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برـاؿجًادلقاصػاتًاؾغذائقةًادلشرتكًبنيًً
ؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعةًوؿـظؿةًاؾصوةًاؾعادلقةً
فقكةًاؾددمقرًاؾغذائلً
ً
اؾدورةًاؾرابعةًواؾنالثقنً
جـقػً،دققيراً9ً-ً5ً،ققؾقق/متقزًً3122

ؿشارقعًادلقاصػاتًواؾـصقصًذاتًاؾصؾةًعـدًاخلطقةًً8ؿـًاإلجراءاتً
ادلقاصػاتًواؾـصقصًذاتًاؾصؾةًاؾيتًأبؼمفاًاهلقكةًعـدًاخلطقةً ًً8
ً

ؿشروع احلدود اؾؼصقىًادلؼرتحة دلىؾػات اؾراؽمقباؿني
ؿقجزًؿـًإعدادًأصدؼاءًاؾرئقسًً-اؾراؽمقباؿنيً
واػؼتًاؾدورةًاؾناؾنةًواؾنالثونًهلقكةًاؾددمورًاؾغذائيًعؾىًتأدقسًػرققًعؿلًؿنًأصدؼاءًاؾرئقسًؿؽؾفًمبفؿةًعؼدً
ؿـاؼشاتًغريًرمسقةًبشأنًحؾولًممؽـةًؾؾودودًاؾؼصوىًدلىؾػاتًاؾراؽموباؿنيًؿنًذأـفاًأنًترؽزًعؾىًؿيائلًإدارةً
ادلىاررًبدونًأنًتعقدًتؼققمًاؾـاحقةًاؾعؾؿقةً.وؼدًعؼدتًؿـاؼشاتًأصدؼاءًاؾرئقسًعؾىًؿدىًدمةًأذفرً،وادمضاػفاً
ثالثة ًأعضاء ًخممؾػني ًؿن ًأصدؼاء ًاؾرئقسً :ادلؽيقكً ،واالحتاد ًاألوروبي ًواؾصنيً .وقعرض ًفذا ًاؾمؼرقر ًبإجياز ًؾمؾكً
اؾدوراتً.
ً
اؾدورةًاألوىلًألصدؼاءًاؾرئقسً:ؿؽيقؽقًدقيتً،ادلؽيقؽ
عؼدتًاؾدورةًاألوىلًألصدؼاءًاؾرئقسًبنيًً 9وً 01دقيؿرب/ؽاـونًاألولًً 0101يفًؿؽيقؽوًدقيتً،ادلؽيقكً .وؼدًحضرً
االجمؿاعات ًؽل ًؿن ًاؾربازقل ًوؽـدا ًواؾصني ًواالحتاد ًاألوروبي ًوغاـا ًواؾقابان ًوادلؽيقك ًواؾـروقج ًواؾوالقات ًادلمودةً
واالحتادًاؾدوؾيًؾؾصوةًاحلقواـقةًوادلـظؿةًاؾدوؾقةًؾؾؿيمفؾؽنيً .عربًادلشارؽونًبصورةًعاؿةًخاللًاؾدورةًاألوىلًعنً
ؿواؼػفم ًاؾػردقة ًبشأن ًؿيأؾة ًاحلدود ًاؾؼصوى ًدلىؾػات ًاؾراؽموباؿنيً ،ودؾطوا ًاؾضوء ًعؾى ًادلربرات ًاحلامسة ًؾمؾكً
ادلواؼف .و عؼبًذؾكً،ذاركًأصدؼاءًاؾرئقسًيفًعؿؾقةًرؾبًؿـفمًػقفاًحتدقدًاؾظروفًاؾيتًؼدًتدػعفمًإىلًأنًقعقدواً
اؾـظرًيفًؿواؼػفم .وؾدىًاخممامًاؾدورةًأعؾنًادلشارؽون ًؿنًأصدؼاءًاؾرئقسًعنًػفمًأوضحًؾؾؼضاقاًاهلاؿةًاؾيتًتػرّقً
بقـفمًوبنيًزؿالئفمًاؾذقنًبؼواًعؾىًؿوؼػفمًادلعارضً.
ً
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اؾدورةًاؾناـقةًألصدؼاءًاؾرئقسًً:بروؽيؾً،بؾهقؽا
عؼدتًاؾدورةًاؾناـقةًألصدؼاءًاؾرئقسًبنيًً 01وً 00ػرباقر/ذلاطًيفًبروؽيلً،بؾهقؽا .وؼدًحضرًاالجمؿاعاتًؽلًؿنً
