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املقدمة
عقدت اللجنة التنفيذية هليئة الدست تتتور الغذائي (اللجنة التنفيذية) دورهتا التاست تتعة والست تتبعني عرب اإلنرتنت خالل
-1
الفرتة املمتدة من  13إىل  20يوليو/متوز  .2020وقد افتتح الس ت ت ت ت تتيد ( Guilherme da Costa Juniorالربازيل) ،رئيس
تريا إىل أاا املرة األوىل الع يعقد في ا بصتتورة افرتا تتية اجتماع كامل إلحدى
هيئة الدستتتور الغذائي (اهليئة) ،االجتماع مشت إ
ضتا نيابة عن املنظمتني الراعيتني كل من الستتيد  ،Bukar Tijaniاملدير العام
ورحب ابملشتتاركني أي إ
جلان الدستتتور الغذائيّ .
املست تتاعد ملنظمة األغذية والزراعة لملمح املتحدة (املنظمة) والست تتيد  ،Naoko Yamamotoاملدير العام املست تتاعد لش ت ت ون
التغطية الصحية للجميع  /شعوب أفضل صحة يف منظمة الصحة العاملية.
اعتماد جدول األعمال (البند  1من جدول األعمال)
-2

3

أشت ت تتار الرئيس إىل أ ّن الوعيقة املعرو ت ت تتة للمناقشت ت تتة عن "الدست ت تتتور الغذائي واجلائحة  -التحدايت االست ت تترتاتيجية

والفرص" (وعيقة قاعة امل متر  )EXEC/79 CRD/01س ت ت ت ت ت تتيجرا بن ا يف إ ار البند  5من جدول األعمال بشت ت ت ت ت ت ت ن ما
يستجد من أعمال .وقد اعتمدت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاسعة والسبعني جدول األعمال بعد إ افة هذا البند.

و لب العضتتو من أمريكا الشتتمالية احلصتتول على إيضتتاحات بش ت ن مشتتاركة االواد األورور كمستتتشتتار للعضتتو
-3
من أورواب يف اللجنة التنفيذية لل يئة ،عقب مناقشات سابقة جرت خالل الدورة النامنة والسبعني للجنة التنفيذية 4.وأشار
ض تا إىل االفتقار إىل وعيقة تتناول تقستتيح االختصتتاصتتات بني االواد األورور والدول األعضتتاء ،حستتبما يقتضتتي
العضتتو أي إ
دليل إجراءات الدس ت ت ت تتتور الغذائي قبل انعقاد أا اجتماع قد يكون ملنظمة عض ت ت ت تتو حق املش ت ت ت تتاركة في (الفقرة  2من املادة
النانية).
وأشار العضو من أورواب أن ال توجد أا مشكلة تتعلق بتقسيح االختصاصات ألن يشارك كعضو جغرايف تتمنل
-4
الوالية امللقاة على عاتق يف العمل ملا في صتتا اهليئة برمت ا .ودعماإ هلذه الوالية ،اختار العضتتو مستتتشتتاري ابالستتتناد إىل
املعلومات املتاحة ،و ب إقا لملحكام املطبقة على اختيار األشت ت ت ت اص كمس ت ت تتتش ت ت تتارين ،والذين مت اختيارهح بناءإ على خربهتح
وليس وف إقا للبلد أو صاحب العمل التابعني ل .
وقدم املمنل القانوين ملنظمة األغذية والزراعة ،متحد إًث نيابة عن مكتيب الشت ت ت ت ت ت ت ون القانونية يف كل من املنظمة
-5
تقييما أوليإا هلذه املس لة.
ومنظمة الصحة العاملية ،إ
وأفاد املمنل القانوين ملنظمة األغذية والزراعة أن مكتبا الش ت ت ون القانونية يف املنظمتني خلص ت تا بص تتورة مبدئية ،إعر
-6
اس ت ت ت ت ت تتتعراض مت ّن لدليل اإلجراءات هليئة الدس ت ت ت ت ت تتتور الغذائي والالئحة العامة ملنظمة األغذية والزراعة وغريمها من املراجع
3
4

