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إىل:

جهات االتصال التابعة للدستور الغذائي
املنظمات الدولية املهتمّة

من:

األمانة،
هيئة الدستور الغذائي

املوضوع:

طلب إبداء التعليقات وإعطاء معلومات حمدّثة عن :النظم الوطنية للرقابة على األغذية ،جهات االتصال
التابعة للدستور الغذائي واألجهزة الوطنية املعنية مبسائل الدستور الغذائي ،مبا يف ذلك مشاركة
املستهلكني يف عملية وضع املواصفات الغذائية واستخدام مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات
الصلة على املستوى الوطين واملسائل املتصلة بالتغذية يف اإلقليم واملشاركة يف عمل الدستور الغذائي ويف
األنشطة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية إلسداء املشورة العلمية.

آخر مهلة:

 51ديسمرب/كانون األول 2152

التعليقات:

إىل:
أمانة،
هيئة الدستور الغذائي،
برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
الصحة العاملية،
Viale delle Terme di Caracalla
00153
Rome, Italy
الربيد اإللكرتونيcodex@fao.org :

مع نسخة إىل:
جهة االتصال التابعة للدستور الغذائي يف لبنان،
املهندسة مريم عيد
وزارة الزراعة
شارع السفارات
منطقة بئر حسن–مقابل ثكنة هنري شهاب
بريوت ،لبنان
الربيد اإللكرتونيmeid@agriculture.gov.lb:

معلومات أساسية
يسعى هذا التعميم إىل مجع املعلومات عن التطورات احلاصلة منذ الدورة السادسة للجنة تنسيق الدستور
الغذائي للشرق األدنى املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العاملية يف بلدان منطقة الشرق األدنى
يف الدستور الغذائي وذلك بهدف تيسري مناقشة املسائل ذات الصلة خالل الدورة السابعة للجنة تنسيق الدستور الغذائي
للشرق األدنى .ويطلب االستبيان املرفق معلومات عن حالة تطوير نظم الرقابة على األغذية واألولويات الراهنة
واالحتياجات على مستويي بناء القدرات والتدريب.
طلب املعلومات
حتضرياً للدورة السابعة للجنة تنسيق الدستور الغذائي للشرق األدنى املشرتكة بني الفاو ومنظمة الصحة
العاملية ،فإنّ األعضاء يف منطقة الشرق األدنى واملنظمات الدولية املعنية مدعوة إىل إعطاء معلومات حمدّثة منذ انعقاد
الدورة السادسة للجنة باستخدام االستمارة املعدّة خصيصاً لتقديم املعلومات وذلك بواسطة الربيد اإللكرتوني يف مهلة
أقصاها  21ديسمرب/كانون األول .1021
MF033/A
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استمارة تقديم املعلومات من جانب البلدان األعضاء يف جلنة تنسيق الدستور الغذائي للشرق األدنى
(معلومات حمدّثة منذ انعقاد الدورة السادسة للجنة)

السؤال  :2تعزيز النظم الوطنية للرقابة على األغذية
 5-5يرجى ذكر أيّ تطورات/إجراءات هامة يف بالدكم لتحسني النظم الوطنية للرقابة على األغذية .وميكن هلذا أن
يشمل اإلجراءات يف اجملاالت التالية:
5-5-5
2-5-5
3-5-5
4-5-5
1-5-5
6-5-5
7-5-5
8-5-5

القوانني واألنظمة الوطنية اخلاصة باألغذية؛
السياسات/اإلسرتاتيجية اخلاصة بسالمة األغذية (مث ًال حتليل املخاطر)؛
إدارة الرقابة على األغذية (مث ًال أجهزة اإلشراف على الرقابة على األغذية)؛
خدمات التفتيش؛
البنى التحتية املخربيّة واألنشطة املخربيّة؛
اتفاقات تيسري التجارة؛
نشر املعلومات؛
والتدريب/بناء القدرات.

يرجى ذكر اآلليات/البنى املنشأة حديثاً للتعاون بني القطاعات واالختصاصات يف جماالت تقدير املخاطر
2-5
وإدارة املخاطر و/أو اإلبالغ عن املخاطر على املستوى الوطين (مبا يف ذلك اللجان الوطنية للدستور الغذائي أو سواها من
جلان) فض ًال عن فعالية هذه اآلليات/البنى.

