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مقدمة
 - 1عقدت اللجنة التنفيذية هليئة الدستتور الغتذائي دورتهتا الستابعة والستتني يف املقتر الرئيستي ملنظمتة األغذيتة
والزراعة (الفاو) يف روما متن  71إىل  72يونيتو/حزيتران  .7417وتترأ التدورة الستيد  ،Sanjay Daveرئتي هيئتة
الدستور الغذائي يعاونه نوابه الثالثة وهم التدكتور ( Samuel Godefroyكنتدا) والستيدة Awilo Ochieng Pernet
(سويسرا) والربوفيسور ( Samuel Sefa-Dedehغانا) .وترد يف املرفق األول بهذا التقرير القائمتة الكاملتة باملشتاركني
يف الدورة.
 - 7وقد افتتح الدورة الدكتور  ، Modibo Traoréاملدير العام املساعد للفاو مرحب ًا بأعضاء اللجنة نيابة عن الفتاو
وعن منظمة الصحة العاملية .وذكّر مبسؤولية اللجنة التنفيذية املتمثلة يف إسداء املشتورة يف اتال اإلدارة هليئتة الدستتور
الغذائي يف ما يتعلق بوضع املواصفات وباملسائل االسرتاتيجية .وشدد على أهمية عملية التخطيط االسترتاتيجي للدستتور
الغذائي للفرتة  7412-7414وارتباطها بعملية التفكري االسرتاتيجي اليت أطلقها املدير العام اجلديد للفاو يف سنة 7417
من أجل حتديد التوجه االسرتاتيجي املقبل للفاو .وأشار إىل أهمية حساب أمانة الدستور الغذائي وبترام بنتاء القتدرات
امل شرتكة بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية حرصاً على مشاركة البلدان النامية وضرورة التطلّع إىل املستقبل لتحديد اآلليتة
اليت ستستخدم بعد إجناز مشاريع حساب أمانة الدستور الغذائي .وأثنى الدكتور  Traoréعلى العمليات املفتوحة التيت
تتبعها اهليئة من خالل تعاونها مع املنظمات غري احلكومية وتواصلها مع املنظمتات املعنيتة بوضتع مواصتفات خاصتة.
وأكّد للجنة أنّ الفاو ملتزمة مبواصلة تقديم الدعم مليزانية الدستور الغذائي وأنها سوف تسعى إىل جانتب منظمتة الصتحة
العاملية إىل إجياد حلّ للثغرات الراهنة يف امليزانية واملتصلة باملشورة العلمية التيت تستديها املنظمتتان للدستتور الغتذائي.
وختم مداخلته متمني ًا للمندوبني النجاح يف مداوالتهم.
 - 3ورحّب الرئي بدوره بأعضاء اللجنة التنفيذية وأكد على ضرورة إحراز تقدم على صعيد اخلطتة االسترتاتيجية
اليت يتعيّن على اهليئة إجنازها بصيغتها النهائية يف عام  7413وبدء املناقشات إلجياد بتديل حلستاب أمانتة الدستتور
الغذائي الذي سينتهي العمل به يف سنة .7415

اعتماد جدول األعمال (البند  1من جدول األعمال)

1

 - 4أضافت اللجنة التنفيذية إىل البند  1من جدول األعمال (املسائل األخرى واألعمال يف املستقبل) مناقشة مشتروع
جدول أعمال الدورة السادسة والثالثني هليئة الدستور الغذائي (الوثيقة  )CRD 6واعتمدت ،بعد إدخال هذا التعتديل،
جدول األعمال املؤقت ليكون جدو ًال ألعمال الدورة.

1

الوثيقة CX/EXEC 12/67/1
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االستتتتتعرات التقييمتتتتي لواتت ت مواصتتتتفات الدستتتتتور الغتتتتذائي والنصتتتتو
(البند  2من جدول األعمال)
مشاري املواصفات والنصو

ات الصتتتتلة

ات الصلة املعرواة على اهليئة العتمادها (البند ( 2أ) من جدول األعمال)

اجلزء األول – مشاري املواصفات والنصو

2

ات الصلة عند اخلطوات  8أو  8/5أو  5ا ُملعَجَّلة

اللجنة املعنية بنظافة األغذية
املشروع املقرتح ملدونة املمارسات بشأن مكافحة الفريوسات يف األغذية
ذكّر أحد األعضاء بأن وفد النروي يف اللجنة املعنية بنظافة األغذية اقرتح إحالتة امللحتق األول متن املدونتة إىل
-5
اللجنة املعنية باألمساك واملنتجات السمكية ملواءمته مع األحكام املوجودة يف النصوص اليت وضعتها تلك اللجنتة .وكتان
الوفد قد أثار أيضاً يف اللجنة املعنية باملبادئ العامة مسألة عامة متصلة بالعالقات بني جلتان الستلع األساستية واللجتان
العامة ووافقت اللجنة املعنية باملبادئ العامة على النظر يف هذه املسألة يف دورتها املقبلة.
وذكّر الرئي بأنّ اللجنة املعنية بنظافة األغذية قد نقلت املدونة إىل اخلطوتني  ،2/5ولتذا ال ككنهتا إحالتهتا
-1
إىل اللجنة املعنية باألمساك واملنتجات السمكية للحصتول علتى مشتورتها ،نظترا إىل توقيتت التدورات ،وأل ّن ذلتك كتان
ليؤخر التقدم احملرز يف مسألة هامة متصلة بسالمة األغذية .غتري أن املدونتة ستتلحال بعتد اعتمادهتا إىل اللجنتة املعنيتة
باألمساك واملنتجات السمكية اليت ككنها أن تقتدم إىل اللجنتة املعنيتة بنظافتة األغذيتة مالحظتات أو اقرتاحتات بأيتة
تعديالت على النحو املطلوب.
ووافقت اللجنة على احلاجة إىل ضمان تنسيق أفضل بني اللجان ،متع األختذ باالعتبتار أن إحالتة مستألة متن
-1
جلنة إىل أخرى ينبغي أال يؤخر سري العمل.
وأوصت اللجنة التنفيذية باعتماد املدونة املتذكورة أعتاله ومجيتع البنتود األخترى احملالتة إىل اللجنتة املعنيتة
-2
بنظافة األغذية العتمادها.

2

الوثيقتان  CX/EXEC 12/67/2و CX/EXEC 12/67/2-Add.1
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اللجنة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية
التعديالت على نظام الرتقيم الدولي
-2

الحظت اللجنة أنه يتعيّن تصحيح رقم هكساميتا فوسفات الصوديوم يف نظام الرتقيم الدولي ليصبح

).452(vi

 -14وأشارت اللجنة إىل أنه ،إثر إعداد جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامليتة
واملعنية باملواد املضافة إىل األغذية يف اجتماعها الرابع والسبعني مواصفات لسيليكات األلومنيوم والبوتاسيوم" ،ستيليكات
األلومنيوم البوتاسيوم القائمة على الفضة البيضاء" ،وافقت اللجنة املعنيتة بتاملواد املضتافة إىل األغذيتة علتى إضتافة رقتم
جديد إىل نظام الرتقيم الدولي (هو الرقم  )511ليشري إىل هذه املادة وحذفت أيضتاً اإلشتارة إىل "الصتبغات القائمتة علتى
الفضة البيضاء" يف اسم املادة ،دون أن تالحظ أن نظام الرتقيم الدولي قتد أدرج بالفعتل ستيليكات األلومنيتوم البوتاستيوم
حتت الرقم .555
ص اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي باعتماد هتذا الترقم اجلديتد متن أرقتام
 -11ولتصحيح هذا اخلطأ ،مل تو ِ
نظام الرتقيم الدولي ،وأوصت بأن تعيد اللجنة املعنيتة بتاملواد املضتافة إىل األغذيتة النظتر يف رقتم جديتد لتت "ستيليكات
األلومنيوم البوتاسيوم القائمة على الفضة البيضاء" على أسا املواصفات اليت أعدتها جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمتة
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملعنية باملواد املضافة إىل األغذية يف دورتها الرابعة والسبعني.
-17

وأوصت اللجنة باعتماد مجيع النصوص األخرى اليت قدمتها اللجنة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية.

مسائل أخرى
 -13رأى أحد األعضاء أنّ التفسريات املتعلقة باملناقشات اليت دارت حول استخدام املالحظتة  ،111كمتا وردت يف
املالحظات بشأن عمل اللجنة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية ،مل تعك املواقف اليت جرى التعبري عنهتا يف اللجنتة.
وأشار العضو املمثل آلسيا ،متحدثاً بصفته رئيساً للجنة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية ،إىل أن القصد متن املالحظتات
كان إعطاء حملة عامة عن عمل اللجنة ،وال ينبغي النظر إليها على أنها موقف الدورة الرابعة واألربعتني للجنتة املعنيتة
باملواد املضافة إىل األغذية ،وإمنا إلبراز عدم وجود اتفاق يف اآلراء بشأن املالحظة  111فقتط .وأوضتح العضتو أنّ اللجنتة
كانتتت علتتى استتتعداد للنظتتر يف هتتذه املستتألة إذا متتا طُرحتتت مقرتحتتات أختترى ،إال أنّ ذلتتك مل يكتتن اتتدياً يف إطتتار
االستعراض التقييمي.
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مواصفات أخرى والنصو

ات الصلة

 -14إقراراً من اللجنة بأنه قد متّ استيفاء معتايري االستتعراض التقييمتي ،أيّتدت اعتمتاد مجيتع النصتوص األخترى
املقدمة من األجهزة الفرعية التالية:







اللجنة املعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية اخلاصة
اللجنة املعنية بأساليب التحليل وأخذ العينات
اللجنة املعنية بامللوثات يف األغذية
اللجنة املعنية مبخلفات املبيدات
اللجنة املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية
اللجنة املعنية بتوسيم األغذية

اجلزء الثاني  -مشاري املواصفات املقرتحة والنصو

ات الصلة عند اخلطوة 5

اللجنة املعنية بفحص الواردات والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات
 -15ذكّرت اللجنة التنفيذية بأنّ العام املستهدف الستتكمال العمتل كتان عتام  ،7417وأشتارت إىل أن اللجنتة قتد
عقدت اجتماعاً جملموعة عمل فعلية كان يلفرتض بها أن تنظر يف مجيع القضايا املتبقية من أجتل تيستري وضتع الصتيغة
النهائية هلذا العمل يف دورتها القادمة لكي تعتمدها اهليئة من ثمّ يف عام .7413
املواصفات األخرى والنصو

ات الصلة

 -11أوصت اللجنة بأن تلعتمد عند اخلطوة  5مجيع مشاريع املواصتفات املقرتحتة والنصتوص األخترى ذات الصتلة
املقدمة من اهليئات الفرعية التالية:







اللجنة املعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية اخلاصة
فريق املهمات املخصص احلكومي الدولي املعين بعلف احليوان
اللجنة املعنية بأساليب التحليل وأخذ العيّنات
اللجنة املعنية مبخلفات املبيدات
اللجنة املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية
اللجنة املعنية بتوسيم األغذية
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االقرتاحات لوا مواصفات جديدة والنصو

7

ات الصلة (البند ( 2ب) من جدول األعمال)

3

 -11ذكّرت اللجنة باملعايري احملددة يف دليل اإلجراءات بالنسبة إىل االستعراض التقييمي ونظرت يف اقرتاحات
العمل اجلديد وأبدت املالحظات التالية.
اللجنة املعنية بامللوثات يف األغذية
 -12أشارت اللجنة إىل أنّ اللجنة املعنية بامللوثات يف األغذية تقدمت بسبعة اقرتاحات لعمل جديد وحبثت يف ما
إذا كان األمر يستدعي رفع توصيات حمددة بشأن عبء العمل ككلّ وإمكانية االضطالع به ،مع مراعاة أنّ بعض بنود
عمل اللجنة مل تلنجز يف املوعد املقرر هلا  ،باإلضافة إىل عدة أوراق مناقشة بشأن موضوعات أخرى من املقرر بالفعل
النظر فيها يف الدورة التالية  .وأشري أيضاً إىل أنّ بعض البنود اجلديدة تتطلّب عمالً مكثّفاً ومنها مثالً مراجعة عدد من
احلدود القصوى للرصاص.
 -12ورأى بعض األعضاء أنّ كل جلنة من اللجان مسؤولة عن إدارة أعماهلا وأنّ اللجنة املعنية بامللوثات يف األغذية
أثبتت جدارتها يف معاجلة قضايا هامة متصلة بسالمة األغذية .وذكّر الرئي بأنّه يتعيّن على اللجنة التنفيذية مراقبة
التقدم احملرز يف العمل وعبء العمل امللقى على عاتق اللجان يف إطار املنظور العام لالستعراض التقييمي.
 -74وبعد املناقشة ،أشارت اللجنة التنفيذية إىل أهمية العمل الذي تضطلع به اللجنة املعنية بامللوثات يف األغذية
وأوصت باملوافقة على مجيع بنود العمل املقرتحة وشجّعت اللجنة على مواصلة إدارة عبء العمل الثقيل امللقى على
عاتقها بصورة فعّالة.
اللجنة املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية
 -71أحاطت اللجنة علماً مبختلف اآلراء اليت عبّر عنها األعضاء حول اقرتاح إدراج مادة الزلباترول يف قائمة
األولويات بالنسبة إىل العقاقري البيطرية لتقييمها أو إعادة تقييمها من جانب جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملعنية باملواد املضافة إىل األغذية .وذكّر الرئي بأنّ والية اللجنة التنفيذية تقضي بأن
تنظر يف اقرتاحات العمل اجلديد احملالة إليها من قِبل اللجنة كما يرد يف القسم ألف من قائمة األولويات .وذكّر أيضاً
بعدم وجود توافق داخل اللجنة حول إدراج مادة الزلباترول يف قائمة األولويات وأنّ اللجنة املعنية مبخلفات العقاقري
البيطرية يف األغذية قد أحالت هذه املسألة إىل اهليئة.

