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

املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية
توافر املوارد بالنسبة ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية إلجراء تقييمات املخاطر
الالزمة لعمل الدستور الغذائي
(من إعداد العضو املمثل ألوربا يف اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي بالتعاون مع العضو من أمريكا الشمالية)

معلومات أساسية
ناقشت اللجنة التنفيذية للدستور الغذائي يف دورتها السادسة والستّني الدعم العلمي املقدم من منظمة األغذية
-1
والزراعة (املنظمة) ومنظمة الصحة العاملية إىل الدستور الغذائي* .وخالل املناقشة ،أشار العضو من أوروبا إىل أن الوضع
املالي احلرج املتعلق بإسداء املشورة العلمية قد نوقش يف مناسبات عدة ،وأنه ال يزال ،رغم رفع توصيات بانتظام،
يشكل مصدر قلق بالغ للبلدان األعضاء ،نظرا إىل أن من شأن غياب املشورة العلمية أن يؤثر سلبا على عمل الدستور

*

الفقرات  37-96من الوثيقة
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طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
على العنوان التاليwww.fao.org:
MD969/A
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الغذائي يف جمال سالمة األغذية .وقبلت اللجنة التنفيذية عرضا تقدم به العضو من أوروبا للقيام ،بالتعاون مع العضو من
أمريكا الشمالية ،بإعداد وثيقة مناقشة بشأن متويل املشورة العلمية تنظر فيها اهليئة.
وتهدف هذه الوثيقة إىل لفت االنتباه إىل أهمية املشورة العلمية املستقلة املناسبة بالنسبة لعمل الدستور الغذائي،
-2
وتيسري مناقشة اآلليات اليت تعاجل الفجوات املتعلقة باملوارد يف جمال التمويل من أجل ضمان جيل أكثر استدامة من
املشورة العلمية املطلوبة من قبل الدستور الغذائي.

دور الدستور الغذائي يف القضايا الدولية املتعلقة بسالمة األغذية
لقد تغيّر العمل الذي تضطلع به هيئة الدستور الغذائي بشكل كبري خالل العقدين املنصرمني .وإن إنشاء
-3
الدستور الغذائي كنقطة مرجعية بالنسبة ملنظمة التجارة العاملية يقتضي اعتماد نهج قوي يصمد أمام حمك حل النزاعات
يف إطار اتفاق الصحة والصحة النباتية.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن معظم أعضاء الدستور الغذائي رتبوا أطرهم التنظيمية الوطنية /اإلقليمية املتعلقة بسالمة
-4
األغذية من خالل إعادة تنظيمها وفقا ملبادئ حتليل املخاطر احلديثة على حنو ما تطالب به منظمة التجارة العاملية
والدستور الغذائي.

أهمية املشورة العلمية املستقلة بالنسبة للدستور الغذائي
تتقاسم املنظمة ومنظمة الصحة العاملية املسؤولية عن إسداء املشورة العلمية اليت تطلبها هيئة الدستور الغذائي
-5
واللجان التابعة هلا لوضع مواصفات غذائية .وتقدم املنظمتان املشورة العلمية املتعلقة بسالمة األغذية والتغذية استجابة
لطلبات حمددة من جلان الدستور الغذائي من خالل آليات خمتلفة .وترتاوح هذه اآلليات بني أجهزة اخلرباء املنشأة
رمسيا وهلا برنامج عمل مقرر (على سبيل املثال جلنة اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية واالجتماع
املشرتك بشأن خملفات املبيدات) ،من خالل سلسلة من اجتماعات اخلرباء اليت تعقد بانتظام بشأن موضوع معني (على
سبيل املثال اجتماعات اخلرباء املشرتكة بشأن تقييم املخاطر امليكروبيولوجية) ،ومشاورات اخلرباء املخصصة اليت تعاجل
موضوعا معينا مثل اجتماع اخلرباء املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن منافع وخماطر
استخدام املطهرات اليت حتتوي على الكلور يف إنتاج األغذية وجتهيزها الذي عقد يف عام  .†2002واستجابت املنظمتان
للتغيريات اليت أدخلت على الدستور الغذائي من خالل حتديد أدوار أجهزة اخلرباء التابعة هلا بشكل أوضح ،واليت
يرد وصفها يف وثيقة توجيهية موثوقة ،وهي اإلطار املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية لتقديم
املشورة العلمية بشأن سالمة األغذية والتغذية‡.
†
‡

http://www.fao.org/docrep/012/i1357e/i1357e.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1296e/a1296e00.pdf

