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برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثامنة والثالثون ،مركز املؤمترات الدولي يف جنيف
جنيف ،سويسرا 11-6 ،يوليو/متوز 5112
العالقات بني هيئة الدستور الغذائي واملنظمات الدولية األخرى
معلومات أساسية
 - 1متاشياً مع اهلدف االسرتاتيجي  3-1من اخلطة االسرتاتيجية هليئة الدستور الغذاايي لفرتذرت ،4112-4112
جيري تنرتيا أنشطة بهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع املنظمذا الدوليذة املعنيذة بواذع املوا ذرتا مذن أ ذ نذ
ازدوا ية اجلهود وحتسني الرترص .وتتص أمانة الدستور الغاايي بصور منتظمة باملنظما الدوليذة اا الصذفة بشذ ن
املساي اليت ختص عم الدستور الغاايي.
 - 4وتعرض هاه الوثيقة آخر املعفوما عن هاا االتصال وعن العالقذا مذع املنظمذا اميوميذة الدوليذة (القسذ
ألف) واملنظما غري اميومية (القس باء) منا انعقاد الدور السابعة والثالثني هليئة الدستور الغاايي.
ألف -العالقات بني هيئة الدستور الغذائي واملنظمات احلكومية الدولية األخرى
منظمة التجارة العاملية
 - 3شاركت أمانة الدستور الغاايي يف دورا ك مذن الفجنذة املعنيذة بتذدابري الصذلة والصذلة النواتيذة والفجنذة
املعنية باموا ز التقنية أمام التجار التابعتني ملنظمة التجار العاملية وأحاطت الفجنتني عفمذاً ،شذرتهي ًا وخطيذاً ،بعمذ
هيئة الدستور الغاايي اي الصفة مبنظمة التجار العاملية .وأشار أمانة الدستور الغاايي ،عفى و ه اخلصوص ،إىل أن
العديد من الشواغ اليت أثري يف الفجنة املعنيذة بذاموا ز التقنيذة أمذام التجذار تتعفذق بقاذايا اا ذفة بالتوسذي
التغاوي .ولرتتت أمانة الدستور الغاايي انتواه الفجنة املعنية باموا ز التقنية أمذام التجذار إىل عمذ الدسذتور الغذاايي
بش ن التوسي الغاايي وشجعت الوفدان عفى املشاركة يف عم الفجنة املعنية بالتغاية واألغايذة لالسذتاداما التغاويذة
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اخلا ة والفجنة املعنية بتوسي األغاية .وقدمت األمانة إسهاما إىل ا تماعذا مرقذق واذع املعذايري وتنميذة التجذار
حبس املقتاى .وشارك ممثفون عذن منظمذة التجذار العامليذة بذدوره يف ا تماعذا هلتذار هليئذة الدسذتور الغذاايي
وأ هزتها الرترعية.
 - 2وترد املعفوما اليت قدمتها أمانة منظمة التجار الدولية عن األنشطة املتصفة بعم الدستور الغاايي يف الوثيقذة
 CAC/38/ INF/3كما ترد آخر املعفوما بش ن مرقق واع املعايري وتنمية التجار يف الوثيقة .CAC/38 INF/3
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 - 5يشارك ممثفون عن الرتاو والوكالة الدوليذة لفطاقذة الاريذة بانتظذام يف ا تماعذا جلذان الدسذتور الغذاايي اا
الصفة ،وال سيما الفجنة املعنية مبفوثا األغاية والفجنة املعنية مبافرتا املويدا والفجنذة املعنيذة مبافرتذا العقذاقري
الويطرية يف األغاية ،حيث تقدم الوكالة معفوما عن أنشطتها املتصفة بعم تفك الفجان ومسذاهماتها الرتنيذة يف الوثذايق
اليت ري ياغتها من قو تفك الفجان.
 - 6وقيما يتعفق باملفوثا  ،قامت الوكالة باملشاركة والنقاش بش ن استعراض املستويا التو يهية لفنويدا املشعة
يف األغاية يف الفجنة املعنية باملفوثا يف األغاية وتقدي الدع الرتين له .كما حار أمانة الدستور الغذاايي ا تماعذا
الرتريق العام املشرتك بني الوكاال املعين باستعراض املعايري الدولية املتعفقة بالنويدا املشعة التذابع لفوكالذة الدوليذة
وقدمت معفوما وإسهاما تتعفق بعم الدستور الغاايي بش ن هاه املس لة .وشاركت أمانذة الدسذتور الغذاايي أياذا يف
عم الدستور الغاايي اي الصفة بالوكالة الدولية يف الندو الدولية بش ن سالمة األغايذة و ودتهذا :تطويقذا التقنيذا
النووية والتقنيا املتصفة بها ،وقدمت معفوما وإسهاما خبصو ه.
 - 7ويف ما يتعفق مبافرتا املويدا يف األغاية واألعالف ،تشارك الوكالة الدولية حاليا يف واع تو يهذا بشذ ن
معايري األداء من أ وساي التلفي لتلديد هلفرتا املويدا يف الفجنة املعنية مبافرتا املويدا وتقدم الدع الرتذين
يف هاا الش ن.
 - 8ويف ما خيص هلفرتا العقاقري الويطرية ،تنسق الوكالذة الدوليذة أنشذطة الولذث املشذرتكة بذني امليفسسذا يف
جمال هلفرتا العقاقري الويطرية يف املنتجا األراية ومنتجا تربية األحياء املايية كطريقة لتعزيز إقامذة الشذويا يف
هلتفف أحناء العامل وكمنصة الستلداث أسالي حتفيذ ديذد بالنسذوة إىل قاعذد بيانذا نظذام املعفومذا املتعفقذة
مبفوّثا األغاية واملافّرتا اليت تدع تطويق اخلطوط التو يهية لتصمي وتنرتيا برامج تنظيميذة وطنيذة لاذمان سالمذذة
األغايذة املرتوطة باستاذدام العقاقري الويطرية يف اميوانا املستادمة إلنتذاج األغاية (.1)CAC/GL 71-2009
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 - 2وترد املعفوما اليت قدمتها أمانة الوكالذة عذن األنشذطة املتصذفة بعمذ الدسذتور الغذاايي يف الوثيقذة
.CAC/38 INF/7
املنظمة العاملية لصحة احليوان
 - 11ترد املعفوما اليت قدمتها أمانة املنظمة العاملية لصلة اميوان عن األنشطة املتصفة بعم الدستور الغذاايي يف
الوثيقةCAC/38/ INF/2.
 - 11وأمثر التعاون املتوا بني الدستور الغاايي واملنظمة العاملية لصلة اميوان عددا من النصوص ادر عن كذ