السؤال  :1تعزيز البنى الوطنية للدستور الغذائي
يرجى ذكر ما يلي:
 5-2أي إجراءات هامة اختذتها بالدكم لتعزيز بنى الدستور الغذائي على املستوى الوطين ولتفعيل املشاركة يف
الدستور الغذائي.
 2-2تركيبة اللجنة الوطنية للدستور الغذائي (أو أي جهاز معادل أو مشابه هلا) وتشكيلها وطريقة عملها ،أو
اخلطط املوضوعة إلنشائها.
 3-2أي إجراءات حمددة متّخذة لتعزيز جهات االتصال التابعة للدستور الغذائي (أي العمليات التشاورية املشرتكة
بني القطاعات حول مسائل الدستور الغذائي ،مبا يف ذلك زيادة مشاركة املستهلكني وأصحاب املصلحة اآلخرين)؛
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 4-2العقبات احلالية اليت حددتها جهات االتصال التابعة للدستور الغذائي واللجان الوطنية للدستور الغذائي (أو
أي جهاز معادل أو مشابه هلا)؛
 1-2واحلاجة املعبّر عنها إىل بناء القدرات من أجل تعزيز جهات االتصال التابعة للدستور الغذائي واللجان الوطنية
للدستور الغذائي (أو أي جهاز معادل أو مشابه هلا).

السؤال  :3اجملاالت ذات األولوية للتنفيذ واالحتياجات ذات الصلة على صعيد التدريب
يرجى ذكر ما يلي:
5-3

املسائل املتصلة بسالمة األغذية اليت أُسندت إليها األولوية يف الوقت الراهن واليت ينبغي معاجلتها على
املستويني الوطين واإلقليمي؛

2-3

جماالت التدريب (اجلاري ويف املستقبل) اليت أُسندت إليها األولوية يف الوقت الراهن؛

3-3

الدعم اإلضايف الالزم من خالل التدريب والتطوير.

السؤال  :4استخدام مواصفات الدستور الغذائي واألولويات واالهتمامات الوطنية
يرجى ذكر ما يلي:
ي من مواصفات الدستور الغذائي احملددة والنصوص ذات الصلة (قيد اإلعداد حالي ًا أو املوجودة أصالً) هي يف
 5-4أ ّ
صدارة األولويات واأله ّم يف الوقت الراهن بالنسبة إىل بلدكم؛
2-4

ما هي جماالت األولوية الراهنة لوضع املواصفات الوطنية؛

3-4

وكيف يت ّم استخدام مواصفات الدستور الغذائي يف الوقت الراهن وما مدى جدواها على املستوى الوطين.

السؤال  :1األنشطة العلمية (املقاربة املستندة إىل املخاطر) وأنشطة مجع البيانات
يرجى ذكر ما يلي:
 5-1جماالت تطبيق املقاربة املستندة إىل املخاطر (مثالً برامج املراقبة وبرامج أخذ العيّنات والتفتيش واألساس
العلمي للقرارات املتصلة بسالمة األغذية)؛

4

CL 2012/28-NEA

 2-1األنشطة الرئيسية اجلارية يف جمال مجع البيانات لتحديد األخطار وامللوثات الرئيسية املتصلة بسالمة األغذية
أو مراقبتها يف سلسلة إمداد األغذية لتحديد األمراض املنقولة بواسطة األغذية وحاالت التفشي ذات الصلة أو مراقبتها؛
 3-1استخدام البيانات اليت متّ مجعها بواسطة التفتيش والرقابة أو املراقبة من جانب املؤسسات/الوكاالت املعنية
بعملية تقدير املخاطر على سالمة األغذية و/أو إدارتها؛
 4-1آليات حتديد البيانات الوطنية عن استهالك األغذية يف ما يتعلق بتقييم مدى تعرّض املستهلكني لألخطار
املتصلة بسالمة األغذية؛
واألنشطة اجلارية أو االهتمامات باملشورة العلمية يف جمال تقدير املخاطر ،ومنها مثالً حتليل املخاطر /
1-1
الفوائد (مث ًال املخاطر على سالمة األغذية مقابل الفوائد الغذائية).

السؤال  :6املسائل املتصلة بالتغذية يف املنطقة
يرجى ذكر أي مسائل تتعلق بالتغذية ومنها مثالً :السُّمنة ،الوزن الزائد ،نقص الوزن ،النقص يف املغذيات الدقيقة وأي
إجراءات متخذة يف جمال الصحة العامة ،مبا يف ذلك التثقيف التغذوي واستخدام بطاقات التوسيم واملطالبات الغذائية،
وتطبيق االسرتاتيجية العاملية ملنظمة الصحة العاملية بشأن أمناط التغذية والنشاط البدني والصحة.

السؤال  :7التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة
يرجى إعطاء معلومات عن املبادرات على املستويني الوطين واإلقليمي للتشجيع على تنسيق العمل يف جمال املواصفات
الغذائية مع املنظمات الدولية واإلقليمية األخرى.

السؤال  :8أية مسائل أخرى
يرجى إبداء أي تعليقات أخرى قد ترغبون فيها يف أي من اجملاالت اليت تُعنى بها جلنة تنسيق الدستور الغذائي
للشرق األدنى املشرتكة بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية.