3
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 -77ورأى أحد األعضاء أنه ،يف ظلّ عدم وجود توافق داخل اللجنة حول تغيري املعايري احلالية إلدراج املواد يف
قائمة األولويات ،كان جيدر باللجنة إدراج مادة الزلباترول يف قائمة األولويات طبقاً لإلجراءات املتبعة حالياً ،ويكون
بالتالي املوضوع املطروح على اهليئة يف غري حملّه.
 -73ورداً على طلب بعض اإليضاحات ،ذكّرت األمانة بأنّ اللجنة كانت قد طلبت توجيهات من اهليئة يف ظ ّل
عدم وجود توافق حول إدراج مادة الزلباترول يف قائمة األولويات وبأنّ املرفق التاسع يشري إىل مادة الزلباترول مع إضافة
مالحظة توضح حالتها الراهنة ومفادها أنّ " اإلبقاء على هذا العقار البيطري يف القائمة هو رهن بنتائ املناقشات يف
الدورة اخلامسة والثالثني هليئة الدستور الغذائي (انظر الوثيقة  ،REP12/RVDFالفقرة  .")112وأشار الرئي إىل أنّ
اهليئة سوف تنظر يف هذا املوضوع بناء على طلب اللجنة املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية.
 -74وأيّدت اللجنة التنفيذية االضطالع بعمل جديد بالنسبة إىل مجيع املواد الواردة يف القسم ألف من املرفق التاسع
بالوثيقة .REP12/RVDF
جلنة تنسيق الدستور الغذائي يف الشرق األدنى املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
املواصفة اإلقليمية ملعجون البلح
 -75عرضت األمانة وثيقة املشروع الواردة يف وثيقة قاعة املؤمتر ( )CRD 7واليت تقدم بها العضو من الشرق األدنى
نيابة عن جلنة التنسيق.
 -71والحظت اللجنة أنّ وثيقة املشروع تشري إىل تداول هذه السلعة على نطاق العامل ككلّ واتفقت على أن توصي
اهليئة مبا يلي :املوافقة على عمل جديد لوضع مواصفة ملعجون البلح والطلب إىل اللجنة املعنية بالفاكهة واخلضر
املصنعة النظر يف هذه املهمة يف دورتها السادسة والعشرين ( 12-15أكتوبر/تشرين األول  .)7417لكن ،إذا اعتربت
اللجنة أنّ من غري املمكن وضع مواصفة عاملية ملعجون البلح ،ككن عندها االضطالع بالعمل لوضع مواصفة إقليمية خالل
الدورة السابعة للجنة تنسيق الدستور الغذائي يف الشرق األدنى ( 75-71يناير/كانون الثاني .)7413
اقرتاحات عمل جديد أخرى
 -71اتفقت اللجنة على أن توصي اهليئة باملوافقة على مجيع البنود األخرى املقرتحة كعمل جديد كما ترد يف
الوثيقة .CX/EXEC 12/67/3
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 -72ذكّرت اللجنة بأنّ هيئة الدستور الغذائي كانت قد اتفقت يف دورتها الثالثة والثالثني على إرجاء البتّ يف وقف
العمل على املواصفة اخلاصة باألجبان اجملهّزة وعلى الطلب إىل جلان التنسيق املهتمّة مناقشة مدى احلاجة إىل
5
مواصفات إقليمية لألجبان اجملهّزة ونطاق هذه املواصفات للبتّ فيها يف ضوء توصياتها خالل دورتها الرابعة والثالثني.
 -72وأحاطت اهليئة علماً يف دورتها الرابعة والثالثني بأنّ آراء جلان التنسيق تراوحت بني مؤيّد لوقف العمل على
األجبان اجملهّزة وملعارض له .ومل تؤيّد اهليئة اقرتاحاً تقدمت به اللجنة التنفيذية يف دورتها اخلامسة والستني ويقضي
بتعليق العمل على هذه املسألة ملدة ثالث سنوات إفساحاً يف اجملال ملختلف البلدان جلمع املعلومات عن املشاكل املتصلة
بالتجارة الدولية بهذه املنتجات .واتفقت اهليئة كخطوة تالية على الطلب إىل أمانة الدستور الغذائي أن يعدّ ،بالتشاور
6
مع رئي اللجنة املعنية باأللبان ومنتجات األلبان ،تعميم ًا للنظر يف إمكانية القيام مبزيد من العمل يف هذا اجملال.
 -34وقد صدر بالفعل التعميم  CL 2011/20-CAC/MMPيف شهر أكتوبر/تشرين األول  7411لطلب معلومات
عن )1( :املشاكل املتصلة بتجارة األجبان اجملهّزة ( )4-7 :؛ و( )7النطاق املمكن لألجبان اجملهّزة وحمتواها
ومواصفاتها الفنية (  .)2-5 :وقد أجرت اللجنة املعنية باأللبان ومنتجات األلبان وأمانة الدستور الغذائي حتلي ًال
للردود الواردة من قِبل اثنني وعشرين من األعضاء ومراقب واحد على حنو ما هو مبيّن يف الوثيقة
.CX/CAC 12/35/10
 -31وذكّر مستشار جلنة التنسيق يف جنوب غرب احمليط اهلادئ ،متحدثاً بصفة البلد املضيف للجنة املعنية
باأللبان ومنتجات األلبان ،بأنّ اللجنة حاولت ألكثر من أربع عشرة سنة وضع مواصفة لألجبان اجملهّزة .وعرض
التحليل الذي أُجري للمعلومات الواردة :فقد أشار ثالثة عشر عضواً ومراقب واحد إىل عدم وجود مشاكل تلذكر على
صعيد جتارة هذا النوع من املنتجات بسبب تنوّع التشريعات أو عدم وجود مواصفات؛ والحظ تسعة من األعضاء وجود
املشاكل التالية :عدم مالءمة بطاقات التوسيم أو عدم دقّتها؛ اختالف املواصفات من بلد مستورد إىل آخر؛ عدم وجود
مواصفات؛ وجود عدد قليل أو معدوم من املواصفات لضمان اجلودة والسالمة وحلماية املستهلكني واختالف الشروط
املطبّقة؛ اختالف الرتكيبة؛ وعدم وجود مستندات مرجعية.
 -37غري أنه أشري إىل أ ّن حجم األجبان اجملهّزة املتداولة يف التجارة الدولية ازداد بشكل مضطرد سنة بعد سنة
رغم تنوّع التشريعات الوطنية.

4
5
6

الوثيقة  ،ALINORM 11/34/REPالفقرات 152-154؛ التعميم  CL 2011/20-CAC/MMPوالوثيقة
الوثيقة  ،ALINORM 10/33/REPالفقرة 23
الوثيقة  ،REP11/CACالفقرة 152
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 -33أما يف ما يتعلق بنطاق األجبان اجملهّزة وحمتواها وخصائصها الفنية ،فقد تراوحت ردود األعضاء املؤيدين
ملواصلة العمل بني تقديم اقرتاحات عامة لوضع مواصفات خاصة باألجبان اجملهّزة وتقديم اقرتاحات مفصلة استندت
ثالثة منها إىل املواصفات الثالث اخلاصة باألجبان اجملهّزة اليت متّ إلغاهها يف الدورة الثالثة والثالثني للهيئة (أال وهي
7
 CODEX STAN 285-1978و CODEX STAN 286-1978و.)CODEX STAN 287-1978
 -34والحظ املستشار كذلك أنّ املنتجات اليت تلصنّع وتلباع حالياً يف األسواق يف خمتلف أحناء العامل تعتمد على
اموعة من املمارسات التقليدية وعلى أذواق املستهلكني وتفضيالتهم وعلى التطورات التكنولوجية واملواصفات الوظيفية
وأنّ وجود اموعة واسعة من األجبان اجملهّزة يؤكد مدى تأثري االبتكار يف املنتجات والنمو املستند إىل األسواق .ومل
تشر الردود الواردة إىل أي حل عملي لبعض املكونات الرئيسية لألجبان اجملهّزة حيث مل يكن هناك توافق يف اآلراء
حوهلا ،ومنها مثالً كميّة األجبان واستخدام مكونات متنوّعة كاجليالتني والنشا وبطاقات التوسيم ووصف املنت .
 -35والحظ املستشار أنّ الدستور الغذائي قد أعدّ بالفعل توجيهات عامة عن اجلوانب الرئيسية املتصلة بصحة هذه
املنتجات وسالمتها وعن التوسيم إلعالم املستهلكني مبا يف ذلك مدونة ممارسات النظافة لأللبان ومنتجات األلبان
( )CAC/RCP 57-2004واملبادئ العامة لنظافة األغذية ( )CAC/RCP 1-1969اليت تلعنى بالسالمة واملواصفات
العامة للمواد املضافة إىل األغذية ( )CODEX STAN 192-1995اليت تلعنى باستخدام املواد املضافة إىل األغذية
واملواصفات العامة الستخدام مصطلحات األلبان ( )CODEX STAN 206-1999واملواصفات العامة لتوسيم األغذية
املعبأة مسبقاً ( )CODEX STAN 1-1985اليت تلعنى بالتوسيم.
 -31ولفت املستشار عناية اللجنة إىل التوصيات الواردة يف الفقرة  74من الوثيقة
واليت تبيّن ،من بني مجلة أمور أخرى ،أنّ باستطاعة البلدان أن ختتار حتديد الشروط اخلاصة باملكونات ،يف أنظمتها
الوطنية ،ومنها مثالً احلد األدنى من الربوتينات لتلبية احتياجات غذائية حمددة وأنّ الردود واالقرتاحات احملددة
مل تقدم أي أسا جديد أو عملي ملواصلة العمل على وضع مواصفات لألجبان اجملهزة.
CX/CAC 12/35/10

 -31وأبرز األعضاء اليت كانت هلم مداخالت مؤيدة ملا تضمّنته الوثيقة من خالصة وتوصيات ،اجلهود واملوارد اليت
عبّأتها اللجنة املعنية باأللبان ومنتجات األلبان واألعضاء يف حماولتهم وضع مواصفة لألجبان اجملهزة؛ وأنّ وضع
مواصفات إقليمية هلذا النوع من املنتجات املتداولة على نطاق واسع من شأنه أن يؤدي إىل قيام حواجز جتارية
وأال يستويف معايري الدستور الغذائي اخلاصة باملواصفات اإلقليمية.

7
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 -32وأسف أعضاء آخرون لعجز الدستور الغذائي عن وضع مواصفة هلذه املنتجات مذكّرين بأنّ العديد من البلدان
ليست لديها تشريعات خاصة بهذا النوع من املنتجات .واعتربوا أنّ عدم وجود مواصفة هلذه املنتجات يلفسح يف اجملال
لقيام مواصفات خاصة وأنّ إلغاء املواصفات السابقة لألجبان اجملهزة قد أحدث فراغاً قانونياً يف التشريعات الوطنية
للبلدان اليت تعتمد على الدستور الغذائي كأسا ألنظمتها.
 -32ورداً على هذه املخاوف ،لوحظ أنّ بعض املشاكل التجارية املشار إليها هي مشاكل إقليمية بينية وتعين عددًا
حمدوداً من البلدان وسيكون من األجدى معاجلتها من خالل اختاذ إجراءات وطنية.
خالصة
 -44يف ظلّ غياب عوائق جتارية حمددة ونظراً إىل صعوبة حتديد نطاق أي مواصفة جديدة لألجبان اجملهّزة
واألسئلة املطروحة حول قابلية هذا املنت للخضوع ملواصفات ،اتفقت اللجنة مع التوصية الواردة يف الوثيقة
 CX/CAC 12/35/10وأوصت اهليئة يف دورتها اخلامسة والثالثني بوقف العمل على هذه املواصفة .وذكّرت اللجنة
أيضاً بأن املواصفات اخلاصة بهذه السلع سيستمر العمل بها استناداً إىل التشريعات الوطنية  ،بينما ككن حتديد أي
ثغرات قد يشري إليها األعضاء بالنسبة إىل اجلوانب املتصلة جبودة هذه املنتجات أو بسالمتها على حد سواء ،وإحالة
هذه الثغرات إىل اللجان املختصة لالضطالع بعمل جديد بشأنها.