من اجلانوني ،ومتت ذياغتها برتاذ إسذهاما مذن املنظمذتني وتتاذمن إشذارا إىل النصذوص اا الصذفة ليذ مذن
املنظمتني (يعرض املفلق  1قايم ًة بنصوص الدستور الغاايي اليت تشري إىل املنظمة العاملية لصلة اميوان).
جمموعة العم املعنية بسالمة األغاية من اإلنتاج اميواني التابعة لفمنظمة العاملية لصلة اميوان
 - 14شاركت أمانة الدستور الغاايي يف اال تماع الرابع عشر جملموعة العمذ املعنيذة بسذالمة األغايذة مذن اإلنتذاج
اميواني التابعة لفمنظمة العاملية لصلة اميوان الاي عقد يف باريس (قرنسا) (يف أكتوبر/تشرين األول  .)4112وخذالل
اال تماع ،قدمت أمانة الدستور الغاايي آخر املعفوما عن النصوص اليت اعتمذدتها هيئذة الدسذتور الغذاايي يف دورتهذا
السابعة والثالثني ،والعم اجلاري ويف املستقو يف األ هز الرترعية التابعة لفدستور الغاايي ،وال سذيما العمذ اجلذاري
يف الفجنة املعنية بنظاقة األغاية بش ن الشعرينة امفزونية والساملونيال يف م األبقار واخلنازير .وتساه مشذاركة أمانذة
الدستور الغاايي يف جمموعة العم املعنية بسالمة األغاية من اإلنتاج اميذواني يف تنسذيق العمذ بذني املنظمذة الدوليذة
لصلة اميوان والدستور الغاايي ويف توادل املعفوما اا االهتمذام املشذرتك .وستشذارك األمانذة يف ا تمذاع إليرتونذي
جملموعة العم املعنية بسالمة األغاية من اإلنتاج اميواني املزمع عقده يف يونيو/حزيران .4115
اجملموعا املاصصة التابعة لفمنظمة الدولية لصلة اميوان
 - 13شاركت أمانة الدستور الغاايي بصرتة مراق يف عم اجملموعذا املاصصذة التابعذة لفمنظمذة الدوليذة لصذلة
اميوان بش ن الساملونيال يف اخلنازير (أغسطس/آب  )4112ويف األبقار (ديسمرب/كانون األول  )4112بذالنظر إىل العمذ
اجلاري بش ن الساملونيال يف م األبقار واخلنازير الاي تقوم به الفجنة املعنية بنظاقة األغاية .وتساه املشذاركة يف هذاا
اال تماع يف امان االتساق والتيام بني نصوص الدستور الغاايي ونصوص املنظمة العامليذة لصذلة اميذوان وامذد مذن
ازدوا ية العم مع امان تغطية السفسفة الغاايية ب كمفها يف الوقت ااته.
 - 12وتساه املنظمة العاملية لصلة اميوان ،باعتوارها منظمة بصرتة مراق لذد الدسذتور الغذاايي ،يف عمذ هذاا
األخري من خالل تقذدي تعفيقذا واملشذاركة يف دورا اهليئذة واأل هذز الرترعيذة التابعذة لفدسذتور الغذاايي ويف عمذ
جمموعا العم اإلليرتونية والرتعفية .وإن املنظمة العاملية لصلة اميوان مدعو أياذا إىل إعذداد وثذايق معفومذا عذن
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األنشطة اا الصفة يف هيئة الدستور الغاايي ويف عدد من الفجان ،مبا قيها الفجنة املعنية مبافرتذا العقذاقري الويطريذة
يف األغاية والفجنة املعنية بنظاقة األغاية والفجنة املعنية باألمساك واملنتجا السمييّة.
جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا
 - 15تشارك أمانة الدستور الغاايي بانتظام ،بصرتة مراقذ  ،يف ا تماعذا الرتريذق العامذ املعذين مبعذايري اجلذود
الزراعية التابع لفجنة االقتصادية ألوروبا وقسميه املتاصصذني املعنذيني بتوحيذد موا ذرتا الرتاكهذة واخلاذر الطاز ذة
وبتوحيد موا رتا املنتجا اجلاقة واجملرترتة ،والك من أ توادل املعفوما بش ن العم املتعفذق بتوحيذد املوا ذرتا
الاي يقوم به اجلهازان ،وتقدي إسهاما خبصوص املساي اا االهتمام املشرتك الذيت جيذري مناقشذتها يف كذ مذن
اجلهازين لامان تناسق موا رتا اجلود الزراعية الصادر عن الدستور الغاايي وجلنة األم املتلد االقتصادية ألوروبذا
قدر املستطاع .ويف هاا الصدد ،حار أمانة الدستور الغاايي الدور الثالثة والسذتني لفقسذ املتاصذص املعذين بتوحيذد
موا رتا الرتاكهة واخلار الطاز ة (أبري /نيسان  )4115حيث إن النقاشا بش ن واع موا ذرتا لفثذوم والوطذاطس
الصامة لألك ته الفجنة املعنية بالرتاكهة واخلار الطاز ة نظراً إىل أن هذاتني السذفعتني تشذيالن ذزءا مذن برنذامج
العم امالي لفجنة .وييفخا العم الاي سوق وأن ااطفعت به جلنة األم املتلد االقتصذادية ألوروبذا يف هذاا اجملذال
بعني االعتوار عند واع موا رتا لفدستور الغاايي بش ن هاين املنتو ني.
 - 16كما حتار أمانة الفجنة االقتصذادية ألوروبذا بانتظذام ا تماعذا الفجنذة املعنيذة بالرتاكهذة واخلاذر الطاز ذة
والفجنة املعنية بالرتاكهة واخلار املصنعة بصرتة مراق لتوادل املعفومذا عذن عمذ توحيذد املوا ذرتا الذاي يقذوم بذه
اجلهازان ولتقدي إسهاما بش ن املساي اا االهتمام املشرتك اليت ري مناقشذتها يف كذ ّ مذن اجلهذازين .ويف هذاا
الصدد ،حار أمانة الفجنة االقتصادية ألوروبا ا لدور السذابعة والعشذرين لفجنذة املعنيذة بالرتاكهذة واخلاذر الطاز ذة
(سوتمرب/أيفول  )4112نظرا إىل املناقشة بش ن التوحيد املمين ملوا رتا املنتجذا اجلاقذة واجملرترتذة ،ومذن املتوقذع أن
تشارك يف الدور التاسعة عشر لفجنة املعنية بالرتاكهة واخلار الطاز ة (أكتوبر/تشذرين األول  )4115نظذرا إىل دراسذة
موا رتا الدستور الغاايي املتعفقة بالثوم والوطاطس الصامة لألك  ،امن مجفة مساي أخر ته اجلهازين .
 - 17وسرتد املعفوما اليت قدمتها الفجنة االقتصادية ألوروبا عن األنشطة املتصفة بعم الدستور الغاايي يف الوثيقذة
.CAC/38/ INF/8