الوعيقة .CX/EXEC 20/79/01 Rev.1
الوعيقة ( REP20/EXEC1الفقرات من  4إىل .)9
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األساسية ،إىل أ ّن الالئحتني ال تنصان على أا موقف قانوين وا ح بش ن مشاركة االواد األورور كمستشار للعضو من
أورواب يف اللجنة التنفيذية.
كما أشت ت تتار املمنل القانوين ملنظمة األغذية والزراعة إىل أن  ،إىل جانب إعالن اجلماعة األوروبية الصت ت تتادر يف عام
-7
 5،2003تطورت خالل الستتنوات املا تتية ةارستتة بشت ن مشتتاركة املستتتشتتارين يف اجتماعات اللجنة التنفيذية ،وهو ما أيّده
األعض تتاء .وأش تتري على وج التحديد إىل حض تتور أحد موظفي املفو تتية األوروبية كمس تتتش تتار لعض تتو منت ب عن أورواب
(فرنسا) خالل عالث دورات للجنة التنفيذية يف األعوام  2012و 2013و .2014وأشري إىل أ ّن حما ر اجتماعات اللجنة
أا اعرتاض على هذه املشاركة من قبل األعضاء اخآخرين.
التنفيذية ذات الصلة مل ّ
تسجل ّ
ويف هذا الص ت تتدد ،أش ت تتار املمنل القانوين إىل أ ّن موقف مكتيب الش ت ت ت ون القانونية يف املنظمتني هو أن  ،ابلنظر إىل
-8
النغرة الع تشت ت تتوب الالئحتني وإىل اإلعالن الصت ت تتادر عن املفو ت ت تتية األوروبية يف عام  2003واملمارست ت تتة املتطورة ،فإنّ يعود
ألعضتتاء الدستتتور الغذائي اختاذ قرار بشت ن مست لة مشتتاركة االواد األورور كمستتتشتتار للعضتتو من أورواب يف دورات اللجنة
التنفيذية .وعلي  ،أوصيا مبا يلي:
() 1

يُنظر يف مس ت ت لة مشت تتاركة االواد األورور كمست تتتشت تتار للعضت تتو من أورواب يف اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل
االجتماع املقبل لل يئة الذا سيعقد بضور األعضاء؛

() 2

ويتوىل مكتبا الشت ت ت ون القانونية ،يف ت تتوء املداوالت اجلارية ،إعداد وعيقة تتناول اجلوانب القانونية هلذه املست ت ت لة
البت في ا.
بغرض مساعدة األعضاء على ّ

االستعراض التقييمي (البند  2من جدول األعمال)
-9

6

انقشت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاسعة والسبعني االقرتاحات املقدمة من كل جلنة على حدة.

7

 -10وجتدر اإلش تتارة إىل أن يع املواص تتفات املوص تتى ابعتمادها عند اخلطوة  8أو اخلطوة  ،8/5لن تنش تتر س تتوى بعد
مصادقة اللجنة املعنية بتوسيح األغذية واللجنة املعنية ابملواد املضافة إىل األغذية.

 5الفقرة  76من الوعيقة .ALINORM 03/33A
 6الوعيقتان  CX/EXEC 20/79/2و.CX/EXEC 20/79/2 Add.1
 7الوًثئق  CX/CAC 20/43/4و CX/CAC 20/43/5-Rev.1و CX/CAC 20/43/6و CX/CAC 20/43/7-Rev.1و20/43/9
و CX/CAC 20/43/9 Add.1و CX/CAC 20/43/9 Add.2و CX/CAC 20/43/9 Add. 3و20/43/10
و.CX/CAC 20/43/11

CX/CAC
CX/CAC
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جلنة تنسيق الدستور الغذائي يف أفريقيا املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
االعتماد عند اخلطوة

8

املواصفة اإلقليمية للمنتجات القائمة على الكسافا املطبوخة امل مرة
املواصفة اإلقليميّة ألوراق اجلنتيوم
اخلالصة
 -11أوصت ت ت تتت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاست ت ت تتعة والست ت ت تتبعني ن تعتمد اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني املواصت ت ت تتفتني
اإلقليميتني كلتي ما عند اخلطوة .8
االعتماد عند اخلطوة 5

املواصفة اإلقليمية اخلاصة ابللحوم اجملففة
اخلالصة
 -12أوصت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاسعة والسبعني ن تعتمد اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني املواصفة اإلقليمية
عند اخلطوة  5وأن مت ّدد امل لة الزمنية الستكمال العمل العتمادها من جانب اهليئة يف عام .2022
اقرتاح عمل جديد

اخلطوط التوجي ية لدعح سنّ قوانني متسقة لملغذية لإلقليح الذا تغطي جلنة تنسيق الدستور الغذائي

يف أفريقيا.