التخطيط االسرتاتيجي هليئة الدستور الغذائي (البند  3من جدول األعمال)
حالة التنفيذ العامة (البند ( 3أ) من جدول األعمال)
-41

8

أحاطت اللجنة علم ًا حبالة التنفيذ الواردة يف الوثيقة  CX/CAC 12/35/11واملتعلقة باألهداف من  1إىل .4

اهلدف اخلام  :تشجيع أقصى قدر من مشاركة األعضاء وأكثرها فاعلية.
 -47قدمت األمانة دراسة استقصائية تتعلق بالنشاط  " ،7-5تشجيع االستخدام الفعال للتعليقات اخلطية يف عملية
الدستور الغذائي" .وكان استبيان قد أُرسل إىل رهساء جلان الدستور الغذائي وأمانات البلدان املضيفة وفقا ملؤشر "تقارير
من البلدان املضيفة عن أمناط تقديم تعليقات خطية استجابة للتعميمات ،والتزام رهساء اللجان باخلطوط التوجيهية
إلدارة االجتماعات" .وقد مت طرح األسئلة التالية )1( :بأي تواتر تلرسل التعليقات إىل جلنتكم من جانب الوفود اليت
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ال تكون عندها حاضرة شخصياً يف االجتماع؟ ( ) )7هل ترد هذه التعليقات عادة يف الوقت املناسب لتلدرَج يف وثائق
العمل الرمسية أو يف وثائق قاعة املؤمتر؟ ( )3كيف يللفَت انتباه الوفود األخرى خالل الدورة إىل هذه التعليقات؟.
 -43وقد بيّن حتليل الردود الواردة متن تستع جلتان أن عتدد التعليقتات اخلطيتة الصتادرة عتن األعضتاء التذين مل
حيضروا يف ما بعد اجللسات كان منخفضتا ،وأن هتذه التعليقتات تصتل أحيانتا يف الوقتت املناستب ،وأحيانتا يف وقتت
متأخر .وجرت العادة على أن يعرض الرهساء واألمانات هذه التعليقات على اللجان .وقد أظهرت الدراستة االستقصتائية
أنه مت بالفعل استخدام التعليقات اخلطية ،ولكن مل يستفد من هذه اإلمكانية إال عدد قليل متن البلتدان التيت ال ككنهتا
حضور الدورة.
 -44وأشارت اللجنة إىل أن الرتوي لتقديم التعليقات اخلطية كان جزءا من اخلطتة االسترتاتيجية اإلقليميتة إلقلتيم
أمريكا الشمالية وجنوب غرب احمليط اهلادئ .واقرتح أحد األعضاء استخدام مؤشرات مستندة إىل النتتائ لرصتد تنفيتذ
هذا النشاط على حنو أفضل.
 -45ورأى منسق اللجنة يف إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب أن التقدم احملرز لتي مبستتوى التقتدم املنشتود
خبصوص اهلدف  .5ويعترب عدد بلدان اإلقليم اليت لديها إمكانيتة االستتفادة متن حستاب األمانتة متن قليتل إىل أقتل،
وبالتالي ينبغي إجياد آليات جديدة لتعزيز مشاركة هذه البلدان .ويشتكل الوصتول املتتأخر للوثتائق ،ال ستيما يف لغتات
أخرى غري اإلنكليزية ،مصدر قلق كبري لإلقليم ،ذلك أنه يغتدو متن الصتعب إعتداد التعليقتات علتى املستتوى التوطين.
وقد أوصى املنسق بإجياد طرق جديدة لتحسني األوضاع ،مثتل تتوفري أدوات لتيستري املشتاركة متن ختالل االجتماعتات
االفرتاضية عرب اإلنرتنت .كما أشار املنسق إىل أهمية التدريب لتعزيز املشاركة يف الدستور الغذائي.
 -41أشار ممثل منظمة األغذية والزراعة إىل أنه يف ستياق برنتام تنميتة القتدرات ،فتإن منظمتة األغذيتة والزراعتة
ومنظمة الصحة العاملية تشجعان إعداد تعقيبات قطرية وتساندان القدرات التنظيميتة والفنيتة لعمتل ذلتك بطريقتة فعالتة
وشاملة .كما أشار إىل أن إطار العمل اجلديد لرصد حساب األمانة للدستور الغذائي وتقييمه سيشمل مؤشترا علتى نوعيتة
التعليقات املكتوبة وكميتها.
 -41وأحاط اللجنة علماً باملعلومات الصادرة عن األمانة بشأن التقدم احملرز يف النشاط " 1-5تعزيز االتصاالت عتن
عمل الدستور الغذائي على املستويني الدولي والقطري" متن ختالل جعتل املوقتع اإللكرتونتي اجلديتد للدستتور الغتذائي
( )www.codexalimentarius.orgأداة تفاعلية ،األمر الذي سيسمح أيضا بتبادل التعليقات يف املستقبل القريب.
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خالصة
-42
مرضٍ.

أشارت اللجنة إىل أنه ال توجد خماوف معينة وإىل أنّ التنفيذ الشامل للخطتة االسترتاتيجية يستري علتى حنتو

مشروع اخلطة اإلسرتاتيجية للدستور الغذائي يف الفرتة ( 2112-2112البند ( 3ب) 9من جدول األعمال)
 -42ذكّرت اللجنة بأن اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي كانت قتد ناقشتت باستفاضتة يف دورتهتا السادستة
والستني مشروع اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  7412-7414اليت أعدها العضو متن أمريكتا الشتمالية بنتاءى علتى تعليقتات
أعضاء اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي .وقد وافقت اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي يف دورتها السادستة
والستني على أن الرهية االسرتاتيجية ،والقيم الرئيسية ،واألهداف واألغراض االسرتاتيجية (بعضها ما زال بني أقتوا )
قد نوقشت ،وأنه ينبغي تعميمها للتعليق عليها مبعرفة مجيع أعضاء اهليئتة ومراقبيهتا .كمتا وافقتت اللجنتة التنفيذيتة
هليئة الدستور الغذائي يف دورتها السادسة والستني على أن يستتكمل العضتو متن أمريكتا الشتمالية األهتداف واألنشتطة
وكذلك نص مقدمة األهداف االسرتاتيجية وأن يوزعها على أعضاء اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي ،وأن تنتاق
الدور ة السابعة والستون للجنة التنفيذية هليئة الدستور الغتذائي التعليقتات التيت تتلقاهتا استتعدادا ملناقشتتها يف التدورة
اخلامسة والثالثني هليئة الدستور الغذائي .وبناءى على ما قررته اهليئة ،سوف يرسل املشروع إىل مجيتع جلتان التنستيق
املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظ مة الصحة العاملية للتعقيتب عليته ،ثتم ينتاق بعتد ذلتك يف التدورة الثامنتة
والستني للجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي ويعترض علتى جلنتة الدستتور الغتذائي يف دورتهتا السادستة والتثالثني
10
للموافقة عليه.
-54

وقد أجرت اللجنة يف الدورة احلالية مناقشة عامة حول عملية اإلعداد للمناقشات اليت ستدور يف اهليئة.

 -51وأبدى أحد األعضاء مالحظته عن أن إعداد مشروع جديد يف هذه الدورة سيخلق اضطرابا ،إذ أن أعضاء اهليئة
قد أعدوا أنفسهم ملناقشات على أسا الوثيقة  .CX/CAC12/35/12والحظ عضوان آخران أن بعض التعليقتات التيت
قدماها أثناء عمل اللجنة بصورة إلكرتونية مع العضو من أمريكا الشمالية ،يبدو أنه مل يتم النظر فيها.
 -57وتيسريا للمناقشات يف اهليئة ،وافقت اللجنة على تشكيل اموعة عمل أثنتاء التدورة برئاستة رئتي اللجنتة
لتتوىل )1( :النظر يف مجيع التعليقات املكتوبة متن أعضتاء اهليئتة ،وإعطتاء استتعراض عتام هلتذه التعليقتات وحماولتة

REP12/EXEC1 Appendix II; CX/CAC 12/35/12; CX/CAC 12/35/12 Add.1 (Comments of Comments of 9
Argentina, Costa Rica, Japan, Malaysia, Papua New Guinea and United States of America); CRD 5 (Comments
)of European Union and Kenya
 10الوثيقة  REP12/EXEC1الفقرات .15-17
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معاجلتها من خالل تغيريات مقرتحة على املشروع احلالي؛ ( )7التوصية بعمليتة تفصتيلية لوضتع اللمستات األخترية يف
اخلطة االسرتاتيجية  7412-7414حتى إقرارها مبعرفة الدورة السادسة والثالثني هليئة الدستور الغذائي.
مشروع اخلطة االسرتاتيجية
-53

أوضح الرئي أن مناقشة اموعة العمل أثناء الدورة والتعديالت املقرتحة على املشروع احلالي ركزت على:





-54
ال سيما:

7412-7414

ضمان أن تغطي اخلطة االسرتاتيجية كل اختصاصات جلنة الدستور الغذائي؛
أسباب التغيريات اليت تؤثر على القضايا الناشئة يف اال سالمة األغذية ،والتغذية ،ومحاية املستهلك؛
تشجيع التعاون مع األجهزة األخرى العاملة يف وضع املواصفات؛
تشتتجيع جوانتتب املشتتاركة والتعتتاون يف اجملتتاالت املتصتتلة بتحستتني املشتتاركة الفعالتتة لألعضتتاء يف وضتتع
مواصفات الدستور الغذائي.

وأشار الرئي إىل بعض اجملاالت اليت حتتاج إىل مزيد من املناقشة والتوضيح من جانب أعضاء اهليئة،





اهلدف  :7-1أمثلة من النشاط 3-7-1؛
اهلدف  :3-1اختيار اخليار األفضل لنص النشاط 1-3-1؛
اهلدف  :1-7ضرورة اإلبقاء على اهلدف  1-7يف اخلطة اإلسرتاتيجية؛
اهلدف  :4مناقشة اهلدف واألنشطة ال ككن أن تكتمل.

العملية املقرتحة لتيسري اخلطة االسرتاتيجية

7412-7414

 -55أوضح الرئي أن اموعة العمل أثناء الدورة أوصت بتشكيل جلنة فرعية من اللجنة التنفيذية هليئة الدستور
الغذائي وأن يوكل إليها:





بنهاية يوليو/متوز  :7417استكمال مشروع اخلطة االسرتاتيجية  ،7412-7414مع مراعاة املناقشتة التيت
دارت يف الدورة اخلامسة والتثالثني هليئتة الدستتور الغتذائي ،مبتا يف ذلتك مؤشترات األداء وخطتة العمتل
املقرتحة؛
إرسال هذا املشروع  -عن طريق أمانة جلنة الدستتور الغتذائي – إىل مجيتع جلتان التنستيق املشترتكة بتني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية للمناقشة وإضافة أي مدخالت؛
يف منتصف مار /آذار  :7413وضع اللمسات األخرية يف اخلطة االسرتاتيجية  7412-7414علتى أستا
املدخالت اليت قدمتها جلان التنسيق املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.
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 -51وسوف تنظر هيئة الدستور الغذائي يف دورتها السادسة والثالثني يف الوثيقة اليت تسفر عن ذلك ،عن طريق
اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي يف دورتها الثامنة والستني.
خالصة
 -51وافقت اللجنة على االستنتاجات والتوصيات اليت خرجت بها اموعة العمل أثناء الدورة واليت طرحها
الرئي  ،مبا يف ذلك العملية املقرتحة الستكمال مشروع اخلطة االسرتاتيجية  7412-7414ووضع اللمسات األخرية
عليها.
 -52وأحاطت اللجنة بأن اموعة العمل أثناء الدورة قد استبقت بني أقوا أجزاء من مشروع اخلطة االسرتاتيجية
 7412-7414اليت حتتاج إىل مزيد من املناقشة .كما لوحظ أن املشروع ما زال عرضة لتغيريات لكتي يعكت املناقشتات
اليت دارت يف الدورة اخلامسة والثالثني هليئة الدستور الغذائي وجلان التنسيق املشرتكة بتني منظمتة األغذيتة والزراعتة
ومنظمة الصحة العاملية .وبناءى على ذلك ،ونظرا لضيق الوقت ،وافقت اللجنة على عدم مواصتلة مناقشتة مشتروع اخلطتة
االسرتاتيجية  7412-7414يف هذه الدورة ،وأن ترفق اخلطتة – بعتد مراجعتهتا مبعرفتة اموعتة العمتل – بتقريرهتا
(انظر املرفق الثاني).
 -52ووافقتتت اللجنتتة علتتى تشتتكيل جلنتتة فرعيتتة – كمتتا اقرتحتتت اموعتتة العمتتل – برئاستتة التتدكتور
 Samuel Godefroyنائتتب رئتتي هيئتتة الدستتتور الغتتذائي ،تكتتون عضتتويتها مفتوحتتة أمتتام مجيتتع أعضتتاء اللجنتتة
التنفيذية ،وستعمل هذه اللجنة الفرعية بالطرق اإللكرتونية ،على أن جيتمع أفرادها إذا دعت احلاجة.
 -14ومسحت اللجنة للجنة الفرعية بأن ترسل مشروع اخلطة االسرتاتيجية  7412-7414إىل مجيع جلان التنسيق
املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية للتعقيب عليها وإضافة أي مدخالت.

املسائل املالية ومسائل امليزانية (البند  2من جدول األعمال)

11

ميزانية جلنة الدستور الغذائي
 -11عرضت األمانة امليزانية واملصروفات التفصيلية عن الفترتة املاليتة  7411-7414متع مالحظتة أنته مت حتويتل
مبلغ  444 444دوالر أمريكي إىل منظمة الصحة العاملية يف نهاية فرتة السنتني ،يف إطار اتفاقية بتني اجلهتات املاحنتة
ومنظمة الصحة العاملية لدعم مشاركة البلدان النامية األعضاء يف اللجنة التنفيذية هليئة الدستتور الغتذائي للفترتة املاليتة
11

