثت أ عدلت مرات عدة.
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أمثلة عن التفاعل بين منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة العالمية وبين الدستور الغذائي
استنادا إىل األعمال املاضية واجلارية
إ األمثلة املعروضة يف ملحق هذه الوثيقة قد حددت على وجه غري شامل
-6
ً
للهيئة اليت متت خالهلا مراقبة املس ا ااائل املتص ا االة بالتفاعل بني عمل اهليئة من جهة ،وبني س ا ااياس ا ااات املنظمة و/أو منظمة
الص ا ااحة العاملية واسا ا ا ا ي ياهتما وخطوطهما التوجيهية من جهة أخرى .ويرد وص ا ااف هلذه األمثلة يف ملحق هذه الوثيقة.
وليس ا ا اات الغاية منها مناقش ا ا ااة مض ا ا اامو ا يف الدورة احلالية وال اق اح أي فس ا ا ااري من قبل املنظمة ومنظمة الص ا ا احة العاملية
للقواعد احلالية اليت نظ املنظمة أو منظمة الصحة العاملية أو الدستور الغذائي ،وإمنا الغاية هي طرح نقاط للنظر يها.

 3ينص النظام األس ا اااس ا ااي على اعتبار اهليئة […] مس ا ااؤولة عن قدح اق احات إىل املديرين العامني للمنظمتني و لقي مشا ااورهتما بشا ا ا كل املسا ااائل
املتعلقة بتنفيذ برنامج املواص ا اافات املش ا ا ك (املادة  )1وقيام اهليئة بر ع التقارير والتوص ا اايات إىل مؤمتر املنظمة وإىل اجلهاز املناسا ااب لدى منظمة الصا ااحة
العاملية من خالل املدير العام لكل منهما (املادة  )5من بني جهات أخرى.
 4نص الالئحة الداخلية للهيئة على وجوب قيام املديرين العامني للمنظمة ومنظمة الصا ا ااحة العاملية بالدعوة إىل عقد دورات اهليئة وحتديد مكا انعقاد
االجتماع (املادة الس ااادس ااة 4-من الالئحة الداخلية) ووجوب قيام املديرين العامني للمنظمتني […] بإعداد جدول أعمال مؤقت لكل دورة من دورات
اهليئة (املادة الس ا ا ا ا ا ا ااابعة 1-من الالئحة الداخلية) وعدم حذف أية مواد أدرجتها األجهزة الرئاسا ا ا ا ااية أو املديرين العامني للمنظمتني عن جدول األعمال
(املادة الس ا ا ا ا ا ا ااابعة 6-من الالئحة الداخلية) ،وقيام املديرين العامني للمنظمتني بلفت انتباه األجهزة الرئاسا ا ا ا ااية للمنظمة و/أو منظمة الصا ا ا ا ااحة العاملية
إىل وصاايات اهليئة اليت قد كو هلا داعيات مالية أو براجمية أو على مسااتوى سااياسااات املنظمة و/أو منظمة الصااحة العامة ،الختاذ اإلجرا ات املناسابة
(املادة العاشا ا ا اارة 3-من الالئحة الداخلية) وأنه جيوز للمديرين العامني للمنظمة ومنظمة الصا ا ااحة العاملية الطلب إىل أعضا ا ااا اهليئة زويد اهليئة مبعلومات
حول اإلجرا ات املتخذة على أساس التوصيات اليت ر عتها اهليئة (املادة العاشرة 4-من الالئحة الداخلية) .باإلضا ة إىل ذلك ،صبح الالئحة الداخلية
والتعديالت عليها نا ذة بنا على موا قة املديرين العامني للمنظمة ومنظمة الصا ا ا ا ا ا ااحة العاملية عليها مع مراعاة أية مص ا ا ا ا ااادقة قد س ا ا ا ا ااتوجبها إجرا ات
املنظمتني.
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التحليل
إ منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصا ااحة العاملية بصا اافتهما وكالتني متخص ا اصا ااتني من وكاالت منظومة األم
-7
باعا.
املتحدة مكلفتا بوض ا ااع س ا ااياس ا ااات واسا ا ا ا ي يات وخطوط وجيهية يف جمايل األغذية والزراعة ،والص ا ااحة العامةً ،
أما والية اهليئة تقض اي بوض ااع مواص اافات متفق عليها دوليًا لألغذية رمي إىل محاية ص ااحة املس ااتهلك وض ااما ممارس ااات
منص ا اافة يف جتارة األغذية .و ت لف عض ا ااوية اهليئة كاملة من دول أعض ا ااا أو منظمات أعض ا ااا يف املنظمة و/أو يف منظمة
الص ا ا ا ااحة العاملية وهي بالتايل "ص ا ا ا ااانعة" كل من مواص ا ا ا اافات الدس ا ا ا ااتور الغذائي وخطوطه التوجيهية و وص ا ا ا اايا ه ،وكذلك
الس ا ا ا ااياس ا ا ا ااات واالس ا ا ا ا ا ي يات واخلطوط التوجيهية للمنظمة وملنظمة الص ا ا ا ااحة العاملية .وير بط بعض من العمل املعياري
للمنظمتني مبهمة وضع املواصفات اليت ضطلع هبا هيئة الدستور الغذائي ،ولذا من مصلحة البلدا األعضا يف املنظمتني
أ يكو هناك ا صااال عال وكفو لضااما صاانع قرارات مسااتنرية يف عمل اهليئة املتعلق بوضااع املواصاافات .ويشاامل ذلك
حصول اهليئة على معلومات عن السياسات ذات الصلة للمنظمتني.