اؾربازقلًوؽـداًواؾصنيًواالحتادًاألوروبيًوغاـاًواؾقابانًوادلؽيقكًواؾـروقجًوجـوبًأػرقؼقاًواؾوالقاتًادلمودةًواالحتادً
اؾدوؾي ًؾؾصوة ًاحلقواـقةً ،وادلـظؿة ًاؾدوؾقة ًؾؾؿيمفؾؽنيً .وبعد ًؿـاؼشة ًؿػموحة ًؽان ًاهلدف ًؿـفا ًتؾىقص ًادلواؼفً
اؾورـقةًاؾػردقةًجلؿقعًادلشارؽنيًيفًاؾدورةً،ؼاؿتًاجلفاتًادلقيّرةًؾؾؼاءًبمؽوقنًػرقؼنيًعاؿؾنيًخممؾػنيً.ػؽؾّفًاؾػرققً
اؾعاؿلًاألولًبوضعًؿػفومًؾؾميوقةًقيمـدًإىلًػرضقةًاعمؿادًاحلدودًاؾؼصوىً،يفًحنيًؽؾّفًاؾػرققًاآلخرًبصقاغةًعؿؾقةً
ؿلـقةًعؾىًؿػفومًعدمًاعمؿادًتؾكًاحلدودًاؾؼصوىً.وبعدًأنًؼامًاؾػرقؼانًادلىمؾػانًبصقاغةًؿػفوؿقفؿاً،اجمؿعًأصدؼاءً
اؾرئقسًؿنًجدقدًدلـاؼشمفؿاًوؾمؼققمًاؾؼوادمًادلشرتؽةًبقـفؿاً .وعؼبًاجمؿاعاتًأصدؼاءًاؾرئقسًيفًبروؽيلً،متًتعؿقمً
فذقنًادلػفوؿنيًعؾىًؽاػةًاألعضاءًؾإلؿعانًيفًدرادمفؿاًوتـؼقوفؿاً.
ً
اؾدورةًاؾناؾنةًألصدؼاءًاؾرئقسً:بقهنيً،اؾصني
عؼدتًاؾدورةًاؾناؾنةًألصدؼاءًاؾرئقسًبنيًً 02وً 02أبرقل/ـقيانًيفًبقهنيً،اؾصنيً.وؼدًحضرًاالجمؿاعاتًؽلًؿنً
اؾربازقلًوؽـداًواؾصنيًواالحتادًاألوروبيًوغاـاًواؾقابانًوادلؽيقكًواؾـروقجًواؾوالقاتًادلمودةًواالحتادًاؾدوؾيًؾؾصوةً
احلقواـقةًوادلـظؿةًاؾدوؾقةًؾؾؿيمفؾؽنيً.وؼدًادمفلًّاالجمؿاعًجبوؾةًأخرىًؿنًادلـاؼشاتًبشأنًادلواؼفًاؾػردقةً.وتلعتً
ذؾكًدؾيؾةًؿنًادلشاوراتًاجلاـلقةًؾؾػرققًادلؤقدًؾالعمؿادًواؾػرققًاؾراػضًؾهً.وؼدًتؼارعتًتؾكًادلشاوراتًؿعًادلـاؼشاتً
اؾؽاؿؾة ًألصدؼاء ًاؾرئقسً .ويف ًـفاقة ًادلطافً ،صدر ًاؼرتاحان ًيف ًخمام ًاجمؿاعات ًأصدؼاء ًاؾرئقس ًيف ًبقهنيً :ػرؽزً
أحدفؿاًعؾىًػرضقةًاعمؿادًاحلدودًاؾؼصوىًؾؾؿىؾػاتًادلوصىًبفاًؿنًؼللًجلـةًاخلرباءًادلشرتؽةًادلعـقةًبادلوادًادلضاػةً
إىلًاألغذقةً،ػقؿاًادمـدتًاؾػرضقةًاألخرىًعؾىًػؽرةًعدمًاعمؿادفاً.وواػقًأصدؼاءًاؾرئقسًعؾىًاؾلؼاءًعؾىًاتصالًػقؿاً
بقـفمًحمىًبدا قةًاؾدورةًاؾرابعةًواؾنالثنيًهلقكةًاؾددمورًاؾغذائيًعؾىًأنًقؾمؼواًؿنًجدقدًخاللًاجمؿاعًأخريًألصدؼاءً
اؾرئقسًؼلقلًاـعؼادًاؾدورةًادلذؽورةًؿلاذرة.
ً
حؾ  :اعمؿادًاحلدودًاؾؼصقىًدلىؾػاتًاؾراؽمقباؿنيًيفًأـيهةًاؾعضالتًواؾدفقنًواؾؽلدًواؾؽُؾكًؾؾؿاذقةًواخلـازقر