CX/CAC 12/35/15-Add.1

3

وتسدي املنظمتان املشورة العلمية بشأن سالمة األغذية منذ قرابة ستني عاما .ومتثلت أجهزة اخلرباء الدائمة
-9
الرمسية األوىل التابعة هلما يف جلنة اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية (اليت أنشئت عام )1659
واالجتماع املشرتك بشأن خملفات املبيدات (الذي أنشئ عام  ،)1697والذي سبق هيئة الدستور الغذائي .ويف وقت
الحق ،أنشئ اجتماع اخلرباء املشرتك بشأن تقييم املخاطر يف عام  2000عن األخطار امليكروبيولوجية وأعقبته
اجتماعات اخلرباء املشرتكة بشأن التغذية يف عام  .2010ومنذ البداية ،كانت أجهزة اخلرباء العلمية تدار بشكل
منفصل عن الدستور الغذائي .وتضمن قواعد املنظمة ومنظمة الصحة العاملية املتعلقة بهذه األجهزة بأن عملية االختيار
والعمل والتقارير تعرب عن رأي اخلرباء الذين تتم دعوتهم بصفتهم الشخصية ،والذين ينبغي أن يكونوا يف منأى من أي
تأثري غري ضروري من أطراف ثالثة أثناء مداوالتهم ،مبا يف ذلك حكومة بلدانهم.
وقد تعززت هذه االستقاللية بفعل منوذج حتليل املخاطر الذي طالب بإجراء فصل وظيفي لتقييم املخاطر (نطاق
-3
اختصاص جلان اخلرباء) ،وإدارة املخاطر (نطاق اختصاص الدستور الغذائي) .ويتضمن دليل إجراءات الدستور الغذائي
القسم الرابع "حتليل املخاطر" الذي يتم فيه وصف أوجه التفاعل والتعاون بني األجهزة العلمية اليت تديرها املنظمة
ومنظمة الصحة العاملية وجلان الدستور الغذائي املقابلة بصفتها مبادئ لتحليل املخاطر (بالنسبة إىل جلنة الدستور
الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذية وجلنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية وجلنة الدستور الغذائي
املعنية بنظافة األغذية ،وجلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات املبيدات) ،والذي يشمل أيضا دور جلان اخلرباء
ومبادئ حتليل املخاطر مع سياسة منفصلة لتقييم املخاطر بالنسبة للجنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري
البيطرية يف األغذية.

التمويل املقدم من جانب املنظمة ومنظمة الصحة العاملية
متول املنظمة ومنظمة الصحة العاملية بشكل جزئي إسداء املشورة العلمية على حنو مشرتك إىل الدستور الغذائي
-2
وفقا لقواعد امليزانية اخلاصة بكل منظمة ضمن دورات وضع امليزانية وأولويات الربامج .ولكن بات من الواضح أن
التمويل املقدم من قبل املنظمتني لغرض املشورة العلمية ليس كافيا لالستجابة بشكل كامل للطلبات اليت تتقدم بها
اهليئة واللجان التابعة هلا.
وانطالقا من مداخالت ممثلي املنظمتني خالل الدورة السادسة والستني للجنة التنفيذية ،ميكن استنتاج أن
-6
املنظمتني ختتلفان يف النهج الذي تتبعانه يف وضع امليزانية فيما يتعلق بدور الربنامج العادي§ .وأشارت املنظمة إىل أن
برنامج العمل اخلاص باملشورة العلمية بشأن سالمة األغذية والتغذية يُدعم من ميزانية الربنامج العادي اخلاصة بشعبة
التغذية ومحاية املستهلك يف املنظمة بينما تدعم شعبة اإلنتاج النباتي ووقاية النباتات عمل االجتماع املشرتك بشأن
خملفات املبيدات ،وإىل أنه سيتعني ،بالنسبة لفرتة السنتني احلالية ،تغطية قرابة  25يف املائة من حاجة امليزانية
§