ويف األمثلة اليت جرى حتديدها ،استُخدمت قنوات ووسائل ا صال خمتلفة بني نظام الدستور الغذائي واملنظمتني.
-8
ويف احلالة املثالية ،يتوقع من اهليئة أ قي ا ص ا ا ا ا ا ًااال باالجتاهني مع األجهزة الرئاس ا ا ا ا ااية للمنظمة وملنظمة الص ا ا ا ا ااحة العاملية
من خالل أمانات املنظمة ومنظمة الصا ااحة العاملية والدسا ااتور الغذائي ،لضا ااما التآزر و كامل العمل يما بينها .وبوسا ااع
اال صا ااال غري الكايف أو غياب األسا االوب املنه ي لال صا ااال بني لك األجهزة أ يؤدي إىل خريات يف ناول الدسا ااتور
الغذائي ألولويات الس ا ا ا ا ااياس ا ا ا ا ااات اليت حددهتا املنظمتا  ،أو قد يؤدي إىل قيام الدس ا ا ا ا ااتور الغذائي بوض ا ا ا ا ااع مواصا ا ا ا ا افات
دو أ يكو قد اطلع بالشكل الكايف على سياسات املنظمتني أو اس ا ي ياهتما أو خطوطهما التوجيهية.
وأحيانًا مل يت إبالغ اهليئة يف الوقت املناسب بالسياسات أو االس ا ي يات أو اخلطوط التوجيهية قيد الصياغة
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ضا ا اا بس ا اابب اال ص ا ااال غري الكايف بني جهة
أو االس ا ااتكمال لدى املنظمتني .وقد نتج ثغرات على مس ا ااتوى املعلومات أي ً
اال ص ا ا ااال الوطنية للدس ا ا ااتور الغذائي وبني وحدات الش ا ا ااؤو الدولية املس ا ا ااؤولة عن عمل املنظمتني يف بلد معني .وبوس ا ا ااع
التشاور غري الكايف بني أصحاب املصلحة على املستوى الوطين يف ما خيص حتديد املواقف من مسائل الدستور الغذائي،
ضا ا ا ا ا اا يف ا س ا ا ا ا ااا ص ا ا ا ا اانع القرارات على املس ا ا ا ا ااتوى الوطين .ميكن ختطي لك التحديات عرب عزيز اال ص ا ا ا ا ااال
أ يؤثر أي ً
على املستويني الوطين والدويل .وإ معاجلة مس لة مقاومة مضادات امليكروبات يف اآلونة األخرية (اليت يعرضها املثل "واو"
يف امللحق) دل على أ التفاعالت حسنة التوقيت واهلاد ة بني املنظمة ومنظمة الصحة العاملية واهليئة ،قادرة على سريع
النظر يف سياسات املنظمتني ذات األولوية ضمن نظام الدستور الغذائي.
 -10و تمتع اهليئة بإمكانات هائلة لدع نفيذ سياسات املنظمتني واس ا ي ياهتما وخطوطهما التوجيهية أو املسامهة
يه ،من خالل وض ا ا ا ا ا ااع مواص ا ا ا ا ا اافات غذائية دولية .واحلقيقة أ مجعية الص ا ا ا ا ا ااحة العاملية واملؤمترات األخرى املشا ا ا ا ا ا ا كة
بني املنظمتني 5قد دعت اهليئة إىل العمل على عدة جماالت حمددة للمس ا ا ااامهة يف اجملاالت ذات األولوية اليت حددهتا لك
املؤمترات احلكومية الدولية العاملية املعقودة بدعوة من املنظمتني.
 5أمثلاة عن املؤمتر املشا ا ا ا ا ا ا ك بني املنظمتني املعين بااملعاايري الغاذائياة واملواد الكيمياائية يف األغاذياة وجتاارة األغاذياة ( )1991واملؤمتر الادويل املعين باالتغذية
( )1992واملؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية (.)2014
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 -11وعلى ض ا ا ا ا ا ااو مااا قاادم ،ال ينبغي لألجهزة الرئاااسا ا ا ا ا ا ايااة للمنظمتني أ حتمال اهليئااة أكثر ممااا حتتماال من أعمااال.