بـاءًعؾكًاؾمؼققؿًاؾـفائلًؾؾهـةًاخلرباءًادلشرتؽةًادلعـقةًبادلقادًادلضاػةًإىلًاألغذقةً،اؾذيًأخذًبعنيًاالعملارًؿعظؿً
اؾلقاـاتًادلؼدؿةًؿؤخراًً(ـمقهةًؾدعقةًعامًً 3119ؾمؼدقؿًاؾلقاـات)ً،ققصكًبأنًتملعًفقكةًاؾددمقرًاؾغذائلًتقصقةً
جلـة ًاؾددمقر ًاؾغذائل ًادلعـقة ًمبىؾػات ًاؾعؼاؼري ًاؾلقطرقة ًيف ًاألغذقة ًجلفة ًاعمؿاد ًاحلدود ًاؾؼصقى ًدلىؾػاتً
اؾراؽمقباؿنيًيفًأـيهةًاؾعضالتًواؾدفقنًواؾؽلدًواؾؽؾكًؾؾؿاذقةًواخلـازقرً.وقمؿاذكًفذاًاؾؼرارًؿعًوالقةًفقكةً
اؾددمقرًاؾغذائلًحلؿاقةًصوةًادليمفؾؽنيًوضؿانًادلؿارداتًاؾـزقفةًيفًجتارةًاألغذقة.
ً
حؾًودطًممؽـ:
اعمؿاد ًاحلدود ًاؾؼصقى ًدلىؾػات ًاؾراؽمقباؿني ًيف ًأـيهة ًاؾعضالت ًواؾدفقن ًواؾؽلد ًواؾؽؾك ًؾؾؿاذقة ًواخلـازقرً
واالؾمزامًبمـػقذًأعؿالًإضاػقةًؿرتلطةًباحلدودًاؾؼصقىًدلىؾػاتًاؾراؽمقباؿنيًيفًاألـيهةًاألخرىًذاتًاألفؿقةً
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(ؽاحلدودًاؾؼصقىًؾؾؿىؾػاتًيفًأـيهةًاؾرئةًعؾكًدلقؾ ًادلنال)ًبصػمفاًؿيأؾةًذاتًأوؾققةً،عؾكًأنًخيضعًاؾمؼدمً
احملرزًؾؾؿراؼلةًاؾقثقؼةًؿـًجاـبًفقكةًاؾددمقرًاؾغذائلً.
ً
( ً)2وصػًاخلقارًوؿربراتف:
 قيمـد ًاؼرتاحًاعمؿاد ًؿواصػات ًاؾراؽموباؿني ًاؾذي ًررح ًيف ًاخلطوة ًً 8هلقكة ًاؾددمورًاؾغذائيً ،إىلً
ادلشورةًاؾعؾؿقة ًاؾصادرة ًعن ًجلـةًاخلرباء ًادلشرتؽة ًدلـظؿة ًاألغذقة ًواؾزراعة/ؿـظؿة ًاؾصوة ًاؾعادلقةً
ادلعـقةًبادلوادًادلضاػةًؾألغذقةً،وإىلًتوصقةًجلـةًاؾددمورًاؾغذائيًادلعـقةًمبىؾػاتًاؾعؼاؼريًاؾلقطرقةً
يف ًاألغذقةً ،وإىل ًعؿؾقة ًاؾددمور ًاؾغذائي ًاحلاؾقةً .وفو ًقؼرّ ًبصوة ًتؼدقرات ًادلىارر ًاؾيت ًأجرتفاً
جلـةًاخلرباءًادلشرتؽةًيفًاؾعامًً0112واؾعامًً0112واؾعامًً0101وباحلدودًاؾؼصوىًاؾيتًأوصتًبفاً
دلىؾػاتًاؾراؽموباؿنيً(فقدروؽؾورقدًاؾراؽموباؿني)ًيفًاألـيهةًادليمفدػةً(اؾعضالتًواؾدفونًواؾؽلدً
واؾؽُؾى)ًؾؾؿاذقةًواخلـازقرًعؾىًاؾـووًاؾذيًؼدؿتًبهًخاللًعؿؾقةًاؾددمورًاؾغذائي.
 قؤقدًفذاًاخلقارًاالدمىدامًاآلؿنًؾؾراؽموباؿنيًوػؼاًًؾؾىطوطًاؾموجقفقةًؾؾددمورًاؾغذائيًاؾيتًتمعؾقً
برتبقة ًاحلقواـات ًاجلقدة ًوادلؿاردات ًاؾلقطرقة ًاجلقدةً ،عؾى ًاؾـوو ًادللني ًيف ًاخلطوط ًاؾموجقفقةً