الفقرات  31-96من الوثيقة
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املتوقعة من موارد من خارج امليزانية (على سبيل املثال ،املساهمات الطوعية للبلدان) من أجل االستجابة لطلبات
الدستور الغذائي العالقة .ويف منظمة الصحة العاملية ،فإن حوالي  20يف املائة من امليزانية املخصصة إلسداء املشورة
العلمية مصدرها املساهمات الطوعية من البلدان األعضاء بدال من الربنامج العادي .ويف يناير/كانون الثاني  ،2012كان
يتوقع أن تصل الفجوات بني التمويل املتاح والطلبات على املشورة العلمية إىل  30يف املائة بالنسبة لألنشطة و 45يف
املائة بالنسبة للرواتب.

القضايا املتعلقة باملوارد يف جلان الدستور الغذائي
 -10إن هذا النقص يف التمويل خطري ويتطلب اختاذ إجراءات فورية .فخالل السنوات املاضية ،واجهت عدة جلان
تابعة للدستور الغذائي بعض الصعوبات (كالتأخري على سبيل املثال) يف عملها بسبب عدم كفاية املوارد املتاحة للمشورة
العلمية .وينطبق هذا بشكل خاص على اللجان األفقية اليت تعتمد بشكل كبري على املشورة العلمية من املنظمة ومنظمة
الصحة العاملية :جلنة الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف األغذية ،وجلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل
األغذية ،وجلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية ،جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات املبيدات ،وجلنة
الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية؛ ويرد يف الفقرات التالية ملخص للوضع الراهن لثالث
منها.
 -11جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذية :مت تقييم املواد املضافة إىل األغذية ألول مرة من قبل
جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملعنية باملواد املضافة إىل األغذية (جلنة
اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية) يف أواخر مخسينات القرن املاضي ،وقد تطور عمل اللجنة على حنو
كبري منذ ذلك احلني .وحظي هذا العمل بسرعة باالعرتاف الدولي ،واليوم ،غالبا ما سيهدف وضع مادة جديدة مضافة
إىل األغذية إىل احلصول أوال على موافقة جلنة اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية/الدستور الغذائي.
وتناقش اللجنة أيضا إعادة التقييم املنهجي جلميع املواد املضافة ،وهو برنامج سيزيد من عبء عمل اللجنة يف املستقبل
القريب .وباإلضافة إىل ذلك ،ال تزال اللجنة تطلب من جلنة اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية تقييم
املواد املنكهة ،وهي مهمة يتعني إجنازها يف الوقت املناسب من أجل ضمان أقصى حد ممكن من تناسق وتواؤم
خمزونات املواد املنكهة اليت يسمح بها أعضاء الدستور الغذائي على املستوى الوطين وتلك اليت تقوم بتقييمها جلنة
اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية وحتظى بإقرار الدستور الغذائي (كمواصفات خاصة باملنكهات).
 -12جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات املبيدات :لقد زاد الطلب على عمليات التقييم من قبل االجتماع
املشرتك بشأن خملفات املبيدات يف السنوات األخرية ،لكن القيود املفروضة على املوارد حتد من عدد من االستعراضات
اليت ميكن إجنازها كل سنة .وإن اجلدول الزمين الستعراض مواد كيميائية جديدة حافل إىل عام  .2014وقد ناقش
أعضاء الدستور الغذائي واملراقبون املهتمون بعملية وضع احلدود القصوى ملستوى خملفات املبيدات ،مسألة إدخال
حتسينات على اإلجراءات اليت تطبقها جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات املبيدات واالجتماع املشرتك بشأن
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خملفات املبيدات منذ قرابة  10سنوات وأحرز تقدم بهذا الشأن .لكن الئحة املواد واملبيدات اجلديدة املطروحة إلعادة
التقييم ال تزال تنمو ،ووقت االنتظار الكبري أمر طبيعي.
 -17جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية :أضيفت خملفات العقاقري البيطرية يف
وقت متأخر نسبيا إىل برنامج عمل هيئة الدستور الغذائي؛ ومت تشكيل جلنة خاصة وبدأ العمل يف عام  .1629وقد
تراجع عدد العقاقري اليت تقوم بتقييمها جلنة اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية ،ولكن السنوات
األخرية شهدت تزايد االهتمام ليس فقط من اجلهات الراعية الصناعية ولكن أيضا من البلدان النامية حيث ال تزال
العقاقري البيطرية القدمية ،اليت مل تعد مدعومة من قبل قطاع املستحضرات الدوائية ،مستخدمة.