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
تطويق املوا رتا الدولية لفرتاكهة واخلار
 - 18تشذذارك أمانذذة الدسذذتور الغذذاايي بانتظذذام يف اال تماعذذا العامذذة خلطذذة منظمذذة التعذذاون والتنميذذة يف امليذذدان
االقتصادي بصرتة مراق من أ توادل املعفوما بش ن العم املتص بتوحيد املوا رتا الاي يقوم به اجلهازان وتقدي
إسهاما خبصوص املساي اا االهتمام املشرتك اليت ري مناقشتها يف كذال اجلهذازين .وشذاركت األمانذة أياذا يف
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عدد من أنشطة بناء القدرا اليت تاطفع بها منظمة التعاون والتنمية من أ تقدي عروض عن عم الدستور الغذاايي
يف جمال ود الرتاكهة واخلار .وتقدم أمانة منظمة التعاون والتنمية بشي منتظ معفوما عن أنشطة املنظمذة املتصذفة
بالفجنة املعنية بالرتاكهة واخلار الطاز ة .ويهدف التعاون بذني الدسذتور الغذاايي وخطذة منظمذة التعذاون والتنميذة إىل
استيشاف أو ه التآزر بش ن العم التيميفي بني اجلهازين ،مث موا ذفة إعذداد اليتيوذا الترتسذريية ملنظمذة التعذاون
والتنمية خبصوص موا رتا الدستور الغاايي لفرتاكهة واخلار.
اخلصايص الييميايية ملافرتا املويدا واستاداماتها الثانوية
 - 12تقدم أمانة منظمة التعاون والتنمية بانتظام معفوما عن اخلصايص الييميايية ملافرتا املويدا واسذتاداماتها
الثانوية إىل الفجنة املعنية مبافرتا املويدا  .وتتص هاه املعفوما بالعم اجلاري يف هاه الفجنة بشذ ن واذع حذدود
قصو ملافرتا املويدا  ،وال سيما لتقدي تو يهذا عذن واذع امذدود القصذو لفمافرتذا بالنسذوة إىل ا ا ذي
الثانوية ،مبا يف الك املساي األخر املتعفقة بهاه السفع.
 - 41وسرتد املعفوما املقدمة من أمانة منظمة التعاون والتنمية عن األنشطة املتصفة بعم الدستور الغاايي يف الوثيقة
.CAC/38 INF1