ؾمصؿقمًوتطلقـقًبراؿجًتـظقؿقةًورـقةًؾضؿانًدالؿـةًاألغذقـةًعـدًادمىـدامًاؾعؼاؼريًاؾلقطرقةًيفً
احلقواـاتًادليمىدؿةًإلـمـاجًاألغذقةً)ً،(CAC/GL 71-2009وؿدوــةًاؾددمورًاؾغذائيًؾؾؿؿاردـاتً
اخلاصـةًباؾمغذقـةًاحلقواـقـةًاجلقـدةً)ً.(CAC/RCP 54-2004






ً

وؿن ًذأن ًفذا ًاالؼرتاح ًأقضاً ًأن ًقيملعد ًصراحة ًأـيهة ًرئة ًاخلـزقر ًؿن ًـطاق ًاحلدود ًاؾؼصوىً
ادلؼرتحةًالعمؿادفاً،وذؾكًؿنًخاللًإضاػةًحاذقةًؾؾؿواصػةًؽؿاًفوًؿوضحًأدـاهً.
وأذارًاالؼرتاحًإىلًؼرارًاؾؾهـةًادلعـقةًمبىؾػاتًاؾعؼاؼريًاؾلقطرقةًيفًاألغذقةًاؾصادرًيفًدلمؿرب/أقؾولً
ً0101واؾذيًقؼضيًبإدراجًاؾراؽموباؿنيًيفً"ؼائؿةًأوؾوقاتًاؾعؼاؼريًاؾلقطرقةًؾغرضًتؼدقرفاًأوًإعادةً
تؼدقرفاًؿنًجاـبًجلـةًاخلرباءًادلشرتؽة"ًؿعًرؾبًبمؼدقمًحدودًؼصوىًؿوصىًبفاًؾؾؿىؾػاتًيفً
رئةًاخلـزقرً.وؼدًدلقًوأصدرتًأؿاـةًجلـةًاخلرباءًادلشرتؽةًدعوةًؾمؼدقمًاؾلقاـاتًإذًأـفاًتعرتفً
بأنًعؾىًاؾؾهـةًحتدقدًؿعاؿلًادمفالكًؾؾرئةًؼللًحتدقدًاحلدودًاؾؼصوىًؾؾؿىؾػاتًيفًأـيهةًرئةً
اخلـزقر.
قعرتف ًاالؼرتاح ًأقضاً ًباألوؾوقة ًاؾيت ًتوؾقفا ًاؾؾهـة ًادلعـقة ًمبىؾػات ًاؾعؼاؼري ًاؾلقطرقة ًيف ًاألغذقةً
إلعادةًاؾـظرًيفًاؾيؾةًاؾغذائقةًاحلاؾقةً،ؿنًخاللًاؾطؾبًؿنًؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعة/ؿـظؿةًاؾصوةً
اؾعادلقةًعؼدًؿشاورةًؾؾىرباءًبشأنًتؼققمًاؾمعرضًاؾغذائيًؿنًحقثًصؾمهًمبىؾػاتًاؾعؼاؼريًاؾلقطرقةً
يف ًاألغذقة ً ،وفي ًؼد ًتـظر ًأقضاً ًيف ًتودقع ًـطاق ًاؾيؾة ًاؾغذائقة ًاحلاؾقة ًؾمشؿل ًأـيهة ًأخرىً.
ودقىضعًاؾمؼدمًاحملرزًعؾىًصعقدًفذقنًاالؾمزاؿنيًإىلًرصدًوثققًؿنًؼللًفقكةًاؾددمورًاؾغذائي.

