A
اؾلـدً(9أ)ًؿنًجدولًاألعؿال
م

CX/CAC 15/38/16م

برـاؿجًادلواصػاتًاؾغذائقةًادلشرتكًبنيً
ؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعةًوؿـظؿةًاؾصوةًاؾعادلقةً

فقكةًاؾددمورًاؾغذائيً
م
اؾدورةًاؾناؿـةًواؾنالثونً،ؿرؽزًادلؤمتراتًاؾدوؾيًيفًجـقفً
جـقفً،دوقيراً11-6ً،قوؾقو/متوزًً5112
م
ادليائلًاؾـاذكةًعنًؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعةًوؿـظؿةًاؾصوةًاؾعادلقةً
ادلشورةًاؾعؾؿقةًؾؾددمورًاؾغذائيًواؾدولًاألعضاءً
(ؿنًإعدادًؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعةًوؿـظؿةًاؾصوةًاؾعادلقة)ً
م
محمموقاتًاؾوثقؼةم
ماجلزء ًاألول :ماجؿؿاساتماًرباءماألخريةماٌشرتطةمبنيمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةموعـظؿةماظصقةماظعاٌقة،مواظـظرمصقفام
عـمجاغبماظددؿقرماظغذائل.م
ماجلزءًاؾناـي:محاظةمرؾؾاتمايصقلمسؾكماٌشقرةماظعؾؿقةمعـمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةموعـظؿةماظصقةماظعاٌقة.م
م

اجلزء ًاألولً:اجمؿاعاتًاخلرباءًاألخريةًادلشرتؽةًبنيًؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعةًوؿـظؿةًاؾصوةًاؾعادلقةً،
واؾـظرًػقفاًؿنًجاـبًاؾددمورًاؾغذائيً
م

-1م ال متزال ماٌشقرة ماظعؾؿقة ماظيت متؼدعفا معـظؿة ماألشذؼة مواظزراسة م(اظػاو) موعـظؿة ماظصقة ماظعاٌقة معـ مخالل مىـةم
اًرباء ماٌشرتطة ماٌعـقة مباٌقاد ماٌضاصة مإىل ماألشذؼة ،مواالجؿؿاع ماٌشرتك مبشأن مزبؾػات ماٌؾقدات ،مواجؿؿاع ماًرباءم
اٌشرتكمبشأنمتؼققؿماٌكاررماٌقؽروبققظقجقة،مواجؿؿاساتماًرباءماٌكصصة،ممتـؾمأوظقؼةمضصقىمظؽؾمعـماٌـظؿؿني،م
طؿا مأغفا مال متزال متشؽؾ مأداس معقاصػات ماظددؿقر ماظغذائل .موتظؾ مػقؽة ماظددؿقر ماظغذائل مسؿقالً معفؿاً مهلذه ماٌشقرة،م
إذمتُلؿكدمماظـؿائجمبشؽؾمعلؿػقضميفمإسدادمغصقصماظددؿقر ماظغذائلموعقاصػاتف.موميؽـمظؾؿشقرةمأنمتؽقنمذاتمأػؿقةم
عؿلاوؼةمباظـلؾةمإىلماظؾؾدانماألسضاءميفماظػاومويفمعـظؿةماظصقةماظعاٌقةمظؿعزؼزمادباذ ماظؼراراتماٌلؿـدةمإىلمأدسمسؾؿقةم
بشأنمضضاؼامدالعةماألشذؼةمواظؿغذؼةمسؾكماٌلؿقؼنيماظقرينمواإلضؾقؿل.موتؾكصماٌعؾقعاتماظؿاظقةماٌشقرةماظعؾؿقةماظيتم
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ضُدعتمخاللماظػرتةم4112–4112معـذماظؿؼرؼرماظلابؼماظذيمرصعؿفماظػاوموعـظؿةماظصقةماظعاٌقةمإىلماهلقؽةميفمؼقظقق/متقزم
4112م).(CX/CAC 14/37/14م
م

اجمؿاعاتًاخلرباءًواؾـمائجًاحملؼؼةً
م

-4

االجمؿاعًاؾمادع ًواؾيلعونًؾؾهـةًاخلرباءًادلشرتؽة ًبنيًؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعةًوؿـظؿةًاؾصوةًاؾعادلقةً