ولدى دعوة اهليئة إىل اسااتهالل عمل جديد لدع السااياسااات أو االس ا ا ي يات أو اخلطوط التوجيهية للمنظمتني ،جيب
حتديد نطا واضح وإعطا وجيهات هلا .وينبغي ألي عمل جديد مق ح أ يتماشى مع اس ا ي ية اهليئة املمتدة لست
قابال للتنفيذ ضمن جدول زمين معقول وموارد متاحة.
سنوات وأ يكو ً
 -12وإ األحكام احلالية للنظام األس اااس ااي للدس ااتور الغذائي والئحته الداخلية تيح للمنظمتني إبقا اهليئة على بينة
بنودا إلدراجها يف جدول األعمال املؤقت اخلاص بكل
من األمور من خالل عدد من الطر ً .
مثال قد ق ح املنظمتا ً
دورة من دورات الدسا ااتور الغذائي .والبنود املنبثقة عن املنظمة ومنظمة الصا ااحة العاملية هي بنود دائمة على جدول أعمال
اهليئة وعدد من جلا املواض ا ا ا اايع العامة 6.ميكن للمنظمتني االشا ا ا ا ا اك يف إعداد وثائق للمناقش ا ا ا ااة أو وثائق لقاعة املؤمترات
من أجل لفت االنتباه إىل مس ا ا ااائل حمددة و قدح مق حات ومد املناقش ا ا ااات باملعلومات يف أية دورة من الدورات .وبعض
لك األحكام مل يستخدم ولعله قادر على حتسني اال صال بش عدد من مسائل السياسات ذات الصلة.
 -13وميكن إيال املزياد من االعتباار إىل الادور احملوري الاذي ميكن لل ناة التنفياذياة للهيئاة أ ؤدياه من خالل إجرا
استعراض نقدي ،من أجل ضما إيال االعتبار للسياسات ذات الصلة لكل من املنظمتني.

خالصة
 -14إ املنظمتني ،بتوجيه من أجهزهتما الرئاسا ااية ،ضا ااعا سا ااياسا ااات واس ا ا ا ي يات وخطوطًا وجيهية يف اجملاالت
متاما لعض ااوية املنظمة ومنظمة الص ااحة
اليت ختص والية كل منهما .ومبا أ عض ااوية الدس ااتور الغذائي كاد كو مش اااهبة ً
علما ب مهية ضا ا ا ااما نيل كا ة السا ا ا ااياسا ا ا ااات واالس ا ا ا ا ا ي يات واخلطوط التوجيهية
العاملية ،إ اهليئة مدعوة إىل اإلحاطة ً
للمنظمتني االعتبار املناسب يف عمل الدستور الغذائي.
قدما كي
 -15وس ا ااوف عد املنظمة ومنظمة الص ا ااحة العاملية ،ويف حال رغبت اهليئة يف ذلك ،س ا ا ً
ابال ممكنة للمض ا ااي ً
اروعا "أل ضاال املمارسااات" من أجل عزيز احلوار بني اهليئة
نظر يها اجلنة التنفيذية يف دورهتا املقبلة .وهي قد تضاامن مشا ً
واألجهزة الرئاس ا ا ااية و/أو املديرين العامني للمنظمتني ،ض ا ا ا ًاال عن إدخال عديالت ممكنة على كتيب التعليمات اإلجرائية
من أجل السماح للهيئة باختاذ قرارات مستنرية يف ضو السياسات واالس ا ي يات واخلطوط التوجيهية احلالية للمنظمتني،
ال سيما ضمن عملية االستعراض النقدي.

 6جلا الدسا ااتور الغذائي املعنية بنظا ة األغذية ،وبامللوثات يف األغذية ،وباملواد املضا ااا ة إىل األغذية ومبخلفات األدوية البيطرية يف األغذية ،ومبخلفات
املبيدات وبالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية اخلاصة.
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ملحق :أمثلة عن التفاعل بين منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة العالمية والدستور الغذائي
املثال ألف :االس ا ي ية العاملية ملنظمة الصحة العاملية بش النظام الغذائي والنشاط البدين والصحة
ألف  -1اعتمدت مجعية الصحة العاملية االس ا ي ية العاملية بش النظام الغذائي والنشاط البدين والصحة يف مايو/أيار
( 2004قرار مجعية الصحة العاملية رق  .)WHA 57.17( 17-57وطلب القرار من الدستور الغذائي النظر يف اإلجرا ات
املمكن اختاذها لتحسني املواصفات الصحية الغذائية لدع نفيذ االس ا ي ية العاملية بش النظام الغذائي والنشاط البدين
والصحة.
ألف  -2أبلغت منظمة الصحة العاملية الدورة اخلامسة واخلمسني لل نة التنفيذية للهيئة ،اليت عقدت يف رباير/شباط
 ،2005باعتماد االس ا ي ية العاملية بش النظام الغذائي والنشاط البدين والصحة اليت ؤكد على أمهية مواصفات الدستور
الغذائي بالنسبة إىل البلدا األعضا  ،وال سيما يف ما يتعلق بالتغذية والتوسي  ،من أجل و ري معلومات أ ضل للمستهلكني.
