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برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة اخلامةة والثالثون
روما ،إيطاليا  7-2يوليو/متوز 2112

املةائل األخرى الناشئة عن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
(من إعداد منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية)
حمتويات الورقة
اجلزء األول :اجتماعات اخلرباء األخرية بني منظمة األغذية والزراعة  /منظمة الصحة العاملية ،وحبثهاا ماج جا ا
الدستور الغذائي.
اجلزء الثاني :حالة طلبات احلصول على املشورة العلمية مج منظمة األغذية والزراعة  /منظمة الصحة العاملية.

اجلزء األول :اجتماعات اخلرباء األخرية بني منظمة األغذية والزراعة  /منظمة الصحة العاملية ،وحبثها من جانب
الدستور الغذائي
 - 1ال تزال املشورة العلمية اليت تقدمها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية عرب جلنة اخلرباء املشرتكة
املعنية باملواد املضافة إىل األغذية ،واالجتماع املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن خملفات
املبيدات ،واجتماعات اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن تقيي املااط
امليك وبيولوجية ،واجتماعات اخلرباء املاصصة ،متثل أولوية عليا لكل مج املنظمتني ،وتواصل دورها كأساس ملواصفات
الدستور الغذائي .وال تزال هيئة الدستور الغذائي عميالً مهماً هلذه املشورة ،حيث تُستادم النتائج بصورة واسعة يف
تطوي صوص ومواصفات هيئة الدستور .وميكج للمشورة أن تكون ذات أهمية بنفس القدر للبلدان األعضاء يف منظمة
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ،لتعزيز صنع الق ارات القائ على العل بشأن قضايا سالمة األغذية والتغذية
MD986/A
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على املستويني الوطين واإلقليمي .ويلاص ما يلي املشورة العلمية اإلضافية اليت قُدمت خالل فرتة السنتني
 1111–1111منذ التق ي السابق املقدم مج منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية إىل اهليئة يف يوليو/متوز
.(CX/CAC 10/34/15) 1111

اجتماعات اخلرباء والنواتج
-1

االجتماع الرابع والةبعون للجنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

املعنية باملواد املضافة إىل األغذية روما ،إيطاليا 32 - 41 ،يونيو/حزيران  .3144عُقد هذا االجتماع يف إطار الرب امج
اجلاري بشأن تقيي خماط املواد املضافة إىل األغذية ،مبا يف ذلك املواد املنكهة ،وامللوثات والتوكسينات الطبيعية .وقد
كُ ِّس هذا االجتماع للنظ يف ما يلي( :أ) صياغة املزيد مج املبادئ لتقيي املااط الصحية للمواد املضافة إىل األغذية
وللملوثات؛ (ب) تقيي عدد كبري مج املواد املضافة إىل األغذية؛ (ج) إعادة تقيي توكسينات الفومو يسني الفط ية .وقد
أتيحت النتائج و ظ ت فيها جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذية يف دورتها ال ابعة واألربعني وجلنة
الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية يف دورتها السادسة.
 - 3االجتماع اخلامس والةبعون جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة  /منظمة الصحة العاملية
املعنية باملواد املضافة إىل األغذية ،روما ،إيطاليا 41 - 8 ،نوفمرب  /تشرين الثاني .3144عُقد هذا االجتماع يف إطار
الرب امج اجلاري املعين بتقدي املااط اليت تنشأ عج خملفات العقاقري البيط ية يف األغذية .وكان هذا االجتماع هو
االجتماع التاسع عش للجنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذية الذي ا عقد لبحث خملفات العقاقري
البيط ية يف األغذية .وكا ت املهام امللقاة على عاتق اللجنة هي مواصلة وضع مبادئ تقيي سالمة خملفات العقاقري
البيط ية يف األغذية ووضع حدود الكميات املتناولة اليومية املقبولة ،والتوصية باحلدود القصوى ملالفات املبيدات
بالنسبة لعقاقري معينة عند معاجلة احليوا ات املنتجة لألغذية بهذه العقاقري وذلك طبقاً للممارسة اجليدة اخلاصة
باستعمال العقاقري البيط ية .وإمجاالً ،ظ ت اللجنة يف مثا ية عقاقري بيط ية ووضعت قيماً توجيهية صحية و/أو أوصت
باحلدود القصوى ملالفات املبيدات بالنسبة لستة منها .وقد ظ ت جلنة الدستور الغذائي املعنية مبالفات العقاقري
البيط ية يف األغذية يف النتائج يف دورتها العش يج.
-4

اجتماع اخلرباء املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة  /منظمة الصحة العاملية املعين مبنهجيات تقدير