الوثيقتان  CX/CAC 12/35/15و .CX/CAC 12/35/15-Add.1
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 .7413-7417وتشمل مصروفات السفر متويل مشاركة عدة خترباء متن جلنتة اخلترباء املشترتكة بتني منظمتة األغذيتة
والزراعتتة ومنظمتتة الصتتحة العامليتتة املعنيتتة بتتاملواد املضتتافة إىل األغذيتتة يف التتدورة اخلامستتة والستتبعني للجنتتة يف
نوفمرب/تشرين الثاني  .7411كما سلط الضوء على املساهمة الكبرية للبلدان املضيفة لدعم برنام الدستور الغذائي.
 -17وأُبلغت اللجنة بأن ميزانية  7413-7417تكتاد تشتبه ميزانيتة  ،7411-7414مبتا يف ذلتك وفتورات كفتاءة
بنسبة  14يف املائة ،طبقت على مجيع بترام منظمتة األغذيتة والزراعتة ،وأن مبتالغ حمتددة قتد خصصتت متن أجتل
استخدام اللغة الروسية.
 -13وردا على أحد األسئلة ،أشارت األمانة إىل أن متويل بعض األنشطة املتعلقة باالحتفتال مبترور  54عامتا علتى
إنشاء اهليئة سوف يتم ختصيصه حبسب األنشطة ذات الصلة يف هيكل امليزانية ،مثل املطبوعات واالتصاالت.
 -14وأعربت اللجنة عن تقديرها ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية والبلدان املضتيفة لتدعمهم املستتمر
لربنام الدستور الغذائي.
الدعم العلمي من منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة العاملية إىل جلنة الدستور الغذائي
 -15أشار ممثل منظمة الصحة العاملية إىل أن  24يف املائة تقريبا من ميزانية منظمة الصحة العاملية للمشتورة العلميتة
واملوظفني واألنشطة تأتي من مساهمات طوعية من البلدان األعضاء ،ال متن الربنتام العتادي ،وبتيّن امليزانيتة املقرتحتة
للمشورة العلمية للفرتة املالية  ، 7413-3417مبا فيها مستاهمات بعتض البلتدان ،وأبترز فجتوة التمويتل الكتبرية التيت
ظهرت.
 -11وقدم ممثل منظمة األغذية والزراعة عرضا عاما مليزانيتة املنظمتة للمشتورة العلميتة يف  ،7413-7417مالحظتا
الدعم الكبري الذي تقدمه املنظمة اآلن من برنااها العادي .ولكن يف ضتوء الطلتب املتزايتد علتى املشتورة العلميتة ،ذكّتر
املمثل بأن املنظمة تواصل بذل جهودها إلجياد موارد من ختارج امليزانيتة عتن طريتق املبتادرة العامليتة للمشتورة العلميتة
املتعلقة باألغذية وغريها من اآلليات ،وأشار إىل املساهمات اليت قدمتها البلدان األعضتاء ،رغتم أنهتا كانتت حمتدودة يف
هذه املرحلة.
 -11وأعرب أحد األعضاء عن وجهة نظره من ضرورة إعطاء املشورة العلمية أولوية متقدمة يف املنظمات ،حيث أنهتا
ضرورية لوضع مواصفات الدستور الغذائي ،وأن قرارات إدارة املخاطر ينبغي أن تأخذ مثل هذه املشورة يف االعتبار.
 -12و ذكّرت اللجنة بأنها كانت قد وافقت يف دورتها األخرية على أن يقوم العضو من أوروبا – بالتعاون مع العضتو
من أمريكا الشمالية ومبساهمة من األعضاء املعنيني – بإعداد ورقة للمناقشة عن متويل املشورة العلمية.
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 -12وذكّر العضو املمثل ألوروبا – وهو يقدم الوثيقة  - CX/CAC 12/35/15-Add.1بأن احلالة احلرجتة للتمويتل
متثل شاغال خطريا لألعضاء ،حيث أن عدم متويل املشورة العلمية سوف يؤثر سلبا على وضع املواصفات .وقتدم العضتو
بعض التوصيات داعيا األعضاء إىل مناقشة ما إذا كان من املناسب قبول الدعم املالي من مصادر أخرى غتري احلكومتات،
مع مراعاة الصعوبات القانونية واحلاجة إىل ضمان االستقاللية واحليادية يف تقدير املخاطر.
 -14وأيّد عدة أعضاء االقرتاحات الواردة يف الوثيقة وأبدوا التعليقات التالية :نظرا ألنه من الصعب على احلكومات
تقديم دعم إضايف ،فال بدّ من البحث عن مصادر بديلة للتمويل ،مثل املنظمات أو املؤسسات غري احلكومية ،متع احلتذر
الالزم تالفيا لتعارض املصاحل ،ومن الضتروري إثتارة التوعي باحلاجتة إىل املشتورة العلميتة بتني صتناع السياستات علتى
املستوى القطري ،كما أن بإمكان منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية العمل علتى تشتجيع احلكومتات علتى
النظر يف سياساتها التمويلية يف هذا اجملال.
 -11وأشار ممثل منظمة األغذية والزراعة ،وهو أمني االجتماع املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصتحة
العاملية بشأن خملفات املبيدات إىل أنه نظرا للتخفيضات الكبرية يف امليزانية العادية ملنظمة األغذية والزراعة اعتبتارا متن
عام  7417وما بعده ،أصبح هناك ثغرة يف التمويل بأكثر من  44يف املائتة يف هتذا االجتمتاع املشترتك .ويف نفت الوقتت
كانت هناك زيادة ملموسة يف الطلب من جانب األعضاء يف جلنة خملفتات املبيتدات لتقيتيم املبيتدات وإعتادة تقييمهتا،
مبا يف ذلك معاجلة احملاصيل الصغرية واحملاصيل التخصّصتية ،وأصتبحت خطتة العمتل الستتعراض أعمتال االجتمتاع
املشرتك تنوء مبحتوياتها يف السنتني القادمتني .وقال إن تقدما كبريا قد أُحترز يف كفتاءة عمليتة االجتمتاع املشترتك بتني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامليتة بشتأن خملفتات املبيتدات وجلنتة الدستتور الغتذائي املعنيتة مبخلفتات
املبيدات وهو ما أسفر عن نقل الكثري متن احلتدود القصتوى للمخلفتات إىل اخلطتوة  .2/5وأضتاف أن احلتدود القصتوى
للمخلفات املنصوص عليها يف الدستور الغذائي قد لقيت قبوال واسعا متن احلكومتات ،وأن الطلبتات علتى هتذه احلتدود
القصوى مستمرة يف الزيادة .وأكد املمثل على أهمية إجياد حل طويل األجل للنقص املوجود يف مصادر التمويتل ،وضتمان
التقييم العلمي املستدام يف االجتمتاع املشترتك بتني منظمتة األغذيتة والزراعتة ومنظمتة الصتحة العامليتة بشتأن خملفتات
املبيدات ،من أجل محاية صحة املستهلك وتيسري التجارة الدولية.
 -17كما أشارت اللجنة إىل أن متويل املشورة العلمية يف اال التغذية مبنظمة األغذية والزراعة أصبح حمدودا بفعل
املوارد غري الكافية ،وأن هناك مناقشات جتري بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن إنشتاء جهتاز
مشرتك من اخلترباء لتقتديم املشتورة العلميتة يف اتال التغذيتة إىل جلنتة الدستتور الغتذائي املعنيتة بالتغذيتة واألغذيتة
لالستخدامات التغذوية اخلاصة وإىل البلدان األعضاء .كما أشارت إىل أن التدعم واملشتورة املقتدمني إىل البلتدان ستيكونان
مطلوبني على األرجح لتوسيم بطاقات األغذية ،نظرا لألحكام اخلاصة بالتوستيم الغتذائي اإللزامتي التيت قتدمتها جلنتة
الدستور الغذائي املعنية بتوسيم األغذية إىل اهليئة.
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 -13أثنى ممثل منظمة الصحة العاملية على املبادرة اليت جاءت من جانب األعضتاء ملعاجلتة هتذه املشتكلة املهمتة،
مشرياً إىل أن األمر يتطلب نهجا متعدد اجلوانب ،ومذكّرا بأن أنشطة املشتورة العلميتة يف منظمتة الصتحة العامليتة متتول
متويال كامال مبوارد من خارج امليزانية .وقال إن املبادرة العاملية للمشورة العلمية املتعلقة باألغذية هي آلية متويل أنشئت
يف عام  7445لتيسري احلصول على مصتادر متن ختارج امليزانيتة ألنشتطة املشتورة العلميتة يف اتاالت ستالمة األغذيتة
والتغذية .وأوضح أن املساهمات تلقبل من احلكومات واملنظمتات واملؤسستات طبقتا للخطتوط التوجيهيتة املعمتول بهتا يف
منظمة الصحة العاملية .ومبوجب هذه اخلطوط التوجيهية ال ينبغتي طلتب أمتوال أو قبوهلتا متن مؤسستات هلتا مصتاحل
جتارية مباشرة يف نتائ املشروع الذي تساهم فيه.
 -14وأشار ممثل املستشار القانوني ملنظمة األغذية والزراعة إىل أن القواعد املعمول بها يف املنظمة تشبه تلتك املعمتول
بها يف منظمة الصحة العاملية ،وأكد على ضرورة محاية سالمة العمليتة وتتاليف أي تتأثريات ال داعتي هلتا .وأضتاف أن
منظمة األغذية والزراعة وضعت سياسات بشأن التمويل من بعض اجلهات مثل املؤسستات ،وأنهتا تقتوم اآلن مبراجعتة
سياساتها يف ما يتعلق بتمويل اجلهات املاحنة وعالقتها بالقطاع اخلاص.
خالصة
 -15أحيطت اللجنة علما بالتحديات القائمة يف سد ثغرة التمويل ،وعلى األخص بالنسبة للمشورة العلمية ،وأيتدت
بالتالي االقرتاح الذي يدعو إىل مطالبة األعضاء بإعتادة النظتر يف أولويتهتا التمويليتة ،وأن تقتدم دعمتا ماليتا إىل أجهتزة
اخلرباء يف كل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.
 -11كما أوصت اللجنة بإجراء مناقشة يف الدورة اخلامسة والثالثني هليئة الدستور الغذائي للبحث عن طرق لزيتادة
وعي األعضاء بالدور األساسي ألجهزة اخلرباء يف وضع مواصفات الدستور الغذائي.
 -11وبعد إجراء بعض املناقشات حول العملية الواجب اتباعها للنظر يف خيارات التمويل ،وافقت اللجنتة علتى أن
تقرتح تشكيل جلنة فرعية من اللجنة التنفيذية يرأسها الربوفيسور  Sefa-Dedehنائب الترئي  ،علتى أن تكتون هتذه
اللجنة مفتوحة أمام مجيع أعضاء اللجنة التنفيذية وأن تكون هلا الصالحيات التالية:
اتساقا مع سياسات التمويل املعمول بهتا يف منظمتة األغذيتة والزراعتة ومنظمتة الصتحة العامليتة لتدعم املشتورة
العلمية ،وعلى األخص ضرورة االحتفاظ باستقاللية وسالمة عمليتة وضتع مواصتفات الدستتور الغتذائي ،تتتوىل
اللجنة الفرعية ما يلي:
( )1حتديد خيارات واسرتاتيجيات التمويل املختلفة املتاحة ،واليت قد تتاح ،لدعم املشتورة العلميتة بصتورة
مستدامة من جانب منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة العاملية ألنشطة جلنة الدستور الغذائي.
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( )7اقرتاح النله اليت ككن أن تأخذ بها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصتحة العامليتة لضتمان األمتوال
بطريقة مستدامة ،من خالل خمصصات كل منهما.
( )3دراسة النله اليت ككن للجنة الدستور الغذائي و منظمة األغذية والزراعتة ومنظمتة الصتحة العامليتة أن
تتخذها للمحافظة على متويل املشورة العلمية وزيادتها ،من األعضاء يف جلنة الدستور الغتذائي وغريهتم
من املصادر احلكومية.
( )4إصدار توصيات باآلليات اليت ككن ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامليتة أن تتلقتى التمويتل
من خالهلا لدعم املشورة العلمية من مصادر غري حكومية تدعيما ملشورة اخلرباء.
 -12أعرب أحد األعضاء عن وجهة نظره من أن اإلشارة إىل الدعم "املستدام" قد ال يكون أمرا واقعيا ،وقد حيتد متن
إمكانية العثور على مصادر للتمويل .ولكن اللجنة أبقت على هذا املصطلح حيث أن الدعم املستدام هو هدف عام.
 -12وافقت اللجنة على أن تعد اللجنة الفرعية وثيقة ،على أن تكون جاهزة حبلول شتهر متار /آذار  7413لكتي
تنظر فيها اللجنة التنفيذية يف دورتها الثامنة والستني ،واهليئة نفسها يف دورتها السادسة والثالثني.

العالقات بني هيئة الدستور الغذائي واملنظمات الدولية األخرى :الطلبات املقدمتة متن املنظمتات
الدوليتتتتة غتتتتري الحوميتتتتة للحصتتتتول علتتتتى صتتتتفة مراقتتتت يف الدستتتتتور الغتتتتذائي
(البند  5من جدول األعمال)

12

 -24دلعيت اللجنة التنفيذية ،مبوجتب للمتادة التاستعة 1-متن الالئحتة الداخليتة ،ومتع مراعتاة املبتادئ املتعلقتة
مبشاركة املنظمات الدولية غري احلكومية يف عمل هيئة الدستور الغذائي على النحو الوارد يف دليل اإلجراءات ،إىل إسداء
املشورة بشأن الطلبات املقدمة للحصول على صفة مراقب من قبل منظمات دوليتة غتري حكوميتة ليستت هلتا صتفة لتدى
منظمة األغذية والزراعة ،وال عالقات رمسية مع منظمة الصحة العاملية.
اجلمعية األمريحية للتغذية
 -21قدمت األمانة الطلب مشرية إىل أنه قد مت التحقق متن كماهلتا متن قبتل أمانتة الدستتور الغتذائي واملستشتارين
القانونيني لكل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية .وللمتقدمني بالطلب هيكل خاص نظرا لكونهم أفترادًا
ال منظمات وطنية .ويكون املتقدم بالطلب عضوا يف االحتاد الدولي لعلماء التغذية (االحتاد) ،وهو مراقب حاليتا يف هيئتة
الدستور الغذائي مما قد ينجم عنه قضية التمثيل املزدوج.