ادلعـقة ًبادلواد ًادلضاػة ًإىل ًاألغذقةً ،جـقفً ،دوقيراً 56-11ً ،قوـقو/حزقران ًً .5112سُؼدمػذاماالجؿؿاعميفمإرارم
اظربغاعجماىاريمبشأنمتؼققؿمزباررماٌقادماٌضاصةمإىلماألشذؼة،ممباميفمذظؽماٌقادماٌـؽفةمواٌؾقثاتمواظلؿقم ماظطؾقعقة ميفم
األشذؼة.مومتـؾتماٌفامماٌؾؼاةمسؾكمساتؼماظؾفـةميفمعامؼؾل:م(أ)مإسدادماٌؾادئماظيتمهؽؿمتؼققؿماٌقادماٌضاصةمإىلماألشذؼةم
(مبا ميف مذظؽ ماظعقاعؾ ماٌـؽفة)؛ م(ب) موإجراء متؼققؿات مدالعة معقاد مععقـة معضاصة مإىل ماألشذؼة م(مبا ميف مذظؽ ماظعقاعؾم
اٌـؽفة)؛م(ج)موادؿعراضموإسداد معقاصػاتمبشأنمعقادمععقـةمعضاصةمإىلماألشذؼةم(مباميفمذظؽماظعقاعؾماٌـؽفة).موضدم
أجرتماظؾفـةمتؼققؿامظلالعةمتلع معقاد معضاصة مإىلماألشذؼة،موغؼقتمعقاصػاتمًؿسمعقادمأخرىمعضاصةمإىلماألشذؼةم
وضاعت مبؿؼققؿ م 42مساعالً معـؽف ًا موصؼا مإلجراءات متؼققؿ مدالعة ماظعقاعؾ ماٌـؽّفة .موضد مأتققت ماظـؿائج مظؿـظر مصقفا مىـةم
اظددؿقرماظغذائلماٌعـقةمباٌقادماٌضاصةمإىلماألشذؼةميفمدورتفاماظلابعةمواألربعني.مم
م
 ً-3االجمؿاعًادلشرتكًبشأنًخمؾػاتًادللقداتً،روؿاً،إقطاؾقاً 52ً -16ً،دلمؿرب/أقؾولً.5112مضاممػذاماالجؿؿاعم
بؿؼققؿم 33معؾقداًمظمصات،معـفام 2معؾقدات متعؿربمعرطؾاتمجدؼدة،مو 3معرطؾاتمأُسقدمتؼققؿفامضؿـمبرغاعجماالدؿعراضم
اظدوريمظؾفـة ماظددؿقرماظغذائل ماٌعـقةممبكؾػاتماٌؾقدات.موحددماالجؿؿاعماٌؿـاولماظققعلماٌؼؾقلمواىرساتماٌرجعقةم
ايادة .موضدّر ماالجؿؿاع ماٌلؿقؼات ماظؼصقى مظؾؿكؾػات ،ماظيت مأوصت ماظؾفـة ماٌعـقة ممبكؾػات ماٌؾقدات مبادؿكداعفام
طقدودمضصقىمظؾؿكؾػات.مطؿامضدّرماالجؿؿاعماٌكؾػاتماظقدطقةميف ماالخؿؾاراتماًاضعةمظؾؿراضؾة مواٌلؿقؼاتماظؼصقىم
ظؾؿكؾػاتمطأداسمظؿؼدؼرماٌؿـاولماظققعلمعـمزبؾػاتماٌؾقداتماظذيمخضعمظالدؿعراض.موضدمغشرتماظؿقصقاتماظصادرةم
سـماالجؿؿاعماٌشرتكمبشأنمزبؾػاتماٌؾقداتمسؾكماٌقضعماظشؾؽلمظؽؾمعـماظػاوموعـظؿةماظصقةماظعاٌقةموغظرت مصقفام
اظؾفـةماٌعـقةممبكؾػاتمعؾقداتماآلصاتميفماجؿؿاسفاماظلابعمواألربعني.مم
م
 ً-2االجمؿاعًادلشرتكًاؾناؾثًعشرًبشأنًؿواصػاتًادللقداتً،ؾقيقجً،بؾهقؽياًً55ً-ً11ً،قوـقيوً/حزقيرانًً.5112
سُؼدمػذاماالجؿؿاعميفمإرارماظربغاعجماىاريمبشأنمتؼققؿمعقاصػاتماٌؾقداتموإسدادػا.موضـاممػـذاماالجؿؿاعماٌشرتكمبؿؼققؿم
34معقاصػةمباظـلؾةمإىلمعؽقغاتمغشطةم(عقادمصـقة)مأومترطقؾاتمظالدؿكداممعــمضؾـؾمأيمعــماٌـظؿـؿنيمأومطؾقفؿـام.مومتم
عـاضشةممثاغلمضضاؼامذاتمصؾةمباالجؿؿاعماٌشرتكمبشأنمعقاصػاتماٌؾقدات،موتـشـرمعقاصـػاتماٌؾقــداتماظـيتمموضـعفام
االجؿؿـــاعمسؾـــكمعقضـــعماظػـــاوم(www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/pm/jmps/ps/ps-
)new/en/موعقضعمعـظؿةماظصقةماظعاٌقةً(ً.)http://www.who.int/whopes/quality/en/
م
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 ً-2االجمؿاع ًاؾػين ًبشأن ًاالعملارات ًاإلحصائقة ًواؾرقاضقة ًؾوضع ًادلعاقري ًادلقؽروبقوؾوجقةً،
ً 11-8أؽموبر/تشرقن ًاألولً ،5112ً ،روؿاً ،إقطاؾقاً ،وجمؿوعة ًاؾعؿل ًاإلؾؽرتوـقة ًؿن ًقـاقر/ؽاـون ًاؾناـي ًإىلً
أغيطس/آب ًً .5112ادؿفابة ًظطؾبماظؾفـةماٌعـقةمبـظاصةماألشذؼة،ميفمدورتفا ماظدورةماظرابعةمواألربعني ،مضاعتماظػاوم
وعـظؿة ماظصقة ماظعاٌقة مبإسداد موثقؼة متقجقفقة موأدوات مدسؿ م(أداة مأدادقة مظؿقؾقؾ مخطط مأخذ ماظعقـات مضائؿة مسؾكم
اإلغرتغتموأدوات موضعمخطط مألخذماظعقـات مضائؿةمسؾكمبرغاعجمإطلقؾ /مأوبـمأوصقس()excel/open officeمعـمأجؾم
تقصريماٌزؼدماألصؽارمبشأنماىقاغبماإلحصائقةمظقضعماٌعاؼريماٌقؽروبققظقجقةموتـػقذػامظدسؿماٌؾادئماٌـؼقةمحدؼـامبشأنم
وضعماٌعاؼريماٌقؽروبققظقجقة موتطؾقؼفا م(.)CAC/GL 21-1997موإنمػذهماظقثقؼة ،ماظيتمأتققتمظؾفـةماٌعـقةمبـظاصةم
األشذؼةموغظرتمصقفاميفمدورتفاماظلاددةمواألربعني،مؼلّرتمادباذماظؾفـةمظؼراراتمخبصقصموضعمغصمآخرمسـماٌعاؼريم
اٌقؽروبققظقجقة.مم
م
 ً-6اجمؿاع ًاخلرباء ًادلعين ًباألؿنؾة ًادليمـدة ًإىل ًادلىارر ًدلؽاػوة ًاؾشعرقـة ًاحلؾزوـقة ًيف ًحلم ًاخلـازقرً:
 11-12مدؾؿؿرب/أؼؾقل م ،4112مروعا ،مإؼطاظقا .مادؿفابة مظطؾب ماظؾفـة ماٌعـقة مبـظاصة ماألشذؼة ،ميف مدورتفا ماًاعلةم
واألربعني ،ممبقاصؾة ماظعؿؾ مإلسداد مأعـؾة معلؿـدة مإىل ماٌكارر مظؿقضقح معلؿقى ممحاؼة ماٌلؿفؾؽ ماٌرجح مهؼقؼف مبػضؾم
خقارات مزبؿؾػة مإلدارة مزبارر معا مبعدمايصاد مباظـلؾة مإىل ماظشعرؼـة مايؾزوغقة مواظشرؼطقة ،مرطّز مػذا ماالجؿؿاع مسؾكم
هلنيممنقذجماٌكاررمباظـلؾةمظؾشعرؼـةمايؾزوغقةميفماًـازؼر.مومتموضعمسددمعـماألعـؾةمٌؽاصقةماظشعرؼـةمايؾزوغقةم
عـمخاللممنقذجمهدؼدي موبلقطمظؾؿكاررموبادؿكداممزبؿؾػمدقـارؼقػاتمأخذماظعقـاتمواالخؿؾار مظؼطعانماًـازؼرم