التعرض الغذائي بشأن خملفات العقاقري البيطرية يف األغذية ،روما ،إيطاليا 44-1 ،نوفمرب/تشرين الثاني .3144
عُقد هذا االجتماع بالتزامج مع االجتماع الااامس والسبعني الجتماع جلنة اخلرباء املشرتكة بشأن املواد املضافة إىل
األغذية .وللمساعدة على تلبية احلاجة إىل اعتماد منهجية مُحدَّثة ،أصدرت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية داءً جلمع البيا ات اخلاصة باستهالك األغذية ذات األصل احليوا ي يف  .1111ورداً على ذلكُ ،قدِمت بيا ات
استهالك األغذية مج  44بلداً ومج ط ف واحد مهت بذلك .وقُبيل ا عقاد اجتماع اخلرباء؛ عُقد اجتماع مفتوح ألصحاب
الشأن للسماح بتقدي املزيد مج املدخالت .وقام اخلرباء املعنيون بتقيي مدى التع ض بإعداد مش وع تق ي يوجز ُهُجَه
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اجلديدة املقرتحة لتقدي التع ض الغذائي احلاد واملزمج 1بشأن خملفات العقاقري البيط ية ،مع أخذ النتائج ال ئيسية
وهواجس وتوصيات أصحاب الشأن يف االعتبار .وُظِمت مناقشات ومبادالت لل أي بني املشاركني يف كل مج االجتماع
املعين مبنهجيات تقدي التع ض الغذائي واالجتماع الااامس والسبعني للجنة اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل
األغذية .وقد صدر مش وع التق ي إلبداء التعليقات العامة عليه يف أوائل  1111ومت النظ يف التق ي املنقح خالل الدورة
العش يج للجنة الدستور الغذائي املعنية مبالفات العقاقري البيط ية يف األغذية حيث أق ت املبادئ العلمية ،ولكج ج ى
التوصية بالقيام باملزيد مج االختبار والتحقق قبل اختاذ أي ق ارات لتغيري املمارسة احلالية .وسينش التق ي يف الوقت
املناس .
-5

االجتماع املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة  /منظمة الصحة العاملية بشأن خملفات املبيدات ،جينيف،

سويةرا 32 -31 ،سبتمرب  /أيلول  .3144قام هذا االجتماع بتقيي  14مبيداً لآلفات ،منها مثا ية مبيدات كا ت
عبارة عج م كبات جديدة ،وأربعة منها أُعيد تقييمها أثناء ب امج االستع اض الدوري للجنة الدستور الغذائي بشأن
خملفات مبيدات اآلفات .وحدد االجتماع حداً للكميات املتناولة اليومية املقبولة واجل عات امل جعية احلادة ،وقدّر
االجتماع احلدود القصوى للمالفات ،اليت أُوصِي باستعماهلا كحدود قصوى للمالفات وذلك مج جا جلنة الدستور
الغذائي املعنية مبالفات املبيدات .كما قدّر االجتماع املتبقيات الوسطية يف االختبارات امل اقبة واملستويات القصوى
للمالفات كأساس لتقدي الكميات املتناولة مج خملفات مبيدات اآلفات اليت خضعت لالستع اض يف األغذية.
 - 6االجتماع العاشر لالجتماع املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة  /منظمة الصحة العامليةة بشةأن مواصةفات
مبيدات اآلفات ،بيجينغ ،الصني 42 – 8 ،يونيو/حزيران  .3144عُقد هذا االجتماع يف إطار الرب امج اجلااري بشاأن
تقيي وإعداد مواصفات ملبيدات اآلفات .وقام هذا االجتماع املشرتك بتقيي  11مبيد آفات ،ومت ش مواصافات مبيادات
اآلفااات الاايت وضااعها االجتماااع علااى موقااع منظمااة األغذيااة والزراعااة (www.fao.org/agriculture/crops/core-
 )themes/theme/pests/pm/jmps/ps/ps-new/en/ومواقاااااااااااع منظماااااااااااة الصاااااااااااحة العاملياااااااااااة
( .)http://www.who.int/whopes/quality/en/وسينعقد االجتماع املشرتك القادم بشأن مواصفات مبيدات اآلفات يف
أوائل يو يو/حزي ان .1111
 - 4اجتماع اخلرباء املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة  /منظمة الصحة العاملية املعين مبنهجية و َع ّد
الضامات املةببة ملرض الكولريا (  )Vibrio parahaemolyticusوضامة  vulnificusيف األغذية البحرية يف أوتاوا،
كندا 42 – 41 ،أكتوبر  /تشرين األول  .3144طلبت جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية يف دورتها الثا ية
واألربعني إىل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية مواصلة العمل بشأن الضامة على أربعة خطوات ،وأوصت
مبنهجية العد ،وتطوي اسرتاتيجيات مجع البيا ات ،والتشجيع على مجع البيا ات يف خمتلف األقالي ،
وتعديل/تطوي مناذج تقدي املااط  .ومت تطوي خطة عمل ثالثية السنوات وبدأ العمل بشأن اجتماع اخلرباء
1

