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املوجز واالستنتاجات
توصّلت الدورة الثامنة للجنة تنسيق الدستور الغذائي للشرق األدنى املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العاملية إىل االستنتاجات التالية:
املسائل اليت ستبحثها الدورة الثامنة والثالثون هليئة الدستور الغذائي:
اللجنة:
اتفقت على احلاجة إىل إعادة تنشيط جلان التنسيق اإلقليمية وأبدت تعليقات على عدّة مقرتحات إلعادة
تنشيطها (الفقرات  31 ،29 ،28و)32؛
-

اتفقت على التوصية بتعيني إيران كمنسّق للشرق األدنى لوالية أوىل (الفقرة .)78
مسائل أخرى للتعميم

اللجنة:
أخذت علم ًا باملسائل الناشئة عن هيئة الدستور الغذائي واألجهزة األخرى التابعة هلا (الفقرات )11-1؛
-

أخذت علماً بأنشطة منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية  ي بناء القدرات  ي جمال جودة األغذية
وسالمتها عمن اإلقليم مبا  ي ذلك احتياجات تنمية القدرات واملبادرة اليت ستحل حمل حساب أمانة هيئة
الدستور الغذائي وأبدت جمموعة من التعليقات ورفعت توصيات (الفقرتان  17و)22؛

-

أقرّت باملعلومات اليت قدّمها أعضاء  ي اإلقليم حول نظم الرقابة على األغذية ومشاركة املستهلكني  ي وع
مواصفات األغذية واستخدا مواصفات الدستور الغذائي على املستوى الوطين واعرتفت بالتحدي املتمثّل بضمان
التوازن بني مشاركة املستهلكني والقطاع  ي عمل الدستور الغذائي م معاجلة مسألة كيفية جعل نظم سالمة
األغذية تعمل على أفضل وجه واتفقت على مواصلة درس هذه املسألة  ي املستقبل (الفقرة )31؛

-

أعادت مشروع املواصفة اإلقليمية املقرتحة للدوغ ملزيد من التطوير والتعليقات والدراسة  ي دورتها التالية
(الفقرتان )11-15؛

-

احتفظت مبشروع املواصفة اإلقليمية املقرتحة للبنة بانتظار مشورة اهليئة بشأن التعديل احملتمل للمواصفة
اخلاصة بأنواع اللنب املخمّر (الفقرتان )19-18؛

-

أعادت مشروع املواصفة اإلقليمية املقرتحة للزعرت ملزيد من التطوير والتعليقات والدراسة  ي دورتها الثانية
(الفقرتان )73-72؛

-

توقفت عن دراسة املواصفة اخلاصة لنب اجلمال وأشارت إىل أنّ البلدان األعضاء  ي اإلقليم املهتمة  ي هذه املسألة
ميكن أن تقدّ ورقة لتبحثها اللجنة  ي املستقبل (الفقرة )76؛

iv
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-

اتفقت على اخلطة االسرتاتيجية للجنة تنسيق الدستور الغذائي للشرق األدنى للفرتة
(الفقرة )77؛

-

أخذت علماً باملعلومات اليت وفّرها السودان حول الصمغ العربي إزاء املناقشة حول هذه املسألة  ي جلنة املواد
املضافة إىل األغذية وشجّعت البلدان األعضاء  ي اإلقليم على تقديم البيانات الالزمة للجنة اخلرباء املشرتكة بني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن املواد املضافة إىل األغذية إلجراء تقييم للمخاطر على
السالمة حني تتطلب مثل هذه البيانات (الفقرات )81-81؛

-

اتفقت على حبث قضايا جودة األغذية وسالمتها  ي ما خيص السلطات اجلاهزة لألكل املعبأة مسبقاً  ي دورتها
التالية (الفقرة )88؛

-

وأخذت علماً باهتما لبنان برتشّح العضو الذي سينتخب على أساس جغرا ي للشرق األدنى
(الفقرتان  89و.)95
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مقدمة
 -1عقدت جلنة تنسيق الدستور الغذائي للشرق األدنى املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة
العاملية دورتها الثامنة  ي املقر الرئيسي للفاو ،روما ،إيطاليا ،من  1إىل  1يونيو/حزيران  2511بالتعاون م
احلكومة اللبنانية  .وترأست الدورة السيدة لينا درغا  ،املديرة العامة ملؤسسة املقاييس واملواصفات اللبنانية .وقد
حضر الدورة عشرة من البلدان األعضاء ،وثالثة من البلدان اليت تتمت بصفة مراقب ،ومنظمة واحدة من املنظمات
األعضاء اليت تتمت بصفة مراقب (االحتاد األوروبي) ،وثالثة من املنظمات اليت تتمّت بصفة مراقب ،وبلد واحد
يتمت بصفة مراقب خاص (فلسطني) .وترد قائمة باملشاركني  ي املرفق األول أدناه.

االفتتاح
 -2رحّبت السيدة لينا درغا  ،رئيسة جلنة تنسيق الدستور الغذائي للشرق األدنى ،باملندوبني وباملراقب اخلاص من
فلسطني .وأوعحت السيّدة درغا أنه كان من املقرر عقد هذه الدورة  ي لبنان ،وأن احلكومة اللبنانية كانت قد
استكملت كامل اإلجراءات الستضافة الدورة وتأمني جناحها ،باإلعافة إىل اختاذ تدابري أمنية خاصة .وأشارت
أيضاً إىل أنّ قرار نقل الدورة إىل روما كان خارجاً عن إرادة حكومة لبنان ،وأنّه أتى من أمانة الدستور الغذائي.
كما قدّمت السيدة درغا حملة عن التحديات املتعلقة بسالمة األغذية واألمن الغذائي  ي اإلقليم وشددت على
أهمية التعاون اإلقليمي  ي إطار اسرتاتيجية واعحة جتعل من دول اإلقليم مشاركاً أساسياً  ي مجي أنشطة
الدستور الغذائي لتأمني سالمة الغذاء والتبادل التجاري العادل .وأعربت عن تقديرها للدعم املقد إىل لبنان بصفته
منسق اللجنة خالل السنوات األرب املاعية.
 -3وأعرب السيد  ،Tom Heilandtأمني هيئة الدستور الغذائي عن أسفه إزاء تغيري مكان انعقاد الدورة حبيث كان
األمر خارجاً عن سيطرة أمانيت الدستور الغذائي واحلكومة اللبنانية .وأعرب عن أمله  ي أن حيضر املزيد من
الزمالء من أمانة الدستور الغذائي والفاو االجتماع مما يعود بالفائدة على الوفود املشاركة  ي اللجنة.
 -1وتقدمت السيدة  ،Awilo Ochieng Pernetرئيسة هيئة الدستور الغذائي ،بعبارات الشكر إىل لبنان على العمل
املمتاز الذي قا به خالل واليته كمنسق إقليمي للجنة .وأبلغت اللجنة بأن حضور مجي دورات جلان التنسيق
اإلقليمية املشرتكة بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية ،ميثّل أولوية رئيسية هلا خالل الفرتة .2511 -2511
وذكرت أيضاً أن البلدان النامية تتطل إىل وع املبادرة الالحقة حلساب أمانة الدستور الغذائي.
 -1ورحّب الدكتور  ،Soren madsenوهو مسؤول فين  ي املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط،
مركز أنشطة الصحة البيئية  ،باملندوبني مبا  ي ذلك املراقب اخلاص من فلسطني ،نيابة عن منظمة الصحة
العاملية ،وأعرب عن تقديره إزاء انعقاد املؤمتر على الرغم من التحديات والصعوبات اليت يواجهها اإلقليم .وأقرّ
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بأهمية الدس تور الغذائي بالنسبة إىل املستهلكني وقطاع األغذية  ي اإلقليم نظراً إىل أن سالمة األغذية مسألة تهم
البلدان األعضاء  ي املنظمة .وذكّر املندوبني بأن منظمة الصحة العاملية قد خصصت يو الصحة العاملي لعا 2511
لسالمة األغذية ،وأن االحتفاالت على املستويني اإلقليمي والوطين ستستمر طوال السنة .وتطلّ إىل عقد اجتماع
منتج وديناميكي وأعرب عن رغبته  ي تعزيز جلان التنسيق اإلقليمية لالعتماد عليها عندما تربز احلاجة إىل
تدعيم األنشطة املرتبطة بسالمة األغذية.
 -6ورحّبت الدكتورة  ،Renata Clarkeرئيسة وحدة سالمة وجودة األغذية ،باملندوبني وباملراقب اخلاص من
فلسطني ،نيابة عن الفاو .وركّزت الدكتورة  Clarkeعلى أهمية جلان التنسيق اإلقليمية املشرتكة بني الفاو
ومنظمة الصحة العاملية لتيسري املشاركة القوية  ي عمل الدستور الغذائي .واسرتعت انتباه اللجنة إىل البند املتعلّق
بإعادة إحياء جلان التنسيق اإلقليمية وإىل احلدث اجلان ي الذي ستققدّ خالله معلومات حمدّثة عن أدوات تنمية
القدرات املشرتكة بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية.
اعتماد جدول األعمال (البند 1من جدول األعمال)

1

 -7اعتمدت اللجنة جدول األعمال املؤقت كجدول أعمال لدورتها ووافقت على النظر  ي املسائل الواردة
 ي ما يلي ،إىل جانب املسائل اليت من املقرر مناقشتها ،رهن ًا بتوافر الوقت:

البند  11من جدول األعمال  -ما يستجد من أعمال وعمل اللجنة يف املستقبل


وع مواصفات إقليمية بشأن ما يلي:
o
o
o
o





امللوخية اخلضراء السريعة التجميد.
دبس السكر املصنوع من قصب السكر ("عسل قصب السكر /العسل األسود").
مشروبات الشعري اخلالية من الكحول.
السلطة اجلاهزة لألكل املعبأة مسبقاً.

العضو  ي اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي عن إقليم الشرق األدنى.
إعادة تقييم مواصفات الدستور الغذائي للصمغ العربي (.)INS414
آخر املعلومات عن التدعيم احليوي)(Biofortification

 -8كما وافقت اللجنة على إنشاء جمموعة عمل أثناء الدورة برئاسة لبنان ملراجعة مشروع اخلطة االسرتاتيجية للجنة
للفرتة .2519-2516
1

الوثيقة

CX/NEA 15/8/1
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املسائل ذات األهمية الناشئة عن هيئة الدستور الغذائي واألجهزة الفرعية األخرى
(البند  5من جدول األعمال)
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 -9أشارت اللجنة إىل املسائل احملالة إليها والناشئة عن هيئة الدستور الغذائي  ي دورتيها السادسة والثالثني
والسابعة والثالثني ،وهي:






اعتماد مدونة املمارسات اإلقليمية لألغذية اليت تباع  ي الشوارع ()CAC/RCP 71R-2013؛
إقرار العمل اجلديد بشأن املواصفات اإلقليمية املتعلقة باللبنة وخليط الزعرت؛
اعتماد اخلطة االسرتاتيجية للدستور الغذائي للفرتة 2519-2511؛
تعيني لبنان كمنسق للشرق األدنى لوالية ثانية؛
إقرار إطار رصد تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للدستور الغذائي للفرتة .2519-2511

 -15وأحاطت اللجنة علم ًا بالتقد احملرز على صعيد تقديم املقرتحات بشأن املواصفات الدولية املتعلّقة مبا يلي:

اقرتاح مواصفة للحوم املربدة واجملمدة
 -11بناء على التوصية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي  ي دورتها السادسة والثالثني بتحديد نطاق العمل بوعوح،
وحتديد الثغرات  ي نصوص الدستور الغذائي ذات الصلة ،وال سيما تلك املتصلة بالنظافة الصحية اليت تنطبق
على األغذية و/أو منتجات اللحو  ،والسعي إىل احلصول على مشورة جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة
األغذية ملعاجلة هذا االقرتاح على حنو مالئم؛ أعدّ وفد مجهورية مصر العربية وثيقة مشروع منقحة لتنظر فيها
اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي  ي دورتها السبعني.