اٌفقأةمظؾذبح،مباالضرتانمبـؿقذجمٌلارماألشذؼةمظؿقضقحماظعالضةمبنيماظشعرؼـةمايؾزوغقةميفمضطعانماًـازؼرمواٌلؿقىم
اياظل مأو ماٌرشقب مصقف ميؿاؼة ماظصقة ماظعاعة .موضد مغظرت ماظؾفـة ماٌعـقة مبـظاصة ماألشذؼة ،ميف مدورتفا ماظلاددةم
واألربعني،ميفمػذماٌعؾقعاتمظدىموضعمعشروعماًطقطماظؿقجقفقةماٌؼرتحةمٌؽاصقةمرػقؾقاتمربددةمحققاغقةماٌـشأميفم
اظؾققم:ماظشعرؼـةمايؾزوغقة.مم
م
 ً-1االجمؿاع ًاؾػين ًادلعين ًبمصـقف ًاألغذقة ًؿـىػضة ًاؾرروبة ًؿن ًؿـظور ًاؾيالؿة ًادلقؽروبقوؾوجقة ًؾألغذقةًً،
ً 12-15ؿاقو/أقارًً 5112روؿاً،إقطاؾقا.مادؿفابةمظطؾبماظؾفـةماٌعـقةمبـظاصةماألشذؼة،ميفمدورتفاماظرابعةمواألربعني،م
بؿصـقػماألشذؼةمعـكػضةماظررقبةمباظـظرمإىلمتأثريػامسؾكماظصقةماظعاعةمووارةماألشذؼة،مأجرتماظػاوموعـظؿةماظصقةم
اظعاٌقةمادؿعراضا معـظؿامظؿقدؼدماٌعارفماظؼائؿةمذاتماظصؾةمباألعراضماظيتمتصقبماإلغلانمواٌرتؾطةمباألشذؼةمعـكػضةم
اظررقبةموتؼققؿفا موتؾكقصفا.مومتمادؿعراضماغؿشارمو/أومترطقزمزباررمعقؽروبقةمزبؿارةميفماألشذؼةمعـكػضةماظررقبةم
واإلجراءات ماٌرتؾطة مباظؿؼؾقؾ معـ مزبارر مدالعة ماألشذؼة .موجرى مهدؼد مدؾع مصؽات معـ ماألشذؼة معـكػضة ماظررقبةم
وتصـقػفاموصؼامألربعةمععاؼري:م()1ماظؿفارةماظدوظقة؛م()4موسبءماٌرض؛م()3موعؽاعـماظضعػمبلؾبمادؿفالكماألشذؼة؛م
()2موعؽاعـماظضعػمبلؾبمإغؿاجماألشذؼة.موحقـؿا مملمتؽـماظؾقاغاتماظضرورؼةمعؿاحة،ممتماالسؿؿادمسؾكمرأيماًرباء.م
وسُرضَتمغؿائجماظؿصـقػمواالدؿعراضماٌـظؿمسؾكماظؾفـةماٌعـقةمبـظاصةماألشذؼةميفمدورتفاماظلاددةمواألربعنيمظؾـظرمصقفام
ظدىموضعمعدوغةمممارداتماظـظاصةمظألشذؼةمعـكػضةماظررقبة.م
م
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-2م اجمؿاع ًاخلرباء ًادلعين ًباألخطار ًادلقؽروبقوؾوجقة ًادلرتلطة ًباؾموابل ًواألعشاب ًاؾعطرقة ًاجملػػة،
ً 11-1أؽموبر/تشرقن ًاألول ًً ،5112روؿاً ،إقطاؾقا :مسؼدتماظػاوموعـظؿةماظصقةماظعاٌقة ماجؿؿاسا مظؾكرباءمادؿفابةم
ظطؾبماظؾفـةماٌعـقةمبـظاصةماألشذؼة،ميفمدورتفاماظرابعةمواألربعني،ممبعاىةمثالثةمعلائؾ مرئقلقة،موػل :م()1مهدؼدم
اٌكارر ماٌقؽروبققظقجقة ماظرئقلقة ماٌـرية مظؾؼؾؼ ميف ماظؿقابؾ مواألسشاب ماظعطرؼة ماجملػػة؛ م( )4موتصـقػ/وضع مأوظقؼاتم
األزواجماألدادقةمظؾلؾعمواظعقاعؾماٌلؾؾةمظؾؿرض؛م()3موأداءماٌعاؼريماٌقؽروبققظقجقة/خطةمأخذماظعقـاتماياظقةمباظـلؾةم
إىلمػذهماظلؾع.مومتمهدؼدماٌكاررماظرئقلقةمادؿـادامإىلمادؿعراضمظؾؾقاغاتماٌؿاحةمسـماألعراضمواظؿؾقثم(اظلاٌقغقال"م
 ،"Salmonella sppماظعصقؼة ماظشؿعقة م" "Bacillus cereusمواٌطـقة مايارؿة م" )"Clostridium perfringensموغفجم
ظؿصـقػماٌكاررموُضعمظػؽاتماألشذؼةمباالدؿـادمإىلمزروفماإلغؿاجمواظؿففقزمواحؿؿالماظؿؾقثموتقصقػماٌكارر.مطؿامضامم
االجؿؿاع مبؿؼققؿ مأداء مععاؼري ماظددؿقر ماظغذائل ماٌقؽروبققظقجقة ماٌؼرتحة موخطة مأخذ ماظعقـات ماٌرتؾطة مبفا مباظـلؾة مإىلم
اظلاٌقغقال.موسرضتمػذهماظـؿائجمسؾكماظؾفـةماٌعـقةمبـظاصةماألشذؼةميفمدورتفاماظلاددةمواألربعني.م
م
-3م اجمؿاعًاخلرباءًادلشرتكًادلعينًبادلىاررًادلرتلطةًبعؾفًاحلقوانً12-15ً،ؿاقو/أقارًً،5112روؿاً،إقطاؾقا.م
متـؾمػدفمػذاماالجؿؿاعميفمتزوؼدماظدولماألسضاءميفماظػاوموعـظؿةماظصقةماظعاٌقةمبؾؿقةمساعةمربدثةمسـماياظةماظراػـةم
ظؾؿعارفمبشأنماٌكاررماٌرتؾطةمباألسالفماظؿؼؾقدؼة مواىدؼدةمواألسالفمشريماظؿؼؾقدؼةموعؽقغاتماألسالف م(مباميفمذظؽم
اٌقادماٌضاصةمإىلماألسالف،موظؽـمظقسماظعؼاضريماظؾقطرؼة)موسؿؾقاتمإغؿاجماألسالفم(عـؾمايشراتموصضالتماألشذؼةم
وعشؿؼات ماظقضقد مايققي) .مطؿا مضدم ماالجؿؿاع متقجقفات مبشأن ماالدؿكدام ماألغلب مهلذه ماٌعؾقعات مألشراض مهؾقؾم
األخطار؛ موحددماظػفقاتماظيتمتشقبماٌعارفموأبرزماحؿقاجاتماظعؿؾميفماٌلؿؼؾؾمذاتماظصؾةمبؿقدؼدموتؼققؿموإدارةم
اٌكاررماحملؿؿؾةماظيتمتشؽؾمعصدرمضؾؼمساٌلمرئقللمعـمعـظقرمصقةماإلغلانموايققان.مودؿعرضمغؿائجماالجؿؿاعمسؾكم
ػقؽةماظددؿقرماظغذائلمخاللمحدثمجاغيبمبشأنماٌكاررماٌرتؾطةمبعؾػمايققانميفم3مؼقظقق/متقزم.4112مم
م
-11م وإنماهلقؽةمؿدعوة مإىل ًأن ًتأخذ ًعؾؿًا مباٌعؾقعاتماظقاردةمأساله .مودعقامإىلمتلفقؾمغؼؾماظددؿقرماظغذائلمظؾؿشقرةم
اظعؾؿقةمذاتماظصؾةموادؿقعابفا،متؾذلماألعاغؿانماٌعـقؿانمبفذهماألغشطةماظؿابعؿانمظؽؾمعـماظػاو موعـظؿةماظصقةماظعاٌقةم
ضصارىمجفدػؿاميضقرماجؿؿاساتممجاساتماظعؿؾماظؿابعةمظؾددؿقرماظغذائلمواجؿؿاساتمىانماظددؿقرماظغذائل.موتقدم
اظػاوموعـظؿةماظصقةماظعاٌقةماظؿقجفمباظشؽرمإىلممجقعماظذؼـمدسّؿقامبرغاعجماظعؿؾمظؿؼدؼؿماٌشقرةماظعؾؿقةماٌذطقرةمأساله،م
وخاصةمذؿكماًرباءمعـمزبؿؾػمأسباءماظعاملمواٌاسبنيماظذؼـمأدفؿقامعاظقّاًموسقـقّاًميفماظربغاعج،مدقاءمعـمخاللماٌؾادرةم
اظعاٌقةمبشأنماٌشقرةماظعؾؿقةماٌؿصؾةمباألشذؼةمأومشريػا.م
م