وطلبت الل نة التنفيذية ،يف دورهتا اخلامسة واخلمسني ،من ث إىل منظمة الصحة العاملية إعداد وثيقة ،بالتعاو مع املنظمة،
سلط الضو على اإلجرا ات اليت ميكن اختاذها من قبل اهليئة ،للنظر يها خالل الدورة الثامنة والعشرين للهيئة يف يوليو/متوز
.2005
ألف  -3وأُعدت وثائق سلط الضو على األعمال واألنشطة اليت ميكن أ يتخذها الدستور الغذائي ،وخاصة جلنة الدستور
الغذائي املعنية بتوسي األغذية وجلنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية اخلاصة ،لتسهيل
نفيذ االس ا ي ية العاملية بش النظام الغذائي والنشاط البدين ،ونوقشت هذه الوثائق خالل دوريت اهليئة الثامنة والعشرين
والتاسعة العشرين .وطلبت اهليئة ،يف دورهتا التاسعة والعشرين ،من الل نة املعنية بتوسي األغذية والل نة املعنية بالتغذية
واألغذية لالستخدامات التغذوية اخلاصة ،استعراض اإلجرا ات املق حة خالل دور يهما يف عام ( 2007الدورة اخلامسة
والثالثني لل نة املعنية بتوسي األغذية) ويف عام ( 2006الدورة الثامنة والعشرين لل نة املعنية بالتغذية واألغذية
لالستخدامات التغذوية اخلاصة) على التوايل.
ألف  -4واستعرضت اهليئة ،يف دورهتا الثالثني ،نتائج مناقشات الدورة اخلامسة والثالثني لل نة املعنية بتوسي األغذية
والدورة الثامنة والعشرين لل نة املعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية اخلاصة .ويف عام  ،2008وا قت الدورة
اهليئة ،يف دورهتا احلادية والثالثني ،على أ بدأ الل نة املعنية بتوسي األغذية ( )N16-2008يف العمل بش نقيح اخلطوط
التوجيهية بش التوسي التغذوي ( )CAC/GL 2-1985لتنفيذ االس ا ي ية العاملية بش النظام الغذائي والنشاط البدين
والصحة .ويف عام  ،2010وا قت الدورة الثالثة والثالثو للهيئة على أ بدأ الل نة املعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات
التغذوية اخلاصة ( )N04-2010وجلنة املعنية بتوسي األغذية ( )N12-200يف العمل على وضع قي مرجعية للمغذيات
املر بطة مبخاطر األمراض غري املعدية بالنسبة لعامة السكا  ،لتنفيذ االس ا ي ية العاملية بش النظام الغذائي والنشاط
البدين.
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ألف  -5وأكملت الل نة املعنية بتوسي األغذية العمل الناج مباشرة عن االس ا ي ية العاملية بش النظام الغذائي
والنشاط البدين والصحة حبلول دورهتا السادسة والثالثني اليت عقدت يف مايو/أيار  ،2013يما يستمر عمل الل نة املعنية
بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية اخلاصة .ويف الواقع ،أصبح العمل املتعلق بدع نفيذ االس ا ي ية العاملية بش
النظام الغذائي والنشاط البدين والصحة من جماالت العمل الرو ينية لدى الل نة املعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات
التغذوية اخلاصة.

املثال با  :دالئل منظمة الصحة العاملية بش جودة مياه الشرب
با  -1توىل منظمة الصحة العاملية إعداد معايري بش جودة املياه وصحة اإلنسا يف شكل دالئل (خطوط وجيهية)
يت استخدامها ك ساس لوضع لوائح ومعايري يف البلدا النامية واملتقدمة على املستوى العاملي .وقد صدرت الطبعة الثانية
من الدالئل بش جودة مياه الشرب يف عام  .1993وقد مت نقيح مواصفة الدستور الغذائي ش املياه املعدنية الطبيعية يف
وقت الحق ،لكي تماشى مع الدالئل الصادرة عن منظمة الصحة العاملية.
با  -2وصدرت الطبعة الثالثة للدالئل بش جودة مياه الشرب يف عام  ،2004وأدت إىل نقيح مواصفات الدستور
الغذائي .واعتمدت الل نة املعنية باملياه املعدنية الطبيعية ،يف دورهتا الثامنة ( رباير/شباط  ،)2008مستويات العديد من
املواد الكيميائية على نفس املستويات احملددة يف دالئل منظمة الصحة العاملية (الزرنيخ ،والباريوم ،والكادميوم ،والكروم،
والسيانيد ،والرصاص ،واملنغنيز ،والنيكل ،والسيلينيوم) ،ولكنها اعتمدت مستويات أقل ملواد كيميائية أخرى (األنتيموين،
والنحاس ،والزئبق ،والن يت) ،أو أعلى (البورو ) من املستويات احملددة يف دالئل منظمة الصحة العاملية .ومل حتدد الل نة
أي مستوى للفلورايد ،يف حني أ دالئل منظمة الصحة العاملية احتوت على مستوى واحد.