اقرتاح مواصفة لألغذية احلالل
 -12أوجز وفد مصر املناقشة والتوصية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي ،واللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي،
واللجان املعنية  ي الدستور الغذائي حول هذا املوعوع ،ال سيما عمن جلنة التوسيم واللجنة املعنية بفحص
الواردات والصادرات الغذائية ونظم إصدار ( ،)CX/NEA 15/8/2وأشارت ومجي البلدان األعضاء املهتمة ،إىل
أنّها ستواصل العمل بواسطة الوسائل اإللكرتونية ،لتنقيح مشروع الوثيقة لتنظر فيها جلنة الدستور الغذائي
املعنية بتوسيم األغذية  ي دورتها الثالثة واألربعني .وسيعاجل مشروع الوثيقة املنقّح الثغرات املتعلّقة بتوسيم
األغذية احلالل لتتمكن اللجنة  ي دورتها الثالثة واألربعني من اختاذ قرار بشأن إمكانية مراجعة اخلطوط
 2الوثائق
العربية)

 CX/NEA 15/8/2و15/8/2-Add.1

،CX/NEA

وCRD1

(تعليقات من تونس)

و CRD8وCRD9

(تعليقات من مجهورية مصر
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التوجيهية بشأن استخدا مصطلح "حالل"( .)CAC/GL 14-1997وشدد الوفد على احلاجة إىل القيا بعمل
شامل بشأن األغذية احلالل عمن الدستور الغذائي بهدف معاجلة مجي اجلوانب املتصلة بإنتاج األغذية
احلالل.
 -13سلّط عدد من الوفود الضوء على ما يلي :أهمية األغذية احلالل بالنسبة إىل البلدان املسلمة؛ وطاب األغذية
احلالل العاملي؛ وعرورة حصر العمل اخلاص باألغذية احلالل  ي التوسيم للوقت احلاعر؛ وعرورة األخذ
باملواصفات والنصوص ذات الصلة القائمة  ي الدول اإلسالمية ،وال سيما منظمة التعاون اإلسالمية/معهد املعايري
واملقاييس للبلدان اإلسالمية ،باعتبارها وثائق مرجعية  ي العمل الذي يقو به الدستور الغذائي بشأن األغذية
احلالل؛ وعرورة مشاركة مجي البلدان األعضاء املهتمة مشاركة كاملة  ي هذا العمل.
 -11استناداً للمناقشات أعاله ،اتفقت اللجنة على اقرتاح أن يكون العمل على موعوع احلالل  ي الوقت احلالي
حمصورا مبراجعة اخلطوط التوجيهية بشأن استخدا مصطلح "حالل"  ي جلنة التوسيم ،مبشاركة مجي البلدان
األعضاء م األخذ باالعتبار املواصفات والنصوص ذات الصلة القائمة  ي الدول اإلسالمية ،وال سيما منظمة
التعاون اإلسالمي  /معهد املعايري واملقاييس للدول اإلسالمية.

األنشطة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املكملة لعمل هيئة
3
الدستور الغذائي (البند  3من جدول األعمال)
األنشطة اليت تعين اإلقليم املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ،مع حتديد
األولويات واالحتياجات يف جمال تنمية القدرات
 -11أحاطت ممثلة منظمة األغذية والزراعة (الفاو) اللجنة علما بأنه مل يتم إعداد أية وثيقة بشأن هذا البند من جدول
األعمال .وشددت على أن سالمة األغذية تشكل مسألة ذات أولوية بالنسبة إىل إقليم الشرق األدنى ومشال
أفريقيا .وأوعحت أنه جرى حتديد أربعة جماالت للعمل باعتبارها أولويات بالنسبة إىل اإلقليم .فاإلقليم ،بصفته
مستوردا صافيا لألغذية ،اعتمد إىل حد كبري على استرياد األغذية ،وهلذا ركزت الفاو على العمل م خدمات
التفتيش  ي البلدان األعضاء لتنمية قدراتها ولالنتقال من التفتيش  ي نقطة النهاية إىل نظم قائمة على حتليل
املخاطر .ومتثّل جمال األولوية الثاني  ي املساعدة املقدمة إىل جلان الدستور الغذائي الوطنية ومواءمة املواصفات
الغذائية الوطنية م مواصفات الدستور الغذائي  .ي حني انصب تركيز جمال العمل الثالث على بناء قدرات
املسؤولني  ي جمالي حتليل املخاطر وتطبيق نظا حتليل املخاطر ونقاط الرقابة احلرجة .وفيما يتعلق مبجال

3
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العمل الراب  ،فإن الفاو ما فتئت تساعد البلدان على إدراج سالمة األغذية  ي سياسات األمن الغذائي والتغذوي
على املستوى الوطين.
 -16وأبلغ ممثل منظمة الصحة العاملية اللجنة بالنقاط التالية:
 تشكل مقاومة مضادات امليكروبات جراء احليوانات املستخدمة كمصدر لألغذية بسبب استخدا وإساءة استخدا
مضادات امليكروبات جماال حيظى باهتما متزايد من قبل منظمة الصحة العاملية نظرا إىل أن أمناط االستخدا
احلالية ميكن أن تؤدي إىل فقدان بعض األدوية البشرية ألثرها .ومن املزم عقد حلقة عمل خبصوص هذا
املوعوع بالنسبة إىل مجهورية إيران اإلسالمية.
 تغطي لوائح الصحة الدولية األحداث املتعلقة بسالمة األغذية عندما تقصنف على أنها حدث يتعلق بالصحة
العامة ذو أهمية دولية .و ي الوقت احلالي ،تشري  1دول أعضاء فقط من أصل  22دولة عضوا إىل أنها تنفذ بنسبة
  155ي املائة لوائح الصحة الدولية  ي جمال سالمة األغذية .ولذلك ،تساعد منظمة الصحة العاملية البلدان
األعضاء على إنشاء هذه القدرات.
 لقد مت إنشاء الشبكة الدولية للسلطات املعنية بسالمة األغذية وتولت الفاو تشغيلها .وميكن للبلدان األعضاء أن
تستفيد من تبادل املعلومات والدعم  ي احلاالت اليت تشهد أحداثا متصلة بسالمة األغذية أو حيدث فيها تفشي
األمراض اليت تنقل بواسطة األغذية .ومل تعيّن بعض البلدان األعضاء بعد جهات اتصال بالنسبة إىل هذه
الشبكة ،وهي مدعوة إىل القيا بذلك ومن ثم االستفادة من الدعم املتاح.
 وسيقد الفريق املرجعي املعين بوبائيات عبء األمراض املنقولة بالغذاء  ي وقت الحق من هذه السنة تقريرا عن
العبء العاملي لألمراض النامجة عن مصادر رئيسية لألمراض املنقولة بواسط األغذية .ومن شأن هذه البيانات أن
تساعد احلكومات على حتديد جهودها  ي جمال سالمة األغذية وترتيبها من حيث األولوية على أساس مستنري.
 وكان مشروع للسمو الفطرية  ي الذرة الرفيعة ،اشرتك  ي تنفيذه كل من حساب أمانة الدستور الغذائي والفاو
ومنظمة الصحة العاملية  ،ي السودان و 3بلدان أفريقية أخرى يشارف على االنتهاء ،وستنظم حلقة عمل أخرية
 ي وقت الحق من هذا الشهر .وميكن أن تؤدي نتيجة املشروع إىل وع املستويات القصوى اخلاصة بالدستور
الغذائي للسمو الفطرية  ي الذرة الرفيعة ،وبالتالي ستكون مهمة بالنسبة إىل مجي البلدان املستهلكة للذرة
الرفيعة.
 قدّ املكتب اإلقليمي بشكل فردي الدعم لبناء القدرات  ي البلدان األعضاء بناء على الطلب .ومن بني األمثلة على
ذلك ،التحضريات العتماد خمترب للصحة العامة  ي قطر ،وتقنيات أخذ عينات األغذية  ي لبنان ،وتقييم املخاطر
 ي إيران ،ودعم مكافحة تفشي األمراض املنقولة بواسطة األغذية  ي السودان.
 ستستمر أنشطة يو الصحة العاملي لعا  2511خالل الفرتة املتبقية من السنة وكان املكتب اإلقليمي حيضّر
جملمو عة من البعثات إىل البلدان األعضاء من أجل وع مالمح سالمة األغذية وحتديد الثغرات اليت تشوب نظم
سالمة األغذية  ي اإلقليم.
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 -17وأعرب املندوبون عن تقديرهم للدعم املقد من الفاو ومنظمة الصحة العاملية بشأن خمتلف أنشطة تنمية القدرات
املتعلّقة بالدستور الغذائي وج ودة األغذية وسالمتها .وأوصوا بنشر نتائج هذه األنشطة على موقعي الفاو ومنظمة
الصحة العاملية على اإلنرتنت لكي تكون متاحة للبلدان األعضاء  ي اإلقليم.

املبادرة اليت حتل حمل حساب أمانة الدستور الغذائي
 -18لفت املدير املشرف على حساب أمانة الدستور الغذائي املشرتك بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية االنتباه إىل أنه
نظرا إىل انعقاد اللجنة  ي وقت متأخر  ي دورة اجتماعات جلان التنسيق اإلقليمية املشرتكة بني الفاو ومنظمة
الصحة العاملية ،فإن الوثيقة  ،CX/CAC 15/38/18-Add.5اليت تتضمن اقرتاح املشروع املشرتك بني املنظمتني
بشأن املبادرة اليت ستحل حمل حساب أمانة الدستور الغذائي الذي يعرض على اهليئة  ي دورتها الثامنة
والثالثني ،حتل حمل الوثيقة  .CX/NEA 15/8/3-Add.1وعرض املدير بعض النقاط البارزة من اقرتاح املشروع
لتقديم معلومات حمدّثة إىل البلدان األعضاء  ي اإلقليم.
 -19وباإلعافة إىل مج املعلومات من البلدان األعضاء ،فإن عملية تصميم املبادرة اجلديدة وتطويرها (حساب
األمانة  ) 2قد أخذت بعني االعتبار النتائج واالستنتاجات املنبثقة عن التقييم النهائي حلساب األمانة احلالي.
وبفضل كل من هذه النتائج والتحليل املشرتك بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية ،خلصت املنظمتان الراعيتان إىل
ما يلي )1( :كان حساب األمانة  1ناجحا  ي العمل كمحفز ملشاركة البلدان املستفيدة  ي الدستور الغذائي ورف
مستوى الوعي بأهمية الدستور الغذائي بالنسبة إىل البلدان؛ ( )2ال تزال هناك حواجز أما املشاركة الفعالة  ي
الدستور الغ ذائي واليت يتعني معاجلتها من أجل مواصلة تعزيز قدرة البلدان على املشاركة بشكل كامل وفعال  ي
عملية الدستور الغذائي .واستناداً إىل هذا التحليل ،سينصب تركيز املبادرة اجلديدة على مساعدة البلدان على
التغلب على هذه احلواجز ،اليت تبني وجود معظمها على املستوى الوطين  ي هياكل الدستور الغذائي الوطنية و ي
الدعم السياسي واالقتصادي املقد للدستور الغذائي .ومن شأن ذلك أن يكون حمور تركيز املبادرة اجلديدة على
مدى فرتة عمر حساب األمانة  2اليت تستغرق اثين عشر عاما.
 -25وسعيا إىل جتاوز احلواجز اليت تعرتض سبيل املشاركة الفعالة ،فإن حساب األمانة  2سيقو مبا يلي:
 تقديم الدعم إىل البلدان أو جمموعات البلدان من أجل معاجلة حواجز حمددة أما املشاركة الفعالة  ي الدستور
الغذائي .فالبلدان أو جمموعات البلدان ستجري تقييما ذاتيا لقدرتها على املشاركة  ي الدستور الغذائي من أجل
تشخيص مواطن ا لقوة والضعف .وباالستعانة بنتائج هذا التقييم ،ميكن للبلدان وجمموعات البلدان أن تتقد
بطلبات للحصول على الدعم من حساب األمانة بالنسبة إىل املشاري متعددة السنوات .وسيقد التمويل بالنسبة
لألنشطة الرئيسية ملعاجلة احلواجز ذات األولوية  ي البلد أو جمموعة البلدان.
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 وسيقد الدعم أيضا ألنشطة مشرتكة بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية مصممة خصيصا لبناء القدرات
وستستهدف ،على سبيل املثال ،جمموعة من البلدان تواجه نفس احلواجز اليت تقف أما املشاركة الفعالة  ي
الدستور الغذائي ملساعدتها على بناء قدراتها بغض النظر عما إذا كانت تستفيد من الدعم من خالل طلب يتقد
به بلد واحد أو جمموعة من البلدان
 -21وتشمل اخلطوات املقبلة اتفاق البلدان األعضاء على االقرتاح اخلاص باملشروع  ي الدورة الثامنة والثالثني للهيئة،
ووع آليات وصكوك تنفيذ خالل الفرتة املمتدة بني سبتمرب/أيلول وديسمرب/كانون األول  ،2511وإطالق حساب
األمانة   2ي  1يناير/كانون الثاني  2516وافتتاح جولة أوىل لتقديم الطلبات  ي أوائل عا .2516
 -22وأعرب املندوبون عن تقديرهم ودعمهم حلساب األمانة وأشاروا إىل أنهم سينظرون  ي الوثيقة وسيقدمون تعليقاتهم
إىل اهليئة  ي دورتها الثامنة والثالثني .وأشاروا إىل أن حساب األمانة قد مكّن بلدان اإلقليم من املشاركة بشكل
أكرب وفعالية أكثر  ي اجتماعات الدستور الغذائي ورف الوعي بأهمية مشاركة البلدان  ي هذه االجتماعات .كما
أشاروا إىل أنّ معايري األهلية من شأنها أن تيسّر مشاركة البلدان النامية  ي اجتماعات الدستور الغذائي وإىل أنه
ينبغي أيضا مراعاة الوع اخلاص املتمثل  ي االعطرابات السياسية اليت تعصف بإقليم الشرق األدنى ملواصلة
دعم مشاركة بلدان اإلقليم  ي اجتماعات الدستور الغذائي واألنشطة ذات الصلة.