اجمللس الدولي لزيت الزيتون
 - 41يتعاون اجملفس الدولي لزيت الزيتون منا قرت طويفة مع الدستور الغاايي يف ياغة وتنقذي نصذوص الدسذتور
الغاايي املتعفقة باملنتجا اا الصفة بالزيتون ،ويشارك بانتظام يف الفجان اا الصفة ،مث ا تماعا الفجنة املعنيذة
بالدهون والزيو والفجنة املعنية بالرتاكهة واخلار املصذنعة .وقذد قذدم اجملفذس الذدولي لزيذت الزيتذون معفومذا عذن
أنشطتها اا الصفة يف الدور األخري لفجنة املعنية بالدهون والزيو .
 - 44وتتفقى أمانة الدستور الغاايي وثايق لال تماعا اخلا ة باملنتجا املتصفة بالزيتون والذيت ينظمهذا اجملفذس
وتشارك ،عند االقتااء ،يف تقدي آخر املعفوما عن عم جلان الدستور الغاايي اا الصفة.
املنظمة الدولية للكروم والنبيذ
 - 43تقدم املنظمة الدولية لفيروم والنويا بانتظام معفوما عذن أنشذطتها اا الصذفة ،أو تشذارك يف هيئذة الدسذتور
الغاايي ويف عد جلان تابعة لفدستور الغاايي ،ال سيما الفجان املعنية باملواد املااقة إىل األغاية ،واملفوثا يف األغايذة،
والرتاكهة واخلار الطاز ة.
 - 42وتشارك هاه املنظمة يف عم الفجنة املعنية باملواد املااقة إىل األغاية ،ال سيّما قيمذا يتعفذق باألحيذام املتصذفة
باملواد املااقة إىل األغاية يف املوا رتة العامة لفمذواد املاذاقة إىل األغايذة ،وبشذي خذاص قئذة "نويذا العنذ " وقئاتهذا
الرترعية ويف استعراض نظام التصنيف الغاايي.
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 - 45وسرتد معفوما مرتصّفة عن أنشطة املنظمة الدولية لفيروم والنويا وعن التعاون مع الدسذتور الغذاايي يف الوثيقذة
CAC/38 INF/5