12

الوثائق  CX/EXEC 12/67/4و ) CRD 1 (ASNو ) CRD 2 (CCTAو )CRD 3 (YLFA

20

REP12/EXEC2

 -27وتباعا للممارسات السابقة لتجنب االزدواجية يف التمثيل يف اجتماعات معينة ،اتفقت اللجنتة التنفيذيتة علتى
رفع توصية إىل املديرين العامني ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامليتة ملتنح صتفة مراقتب للجمعيتة األمريكيتة
للتغذية (اجلمعية) على األس التالية )1( :ستشارك اجلمعية بهذه الصفة يف اجتماعات الدستتور الغتذائي فقتط عنتدما
ال يكون االحتاد ممثالً )7( ،يف االجتماعات اليت كثل فيها االحتاد ،ككن للجمعيتة أن تشتارك فقتط كجتزء متن وفتد
االحتاد ولي بصفتها ناطقة بامسها اخلاص )3( ،وككن للجمعية تقديم تعليقتات خطيتة فقتط بشتأن القضتايا التيت مل
يقدم االحتاد بشأنها أية تعليقات.
مجعية جتارة أغلفة الحوالجني
 -23اتفقت اللجنة التنفيذية على رفع توصية إىل املديرين العامني ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمتة الصتحة العامليتة
ملنح صفة مراقب جلمعية جتارة أغلفة الكوالجني.
رابطة الزبادي واأللبان املخمرة الية
 -24ذكّتتترت األمانتتتة متتتن جديتتتد بأنتتته يف التتتدورة السادستتتة والستتتتني (انظتتتر الوثيقتتتة ،REP12/EXEC1
الفقرتني  27و ،)23كان هناك قلق إزاء الوثائق التيت قتدمتها املنظمتة والتيت أظهترت أنته مت تأسيستها يف بروكستل يف
ديسمرب/كانون األول  ،7442وبالتالي فهي ال تستويف أحد املعايري اليت نصت عليها املبتادئ ،أال وهتو أن يكتون قتد مت
إنشاهها قبل ثالث سنوات على األقل من موعد تقديم الطلب .إال أن املنظمة أعلنت أنه قتد مت تأسيستها يف عتام 7445
لكنها انتقلت يف عام  7442إىل بروكسل حيث مت تأجيل عملية تأسيسها كرابطة ألسباب خارجة عن إرادتها ومل تتوفر
لديها أية وثائق بشأن هذه املسألة يف الدورة السادسة والستني من اجتماع اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي.
 -25وقد أبلغت األمانة اللجنة التنفيذية بأنه منذ الدورة السادسة والستني للجنة التنفيذية هليئة الدستور الغتذائي،
قدمت املنظمة معلومات تبني أنها اآلن يف األسا املنظمة نفسها التيت أنشتئت يف عتام  ،7445وبالتتالي فهتي تستتويف
احلد األدنى من املعايري .كما أشارت األمانة إىل أنه قد جرى فحص ما تبقى من وثائق الطلب وتبني هلا أنها كاملة.
 -21واتفقت اللجنة التنفيذية على رفع توصية إىل املديرين العامني ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصتحة العامليتة
ملنح صفة مراقب لرابطة الزبادي واأللبان املخمرة احلية.
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املستتتائل النا تتتئة عتتتن أعمتتتال منظمتتتة األغذيتتتة والزراعتتتة ومنظمتتتة الصتتتحة العامليتتتة
(البند  6من جدول األعمال)
املشروع وحساب األمانة املشرتكان بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية لتعزيتز املشتاركة يف
الدستور الغذائي (البند ( 6أ) من جدول األعمال)
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 -21عرض ممثل منظمة الصحة العاملية التقرير السنوي لعام  7411حلساب أمانة الدستور الغذائي والتقرير املرحلي
الساد عشر (الوثيقة  )CX/CAC 12/35/13وأبرز يف هذا العرض اإلجراءات املتخذة ملتابعة توصيات استعراض
منتصف املدة حلساب أمانة الدستور الغذائي مبا يف ذلك :تشكيل اجملموعة  4اجلديدة إلعادة البلدان األقل منواً والدول
اجلزرية الصغرية النامية إىل حساب أمانة الدستور الغذائي وتقديم الدعم لسنتني إضافيتني للمشاركة يف اجتماعات
الدستور الغذائي اليت تتسم بأهمية قصوى بالنسبة إىل تلك البلدان؛ حتويل املوارد إىل اهلدف  7لدعم بناء قدرات
الدستور الغذائي بالتشارك بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية؛ إطالق مشروع "توجيهي" رائد ملساعدة البلدان على بلورة
أمثلة على استخدام املعايري امليكروبيولوجية يف إطار اللجنة املعنية بنظافة األغذية؛ املباشرة بتقديم الدعم ألربعة بلدان
من أجل مجع البيانات عن السموم الفطرية يف الذرة الرفيعة كمساهمة يف العملية اجلارية يف اللجنة املعنية بامللوثات
يف األغذية.
 -22وأطلع ممثل املنظمة احلاضرين على آخر املستجدات يف سنة  7417مبا يف ذلك :الردود اجليدة الواردة من
البلدان املؤهلة للحصول على الدعم يف إطار اجملموعة  4اجلديدة؛ التخطيط املشرتك الذي اضطلعت به الفاو ومنظمة
الصحة العاملية لتعزيز أنشطة بناء قدرات الدستور الغذائي؛ احلصيلة اإلجيابية للمبادرة التوجيهية الرائدة بالنسبة إىل
استخدام املعايري امليكروبيولوجية (انظر الوثيقة .)CAC/35 INF/10
 -22ولفت ممثل املنظمة االنتباه أيضاً إىل إطار املراقبة والتقييم الذي أعدّه حساب أمانة الدستور الغذائي استجابة
لتوصية استعراض منتصف املدة حلساب األمانة والذي يرد يف املرفق "جيم" بالوثيقة  .CX/CAC 12/35/13وعلرضت
أوىل نتائ استخدام هذا اإلطار ،باستخدام البيانات اليت بدأ مجعها بالفعل ،يف تقرير املراقبة املرحلية األول حلساب
أمانة الدستور الغذائي (الوثيقة  .)CX/CAC 12/35/13-Add.1فأمكن بذلك حتديد اجملاالت اليت قد تستوجب
بذل مزيد من اجلهود من قبل حساب األمانة و/أو املنظمتني الراعيتني و/أو الشركاء اآلخرين يف الدستور الغذائي لضمان
املشاركة الفاعلة يف الدستور الغذائي.
-24
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 -21ورأى أحد املنسقني أنّه يتعيّن إعادة النظر يف معايري االنضمام إىل حساب أمانة الدستور الغذائي ،مشدداً على
ضرورة توفري مشاركة مستدامة.
 -27وسلّط أحد األعضاء الضوء على احلصيلة اإلجيابية للمبادرة "التوجيهية" اليت أظهرت كيف ككن للبلدان أن
تتعاون معاً إلحراز تقدم يف جوانب حمددة من عمل الدستور الغذائي .واقتلرح استبدال كلمة "توجيهية" بكلمة أخرى
تبيّن العالقة التعاونية اليت ظهرت أثناء العمل.
 -23ورحّب أحد األعضاء بازدياد مشاركة البلدان النامية غري أنه اعترب أيضاً أنّ البلدان قد حتدّ من مشاركتها
حبسب احتياجاتها الوطنية .وأشار إىل أنّ مساهمة البلدان من إقليم أوروبا تشكل  12يف املائة من امل املساهمات يف
حساب أمانة الدستور الغذائي ودعا األعضاء اآلخرين لتقديم مساهمات من أجل زيادة املوارد املتاحة.
 -24وأبرز أحد األعضاء الصعوبات اليت عانى منها إقليم الشرق األدنى للمشاركة يف الدستور الغذائي يف سنة
وطالب حساب األمانة مبراعاة هذه األوضاع.

7411

 -25وذكّر ممثل منظمة الصحة العاملية األعضاء بأ ّن معايري حستاب أمانتة الدستتور الغتذائي قتد خضتعت ملراجعتة
موسّعة يف سنة  7411متّت فيها مراعاة مناقشات الدورة الثالثة والثالثني هليئة الدستور الغذائي ومجيع جلان التنستيق
املشرتكة بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية وأنّ هذا قد أفضى إىل إنشاء اجملموعة  4اجلديدة .كمتا أ ّن استتدامة املشتاركة
يف الدستور الغذائي ختضع ملراجعة منتظمة من قبل حساب أمانة الدستور الغذائي مع املنظمتني التراعيتني .وقتد حتاول
حساب األمانة توخي أكرب قدر ممكن من املرونة ملراعاة أوضاع البلدان اليت مل تتمكن من االستفادة من التدعم املقتدم متن
حساب األمانة؛ غري أنّ متديد املشاركة من سنة إىل أخرى هو أمر حمدود بسبب القيود اإلدارية ويف امليزانية

املسائل النا ئة عن أعمال منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية :النظر يف طلبتات الصتول علتى
املشورة العلمية (البند ( 6ب) من جدول األعمال)

14

 -21قدّم ممثل منظمة الصحة العاملية عرضاً موجزاً عن أنشطة منظمة األغذية والزراعتة ومنظمتة الصتحة العامليتة يف
اال تقديم املشورة العلمية يف ما يتعلق باجتماعات اخلترباء املشترتكة بتني منظمتة األغذيتة والزراعتة ومنظمتة الصتحة
العاملية اليت عقدت مؤخراً .وقد نظرت األجهزة الفرعية املعنية بالفعل يف غالبية نتائ اجتماعات اخلرباء ،ممتا أدى إىل
تقديم توصيات سيجري النظر فيها يف الدورة القادمة هليئة الدستور الغذائي .وأشار ممثل منظمة الصحة العامليتة إىل أنته
مت حتسني إتاحة التقييمات العلمية للجمهور وسهولة الوصول إليها وخلص وضع طلبات احلصول على املشتورة العلميتة
من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية .وأشار ممثل املنظمة إىل أن التكتاليف املقتدرة لتنظتيم هتذه األنشتطة
ال تشمل تكاليف املوظفني (اجلدول يف امللحق األول).

14

الوثيقة

CX/CAC 12/35/14

23

REP12/EXEC2

 -21وأخذت اللجنة التنفيذية علماً باملشورة العلمية اليت تقدمها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية من
خالل أجهزتهما االستشارية العلمية ،وهي بالتحديد جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية املعنية باملواد املضافة إىل األغذية ،واالجتماع املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشتأن
خملفات املبيدات ،واجتماعات اخلرباء املشرتكة بتني منظمتة األغذيتة والزراعتة ومنظمتة الصتحة العامليتة بشتأن تقيتيم
املخاطر امليكروبيولوجية ومشاورات واجتماعات اخلترباء املخصصتة .وأعربتت اللجنتة التنفيذيتة عتن تقتديرها لألولويتة
العالية اليت توليها املنظمتان الراعيتان لتقديم املشتورة العلميتة باعتبارهتا عنصترًا هامت ًا جتدًا لوضتع مواصتفات الدستتور
الغذائي لسالمة األغذية .وأقرّت اللجنة باملشاكل املالية احلادة التيت تواجههتا املنظمتتان كلتيهمتا يف متا يتعلتق بتقتديم
املشورة العلمية ،كما يتضح يف مناقشتها السابقة املتعلقة مبسائل امليزانية (انظر البند  4من جدول األعمتال) ،إذ مل يعتد
الوضع املالي احلالي يسمح باالستجابة جلميع طلبات احلصول على املشورة العلمية املقدمة من األجهزة الفرعية التابعتة
هليئة الدستور الغذائي .وشجّعت اللجنة أعضاء هيئة الدستور الغذائي على تقديم الدعم ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة
الصحة العاملية لضمان استدامة تقديم املشورة العلمية إىل الدستور الغذائي على املدى الطويل.

املسائل األخرى واألعمال يف املستقبل (البند  7من جدول األعمال)
اقرتاح استخدام رمز أو عالمة خاصة بالدستور الغذائي (البند ( 7أ) من جدول األعمال)