إعادة تنشيط جلان التنسيق املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية:
اقرتاحات لتعزيز دور جلان التنسيق اإلقليمية وقاعدتها (البند  4من جدول األعمال)

4

 -23عرعت أمانة الدستور الغذائي هذا البند من جدول األعمال وأشارت إىل أنّ الوثيقة قد أُعدّت بفضل جهد مشرتك
بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية للبحث  ي سبل تعزيز دور جلان التنسيق اإلقليمية .وأشارت األمانة إىل أنّ
اختصاصات جلان التنسيق اإلقليمية تشكل دعامة ومصدر غنى لكلّ من العمل املعياري هليئة الدستور الغذائي
ولعمل الفاو ومنظمة الصحة العاملية  ي جمالي جودة األغذية وسالمتها (مبا  ي ذلك أنشطة تنمية القدرات).
وأوجزت األمانة التحديات املشار إليها  ي الوثيقة بشأن :إجياد آليات أفضل جلم البيانات من اإلقليم
وعرعها؛ احلاجة إىل االتساق والتكامل بني اخلطط االسرتاتيجية اإلقليمية واخلطة االسرتاتيجية للدستور
الغذائي؛ املواقف اإلقليمية إزاء دور جلان التنسيق اإلقليمية ملساعدة املنسقني  ي حتديد القضايا اليت تهمّ اإلقليم.
ولفتت األمانة عناية اللجنة أيضاً إىل النتائج املوجزة ملناقشات خمتلف جلان التنسيق اإلقليمية كما ترد  ي
الوثيقة .CX/CAC 15/38/10

4

الوثيقة

CX/NEA 15/8/4
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 -21وأقرّ ممثل الفاو ،متحدثاً نيابة عن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ،بالعمل القيّم والدور الذي
اعطلعت به جلان التنسيق اإلقليمية مشرياً إىل أهمية هذا النقاش حول إعادة تنشيط اللجان كوسيلة لتوطيد العمل
على املستوى اإلقليمي وملساعدة جلان التنسيق اإلقليمية على تركيز عملها على حتسني حوكمة سالمة األغذية
باستمرار .و ي هذا الس ياق ،جيب أن تشكل مناقشات جلان التنسيق اإلقليمية منطلقاً للتوصل على حنو أفضل إىل
حتديد االحتياجات ،مبا يشمل القضايا الراهنة واملستجدة ،باإلعافة إىل االستنارة بها  ي أنشطة بناء القدرات
املشرتكة بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية داخل اإلقليم .وأردف ممثل املنظمة قائالً إنّ حمور تركيز هذه الدورة
ينبغي أن يكون االتفاق على رؤية لتحسني أداء اللجنة  ،ي حني أ ّن تطبيق هذه الرؤية سوف يستغرق وقتاً أطول.
 -21وقد متحورت مناقشات اللجنة حول املقرتحني  1-3و 1-3كاآلتي:

املقرتح  1-3املواءمة بني جداول أعمال جلان التنسيق اإلقليمية  -إضافة البنود الدائمة
 -26وافقت اللجنة على اقرتاح املواءمة بني جدول أعمال مجي جلان التنسيق اإلقليمية حبيث تتضمّن بنوداً دائمة
رئيسية عن :حاالت سالمة األغذية وجودتها  ي بلدان اإلقليم؛ والكلمة الرئيسية؛ ومراقبة اخلطة االسرتاتيجية
للدستور الغذائي؛ واملواصفات الغذائية  ي اإلقليم.

املقرتح 5-3منتدى لتبادل املعلومات عن نظم مراقبة األغذية واألدوار واملسؤوليات يف جمال سالمة
األغذية
 -27أشار ممثل الفاو إىل املقرتح الذي يرمي إىل إنشاء آلية أفضل جلم البيانات وحتليل قضايا سالمة األغذية
والرقابة على األغذية وهي عملية تتمّ حالياً بواسطة تعميم .وقد طُلب إىل اللجنة إبداء رأيها  ي نوع املعلومات
اليت ترى فائدة من تشاطرها واليت هي مهيأة لتسخري الوقت واجلهود من أجل إتاحتها .واعتقرب أنّ فائدة هذا
املنتدى قد تكمن  ي تبادل املعلومات داخل اإلقليم وخارجه و ي قدرته أيضاً على مساعدة الفاو ومنظمة الصحة
العاملية  ي أنشطة حتديد احلالة الراهنة  ي اإلقليم .وأشار ممثل الفاو إىل التحديات الراهنة املتصلة باستخدا
التعميم حيث أن حتليل البيانات يتمّ بصورة خمصصة وغري مرتابطة  ي معظم األحيان واقرتح اعتماد نظا
إلكرتوني على اإلنرتنت كآلية جلم املعلومات وتشاطرها.
 -28وأيّدت اللجنة اقرتاح االستعاعة عن التعميم بنظا إلكرتوني على اإلنرتنت جلم البيانات ،لكنها أشارت إىل
عرورة أن يراعي مثل هذا النظا اهليكليات التنظيمية  ي البلدان األعضاء واحتياجاتها ،ال سيما التحديات  ي
اجملاالت التالية :مج البيانات واملعلومات على املستويني الوطين واإلقليمي وإدخاهلا إىل النظا والتنسيق بني
أصحاب املصلحة املتعددين لكفالة صحّة البيانات ونوعيتها .واتقفق كذلك على احلاجة إىل حتديد نوع البيانات
اليت ينبغي مجعها .ودعت اللجنة أيض ًا كالً من الفاو ومنظمة الصحة العاملية للمساعدة على حتقيق ذلك.
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3-3
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حتديد االحتياجات واألولويات يف األقاليم (قضايا سالمة األغذية/جودتها املستمرة

والناشئة)
 -29وافقت اللجنة على اقرتاح إنشاء آليات أفضل لتحديد احتياجات اإلقليم من أجل تعزيز املشاركة  ي عمل هيئة
الدستور الغذائي وعلى أنّه يتعيّن تكييف هذا النوع من اآلليات مبا يتماشى م اإلقليم وهو أمر يتطلّب تعاون
األعضاء كافة .وأشارت اللجنة كذلك إىل أنّ آليات /سبل حتديد االحتياجات قد تشمل :حلقات عمل
وطنية/إقليمية لبناء القدرات؛ ومشاري وطنية/إقليمية مشرتكة بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية.
 -35وشدد ممثل الفاو على إمكانية وجود ترابط بني خمتلف املقرتحات اخلاصة باللجنة وباألنشطة املتعددة للفاو
ومنظمة الصحة العاملية  -حيث أنّ الواحد منها يستنري باآلخر أو يدعمه ،إذ ميكن على سبيل املثال االستفادة
من املناقشات املقبلة  ي جلنة التنسيق  ي الشرق األدنى  ي برامج بناء القدرات املشرتكة بني املنظمتني ،مبا  ي ذلك
املبادرة الالحقة حلساب األمانة اخلاص بالدستور الغذائي؛ وميكن أيضاً حللقات العمل واملشاري املشرتكة بني
املنظمتني على املستويني الوطين واإلقليمي أن تساهم  ي حتديد االحتياجات والقضايا على حنو أفضل ،وهو ما
ميكن التعمّق أكثر  ي حبثه داخل اللجنة.

املقرتح  4-3اخلطة االسرتاتيجية اإلقليمية
 -31أشارت اللجنة إىل أنّ اهلدف من اخلطة االسرتاتيجية اإلقليمية للجنة تنسيق الدستور الغذائي  ي الشرق األدنى
للفرتة  2519-2516هو تضافر جهود البلدان األعضاء  ي اإلقليم من أجل زيادة التنسيق  ي ما بينها وتفعيل
مشاركتها  ي أنشطة الدستور الغذائي .والحظت اللجنة أنّ ذلك جاء  ي إطار تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للدستور
الغذائي وتناول بالتالي بشكل فعّال مبدأ التكامل بني اخلطة االسرتاتيجية اإلقليمية واخلطة االسرتاتيجية
للدستور الغذائي.

اخلالصة
 -32أقرّت اللجنة املقرتحات الواردة  ي الفقرات  1-3و 2-3و 3-3و 1-3أعاله واتفقت على مواصلة العمل على
وع خطة اسرتاتيجية إقليمية تكمّل اخلطة االسرتاتيجية للدستور الغذائي.
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مالحظات ومعلومات عن النظم الوطنية للرقابة على األغذية ومشاركة املستهلكني يف
وضع مواصفات األغذية واستخدام مواصفات الدستور الغذائي على املستوى الوطين
(الردود على الوثيقة ( )CL 2015/4-NEAالبند  2من جدول األعمال)

5

 -33أبلغت الرئيسة اللجنة أنه  ،ي ما يتعلق باألسئلة املطروحة  ي الوثيقة  ،CL 2015/4-NEAفقد أجابت أربعة
بلدان عليها ،فيما ترحّب بلدان أخرى بتقديم موجز حول هذا املوعوع ،ال سيما املوعوعان الرئيسيان التاليان:
( )1التحديات اليت تواجه نظم الرقابة الوطنية على األغذية واالحتياجات الوطنية؛ ( )2استخدا مواصفات
الدستور الغذائي على املستوى الوطين والتحديات املصاحبة لذلك ،ال سيما تلك املتعلقة باستخدا املواصفات
العامة للدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة  ي إعداد املواصفات الوطنية اليت جيب أن تستند إىل براهني
علمية.
 -31وإعافة إىل الردود اخلطية اليت وردتها ،أشارت اللجنة إىل املداخالت التالية:

5



أبلغ وفد مجهورية مصر العربية اللجنة أنه بصدد إعداد خطة اسرتاتيجية لتحليل املخاطر  ي األغذية باالرتكاز
إىل أساس علمي .وأعرب الوفد عن أمله أيض ًا  ي أن توفر الفاو ومنظمة الصحة العاملية الدعم له للقيا بهذا العمل.



وعرض وفد ليبيا النظا الوطين للرقابة على األغذية مشرياً إىل أنّ هذا النظا يستند إىل املواصفات الوطنية  ي
ليبيا اليت متّت مواءمتها م املواصفات الدولية وتشمل مجي املنتجات املنتجة حملياً واملستوردة .وميكن
االسرتشاد مبواصفات إقليمية أو دولية  ي حال عد وجود مواصفات وطنية.



وسلّط الوفد اللبناني الضوء على حتديات اإلبالغ عن املخاطر بالنسبة إىل إدارة املعلومات العلمية  ي احلاالت اليت
تركز فيها وسائل اإلعال بشكل رئيسي على اجلوانب السلبية حلالة معيّنة .كما تطرق الوفد إىل الصعوبات اليت
يواجهها  ي اعتماد بعض مواصفات الدستور الغذائي ،ال سيّما املواصفة العامة للمواد املضافة إىل األغذية
( )CODEX STAN 192-1995حيث أنّ املواصفات العامة للمواد املضافة إىل األغذية ال جتيز وال تذكر
استخدا بعض املواد املضافة  ي حني يقسمح بها  ي غريها من املراج الدولية واإلقليمية.



وأشار وفد السودان إىل التحديات اليت يواجهها  ي جمال تقييم املخاطر اليت تهدد سالمة األغذية وأبلغ عن عدّة
نقاط كاآلتي )1( :متّ اعتماد بعض املختربات اخلاصة باألغذية  ي السودان )2( .صدر قانون االعتماد السوداني
متهيدا إلنشاء اجمللس السوداني لالعتماد )3( .اتقخذ قرار يقضي بضمان املطابقة قبل االسترياد حرصاً على
جودة األغذية املستوردة )1( .متّ التوقي على مذكرات تفاهم م عدد من البلدان مبا فيها الصني وتركيا
ومجهورية مصر العربية بغرض التفتيش وفق املواصفات )1( .متّ إنشاء اللجنة الوطنية لشؤون املستهلك وهي تضمّ
أعضاء من أجهزة اإلشراف كافة لضمان جودة األغذية وللتوعية العامة )6( .متّت زيادة عدد الشركات املعتمدة

الوثائق CL 2015/04-NEA؛ ( CX/NEA 15/8/5تعليقات مجهورية مصر العربية والسودان وتونس)؛ ( CRD 2تعليقات لبنان).
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دولياً  ي السودان )7( .إصدار قوانني خاصة بالسالمة اإلحيائية ،واألمسدة الزراعية ،واملكمالت الغذائية وإعادة
تعبئة األغذية.