وتشمل التع ض شبه املزمج ألغ اض هذه العملية.
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اآل ف الذك  .وركز هذا االجتماع على منهجيات االختبار املتاحة ،وعلى معايري أدائها ،وإمكا ية تطبيق األسالي
ألغ اض خمتلفة ،وعلى اسرتاتيجيات حتسني مجع املعلومات.
-1

فريق اخلرباء املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة  /منظمة الصحة العاملية املعين بتقدير املخاطر الصحية

النامجة عن وجود الةلمونيال يف الرخويات ذات املصراعني ،أوتاوا ،كندا 34 – 31 ،أكتوبر/تشرين األول .3144
كمتابعة لالجتماع اإللكرتو ي وملنتدى مناقشات عُقد خالل الفرتة مج يناي /كا ون الثا ي إىل أب يل /يسان  ،1111سعى
هذا االجتماع إىل إدماج بيا ات جديدة وتقدي رد هائي للمسألة اليت أثارتها جلنة الدستور الغذائي املعنية باألمساك
واملنتجات السمكية بشأن خماط الصحة العامة اليت تنشأ عج وجود السلمو يال يف ال خويات ذات املص اعني وقيمة
وضع معيار حمدد ميك وبيولوجي إلدارة تلك املااط  .وكا ت اخلالصة ،أ ه استناداً إىل الق ائج املتواف ة ،هي أن
ال خويات ذات املص اعني احلية والنيئة املأخوذة مج مناطق ختضع إلدارة ت مي جلمع تلك ال خويات وتوجيهها
لالستهالك البش ي املباش مثالً واليت تدار بواسطة ب امج رعاية صحية  ،ال تسب حاالت متك رة مج تفشي داء
السلمو يات ،وأن املعيار اخلاص بالسلمو يال ال يقدم إال قدراً ضئيالً مج احلماية اإلضافية مج داء السلمو يات املذكور
أعاله أو ال يقدم محاية على اإلطالق تزيد عج تلك احلماية اليت حتققها االسرتاتيجيات احلالية إلدارة املااط  .وقد
عُ ضت هذه اخلالصات النهائية على جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية يف دورتها الثالثة واألربعني ،وسيقدم
التق ي النهائي إىل جلنة الدستور الغذائي املعنية باألمساك واملنتجات السمكية يف دورتها الثا ية والثالثني.
 - 9مشروع قيم مقرتحة للمغذيات اإلضافية أو املنقحة ألغراض التوسيم فى املبادئ التوجيهية املعنية بتوسةيم
التغذية التابعة للدستور الغذائي .وبناء على طلا جلناة الدساتور الغاذائي املعنياة بالتغذياة واألغذياة لالساتعماالت
الغذائيااة اخلاصااة يف دورتهااا الثا يااة والااثالثني ،باسااتع اض القااي امل جعيااة العامليااة احلاليااة للمتحصاال اليااومي مااج
الفيتامينات واملعادن بالنسبة لاقائمة مج  11فيتاميناً ومعد اً ،وأسااس تلاك القاي بالنسابة لساكان أصاحاء راه يااً ماج
الذكور واإل اث اليافعني واليافعات؛ قدمت منظمة األغذية والزراعة  /منظمة الصاحة العاملياة تق يا ًا إىل جلناة الدساتور
الغذائي املعنية باألغذية والتغذية لالستعماالت الغذائية اخلاصة يف دورتها الثالثة والاثالثني .وقادم هاذا التق يا مقار اة
لتوصيات التغذية الصادرة عج هيئات علمية رمسية معرتف بهاا وعاج ماج منظماة األغذياة والزراعاة  /منظماة الصاحة
العاملية منذ عام  ،1991وتقدي ا ملدى التغري الذي شهدته قاعدة الدالئل العلمياة مناذ عاام  1991بالنسابة للفيتاميناات
واملعاااااااادن ذات األهمياااااااة .وميكاااااااج االطاااااااالع علاااااااى التق يااااااا الكامااااااال علاااااااى املوقاااااااع
ftp://ftp.fao.org/codex/ccnfsdu33/nf33_04e.pdf

 - 11وإن اهليئة مدعوة إىل أن حتيط علمًا باملعلومات الواردة أعاله .ولتسهيل قل الدستور الغذائي للمشورة العلمية
ذات الصلة واستيعابها ،تبذل األما تان املعنيتان بهذه األ شطة التابعتان لكل مج منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
الصحة العاملية قصارى جهدهما حلضور اجتماعات مجاعات العمل التابعة للدستور الغذائي واجتماعات جلنة الدستور
الغذائي .وتود منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية أن تشك مجيع أولئك الذيج دعموا ب امج العمل لتقدي
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املشورة العلمية املذكورة أعاله ،وخاصة خمتلف اخلرباء مج أحناء العامل واملاحنني الذيج أسهموا ماليّ ًا وعينيّ ًا يف الرب امج
سواء مج خالل املبادرة العاملية للمشورة العلمية املتعلقة باألغذية أو مج خارجها.