احلفاظ على النهج احلالي وحتسينه
 -14يعترب النهج احلالي الذي تقدم مبوجبه املنظمة ومنظمة الصحة العاملية املشورة استجابة للدستور الغذائي
وأعضائه ،ولكن بشكل مستقل عنهما ،عامال رئيسيا يساهم يف نزاهة املشورة العلمية اليت يتم احلصول عليها من جلان
اخلرباء املشرتكة .وجيب احلفاظ عليه.
 -15ولضمان استمرار نتائج أجهزة اخلرباء التابعة للمنظمتني باملستوى املطلوب من حيث النوعية والكمية ولتلبية
احتياجات الدستور الغذائي فيما يتعلق بتقييمات املخاطر املتاحة يف الوقت املناسب ،من الضروري أن يتم ،داخل هيئة
الدستور الغذائي واملنظمة ومنظمة الصحة العاملية ،مناقشة مسألة املوارد الالزمة لتأمني نتائج مستدامة .ومن األهمية
مبكان أن جتعل هيئة الدستور الغذائي أعضاءها مدركني هلذا الوضع ،وأن تشجعهم بشدة على اختاذ اإلجراءات
الالزمة لضمان قدرة أجهزة اخلرباء على مواصلة إسداء املشورة العلمية الالزمة للدستور الغذائي لكي يتسنى له االضطالع
بعمله حاضرا ومستقبال .وينبغي للنقاش أن ينتقل من اإلقرار العام بأهمية أجهزة اخلرباء املشرتكة بني املنظمة ومنظمة
الصحة العاملية إىل نقاش اإلجراءات اليت ستؤدي إىل حشد املوارد املالية والبشرية الكافية لتمكني املنظمتني من إسداء
مشورة مستدامة للدستور الغذائي على مدى فرتات ختطيط أطول.

توافر التمويل من خارج امليزانية
 -19إن أهداف املبادرة العاملية بشأن املشورة العلمية املتصلة باألغذية اليت أطلقت خالل حدث جانيب مبناسبة
انعقاد الدورة الثالثني هليئة الدستور الغذائي يف عام  2003هي كالتالي:





زيادة الوعي بربنامج عمل املنظمتني بشأن إسداء املشورة العلمية،
تعبئة املوارد التقنية واملالية والبشرية لدعم إسداء املشورة العلمية يف جمال سالمة األغذية والتغذية،

http://www.who.int/foodsafety/codex/gifssa/en/index.html
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تشجيع إسداء املشورة العلمية يف الوقت املناسب من جانب املنظمتني ،مع ضمان مواصلة أعلى مستويات
النزاهة واجلودة.