األـشطةًاألخرىًذاتًاؾصؾةً
م

-11م اجمؿاعاتًجمؿوعةًاخلرباءًاالدمشارقةًادلعـقةًباؾموجقفاتًاؾمغذوقةًاؾمابعةًدلـظؿةًاؾصوةًاؾعادلقة:مظؼدم
ذؽّؾ مهدؼثماألػدافماظغذائقةمظؾقضاؼةمعـ ماظلؿـةمواألعراضمشريماٌعدؼةماٌؿصؾةمباظـظامماظغذائل موعؽاصقؿفا،مربقرم
ترطقزمسؿؾماجملؿقسةماظػرسقةماٌعـقةمباظـظامماظغذائلمواظصقةماظؿابعةمجملؿقسةماًرباءماالدؿشارؼةماٌعـقةمباظؿقجقفاتم
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اظؿغذوؼة .موسؼبمهدؼثماًطقطماظؿقجقفقةمٌـظؿةماظصقةماظعاٌقةمبشأنماظصقدؼقممواظؾقتادققم موغشرػا،مأغفتمػذهم
اجملؿقسةماظػرسقةمهدؼثماًطقطماظؿقجقفقةمبشأنماظلؽرؼات ماظيتمغشرتميفمعارس/آذارم.4112موتعؽػ ماجملؿقسةم
اظػرسقة ماٌعـقة مباظـظام ماظغذائل مواظصقة محاظقا مسؾك موضع ماظؾؿلات ماألخرية مسؾك مهدؼث ماًطقط ماظؿقجقفقة مبشأنم
إمجاظلماظدػقنمواألمحاضماظدػـقةماٌشؾعةمواألمحاضماظدػـقةماظؿؼابؾقة.موضدموضعتمذبؿقسةماًرباءماالدؿشارؼةماٌعـقةم
باظؿقجقفات ماظؿغذوؼة ،مخالل ماالجؿؿاع ماظلابع ماظذي ماغعؼد ميف مجـقػ ،مدقؼلرا ،ميف مدؾؿؿرب/أؼؾقل م ،4112ماظصقغةم
اظـفائقة مٌشروع ماظؿقصقات مبشأن ماألمحاض ماظدػـقة ماٌشؾعة مواألمحاض ماظدػـقة ماظؿؼابؾقة مصقؿا مؼؿعؾؼ مجبؿقع مأدؾابم
حاالتماظقصاة،موأعراضماظؼؾبماظؿاجقة،موأعراضماظؼؾبمواألوسقةماظدعقؼة ،مواظلؽؿةماظدعاشقةموغلؾةماظدػقنميفماظدم،م
وعرضماظلؽريميفمطؾمعـماظؾاظغنيمواألرػال .مودقفريمادؿعراضمعشروعماًطقطماظؿقجقفقةمبشأنماظدػقنمواألمحاضم
اظدػـقةماٌشؾعةمواألمحاضماظدػـقةماظؿؼابؾقةميفماالجؿؿاعماظـاعـماظذيمعـماٌزععماغعؼادهميفمصقطقطا،ماظقابانميفماظػرتةم-3
 14مؼقغقق/حزؼران م .4112موعـ ماٌؼرر مأؼضا مأن متؼقم مذبؿقسة ماًرباء ماالدؿشارؼة ماٌعـقة مباظؿقجقفات ماظؿغذوؼة ،ميفم
االجؿؿاعماظـاعـ،مبادؿعراضماظـطاقمواظـؿائجمذاتماألوظقؼةمواٌلائؾماٌؿعؾؼةمبؿقدؼثماًطقطماظؿقجقفقةمٌـظؿةماظصقةم
اظعاٌقةموتقصقاتفاماًاصةمباظؽربقػقدرات،مووضعماظؾؿلاتماألخريةمسؾقفا.م
م
-14م جمؿوعةًعؿلًاخلرباءًادلعـقةًبمؼققمًجودةًاؾربوتقـات ًيفًاألغذقةًاؾلشرقةًاؾمابعةًؾؾػاو.مبـغاظقر،ماهلـد،م
2-4معارس/آذارم:4112ميفمإرارمعؿابعةمعشقرةماًرباءمبشأنمتؼققؿمجقدةماظربوتقـاتماظغذائقةميفماظؿغذؼةماظؾشرؼةماظيتم
غظؿؿفاماظػاوميفمسامم،4111مسؼدتماظػاو ماجؿؿاسامجملؿقسةمسؿؾمظؾكرباءمظؿؼدؼؿمتقصقاتمبشأنمأصضؾماظطرقمظؼقاسم
علؿقى مػضؿ ماظربوتقـات مواألمحاض ماألعقـقة ميف ماظؾشر موطػاءة مادؿكداعفا .موضد ماخؿارت مذبؿقسة ماظعؿؾ ممخلةم
بروتقطقالتمإلجراءمدراداتميف ماإلغلانموايققانمبشأنمجقدةماظربوتقـات ميفماألشذؼةماظيتمؼشقعمادؿفالطفاميفماظؾؾدانم
يفمزبؿؾػمأسباءماظعامل.موضدمغشرمتؼرؼرمذبؿقسةماظعؿؾميفمعارس/آذارم4112موميؽـماالرالعمسؾقفمسؾكماظعـقانماظؿاظل:
.http://www.fao.org/3/a-i4325e.pdfمم
م
-13م حتيني ًتلادل ًاؾلقاـاتً .ؼعؿرب ًاظـظام ماظعاٌل مظرصد ماظؾقؽة م /مبرغاعج مرصد موتؼدؼر ماظؿؾقث ماظغذائل معـصةم
إظؽرتوغقة متفدف مإىل متقلري متؾادل مبقاغات ماظرصد ماظؽقؿقائل موبقاغات مادؿفالك ماألشذؼةم
( .)/https://extranet.who.int/gemsfoodموإنماٌقضعماظشؾؽلمعؿاحمىؿقعماٌؤدلاتماظقرـقةماظراشؾةميفمدسؿمسؿؾقةم
هؾقؾ ماٌكارر ماظدوظقة ،مأي ماٌشقرة ماظعؾؿقة مواظددؿقر ماظغذائل ماٌشرتطان مبني ماظػاو موعـظؿة ماظصقة ماظعاٌقة .موؼُشفَعم
أسضاءماظددؿقرماظغذائلمسؾكماٌلاػؿةميفمػذهماألداةماٌفؿةموسؾكمادؿكدامماٌعؾقعاتماٌؿاحة.م
م
-12م طؿا محلـت معـظؿة ماظصقة ماظعاٌقة ماألدوات ماٌؿاحة مظؾدول ماألسضاء مظؾقصقل مإىل ماظؾقاغات مواٌعؾقعاتم
( .)/http://www.who.int/foodsafety/databases/enموسؾك موجفماًصقص ،مأرؾؼت معـظؿة ماظصقةماظعاٌقة مدؾلؾةم
عـم"ظقحة معؿابعة"متعرضماظؿؼققؿاتماظيتمورؼفامىانماًرباءماٌشرتطةمبنيمعـظؿةماظصقةماظعاٌقةمواظػاومجـؾامإىلم
جـبمععمايدودماظؼصقىماٌعؿؿدةمعـمضؾؾماظددؿقرماظغذائلمواٌعؾقعاتماألخرىمذاتماظصؾة.مويفماظقضتماياظل،ممثةم
ظقحاتمعؿابعةمعؿاحةمبشأنماٌؾقثاتموعؾقداتماآلصات،ميفمحنيمأنمسؿؾقةمإسدادػامباظـلؾةمإىلماظعؼاضريماظؾقطرؼةمجارؼة.م
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 ً-12حاؾة ًاألؿنؾة ًادلمعؾؼة ًبوضع ًادلعاقري ًادلقؽروبقوؾوجقة ًؾألغذقة ًوتـػقذفا :مرؾؾت ماظؾفـة ماٌعـقة مبـظاصةم
األشذؼة،ميفمدورتفاماظرابعةمواألربعني ،معـماظػاو موعـظؿةماظصقةماظعاٌقةمتقلريمادؿعراضماألضرانمظألعـؾةماظيتموضعؿفام
ذبؿقساتماظعؿؾماظؿابعةمظؾفـةمبشأنماٌعاؼريماٌقؽروبققظقجقة،موعراجعؿفاموغشرػا.موادؿفابةمظذظؽ،مضاعتماظػاوموعـظؿةم
اظصقةماظعاٌقةمبؿقلريمعراجعةمػذهماألعـؾةموتعؿالنماآلنمسؾكمإتاحؿفامظؾؿفؿؿعماألودعماٌعينمبلالعةماألشذؼةميفمسددم
خاص مبشأن ماٌعاؼري ماٌقؽروبققظقجقة ميف ماألشذؼة مدقُـشر ميف مذبؾة مالدؿعراض ماألضران م" ."Food Controlمطؿا مدؿؿاحم
األعـؾة مسؾك معقضعل ماظػاو موعـظؿة ماظصقة ماظعاٌقة مظضؿان موصقل موادع ماظـطاق مإظقفا .موعـ ماٌؼرر مغشرػا ميف مؼقظقق/متقزم
.4112مم
م
 ً-16ادلشروع ًادلشرتك ًبشأن ًاؾيؿوم ًاؾػطرقة ًيف ًاؾذرة ًاؾرػقعة ًبدعم ًؿن ًحياب ًأؿاـة ًاؾددمور ًاؾغذائيً
(.)5112-5115مظالرالعمسؾكمآخرماٌعؾقعات،مؼرجكماظرجقعمإىلماظقثقؼةمCX/CAC 15/38/18مم
م
-11م ادلشاورة ًاؾمؼـقة ًؾؾػاو ًبشأن ًتدـي ًؿيموقات ًاحملاصقل ًاحملورة ًوراثقاً ًيف ًاؾمهارة ًاؾدوؾقة ًباألغذقةً
واألعالفً .سؼدت ماظػاو معشاورة متؼـقة مبشأن مػذا ماٌقضقع ميف م 41مو 41معارس/آذار م .4112موضد مأتاحت مػذه ماٌشاورةم
عـؿدىمدوظقامورباؼدامىؿقعمأسضاء ماظػاومظؾدءمحقارمحقلمػذاماٌقضقع.موميؽـماالرالعمسؾكمتؼرؼر ماٌشاورة مسؾكماٌقضعم
اظؿاظلً ،http://www.fao.org/food/food-safety-quality/a-z-index/biotechnology/LLP/:بلت مظغات م(اظعربقةم
واظصقـقةمواإلنؾقزؼةمواظػرغلقةمواظرودقةمواإلدؾاغقة).مم
م
 ً-12برـاؿج ًاؾػاو ًؾألغذقة ًاحملورة ًوراثقاً ً(ً :)http://fao.org/gm-platformادؿفابة مظؾؿعؼقؾات ماظقاردة معـم
أسضاء ماظددؿقرماظغذائلمخاللمايدثماىاغيبماظذيمغظؿمأثـاءماغعؼادمدورةماهلقؽة ميفمسامم،4112مادؿؿرتماظػاوميفم
هلنيمبرغاذبفاماًاصمباظؿغذؼة ماحملقرةموراثقاً،موػقمعـصة مإظؽرتوغقةمظؿؾادلماظؾقاغاتمواٌعؾقعاتمبشأنمإجراءمتؼققؿم
دالعة ماألشذؼة مظألشذؼةماٌشؿؼةمعـ ماظـؾاتات مذاتمايؿض ماظـقوي م(اظدغا) ماٌأذقب موصؼا مظؾكطقط ماظؿقجقفقة مظؾددؿقرم
اظغذائلم(،CAC/GL 45-2003ماٌؾقؼ ماظـاظثماٌعؿؿدميفمسامم.)4112مواسؿؾاراًمعـمعاؼق/أؼارم،4112مسقّـم 164مبؾداًم
جفاتمتـلقؼ مهلذهماٌـصة،موتلفؾم 121مبؾداً مصقفا.موتلؿضقػ ماٌـصةمحاظقامعامذبؿقسفم 612معـمدفالتمبقاغاتم
تؼققؿماظلالعةماظقرـقة.موخاللماظدورةماظـاعـةمواظـالثنيمظؾفقؽة،مدؿـظؿماظػاومحدثا مجاغؾقا مظإلبالغمسـماظؿؼدمماحملرزم
وتؼققؿامالدؿكدامماٌـصة.موإنممجقعماٌـدوبنيمعدسقّونمإىلماٌشارطةميفمايدثماىاغيبمؼقمماالثـنيم6مؼقظقق/متقزم4112م
خاللمصرتةماظغذاء.م
م
 ً-13اجمؿاع ًاخلرباء ًادلشرتك ًبشأن ًاؾيالؿة ًادلقؽروبقوؾوجقة ًؾألغذقة ًاجلافزة ًؾالدمىدام ًاؾؼائؿة ًعؾىً
اؾدفـقات ًدلعاجلةًدوءًاؾمغذقةًاحلاد ًادلعمدلًواؾشدقدً 11-8ً،دقيؿرب/ؽاـونًاألول ًً،5112روؿاًإقطاؾقاً:سؼدتم
اظػاوموعـظؿةماظصقةماظعاٌقةمػذاماالجؿؿاعمإلسادةماظـظرميفمعلأظةماظلالعةماٌقؽروبقةمظألشذؼةماىاػزةمظالدؿكدامماظؼائؿةم
سؾكماظدػـقاتمظؾؿعاىةماظؿغذوؼة مظلقءماظؿغذؼةمايادماٌعؿدل مودقءماظؿغذؼةمايادماظشدؼد ،مظدىماألرػالم( 23-6مذفرام
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عـماظعؿر)،مضؿـمدقاقمبراعجماظؿغذؼةميفمحاالتماظطقارئماظيتمؼشرفمسؾقفامبرغاعجماألشذؼةماظعاٌلمواظققغقلقػموعـظؿةم
أرؾاء مبال محدود ،موايؽقعات ،مواٌـظؿات مشري مايؽقعقة ماألخرى .موأجرى ماالجؿؿاع متؼققؿا مظألخطار مباالدؿـاد مإىلم
اظؾقاغاتماٌقؽروبققظقجقةماٌرتاطؿة مسـماٌـؿفات،مواظؿؼارؼرماظيتمغشرتمحدؼـامبشأنمسؾؿماٌـاسةمواألعراضماٌعدؼةمبنيم
اظلؽان ماظذؼـ مؼعاغقن معـ مدقء ماظؿغذؼة ،موععؾقعات مإضاصقة مسـ ماألشذؼة معـكػضة ماظررقبة .موضدم ماالجؿؿاع ماٌزؼد معـم
اظؿقجقفات مبشأن ماإلغؿاج ماآلعـ مظألشذؼة ماىاػزة مظالدؿكدام ماظؼائؿة مسؾك ماظدػـقات موتقجقفات مبشأن ماٌقاصػاتم
اٌقؽروبققظقجقةماظيتمميؽـمادؿكداعفامظرصدمدالعةمػذهماٌـؿفات.م
م
-41م وقطؾبًؿنماهلقؽةمأنًتأخذًعؾؿاًبادلعؾوؿاتماٌؼدعةمعـماظػاوموعـظؿةماظصقةماظعاٌقة.مم
م

ادلـشوراتً
م
(أ)ً
م

ؿـشوراتًجلـةًاخلرباءًادلشرتؽةًادلعـقةًبادلوادًادلضاػةًإىلًاألغذقةً
 تؼرقرًاالجمؿياعًاؾمادع ًواؾيلعنيًؾؾهـيةًاخلليراءًادلشرتؽيةًادلعـقةًبادليوادًادلضاػيةًإىلًاألغذقية ً–ًتؼققمًؿيواد

ًؿعقـية

ًؿضاػيية

ًإؾيى

ًاألغذقية.