املنشورات
 - 11باإلضافة إىل ما سبق ،تقوم منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بالعمل بصورة مستم ة فيما يتعلق
مبجموعة مج األ شطة اليت تعزز اجتماعات اخلرباء احملددة وتوسع طاقها وتتابعها .وتشمل هذه األ شطة ما يلي:
(أ)


منشورات جلنة اخلرباء املشرتكة بشأن املواد الغذائية املضافة.
تقرير االجتماع الةرابع والةبعني للجنة اخلرباء املشرتكة بشأن املواد الغذائية املضافة – تقييم مواد معينة
مضافة إىل األغذية وملوثات
WHO TRS 966, 2011, http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_966_eng.pdf



خالصة وافيةة بشةأن مواصةفات املةواد املضةافة إىل األغذيةة ،االجتمةاع الةةرابع والةةبعني للجنةة اخلةرباء
املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية .العةدد  44مةن سلةةلة الدراسةات العلميةة الصةادرة عةن جلنةة





اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة.1111 ،
تقرير االجتماع الةخامس والةبعني للجنة اخلرباء املشةرتكة املعنيةة بةاملواد املضةافة إىل األغذيةة – تقيةيم
خملفات عقاقري بيطرية معينة،
)http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241209694_eng.pdf( ،WHO TRS 969
الدراسات الةمية لالجتماع الةرابع والةبعني للجنة اخلرباء املشرتكة املعنية بةاملواد املضةافة إىل األغذيةة:
تقيي سالمة بعض املواد املضافة إىل األغذية وبعض امللوثات .العدد  65مج سلسالة املاواد املضاافة إىل األغذياة
الصاااااااااااااااااادرة عاااااااااااااااااج منظماااااااااااااااااة الصاااااااااااااااااحة العاملياااااااااااااااااة.1111 ،
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241660655_eng.pdf



الدراسات الةمية لالجتماع اخلامس والةبعني للجنة اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد املضةافة إىل األغذيةة:
التقيي السمي لبعض خملفات العقاقري البيط ية يف األغذية .العادد  66ماج سلسالة املاواد املضاافة إىل األغذياة
الصاااااااااااااااااادرة عاااااااااااااااااج منظماااااااااااااااااة الصاااااااااااااااااحة العاملياااااااااااااااااة.1111 ،
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241660662_eng.pdf



تقييم خملفات بعض العقاقري البيطرية ،االجتماع اخلةامس والةةبعون للجنةة اخلةرباء املشةرتكة املعنيةة

باملواد املضافة إىل األغذية :العدد  11مج سلسالة الدراساات العلمياة الصاادرة عاج جلناة اخلارباء املشارتكة
املعنية باملواد املضافة إىل األغذية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة.1111 ،
http://typo3.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/pdf/JECFA_Monograph_12.pdf
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وهذه املنشورات وغريها مج املنشورات الصادرة عج جلنة اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية متاحة عليها
على موقع منظمة األغذية والزراعة على العنوان التالي:
)(http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-publications/en/

وموقع منظمة الصحة العاملية على العنوان التالي:

)(http://www.who.int/foodsafety/chem/jecfa/publications/en/index.html

(ب)


منشورات االجتماع املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن مواصفات
مبيدات اآلفات
دليل التدريب ملنظمة األغذية والزراعةة بشةأن تقيةيم خملفةات مبيةدات اآلفةات لتقةدير اقةدود القصةوى
للمخلفةةةةةةةةةةات ،وحةةةةةةةةةةةاب املتحصةةةةةةةةةةل الغةةةةةةةةةةذائي .وهااااااااااو متاااااااااااح علااااااااااى
www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/TrainingManu
alJMPR.pdf



تق ي االجتماع املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن مواصفات مبيدات اآلفات
لعام  ،1111اجلزء األول مج تقييمات عام  – 1111املالفات ،ومنشورات أخ ى صادرة عج هذا االجتماع
املشرتك متواف ة على املوقع الشبكي ملنظمة األغذية والزراعة
)(www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/pm/jmpr/jmpr-rep/en/