( ً)3اؾـصًادلؼرتحًؾمؼرقرًاؾدورةًاؾرابعةًواؾنالثنيًهلقكةًاؾددمقرًاؾغذائلً
"ؼررت ًاهلقكة ًاعمؿاد ًاحلدود ًاؾؼصوى ًدلىؾػات ًاؾراؽموباؿني ً(فقدروؽؾورقد ًاؾراؽموباؿني) ًيف ًاألـيهةً
ادليمفدػة ً(اؾعضالت ًواؾدفون ًواؾؽلد ًواؾؽؾى) ًؾؾؿاذقة ًواخلـازقر .وقيمـد ًفذا ًاؾؼرار ًإىل ًاؾمؼدقرات ًاؾعؾؿقة ًاؾـفائقةً
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ؾؾؿىاررًاؾيتًأجرتفاًجلـةًاخلرباءًادلشرتؽةًبنيًؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعةًوؿـظؿةًاؾصوةًاؾعادلقةًادلعـقةًبادلوادًادلضاػةً
إىلًاألغذقةً،وإىلًتوصقاتًاؾؾهـةًادلعـقةًمبىؾػاتًاؾعؼاؼريًاؾلقطرقةًيفًاألغذقة .وؼدًواػؼتًاهلقكةًعؾىًإضاػةًحاذقةً
ؾؾؿواصػة ًؽي ًتيملعد ًبشؽل ًصرقح ًأـيهة ًرئة ًاخلـزقر ًؿن ًفذه ًاحلدود ًاؾؼصوى .وؼد ًأذارت ًاهلقكة ًإىل ًوجوبً
ادمىدام ًفذه ًاحلدود ًاؾؼصوى ًؾؾؿىؾػات ًوػؼاً ًؾؾىطوط ًاؾموجقفقة ًؾؾددمور ًاؾغذائي ًؿنل ًاخلطوط ًاؾموجقفقة ًؾمصؿقمً

وتطلققًبراؿجًتـظقؿقةًورـقةًؾضؿانًدالؿةًاألغذقةًعـدًادمىدامًاؾعؼاؼريًاؾلقطرقةًيفًاحلقواـاتًادليمىدؿةًإلـماجً
األغذقـة)ً (CAC / GL 71-2009وؿدوــة ًاؾددمـور ًاؾغذائي ًؾؾؿؿاردات ًاخلاصة ًباؾمغذقة ًاحلقواـقة ًاجلقدةً

)ً .(CAC/RCP 54-2004ؽؿاًمتًتشهقعًاألعضاءًعؾىًتلادلًادلعؾوؿاتًحولًأػضلًادلؿارداتًاؾيتًتدعمًاالدمىدامً
اآلؿنًؾؾراؽموباؿنيً.

وؼد ًدهّؾت ًاهلقكة ًاؾموػظات ًاؾيت ًعربت ًعـفا ًوػود ً(ً XXXXXأضف ًأمساء ًاؾلؾدان ًاؾيت ًأعربت ًعنً
حتػظاتفا) ً،وؾؽـفاًأذارتًأقضاًًإىلًأنًتؾكًاؾموػظاتًتيمـدًإىلًذواغلًتمعدىًـطاقًوالقةًفقكةًاؾددمورًاؾغذائيً،
مبعـى ًأن ًال ًصؾة ًهلا ًحبؿاقة ًصوة ًادليمفؾؽني ًوبضؿان ًادلؿاردات ًاؾـزقفة ًيف ًجتارة ًاألغذقةً .وأذارت ًاؾؾهـة ًإىلً
االؾمزام ًبمـػقذ ًأعؿال ًجدقدة ًعؾى ًدلقل ًاألوؾوقة ًيف ًؿا ًقمعؾق ًمبواصػات ًاؾراؽموباؿني .وعؾى ًوجه ًاخلصوصً ،متتً
اإلذارة ًإىل ًأن ًاؾؾهـة ًادلعـقةًمبىؾػاتًاؾعؼاؼري ًاؾلقطرقةًيف ًاألغذقة ًؼدًؼاؿت ًيف دورتفا ًاؾمادعة ًعشرة ًؾؾعام ًً0101
بإعطاءًاألوؾوقةًؾمودقدًؿيموىًؿعنيًؿنًاحلدودًاؾؼصوىًدلىؾػاتًاؾراؽموباؿنيًيفًأـيهةًرئةًاخلـزقرً.ودقياعدًذؾكً
عؾىًؿعاجلةًخماوفًبعضًاألعضاءًبيلبًأمناطًاالدمفالكًاؾغذائيًاخلاصةًبفم .واؼرتحتًاؾؾهـةًادلعـقةًمبىؾػاتً
اؾعؼاؼري ًاؾلقطرقةًيفًاألغذقةًؽذؾكًإعادةًاؾـظرًيفًاؾيؾةًاؾغذائقةًاحلاؾقةً ،ورؾلتًؿنًادلـظؿةًوؿـظؿةًاؾصوةًاؾعادلقةً
عؼدًؿشاورةًؾؾىرباءًبشأنًتؼققمًاؾمعرضًاؾغذائيًؿنًحقثًصؾمهًمبىؾػاتًاؾعؼاؼريًاؾلقطرقةًيفًاألغذقةً.وأقدتًاهلقكةً
توصقةًاؾؾهـةًادلعـقةًمبىؾػاتًاؾعؼاؼريًاؾلقطرقةًيفًاألغذقةًبأنًجيريًفذاًاؾعؿلًبأؼصىًؿيموىًؿنًاألوؾوقة .ودقممً
رصدًاؾمؼدمًاحملرزًؿنًجاـبًاؾؾهـةًاؾمـػقذقةًوفقكةًاؾددمورًاؾغذائيًيفًدوراتفؿاًادلؼلؾة".
ً
( )4اجلدولًادلؼرتحًؾؾؿقاصػةًادلعمؿدةً:
ً
ً