وأشار وفد تونس إىل أنه واصل ،من عا  2512إىل عا  ،2511تطبيق إصالحات قانونية ومؤسسية اسرتاتيجية
بهدف إرساء نظا وطين للرقابة على األغذية استناداً إىل تقييم املخاطر (إحداث جهاز موحد لسالمة لألغذية).
ويلحظ النظا أيضاً إنشاء نظا لإلنذار املبكر وإجراء تقييم جلودة املنتجات باستخدا املواصفات الدولية .وسلّط
الوفد الضوء على مشروع يقضي بإصدار خدمة إلكرتونية من املتوق أن حتسّن كفاءة الرقابة على سالمة األغذية.
كما أشار الوفد إىل مشروع اعتماد شعبة الرقابة على سالمة األغذية  ي وزارة الصحة.



وأشار املراقب اخلاص من فلسطني إىل التحديات اليت يواجهونها مبا  ي ذلك ععف نظا الرقابة على األغذية
مصحوباً بالعديد من عمليات العبور غري الرمسية للحدود .ويرتكز عملهم  ي الوقت الراهن على املواصفات وعلى
االختبار لكشف الكائنات امليكروبيولوجية واملواد املضافة إىل األغذية .كما أشار الوفد إىل مشروع تديره الفاو بدعم
من احلكومة اهلولندية يهدف إىل وع اسرتاتيجية وطنية لسالمة الغذاء قبل نهاية عا .2511

 -31وخلُصت الرئيسة إىل القو ل إنه مثة مشاكل مشرتكة  ي اإلقليم  ي ما يتعلق بنظم سالمة األغذية .وتتعلق هذه
املشاكل حتديداً بأطر قانونية وطنية ترعى نظم الرقابة على األغذية ،وتعدد اجلهات املعنية بالرقابة وغياب
التنسيق اجليّد ،وصعوبة إجراء تقييم للمخاطر اليت تهدّد سالمة األغذية ،وتطبيق نظم التتب  .إعافة إىل ذلك،
أق ّر باملشاكل الناشئة عن احلروب ووجود النازحني اليت تواجهها املنطقة واليت ترتبط بالقضايا املذكورة آنفاً.
مشروع املواصفة اإلقليمية املقرتحة للدوغ (البند  6من جدول األعمال)

6

 -36ذكّرت رئيسة اللجنة أنّ هذه األخرية مل تتمكن  ي دورتها السابعة من دراسة هذه املواصفة بالتفصيل  ي ظ ّل
غياب مجهورية إيران اإلسالمية باعتبارها البلد الذي توىل قيادة عملية وع املواصفة اإلقليمية لشراب الدوغ
ولديها اخلربة الالزمة إزاء هذا املنتج .ومتّت بعد ذلك مراجعة املواصفة من قبل جمموعة عمل إلكرتونية بقيادة
لبنان وعقرعت على الدورة الثامنة للجنة التنسيق لكي تنظر فيها .وأشارت الرئيسة كذلك إىل أنّ أحد األسئلة
املطروحة خالل الدورة السابعة للجنة يتعلّق بالفارق بني "عريان" و"دوغ" نظراً إىل وجود أوجه تشابه على ما
يبدو بني االثنني .وذكّرت الرئيسة اللجنة بهذا الصدد بالقرار الصادر عن جلنة تنسيق الدستور الغذائي  ي أوروبا
 ي دورتها التاسعة والعشرين والذي يقضي بوقف العمل على وع مواصفة إقليمية للعريان وطلبت آراء املندوبني
حول التأثريات املمكنة هلذا القرار على عمل جلنة تنسيق الدستور الغذائي  ي الشرق األدنى بالنسبة إىل الدوغ.
 -37وأشار وفد مجهورية إيران اإلسالمية إىل أنّ "العريان" و"الدوغ" هما منتجان خمتلفان خاصة  ي ما يتعلق بالنسبة
املئوية لربوتينات احلليب واملواد اللبنية الصلبة غري الدهنية اليت توجد بنسب أقلّ بكثري  ي الدوغ منها  ي
6

الوثائق CX/NEA 15/8/6؛ ( CX/NEA 15/8/6-Add.1مل تصدر)؛ ( CRD3تعليقات مجهورية إيران اإلسالمية).
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العريان .وباإلعافة إىل ذلك ،هلذين املنتجني خصائص خمتلفة فيزيائية وكيميائية وميكروبيولوجية وحسيّة،
باإلعافة إىل كمية اإلنتاج السنوي وإمكانيات التصدير .وأشار الوفد أيضاً إىل أنّ "الدوغ" شراب تقليدي وقديم
جداً يرتكز على احلليب املخمر وال ينطبق عليه تعريف احلليب املخمر/املشروبات املرتكزة على احلليب املخمر
 ي املواصفة اخلاصة باحلليب املخمر ( )CODEX STAN 243-2003على اعتبار أنّ حمتوى احلليب املخمر
املطلوب  ي املشروبات املرتكزة على احلليب املخمر وحمتوى بروتينات احلليب احملدد للحليب املخمر  ي هذه
املواصفة أعلى بكثري مقارنة مبا هما عليه  ي الدوغ (إعافة إىل اختالفات أخرى) .على عوء ما تقدّ  ،أكد الوفد
جمدداً احلاجة إىل مواصفة منفصلة للدوغ ميكن أن تكون على شكل مواصفة إقليمية تضعها جلنة تنسيق الدستور
الغذائي  ي الشرق األدنى .وذكّر الوفد أنّ هذا القرار يتماشى م مشورة جلنة الدستور الغذائي املعنية باأللبان
ومنتجات األلبان  ي دورتها الثامنة عندما قامت مبراجعة املواصفة اخلاصة باحلليب املخمر.
 -38وأشارت أمانة الدستور الغذائي إىل أنّ هيئة الدستور الغذائي شجّعت على وع مواصفات أفقية بالنسبة إىل
املنتجات املتشابهة مقارنة م املواصفات العمودية واملواصفات السلعية املفصلة (حيثما أمكن ذلك وكان مناسباً)
لتسهيل تطبيقها من قبل األعضاء  ي الدستور الغذائي .وتشكّل املواصفة اخلاصة باحلليب املخمر مثاالً على ذلك.
كما أنه يفضّل وجود مواصفات عاملية مقارنة باملواصفات اإلقليمية استناداً إىل حجم اإلجتار باملنتج .وأشارت
األمانة كذلك إىل أنّ توصية جلنة الدستور الغذائي املعنية باأللبان ومنتجات األلبان  ي دورتها الثامنة بوع
مواصفة إقليمية لكل من "العريان" و"الدوغ" صدرت بعد التقد باقرتاح إلدراج هذين املنتجني  ي املواصفة اخلاصة
باحلليب املخمر عندما كانت اللجنة منكبّة على وع اللمسات األخرية على مراجعة املواصفة املذكورة قبل تعليق
عملها إىل أجل غري مسمى .وأشارت األمانة أيضاً إىل أنه  ،ي حال اعتربت جلنة تنسيق الدستور الغذائي  ي
الشرق األدنى أنه من املناسب املضي قدماً  ي عملية وع مواصفة إقليمية للدوغ ،يتعيّن عندها صياغة هذه
املواصفة حبيث تتناول الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة ،باإلعافة إىل إعطاء تعريف واعح للمنتج ،والشروط
اخلاصة باملواد املضافة إىل األغذية والتوسيم مبا يسهّل إدراج الدوغ  ي املستقبل عمن املواصفة اخلاصة باحلليب
املخمر.
 -39وأشار املراقب من االحتاد الدولي ملنتجات األلبان إىل أنّ الوثيقة  CRD3تفيد أنّ شراب الدوغ يصدّر حالياً إىل
بلدان واقعة خارج إقليم جلنة التنسيق  ي الشرق األدنى ومن املفيد بالتالي املواءمة بني املواصفة املقرتحة واملواصفة
اخلاصة باحلليب املخمر طبقاً لألحكا العامة السارية على احلليب املخمر ،مبا  ي ذلك الدوغ .وذكّر املراقب من
االحتاد أنّ املواصفة اخلاصة باحلليب املخمر هي نتيجة حل وسط بني أعضاء الدستور الغذائي حول عدد من
األحكا مثل احلد األدنى من حمتوى احلليب املخمر للمشروبات املرتكزة على احلليب املخمر وبالتالي حمتوى
بروتينات احلليب للحليب املخمر ،واللذين قد يتعني خفضهما لكي يتسنى إدراج الدوغ  ي املواصفة .وكان ال بد
أيضاً من توعيح بعض األحكا الواردة  ي االقرتاح احلالي واليت قد تستدعي نقلها إىل أقسا خمتلفة من املواصفة
أو مناقشتها بالتفصيل من حيث احلاجة التكنولوجية املتصلة بها واملستويات املقرتحة .وأبدى املراقب من
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اال حتاد الدولي ملنتجات األلبان رغبة االحتاد  ي مساعدة اللجنة على وع مواصفة لشراب الدوغ إذا اعتربت
جلنة التنسيق  ي الشرق األدنى أنه من املفيد وع مواصفة إقليمية هلذا املنتج.

اخلالصة
 -15أبدت اللجنة تأييداً عاماً إلعداد مواصفة إقليمية للدوغ ،ووافقت بالتالي على اإلبقاء على الدوغ كمواصفة إقليمية
وعلى تشكيل جمموعة عمل إلكرتونية تعمل  ي اللغتني العربية واإلنكليزية بقيادة مجهورية إيران اإلسالمية ،من
أجل إ عداد مشروع مواصفة مقرتحة منقحة لكي تنظر فيها اللجنة  ي دورتها املقبلة على أن تنهي عملها وتقعتمد
املواصفة بصيغتها النهائية من قبل هيئة الدستور الغذائي  ي دورتها األربعني املقرر عقدها سنة .2517

حالة مشروع املواصفة املقرتحة للدوغ
 -11اتفقت اللجنة على إعادة مشروع املواصفة املقرتحة إىل اخلطوة  3/2ملراجعته وتعميمه إلبداء التعليقات عليه
ودراسته  ي الدورة املقبلة للجنة تنسيق الدستور الغذائي  ي الشرق األدنى.
مشروع املواصفة اإلقليمية املقرتحة للبنة (البند 7من جدول األعمال)
24

7

قد وفد لبنان ،باعتباره البلد املسؤول عن إعداد املواصفة اإلقليمية للبنة ،هذا البند وذكّر اللجنة بأنّ جلنة
تنسيق الدستور الغذائي  ي الشرق األدنى وافقت  ،ي دورتها السابعة ،على التوصية بإجراء عمل جديد بشأن
مواصفة إقليمية هلذا املنتج ،وبأن هيئة الدستور الغذائي أقرت  ،ي دورتها السادسة والثالثني ،العمل اجلديد.
وسلط الوفد الضوء على أهمية هذا املنتج بالنسبة إىل لبنان وبلدان اإلقليم كما هو مبيّن  ي البيانات املتعلقة حبجم
التجارة الواردة  ي وثيقة املشروع املقدمة دعم املقرتح العمل اجلديد  ي الدورة السادسة والثالثني هليئة الدستور
الغذائي.