اخلالصة
-11
اجلديد.

أوصتتت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاستتعة والستتبعني ن توافق اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني على اقرتاح العمل

التعديالت على مواصفة قائمة

التعديالت املقرتحة على القس ت ت ت ت ت تتمني  2-2-3و 4-3للمواص ت ت ت ت ت تتفة اإلقليمية اخلاص ت ت ت ت ت تتة بزبدة الش ت ت ت ت ت تتيا غري املكررة
(الوعيقة (CXS 325R-2017
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اخلالصة
 -14أوصت تتت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاست تتعة والست تتبعني ن توافق اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني على التعديالت
املقرتحة على املواصفة.

جلنة تنسي يييق الدسي ييتور الغذائي يف أمريكا الشي ييمالية وجنوب غرب احمليا اهلادش املشي ييرتكة بني منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
االعتماد عند اخلطوة

5

املواصفة اإلقليمية اخلاصة بعصري التوت اهلندا امل مر
تداوال يف أحناء أخرى من العامل ،أش ت ت تتارت أمانة الدس ت ت تتتور الغذائي إىل أن
عما إذا كان املنتج م إ
 -15إ
ردا على الست ت ت ت ال ّ
ميكن للجنة تنس تتيق الدس تتتور الغذائي ألمريكا الش تتمالية وجنوب غرب احمليا اهلاد املش تترتكة بني منظمة األغذية والزراعة
احا لتحويل املواصت ت تتفة إىل مواصت ت تتفة عاملية للدست ت تتتور ،لدى اعتماد
ومنظمة الصت ت تتحة العاملية أن تقدم ،عند االقتضت ت تتاء ،اقرت إ
املنسق اإلقليمي أن اللجنة سوف تبحث يف هذه اإلمكانية.
املواصفة اإلقليمية عند اخلطوة  .8وأ ّكد ّ
اخلالصة
 -16أوصت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاسعة والسبعني ن تعتمد اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني املواصفة اإلقليمية
عند اخلطوة  5وأن مت ّدد امل لة الزمنية الستكمال العمل العتمادها من جانب اهليئة يف عام .2022
االعتماد عند اخلطوة  5واإلغفال املمكن لل طوتني  6و 7وتقدمي املواصفة لالعتماد عند اخلطوة

8

املواصفة اإلقليمية اخلاصة مبنتجات الكافا لالست دام كمشروب لدى خلط ا ابملياه
حل املست تائل العالقة ،واقرتح ن تعتمد اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني املواص تتفة عند
 -17أبلغ املنس تتق اللجنة ن متّ ّ
اخلطوة .8/5
اخلالصة
 -18أوصت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاسعة والسبعني ن تعتمد اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني املواصفة اإلقليمية
عند اخلطوة .8/5
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جلنة تنسيق الدستور الغذائي يف آسيا املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
اقرتاحات عمل جديد

املواصفة اإلقليمية اخلاصة مبنتجات فول الصواي امل مّرة بواسطة بكترياي من فصيلة العصوايت
اخلالصة
-19
اجلديد.