اؾراؽمقباؿنيً(فقدروؽؾقرقدًاؾراؽمقباؿني)
اجلرعةًاؾقوؿقةًادلؼلوؾةًصػرً1-ؿقؽروغرام/ؽقؾوغرامًؿنًوزنًاجليم
1ؿقؽروغرام/ؽقؾوغرامًقياويًجزءاًًواحداًًيفًادلؾقار

ً
ً
ً
ً
ً
ً

احلدودًاؾؼصقىًؾؾؿىؾػات
اؾعضؾً

اؾدفقنً

اؾؽلدً

اؾؽُؾقةً

(ؿقؽروغرام/ؽغ)

(ؿقؽروغرام/ؽغ)

(ؿقؽروغرام/ؽغ)

(ؿقؽروغرام/ؽغ)

ادلاذقة

10

10

40

90

اخلـازقر

10

10

40

90

األـقاع

حاذقةً:الًتـطلؼًفذهًاحلدودًاؾؼصقىًعؾكًأـيهةًرئةًاخلـزقر.

ً
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( ً)5األعؿالًاؾيتًقمعنيًاؾؼقامًبفاًعؾكًدلقؾًاألوؾققةًوأنًترصدفاًفقكةًاؾددمقرًاؾغذائلًيفًاؾدوراتً
ادلؼلؾة:



ً

تعقنيًحدودًؼصوىًدلىؾػاتًاؾراؽموباؿنيًيفًرئةًاخلـزقر
إعادةًاؾـظرًيفًدؾةًاألغذقةًؾؾهـةًادلعـقةًمبىؾػاتًاؾعؼاؼريًاؾلقطرقةًيفًاألغذقة

( ً)2احلؾًً:وؼػًاؾعؿؾ
ادمـاداًًإىلًغقابًاؾمواػقًيفًاآلراءًبشؽلًواضحًبعدًادلـاؼشةًعؾىًؿيموىًفقكةًاؾددمورًاؾغذائي ًيفًثالثً
دوراتًؿمماؾقة.
جتدر ًاإلذارة ًإىل ًأن ًفـاك ًأؿنؾة ًأخرى ًعؿدت ًػقفا ًفقكة ًاؾددمور ًاؾغذائي ًإىل ًوؼف ًاؾعؿل ًبشأن ًبعضً
ادلواصػاتًواخلطوطًاؾموجقفقةًؾمعذرًاؾموصلًإىلًتواػقًيفًاآلراءً(ؿنلًجلـةًاؾلارؿقزان).
ً
( ً)3حؾًودطًممؽـ ً:تركًادلقاصػةًؿعؾؼةًإىلًأنًتمؿًؿعاجلةًاؾؼضاقاًاؾعاؾؼةً
ً
 ً2-3األفدافًؿـًاالؼرتاح:
ً تركًادلواصػةًؿعؾؼةًإىلًحنيًاالـمفاءًؿنًؿعاجلةًمجقعًاؾؼضاقاًاؾعاؾؼةً،ـظراًًإىلًتعذّرًاؾموصلًإىلًتواػقًيفًاآلراءًحمىًاآلن؛
ً االعرتاف ًبأن ًبعض ًأعضاء ًفقكة ًاؾددمور ًاؾغذائي ًؿا ًزاؾت ًؾدقفم ًذواغل ًتمعؾق ًباؾيالؿة ًإزاء ًاجلرعةًاؾقوؿقة ًادلؼلوؾة ًؿن ًاؾراؽموباؿني ًوخمؾػاته ًيف ًاؾرئمني ًوػضالت ًاألـيهة ًاألخرى ً(دؾة ًاألغذقةً ،وتؼدقراتً
ادلىاررًادلىمؾػة)؛ً
ً ؿنًأجلًؿعاجلةًاؾشواغلًاؾيتًعربًعـفاًعددًؿنًأعضاءًفقكةًاؾددمورًاؾغذائيًاؾذقنًراؾلواًمبرجعًعؾؿيًدوؾيًتيمـدًإؾقهًادلؼاققسًاؾورـقةً،جيدرًاؾمذؽريًبأـهًميؽنًؾؾهـةًاخلرباءًادلشرتؽةًأنًتوػرًادلشورةًؾؾوؽوؿاتً
بصورةًؿلاذرةً(دؾقلًاإلجراءاتًهلقكةًاؾددمورًاؾغذائيً،اؾطلعةًاؾمادعةًعشرةًباؾؾغةًاإلـؽؾقزقةً،اؾػؼرةًً،2
اؾصػوةً)010؛ًوميؽنًإدراجًبعضًاؾـصوصًاحملددةًيفًتؼرقرًاؾدورةًادلؼلؾةًهلقكةًاؾددمورًاؾغذائيًؾمشهقعً
اؾلؾدان ًاؾراغلة ًيف ًتطلقق ًاحلدود ًاؾؼصوى ًاؾورـقة ًدلىؾػات ًاؾراؽموباؿني ًعؾى ًادمىدام ًتؼدقر ًادلىارر ًاؾذيً
أجرته ًجلـة ًاخلرباء ًادلشرتؽة ًوؿشروع ًاحلدود ًاؾؼصوى ًؾؾؿىؾػات ًاؾذي ًدلق ًهلقكة ًاؾددمور ًاؾغذائي ًأنً
اعمؿدتهً.أؿاًاؾـصًادلؼرتحًػفوًؽاؾماؾي"ً:يفًحنيًأـفًملًقمؿًاؾمقصؾًإىلًأيًتقاػؼًيفًاآلراءًبشأنًاالعمؿادً