 -24وأقر الوفد بأنه مت إدراج اللبنة باعتبارها مثاال للحليب املخمّر املركّز  ي مواصفة األلبان املخمرة .لكنه أشار إىل أ ّن
األحكا العامة هلذه املواصفة مل تتناول بشكل كاف اخلصائص احملددة للبنة ،ومن ثم فإن عملية وع مواصفة
إقليمية من األفضل أن تتضمن خصائص اللبنة ومن شأنها أن تؤدي إىل تيسري وزيادة التجارة  ي هذا املنتج.
 -22وأوعحت أمانة الدستور الغذائي أنه ليس من املناسب وع مواصفة إقليمية للبنة  ي الوقت الذي التزال فيه
قائمة مسألة وع مواصفة عاملية لأللبان املخمرة تغطي اللبنة .و ي عوء هذا الوع  ،طرحت اخليارات التالية
7
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لتنظر فيها اللجنة )1( :إزالة اللبنة من مواصفة األلبان املخمرة ومواصلة وع مواصفة إقليمية للبنة
أو ( )2تعديل مواصفة األلبان املخمرة من أجل إدراج اللبنة بشكل أفضل  ي هذه املواصفة .و ي كلتا احلالتني،
يتعني إعداد وثيقة تتضمن املربرات الفنية هلذا االقرتاح ورفعها إىل اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي للنظر
فيها  ي إطار االستعراض التقييمي .و ي غضون ذلك ،ينبغي للعمل بشأن اللبنة  ي اللجنة تنسيق الدستور الغذائي
 ي الشرق األدنى أالّ ينتقل إىل اإلجراءات املتعلقة باخلطوات ،وذلك تفادي اخللق حواجز فنية حمتملة أما
التجارة بسبب وجود مواصفتني تغطيا ننفس املنتج.
 -24وأشارت أمانة الدستور الغذائي أيضاً إىل أنه  ي حال وجود توافق  ي اآلراء داخل اللجنة بإبقاء اللبنة كمواصفة
إقليمية ،فإنه ينبغي إعادة صياغة االقرتاح احلالي من أجل مواءمة الشكل النسقي م الشكل الذي يعتمده
الدستور الغذائي  ي املواصفات السلعية ،والسيما مواصفة األلبان املخمرة .وينبغي للمشروع اجلديد أن يركز
بالتحديد على األجزاء اليت تتناول النطاق ووصف املنتج والرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة واملواد املضافة إىل
األغذية والتوسيم نظرا إىل أن هذه املسائل هي اجلوانب اليت تركز عليها بشكل أساسي املواصفات السلعية.
وينبغي صياغة األحكا الواردة  ي هذه األقسا بطريقة من شأنها أن تيسّر إدراج اللبنة  ي مواصفة األلبان املخمرة
 ي مرحلة الحقة .وهذا من شأنه أن يتماشى م توصية هيئة الدستور الغذائي القاعية باملضي قدما حنو وع
مواصفات أفقية دولية (مج منتجات مماثلة قدر اإلمكان وحسب االقتضاء) من أجل تسهيل تنفيذها من قبل
البلدان األعضاء.
 -24وحذّر مراقب احتاد األلبان الدولي اللجنة من مغبة التعجل  ي حذف اإلشارة إىل اللبنة من مواصفة األلبان
املخمرة نظرا إىل أنه متت اإلشارة إىل اللبنة كمثال حلليب خممّر مركّز .وعالوة على ذلك ،ينبغي ،إذا كان ذلك
مناسبا ،إدراج اإلشارات املرجعية إىل املواصفة الدولية القائمة ،وعلى وجه التحديد اجلزء  ،2- 2ي املواصفة
اإلقليمية املقرتحة ،وهو ما ميكن أن يساعد على اعتماد املواصفة اإلقليمية  ي الوقت املناسب .وأوعح املراقب أن
اإلشارات املرجعية قد تيسر أيضا فيما بعد إدراج متطلبات حمددة خاصة باللبنة  ي املواصفة الدولية القائمة ،كما
كان احلال بالنسبة إىل أنواع حمددة من احلليب املخمّر من "الكفري" "والكوميس" .فهذا املسار من العمل
ال يستبعد إمكانية حذف اإلشارة إىل اللبنة  ي مواصفة األلبان املخمرة  ي مرحلة الحقة إذا أصبح األمر مرغوب
فيه أو عروريا.
 -24وأشار املراقب كذلك إىل أنّ مواصفات الدستور الغذائي الدولية تهدف إىل محاية صحة املستهلك وإىل عمان
ممارسات جتارية منصفة .وأعاف أن مواصفات الدستور الغذائي اإلقليمية توع ملنتجات غذائية يتم تداوهلا
بشكل حصري أو يكاد يكون حصريا  ي التجارة داخل اإلقليم؛ وعند النظر  ي وع مواصفة إقليمية للبنة،
سيكون من احلكمة مراعاة التجارة الدولية  ي املنتجات اليت تسمى لبنة خارج إقليم جلنة التنسيق إلقليم الشرق
األدنى وكذلك داخله من أجل عمان عد وجود أي حواجز أما التجارة األوس نطاقا .واقرتح املراقب أيضا بأنّه
ينبغي أن يقتصر حمتوى املواصفة اإلقليمية املقرتحة على املتطلبات واخلصائص األساسية للبنة ،وبأن يتم جتنب
احملتوى الذي ليس الزما أو عروريا متاما ،ألنه كلّما زاد إدراج التفاصيل  ي مواصفة ما ،كلّما زادت صعوبة
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التوصل إىل االتفاق الالز لضمان إحراز تقد  .و ي هذه احلالة ،سيكون من الوجيه حتديد أوجه القصور احملددة
 ي مواصفة األلبان املخمرة احلالية فيما يتعلق باللبنة ،نظرا إىل أن ذلك ميكن أن ييسر إدراج تلك املتطلبات  ي
مواصفة األلبان املخمرة  ي وقت الحق .وأعاد املراقب تأكيد استعداد احتاد األلبان الدولي ملساعدة اخلرباء داخل
إقليم جلنة التنسيق إلقليم الشرق األدنى على مواصلة وع املواصفة اإلقليمية املقرتحة للبنة.

اخلالصة
 -24وافقت اللجنة على اقرتاح اإلبقاء على اللبنة كمواصفة إقليمية .ومت االتفاق على أن يقو لبنان ،مبساعدة البلدان
األعضاء املهتمة ،بإعداد وثيقة من أجل عرض املربرات الفنية حلذف اإلشارة إىل اللبنة  ي مواصفة األلبان املخمرة
لتنظر فيها اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي .كما مت االتفاق على أن يواصل لبنان ،مبساعدة البلدان
األعضاء املهتمة ،العمل بشأن األحكا الفنية اخلاصة باللبنة  ي انتظار قرار هيئة الدستور الغذائي بهذا الشأن.

حالة مشروع املواصفة اإلقليمية املقرتحة للبنة
 -24وافقت اللجنة على اإلبقاء على املواصفة عند اخلطوة  4وإعادة النظر  ي املواصفة  ي دورتها املقبلة  ي عوء مشورة
اهليئة.
مشروع املواصفة اإلقليمية املقرتحة للزعرت (البند  8من جدول األعمال)

8

 -15قد وفد لبنان ،باعتباره البلد املسؤول عن إعداد املواصفة اإلقليمية للزعرت هذا البند .وطلب احلصول على
تعليقات عامة بشأن خمتلف أجزاء املواصفة اليت ميكن أن تأخذ بها جمموعة عمل إلكرتونية  ي مواصلة بلورة
املواصفة بهدف وععها  ي صيغتها النهائية حبلول انعقاد الدورة القادمة للجنة.
 -11ووافقت اللجنة على إجراء مناقشة عامة بشأن كل جزء من أجزاء املواصفة وأشارت إىل عرورة مراجعة املواصفة
وفق ًا للتعليقات التالية:

العنوان والنطاق
 -12ينبغي تعديل عنوان املواصفة من أجل إبراز أن املنتج خليط من مكونات خمتلفة ينطوي على الزعرت باعتباره
املكون الرئيسي من خالل اإلشارة إىل "الزعرت احملوّج" أو "الزعرت املخلوط " أو "زعرت املائدة" على سبيل املثال.
8
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الوصف
 -13ينبغي أن يتضمن وصف "الزعرت اخلا " أصنافا إعافية من الزعرت املوجودة  ي اإلقليم ،وينبغي لوصف "الزعرت
املخلوط" أن يربز املكونات األساسية باإلعافة إىل املكونات االختيارية اليت ميكن إعافتها  ي بعض أنواع الزعرت
املخلوط.
 -11وينبغي أن يستمد املنتج لونه من الزعرت اخلا (أي األخضر) وقشر السماق (أي األمحر) ،وبالتالي عد إعافة أي
ألوان.
 -11جيوز إعافة زيت الزيتون أو أنواع أخرى من الزيوت النباتية ومحض السرتيك كجزء من املكونات االختيارية.

التصنيف
 -16ينبغي أن يستند التصنيف إىل متطلبات اجلودة بدال من تركيبة املنتج .وقد ال متثل مستويات بعض املكونات (أي
الرتكيبة) اليت يعرب عنها بنسب مئوية الطبيعة احلقيقية للمنتج بالشكل الذي يباع به  ي األسواق  ي خمتلف
بلدان اإلقليم.

الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة
 -17املتطلبات العامة :ينبغي توعيح استخدا عبارتي" :مسحوق" مقابل "مفرو إىل جسيمات دقيقة" باإلعافة إىل
استخدا مصطلحات مثل "نكهات وروائح" مقابل "تعفن".
 -18املتطلبات الكيميائية :نظرا إىل أن الزعرت هو عبارة عن خليط منتجات ،فإن حتديد املتطلبات الكيميائية من
شأنه أن يكون صعبا ألن ذلك يقتضي حتديد تركيبة كل مكون وقد يكون حتديا بالنسبة إىل االختبارات
املخربية.
 -19ونظرا إىل أن حمتوى الزيوت املتطايرة وحمتوى الربوتني يرتبطان بنسبة الزعرت والسمسم  ي املنتج ،فإنّه يفرتض
النظر  ي حتديد النسبة املئوية هلذه املكونات لتفادي ممارسات الغش.
 -65وينبغي النظر بعناية  ي مدى مالءمة مؤشر ودرجة احلموعة واملستويات العالية للرماد فيما يتعلق جبودة املنتج.
 -61وينبغي أن ترد اجلملة املتعلقة باملكونات اليت متتثل ملواصفة الدستور الغذائي ذات الصلة  ي القسم األول.
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املواد املضافة إىل األغذية
 -62ينبغي توعيح كيفية استخدا محض السرتيك وكميته وميكن  ي هذا الصدد استشارة اللجنة املعنية باملواد
املضافة.

 -63وأشارت أمانة الدستور الغذائي إىل أن محض السرتيك قد أدرج  ي اجلدول   3ي املواصفة العامة للمواد املضافة
إىل األغذية؛ وأن املواد املضافة املدرجة عمن هذه الفئة تعترب ،بشكل عا  ،آمنة لالستخدا  ي األغذية على
مستوى ممارسات التصني اجليدة .وأوعحت األمانة كذلك أنه من مسؤولية اللجنة توفري املربر التكنولوجي
الستخدا املادة املضافة  ي املنتج ،مبا  ي ذلك املستويات اليت ينبغي حتديدها باملليغرا /كيلوغرا .

امللوثات
 -61قد يكون هناك حاجة إىل حتديد املستويات القصوى للملوثات للزعرت و/أو بعض املكوّنات فيه بغياب أي
مستويات قصوى  ي املواصفة العامة للملوثات والسمو  ي األغذية واألعالف ()CODEX STAN 193-1995
وذلك لضمان سالمة املنتج.
 -61وأشارت أمانة الدستور الغذائي إىل أن حتديد مستويات قصوى للزعرت أو بعض املكوّنات  ي اخلليط يق عمن
صالحيات اللجنة املعنية بامللوثات  ي األغذية ،ووفقاً إلجراءات الدستور الغذائي اخلاصة بتحديد املستويات
القصوى للملوثات ،ينبغي أن تقو جلنة اخلرباء بتقييم للسالمة قبل بدء اللجنة املعنية بامللوثات النظر  ي
حتديد مثل هذه املستويات .مما يعين أنه يتعني على البلدان املهتمة تقديم بيانات ذات صلة لتقو جلنة اخلرباء
بتقييم املخاطر.

النظافة
 -66اختلفت وجهات النظر  ي ما خيص وع معايري ميكروبولوجية خاصة ،وأشار مؤيدو هذه املعايري إىل أن ظروف
التجهيز قد تسفر عن تعرّض املنتج للتلوّث امليكروبي وبالتالي مثة حاجة إىل وع معايري كهذه ،أمّا معارعوها
فأقروا باحلاجة إىل مثل هذه املعايري على أن توع على املستوى الوطين بدل من إدراجها  ي مواصفة إقليمية م
مراعاة مسات املنتج وظروف التجهيز  ي البلد املعين.
 -67وأوعحت أمانة الدستور الغذائي أنه قبل وع املعايري امليكروبيولوجية ،ينبغي أن يؤخذ  ي احلسبان كل من
املشورة اليت تسديها الفاو/منظمة الصحة العاملية والعمل الذي تقو به حالياً اللجنة املعنية بنظافة األغذية والذي
قد يسفر عن وع معايري ميكروبولوجية لألغذية ذات الرطوبة املنخفضة مبا فيها التوابل واألعشاب اجملففة
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العطرية .ولكن ،إذا رغبت اللجنة  ي حتديد معايري ميكروبولوجية عمن املواصفة ،ينبغي أن تتماشى هذه
املعايري م املبادئ واخلطوط التوجيهية اخلاصة بوع وتطبيق املعايري امليكروبولوجيــــة لألغذيـــة
( .) CAC/GL21-1997وينبغي أيضاً مراعاة املكوّنات  ي املعايري امليكروبيولوجية واالعتبارات اخلاصة بها،
وبهدف احلصول على موافقة اللجنة املعنية بنظافة األغذية ،يتعيّن تقديم مربر لوع مثل هذه املعايري.