ً2014

990,

TRS

،WHOم

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/150883/1/9789241209908_eng.pdf?ua=1

 تؼققمًخمؾػاتًعؼاؼريًبقطرقةًؿعقـةً،االجمؿياعًاؾناؿنًواؾيلعونً.اؾعددًً12ؿنًدؾيؾةًاؾدراداتًاؾعؾؿقةًاؾصادرة ًعن ًجلـة ًاخلرباء ًادلشرتؽة ًادلعـقة ًبادلواد ًادلضاػة ًإىل ًاألغذقة ًاؾمابعة ًؾؾػاوً.5112ً ،
http://www.fao.org/3/a-i3745e.pdf

 خالصة ًواػقة ًبشأن ًؿواصػات ًادلواد ًادلضاػة ًإىل ًاألغذقةً ،االجمؿاع ًاؾمادع ًواؾيلعون ًؾؾهـة ًاخلرباءًادلشرتؽة ًادلعـقة ًبادلواد ًادلضاػة ًإىل ًاألغذقةً .اؾعدد ًً 16ؿن ًدؾيؾة ًاؾدرادات ًاؾعؾؿقة ًاؾصادرة ًعن ًجلـةً
اخلرباء ًادلشرتؽة ًادلعـقة ًبادلواد ًادلضاػة ًإىل ًاألغذقة ًاؾمابعة ًؾؾػاوhttp://www.fao.org/3/a-.5112ً ،
i4144e.pdf

 اؾدرادات ًاؾيؿقةًؾالجمؿاع ًاؾناؿن ًواؾيلعنيًؾؾهـةًاخلرباءًادلشرتؽةًادلعـقةًبادلوادًادلضاػةًإىلًاألغذقةً:تؼققؿمدالعةمزبؾػاتمسؼاضريمبقطرؼةمععقـةميفماألشذؼة.ماظعددم63معـمدؾلؾةماٌقادماٌضاصةمإىلماألشذؼةم( Food
م.4112م
ماظعاٌقة،
ماظصقة
معـظؿة
مسـ
ماظصادرة
)Additives
Series
http://www.who.int/iris/bitstream/10665/128550/1/9789241660693_eng.pdf

 اؾدرادات ًاؾيؿقةًؾالجمؿاع ًاؾمادع ًواؾيلعنيًؾؾهـةًاخلرباءًادلشرتؽةًادلعـقةًبادلوادًادلضاػةًإىلًاألغذقةً:تؼققم ًدالؿة ًؿواد ًؿعقـة ًؿضاػة ًإىل ًاألغذقة.ماظعددم 11معـمدؾلؾةماٌقادماٌضاصةمإىلماألشذؼةماظصادرةمسـم
عـظؿةماظصقةماظعاٌقة،م4112م(ضقدماظطؾع)ً.
 -وميؽـماالرالعمسؾكمعـشقراتمىـةماًرباءماٌشرتطةماٌعـقةمباٌقادماٌضاصةمإىلماألشذؼةمسؾكماٌقضعنيماظؿاظني:
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عـظؿة

ماألشذؼة

مواظزراسة:

م(http://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-

)advice/jecfa/jecfa-publications/en/مم

عـظؿةماظصقةماظعاٌقة:م()http://www.who.int/foodsafety/chem/jecfa/publications/en/index.htmlم
(ب)

ؿـشوراتًاالجمؿاعًادلشرتكًبشأنًخمؾػاتًادللقداتًً
 خمؾػات ًادللقدات ًيف ًاألغذقة ًؾعام ًً .5112تؼرؼرماالجؿؿاعماٌشرتكمبنيمصرؼؼمخرباءماظػاوماٌعينممبكؾػاتماٌؾقداتميفماألشذؼةمواظؾقؽةموصرؼؼماظؿؼققؿماألدادلمٌـظؿةماظصقةماظعاٌقةماٌعينممبكؾػاتماٌؾقدات.ماظقرضةمرضؿم
441مظلـةم4112معـمدؾلؾةمأوراقماظػاومسـماإلغؿاجماظـؾاتلمووضاؼةماظـؾاتات.
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/Report2
014/JMPR_2014_Full_Report.pdfم

 تؼرقرًاالجمؿاعًادلشرتكًبشأنًخمؾػاتًادللقداتًؾعامًً.5112خمؾػاتًادللقداتًيفًاألغذقةًً -اجلزءًاألولمؿن ًتؼققؿاتًعامً5112م–ماٌكؾػات،ماظقرضةمرضؿم444مظلـةم4112معـمدؾلؾةمأوراقماظػاومسـماإلغؿاجماظـؾاتلم
ووضاؼةماظـؾاتاتمم
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/Evaluati
on14/JMPR_2014_Monograph_Final.pdfم

 تؼرقرًاالجمؿاعًادلشرتكًبشأنًخمؾػاتًؿلقداتًاآلػاتًؾعامًً ،5112خمؾػاتًادللقداتًيفًاألغذقةً ،اجلزءًاؾناـيًؿنًتؼققؿاتًعامًً،ً5112اؾيؿقةً.ؿـظؿةًاؾصوةًاؾعادلقة.5112ً،
 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/129593/1/9789241665292_eng.pdf?ua=1&ua=1 وميؽن ًاالرالع ًعؾى ًؿـشورات ًجلـة ًاخلرباء ًادلشرتؽة ًوادلعـقة ًبادلواد ًادلضاػة ًإىل ًاألغذقة مسؾكماٌقضعنيماظؿاظني:مم
عـظؿةماألشذؼةمواظزراسةhttp://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/jmpr/en/:
عـظؿةماظصقةماظعاٌقة:مًhttp://www.who.int/foodsafety/publications/jmpr/en/
(ج)ً ؿـشوراتًاجمؿاعًاخلرباءًادلشرتكًبشأنًتؼققمًادلىاررًادلقؽروبقوؾوجقة
 أداة ًحتؾقل ًخطط ًأخذ ًاؾعقـات ًادلقؽروبقوؾوجقة .متقجد مػذه ماألداة مسؾك ماظعـقان ماظؿاظل:مhttp://www.mramodels.org/sampling/

 تقجدمعـشقراتماجؿؿاعماًرباءماٌشرتكمبشأنمتؼققؿماٌكاررماٌقؽروبققظقجقةمعؿاحةمسؾكماٌقضعنيماظؿاظني:ممعـظؿة

ماألشذؼة

مواظزراسة:

مhttp://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-

advice/jemra/risk-assessments/en/م
عـظؿةماظصقةماظعاٌقة:مhttp://www.who.int/foodsafety/publications/microbiological-risks/en/ mlم
(د)ً ؿـشوراتًأخرى

 وثائؼ مأسدتمظغرضماٌشاورةماظؿؼـقةمظؾػاومبشأنمتدغلمعلؿقؼاتماحملاصقؾماحملقرةموراثقاًميفماظؿفارةماظدوظقةمباألشذؼةمواألسالف
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تؼرؼرمدرديمظؾؿشاورةماظؿؼـقةمبشأنمتدغلمعلؿقؼاتماحملاصقؾماحملقرةموراثقاميفماظؿفارةماظدوظقةمباألشذؼةم
واألسالف:م
()http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/topics/LLP/AGD803_6_Report_En.pdf
ضائؿةماٌشارطنيم
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/topics/LLP/AGD803_5_List_of_Particip
)ants_En.pdfم

 اخلطوط ًاؾموجقفقة ًدلـظؿة ًاؾصوة ًاؾعادلقة ًبشأن ًؿدخول ًاؾيؽرقات ًؾؾلاؾغني ًواألرػال .مجـقػ،معـظؿةماظصقةماظعاٌقة،م.4112معؿاحةمسؾكماظعـقانماظؿاظل:م
/http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/sugars_intake/arم
م

االجمؿاعاتًادلؼلؾةً
م

 ً-41االجمؿاعًاؾناؿن ًؾؾؿهؿوعةًاؾػرعقةًادلعـقةًباؾـظامًاؾغذائيًواؾصوةًاؾمابعة ًجملؿوعة ًاخلرباءًاالدمشارقةً
ادلعـقةًباؾموجقفاتًاؾمغذوقةًاؾمابعةًدلـظؿةًاؾصوةًاؾعادلقةً،ػوؽوؽاً،اؾقابانً15-9ً،قوـقو/حزقرانًً.5112
م
 ً-44اجملؿوعةًاالدمشارقةًبشأنًاؾرؼابةًادلمؽاؿؾةًعؾىًؿؼاوؿةًادلؽروباتًؾألدوقةًاؾمابعةًدلـظؿةًاؾصوةًاؾعادلقةً،
االجمؿاع ًاؾيادسً ،دقولً ،مجفورقة ًؽورقاً 15-11ً ،قوـقو/حزقران ً :5112مأغشؽت مػذه ماجملؿقسة ميفم
دؼلؿرب/طاغقنماألولم4112مظدسؿمجفقدمعـظؿةماظصقةماظعاٌقةماهلادصةمإىلماظؿؼؾقؾمعـماظؿأثريماٌرتتبمسؾكماظصقةماظعامم
جراء معؼاوعةمعضادات ماٌقؽروبات ماٌرتؾطة مبادؿكداممعضادات ماٌقؽروباتميف مايققاغات ماٌلؿكدعة مطؿصدر مظألشذؼة.م
ً./http://www.who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobial-resistance/agisar/en
م
 ً-43دققددمأسضاءماجملؿوعة ًاالدمشارقة ًبشأن ًاؾرؼابة ًادلمؽاؿؾة ًعؾى ًؿؼاوؿة ًادلؽروبات ًؾألدوقة مخطةمسؿؾفؿم
وادرتاتقفقؿفؿماظيتمعدتفاممخسمدـقاتمودقلؿعرضقنماٌشارؼعماظؿفرؼؾقةماىارؼةميفماظؾؾدان.م
م
 ً-42االجمؿاعًادلشرتكًبشأنًخمؾػاتًادللقداتً،جـقفً،دوقيراً52-12ً،دلمؿرب/أقؾولًً:5112دقؼقمًاالجؿؿاعم
بؿؼققؿ م 3معرطؾات مجدؼدة ،موادؿعراض م 2معرطؾات مضؿـ مبرغاعج مإسادة ماظؿؼققؿ ماظدوري ،مواظؿقصقة مبايدود ماظؼصقىم
ظؾؿكؾػات مباظـلؾة مظـ 44معرطؾا مآخرا .موميؽـ ماالرالع مسؾك ماظدسقة مإىل متؼدؼؿ ماظؾقاغات مسؾك ماظعـقان ماظؿاظل:م
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/2015_JMPR_Ca
.ll_for_Data.pdfمم