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 - 46تشارك أمانة الدستور الغاايي بانتظام يف دورا هيئة تدابري الصلة النواتية التابعذة لالترتاقيذة الدوليذة لوقايذة
النواتا  .وباإلااقة إىل الك ،قإن االتصال غري الرمسي بني أمانة ك مذن الدسذتور الغذاايي واالترتاقيذة الدوليذة مسذتمر
بش ن مساي اا اهتمام مشرتك ليال الطرقني.
 - 47وتتعاون االترتاقية الدولية وأمانذة الدسذتور الغذاايي بشذ ن املسذاي الرتنيذة/اإلداريذة ،مثذ املواقذع اإلليرتونيذة
والترتاع مع ها االتصال ومجاعا العم اإلليرتونية وغريها .وتعم أمانة الدستور الغذاايي ،نوذا إىل نذ مذع
أمانة االترتاقية ،عفى واع نساة ديد لنظام التعفيق اإلليرتونذي مبذا يسذم بتفقذي التعفيقذا بشذي آمذن ومجعهذا
بطريقة آلية .ومن املتوقع أن يصو هاا النظام حال ميفسسيا بالنسوة إىل الرتاو ومنظما أخر  .وقذد تذ خر العمذ بشذ ن
هاا النظام بسو مساي تتعفق بإعاد التنظي الداخفي اخلاص بدع نظ الرتاو وإن املرتاواا مع مذورد خذار ي قذاب
قوسني أو أدنى من االنتهاء.
باء-