التعبئة والتخزين والنقل
 -68ينبغي حذف هذا القسم  ي عوء األحكا اخلاصة بنظافة األغذية الواردة  ي القسم .7

التوسيم
 -69ينبغي استبدال عبارة "املواد املضافة إىل األغذية" مبصطلح "محض السرتيك" .وعالوة على ذلك ،ال بدّ من النظر
 ي عرورة إعافة "تاريخ انتهاء الصالحية" وتاريخ التعبئة.

أساليب التحليل
 -75أبلغت أمانة الدستور الغذائي اللجنة بأنه جيب إرسال األساليب إىل اللجنة املعنية بأساليب التحليل وأخذ
العيّنات بهدف إقرارها  ي وقت مناسب ،وأن جلنة التنسيق قد تطرح عليها أي مسألة ذات أهمية وتتعلق
بأساليب التحليل وأخذ العينات بشكل عا .

التعليقات العامة
 -71أشارت أمانة الدستور الغذائي إىل عرورة مواءمة شكل املواصفات م شكل مواصفات السل اخلاصة بالدستور
الغذائي وال سيما تلك املستخدمة  ي اللجنة املعنية بالفاكهة واخلضر املصنعة واللجنة املعنية بالتوابل وأعشاب
الطهي لضمان االتساق .وبصورة خاصة ،جيب مواءمة القسم عن الرتكيبة األساسية وعوامل اجلودة م الشكل
املستخد  ي املواصفات املذكورة أعاله .وأشارت األمانة كذلك أنه جيب استبعاد مسأليت النظافة الصحية
وامللوّثات أثناء املراجعة ألن أحكا املواصفات (كما ترد  ي املقرتح احلالي) هي اليت تنطبق على مواصفات السل
ما مل تكن هناك حاجة إىل معاجلة مسألة حمددة ختض بعد ذلك ملوافقة اللجنة املعنية بامللوثات و/أو اللجنة
املعنية بنظافة األغذية.
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اخلالصة
 -72وافقت اللجنة على إنشاء جمموعة عمل إلكرتونية بقيادة لبنان تعمل باللغتني العربية واإلنكليزية ،بهدف إعداد
مشروع مواصفة منقح لتنظر فيه اللجنة  ي دورتها املقبلة بهدف استكماله واعتماده بصورة نهائية من جانب هيئة
الدستور الغذائي عا .2517

حالة مشروع املواصفة املقرتح للزعرت
 -73وافقت اللجنة على إعادة مشروع املواصفة املقرتح إىل اخلطوة  3/2ملراجعته وتعميمه بهدف تلقي التعليقات بشأنه
ودراسته خالل الدورة املقبلة للجنة.
وثيقة للمناقشة حول املواصفة اخلاصة حبليب الناقة (البند  9من جدول األعمال)

9

 -71ذكّر الرئيس اللجنة بأنه متت مناقشة هذه املسألة  ي عدد من دوراتها مبا  ي ذلك خالل دورتها السابعة .وقررت
اللجنة آنذاك تأجيل مناقشة املسألة إىل مرحلة الحقة إىل حني توافر املزيد من املعلومات العلمية بشأن خصائص
املنتج وإجراء استعراض كامل لنصوص الدستور الغذائي املتوافرة مبا  ي ذلك وثائق الفاو ومنظمة الصحة العاملية
ذات الصلة .ومن شأن هذا العمل توجيه اللجنة  ي حتديد ما إذا كانت هناك حاجة إىل العمل عمن اللجنة على
هذا امل وعوع ،وما هي اجلوانب املتعلّقة باملنتج الواجب معاجلتها ،وأي نوع من الوثائق جيب وععها هلذا
الغرض.
 -71وذكّر الرئيس كذلك بأنه كان من املقرر أن تضطل دولة اإلمارات العربية املتحدة بهذه املهمة وأن تقدّ نتائجها
إىل اللجنة  ي دورتها هذه ،غري أنه مل يتم تقديم أي وثيقة ومل حيضر أي وفد من اإلمارات العربية املتحدة الدورة
احلالية.
اخلالصة
 -76وافقت اللجنة على وقف النظر  ي هذه املسألة ،وأشارت إىل أنه يتعيّن على البلدان األعضاء  ي اإلقليم الراغبة  ي
طرح هذه املسألة  ي املستقبل ،أن تقدّ وثيقة للمناقشة لتنظر فيها اللجنة.

9

الوثيقة ( CX/NEA 15/8/9مل تصدر)
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مشروع اخلطة االسرتاتيجية للجنة تنسيق الدستور الغذائي يف الشرق األدنى للفرتة
( 5119-5116البند  11من جدول األعمال)

10

 -77وافقت اللجنة على اخلطة االسرتاتيجية للجنة تنسيق الدستور الغذائي  ي الشرق األدنى للفرتة
بنسختها املنقحة من قبل جمموعة العمل برئاسة لبنان خالل انعقاد الدورة (املرفق الثاني).
تعيني املنسق (البند  11من جدول األعمال)

2519-2516

11

 -78اتفقت اللجنة على رف توصية إىل هيئة الدستور الغذائي  ي دورتها الثامنة والثالثني تقضي بتعيني مجهورية
إيران اإلسالمية لوالية أوىل كمنسّق للشرق األدنى .وقد وافق وفد مجهورية إيران اإلسالمية على هذا الرتشيح
وأعرب عن التزامه جتاه اإلقليم من أجل مواصلة العمل الذي اعطل به لبنان بنجاح.
 -79وتوجهت اللجنة بالشكر إىل لبنان على العمل املمتاز الذي قا به كمنسّق للجنة تنسيق الدستور الغذائي  ي الشرق
األدنى طوال مدة واليته اليت امتدت على أربعة أعوا .
ما يستجد من أعمال وعمل اللجنة يف املستقبل (البند  15من جدول األعمال)

12

املواصفات اإلقليمية للملوخية اخلضراء السريعة التجميد؛ ودبس السكر املصنوع من قصب السكر
ومشروبات الشعري اخلالية من الكحول
 -85أشارت اللجنة إىل أن مجهورية مصر العربية سوف تعيد تقديم االقرتاحات املنقّحة لتنظر فيها اللجنة خالل
دورتها التاسعة.

الصمغ العربي
 -81أحاط وفد السودان اللجنة علماً بطلبه املقد إىل جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذية  ي دورتها
السابعة واألربعني والقاعي بإعادة تقييم مواصفات الصمغ العربي الصادرة عن الدستور الغذائي ( )INS 414وذلك
بتوصيف كل صنف على حدة ،نظراً إىل أن املعلومات العلمية املتوفرة برهنت أن الصنفني يتسمان خبصائص
10
11
12

الوثيقة
الوثيقة CX/NEA 14/4/11
الوثائق  CRD 4و CRD 5و( CRD6تعليقات من مجهورية مصر العربية)؛ ( CRD7تعليقات من السودان)؛ ( CRD15تعليقات من فلسطني)
CX/NEA 15/8/10
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خمتلفة عن بعضهما وعن أصناف الصمغ األخرى .كما أشار الوفد إىل أن السودان قد أجرى حبوثا مكثّفة بشأن
املنتج وأنه آمن لالستخدا  ي األغذية مبا  ي ذلك األغذية املخصصة للرع واألطفال الصغار .كما طلب الوفد إىل
البلدان األعضاء  ي اللجنة تقديم دعمها هلذا الطلب عند رف املسألة إىل اللجنة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية
للنظر فيها.
 -82وأشارت أمانة جلنة اخلرب اء املعنية باملواد املضافة اىل األغذية (جلنة اخلرباء) إىل أنه متت مناقشة طلب السودان
خالل الدورة السابعة واألربعني للجنة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية اليت وافقت على إدراج الصمغ العربي
عمن قائمة أولوياتها لتقو جلنة اخلرباء بعمليات تقييم السالمة وبوع املواصفة .وستحدد أمانة جلنة اخلرباء
موعد القيا بهذا التقييم .م مراعاة الطلبات الواردة إىل جلنة اخلرباء من جلان أخرى تابعة للدستور الغذائي.
وسيتم التوجّه بدعوة عامة جلم البيانات بعد أن حتدد جلنة اخلرباء موعد القيا بالتقييم.
 -83وأشارت أمانة الدستور الغذائي إىل أنه يتعيّن على البلدان األعضاء  ي اإلقليم الراغبني  ي دعم طلب السودان تقديم
البيانات ذات الصلة إىل جلنة اخلرباء عند توجيه الدعوة إىل مج البيانات ،لتتمكن هذه األخرية من إجراء
تقييم للمخاطر ووع املواصفة ،ولتتخذ اللجنة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية قرارًا بهذا الشأن.
 -81وأحاطت اللجنة علماً باملعلومات اليت مت تقدميها وشجّعت األعضاء على تقديم البيانات الالزمة إىل جلنة اخلرباء
عند الطلب.

السلطات املعبأة مسبقاً واجلاهزة لألكل
 -81أشار املراقب اخلاص من فلسطني إىل أنه تتم التجارة مبجموعة متنوّعة من السلطة الطازجة واملربّدة واستهالكها
على نطاق واس  ي فلسطني وإقليم الشرق األدنى ،غري أن مواصفات الدستور الغذائي املوجودة ال تشمل هذه
املنتجات .واقرتح املراقب أن تقو اللجنة بوع مواصفات منفردة أو عامة هلذا النوع من املنتجات.
 -86وأشارت اللجنة إىل أن هذه املنتجات تقستهلك على نطاق واس  ي اإلقليم و ي أماكن أخرى وأن املواصفات
اخلاصة بالسل األساسية تفيد بضمان جودتها وسالمتها .وأشارت اللجنة إىل أنه قبل املضي قدماً  ي هذه
املسألة ،يتعيّن توعيح عدد من املسائل على غرار حتديد املخاوف املتعلقة بهذه املنتجات ،وما إذا كان ميكن
معاجلة هذه املخاوف عن طريق املواصفات املوجودة و/أو نصوص ذات صلة ،و ي حال تعذر ذلك ،ما هو نوع
املواصفات و/أو النصوص ذات الصلة اليت ميكن بلورتها.
 -87وأوعحت أمانة الدستور الغذائي أنه ميكن لفلسطني إعداد وثيقة مناقشة لعرعها على الدورة املقبلة للجنة حتدد
بوعوح ما يلي :طبيعة املشكلة (املسائل املتعلّقة باجلودة و/أو السالمة مثالً) ،والفجوات  ي مواصفات الدستور

DRAFT REP15/NE

22

الغذائي والنصوص ذات الصلة املطبّقة  -ال سيما تلك املتعلّقة بنظافة األغذية ،وحجم اإلنتاج والتجارة .واستناداً
إىل وثيقة املناقشة ،تكون اللجنة  ي موع أفضل الختاذ قرار  ي دورتها املقبلة.
 -88ووافقت اللجنة على أن تقو فلسطني بإعداد وثيقة للمناقشة لتنظر فيها  ي دورتها املقبلة.
التمثيل اجلغرايف
 -89أبلغ وفد لبنان اللجنة بنيته تقديم ترشيحه ملنصب العضو الذي سيقنتخب على أساس التوزي اجلغرا ي للشرق
األدنى.
 -95وأحاطت اللجنة علماً باملعلومات املقدّمة.
معلومات حمدّثة حول التدعيم احليوي
 -91أطلعت املراقبة من املعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ( )Harvest Plusاللجنة على العمل اجلاري  ي
جمال التدعيم احليوي لألغذية األساسية (مثل البطاطس احللوة والكسافا واألرز والدخن اللؤلؤي) بهدف زيادة
مستوى املغذيات الدقيقة مثل الفيتامني ألف والزنك واحلديد  ي األغذية بغرض مكافحة سوء التغذية .كما قدّمت
إىل اللجنة معلومات حمدّثة عن التقد احملرز لوع تعريف ملصطلح التدعيم احليوي من خالل جلنة الدستور
الغذائي املعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية اخلاصة ودعت اللجنة إىل توفري دعمها هلذا العمل.
 -92وأحاطت اللجنة علم ًا باملعلومات املقدّمة.
موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة (البند  13من جدول األعمال)
 -93أُبلغت اللجنة بأنّ دورتها التاسعة سوف تقعقد بعد سنتني تقريباً من اآلن على أن يتاح لألعضاء مزيد من
املعلومات املفصلة عن الرتتيبات اخلاصة بهذه الدورة بعد تعيني املنسق من قبل الدورة الثامنة والثالثني للهيئة
وبالتشاور م أمانة الدستور الغذائي.
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املرفق
قائمة املشاركني
SOLIIICINAAIOFONAPIL
SOLIEICELINAAIOFONAPIL
SOLIAICEINAAIOFONAPIEL
Chairperson/Présidente/Presidenta:
Mrs Lena DARGHAM
lireneGrroeceriD
The Lebanese Standards Institution- LIBNOR
Sin El Fil, City Rama Street,
LIBNOR building
Beirut, Lebanon
Tel: 9611485927
Fax: 9611485929Email: libnor@libnor.org
Website: www.libnor.gov.lb
r