15

معلومات أساسية
 -22عرض رئي اهليئة اقرتاحه بعد تعديل الوثيقة ( )CRD 4متن وثتائق قاعتة املتؤمتر ،قتائال إن فكترة الشتعار
جاءت من أن اثنتني من "الشقيقات الثالث" املتذكورات يف اتفاقيتة تطبيتق تتدابري الصتحة والصتحة النباتيتة يف منظمتة
التجارة العاملية كأجهزة مسؤولة عن وضع املواصفات الدولية ،وهما املنظمة الدولية لصحة احليتوان ،واالتفاقيتة الدوليتة
لوقاية النباتات ،أصبح لديهما شعاران جيذبان انتباها كبريا ،بينما ال متلك جلنة الدستتور الغتذائي مثتل هتذا الشتعار.
وقال إن جلنة الدستور الغذائي قد وضعت نصوصا هامتة لألعمتال الصتغرية ،ال ستيما يف اتال نظافتة األغذيتة ،وهتي
نصوص ككن أن تساعد يف تيسري التجارة إذا كانت معروفة بشكل أفضل .ومع ذلك ،فترغم أن جلنتة الدستتور الغتذائي
هي منظمة شفافة وشاملة تضم  125عضواً ،فإن مواصفاتها ليست معروفة جيدا ،بينما املواصفات اخلاصة التيت تضتعها
منظمات حمدودة العضوية ،معروفة ومطبقة بالفعل .ويف رأيه أنه بعد ما يقرب من مخسني عاما من وجودها ،فقتد حتان
الوقت للتفكري يف شعار للجنتة الدستتور الغتذائي مصتحوب ًا باسترتاتيجية شتاملة لالتصتاالت .وقتال الترئي إنته يتدرك
الشواغل املوجودة يف منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن كثرة الشعارات ،وأن أي عمل يف هتذا الشتأن
البد أن توافق عليه هاتان املنظمتان طبقا للشروط القانونية واإلدارية املتبعة فيهما .وأضاف أنه من املقترتح يف الوثيقتة أن
يستخدم الشعار على املستوى القطري لتشجيع استخدام مواصفات الدستور الغذائي وغريها من األنشطة القطرية املتعلقتة
بالدستور ،ولكن ال ينبغي استخدام هذا الشعار ال على املستوى القطري وال يف أي أغراض جتارية .واختتم كلمتته بقولته
إن االحتفال مبرور  54عاما على إنشاء اهليئة يف عام  7413قد يكون فرصة مواتية لإلعالن عن هذا الشعار اجلديد.
15
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املناقشة
 -22رحبت اللجنة بشكل عام باقرتاح وضع شتعار للجنتة الدستتور الغتذائي كتأداة السترتاتيجية شتاملة يف اتال
االتصاالت لرفع مكانة اللجنة .ومن املمكن استغالل االحتفال مبرور  54عاما يف  7413على إنشاء اهليئة يف التوصتل إىل
إطالق هذا الشعار .ولكن اللجنة الحظت أنه من الضروري اتباع اخلطوات القانونية واإلدارية ذات الصتلة لتستجيل هتذا
الشعار واستخدامه.
 -144و سلط الضتوء علتى التعقيتدات املرتبطتة بوضتع استرتاتيجية لالتصتاالت إذ أنهتا حتتتاج إىل الوقتت واخلتربة
املتخصصة .وال شك أن االستخدام الداخلي البسيط للشعار ،علتى الوثتائق أو علتى رأ اخلطابتات أو يف متواد الدعايتة
مثال ،ككن أن يسهم يف صياغة هوية أي منظمة .أما استخدام الشعار يف مهام أكثر تعقيداً ،مثل حتديد عالمتة جتاريتة
أو استخدامه مبعرفة عناصر خارجية ،فهو أمر يتطلب اعتبارات قانونية أخرى ،وسيكون أصعب مناالً.
 -141وكان هناك اهتمام بضرورة وجود ارتباط واضح باملنظمتني األم يف أي هوية بصرية.
 -147أقر ممثل منظمتة الصتحة العامليتة باحلاجتة إىل استرتاتيجية فعالتة لالتصتاالت إلثتارة التوعي بعمتل الدستتور
الغذائي .فاهلوية البصرية يف شكل شعار ككن أن تكون إحتدى الوستائل التيت حتقتق ذلتك ،وإن مل تكتن كافيتة حبتد
ذاتها.
 -143وقال ممثل املستشار القانوني ملنظمة األغذيتة والزراعتة إن الشتعار ككتن أن يرفتع متن منزلتة جلنتة الدستتور
الغذائي ،ولكنه حذر من أن أي شعار لوكالة من وكاالت األمم املتحدة يضفي على مستخدميه شرعية كتبرية .وقتال إنته
من املهم تسجيل شعار الدستور الغذائي سعياً وراء ضمان أكرب قدر من احلماية ألي شعار ،إذ إن خماطر إساءة استتخدام
هذا الشعار ستكون كبرية نظرا الرتباطه الوثيتق باملنتجتات الغذائيتة التجاريتة ،فمتن املمكتن متث ًال أن حتمتل املنتجتات
الغذائية هذا الشعار بصورة غري قانونية لتوحي بأن املنت مطابق للمواصفات .وأعلن أن تعتاون األعضتاء ستيكون مطلوبت ًا
لضمان سالمة الشعار ،عن طريق متابعة أي خطابات بوقف االستخدام غري القانوني للشعار وتفسري أي ثغرات قد تكتون
موجودة.
 -144وأوضح املمثل أن شعاري منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية مسجالن لدى املنظمة العاملية للملكيتة
الفكرية مبوجب املادة السادسة – ثالثاً من اتفاقية باري  .وأضاف أن ذلك رمبا لتن يتستنى للجنتة الدستتور الغتذائي،
حيث إنها قد ال تفي بالشروط اليت تتطلبها املنظمة مليزانية مستقلة .وحذر من أن التسجيل قد يستغرق وقتا طويال ،وقد
ال يتحقق يف االحتفال مبرور  54عاما على إنشاء اهليئة ،وأن البديل قد يكون محاية الشعار عن طريق حقوق النشر.
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 -145وأضاف أن الشعار سيكون ملكاً ملنظمة األغذية والزراعة أو ملكيتة مشترتكة ملنظمتة األغذيتة والزراعتة ومنظمتة
الصحة العاملية ،وبالتالي البد أن خيضع لتنف القواعتد الصتارمة التيت تطبتق علتى شتعاري املنظمتتني ،أي أنته البتد
أال يستخدم على نف الصفحة اليت حتمل شعاراً ملؤسسة جتارية.
 -141والحظت اللجنة أن النشاط  " 1-5النهوض باالتصاالت بشتأن عمتل جلنتة الدستتور الغتذائي علتى املستتويني
الدولي والقطري" يف اخلطة االسرتاتيجية احلالية قد أفاد يف زيادة مكانة اللجنة ،عن طريق حتسني موقعها على الشبكة
العنكبوتيتتة ،واملطبوعتتات ،والكتيبتتات ،وأشتترطة الفيتتديو ،والنشتترات ،وقتتد يكتتون أي نشتتاط مماثتتل مناستتب ًا للخطتتة
االسرتاتيجية اجلديدة.
خالصة
 -141خلص الرئي إىل أن هناك تأييدًا عامت ًا لتحستني مكانتة جلنتة الدستتور الغتذائي وأن اللجنتة رحبتت بوضتع
اسرتاتيجية شاملة لالتصاالت ،مبا يف ذلك وضع شعار كأداة لذلك .وطلبتت اللجنتة متن األمانتة دراستة إمكانيتة وضتع
اسرتاتيجية اتصاالت للجنة الدستور الغذائي ،بالتعاون الوثيق مع الدائرة القانونية يف كل من منظمتة األغذيتة والزراعتة
ومنظمة الصحة العاملية وإدارة االتصاالت فيهما.
 -142وأضاف الرئي أنه من املمكن تصميم الشعار اآلن وإعالنه يف االحتفال مبرور  54عاما على إنشاء اهليئتة ،متع
اقرتاح مبدئي باسرتاتيجية اتصاالت لتقدكهما إىل الدورة القادمة للهيئة وجلنتها التنفيذية.

اقرتاحات لالحتفال بالذكرى اخلمسني لتأسيس هيئة الدستور الغذائي( 16البند ( 7ب) من جدول األعمال)
 -142قدمت السيدة  Awilo Ochieng Pernetنائبة رئتي اهليئتة ورقتة املناقشتة وذكّترت بتأن اهليئتة التزمتت
التزاماً تاماً ،منذ أن عقدت أول دورة هلا منذ مخسني عاماً ،حبماية صتحة املستتهلكني وضتمان ممارستات منصتفة متن
جتارة األغذية .وقد رسخت اهليئة أقدامها كجهاز دولي معرتف به لوضع مواصفات األغذيتة ،كمتا زاد عتدد أعضتائها
باطراد على امتداد السنوات اخلمسني املاضية .ثم قدمت بعد ذلك القائمة اخلاصة باألنشطة املقرتحة املرتبطة باالحتفتال
بالعيد اخلمسني إلنشاء هيئة الدستور الغذائي املدرجة حتت القسم  3-3واليت ككن تنفيذها إحياء هلذه املناسبة املهمتة
وأكدت احلاجة إىل تنفيذ هذه األنشطة بطريقة شاملة وشفافة ومنسقة حتتى ككتن مجتع تربعتات متن مجيتع األقتاليم.
وباإلضافة إىل األنشطة املقرتحة ،أشارت النائبة أيضا إىل إمكانية عقد مؤمتر مشرتك بني منظمة األغذية والزراعة/منظمتة
الصحة العاملية يف إطار اهلدف األول :وضع مواصفات دولية لألغذية حتمى صحة املستهلكني وتضتمن املمارستة العادلتة
يف جتارة األغذية املقرتحة يف اخلطة اإلسرتاتيجية املقرتحة .7412-7414
 -114وأيد العديد من األعضاء  -بشكل عام  -تنظيم األنشطة االحتفالية بالذكرى اخلمسني إلنشاء اهليئتة والحظتوا
أيضاً أنها ستكون مناسبة لزيادة مكانة الدستور الغذائي يف العتامل وأن ذلتك ستيكون استتكماال إلسترتاتيجية االتصتاالت
العامة لتشجيع أعمال الدستور الغذائي يف ما يتعلق جبودة األغذية وسالمتها.
16
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 -111وكان هناك اتفاق عتام بأنته – باإلضتافة إىل األنشتطة املتذكورة يف القستم  ،3-3ينبغتي أن تؤختذ يف االعتبتار
األنشطة ذات الصلة على املستويني القطري واإلقليمي بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة العاملية إلثتارة
الوعي بأهمية عمل الدستور الغذائي يف االي محاية صحة املستهلك واملمارسات العادلة يف جتارة األغذية .وكان هنتاك
أيضا اتفاق عام على ضرورة تنفيذ مجيع األنشطة بأفضل الطرق متن حيتث كفتاءة التكتاليف وفعاليتهتا .فتال ينبغتي أن
تقتصر هذه األنشطة على االحتفال مبرور  54سنة على إنشاء اهليئة ،وإمنا ينبغي ضمان اختيار املستفيدين بعنايتة عنتد
حتديد مثل هذه األنشطة .كما لوحظ أنه من املمكن جتربة املطبوعات العلمية اليت تسعى إىل زيادة الوعي بعمل الدستتور
الغذائي ،سعيا وراء توسيع نطاق املستفيدين من هذا الدستور لينضم إليهم غريهم من أصحاب املصلحة يف هذا اجملال.
 -117وأقر ممثل منظمة الصحة العاملية بأن الفرصة ساحنة اآلن إلثارة الوعي باألهمية العاملية لعمل الدستور الغتذائي
من خالل تدابري تتسم بالكفاءة وحتقق فعالية التكاليف .وأضاف أن منظمة الصحة العاملية تؤيد تشكيل اموعة صتغرية
لتحدد األهداف واألغراض احملتملة أوال ،ثم تقرر الوسائل املناسبة ،وينبغي أن يكون الرتكيز على الوصول إىل األنشتطة
اإلقليمية والقطرية اليت تتخطى دوائر الدستور الغذائي املعتادة.
خالصة
 -113أيدت اللجنة االحتفال مبرور  54عاما على إنشاء اهليئة .وأنه ينبغي القيام باألنشطة على املستويني اإلقليمتي
والقطري ،باإلضافة إىل مقر منظمة األغذية والزراعتة .والحتظ الترئي أن األنشتطة التواردة يف القستم  3-3وأي أنشتطة
أخرى مقرتحة ينبغي أن يتم اختيارها بعناية من حيث إمكانية تنفيذها خالل سنة ،مقابل األنشطة اليت تستتغرق وقتتا
طويال على املستويني القطري واإلقليمي.
 -114واستناداً إىل االعتبارات السابقة ذكرها ،وافقت اللجنة على تشكيل جلنة تنظيمية بصورة غري رمسية ،ترأستها
السيدة  Awilo Ochieng Pernetنائبة الرئي  ،وتضم ممثلي منظمة األغذية والزراعة /منظمة الصحة العاملية ،وأمانة
الدستور الغذائي لتحديد أولويات األنشطة اليت ستنفذ ومواعيدها ،وتوجيهها بالتشاور مع املنسقني اإلقليميني.

مشتتتتروع جتتتتدول األعمتتتتال امللقتتتت للتتتتدورة السادستتتتة والتتتتثالثني هليئتتتتة الدستتتتتور الغتتتتذائي
17
(البند ( 7ج) من جدول األعمال)
 -115ذكّرت اللجنة بأ ّن مشروع جدول األعمتال املؤقتت للتدورة السادستة والتثالثني للهيئتة قتد عترض طبقت ًا للمتادة
السابعة 1-من الالئحة الداخلية.
 -111وأشارت اللجنة إىل أ ّن التغيري الوحيد الذي طرأ على جدول األعمال املؤقت كما يرد يف الوثيقة ( )CRD 6متن
وثائق قاعة املؤمتر هو انعقاد الدورة السادسة والثالثني هليئة الدستور الغذائي يف روما (إيطاليا) لالحتفال مبرور مخستني
عاماً على إنشاء اهليئة.
17

الوثيقة

CRD 6
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 -111وأُبلغت اللجنة بأنّ مشروع جدول األعمال املؤقت يتضمّن البنود املعتادة متن جتدول األعمتال مبتا فيهتا تقتارير
ي بنتود أخترى قتد تنشتأ عتن التدورة
الدورات القادمة للجان التنسيق املشرتكة بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية وبتأ ّن أ ّ
اخلامسة والثالثني هليئة الدستور الغذائي سوف تلدرج فيه.
خالصة
 -112وافقت اللجنة على مشروع جدول األعمال املؤقت مع التغيري املتذكور أعتاله يف مكتان انعقتاد التدورة .وأُبلغتت
اللجنة أيض ًا بأ ّن دورتها الثامنة والستني سوف تلعقد أيضاً يف روما قبل أسبوع واحد من انعقاد دورة اهليئة.