م

 ً-42االجمؿاعًادلشرتكًبشأنًتؼققمًخماررًاؾيادلوـقالًغريًادليللةًحلؿىًاؾمقػوقدًيفًاألبؼار ًواخلـازقرً،روؿاً،
إقطاؾقاً 58ً ،دلمؿرب/أقؾول ًً 5ً -أؽموبر/تشرقن ًاألول ً:5112مادؿفابةمظطؾبماظؾفـةماٌعـقةمبـظاصةماألشذؼة،ميفم
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دروتفا ماظلاددة مواألربعني ،مدؿعؼد ماظػاو موعـظؿة ماظصقة ماظعاٌقة ماجؿؿاسا مظؾكرباء مالدؿعراض ماألداس ماظػين مظؿدابريم
اظؿكػقػ/ماظؿدخؾماظيت ماضرتحفا مذبؿقسةماظعؿؾماظػعؾقةماظؿابعةماظؾفـةماٌعـقةمبـظاصةماألشذؼة.مويفمإرارماظؿقضريمهلذام
االجؿؿاعموتؼدؼؿمإدفاعاتمأوظقؼةمإىلمذبؿقسةماظعؿؾماظػعؾقةماظؿابعةمظؾددؿقرماظغذائلمبشأنمػذهماٌلأظةم( 2-6معاؼق/أؼارم
،4112مبروطلؾ)،مأجرتماظػاوموعـظؿةماظصقةماظعاٌقةمادؿعراضامعـففقامظضؿانمهدؼدمأيمتدابريمذاتماظصؾةمٌؽاصقةم
اظلاٌقغقالميفماألبؼارمواًـازؼر.م
م
 ً-46االجمؿاعًاحلاديًواؾنؿاـونًؾؾهـةًاخلرباءًادلشرتؽةًادلعـقة ًبادلوادًادلضاػةًإىلًاألغذقةً،روؿاً ،إقطاؾقا ًً-11
ً 56ـوػؿرب/تشرقنًاؾناـي ًً:5112دقكصصمػذاماالجؿؿاعم(إلسادة)متؼققؿممخلةمسؼاضريمبقطرؼة.موأعاماظدسقةمإىلمتؼدؼؿم
اظؾقاغات مصفل معؿاحة مسؾك ماظعـقاغني ماظؿاظقني :مhttp://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-
advice/calls-data-experts/enمو/http://www.who.int/foodsafety/call-data-expert/enم
م
 ً-41االجمؿاعًادلشرتكًبنيًاؾػاو ًوؿـظؿةًاؾصوةًاؾعادلقةًادلعينًباؾموجقفاتًادلمعؾؼةًبربـاؿجًتصواح ًاألمساكً
اؾصدػقةً(حيددًادلؽانًوادلوعد ًالحؼا)ً:ادؿفابةمظطؾبمعـمحؾؼةماظعؿؾماظدوظقةماظـاغقةمبشأنمتصقاحماألمساكماظصدصقةم
عـمخاللماٌكؿربماٌرجعلمظالهادماألوروبلمظرصدماظؿؾقثماظؾؽرتؼقظقجلمواظػريودلمظؾرخقؼاتماظــائقةماظصؿاعاتمودسؿم
عـماظؾفـةماٌعـقةمباألمساكمواٌـؿفاتماظلؿؽقةميفمدورتفاماظـاظـةمواظـالثني،مدؿعؼدماظػاوموعـظؿةماظصقةماظعاٌقةماجؿؿاسام
ظؾكرباءمظقضعمتقجقفاتمسؾؿقةموصـقةمظؾؾؾدانموإسدادم"خطقطمتقجقفقةمبشأنمأصضؾماٌؿاردات"مظرباعجمتصقاحمألمساكم
اظصدصقة.م
م

اجلزء ًاؾناـيً :حاؾة ًرؾلات ًاحلصول ًعؾى ًادلشورة ًاؾعؾؿقة ًؿن ًؿـظؿة ًاألغذقة ًواؾزراعة ًوؿـظؿة ًاؾصوةً

اؾعادلقةً
م

-42م تقاصؾماٌـظؿؿانماالذرتاكميفمترتقبمرؾؾاتمايصقلمسؾكماٌشقرةماظعؾؿقةمحبلبماألوظقؼة،مععمعراساةماٌعاؼريم
اظيتماضرتحفاماظددؿقرماظغذائل،مباإلضاصةمإىلمرؾؾاتمايصقلمسؾكماٌشقرةماظقاردةمعـماظؾؾدانماألسضاءموتقاصرماٌقارد.م
وؼردمبصػؿف ماٌؾقؼماألولمجدولمظؾطؾؾاتماياظقةمظؾقصقلمسؾكماٌشقرةماظعؾؿقةماٌؼدعةمإىلماظػاوموعـظؿةماظصقةماظعاٌقةم
عؾاذرةمعـمػقؽةماظددؿقرماظغذائلموأجفزتفاماظػرسقة،موطذظؽماالجؿؿاساتماظيتمدبططمظؿـظقؿفاماظػاوموعـظؿةماظصقةم
اظعاٌقةمادؿفابةمظطؾؾاتمعـماظؾؾدانماألسضاء.موؼعرضماياظةماإلمجاظقةمظطؾؾاتماٌشقرةماظعؾؿقةماٌعؾؼةماظيتمتؾؼؿفاماظػاوم
وعـظؿةماظصقةماظعاٌقةمحؿكمعاؼق/أؼارم.4112مم
م
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ادلؾوقًاألولً
األـشطةًادلشرتؽةًبنيًؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعةًوؿـظؿةًاؾصوةًاؾعادلقةًبشأنًإدداءًادلشورةًاؾعؾؿقةًيفًجمالًدالؿةًاألغذقةً
م
1
حاؾةًرؾلاتًاحلصولًعؾىًادلشورةًاؾعؾؿقةًؿنًؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعةًوؿـظؿةًاؾصوةًاؾعادلقة ً

م
تقاصؾماظػاوم وعـظؿةماظصقةماظعاٌقة،مظدىمترتقبمأوظقؼاتمرؾؾاتمايصقلمسؾكماٌشقرةماظعؾؿقة،معراساةمذبؿقسةماٌعاؼريماًاصةمبرتتقبماألوظقؼاتماظيت ماضرتحفاماظددؿقرم
م
اظغذائلم(اظػؼرةم 12معـماظقثقؼةم (ALINORM 05/28/3مصضالًمسـمرؾؾاتماٌشقرةماٌؼدعةمعـماظؾؾدانماألسضاءموتقاصرماٌقارد .موؼؾنيماىدولمأدغاهماياظة ماإلمجاظقةمظطؾؾاتمايصقلمسؾكم
اٌشقرةماظعؾؿقةمحؿكمعاؼق/أؼارم4112م.م
م
اؾرؼم

1

رؾبًادلشورة

اجلفةًاؾطاؾلةً
ؾؾؿشورة

ادلرجع

اإلجراءًادلطؾوبًؿنًاؾػاو/ؿـظؿةً
اؾصوةًاؾعادلقةًاختاذه

حاؾةًاؾمىطقطً/اؾمـػقذ

ماظلاددةم ىـةماًرباءماٌشرتطةماٌعـقةمباٌقادم عـماٌؼررمإجراءمتؼققؿمٌقادمعضاصةمإىلماألشذؼةم
تؼققؿ مدالعة ماٌقادم اظؾفـة ماٌعـقة مباٌقادم اظدورتان
وعؾقثات مععقـة موسرضف مسؾك ماظدورة ماظـؿاغنيم
مواظلابعةم اٌضاصةمإىلماألشذؼةمم
واألربعقن
اٌضاصة مإىل ماألشذؼةم اٌضاصةمإىلماألشذؼةم
ظؾفـةماًرباءماٌشرتطةماٌعـقةمباٌقادماٌضاصةم
واألربعقن مظؾفـة ماٌعـقةم م
م
واٌؾقثات.
إىل ماألشذؼة م(روعا ،م 42-16مؼقغقق/حزؼرانم
باٌقادماٌضاصةمإىلماألشذؼةمم م
م
.)4112مم
م
م
م
ماٌعـقةم اظدورتان ماظـاعـة مواظؿادعةم ىـةماًرباءماٌشرتطةماٌعـقةمباٌقادم م
اظؾفـة
وضعمخطةمعؾدئقة مظعؼدماجؿؿاعمبشأنماٌقادم
باٌؾقثاتميفماألشذؼةم ظؾفـة ماٌعـقة مباٌؾقثات ميفم اٌضاصةمإىلماألشذؼة

اؾمؽؾػةً
اؾمؼدقرقةً
(دوالرً
2
أؿرقؽي)
321.111م
م
م
321.111م
م
321.111

اؾـمقهةًادلموؼعةًؿنًفقكةً
اؾددمورًاؾغذائي
وضع ماٌلؿقؼات ماظؼصقى،م
عقاصػات مظؾؿقاد ماٌضاصة مإىلم
األشذؼة ،مأو معشقرة مأخرىم
سـدماالضؿضاءم
وضع ماٌلؿقؼات ماظؼصقى،م
عقاصػات مظؾؿقاد ماٌضاصة مإىلم
األشذؼة ،مأو معشقرة مأخرىم

1متعرب ماظػاو موعـظؿةماظصقةماظعاٌقةم سـمتؼدؼرػؿامظؾقؽقعاتماظيتمداػؿتميفمدسؿماألغشطةماظيتمتؼقعانمبفامإلدداءماٌشقرةماظعؾؿقة،مإعامعـمخاللمتؼدؼؿماظدسؿماٌاظلماٌؾاذر،مأومتقلريمسؼدماالجؿؿاسات ميفماٌعاػد ماظقرـقة،مأومعـم
خاللماٌلاػؿاتماظؿؼـقةماظيتمؼؼدعفاماًرباءماظقرـققن.موتشريماألرضاممإىلمتؽؾػةماإلجراءاتماٌعؾؼةمذاتماظصؾةمبؽؾمغشاط.موػذهماألرضاممالمتشؿؾمتؽاظقػماٌقزػني.م
2ماظؿؽاظقػماإلمجاظقةمباظـلؾةمإىلماظػاو/عـظؿةماظصقةماظعاٌقة،ممباميفمذظؽمغشرماظؿؼارؼر،موظؽـمبادؿــاءمتؽاظقػماٌقزػنيم.م
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رؾبًادلشورة