أوصتتت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاستتعة والستتبعني ن توافق اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني على اقرتاح العمل

املواصفة اإلقليمية اخلاصة ابلفطرية اخآسيوية السريعة التجميد
علما بوج ات النظر التالية:
لقد أحيا إ

-20

(أ) مثة منتجات ذات تعريف ةاعل يتح إنتاج ا وتداوهلا يف التجارة يف بلدان خارج إقليح آس ت ت تتيا ،وساص ت ت تتة يف آست ت ت تيا
التطرق إىل ذلك يف وعيقة املشروع.
الوسطى ومنطقة القوقاز ،ومل يتح ّ

(ب) ميكن للجنة التنفيذية أن تطلب من جلنة التنستتيق يف آستتيا املشتترتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصتتحة
العاملية تعديل وعيقة املش ت ت تتروع بيث تعكس بش ت ت تتكل أفض ت ت تتل نطاق املنتجات الع ينبغي أن يش ت ت تتمل ا املش ت ت تتروع،
وتو ح أاا رّكزت على املنتجات الع يتح تصنيع ا وتداوهلا يف الغالب يف آسيا ،وليس على املنتجات الع تُصنّع
يف أحناء أخرى من العامل.

 -21وأو تتح العضتتو واملنستتق خآستتيا أن هذه املنتجات تكتستتي أمهية ابلنستتبة إىل اإلقليح وأن اقرتاح العمل اجلديد قد
نظرت في جلنة التنس تتيق للدس تتتور الغذائي يف آس تتيا بش تتكل مس تتتفير يف دورهتا احلادية والعش ترين .ويوجد اس تتت الك كبري
هلذه املنتجات يف إقليح آسيا ،وأو حا كذلك أن ميكن يف البداية و ع املواصفة كمواصفة إقليمية ،وبعد ذلك ميكن ،إذا
اقتضى األمر ،وويل ا إىل مواصفة عاملية للدستور الغذائي ما إن يتح اعتمادها عند اخلطوة .8
اخلالصة
 -22أوصتتت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاستتعة والستتبعني ن توافق اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني على اقرتاح العمل
ض تا جلنة التنس تتيق يف آس تتيا بض تترورة أن تكون املنتجات الع س تتتش تتمل ا املواص تتفة خاص تة ابإلقليح ،وأن
اجلديد ،وأوص تتت أي إ
تكون متداولة بشكل رئيسي في .

املواصفة اإلقليمية اخلاصة ابألرز املطبوخ امللفوف يف أوراق نبات
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اخلالصة
23

اجلديد.

أوصتتت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاستتعة والستتبعني ن توافق اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني على اقرتاح العمل

اإللغاء
اخلالصة
 -24أوص تتت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاس تتعة والس تتبعني ن تلغي اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني األحكام اخلاصتتة
ابل ت ت ت تطت ت ت تتر ت ت ت ترات األحت ت ت تتاديت ت ت تتة الص ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتوديت ت ت تتوم )) (INS 335(iوال ت ت ت تطت ت ت تتر ت ت ت ترات األحت ت ت تتاديت ت ت تتة ال ت ت ت تبت ت ت تتو ست ت ت ت ت ت ت ت ت ت تيت ت ت تتوم
)) (INS 336(iوالطر رات الننائية البو س ت ت تتيوم ) ((INS 336(iiيف املواص ت ت تتفة اإلقليمية اخلاص ت ت تتة مبعجون فول الص ت ت تتواي
) (CXS 298R-2009وصلصة الفلفل احلار ).(CXS 306R-2011

جلنة الدستور الغذائي املعنية ابلفاكهة واخلضر الطازجة
االعتماد عند اخلطوة

8

املواصفة اخلاصة بفاك ة الكيوا
املواصفة اخلاصة ابلنوم
املواصفة اخلاصة ابلبطا ا الصاحلة لملكل
االعتماد عند اخلطوة

8/5

املواصفة اخلاصة ابليام
-25
يلي:

يف الوقت الذا مل يعرتض في بعر األعضت تتاء على التوصت تتية ابعتماد هذه املواصت تتفات ،س ت تلّطوا الضت تتوء على ما



ينبغي أن تكون مواصفات الدستور الغذائي السلعية متسقة مع املمارسات التجارية و بيعة املنتج الطازج؛ وجيرا
نقل بعر شحنات املنتج ملسافة قصرية فيما تُنقل منتجات أخرى ملسافات ويلة؛