ويتمثل الرتكيز الرئيسي هلذه املبادرة يف إنشاء آلية لتيسري توفري املوارد من خارج امليزانية لنشاطات املشورة
العلمية .وتقبل املساهمات من احلكومات واملنظمات واملؤسسات وفقا للقواعد املعمول بها يف املنظمة ومنظمة الصحة
العاملية.
 -13ومن الصعب القيام ،استنادا إىل املعلومات املتاحة ،بتقييم ما إذا كانت املبادرة العاملية بشأن املشورة العلمية
املتصلة باألغذية ناجحة يف مجع أموال كبرية إلسداء املشورة العلمية وفقا ألهدافها .وخالل الدورة الثانية والثالثني
هليئة الدستور الغذائي ،قدم ممثلوا املنظمة ومنظمة الصحة العاملية تعليقات فحواها تلقي بعض األموال†† .ورغم أن
نشرة املبادرة العاملية‡‡ ترى أن جلنة اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية تشري إىل استخدام األموال اليت
جرى مجعها لعمل األجهزة العلمية املشرتكة بني املنظمة ومنظمة الصحة العاملية ،فإن استخدام موارد من خارج امليزانية
لتمويل أنشطة الربنامج العادي ،مثل اجتماعات جلنة اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية أو االجتماع
املشرتك بشأن خملفات املبيدات ،قد يكون مقيّدا بفعل قواعد تتعلق بامليزانية .ومن غري الواضح أيضا ما هي القواعد
املطبقة على املساهمات اليت تقدمها "املنظمات" و"املؤسسات" وما إذا كانت املساهمات املقدمة من منظمات أو مؤسسات
هذا القطاع مقبولة.

اخلالصة والتوصيات
 -12تواجه عدة جلان تابعة للدستور الغذائي قيودا مفروضة على إسداء املشورة العلمية من املنظمة ومنظمة الصحة
العاملية ،وإذا مل تعاجل هذه القيود ،فإن من املرجح أن يشهد إعداد مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة
تأخريا .ويتعني معاجلة هذه القيود واستكشاف خيارات ممكنة لضمان املوارد الكافية إلجراء تقييمات املخاطر.
 -16ويف الوقت احلالي ،يعتمد إسداء املشورة العلمية إىل حد كبري على أموال من خارج امليزانية بل وحتى على
مساهمات طوعية .وهذا الوضع -بالنظر إىل أهمية عمل اخلرباء بالنسبة لسالمة املستهلك – غري مقبول وميكن أن يؤثر
تأثريا سلبيا على صحة املستهلكني.
 -20وإن املنظمة ومنظمة الصحة العاملية مدعوتان إىل توضيح كيفية متويل تقديم املشورة العلمية إىل الدستور
الغذائي ،وما إذا كانت األموال املقدمة من امليزانية العادية للمنظمة ومنظمة الصحة العاملية كافية لتلبية االحتياجات،
وما هو الدور األصلي الذي تهدف املبادرة العاملية إىل االضطالع به ،وإىل أي مدى تساهم هذه املبادرة اآلن يف ما تقوم به
املنظمتان من عمل يتعلق بالدستور الغذائي.
††
‡‡

القرات  173-175من الوثيقة ALINORM 09/32/REP
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 -21ويطلب من أعضاء الدستور الغذائي إعادة النظر يف سياستهم املتعلقة بالتمويل وتقديم الدعم املالي إىل أجهزة
اخلرباء التابعة للمنظمة وملنظمة الصحة العاملية (مباشرة أو من خالل املبادرة العاملية) لضمان إسداء املشورة العلمية يف
الوقت املناسب للدستور الغذائي بشأن املسائل املتعلقة بسالمة األغذية ذات الصلة ،وهو أمر حاسم األهمية بالنسبة
لوضع مواصفات الدستور الغذائي.
 -22ويوصى بشدة بإجراء نقاش يف هيئة الدستور الغذائي من أجل :استكشاف ( )1السبل الكفيلة جبعل األعضاء
أكثر إدراكا للدور األساسي الذي تؤديه أجهزة اخلرباء يف إعداد مواصفات الدستور الغذائي واحلاجة إلعداد نهج
منهجي لألعضاء للمساهمة يف هذه املنظمات ،ومن ثم ضمان أن املساهمات يف املنظمة ومنظمة الصحة العاملية كافية
وموجهة بشكل جيد لتمكني كلتا املنظمتني من حتسني عملهما األساسي بشأن املشورة العلمية؛ ( )2وما إذا كان من
املناسب قبول الدعم املالي من جهات خاصة وكيف وميكن حشد هذا الدعم وتوزيعه ،مع األخذ بعني االعتبار القيود
القانونية والضرورة امللحة لضمان استقالل ونزاهة آراء تقييم املخاطر اليت تدعم مواصفات الدستور الغذائي والنصوص
ذات الصلة.