اجلفةًاؾطاؾلةً
ؾؾؿشورة

ادلرجع

اإلجراءًادلطؾوبًؿنًاؾػاو/ؿـظؿةً
اؾصوةًاؾعادلقةًاختاذه

األشذؼة

حاؾةًاؾمىطقطً/اؾمـػقذ
اٌضاصةمإىلماألشذؼةميفمسامم4116م
م
م
وضع مخطة معؾدئقة مظعؼد ماجؿؿاع مبشأنم
اٌؾقثاتم(اظلؿقمماظػطرؼة)ميفمسامم4116م

ىـةماًرباءماٌشرتطةماٌعـقةمباٌقادم عـ ماٌؼرر مإجراء متؼققؿ مظعؼاضري مبقطرؼةمععقـةم
وسرضفمسؾكماظدورة مايادؼةمواظـؿاغنيمظؾفـةم
اٌضاصةمإىلماألشذؼةم
اًرباء ماٌشرتطة ماٌعـقة مباٌقاد ماٌضاصة مإىلم
م
األشذؼةم(روعا،م 46-11مغقصؿرب/تشرؼـماظـاغلم
م
.)4112م
م

4

3

اؾمؽؾػةً
اؾمؼدقرقةً
(دوالرً
2
أؿرقؽي)

مايادؼةم
ماٌعـقةم اظدورتان
مدالعةم اظؾفـة
تؼققؿ
مواظـاغقةم
زبؾػات ماظعؼاضريم مبكؾػات ماظعؼاضريم واظعشرون
واظعشرون مظؾفـة ماٌعـقةم
اظؾقطرؼةميفماألشذؼة
اظؾقطرؼةم
مبكؾػاتماظعؼاضريماظؾقطرؼةم
م
يفماألشذؼة
م
م
هدؼد مأوظقؼاتم
اظطؾؾات ماٌؼدعة معـم
اظؾؾدان ماظـاعقةم
ظؾقدود ماظؼصقىم
ظؾؿكؾػات
مايادؼةم اجؿؿاع مخرباء مالدؿعراض ماٌـففقةم
مواسؿؿادم اظؾفـة ماٌعـقة مبـظاصةم اظدورتان
تطقؼر
مواظـاغقةم وتطقؼر مواسؿؿاد مأدوات مظؿؼققؿم
واألربعقن
أدواتمتؼقؿماٌكاررم األشذؼة
واألربعقن مظؾفـة ماٌعـقةم اٌكاررمضائؿةمسؾكماإلغرتغتم
ماظضاعةم
بشأن
بـظاصةماألشذؼة
اٌلؾؾة ظؾؽقظريا يفم
اٌأطقالت ماظؾقرؼةم

سؼد ماالجؿؿاع ماألول مبشأن ماٌـففقة ميفمم
أطؿقبر/تشرؼـماألولم.4111
اياجة مإىلمعقاردمعـمخارجماٌقزاغقةمٌقاصؾةم
اظعؿؾ.

اؾـمقهةًادلموؼعةًؿنًفقكةً
اؾددمورًاؾغذائي
سـدماالضؿضاءم
وضع ماٌلؿقؼات ماظؼصقىم
ظؾؿؾقثات مأو معشقرة مأخرىم
سـدماالضؿضاء

311.111

وضع مايدود ماظؼصقىم
ظؾؿكؾػات ،متقصقات مإدارةم
اٌكاررمأومأيمعشقرةمأخرىم
سـدماالضؿضاء.م
م
م

421 111

وضع مأدوات مضائؿة مسؾكم
اإلغرتغت موعـففقة متقاصؼقةم
ظدسؿ متـػقذ ماًطقطم
اظؿقجقفقةمظؾددؿقرماظغذائل
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اؾرؼم
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رؾبًادلشورة

13

اجلفةًاؾطاؾلةً
ؾؾؿشورة

ادلرجع

وتؼدؼؿماٌشقرةمبشأنم
اٌـففقة ماًاصةم
باظضاعةم
اٌلؾؾة ظؾؽقظريا يفم
اٌأطقالتماظؾقرؼةم
ماٌعـقةم اظدورة ماظلاددة مواألربعقنم
زبؾػاتماٌؾقداتم اظؾفـة
ظؾفـة ماٌعـقة ممبكؾػاتم
مبكؾػاتماٌؾقدات
اٌؾقداتم
تصـقػ ماألشذؼةم اظؾفـة ماٌعـقة مبـظاصةم اظدورتان ماظرابعة مواألربعقنم
واًاعلةمواألربعقنمظؾفـةم
عـكػضة ماظررقبةم األشذؼة
اٌعـقةمبـظاصةماألشذؼة
واألخطارم
اٌقؽروبققظقجقةم
مبفام
اٌرتؾطة
وادؿعراض مربددم
ظؾؿقابؾ

اإلجراءًادلطؾوبًؿنًاؾػاو/ؿـظؿةً
اؾصوةًاؾعادلقةًاختاذه

حاؾةًاؾمىطقطً/اؾمـػقذ

االجؿؿاسات ماٌشرتطة مبني ماظػاوم عـ ماٌزعع مسؼد ماالجؿؿاع ماٌشرتك مبني ماظػاوم
وعـظؿة ماظصقة ماظعاٌقة مبشأنم وعـظؿة ماظصقة ماظعاٌقة ميف ماظػرتة م42-12م
دؾؿؿرب/أؼؾقلميفمجـقػ،مدقؼلرا
زبؾػاتماٌؾقدات
مجع ماظؾقاغات موهؾقؾفا موإجراءم سؼد ماجؿؿاع مظؾكرباء مظؿصـقػ ماألشذؼةم
عـكػضةماظررقبةميفمعاؼق/أؼارم4112
ادؿعراضمعـظؿمظؾؾقاغاتماٌؿاحةم

اؾمؽؾػةً
اؾمؼدقرقةً
(دوالرً
2
أؿرقؽي)

461 111

411 111

اجؿؿاع مظػرؼؼ ماظصقاشة مواجؿؿاعم سؼد ماجؿؿاع مظؾكرباء مالدؿعراض ماٌكارر ميفم
اًرباءماٌشرتك مبشأنمتؼققؿماٌكاررم اظؿقابؾميفمأطؿقبر/تشرؼـماألولم4112
اٌقؽروبققظقجقة
جيري موضع ماظصقغة ماظـفائقة مظؿؼرؼريم
االجؿؿاسنيم

ادؿعراض ماألداسم اظؾفـة ماٌعـقة مبـظاصةم اظدورتان ماظـاظـة مواألربعقنم اجؿؿاعماًرباءماٌشرتك مبشأن متؼققؿم جيري موضع ماظصقغة ماظـفائقة مظؾقثقؼةم
اظؿقجقفقةماظـاوةمسـمذظؽ
واظرابعة مواألربعقن مظؾفـةم اٌكاررماٌقؽروبققظقجقة
اإلحصائل مظقضعم األشذؼة
اٌعـقةمبـظاصةماألشذؼة
اٌعاؼريم
اٌقؽروبققظقجقة

111 111

اؾـمقهةًادلموؼعةًؿنًفقكةً
اؾددمورًاؾغذائي

وضع مايدود ماظؼصقىم
ظؾؿكؾػات مأو معشقرة مأخرىم
حلبماالضؿضاء
اٌشقرة مبشأن ماألشذؼةم
اٌـكػضة ماظررقبة ماظيتم
تشؽؾ معصدر مضؾؼ مباظغم
واألخطار ماٌقؽروبققظقجقةم
ذات ماظصؾة موخقاراتم
احملؿؿؾة مإلدارة ماٌكاررم
باظـلؾة مإىل ماظؿقابؾم
واألسشابماٌعطرةماىاصةم
إدراج ماظؿقجقفات مبشأنم
ماإلحصائقةم
اٌعؾقعات
األدادقة ماٌؿعؾؼة مباٌعاؼريم
اٌقؽروبققظقجقة ميف مغصقصم
اظددؿقر ماظغذائل مأو ماإلذارةم
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رؾبًادلشورة

اجلفةًاؾطاؾلةً
ؾؾؿشورة

ادلرجع

اإلجراءًادلطؾوبًؿنًاؾػاو/ؿـظؿةً
اؾصوةًاؾعادلقةًاختاذه

اؾمؽؾػةً
اؾمؼدقرقةً
(دوالرً
2
أؿرقؽي)

حاؾةًاؾمىطقطً/اؾمـػقذ

أعـؾة معلؿـدة مإىلم اظؾفـة ماٌعـقة مبـظاصةم اظدورة ماًاعلة مواألربعقنم اجؿؿاعمىـةماًرباءماٌشرتطةمبشأنم سؼد ماجؿؿاع ماًرباء مبشأن ماظشعرؼـةم
ايؾزوغقةميفمدؾؿؿرب/أؼؾقلم4112
ظؾفـة ماٌعـقة مبـظاصةم تؼققؿماٌكاررماٌقؽروبققظقجقةم
اٌكارر مٌؽاصقةم األشذؼة
م
األشذؼة
اظشعرؼـة مايؾزوغقةم
غشاط مذبؿقسة ماظعؿؾ مجار مإلطؿال ماظعؿؾم م
م
وذرؼطقةميؿماظؾؼر
م
بشأنمذرؼطقةميؿماظؾؼرم
جيري موضع ماظصقعة ماظـفائقة مظؾؿؼرؼر ماظـاتجم م
م
سـمذظؽ