جدا وال تتصتتل بستتالمة األغذية،
وإن بعر املتطلبات الواردة يف احلكح اخلاص مبستتتوى الستتماح ابلتعفن صتتارمة إ
األمر الذا قد ي دا إىل رفر كمية كبرية من األغذية وفقدااا؛

9
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عربت بعر البلدان من أقاليح خمتلفة عن خماوف بشت ت ت ت ت ت ن احلكح اخلاص مبس ت ت ت ت تتتوى الس ت ت ت ت تتماح ابلتعفن يف الفئة
وّ
"املمتازة" يف املواص ت تتفات اخلاص ت تتة بفاك ة الكيوا ،والبطا ا الص ت تتاحلة لملكل واليام ،على التواي ،ورأت أن منح
مستوايت السماح يف الفئة "املمتازة" يتبغي أن يكون استننائيإا.



 -26وذ ّكر املن ّس ت تق اإلقليمي ألوراب ن اهليئة كانت قد خلص ت تتت يف دورهتا احلادية واألربعني إىل أن األحكام اخلاص ت تتة
ابلتعفن يف الفئة "املمتازة" ،متاشيإا مع الشكل املعيارا الذا است دمت اللجنة املعنية ابلفاك ة واخلضر الطازجة ،اختيارية،
ورهنإا بطبيعة املنتج ،قد ال تكون قابلة للتطبيق أو رورية.
اخلالصة
 -27أوصت ت ت تتت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاست ت ت تتعة والست ت ت تتبعني ن تعتمد اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني املواصت ت ت تتفات
اخلاصة بفاك ة الكيوا والنوم الطازج والبطا ا الصاحلة لملكل عند اخلطوة  ،8واملواصفة اخلاصة ابليام عند اخلطوة .8/5

جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية
االعتماد عند اخلطوة

8

مدونة املمارسات بش ن إدارة األغذية املسببة للحساسية ملشغلي األعمال التجارية الغذائية
اخلالصة
 -28أوصت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاسعة والسبعني ن تعتمد اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني مدونة املمارسات
عند اخلطوة .8
االعتماد عند اخلطوة

8/5

مراجعة املباد العامة لنظافة األغذية
الرقابة احلرجة

)1-1969

 (CXCوملحق ا اخلاص بنظام وليل مص ت ت ت ت ت تتادر اخلطر ونقاط

 -29قامت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاسعة والسبعين ت مع اإلشارة إىل التعليق الوارد من املنسق إلقليح أمريكا الالتينية
والبحر الكارييب ن عدة أعض ت تتاء للدس ت تتتور الغذائي من هذا اإلقليح أبدوا العديد من التعليقات املتص ت تتلة ابلرت ة إىل اللغة
حل مس ت ت ت لة الرت ة لتيس ت تتري اعتماد هذه املباد من جانب اهليئة يف دورهتا النالنة
اإلس ت تتبانية ،بتس ت تتليا الض ت تتوء على أمهية ّ
واألربعني.
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اخلالصة
 -30أوص ت ت تتت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاس ت ت تتعة والس ت ت تتبعني ن تعتمد اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني النص املراجع
عند اخلطوة .8/5
االعتماد عند اخلطوة

5

التوجي ات إلدارة حاالت التفشي البيولوجية املنقولة ابألغذية
اخلالصة
 -31أوص تتت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاس تتعة والس تتبعني ن تعتمد اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني التوجي ات عند
اخلطوة .5
اقرتاح عمل جديد

اخلطوط التوجي ية لالست دام اخآمن للمياه وإعادة است دام ا يف إنتاج األغذية
اخلالصة
-32
اجلديد.

أوصتتت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاستتعة والستتبعني ن توافق اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني على اقرتاح العمل

جلنة تنسيق الدستور الغذائي يف الشرق األدىن املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
االعتماد عند اخلطوة

8

املواصفة اإلقليمية اخلاصة سليا الزعرت
اخلالصة
 -33أوص ت تتت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاس ت تتعة والس ت تتبعني ن تعتمد اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني املواص ت تتفة عند
اخلطوة .8
اقرتاح عمل جديد

11
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املواصفة اإلقليمية اخلاصة ابملعمول
اخلالصة
-34
اجلديد.