واملوقااااااااااااااااااع الشاااااااااااااااااابكي ملنظمااااااااااااااااااة الصااااااااااااااااااحة العامليااااااااااااااااااة
()http://www.who.int/foodsafety/chem/jmpr/publications/en/index.html

(ج)



منشورات االجتماع املشرتك ملنظمة األغذية والزراعة  /منظمة الصحة العاملية بشأن تقييم املخاطر
امليكروبيولوجية
تقدي خماط ضامة األم اض املسببة للكولريا يف األغذية البح ية :موجز تفسريي وتق ي فاين .العادد  16ماج
سلسلة تقدي املااط امليك وبيولوجية – منظمة األغذية والزراعة  /منظمة الصحة العاملية ()1111
الشريشيات القولونية املةببة للنزيف املعةو والةت توجةد يف اللحةون النيئةة ومنتجةات اللحةون – نُهُةج
لتقديم املشورة العلمية :تقريةر االجتمةاع .العادد  11ماج سلسالة تقادي املاااط امليك وبيولوجياة  -منظماة
األغذية والزراعة  /منظمة الصحة العاملية (( )1111ال تتواف حالي ًا إال إلكرتو ياً).

وهذه املنشورات وغريها مج املنشورات األخ ى الصادرة عج االجتماع املشارتك باني منظماة األغذياة والزراعاة  /منظماة
الصااحة العامليااة بشااأن تقيااي املااااط امليك وبيولوجيااة متااواف ة علااى املوقااع الشاابكي ملنظمااة األغذيااة والزراعااة
)(http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jemra/risk-assessments/en/
واملوقع الشبكي ملنظمة الصحة العاملية )(http://www.who.int/foodsafety/micro/jemra/en/index.html



أداة إلدارة املخاطر ملكافحة اجلرثومة املائلة "كمبيلوباكرت" والةلمونيال يف قون الدجاج (النةخة .)4
وهي متاحة على العنوان التاليhttp://www.mramodels.org/poultryRMTool/ :
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منشورات أخرى
تق ي مشاورة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن خماط ومنافع
استهالك األمساك (روما ،إيطاليا 19 – 15 ،يناي  /كا ون الثا ي  .)1111وهو متواف على موقع منظمة
األغذية والزراعة )(http://www.fao.org/docrep/014/ba0136e/ba0136e00.pdf
ومنظمة الصحة العاملية(http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241564311_eng.pdf ) :

االجتماعات املقبلة
 - 11االجتماع الةادس والةبعني للجنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة  /منظمة الصحة العامليةة
املعنية باملواد املضافة إىل األغذية ،جنيف ،سويةرا 41 -5 ،يونيو/حزيران  :3143سياصص هذا االجتمااع إلعاادة
تقيي عدد مج املواد املضافة إىل األغذية وعدد كبري مج عوامل مكسبات النكهة .أما الدعوة إىل البيا اات فايمكج االطاالع
عليهااااا علااااى املوقااااع التاااااليhttp://www.who.int/foodsafety/chem/jecfa/JECFA76_Call_Final.pdf) :
و )(http://www.fao.org/ag/agn/agns/jecfa/JECFA76_Call_Final.pdf
 - 13االجتماع املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة  /منظمة الصحة العاملية بشأن خملفات مبيدات اآلفات،
روما ،إيطاليا،

31-44

سبتمرب/أيلول  :3143وميكج االطالع على الدعوة إىل البيا ات على العنوان:

http://www.who.int/foodsafety/chem/jmpr/JMPR_2012_call_final.pdf.

اجلزء الثاني :حالة طلبات اقصول على املشورة العلمية من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.
 - 14تواصل املنظمتان معًا حتديد أولويات الطلبات بصورة مشرتكة مع م اعاة املعايري اليت اقرتحها الدستور
الغذائي ،وكذلك طلبات املشورة املقدمة مج البلدان األعضاء وتواف املوارد .وم فق مع هذا التق ي يف امللحق األول جدول
بالطلبات احلالية واحلصول على املشورة العلمية املقدمة إىل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية مباش ة مج
جا هيئة الدستور الغذائي وأجهزتها الف عية ،وكذلك مج جا االجتماعات اليت تقوم منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العاملية حالياً بالتاطيط هلا استجابة لطلبات مج البلدان األعضاء .ويع ض التق ي احلالة الكلية لطلبات
املشورة العلمية املعلقة اليت تلقتها منظمة األغذية والزراعة  /منظمة الصحة العاملية حتى مايو  /أيار .1111
 - 15و ت غ منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف التشديد على املشاكل املالية الشديدة اليت تواجهها
املنظّمتان بشأن ب امج املشورة العلميّة .فالوضع املالي احلالي مل يعد يسمح باالستجابة جلميع طلبات املشورة العلميّة،
مبا يف ذلك الطلبات املدرجة أد اه اليت قدّمتها هيئة الدستور الغذائي .كما جتدر اإلشارة إىل أن املشورة العلميّة تشكّل
أساسًا ملواصفات الدستور الغذائي .وعلى األعضاء بذل اجلهود مج أجل تأمني الدع أل شطة املشورة العلميّة وذلك مج
أجل التأكد مج دع عمل الدستور الغذائي.
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امللحق األول
األنشطة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية إلسداء املشورة العلمية يف جمال سالمة األغذية
حالة طلبات اقصول على املشورة العلمية من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