اؾـفائل ًدلؼرتحات ًاحلدود ًاؾؼصقى ًدلىؾػات ًاؾراؽمقباؿنيً ،عؾؿاً ًبأن ًادلىاوف ًاؾيت ًال ًتزال ًتراود ًبعضً
األعضاءًبشأنًدؼةًتؼدقرًادلىاررًاؾصادرًعـًجلـةًاخلرباءًادلشرتؽة ًفلًاؾيلبًاؾرئقيلً،ذؽّرتًاهلقكةً
بأنًعؿؾقةًتؼدقرًادلىاررًؼدًأٌزتًػقؿاًخيصًاؾدفقنًواؾؽلدًواؾؽؾكًواؾعضالتًيفًادلاذقةًواخلـازقرًؿـً
ؼلؾًجلـةًاخلرباءًادلشرتؽةً،وأنًؿشروعًاحلدودًاؾؼصقىًدلىؾػاتًاؾراؽمقباؿنيًؼدًاعمؿدًيفًاخلطقةًً 6ؿـً
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اؾدورة ًاؾمادعة ًواؾعشرقـ ًهلقكة ًاؾددمقر ًاؾغذائلً .1وباؾماؾل ًذهعت ًاهلقكة ًاألعضاء ًاؾراغلني ًيف ًوضعً
تدابريًصوقةًورـقةًيفًفذاًاؾشأنًعؾكًاالدمعاـةًمبشروعًاحلدودًاؾؼصقىًدلىؾػاتًاؾراؽمقباؿنيًؽأداسً
ؾعؿؾفؿً".
 ً3-3األؿقرًاؾقاجلةًاؾمطلقؼ:

ً

ً

ً

 ً-ً0احلدودًاؾؼصقىًدلىؾػااتًاؾراؽمقبااؿنيًيفًاؾارئمنيًًً-دـمهرىًدرادـةًحـولًادلىؾػـاتًادلودـوؿةً
باألذعةًودمؼدمًاؾلقاـاتًإىلًجلـةًاخلرباءًادلشرتؽةًبغرضًاؾموصـلًإىلًاحلـدودًاؾؼصـوىًؾؾؿىؾػـاتً
يفًرئةًاخلـازقرًواألبؼارً.وجيبًاؾـظرًؿيمؼلالًًيفًؿيأؾةًتعقنيًحدودًؼصوىًؾؾؿىؾػاتًيفًرئةًأــواعً
أخرىًؿنًاحلقواـاتً.