أوصتتت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاستتعة والستتبعني ن توافق اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني على اقرتاح العمل

وقف العمل

العمل على مواصفة إقليمية خاصة ابللبنة
اخلالصة
-35
املواصفة.

أوصتتت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاستتعة والستتبعني ن توقّف اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني العمل على هذه

جلنة الدستور الغذائي املعنية ابلتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية اخلاصة
االعتماد
اخلالصة
 -36أوصتتت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاستتعة والستتبعني ن تعتمد اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني األحكام اخلاصتتة
بصمغ الكازانتان ) (INS 415وأنواع البكتني كمن نات يف املواصفة اخلاصة ابملستحضرات اخلاصة ابلر ع واملستحضرات
املست دمة يف أغراض بية خاصة للر ع ).(CXS 72-1981
االعتماد عند اخلطوة

5

استعراض املواصفة اخلاصة مبستحضر املتابعة :القسح ابء :املشروع املقرتح للنطاق والتعريف والتوسيح
اخلطوط التوجي ية لملغذية العالجية اجلاهزة لالستعمال
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اخلالصة
 -37أوصتتت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاستتعة والستتبعني ن توافق اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني على النصت ّتني عند
اخلطوة .5
رصد التقدم احملرز
اخلالصة

 -38اتفقت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاست ت تتعة والست ت تتبعني على متديد امل لة الزمنية الست ت تتتكمال است ت تتتعراض املواص ت تتفة
اخلاص ت تتة مبس ت تتتحض ت تتر املتابعة العتمادها من جانب اهليئة يف عام  ،2022والس ت تتتكمال القيح املرجعية التغذوية لملش ت ت اص

الذين ترتواح أعمارهح بني  6أش ر و 36ش إرا حىت عام .2025
وقف العمل

شرط زعح "اخللو" من األمحاض الدهنية املتقابلة
ونظرا إىل أن
 -39أشتتارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاستتعة والستتبعني إىل أمهية معاجلة األمحاض الدهنية املتقابلة ،إ
ال لجنة املعنية ابلتغذية واألغذية لالس ت تتت دامات التغذوية اخلاص ت تتة لن تنظر بعد اليوم يف هذا الش ت تترط ،فإن ميكن للجان
أخرى ،منل ال لجنة املعنية بتوس ت ت ت ت ت تتيح األغذية واللجنة املعنية ابلدهون والزيوت ،اس ت ت ت ت ت تتتكش ت ت ت ت ت تتاف خيارات مالئمة إلدارة
امل ا ر.
اخلالصة
 -40أوصتتت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاستتعة والستتبعني ن توقّف اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني العمل يف اللجنة
املعنية ابلتغذية واألغذية لالست دامات التغذوية اخلاصة.

تعريف التدعيح احليوا
اخلالصة
-41
التعريف.

أوص تتت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاس تتعة والس تتبعني ن توقّف اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني العمل على هذا

13
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فريق املهام احلكومي الدويل املخصص املعين مبقاومة مضادات امليكروابت التابع هليئة الدستور الغذائي
االعتماد عند اخلطوة

5

مراجع تتة م تتدون تتة الس ت ت ت ت ت تتلوك للح تتد من مق تتاوم تتة مضت ت ت ت ت ت ت تتادات امليكروابت املنقول تتة عن ريق األغ تتذي تتة واحتوائ تتا
()CXC 61-2005
أشارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاسعة والسبعني إىل ما يلي:

-42

(أ) و ّقق تقدم كبري يف الدورة الستتابعة لفريق امل ام احلكومي الدوي امل صتتص املعو مبقاومة مضتتادات امليكروابت،
مبا يف ذلك االتفاق على األحكام الرئيست تتية ملدونة املمارست تتات وإنشت تتاء ةموعة عمل إلكرتونية ملعاجلة العبارات
الواردة بني قوسني معقوفني؛
(ب) و لب بعر الوفود املشتتاركة يف الدورة الستتابعة لفريق امل ام احلكومي الدوي امل صتتص املعو مبقاومة مضتتادات
امليكروابت املزيد من الوقت للنظر يف أحكام حمددة تتمن مشتتروع التنقيح ،وهو ما أعاد الت كيد علي منستتقان
إقليميان ،مبا يعكس آراء بعر أعضاء الدستور الغذائي يف إقليمي ما؛
(ج) وتظل مكافحة مقاومة مضتتادات امليكروابت أولوية عاملية للصتتحة العامة ،ولذلك كان من امل ح بذل كل ج د
إلااء هذا العمل؛
(د) وينبغي مواصتتلة بذل قصتتارى اجل ود لضتتمان التنستتيق الكايف بني عمل اهليئة واملنظمات الدولية األخرى بش ت ن
مقاومة مضادات امليكروابت.
اخلالصة
-43