2

تواصل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ،لدى ت تي أولويات طلبات احلصول على مشورة علمية ،م اعااة مموعاة املعاايري اخلاصاة برتتيا األولوياات الايت اقرتحهاا
الدستور الغذائي (الفق ة  75مج الوثيقة  (ALINORM 05/28/3فضالً عج طلبات املشورة املقدمة مج البلادان األعضااء وتاواف املاوارد .ويابني اجلادول أد ااه احلالاة اإلمجالياة لطلباات
احلصول على املشورة العلمية اليت ال تزال معلقة واليت تسلمتها املنظمتان حتى مايو/أيار .1111
اجلهةةةةةة الطالبةةةةةة

الرقم

طلب املشورة

1

تقياااي ساااالمة املاااواد جلنااة هيئااة الدسااتور
املضااااافة إىل األغذيااااة الغذائي املعنياة بااملواد
املضافة إىل األغذية.
وامللوثات.
جلنة الدستور الغاذائي
املعنياااااة مبلوثاااااات
األغذية.

للمشورة

املرجع
الاااااادورتان الثالثااااااة
واألربعاااااون وال ابعاااااة
واألربعون للجنة الدستور
الغااذائي املعنيااة باااملواد
املضافة إىل األغذية.
الاااااادورة اخلامسااااااة
والسادسة للجنة الدستور
الغذائي املعنية مبلوثاات
األغذية.

اإلجةةراء املطلةةوب مةةن منظمةةة األغذيةةة
والزراعة/منظمة الصحة العاملية اختاذه

حالة التخطيط  /التنفيذ

جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية عمليات التقيي للمواد املضافة املزمعة
والزراعة  /منظماة الصاحة العاملياة بشاأن للاادورة السادسااة والساابعني للجنااة
اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذياة
املواد املضافة إىل األغذية.
والزراعااة /منظمااة الصااحة العامليااة
املعنيااة باااملواد املضااافة إىل األغذيااة
(جنياااااااااااف ،سويسااااااااااا ا،
 14-5يو يااااو/حزياااا ان .)1111
امللوثااااات الداخلااااة يف التاطاااايط
لعام .1113

التكلفة التقديرية النةةةاتج املتوقةةةع مةةةن هيئةةةة
(دوالر أمريكي)
351.111

3

الدستور الغذائي
احلاادود القصااوى ،مواصاافات
للمااواد املضااافة إىل األغذيااة،
أو مشاااورة أخااا ى حساااابما
يتناس .

 2تع ب منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية عج تقدي هما للحكومات اليت ساهمت يف دع األ شطة اليت تقومان بها إلسداء املشورة العلمية ،إما مج خالل تقدي الدع املالي املباش  ،أو عرب تيسري اجتماعات املؤسسات
الوطنية ،أو مج خالل املساهمات التقنية اليت قدمها خرباء على املستوى الوطين .وتشري البيا ات إىل تكلفة اإلج اءات املعلقة ذات الصلة بكل شاط .وهذه البيا ات ال تشمل تكاليف املورفني.
 3تشمل التكاليف اإلمجالية بالنسبة ملنظمة األغذية والزراعة  /منظمة الصحة العاملية ش التقاري  ،ولكج باستثناء تكاليف املورفني.

9
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اجلهةةةةةة الطالبةةةةةة
للمشورة

الرقم

طلب املشورة

1

تقيااي سااالمة خملفااات جلنة اخلرباء املشارتكة
بشأن املساائل املتعلقاة
العقاقري البيط ية.
باآلثاااااار احملتملاااااة
ملالفااااات العقاااااقري
البيط يااة علااى صااحة
اإل سان.
الق ارات املتشعبة لتقياي جلنة اخلرباء املشارتكة
بااني منظمااة األغذيااة
العقاقري البيط ية.
والزراعاااااة /منظماااااة
الصحة العاملية املعنياة
باااااملواد املضااااافة إىل
األغذيااة تلقاات الاادع
بعااد ذلااك مااج جا ا
جلنة اخلرباء املشارتكة
املعنية باملسائل املتعلقة
باآلثاااااار احملتملاااااة
ملالفااااات العقاااااقري
البيط يااة علااى صااحة
اإل سان.