ً

 ً-ً0اؾؼؿةًاخلاصةًبمؼدقرًخماررًاؾراؽمقباؿنيً:دمهؿعًفذهًاؾؼؿةًخرباءًتؼدقرًادلىاررًاؾذقنًدافؿواً
يفًعؿؾقاتًتؼدقرًخماررًاؾراؽموباؿنيًأوًاؾذقنًأثارواًاؾؼضاقاًادلمعؾؼة ًبمؼدقرًخماررًاؾراؽموباؿنيًؿنً
ؼلل ًجلـة ًاخلرباء ًادلشرتؽةً ،وقـلغي ًأن ًتشؿل ًاؾؼؿة ًخرباء ًيف ًتؼدقر ًادلىارر ًؿن ًجلـة ًاخلرباءً
ادلشرتؽةًواهلقكةًاألوروبقةًؾيالؿةًاألغذقةًواؾصنيًوإدارةًاألغذقةًواؾعؼاؼريًاألؿرقؽقةً،وغريفمًؿنً
اؾعؾؿاءًوخرباءًتؼدقرًادلىاررًادلعـقنيً.أؿاًاهلدفًؿنًاؾؼؿةًػفوً(ً)0ؿعاجلةًأقةًذواغل ًؿـفهقةً
عاؾؼةًأوًغريفاًؿنًاؾشواغل ًبنيًاؾـمائجًاؾيتًتوصؾتًإؾقفاًاألجفزةًاؾعؾؿقةًادلىمؾػة؛ ً(ً)0ووضعً
اؾلقاـاتًاؾصقـقةًحولًاؾعضالتًواؾؽؾىًواؾدفونًواؾؽلدًيفًدقاقًتؼرقرًجلـةًاخلرباءًادلشرتؽةً.

ً

 ً-ً3إعادةًتؼققؿًؿؽقـاتًدؾةًاألغذقةًؾؾهـةًاخلرباءًادلشرتؽةً(ؼقدًاؾمطلقق)ًً-أصدرتًجلـةًاخلرباءً
ادلشرتؽةًدعوةًؾمؼدقمًاؾلقاـاتًحمىًتارقخًً30قـاقر/ؽاـونًاؾناـيًً0100ؽؿفؾةًأخريةً.ودوفًتعؼدً
اؾؾهـةًاجمؿاعاًًؾؾىرباءًإلعادةًتؼققمًادلؽوـاتًاحلاؾقةًؾيؾةًاألغذقةً،عؾىًأنًتؼومًبإصدارًاؾدرادةً
اؾـفائقة .ودمعؿلًأؿاـةًاؾؾهـةًعؾىًإعدادًوترتقبًؿشاورةًؾؾىرباءًبشأنًتؼققمًاؾمعرضًاؾغذائيًعؾىً
أنًقممًتؼدقمًفذاًاؾمؼققمًبيرعةًؿنًأجلًتضؿقـهًيفًاؾمؼدقراتًادليمؼلؾقةًؾؾهـة.

ً

 ً-ً2ؿراعاة ًاؾعقاؿؾ ًادلشروعة ًاألخرىً ،مبا ًيف ًذؾك ًتػضقالت ًادليمفؾؽني ًوؼلوهلم ًمبعقـات ًإـماجً
األغذقةًادليمؿدةًؿنًاحلقوانً(مباًيفًذؾكًاالدمىدامًغريًاؾعالجيًؾألدوقةًاؾلقطرقة)ً،واالدمداؿةً
اؾلقكقةً،واؾرػقًباحلقوانً،واألؿنًاؾغذائيً،وغريًذؾك.

ً

 ً-ً5آؾقةًؾملادلًادلعؾقؿاتًبفدفًاؾمقصؾًإىلًإحارةًادلـاؼشةًادلمعؾؼةًباؾراؽمقباؿنيًباؾقضقحً:تفدفً
إىلًضؿانًإرالعًمجقعًاؾوػودًعؾىًادلعؾوؿاتًادلمعؾؼةًبادليائلًادلطروحةً(ؿنلًؼائؿة ًاؾوثائقًادلمعؾؼةً
باؾراؽموباؿنيًؿنًؿصادرًخممؾػةً(اؾددمورًاؾغذائيً،وجلـةًاخلرباءًادلشرتؽةًواهلقكةًاألوروبقةًؾيالؿةً
األغذقة وإدارةًاألغذقةًواؾعؼاؼريًاألؿرقؽقة)ًوتؼامسفاًؿنًخاللًادلوؼعًاإلؾؽرتوـيًؾؾددمورًاؾغذائي.

ً1اؾوثقؼةًً،ALINORM 06/29/41ادلؾوقًاخلاؿس.