وسحبت
با  -3وصدرت الطبعة الرابعة للدالئل بش جودة مياه الشرب يف عام  ،2011مع قي وجيهية منقحة للبورو ُ ،
بعض القي املرجعية ،ويف بعض احلاالت مت غيريها إىل قي ستند إىل الصحة .7غري أنه مل يت اختاذ أي إجرا حىت اآل
يف الدستور الغذائي لتعديل مواصفة الدستور الغذائي للمياه املعدنية الطبيعية .وعالوة على ذلك ،من املتوقع أ يصدر
امللحق األول للطبعة الرابعة يف وقت الحق من عام  ،2016مع عديل واحد حمتمل لتغيري القيمة املرجعية للباريوم.

بدال من القيمة املرجعية بالنسبة لبضع املواد الكيميائية .و شمل األسباب ،عندما حيدث ذلك ب كيزات أقل بكثري
 7اق حت قيمة ستند إىل الصحة ً
من لك اليت من ش ا أ كو مصدر قلق للصحة .وبالنسبة للمنغنيز ،مت غيري القيمة املرجعية إىل قيمة ستند إىل الصحة ،مبا أنه ينبغي النظر يف
اجلوانب اجلمالية والصحية عند وضع املواصفات واألنظمة والت كيد على قبول مياه الشرب.
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املثال جي  :وصيات منظمة الصحة العاملية لتغذية الرضع وصغار األطفال مبا يف ذلك املدونة الدولية لتسويق بدائل حليب
األم ( )1981والقرارات الالحقة الصادرة عن مجعية الصحة العاملية ،واالس ا ي ية العاملية لتغذية الرضع وصغار األطفال
()2003
جي  -1وصي منظمة الصحة العاملية بإرضاع األطفال رضاعة طبيعية حصرية يف أول ستة أشهر من حياهت لتحقيق
املستوى األمثل من النمو والتنمية والصحة ،كما وصي املنظمة ب ستمر األمهات يف إرضاع أطفاهلن ما بعد سن ستة
أشهر حىت سن الثانية من العمر أو أكثر ،ويف نفس الوقت زويده باألغذية التكميلية امل مونة لتلبية احتياجاهت الغذائية
8
املتغرية.
جي  -2واعتمدت مجعية الصحة العاملية ،يف عام  ،1986القرار رق  )WHA39.28( 28-39الذي نص على أ "ممارسة
خصيصا (ما يسمى "مبستحضر املتابعة") ،اليت مت إدخاهلا يف بعض البلدا  ،ليست
إعطا األطفال حليب مستحضر
ً
ضرورية".
جي  -3ويف عام  ،1987عر ت اهليئة مس ااتحض اار املتابعة – أو حليب املتابعة – ب نه "غذا موجه إىل االسا اتخدام ك ز
ااعدا ولصا ااغار األطفال" .9ومع ذلك ،ؤكد منظمة الصا ااحة العاملية
سا ااائل من أغذية الفطام للرضا ااع من سا ااتة أشا ااهر صا ا ً
اهرا،
أ حليب الثدي يظل هو اجلز الس ااائل األنس ااب لنظام غذائي متنوع درجييًا لغالبية األطفال ما بني س اان  6و 24ش ا ً
عندما بدأ التغذية التكميلية .وعالوة على ذلك ،وجد مص ااادر حليب مقبولة بالنس اابة لألطفال الذين ،ألس ااباب خمتلفة،
ال يت إرضاعه رضاعة طبيعية ،أو ألولئك الذين سيتوقفو عن الرضاعة الطبيعية قبل مدة السنتني املوصى هبا أو أكثر.
ض ا ا اا على أنه ض ا ا ًاال عن كونه غري ض ا ااروري ،إ مس ا ااتحض ا اار املتابعة غري مناس ا ااب عند
و ؤكد منظمة الص ا ااحة العاملية أي ً
استخدامه كبديل حلليب الثدي بد ًا من سن ستة أشهر وما بعد.
جي  -4واعتمدت اهليئة مواصفة الدستور الغذائي املعنية مبستحضر املتابعة ( )CODEX STAN 156-1987خالل دورهتا
السابعة عشرة يف عام  .1987واعتمدت الدورة الثامنة عشرة عديل لقس التوسي يف عام  .1989ويف يوليو/متوز ،2013
وا قت اهليئة ،يف دورهتا السادسة والثالثني ،على البد باستعراض إضايف ملواصفة مستحضر املتابعة القائمة.