العالقات بني هيئة الدستور الغذائي واملنظمات الدولية غري احلكومية

املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس
 - 48يتمتع الدستور الغاايي مبركز اتصال وتنسيق مع الفجنة الرتنية  32املعنيذة باملنتجذا الغااييذة والفجنذة
املعنية مبصايد األمساك وتربية األحياء املايية والفجنة املعنية بتقيي االمتثال التابعة لفمنظمة الدوليذة لتوحيذد املقذاييس.
لالك ،تتفقى األمانة ك الوثايق اخلا ة بهاه الفجان وتتابع عمفها وتشارك يف اال تماعا اا الصفة قدر اإلميان.
432

 - 42كما تتابع أمانة الدستور الغاايي وأمانة ا تماع اخلرباء املشرتك بشذ ن تقيذي املاذاطر املييروبيولو يذة أعمذال
الفجنة الرترعية  2املعنية باألحياء الدقيقة .وقد دعيت األمانة إىل املشاركة يف ا تماعها القادم (يونيو/حزيران .)4115
 - 31وتشارك املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس بانتظام يف هيئة الدستور الغاايي ويف الفجنة املعنية ب سالي التلفيذ
وأخا العينا  ،حيث تُعترب مساهمتها الرتنية مهمة دا قيما خيص طرق التلفي واملساي العامذة مثذ عذدم الذيقني يف
أخا العينا  .وإن مساهمة املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس يف جمال طرق التلفي وأخا العينذا كذوري ذدا نظذرًا إىل
أن أكثر من  311طريقة حتفي تشري إىل الطرق اليت تعتمدها املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس.
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 -31وترد معفوما مرتصفة عن أنشطة املنظمة الدولية لتوحيذد املقذاييس وتعاونهذا مذع الدسذتور الغذاايي يف الوثيقذة
.CAC/38 INF/6
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امللحق  - 0نصوص الدستور الغذائي اليت تشري إىل املنظمة الدولية لصحة احليوان

العنوان

املرجع
CAC/RCP 52-2003

مدونة املمارسا املتعفقة باألمساك واملنتجا السميية

CAC/RCP 54-2004

مدونة املمارسا بش ن التغاية السفيمة لفليوان

CAC/RCP 57-2004

مدونة السفوك بش ن نظاقة األلوان ومنتجا األلوان

CAC/RCP 58-2005

مدونة املمارسا الصلية لفلوم

CAC/GL 38-2001

اخلطوط التو يهية لتصمي الشهادا الرمسية العامة وإعدادها وإ دارها واستادامها

CAC/RCP 61-2005

مدونة املمارسا لفلد من مقاومة املاادا املييروبية واحتوايها

CAC/GL 26-1997

اخلطوط التو يهية لتصمي نظ قلص الواردا والصادرا الغاايية وإ دار الشهادا هلا ،وتشغي تفذك
النظ  ،وتقييمها واملصادقة عفيها

CAC/GL 60-2006

موادئ التتوّع/تتوّع املنتجا ك دا امن نظام قلص األغاية وإ دار الشهادا هلا

CAC/GL 62-2007

موادئ العم لتلفي املااطر عفى سالمة األغاية ليي تطوقها اميوما

CAC/GL 67-2008

منواج لشهاد تصدير امفي ومشتقاته

CAC/GL 77-2011

اخلطوط التو يهية بش ن حتفي هلاطر مقاومة ماادا املييروبا اليت تنقفها األغاية

CAC/GL 78-2011

اخلطوط التو يهيّة بش ن مياقلة الويترييا املفتوية والساملونيال يف م الد اج

CAC/GL 80-2013

اخلطوط التو يهية بش ن تطويق تقيي املااطر عفى األعالف

CAC/GL 82-2013

املوادئ واخلطوط التو يهية لفنظ الوطنية لفرقابة عفى األغاية

CAC/GL 85-2014

اخلطوط التو يهية بش ن مياقلة الشريطية العزالء يف موم األبقار الدا نة

لالعتماد من قِو اهليئة يف دورتها
الثامنة والثالثني

اخلطوط التو يهية ملياقلة الشعرينة امفزونية يف موم اخلنزيريا