REP12/EXEC2 – APPENDIX I

28

املرفق األول

قائمة باملشاركني
LIST OF PARTICIPANTS
LISTE DES PARTICIPANTS
LISTA DE PARTICIPANTES
CHAIRPERSON

VICE-CHAIRPERSONS

Mr Sanjay Dave
Director
Agricultural and Processed Food Products Export
Development Authority (APEDA)
Ministry of Commerce
Government of India
NCUI Building, 3 Siri Institutional Area
August Kranti Marg, Hauz Khas
New Delhi – 110016
India
Phone: +91 11 26513162
Fax: +91 11 26519259
E-mail: dave.codex@apeda.gov.in
Dr Samuel Godefroy
Director-General
Food Directorate
Health Canada
251 Sir Frederick Banting Driveway
Room E237 (2202E)
Ottawa, Ontario K1A 0K9
Canada
Phone: +1 613 957 1821
Fax: +1 613 957 1784
E-mail: samuel.godefroy@hc-sc.gc.ca
Professor S. Sefa-Dedeh
Department of Food Process Engineering
Faculty of Engineering Sciences
University of Ghana
Legon, Accra
Ghana
Phone: +233 27 7553090
E-mail: sefad@ug.edu.gh
Mrs Awilo Ochieng Pernet
Vice-Chair, Codex Alimentarius Commission
Division of International Affairs
Federal Office of Public Health, FOPH
CH-3003 Bern
Switzerland
Phone: +41 31 322 0041
Fax: +41 31 322 1131
E-mail: awilo.ochieng@bag.admin.ch

29
MEMBERS ELECTED ON A GEOGRAPHIC
BASIS:
AFRICA
Dr Moses Gathura Gichia
Representative
Department of Veterinary Services
Private Bag 00625
Kangemi, Nairobi
Kenya
Phone: +254 20 6750642
+254 73 3557134
E-mail: medwrin@yahoo.com
Advisers to the Member for Africa
Dr Ehoussou Narcisse
Comité national du Codex Alimentarius
20 BP 211 Abidjan 20
Côte D'Ivoire
Phone: +225 01015596
E-mail: narcehoussou@yahoo.fr
Mr Malose Daniel Matlala
Deputy Director: Inter-Agency Liaison and Regulatory
Nutrition
(National Codex Contact Point: South Africa)
Department of Health
Directorate: Food Control
Private Bag X828
Pretoria 0001
South Africa
Phone: +27-12 395 8789
Fax: +27-12 395 8854
Fax:
0866326440
E-mail: CACPSA@health.gov.za
ASIA
Dr Yongxiang Fan
Associate Professor
China National Center for Food Safety Risk
Assessment, MOH
No.7, Panjiayuan Nanli
Chaoyang District
Beijing 100021
China
Phone: +86 (10) 87720035
Fax: +86 (10) 67711813
E-mail: yongxiang.fan@gmail.com

REP12/EXEC2 – APPENDIX I
Advisers to the Member for Asia
Dr Junshi Chen
Professor
China National Center for Food Safety Risk
Assessment, MOH
29 Nanwei Road
Xuanwu District
Beijing, 100050
China
Phone: +86 (10) 83132922
Fax: +86 (10) 83132922
E-mail: junshichen@yahoo.com
Ms Fauziah Arshad
Deputy Director
Standard and Codex
Food Safety and Quality Division
Ministry of Health
Malaysia
Phone: +603-88850781
+603-88850797 ext. 4050
Fax: +603-88850790
E-mail: fauziaharshad@moh.gov.my
fauziaharshad1962@gmail.com
EUROPE
Dr Roseline Lecourt
Point de contact Codex
Premier Ministre-Secrétariat Général des affaires
européennes
68, rue de Bellechasse
75700 Paris
France
Phone: +33 1 44 87 16 03
E-mail: roseline.lecourt@sgae.gouv.fr
sgae-codex-fr@sgae.gouv.fr
Advisers to the Member for Europe
Dr Eva Zamora Escribano
Administrator responsible for Codex Issues
European Commission
Directorate General for Health and Consumers
Rue Froissart 101
B-1049 Brussels
Belgium
Phone: +32 2 299 8682
Fax: +32 2 299 8566
E-mail: eva-maria.zamoraescribano@ec.europa.eu

REP12/EXEC2 – Appendix I
Mr Knud Østergaard
Head of Division
Danish Veterinary and Food Administration
Stationsparken 31
DK-2600 Glostrup
Denmark
Phone: +45 72276705
E-mail: koe@fvst.dk
LATIN AMERICA
Dr Linnette Peters
Policy and Programme Director
Veterinary Public Health Division
Ministry of Health
2 - 4 King Street
Kingston
Jamaica
Phone: +876 450 8099
E-mail: petersl@moh.gov.jm
Advisers to the Member for Latin America
Mr Guilherme Antonio da Costa Junior
Brazilian Agricultural Attaché to WTO
Permanent Mission of the
Federative Republic of Brazil to WTO
71, Avenue Louis-Casai
1216 Cointrin
Switzerland
Phone: +41 22 929 09 58/00
Fax: +41 22 788 25 05/06
E-mail: guilherme.costa@delbrasgva.org
NORTH AMERICA
Ms Karen Stuck
U.S. Codex Manager
Room 4861 South Bldg.
U.S. Department of Agriculture
12th and Independence Ave. S.W.
Washington, DC 20250
USA
Phone: +1 202 720 2057
Fax: +1 202 720 3157
E-mail: karen.stuck@osec.usda.gov
Advisers to the Member for North America
Mr Allan McCarville
Manager, International, Inter-agency and
Intergovernmental Affairs and
Deputy Codex Contact Point for Canada
Food Directorate, Health Canada
251 Sir Frederick Banting Driveway – PL 2204C
Ottawa, ON K1A 0K9
Canada
Phone: +(613) 941- 4616
Fax: +(613) 941-3537
E-mail: allan.mccarville@hc-sc.gc.ca

30
Ms Barbara McNiff
Senior International Issues Specialist
U.S. Codex Office
Room 4861 South Bldg.
U.S. Department of Agriculture
12th and Independence Ave. S.W.
Washington, DC 20250
USA
Phone: +1 202-690-4719
Fax: +1 202-720-3157
E-mail: barbara.mcniff@fsis.usda.gov
SOUTH WEST PACIFIC
Mr Greg Read
First Assistant Secretary
Food Division
Australian Government Department of Agriculture,
Fisheries and Forestry
GPO Box 858
Canberra ACT 2601
Australia
Phone: +61 2 6272 3594
Fax: +61 2 6272 4112
E-mail: greg.read@daff.gov.au
Advisers to the Member for South West Pacific
Mr S. Rajasekar
Senior Programme Manager (Codex)
International Policy
International Standards Organizations Group
Ministry for Primary Industries
PO Box 2526
Wellington
New Zealand
Phone: +64 4 8942576
E-mail: raj.rajasekar@mpi.govt.nz
Ms Ann Backhouse
Director
Codex International Standards
Australian Government Department of Agriculture,
Fisheries and Forestry
GPO Box 858
Canberra ACT 2601
Australia
Phone: +61 2 6272 5692
Fax: +61 2 6272 3103
E-mail: ann.backhouse@daff.gov.au
COORDINATOR FOR AFRICA
Mr Charles Booto à Ngon
General Manager of Standards and Quality Agency in
Cameroon and Coordinator's of CCAFRICA
Bastos, Yaoundé
Cameroon
Phone: +237 99937621
E-mail: bootoangon@yahoo.fr

31
COORDINATOR FOR ASIA
Dr Yayoi Tsujyama
Director for International Affairs
Food Safety and Consumer Policy Division
Food Safety and Consumer Affairs Bureau
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8950
Japan
Phone: +81 3 3502 8732
Fax: +81 3 3507 4232
E-mail: yayoi_tsujiyama@nm.maff.go.jp
COORDINATOR FOR EUROPE
Professor Krzysztof Kwiatek, DVM, PhD, ScD
Head of Department of Hygiene of Animal
Feedingstuffs
The National Veterinary Research Institute
57 Partyzantów Avenue
24-100 Puławy
Poland
Phone: +48 81 889 3082
E-mail: kwiatekk@piwet.pulawy.pl
COORDINATOR FOR LATIN AMERICA
Sra. Tatiana Cruz Ramírez
Jefe Coordinadora del Departamento del Codex
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
San José, Costa Rica,
400 m Oeste de la Contraloría General de la República
en Sabana Sur
Costa Rica
Phone: +506 2291 2115 ext. 263
Fax: +506 291 2015
E-mail: tcruz@meic.go.cr
orttati@yahoo.com
codexcostarica@meic.go.cr
COORDINATOR FOR NEAR EAST
Eng. Mariam Eid
Ministry of Agriculture
Embassies street - Bir Hassan - Jneh - Facing Henry
Chehab barrack
Beirut
Lebanon
Phone: +96 11 824100
Fax: +96 11 824100
E-mail: meid@agriculture.gov.lb
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)
Dr Angelika Tritscher
Acting Director
Department of Food Safety and Zoonoses (FOS)
World Health Organization (WHO)
20 Avenue Appia
CH-1211 Geneva 27
Switzerland
Phone: +41 22 791 3569
Fax: +41 22 791 4807
E-mail: tritschera@who.int

REP12/EXEC2 – APPENDIX I
Mrs Catherine Mulholland
Technical Officer
Department of Food Safety and Zoonoses (FOS)
World Health Organization (WHO)
20 Avenue Appia
CH-1211 Geneva 27
Switzerland
Phone: +41 22 791 3080
Fax: +41 22 791 4807
E-mail: mulhollandc@who.int
Dr Hilde Kruse
Programme Manager Food Safety
WHO Regional Office for Europe
Scherfigsvej 8
2100 Copenhagen
Denmark
Phone: +45 3917 1475
E-mail: hik@euro.who.int
FAO LEGAL OFFICE
Mr Ilja Betlem
Legal Officer
General Legal Affairs Service
Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome
Italy
Phone: +39 06 5705 2778
Fax: +39 06 5705 4408
E-mail: ilja.betlem@fao.org
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION
OF THE UNITED NATIONS (FAO)
Dr Modibo T. Traoré
Assistant-Director General
Agriculture and Consumer Protection
Department
Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome
Italy
Phone: +39 06 5705 4523
E-mail: modibo.traore@fao.org
Dr Renata Clarke
Senior Officer
Food Control and Consumers Protection
Nutrition and Consumer Protection Division
Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome
Italy
Phone: +39 06 5705 2010
Fax: +39 06 5705 4593
E-mail: renata.clarke@fao.org

REP12/EXEC2 – Appendix I
Ms. Yongzhen Yang
FAO JMPR Secretary
Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome
Italy
Phone: +39 0657054246
Fax: +39 06 57053224
E-mail: Yongzhen.Yang@fao.org
Mrs Ruth Charrondière
Nutrition Officer
Nutrition and Consumer Protection Division
Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome
Italy
Phone: +39 06 5705 56134
Fax: +39 06 5705 4593
E-mail: ruth.charrondiere@fao.org
Dr Sarah Cahill
Food Safety Officer/FAO JEMRA Secretariat
Nutrition and Consumer Protection Division
Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome
Italy
Phone: +39 06 5705 3614
Fax: +39 06 5705 4593
E-mail: sarah.cahill@fao.org
CODEX SECRETARIAT
Ms Selma H. Doyran
Secretary, Codex Alimentarius Commission
Joint FAO/WHO Food Standards Programme
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome
Italy
Phone: +39 06 5705 5826
Fax: +39 06 5705 4593
E-mail: selma.doyran@fao.org
Ms Annamaria Bruno
Senior Food Standard Officer
Joint FAO/WHO Food Standards Programme
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome
Italy
Phone: +39 06 5705 6254
Fax: +39 06 5705 4593
E-mail: annamaria.bruno@fao.org

32
Mr Tom Heilandt
Senior Food Standards Officer
Joint FAO/WHO Food Standards Programme
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome
Italy
Phone: +39 06 5705 4384
Fax: +39 06 5705 4593
E-mail: tom.heilandt@fao.org
Ms Gracia Brisco
Food Standards Officer
Joint FAO/WHO Food Standards Programme
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome
Italy
Phone: +39 06 5705 2700
Fax: +39 06 5705 4593
E-mail: gracia.brisco@fao.org
Ms Verna Carolissen-MacKey
Food Standards Officer
Joint FAO/WHO Food Standards Programme
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome
Italy
Phone: +39 06 5705 5629
Fax: +39 06 5705 4593
E-mail: verna.carolissen@fao.org
Ms Hessun Kim
Food Standards Officer
Joint FAO/WHO Food Standards Programme
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome
Italy
Phone: +39 06 5705 4796
Fax: +39 06 5705 4593
E-mail: hessun.kim@fao.org
Mr Hidetaka Kobayashi
Food Standards Officer
Joint FAO/WHO Food Standards Programme
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome
Italy
Phone: +39 065705 3218
Fax: +39 06 5705 4593
E-mail: hidetaka.kobayashi@fao.org

REP12/EXEC2 – APPENDIX II

33

املرفق الثاني
مشروع اخلطة االسرتاتيجية للدستور الغذائي يف الفرتة 2112-2112

مقدمة
تأسّست هيئة الدستور الغذائي من قبل منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة ومنظمة الصحة العاملية يف
عام  .1213وتضمّ اهليئة اليوم أكثر من  124عضواً ،كما اعتلمدت فيها أكثر متن  744منظمتة حكوميتة دوليتة ومنظمتة
دولية غري حكومية بصفة مراقبني .ويتمثل العمل الرئيسي هليئة الدستور الغذائي يف وضع مواصتفات دوليتة لألغذيتة*،
وخطوط توجيهية ،ومدونات ممارسات حلماية صحة املستهلكني وضمان املمارستات العادلتة يف اتال جتتارة األغذيتة.
وتعزز هيئة الدستور الغذائي أيضاً التنسيق بني مجيع األعمال املتعلقة باملواصفات الغذائية التيت تضتطلع بهتا املنظمتات
الدولية احلكومية وغري احلكومية.
وتضع اهليئة ،بالنسبة إىل قضايا ستالمة األغذيتة والتغذيتة ،مواصتفاتها مستتعينةً مببتادئ حتليتل املختاطر،
وتستند يف عملها على املشورة العلمية الصادرة عن جلان اخلرباء لدى منظمة األغذية والزراعة ومنظمتة الصتحة العامليتة.
وتلعترب املواصفات الغذائية واخلطوط التوجيهية والتوصيات الصادرة عن اهليئة نقاطاً مرجعية لألغذيتة يف إطتار اتفاقتات
منظمة التجارة العاملية ذات الصلة.
اخلطة االسرتاتيجية للفرتة :7412-7414




تعرض الرهية واألهداف والغايات هليئتة الدستتور الغتذائي ،وتتدعمها خطتة عمتل أكثتر تفصتي ًال تتضتمن
األنشطة واملراحل الرئيسية واملؤشرات القابلة للقيا من أجل رصد التقدم احملرز حنو إجناز األهداف؛
تدعم األولويتة العاليتة التيت توليهتا منظمتة األغذيتة والزراعتة ومنظمتة الصتحة العامليتة لستالمة األغذيتة
وجودتها ،وهي تضمن اضطالع اهليئة باملسؤوليات اليت أناطتها بها املنظمتان املذكورتان؛
وتبلغ األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية غري احلكوميتة وأصتحاب املصتلحة اآلخترين
كيف تعتزم اهليئة أداء واليتها وتلبية احتياجات أعضائها وتوقعاتهم خالل الفرتة .7412-7414

بيان الرؤية االسرتاتيجية
أن تكون اهليئة الدولية األبرز لوضع املواصفات الغذائية من أجل محاية صحة املستهلكني وضمان املمارستات العادلتة يف
جتارة األغذية.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

*

يستخدم مصطلح (مواصفات) لتغطية املواصفات ومجيع النصوص املتصلة بها.
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القيم اجلوهرية للدستور الغذائي
يلتزم الدستور الغذائي ،لدى حتقيق رهيته االسرتاتيجية ،بالقيم اجلوهرية اليت تشمل:
-

التعاون
الشمولية
بناء التوافق
الشَفافِيَّة

األهداف االسرتاتيجية
اهلدف االسرتاتيجي  :1وضع مواصفات غذائية دولية تعاجل قضايا األغذية الراهنة واملستجدة.
اهلدف  :1-1وضع مواصفات جديدة لألغذية للدستور الغذائي واستعراض املواصفات احلالية استناداً إىل أولويات هيئتة
الدستور الغذائي.