3

املرجع

اإلجةةراء املطلةةوب مةةن منظمةةة األغذيةةة
والزراعة/منظمة الصحة العاملية اختاذه

حالة التخطيط  /التنفيذ

التكلفة التقديرية النةةةاتج املتوقةةةع مةةةن هيئةةةة
(دوالر أمريكي) 3الدستور الغذائي

الدورة الااعش ون للجناة جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية سيت ختطيطها لعام
اخلاارباء املشاارتكة بشااأن والزراعة  /منظماة الصاحة العاملياة بشاأن يف حال توف ت املوارد
املسااائل املتعلقااة باآلثااار املواد املضافة إىل األغذية.
احملتملاااااة ملالفاااااات
العقاااقري البيط يااة علااى
صحة اإل سان.
الااادورة الساااابعة عشا ا ة عَقد العديد مج أف قة اخلرباء لوضاع هاج جي ى إعداد ومناقشة املشا وع األول 151.111
للجنة اخلارباء املشارتكة ق ارات متشعبة لتقيي العقاقري البيط ياة ،لوثيقة عمل أثناء االجتمااع السابعني
بشااأن املسااائل املتعلقااة اليت توف مزيداً مج امل و ة يف املشورة اليت للجنة اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد
باآلثار احملتملة ملالفات ميكج أن تسديها جلناة اخلارباء املشارتكة املضافة إىل األغذية ،والايت تُقدادم إىل
العقاااقري البيط يااة علااى بشأن القضايا ذات الصلة باآلثار احملتملة االجتماع الثامج عش للجنة اخلارباء
املشاارتكة املعنيااة باملسااائل املتعلقااة
على صحة اإل سان.
صحة اإل سان.
باآلثااار احملتملااة ملالفااات العقاااقري
البيط ية على صحة اإل سان.
اجتماع خرباء بشأن منهجيات تقدي
التعااا ا ض الغاااااذائي املعقاااااود يف
 11-4وفمرب/تش يج الثا ي .1111
املوارد اإلضافية ماج خاارج امليزا ياة
الالزمة لدع مواصلة التطورات.
1113

311.111

احلاادود القصااوى للمالفااات،
أو أي مشااورة أخ ا ى حساابما
يتناس .

إحداث تغيري يف عملياة إجا اء
األعمال احلالية والتجاوب ماع
جلنة اخلرباء املشارتكة املعنياة
باملواد املضافة إىل األغذية.
اسااتعمال النااواتج للمساااعدة يف
تطااوي مااواد إرشااادية إلدارة
املااط بشأن خملفات العقاقري
البيط ية مبا يف ذلك للم كباات
بدون الكميات املتناولة اليومياة
املقبولااة و/أو احلاادود القصااوى
ملالفات املبيدات.
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اجلهةةةةةة الطالبةةةةةة
للمشورة

الرقم

طلب املشورة

4

الطفيلياااات احملمولاااة جلنة الدستور الغاذائي الاااااادورتان الثا يااااااة مجع البيا ات وحتليلها.
املعنية بنظافة األغذية .واألربعاااااون والثالثاااااة
بواسطة األغذية.
واألربعون للجنة الدستور االتصااال بف يااق اخلاارباء املعااين ببحااوث
الغااذائي املعنيااة بنظافااة األمساك.
األغذية.
عقد اجتماع مشرتك باني منظماة األغذياة
والزراعااة ومنظمااة الصااحة العامليااة بشااأن
تقيااي املااااط امليك وبيولوجيااة إلجاا اء
ت تي املستويات.
تطااوي واعتماااد أدوات جلنة الدستور الغاذائي الااااادورتان احلادياااااة تنفيذ اجتماع خارباء الساتع اض منهجياة
تقاادي املااااط بشااأن املعنية بنظافة األغذية .واألربعاااااون والثا ياااااة ولتطااوي واعتماااد أدوات تقاادي للمااااط
واألربعون للجنة الدستور قائمة على الوي .
الضامة املسببة للكاولريا
الغااذائي املعنيااة بنظافااة
يف األغذياااة البح ياااة.
األغذية.
واملشورة بشأن منهجياة
للضامة املسببة للكاولريا
يف األغذية البح ية.
منظمااااااة األغذيااااااة الدورة الثالثاة واألربعاون اجتماعات مشارتكة باني منظماة األغذياة
خملفات املبيدات
والزراعااااة  /منظمااااة للجنة الدساتور الغاذائي والزراعة  /منظماة الصاحة العاملياة بشاأن
املعنية مبالفات مبيدات خملفات املبيدات (االجتماع املشرتك بشأن
الصحة العاملية.
خملفات املبيدات).
اآلفات.