EGYPT - ÉGYPTE - EGIPTO
Mr Kamel MOHAMED
(Head of Delegation)
Manager of Food Standards Department
Egyptian Organization for Standardization & Quality
Food Standards Department
16Tadreeb El- Modarben- Cairo
Tel: 20222845531
Fax: 20222845507
Email: kameldarwish@ymail.com
Dr Reda ABDEL GALIL
Food Safety and Regulatory Managerr
Chamber of Food Industries (CFI)
Federation of Egyptian Industries (FEI|)
Cairo
Tel: 002 0100 650 5752r
Email: redaabdelgalil@gmail.com
Mr Mustafa EL DEEB
Regulatory and Quality Assurancer
Manager
Bel Egypt Expansion Company
Cairo
Tel: 002 01006090755
Email: Meldeeb@groupe-bel.com

IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF’)-I
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)
IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA DEL)
Dr Amir MORTAZAVIAN
Member of national CCNEA of Iran
Faculty of Nutrition Sciences and Food Technology
National Nutrition and Food Technology Research Institute
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Tel: 0098-912-7114977
Email: mortazvn@sbmu.ac.irr

Dr Heshmatolah RAZAVI MOSAVI
Member of CCMMP in Iran
Ministry of Health
Email: H.mosavi@fda.gov.ir
Dr Mohammad Hossein SHOJAEE ALIABADI
Senior Scientific advisor of Institute of
Standards and Industrial Research of Iran
(ISIRI)
Director and Laboratory Manager
Faroogh Life Sciences Research Laboratory
Tel: +0989121591766
Email: farooghlab@gmail.com
JORDAN - JORDANIE - JORDANIA
Mr Fiesal Rasheed Salamh AL ARGANr
Deputy Permanent Representative to FAO
Rome
LEBANON - LIBAN - LÍBANO
Mrs Mariam EID
Ministry of Agriculture
Agro-Industries Department
Beirut
Tel: 00961 1824100
Email: meid@agriculture.gov.lb
Prof. Joseph MATTA
Head of Laboratories Division
The Industrial Research Institute- IRI
Beirut
Fax: 9615467830
Email: chem@iri.org.lb
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LIBYA - LIBYE - LIBIA
Ing. Elhadi E.E. ELZANATI
Alternate
Permanente Representative of Libya to FAO in Rome, Italy
Email: faoprlby@gmail.comr
Mahmud K. AL-TELLISIr
Ambassador of Libya to FAOr
Permanent Representation of Libya to FAOr
Tel: 0039 324 6885583
Email: faoprlby@gmail.com
QATARr
Dr Shaikha Abdulla AL-ZEYARA
Head of Environmental Health
Supreme Council of Health/Qatar
Food Safety & Environment Health, PHD
P.O.Box 42
Doha
Tel: (+974) 44070160
Email: salzeyara@sch.gov.qa
SAUDI ARABIA - ARABIE SAOUDITE-I
ARABIA SAUDITA
Mr Hani MANSI
(Head of Delegation)
Regional and International Standards Dept. Manager
Saudi Food and Drug Authority
Dept. of Technical Regulations & standards
North Ring Road - Al Nafal Unit (1)
Riyadh
Tel: +966112038222
Email: codex.cp@sfda.gov.sa
Mr Mohammad ALGHAMDI
Head of codex national committee
Saudi Food and Drug Authority
Dept. of Technical Regulations & standards
North Ring Road - Al Nafal Unit (1)
Riyadh
Tel: +966112038222
Email: codex.cp@sfda.gov.sa
SUDAN - SOUDAN - SUDÁN
Mrs Sana ELSHAFI
Planning and Research Director
Sudanese Standard & Metrology Organization
Planning and Research Department
Eljamaa Street
Khartoum
Tel: +249912389023
Email: sanaelshafie2013@gmail.com
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Mrs Maha IBRAHIM
Excultive Office Manager
Sudanese Standard & Metrology Organization
Eljamaa Street
Khartoum
Tel: +249127460726
Email: maabmoib2391960@gmail.com
TUNISIA - TUNISIE – TÚNEZ
Mr Lazhar RAZGALLAH
(Head of Delegation)
DIRECTEUR
Centre technique de l’agroalimentaire
12; rue de l’usine - Charguia 2r;
2531-Tunis
Tel: +216 71 940 198
Email: ctaa@ctaa.com.tn
Dr Wassila GZARA
Inspecteur - Médecin vétérinaire
Ministère de la santér
Direction de l’hygiène du milieu et de la
protection de l’environnement
Rue jebel Lakhdar - Beb Saadoun
1556 Tunis
Tel: +216 71577282
Email: wassilajaibi@yahoo.fr
Mr Hamdi MEJRI
Sous Directeur
Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et
environnemental des produits - Ministère de la
santé publique
Contrôle sanitaire des produits Alimentaires et
des Eaux-ANCSEP
2;rRue Ibn Nadim, Montplaisir.
1573 Tunis
Tel: +216 71 903 942
Email: mejry@yahoo.fr
YEMEN - YÉMEN
Mr Abdullah Na’ami QUTRAN AL –NA’AMI
Alternate Permanent Representative
Embassy of the Republic of Yemen
Via Antonio Bosio, 10 – 00161 Rome
Italy
Tel: 06 4423 1679
Email: segreteria@yemenembassy.it
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OBSERVER COUNTRIES-I
PAYS OBSERVATEURS-I
PAÍSES OBSERVADORES
EUROPEAN UNION - UNION EUROPÉENNEI
UNIÓN EUROPEA
Ms Barbara MORETTI
Administrator
European Commission
DG Sante
Rue Froissart 101
1519 Brussels, Belgium
Email: barbara.moretti@ec.europa.eu
NETHERLANDS - PAYS-BAS - PAÍSES BAJOS
Ms Heleen VAN ROOTSELAAR
Policy Officer
Ministry of Economic Affairs
Plant Supply Chain and Food Quality Department
PO Box 20401
The Hague
Tel: +31 70 378 5042
Email: h.vanrootselaar@minez.nl
MOROCCO - MAROC - MARRUECOS
Mrs Hasna FAHMANE
(Head of Delegation)
Veterinarian
National Food Safety Office of
Standardization
Avenue Hadj Ahmed Cherkaoui Agdal Rabat
Rabat
Tel: +212661221841
Email: fahmanehasna@yahoo.fr
SPECIAL OBSERVERSI-I
OBSERVATEURS SPECIAUX-I
OBSERVADORES ESPECIALES
PALESTINE - PALESTINA
Mr Saleem JAYYOUSI
(Head of Delegation)
Chairman
Technical Regulations Committee
Palestine Standards Institution
Jerusalem St, Attal District
P.O. Box 2258
Ramallah, Palestine
Tel: +970-(0)2-2984144/2965191
Email: sjayyousi@psi.pna.ps
Mr Mamoun BARGHOUTHI
Palestine Embassy
Rome, Italy
Email: fao@ambasciatapalestina.com

Ms Suha SAWALHA
Director
Food Safety
Ministry of Health
Palestiner
Email: suha.arar@gmail.com
SWITZERLAND - SUISSE -SUIZA
Mrs Awilo OCHIENG PERNET
Chair, Codex Alimentarius Commission
Federal Food Safety and Veterinary Office
FSVO
Division of International Affairs
Bern, Switzerland
Email: awilo.ochieng@blv.admin.ch
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS-I
ORGANISATIONS INTERNATIONALES-I
ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
INTERNATIONAL DAIRY FEDERATION
(IDF/FIL)
Mr Michael HICKEY
Delegate
Irish National Committee of IDF
Derryreigh, Creggane, Charleviller
Co. Cork, Ireland
Email: mfhickey@oceanfree.net
INTERNATIONAL FEDERATION FOR
ANIMAL HEALTH (IFAH)
Dr Olivier ESPEISSE
Director of EU and Africa Government Affairs
IFAH
ELANCO SANTE ANIMALE - Lilly Francer
13;rrue Pagèsr
r92118Suresnes Cedexr
FRANCEr
Tel. No.: +33 1 5549 3535r
Email: espeisse_olivier@elanco.com
INTERNATIONAL FOOD POLICY
RESEARCH INSTITUTE (IFPRI)
Dr Anne MACKENZIE
Head, Standards and Regulatory Issues
IFPRI
HarvestPlus
r6112Aston Rd.
Ottawa, Canada
Tel: 613 6920211
Email: a.mackenzie@cgiar.org
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FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OFI
THE UNITED NATIONS (FAO)-I
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR
L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO)I
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO)
Dr Fatima Hachemr
Food and Nutrition Officerr
Regional Office for the Near Eastr
P.O. Box 2223 Cairo
Egypt Tel: +20.2.331.6144 Fax: +20.2.749.5981 Email:
Email: fatima.hachem@fao.org
Dr Renata CLARKEr
Head, Food Safety and Quality Unitr
Department of Agriculture and Protectionr
Food and Agriculture Organization of ther
United Nations (FAO)r
Viale delle Terme di Caracallar
r55113Rome, Italy
Email: renata.clarke@fao.org
Mrs Mary KENNYr
Food Safety and Quality Officerr
Food Safety and Quality Unitr
Agriculture and Consumer Protection Department
Food and Agriculture Organization of ther
United Nations (FAO)
Viale delle Terme di Caracallar
55113 Rome, Italy
Email: mary.kenny@fao.org
Dr Masami TAKEUCHIr
Food Safety Officerr
Food Safety and Quality Unitr
Agriculture and Consumer Protection Department
Food and Agriculture Organization of ther
United Nations (FAO)r
Viale delle Terme di Caracallar
55113 Rome, Italy
Email: masami.takeuchi@fao.org
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)r-r
ORGANISATION MONDIALE DE LAr
SANTÉ (OMS)-r
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LAr
SALUD (OMS)
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Mr Soren MADSEN
Technical Officer
World Health Organization
Food Safety
P.O. Box 926967
11195 Ammam, Jordan
Email: madsens@who.int
Mrs Catherine MULHOLLAND
Administrator, FAO/WHO Codex Trust Fund
World Health Organization
Department of Food Safety and Zoonoses (FOS)
25 Avenue Appia
1211 Geneva 27, Switzerland
Tel: 41 22 791 3080
Email: mulhollandc@who.int
CODEX SECRETARIAT-I
SECRÉTARIAT DU CODEX-I
SECRETARÍA DEL CODEX
Mrs Gracia BRISCO
Food Standards Officer
Joint FAO/WHO Food Standards Programme
Viale delle Terme di Caracalla，
r55113 Rome, Italy
Email: gracia.brisco@fao.org
Mr Patrick SEKITOLEKO
Food Standards Officer
Joint FAO/WHO Food Standards Programme
Viale delle Terme di Caracalla，
55113 Rome, Italy
Email: patrick.sekitoleko@fao.org
Ms Lingping ZHANG
Food Standards Officer
Joint FAO/WHO Food Standards Programme
Viale delle Terme di Caracalla，
r55113Rome, Italy
Email: lingping.zhang@fao.org
Mr Tom HEILANDT
Secretary, Codex Alimentarius Commission
Joint FAO/WHO Food Standards Programme
Viale delle Terme di Caracalla，
r55113Rome, Italy
Email: tom.heilandt@fao.org
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املرفق 5

اخلطة االسرتاتيجية
للجنة تنسيق الدستور الغذائي للشرق األدنى املشرتكة بني منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية للفرتة 5119-5116

 –1مقدّمة
مـن شأن تطبيـق التوصيـات الواردة فـي مواصفـات السالمـة واجلودة اليت اعتمدتهـا هيئـة الدستـور الغذائـي
أن يفتح األسواق أمـا املنتجـات الغذائيـة فـي العديد مـن مناطـق العامل ممـا يؤدي إلـى زيادة فـي إيرادات البلدان
املصدّرة .وهذا هو السبب الذي يدف بأقاليم هي عادة ليست مصدّرة رئيسية للمنتجات الغذائية ،على غرار إقليم الشرق
األدنى ،إىل السعي لتطبيق مواصفات الدستور الغذائي.
ولقد اختذت بالفعل معظم بلدان الشرق األدنى خطوات ترمي إىل حتسني نظمها اخلاصة بسالمة األغذية.
ولكن  ،ي إقليم يطغى عليه تصدير سل أساسية مثل الفاكهة واخلضر وزيت الزيتون واألمساك ،تتطلّب تعقيدات الوفاء
مبواصفات تتطوّر باستمرار حتفيز قدرات اخلرباء احملليني والبنية التحتية املوجودة ولتنظيم األغذية.