األنشطة:

1-1-1

تطبيق معايري متناسقة على مستوى صنع القرارات وحتديد األولويات عرب خمتلف اللجان لضمان
إحراز تقدّم يف املواصفات ويف ااالت العمل ذات األولوية القصوى يف الوقت املناسب.

7-1-1

تعزيز عملية االستعراض التقييمي لتحسني مراقبة املواصفات.

3-1-1

إدراج احلرص على إدراج مفاهيم الصتحة العامتة واألطتر التنظيميتة الستليمة وممارستات التجتارة
العادلة التجارة العادلة باألغذية يف صياغة مواصفات الدستور الغذائي.

4-1-1

تشجيع استخدام مواصفات الدستور الغذائي يف التجارة الدولية وكأسا لألنظمة احمللية.

اهلدف  :7-1العمل مسبق ًا على حتديد القضايا الناشئة واحتياجات البلدان األعضاء ،وعند االقتضاء ،وضتع املواصتفات
الغذائية ذات الصلة.


1-7-1

األنشطة:
وضع عملية للعمل بشكل مسبق على حتديد االحتياجات إىل مواصفات جديدة .ومبادئ توجيهية
وتوصيات جديدة ،السيما يف ما يتعلق باملخاطر الناشئة اليت تهدد سالمة األغذية والتكنولوجيات
اجلديدة.
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7-7-1

تقييم إجراءات وآليات حتديد املواصفات لضمان مراعاتها آخر التطورات العلمية والتكنولوجية.

73-7-1

وضع مواصفات دولية وإقليمية حسب احلاجتة وتنقيحهتا ،متع مراعتاة آختر التطتورات العلميتة
والتكنولوجية ،وذلك تلبية لالحتياجات اليت حددها األعضاء واستجابة للعوامل اليت تتؤثر علتى
سالمة األغذية واملمارسات العادلتة يف جتتارة األغذيتة؛ [علتى ستبيل املثتال ،املختاطر الناشتئة،
واألمن الغذائي ،وتأثريات األمناط السكانية املتحولة ،وتغيّر املناخ ،وشواغل املستهلكني].

اهلتدف  :3-1توطيتد التنستيق والتعتتاون متع املنظمتات الدوليتتة األخترى املعنيتة بوضتتع املواصتفات ستعي ًا إىل جتنتتب
االزدواجية يف اجلهود واستغالل الفرص.


األنشطة:

[ 1-3-1السعي إىل تشجيع ثقافة التعاون لوضع املواصفات مع املنظمة العاملية لصحة احليوان واالتفاقية الدوليتة لوقايتة
النباتات اليت تضمن تناول كل املخاطر املمكنتة علتى ستالمة األغذيتة والشتواغل األخترى للمستتهلكني متن املزرعتة إىل
املائدة ،وذلك باستخدام منهجيات ومقاربات متسقة عند وضع تلك املواصفات.
أو
71-3-1

تعزيز التعاون يف وضع املواصفات داخل الدستتور الغتذائي متع املنظمتة العامليتة لصتحة احليتوان
واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات املنظمة العامليتة للصتحة احليوانيتة واالتفاقيتة الدوليتة حلمايتة
النباتات بشأن املواصفات اليت تتنتاول االستتمرارية متن املزرعتة إىل املائتدة وتتؤثر علتى الدستتور
الغذائي وعلى املنظمتني املذكورتني ،وذلك باستخدام منهجيات ومقاربات متسقة عند وضتع تلتك
املواصفات].

37-3-1

تعزيز برام التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية األخرى ومع املنظمات غري احلكومية املعنيتة
بوضع املواصفات من أجل حتديد االحتياجات إىل مواصفات جديتدة للدستتور الغتذائي وتشتجيع
استخدام املواصفات احلالية للدستور الغذائي.

اهلدف االسرتاتيجي  :7احلرص على تطبيق مبادئ حتليل املخاطر عند وضع مواصفات الدستور الغذائي.
[اهلدف  :1-7ضمان االستخدام املتسق للمشورة العلمية ومبادئ حتليل املخاطر].


1-1-7

األنشطة:
استخدام املشورة العلميتة الصتادرة عتن أجهتزة اخلترباء املستتقلة املشترتكة بتني منظمتة األغذيتة
والزراعة ومنظمة الصتحة العامليتة ،إىل أقصتى حتد ممكتن ،يف اتال وضتع املواصتفات اخلاصتة
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بسالمة األغذية والتغذية على أسا مبتادئ العمتل لتحليتل املختاطر الواجتب تطبيقهتا يف إطتار
الدستور الغذائي.
7-1-7

تشجيع املشاركة الكافية املوضوعية لذوي اخلربات العلمية والفنيتة يف البلتدان األعضتاء وممثليهتا
يف عملية وضع مواصفات الدستور الغذائي.

3-1-7

احلرص على مراعاة مجيع العوامل ذات الصلة مراعاة كاملة عنتد النظتر يف تتدابري إدارة املختاطر
يف إطار وضع مواصفات الدستور الغذائي.

4-1-7

إطالع مجيع األطراف املعنية على القرارات املتصلة بإدارة املخاطر.

اهلدف  :7-7متكني احلصول على املشورة العلمية بصورة مستدامة.


األنشطة:

1-7-7

تشجيع منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصتحة العامليتة علتى ختصتيص متوارد كافيتة ألجهتزة
اخلرباء املشرتكة بينهما ،ال سيما جلنتة اخلترباء املشترتكة املعنيتة بتاملواد املضتافة إىل األغذيتة،
واجتماعات اخلرباء املشرتكة بشتأن تقيتيم املختاطر امليكروبيولوجيتة ،واالجتمتاع املشترتك بشتأن
خملفات املبيدات ،واجتماعات اخلرباء املشرتكة بشأن التغذية.

7-7-7

تشجيع األعضاء على مواصلة تقديم الدعم املالي لصاحل أجهزة اخلرباء املشرتكة بني املنظمتني ،ال
سيما جلنة اخلرباء املشرتكة املعنية بتاملواد املضتافة إىل األغذيتة ،واجتماعتات اخلترباء املشترتكة
بشأن تقييم املخاطر امليكروبيولوجية ،واالجتماع املشرتك بشتأن خملفتات املبيتدات ،واجتماعتات
اخلرباء املشرتكة بشأن التغذية.

3-7-7

إجياد مصادر متويل أخرى للمشورة العلمية اليت تقدمها منظمة األغذية والزراعة ومنظمتة الصتحة
العاملية .تقصي كل مصادر التمويل هليئات اخلرباء املشرتكة بتني املنظمتتني واالعترتاف بإلزاميتة
احرتام أولويات البحوث املشرتكة بني املنظمتني باإلضافة إىل التمويل األساسي التذي تقدمته كتل
من املنظمتني
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اهلدف  :3-7زيادة املساهمات العلمية من جانب البلدان النامية.


األنشطة:

1-3-7

تعزيز قدرات البلدان النامية يف اال بلورة البيانات العلمية عن سالمة األغذية والتغذيتة ملستاندة
عملية إتاحة البيانات استجابة لدعوات أجهزة اخلرباء املشترتكة بتني منظمتة األغذيتة والزراعتة
ومنظمة الصحة العاملية.

7-3-7

تشجيع املشاركة املستمرة واملتواصلة للخرباء الفنيني والعلميني من البلدان النامية يف عمل الدستور
الغذائي.

3-3-7

تشجيع منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية على دعم الربام التيت تهتدف إىل مجتع
البيانات من البلدان النامية واستخدامها.

اهلدف االسرتاتيجي  :3تسهيل املشاركة الفعالة ألعضاء الدستور الغذائي كافةً.
اهلدف  :1-3زيادة املشاركة الفعلية للبلدان النامية يف الدستور الغذائي.


األنشطة:

1-1-3

تشجيع األعضاء على تقديم مساهمات مالية حلساب األمانة التابع للدستور الغذائي.

7-1-3

التخطيط ،مبشاركة أعضاء الدستور الغذائي ،ملبادرة تالية ما بعد حساب األمانة التتابع للدستتور
الغذائي .الذي من املقرر أن ينتهي يف عام  ،7415أو ملبادرة تالية ،من أجل احلد من قلة املتوارد
اليت تعرقل املشاركة الكاملة ألعضاء الدستور.

3-1-3

تشجيع االستعانة مببادرات قائمة على شراكات لتفعيل مشاركة البلدان الناميتة متث ًال متن ختالل
املشاركة يف استضافة اللجان واموعات العمل.

3-1-3

وضع مبادرة رمسية لإلرشاد تستكمل الدرو املستفادة من الربام الغري رمسية احلالية.

4-1-3

مساعدة البلدان األعضاء وتقديم التدعم هلتا الختتاذ ترتيبتات مؤسستية مبتكترة تكفتل مشتاركتها
الفعالة.
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اهلدف  :7-3تشجيع برام بناء القدرات اليت تساعد البلدان على إنشاء أجهزة وطنية مستدامة للدستور الغذائي.


األنشطة:

1-7-3

تشجيع الدعم ألنشطة الدستور الغذائي من قبل منظمة األغذية والزراعة ومنظمتة الصتحة العامليتة
وحكومات الدول األعضاء من خالل إنشاء أجهزة وطنية مستدامة متصلة بالدستور الغذائي.

7-7-3

تشجيع برام بناء القدرات اليت تساعد البلدان النامية على إسناد األولويتة ملشتاركتها يف اللجتان
وفرق املهام التابعة للدستور الغذائي.

3-7-3

إعطاء توجيهات للمبادرات القائمة على الشراكات باالستفادة من العرب الستابقة والتشتجيع علتى
استخدامها.

3-7-3

تشجيع استخدام الربام التوجيهية والتعاونية.

4-7-3

االستفادة ،حيثما أمكن ذلك من الناحيتة العمليتة ،متن اجتماعتات الدستتور الغتذائي باعتبارهتا
منتدى تشجيع استخدام جلان التنسيق اإلقليمية املشرتكة بني منظمتة األغذيتة والزراعتة ومنظمتة
الصحة العاملية كمنتدى الستضافة أنشطة تثقيفية وفنية لبناء املهارات.

 5-7-3توسيع املشاركة يف استضافة اجتماعات اللجان واموعات العمل لتعزيز مهارات البلتدان الناميتة
األعضاء.
اهلدف  :3-3املساعدة على تلبية احتياجات الدول النامية عرب االستتفادة متن عمتل التربام الدوليتة احلاليتة للتنميتة
االقتصادية املتعلقة بسالمة األغذية وبالغذاء.


األنشطة:
1-3-3

إقامة شراكات اسرتاتيجية مع املنظمات اليت لديها برام تنميتة اقتصتادية ذات صتلة ،لتحديتد
الفرص املتاحة لدعم والية كل منها.

[اهلدف االسرتاتيجي  :4تطبيق نظم وممارسات فعالة وكفوءة إلدارة العمل.
اهلدف  :1-4ضتمان الستعي إىل التوصتل إىل عمليتة فعالتة وكفتوءة وشتفافة ومرنتة ومستتندة إىل توافتق يف اآلراء لوضتع
املواصفات واعتمادها يف الوقت املطلوب.


1-1-4

األنشطة:
استعراض تطبيق إجراءات وضع املواصفات اخلاصة بالدستتور الغتذائي وإجتراء التحستينات متن
أجل ضمان عمليات فعالة وكفوءة وشاملة واعتماد املواصفات يف الوقت املطلوب.
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تقصي اتباع عمليات مرنة للتصدي للحتواجز التيت تعترتض إجتراءات وضتع مواصتفات الدستتور
الغذائي.
تقصي التحديثات لعمليات وإجراءات الدستور الغذائي من أجل التصدي للحواجز التيت تعترتض
عملية وضع مواصفات الدستور الغذائي حيثما تدعو احلاجة (عوضاً عن  1-1-4و 7-1-4معاً)

3-1-4

تقييم املنافع ،وحيتث يكتون ذلتك اتدي ًا متن حيتث التكلفتة ،استتخدام تكنولوجيتا املعلومتات
احلديثة لتحسني مشتاركة األعضتاء يف اللجتان واموعتات العمتل ،التواصتل متن قبتل الدستتور
الغذائي وتدفق العمل وإدارة األنشطة.

4-1-4

تق ييم املنافع ،وحيتث يكتون ذلتك اتدي ًا متن حيتث التكلفتة ،استتخدام تكنولوجيتا املعلومتات
احلديثة لتحسني مشاركة األعضاء يف اللجان واموعات العمل.

4-1-4

ضمان توزيع التعليقات القطرية اليت مت مجعها على األعضاء يف الوقت املناسب.

5-1-4

زيادة جدولة اجتماعات اموعات العمل بالتزامن مع اجتماعات اللجان.

اهلدف  :7-4تعزيز القدرة على التوصل إىل توافق يف اآلراء يف اال وضع املواصفات.


األنشطة:

1-7-4

حتسني معارف ومهارات مندوبي الدستور الغتذائي لضتمان الفعاليتة والكفتاءة يف إجتراءات وضتع
املواصفات وإدارتها بطريقة جيدة.

7-7-4

حتسني مهارات رهساء اللجان واموعات العمل].