5

6

املرجع

اإلجةةراء املطلةةوب مةةن منظمةةة األغذيةةة
والزراعة/منظمة الصحة العاملية اختاذه

حالة التخطيط  /التنفيذ
إطالق داء بشأن البيا ات واخلرباء.

التكلفة التقديرية النةةةاتج املتوقةةةع مةةةن هيئةةةة
(دوالر أمريكي) 3الدستور الغذائي
151.111

حتديد مستوى الطفيليات اليت
حتملااها األغذيااة مااج زاويااة
الصااااحة العامااااة ،والتااااأثري
االقتصااادي واالجتماااعي ومااج
حيث املواضع اليت تكون فيها
التوجيهات بشأن إدارة املااط
الدولية غاية يف األهمية.

طورت خطة عمل.
عقد االجتماع األول بشاأن املنهجياة
يف أكتوب /تش يج األول .1111
االحتيااااج إىل ماااوارد ماااج خاااارج
امليزا ية ملواصلة العمل.

151.111

أدوات قائماااة علاااى الويااا
ومنهجيااة لتوافااق اآلراء لاادع
تنفياااذ املباااادئ التوجيهياااة
للدستور الغذائي.

عقد االجتمااع املشارتك باني منظماة
األغذيااة والزراعااة ومنظمااة الصااحة
العامليااة املعنيااة مبالفااات املبياادات
املقاااا ا ر عقااااااده مااااااج 11-11
سااابتمرب/أيلاااول  1111يف روماااا،
إيطاليا.

351.111

احلدود القصوى للمالفات
أو أي مشااورة أخاا ى حساا
مقتضى احلال.

عقد اجتماع خرباء خالل الفارتة -3
 4سبتمرب/أيلول .1111

11
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اهليستامني واألمحااض جلنة الدستور الغاذائي الدورة احلادية والثالثون مجع البيا ات وحتليلها .
األمينياااااة األخااااا ى املعنياااااة باألمسااااااك للجنة الدساتور الغاذائي
املعنيااااااة باألمساااااااك اجتماع للارباء.
البيولوجياااة املنشاااأ يف واملنتجات السمكية.
واملنتجات السمكية.
األمساك.

1

تقدي خمااط لألخطاار جلنة الدستور الغاذائي الدورة الثالثاة واألربعاون مجع البيا ات وحتليلها.
امليك وبيولوجياااااااااااة املعنية بنظافة األغذية .للجنة الدساتور الغاذائي
املعنية بنظافة األغذية .اجتماااع لف يااق الصااياغة وجلنااة اخلاارباء
املصااااااحبة للتوابااااال
املشاااارتكة املعنيااااة بتقيااااي املااااااط
اجملففااااة والنباتااااات
البيولوجية.
العط ية.
اسااااتع اض األساااااس جلنة الدستور الغاذائي الدورة الثالثاة واألربعاون عقد االجتماع املشرتك بني منظمة األغذياة عملية ختطيط قيد التنفيذ.
اإلحصاااااائي لوضاااااع املعنية بنظافة األغذية .للجنة الدساتور الغاذائي والزراعة ومنظماة الصاحة العاملياة املعنياة
املعنية بنظافة األغذية .بتقيي املااط امليك وبيولوجية.
املعايري امليك وبيولوجية.

9

املرجع

اإلجةةراء املطلةةوب مةةن منظمةةة األغذيةةة
والزراعة/منظمة الصحة العاملية اختاذه

حالة التخطيط  /التنفيذ

التكلفة التقديرية النةةةاتج املتوقةةةع مةةةن هيئةةةة
(دوالر أمريكي) 3الدستور الغذائي

إصدار داء بشأن البيا ات واخلرباء
التاطاايط لعقااد اجتماااع خاارباء يف
النصف الثا ي مج .1111

151.111

عملية ختطيط قيد التنفيذ.

111.111

تقاادي املشااورة بشااأن احلااد
املوضااوع علااى أسااس موحاادة
لألخطار وخطة ألخذ العيناات
بشاأن اهليسااتامني يف خمتلااف
مواصاااافات هيئااااة الدسااااتور
الغااااذائي واحلاااادود املقااا رة
لألمحاض األمينية البيولوجياة
املنشأ حسبما يتناس .
تقاادي املشااورة بشااأن املااااط
امليك وبيولوجياااة ذات الصااالة
وبااادائل املكافحاااة احملتملاااة
لألخطار اليت تنقلها البهارات.

111.111

توجيهااات بشااأن املعلومااات
اإلحصائية األساساية للمعاايري
امليك وبيولوجية امل اد إدراجهاا
يف صوص الدستور الغذائي.