11 111

1م
م
م
م
م

2م

3م

ماٌكاررم
تؼققؿ
واإلجراءات مصقؿام
ؼؿعؾؼ مباظلاٌقغقالم
شري ماٌلؾؾة ميؿكم
اظؿقػقؼد مشري مذظؽم
معلؾؾاتم
عـ
األعراض ماٌعقؼةم
مبؾقؿم
اٌرتؾطة
األبؼارمواًـازؼرم
اٌكارر ميفماألسالفم
ماألػؿقةم
ذات
باظـلؾة مإىل مصقةم
اإلغلان

إصدارماظدسقةمبشأنماًرباءمتؼدؼؿماظؾقاغاتمم
اظؾفـة ماٌعـقة مبـظاصةم اظدورة ماظلاددة مواألربعقنم مجعماظؾقاغاتموهؾقؾفام
ظؾفـة ماٌعـقة مبـظاصةم اجؿؿاع مظػرؼؼ ماظصقاشة موىـةم ادؿعراضمعـففلمظألدبقاتمجارم
األشذؼةم
األشذؼة
اًرباء ماٌشرتطة مبشأن متؼققؿم عـ ماٌزعع مسؼد ماجؿؿاع مظؾكرباء مبشأنم
م
اظلاٌقغقال مشري ماٌلؾؾة ميؿك ماظؿقػقؼد ميفم
اٌكاررماٌقؽروبققظقجقةم
اظربعماظـاظثمعـمسامم4112مم

311 111

م

اؾـمقهةًادلموؼعةًؿنًفقكةً
اؾددمورًاؾغذائي
إظقفا.م
إسداد ماألعـؾة ماٌلؿـدة مإىلم
اٌكاررمظؾصقاغةمواظؿقؼؼمعـم
وضع ماظـلؾة ماظضؽقؾة مًطرم
اإلصابةمباظشعرؼـةمايؾزوغقةم
وذرؼطقةميؿماظؾؼر

إدداء ماٌشقرة مبشأنم
اإلجراءات ماظػعاظة مٌؽاصقةم
اظلاٌقغقال مشريماٌلؾؾةميؿكم
اظؿقػقؼد ميف ميؿ ماألبؼارم
واًـازؼرميفمدؾلؾةمشذائقةم

عـ ماٌؼرر ماظـظر ميف معلؾؾاتماألعراضماٌعقؼةم
األخرىميفمسامم4116مرػـامباٌقاردم
ماٌفؿاتم
صرؼؼ
ايؽقعل ماظدوظلم
ماٌعينم
اٌكصص
بؿغذؼة مايققاغاتم

اظدورة ماظلابعة مظػرؼؼم
اٌفؿات مايؽقعل ماظدوظلم
اٌكصص ماٌعين مبؿغذؼةم
ايققاغات ماظؿابع مهلقؽةم

اجؿؿاع مصرؼؼ ماًرباء ماٌكصصم اجؿؿاع ماًرباء معشرتك مبني ماظػاو موعـظؿةم
(ٌعاىة ماألخطار مواٌكاررم اظصقة ماظعاٌقة ،م 12-14معاؼق/أؼار ،مروعا،م
مواٌقؽروبققظقجقةم إؼطاظقام
اظؽقؿقائقة
اظؿؼرؼرمضقدماإلسداد
اىدؼدة/اظـاذؽة)

121 111

وضع مضائؿة مربدثة مظؾؿكاررم
احملؿؿؾة ميف ماألسالف مذاتم
األػؿقة مباظـلؾة مإىل مسالضةم
بصقة ماإلغلان ممبا ميف مذظؽم
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اؾرؼم

11م

11م
م

رؾبًادلشورة

15

اجلفةًاؾطاؾلةً
ؾؾؿشورة

ادلرجع

اظؿابع مهلقؽة ماظددؿقرم اظددؿقرماظغذائل
اظغذائل
ماٌعـقةم اظدورةماظـاظـةمواظـالثقن
عشقرة مبشأن م(أ)م اظؾفـة
سقاعؾمتؽاصؤماظلؿقةم باألمساك مواٌـؿفاتم
ظؾلؿقم مايققؼةم اظلؿؽقة
اٌرتؾطة مباظرخقؼاتم
اظــائقة ماظصؿاعاتم
مسقاعؾم
( ب)
اظـقرتوجنيم
ظؾؿـؿفات ماظلؿؽقةم
وعـففقة مايصقلم
سؾكماظؾقاغات
ماًطقطم عؤمتر مدوظل مبشأنم اٌؤمترماظـاغلم
وضع
اظؿقجقفقة ماظػـقةم تصقاح ماألمساكم
بشأن متـػقذ معدوغةم اظصدصقةماظرخقؼة
اظددؿقر ماظغذائلم
ظألمساك مواٌـؿفاتم
اظلؿؽقة م– ماظؼلؿم
اٌؿعؾؼ مباظرخقؼاتم
اظــائقة ماظصؿاعاتم
ايقةمواظـقؽة

اإلجراءًادلطؾوبًؿنًاؾػاو/ؿـظؿةً
اؾصوةًاؾعادلقةًاختاذه

إسداد م(أ) مورضة مصـقة مبشأن مسقاعؾم
تؽاصؤماظلؿقةمظؾلؿقممايققؼةم(ب)م
ادؿضاصة ماٌعؾقعات ماٌؿعؾؼة مبعقاعؾم
اظـقرتوجني مسؾك معقضع ماظػاو مسؾكم
اإلغرتغتم

حاؾةًاؾمىطقطً/اؾمـػقذ

اظؿشاورمععماًرباء
دقؼقم ماًرباء مبصقاشة مورضة مصـقة مبشأنم
سقاعؾمتؽاصؤماظلؿقة.م
سقاعؾ ماظـقرتوجني مباغؿظار موصقل ماظؾقاغاتم
ذاتماظصؾةم

إغشاء مصرؼؼ مخرباء مععين مبؿصقاحم دبطقطماظعؿؾمومجعماظؾقاغاتمجار.
األمساك ماظصدصقة ماظرخقؼة ماظــائقةم سؼدت معشاورة معع مأصقاب ماٌصؾقة مخاللم
اٌؤمتر ماظدوظل مبشأن متصقاح ماألمساكم
اظصؿاعات
اظصدصقة ماظرخقؼة ميف م 42-41معارس/آذارم
.4112
عـماٌؿقضعمأنمؼؽؿؿؾماظعؿؾمحبؾقلمغفاؼةمسامم
.4112

اؾمؽؾػةً
اؾمؼدقرقةً
(دوالرً
2
أؿرقؽي)

21 111

121 111

اؾـمقهةًادلموؼعةًؿنًفقكةً
اؾددمورًاؾغذائي
تؾؽ ماٌرتؾطة مباألسالفم
اىدؼدة
ورضةمصـقةمتقصرماٌعؾقعاتمسـم
سقاعؾ متؽاصؤ ماظلؿقةم
واٌعؾقعات مسـ مسقاعؾم
اظـقرتوجني ماظيت مميؽـم
اظقصقل مإظقفا مبلفقظة معـم
خالل معقضع ماظػاو مسؾكم
اإلغرتغت.

اًطقط ماظؿقجقفقة ماظػـقةم
بشأن متـػقذ معدوغة ماظددؿقرم
اظغذائل مظألمساك مواٌـؿفاتم
اظلؿؽقة م– ماظؼلؿ ماٌؿعؾؼم
ماظــائقةم
باظرخقؼات
اظصؿاعاتمايقةمواظـقؽة

16

اؾرؼم

CX/CAC 15/38/16

رؾبًادلشورة

اجلفةًاؾطاؾلةً
ؾؾؿشورة

ادلرجع

ماٌعـقةم اظدورةماظرابعةمواظعشرونم
ادؿعراض مضائؿةم اظؾفـة
اظشقـات ماظلابؼةم باظدػقنمواظزؼقتم
مبشأنم
اٌؼؾقظة
اظدػقنمواظزؼقتم
14م

اإلجراءًادلطؾوبًؿنًاؾػاو/ؿـظؿةً
اؾصوةًاؾعادلقةًاختاذه

اؾمؽؾػةً
اؾمؼدقرقةً
(دوالرً
2
أؿرقؽي)

حاؾةًاؾمىطقطً/اؾمـػقذ

تؼققؿ معا مإذا مطاغت ماٌقاد ماظـالثم عـماٌزععمإجراءمدبطقطماظعؿؾمبعدمتأطقدمعـم
واظعشرون معـادؾة مطشقـات مدابؼةم تقاصرماٌقاردم
وتؼدؼؿمتؼققؿميفمضقءماٌعاؼريماألربعةم
سؾكمسبقمعامػقمعشارمإظقف ميفمعدوغةم
اٌؿاردات ماظدوظقة مظؿكزؼـ ماظزؼقتم
واظدػقن ماظغذائقة ماظلائؾة ،موغؼؾفام
()CAC / RCP 36-1987م
وؿقع ماٌقاد ماظـالث مواظعشرؼـم
ادؿـادا مإىل ماًصائص ماظؽقؿقائقةم
وتصـقػفا محلب ماألوظقؼات م(أيم
عـكػضةمأومعؿقدطةمأومساظقة)م

141 111

م

اؾـمقهةًادلموؼعةًؿنًفقكةً
اؾددمورًاؾغذائي
إسداد متؼرؼر مصين معشػقعم
باالدؿـؿاج ماٌؿعؾؼ مباظؿـادبم
صضالمسـمغؿائجمتؼققؿماٌعاؼريم
األربعة ماٌـصقص مسؾقفا ميفم
عدوغةماٌؿاردات.موؼـؾغل مأنم
ؼشؿؾ مذظؽ متصـقػ محبلبم
األوظقؼةم