جي  -5وعندما اق ُ ح إدخال عديل إضايف على مواصفة الدستور الغذائي القائمة بش مستحضر املتابعة ،ذكرت منظمة
الصحة العاملية أنه ينبغي أ وجه قرارات مجعية الصحة العاملية عمل الدستور الغذائي ،لضما ا سا السياسات يف خمتلف
اهليئات احلكومية الدولية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية .ويف هذا السيا  ،يف ما يتعلق بتنقيح
املواصفة القائمة ،طلبت منظمة الصحة العاملية من جلنة الدستور الغذائي أ شمل بعض اللغات يف املواصفة املنقحة،
مما يعكس بشكل كاف القرار رق .)WHA39.28( 28-39
 8منظمة الصحة العاملية/اليونيسف .االس ا ي ية العاملية لتغذية الرضع وصغار األطفال ،جنيف ،منظمة الصحة العاملية
 9مواصفة الدستور الغذائي املعنية مبستحضر املتابعة .CODEX STAN 156-1987 ،اعتمدت اهليئة مواصفة الدستور الغذائي املعنية مبستحضر املتابعة
خالل دورهتا السابعة عشرة يف عام  .1987واعتمدت الدورة الثامنة عشرة عديل لقس التوسي يف عام  .1989ويف يوليو/متوز  ،2013وا قت اهليئة ،يف
دورهتا السادسة والثالثني ،على البد باستعراض إضايف للمواصفة املعنية مبستحضر املتابعة القائمة (.)CODEX STAN 156-1987
(.)2003
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جي  -6واعتمدت مجعية الصحة العاملية ،يف عام  ،2010القرار رق  ،)WHA63.23( 23-63الذي نص على أ رويج
بدائل حليب األم وبعض األغذية الت ارية للرضع واألطفال الصغار ،يقوض التقدم احملرز يف جمال التغذية األمثل للرضع
واألطفال الصغار ،ودعت الشركات املصنعة واملوزعة ألغذية األطفال إىل االمتثال بشكل ام مع مسؤولياهتا مبوجب املدونة
الدولية لتسويق بدائل حليب األم ،وقرارات مجعية الصحة العاملية الالحقة ذات الصلة.
جي  -7ويقوض اسااتمرار ممارسااات التسااويق غري املالئمة ملسااتحضاار املتابعة من الرضاااعة الطبيعية احلص ارية ومن متابعتها
ض ا ا ا اا ،يف العديد من البلدا الصا ا ا ااناعية والنامية .ويف عام  ،2012ك ز من اجلهود لتنفيذ خطة التنفيذ الشا ا ا اااملة لتغذية
أي ً
األمهات والرض ااع وص ااغار األطفال ،طلبت الدورة اخلامس ااة والس ااتو جلمعية الص ااحة العاملية ،من خالل القرار رق 6-65
( ،)WHA65.6من املدير العام ملنظمة الص ا ا ااحة العاملية قدح وض ا ا اايحات و وجيهات بشا ا ا ا ال ويج غري املالئ ألغذية
الرض ااع واألطفال الص ااغار املذكورة يف القرار رق  .)WHA63.23( 23-63وبنا على ذلك ،نفذت منظمة الص ااحة العاملية
العمل ،وقُدمت اإلرش ا ا ا ا ااادات بش ا ا ا ا ا إ ا ال ويج غري املالئ ألغذية الرض ا ا ا ا ااع واألطفال الص ا ا ا ا ااغار إىل الدورة التاس ا ا ا ا ااعة
والس ا ا ا ا ا ااتني جلمعيااة الصا ا ا ا ا ا احااة العااامليااة يف مااايو/أيااار  2016لكي نظر يهااا و قااا لطلااب قرار مجعيااة الصا ا ا ا ا ا احااة العااامليااة
رق .)WHA67 (9)( 9-67
جي  -8ويف عملية التنقيح املخطط هلا ملواصفة الدستور الغذائي احلالية بش مستحضر املتابعة ،ستطلب منظمة الصحة
العاملية من الل نة املعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية اخلاصة ،إدراج أحكام بش التدابري التنظيمية الالزمة
ضا مبا يتماشى
لت نب التسويق غري املالئ ملستحضر املتابعة ،ليس قط من خالل متطلبات التوسي الالزمة ،بل أي ً
أيضا لتعكس التوصيات احملددة يف وثيقة التوجيه
مع قيود التسويق على بدائل حليب األم ،كما ورجت يف املدونة الدولية ،و ً
املقدمة إىل الدورة التاسعة والستني جلمعية الصحة العاملية.

املثال دال :االس ا ي ية العاملية للحد من عاطي الكحول على حنو ضار الصادرة عن منظمة الصحة العاملية
دال  -1قر االس ا ي ية العاملية للحد من عاطي الكحول على حنو ضار ،10اليت اعتمدهتا الدورة الثالثة والستو جلمعية
الصحة العاملية يف عام  ،2010بالروابط الوثيقة بني االستخدام الضار للكحول والتنمية االجتماعية واالقتصادية .وحددت
عددا من خيارات السياسات والتدخالت يف جماالت سويق املشروبات الكحولية واحلد من اآلثار السلبية
االس ا ي ية ً
لشرب الكحول والثمالة ،مبا يف ذلك القيود على التسويق ،والتوسي  ،ومراقبة اجلودة ،والتحذير من امللوثات.