 –5عناصر اخلطة االسرتاتيجية
يتضمّن مشروع اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  2519-2516إلقليم الشرق األدنى الغاية واألهداف االسرتاتيجية
واإلجراءات الكفيلة بتحقيق النتائج املنشودة عمن اإلطار الزمين احملدد بأرب ( )1سنوات .وقد متّت مواءمة
اخلطة االسرتاتيجية للجنة تنسيق الدستور الغذائي للشرق األدنى من أجل مساندة اخلطة االسرتاتيجية للهيئة للفرتة
 2519-2511وذلك بغرض حتسني التنسيق والتفاعل بني الدول األعضاء مبا يعزز النظم الوطنية لسالمة األغذية
ويشج االتساق م الدستور الغذائي.

 1-5الغاية العاملية
تعزيز دور بلدان إقليم الشرق األدنى  ي أنشطة الدستور الغذائي وتوطيد تعاونها لتشجي استخدا مواصفات
الدستور الغذائي ومحاية مصاحلها.
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 5-5القيم األساسية
تلتز جلنة تنسيق الدستور الغذائي للشرق األدنى ،لتحقيق رؤيتها االسرتاتيجية ،بقيم أساسية  ي الدستور
الغذائي تشمل ما يلي:
-

التعاون

-

بناء توافق  ي اآلراء

-

الشفافية

-

الشمولية
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األهداف االسرتاتيجية
حتدد هذه اخلطة االسرتاتيجية  1أهداف اسرتاتيجية لإلقليم خالل الفرتة  .2519-2516وينبغي استعراض اخلطة االسرتاتيجية  ي كل دورة من دورات جلنة التنسيق لتحديد التقد
احملرز والثغرات.
األهداف

-1

تعزيز مشاركة بلدان
اإلقليم يف أنشطة
الدستور الغذائي

النتائج

األنشطة املقرتحة

التوقيت

ألف -حتديد جلان الدستور الغذائي وفرق املها
وجمموعات العمل اليت ته ّم اإلقليم على حنو
خاص

 إجراء استقصاءات دورية من خالل2516
استبيان حول أولويات جلان الدستور
الغذائي بالنسبة إىل بلدان اإلقليم وترتيب
األولويات حسب املصاحل املشرتكة بني
بلدان اإلقليم
 النظر  ي سبل خمتلفة ،مبا يشمل استخدا مستمرحساب أمانة هيئة الدستور الغذائي لضمان
استمرار املشاركة الفعالة لبلدان اإلقليم  ي
جلان الدستور الغذائي ذات األولوية
وأنشطة الدستور الغذائي ذات الصلة

جيم -تشاطر املعلومات حول مواعي حمددة
وبيانات علمية وجماالت حبوث ته ّم اإلقليم

 إنشاء وتفعيل موق إلكرتوني للجنة تنسيق يونيو/حزيران2516
الدستور الغذائي للشرق األدنى
 -تبادل املعلومات العلمية واخلربات

باء -تشجي أصحاب املصلحة على املشاركة  ي
أنشطة الدستور الغذائي

يونيو/حزيران

اجلهة املسؤولة

املنسّق وجهات
االتصال التابعة
للدستور الغذائي

بلدان اإلقليم
بالتعاون م
املنسّق

املؤشرات

 -قائمة األولويات

-

أمانة الدستور
الغذائي
املنسّق وجهات
االتصال التابعة
للدستور الغذائي

-

تقارير حول املشاركة
الوثائق املقدّمة إىل
االجتماعات
عدد البلدان املشاركة
 ي أنشطة الدستور
الغذائي
موق نشط وفّعال
للجنة تنسيق
الدستور الغذائي
للشرق األدنى
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النتائج

األنشطة املقرتحة

تعزيز االتصاالت
اإلقليمية وتشاطر
التجارب والتنسيق
بني األعضاء يف جلنة
تنسيق الدستور
باء -حتديد موقف موحّد لإلقليم بالنسبة إىل قضايا  -وع قائمة حمدّثة باألمساء وجهات
الغذائي للشرق األدنى
االتصال التابعة لبلدان اإلقليم (رؤساء
الدستور الغذائي
الوفود) املشاركة  ي اجتماعات الدستور
يف أنشطة الدستور
الغذائي من بلدان اإلقليم
الغذائي
ألف -تبادل وجهات النظر واملعلومات حول مجي
املسائل املتصلة بالدستور الغذائي

التوقيت

قبل شهرين من
 إجراء استقصاء من خالل استبيان حولجدول أعمال االجتماعات من أجل حتديد انعقاد االجتماع
النقاط اليت تهم اإلقليم وتضمني مالحظات
البلدان  ي النقاط اخلاصة بها

اجلهة املسؤولة

املؤشرات

املنسّق وجهات
االتصال التابعة
للدستور الغذائي

 عدد اإلجابات علىاالستبيان

قبل شهر واحد املنسّق وجهات
من انعقاد الدورة االتصال التابعة
للدستور الغذائي
احملدّدة

 توزي قائمة حمدّثةبرؤساء الوفود على
بلدان اإلقليم

مستمر

جيم -تنسيق املشاركة  ي فعاليات الدستور الغذائي
وتعزيز التواصل اإلقليمي بواسطة أدوات
خمتلفة

 عند اإلمكان ،متابعة توافر وثائق الدستورالغذائي  ي الوقت املناسب ال سيّما باللغة
العربية
 تنظيم جمموعات إلكرتونية عند االقتضاءملناقشة مواعي حمددة ذات أهمية
مشرتكة لبلدان اإلقليم

دال -حتديد إجراءات التشغيل املوحدة ملتابعة
وثائق الدستور الغذائي

قبل شهر واحد
 تبادل مذكرات خطية بني بلدان اإلقليممن انعقاد
بشأن مشروع اإلجراءات وقضايا الدستور
االجتماع
الغذائي وعمان الدفاع جيداً عن هذه
املالحظات خالل اجتماع الدستور الغذائي ك ّل دورة
حتى  ي غياب البلد املعين
دورة جلنة
 عمان اشتمال جدول أعمال دورات جلنة تنسيق الدستورتنسيق الدستور الغذائي للشرق األدنى على الغذائي للشرق
مجي املسائل املتعلّقة بالدستور الغذائي
األدنى

املنسّق والبلدان
األعضاء

 حتميل الوثائق علىاملوق اإللكرتوني
للدستور الغذائي
باللغة العربية و ي
الوقت املناسب

املنسّق وجهات
االتصال التابعة
للدستور الغذائي
املنسق
املنسق

 تقارير جمموعةالعمل
 وثائق اجتماعاتالدستور الغذائي م
تعليقات اإلقليم
 التقرير اجملمّللجنة تنسيق
الدستور الغذائي
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النتائج

تشجيع استخدام
مواصفات الدستور
الغذائي ووضع و/أو
مراجعة مواصفات
الدستور الغذائي
والنصوص ذات الصلة
مع مراعاة األوضاع
باء -تشجي استخدا املواصفات عمن األنظمة
واالحتياجات
تسهي ًال للتجارة  ي اإلقليم
اإلقليمية

ألف -حتديد منتجات غذائية وجماالت اهتما
معيّنة  ي اإلقليم تتطلّب وع و/أو مراجعة
مواصفات ونصوص ذات الصلة

بناء قدرات بلدان
اإلقليم يف جمال
تقييم املخاطر

جيم -زيادة التوعية على أهمية الدستور الغذائي
لدى املعنيني من أصحاب املصلحة (مثل
احلكومات والصناعات واملستهلكني واألوساط
األكادميية واألجهزة املهنية واملنظمات غري
احلكومية)
ألف -حتديد املخاطر اإلقليمية املشرتكة وترتيبها
حبسب األولوية

األنشطة املقرتحة
اليت ته ّم اإلقليم
 إجراء استقصاء على مستوى بلدان اإلقليمبهدف إلقاء الضوء على مشروع املواصفات
ذات األهمية لإلقليم اليت ميكن تقدميها
من عمن عمل الدستور الغذائي

التوقيت

اجلهة املسؤولة

قبل شهرين من املنسّق وجهات
انعقاد اجتماعات االتصال التابعة
للدستور الغذائي
جلنة تنسيق
الدستور الغذائي
للشرق األدنى

املؤشرات
للشرق األدنى
 تذكر تقارير هيئةالدستور الغذائي
وجلنة تنسيق
الدستور الغذائي
للشرق األدنى
اقرتاح املواصفات
املقبول

 تزويد اللجنة التنفيذية  ي أعقاب دوراتجلنة تنسيق الدستور الغذائي للشرق
األدنى مبوجز عن املشاكل والتحديات
اليت واجهتها البلدان  ي اعتماد مواصفات
الدستور الغذائي وكذلك احللول املقرتحة

بعد ك ّل دورة
للجنة تنسيق
الدستور الغذائي
للشرق األدنى

املنسّق وجهات
االتصال التابعة
للدستور الغذائي

 تقارير اللجنةالتنفيذية وجلنة
تنسيق الدستور
الغذائي للشرق
األدنى

 تنظيم حلقات عمل حول أهمية اعتمادمواصفات الدستور الغذائي

مستمر

املنسّق

 عدد حلقات العملاملنظّمة
 -عدد املشاركني

 إجراء استقصاءات دورية حول املشاكلاليت تواجهها بلدان اإلقليم  ي ما خيص
قضية سالمة األغذية واملشورة العلمية
واحتياجات البحوث

قبل شهرين من
انعقاد الدورة
التالية

املنسّق وجهات
االتصال التابعة
للدستور الغذائي
واللجان الوطنية
للدستور الغذائي

 اإلجاباتواالقرتاحات الواردة
من األعضاء

REP15/NEA - Appendix II

األهداف

33

النتائج

باء -حتديد االحتياجات  ي جمال البحوث العلمية  -تنظيم اجتماعات على هامش اجتماع
الدستور الغذائي ملناقشة قضايا سالمة
األغذية وجودتها  ي اإلقليم

مستمر

جيم -تطبيق برامج رائدة لتقييم هذه املخاطر واإلبالغ  -استطالع السبل إلجراء تقييم للمخاطر  ي
عن النتائج
اجملاالت ذات األهمية لإلقليم

نهاية عا

دال -زيادة مشاركة اخلرباء من اإلقليم  ي اللجان
العلمية املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العاملية
-2

األنشطة املقرتحة

التوقيت

تعزيز قدرات جهات ألف -توفري املراج والتجارب واألدوات الالزمة
للجان الوطنية للدستور الغذائي وجهات
االتصال التابعة
االتصال التابعة للدستور الغذائي لكي تتمكن
للدستور الغذائي و/أو
من تأدية دورها كما ينبغي
اللجان الوطنية
باء -تشجي إقامة شبكات إقليمية بني جهات
للدستور الغذائي
االتصال التابعة للدستور الغذائي/املندوبني
لتحسني االتصال وتشاطر التجارب حول

2516

 إنشاء قاعدة بيانات حمدّثة للخرباء  ياإلقليم وتقديم هذه القائمة إىل منظمة
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

مستمر

 حتديث قائمة جهات االتصال التابعةللدستور الغذائي  ي بلدان اإلقليم

فرباير

2516

 إجراء استقصاء بشأن بنية الدستور الغذائي أبريل ي بلدان اإلقليم

2516

اجلهة املسؤولة

املؤشرات

املنسّق وجهات
االتصال التابعة
للدستور الغذائي

 عدد االجتماعاتوعدد املشاركني
 التقارير الواردة منالبلدان األعضاء
بشأن بناء القدرات
من جانب املنظمات
املعنية بسالمة
األغذية
 عدد عمليات تقييماملخاطر اليت جرت
على املستوى
اإلقليمي

املنسّق وجهات
االتصال التابعة
للدستور الغذائي

 عدد اخلرباءاملشمولني  ي قاعدة
البيانات

املنسّق

 -حتديث القوائم

املنسّق وجهات
االتصال التابعة
للدستور الغذائي

 القوائم؛ والبياناتاملتاحة

املنسّق وبلدان
اإلقليم
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النتائج
الدستور الغذائي والقضايا ذات الصلة

r
r
r

األنشطة املقرتحة

التوقيت

 إعداد إجراءات التشغيل لعمل املنسّق مبلدان اإلقليم بهدف تسهيل االتصاالت

نهاية عا

 استطالع السبل والوسائل لتنظيم حلقاتعمل جلهات االتصال الوطنية ،واللجان
الوطنية للدستور الغذائي ،واملنسّق اإلقليمي
 ي ما يتعلّق بشؤون الدستور الغذائي واملها
املناطة بهم

مستمر

2517

اجلهة املسؤولة
املنسّق وبلدان
اإلقليم بالتشاور
م أمانة الدستور
الغذائي
املنسق بالتشاور
م أمانة الدستور
الغذائي

املؤشرات
 كتابة إجراءاتالتشغيل

 عدد حلقات العملوعدد املشاركني