وعرض أمام الدورة التاسعة عشرة لل نة نسيق الدستور الغذائي يف آسيا املش كة بني منظمة األغذية والزراعة
دال ُ -2
ومنظمة الصحة العاملية ،اق اح لوضع مواصفة إقليمية للماك ويل ،وهو مشروب خممر حيتوي على كمية صغرية من الكحول،
ولكنها مل تمكن من التوصل إىل استنتاج بش االق اح (الفقرات  111-104من الوثيقة  .)REP15/ASIAوإذا قررت
اهليئة وضع هذه املواصفة ،إ ا ستكو املواصفة األوىل ملشروب كحويل .وستت مناقشة اق اح بش ذلك يف الدورة املقبلة
لل نة التنسيق للدستور الغذائي يف آسيا.
10
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املثال ها  :قيي خماطر التسم الكبدي مبنت ات الكا ا
ها  -1نظرت جلنة نسيق الدستور الغذائي يف أمريكا الشمالية وجنوب غرب احمليط اهلادئ املش كة بني منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ،يف دورهتا التاسعة املعقودة يف عام  ،2006يف مق حات بش وضع مواصفات ملشروبات
الكا ا ومنت ات الكا ا اجملففة.
ها  -2ويف عام  ،2010أ ادت منظمة الصحة العاملية خالل الدورة العاشرة لل نة نسيق الدستور الغذائي يف أمريكا
الشمالية وجنوب غرب احمليط اهلادئ عن قيي ملخاطر التسم الكبدي املر بطة بالعديد من املواد يف منت ات الكا ا،11
أيضا ،أنه
ولفتت االنتباه إىل ضرورة طبيق التدابري املناسبة ملنع اآلثار السلبية على الصحة .واعتربت منظمة الصحة العاملية ً
من السابق ألوانه اعتبار الكا ا كغذا بسبب اآلثار املنسوبة إىل خصائصه الدوائية.
ها  -3ويف عام  ،2012وا قت جلنة نسيق الدستور الغذائي يف أمريكا الشمالية وجنوب غرب احمليط اهلادئ ،يف دورهتا
احلادية عشرة ،على وضع مواصفة إقليمية للكا ا كمنتج جمفف ميكن استخدامه كشراب عند مزجه باملا  ،ووا قت على
العمل مع املنظمة ومنظمة الصحة العاملية ملراجعة املعلومات العلمية القائمة وحتديد الثغرات يف البيانات.
ها  -4ويف عام  ،2014أعدت منظمة الصحة العاملية واملنظمة قر ًيرا علميًا عن الكا ا ،عند استخدامها كمشروب
ر يهي ،يستعرض احتماالت التسم ويقدم التوصيات .وقُدم التقرير خالل الدورة الثانية عشرة لل نة نسيق الدستور
الغذائي يف أمريكا الشمالية وجنوب غرب احمليط اهلادئ ،وسيت استخدامه ك ساس إلجرا املزيد من املناقشات بش
مواصفة إقليمية .وسيت مناقشة مق ح هبذا الش خالل الدورة القادمة لل نة نسيق الدستور الغذائي يف أمريكا الشمالية
وجنوب غرب احمليط اهلادئ.

املثال واو :خطة العمل العاملية بش مقاومة مضادات امليكروبات الصادرة عن منظمة الصحة العاملية وقرار منظمة األغذية
والزراعة بش مقاومة مضادات امليكروبات
واو ُ -1وضعت خطة العمل العاملية بش مقاومة مضادات امليكروبات الصادرة عن منظمة الصحة العاملية
ما بني مايو/أيار وديسمرب/كانو األول  ،2014بالتشاور مع الدول األعضا وبالتعاو مع منظمة األغذية والزراعة واملنظمة
العاملية لصحة احليوا  ،قبل أ يت اعتمادها بشكل ائي خالل الدورة الثامنة والستني جلمعية الصحة العاملية يف مايو/أيار
12
( 2015قرار مجعية الصحة العاملية رق .))WHA68.7( 7-68
واو  -2ويف يونيو/حزيرا  ،2015اعتمد مؤمتر املنظمة ،يف دور ه التاسعة والثالثني ،القرار  ،2015/4الذي دعا أعضا
منظمة األغذية والزراعة واملنظمة نفسها إىل العمل على معاجلة اجلوانب املتعددة األطراف لتخفيف الت ثري على قطاعي

11
12
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األغذية والزراعة ومسامهته يف التهديد الذي شكله مقاومة مضادات امليكروبات على الصحة العامة وسالمة األغذية .كما
دعا القرار املنظمة إىل دع نفيذ خطة العمل العاملية ملنظمة الصحة العاملية.
واو  -3ولتسريع النظر يف مقاومة مضادات امليكروبات من قبل اهليئة ،طرحت املنظمة ومنظمة الصحة العاملية املس لة
أمام الدورة السبعني لل نة التنفيذية للهيئة ( ،)2015اليت قدمت وجيهات بش إجرا ات املتابعة اليت ميكن اختاذها بش
بعض البنود اهلامة ،قبل انعقاد الدورة التاسعة والثالثني للهيئة .وبنا على وصية الل نة التنفيذية ،أصدرت أمانة الدستور
عميما يسعى ،من بني أمور أخرى ،إىل احلصول على وجهات نظر
الغذائي ،بالتعاو مع املنظمة ومنظمة الصحة العامليةً ،
األعضا بش ضرورة مراجعة نصوص الدستور الغذائي احلالية اليت تناول مس لة مقاومة مضادات امليكروبات .وسيُقدم
حتليل إىل الل نة عن است ابات أعضا هيئة الدستور الغذائي ومق حاهت يف يونيو/حزيرا  ،2016الختاذ قرار بش احلاجة
إىل عمل جديد .وقد بذلت املنظمة ومنظمة الصحة العاملية الكثري من اجلهود يف جمال الدعوة على املستويني العاملي
والقطري بش أمهية مكا حة مشكلة مقاومة مضادات امليكروبات.

املثال زاي :احلد من الفاقد واملهدر من األغذية
عنصرا رئيسيًا يف دع نظ أغذية مستدامة،
زاي  -1قود املنظمة برناجمًا عامليًا بش الفاقد واملهدر من األغذية باعتباره ً
وكفا ة األسوا  ،واألمن الغذائي ،اليت هي أهداف اس ا ي ية للمنظمة .وأيدت مؤمتر املنظمة يف دور ه املعقودة يف عام
 2015وصيات الدورة احلادية واألربعني لل نة األمن الغذائي العاملي ،اليت أكدت على أمهية احلد من الفاقد واملهدر
من األغذية ،ودعت أعضا املنظمة وجلنة األمن الغذائي العاملي إىل نفيذ اإلجرا ات الرامية إىل حتقيق هذا اهلدف.
وقد مت حتديد إثبات اريخ الصالحية كمس لة ساه بشكل كبري يف ظاهرة املهدر من األغذية.
زاي  -2و شارك املنظمة يف مناقشات الدستور الغذائي بش هذه املس لة .وبالتشاور مع أمانة الدستور الغذائي
ومع رئيس الل نة املعنية بتوسي األغذية ،وضعت املنظمة استبيانًا جلمع املعلومات اليت من ش ا وضيح املوقف بش
سياسات وضع اريخ الصالحية على املستوى الوطين ،و نفيذها وأثرها ،مما سيساعد يف إعالم املناقشات اجلارية على
املستوى الدويل والقرارات على املستوى الوطين .و عمل املنظمة على نفيذ قييمات الفاقد واملهدر من األغذية على املستوى
القطري .وستمكن مشاركة املنظمة يف مناقشات الل نة املعنية بتوسي األغذية من بادل األ كار من هذه التقييمات
حسب االقتضا  .كما سيسهل العمل على املستوى القطري املشاركة املستنرية للبلدا األعضا يف الدستور الغذائي
يف عمل الل نة املعنية بتوسي األغذية.

املثال حا  :مصايد األمساك املستدامة و"النمو األزر "
حا ُ -1عد مصايد األمساك املستدامة واملشاركة الناجحة يف الت ارة الدولية لألمساك واملنت ات السمكية من قبل البلدا
النامية ،من اجلوانب األساسية لعمل املنظمة .و عترب جلنة مصايد األمساك يف املنظمة اجلهاز الرئاسي الذي يقدم املشورة
ونظرا إىل أمهية جتارة األمساك ،أنش ت املنظمة
إىل جملس ومؤمتر املنظمة بش القضايا املتعلقة بقطاع مصايد األمساكً .
الل ا الفرعية املختصة بت ارة األمساك والتابعة لل نة مصايد األمساك ،اليت جتتمع كل سنتني و ناقش ،من بني أمور أخرى،
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قضايا سالمة األغذية البحرية حلماية املستهلك وللوصول إىل األسوا  ،للت كد من أ متطلبات سالمة األغذية البحرية
و ر مستوى احلماية الذي يُعترب ضروريًا من قبل الدستور الغذائي ،وأ ا ال شكل حواجز قنية متخفية للت ارة.
حا  -2و ر ع املنظمة ،بشكل رو يين ،التقارير إىل جلنة مصايد األمساك بش القضايا ذات الصلة قيد النظر يف الدستور
الغذائي ،وقد شا ا اااركت املنظمة بشا ا ااكل ثابت يف عمل الل نة املعنية باألمساك واملنت ات السا ا اامكية والل ا األخرى اليت
عمل بش ا ا ا قضا ا ااايا ذات صا ا االة بالقطاع .وقد سا ا ااهل ذلك اال صا ا اااالت الثالثية بني الدسا ا ااتور الغذائي واملنظمة والدول
األعضا يف املنظمة ،كما ساعد على حتقيق اال سا بني سياسات املنظمة وعمل الدستور الغذائي.