أوصت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاسعة والسبعني مبا يلي:

() 1

أن تعتمد اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني تنقيح مدونة املمارسات عند اخلطوة 5؛

() 2

وأن يركز فريق امل ام احلكومي الدوي امل صت ت تتص املعو مبقاومة مضت ت تتادات امليكروابت مناقشت ت تتات يف دورت النامنة
على القضااي الع مل تتح مناقشت ا ابستفا ة حىت اخآن ،وأن يتجنب إعادة فتح األحكام إىل أقصى حد ةكن.

رصد التقدم احملرز

اخلطوط التوجي ية بش ن الرصد واإلشراف املتكاملني ملقاومة مضادات امليكروابت املنقولة عن ريق األغذية
-44

أشارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاسعة والسبعني إىل ما يلي:
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(أ) ركز فريق امل ام احلكومي الدوي امل ص ت تتص املعو مبقاومة مض ت تتادات امليكروابت مناقش ت تتات العامة حىت اخآن على
التقدم احملرز يف تنقيح مدونة املمارس ت ت ت تتات للتقليل إىل احلدّ األدم من مقاومة مض ت ت ت تتادات امليكروابت املنقولة عن
ريق األغذية واحتوائ ا (املقرتح اعتمادها عند اخلطوة )5؛
(ب) وقد قلّص ذلك الوقت املتاح للمناقشت ت تتة العامة لل طوط التوجي ية بش ت ت ت ن الرصت ت تتد واإلش ت ت تراف املتكاملني ملقاومة
مضادات امليكروابت املنقولة عن ريق األغذية؛
ودا هائلة ملواصت ت ت تتلة
(ج) وبذل الرئيس والرئيست ت ت تتان املشت ت ت تتاركان جملموعة العمل اإللكرتونية املعنية ابخلطوط التوجي ية ج إ
املناقشات وو ع نص مقرتح متفق علي ؛
(د) واخنفضت املشاركة يف ةموعة العمل اإللكرتونية مقارنة ابلسنوات األخرى؛
(ه) ومتنل موح رئيس فريق امل ام احلكومي الدوي امل ص ت ت ت تتص املعو مبقاومة مض ت ت ت تتادات امليكروابت يف اس ت ت ت تتتكمال
العمتل على اخلطوط التوجي يتة يف التدورة النتامنتة للفريق ( ،)2021وهو آخر اجتمتاع مقرر لفريق امل تام ،والتزامت
بتمديد اجللسة العامة ليوم واحد هلذا الغرض؛
(و) وأًثر منسق جلنة التنسيق للدستور الغذائي يف أمريكت ت ت ت ت تتا الالتينيت ت ت ت ت ت ت ت تتة والبحر الكارييب قلق اإلقليح سصوص متديد
اجللس ت تتة العامة ،وأش ت تتار إىل الص ت تتعوابت الع تواج ا البلدان يف متويل حض ت تتور اجتماعات فريق امل ام احلكومي
الدوي امل صص املعو مبقاومة مضادات امليكروابت.
-45

وذ ّكرت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاسعة والسبعني مبا يلي:

(أ) ابلغرض األس ت تتاس ت تتي من اخلطوط التوجي ية كما هو مذكور يف وعيقة املش ت تتروع الع وافقت علي ا اهليئة يف دورهتا
األربعني ()2017؛
(ب) وابلنطاق والغرض الواس ت ت ت ت تتعني هلذا العمل الذا وافقت علي اهليئة يف دورهتا األربعني يف عام  ،2017وأش ت ت ت ت تتادت
بطموح ولكن ا اعرتفت ن ال ميكن وقيق كل عنصر من عناصر العمل اجلديد املقرتح ّإال إذا منّل ذلك اإلرادة
املستمرة لملعضاء للقيام بذلك ،وإذا كان ابإلمكان التوصل إىل توافق يف اخآراء؛
(ج) و ن املناقش ت تتة حىت اخآن أظ رت أن قد يكون من الص ت تتعب التوص ت تتل إىل توافق يف اخآراء بشت ت ت ن بعر القض ت تتااي
املتعلقة ابلتفاصيل؛
(د) و ن إذا تعذر إكمال التفوير خالل دورة فريق امل ام احلكومي الدوي امل ص ت ت ت ت ت تتص املعو مبقاومة مض ت ت ت ت ت تتادات
امليكروابت ،من املمكن أن تتواله جلان الدست ت ت ت تتتور األخرى كما كان احلال ابلنست ت ت ت تتبة إىل فرق امل ام األخرى منل
فريق امل ام املعو بتغذية احليواانت؛
(ه) واباللتزام الذا تع د ب رئيس اهليئة وانئباه يف بداية واليت ح ،بدعح عمل األج زة الفرعية بش ت ن القض تتااي احلامسة
وبناء التوافق يف اخآراء ،وببقائ ح على استعداد لتقدمي منل هذا الدعح لرئيس ةموعة العمل اإللكرتونية.

REP20/EXEC2

15

اخلالصة
-46

قامت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاسعة والسبعني مبا يلي:

() 1

تشجعت يع األعضاء بقوة على املشاركة بنشاط يف عمل ةموعة العمل اإللكرتونية؛
ّ
تجعت رئيس ةموعة العمل اإللكرتونية على النظر يف ةموعة األدوات املتاحة ،مبا يف ذلك االجتماعات
وتش ت ت ت ت ت ت ّ
االفرتا ية ،إلحراز التقدم يف العمل؛

() 3

ةددا على والية فريق امل ام احلكومي الدوي امل ص تتص املعو مبقاومة مض تتادات امليكروابت ،وشت ت ّددت
وأكدت إ
من جديد على ت تترورة أن تركز اخلطوط التوجي ية على توفري مباد وتوجي ات عالية املس ت تتتوى بشت ت ت ن تص ت تتميح
وتنفيذ عمليات الرص تتد واإلشت تراف املتكاملني ملقاومة مض تتادات امليكروابت املنقولة عن ريق األغذية على ول
تبعا
السلسلة الغذائية من خالل وديد إ ار ميكن من لكل من البلدان تصميح نظام الرصد واملراقبة اخلاص ب إ
لقدرات واحتياجات ؛

() 4

وأوص تتت ن يبذل فريق امل ام احلكومي الدوي امل ص تتص املعو مبقاومة مض تتادات امليكروابت كل ما يف وس تتع
الستكمال تفويض يف دورت النامنة؛

() 5

وأوصت ّال تقوم ةموعة العمل اإللكرتونية والدورة النامنة لفريق امل ام احلكومي الدوي امل صص املعو مبقاومة
مض ت ت ت تتادات امليكروابت ،قدر املس ت ت ت تتتطاع ،إبعادة فتح األحكام املش ت ت ت تترتكة لكل من مدونة املمارس ت ت ت تتات واخلطوط
التوجي ية ،الع مت االتفاق علي ا ابلفعل من قبل فريق امل ام عند النظر يف مدونة املمارست ت ت تتات ،مع االعرتاف ن
مع تقدم العمل قد وتاج اخلطوط التوجي ية إىل و ع مفاهيح غري مدرجة يف نص مدونة املمارسات.

() 2

جلنة الدستور الغذائي املعنية ابحلبوب والبقول واحلبوب البقولية
القسح املعو بجح احلبوب يف مواصفة الكينوا
 -47أشتتارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاستتعة والستتبعني إىل أن  ،رغح املشتتاورات الع جرت منذ انعقاد الدورة النانية
واألربعني لل يئة ،مل يتح التوصت ت تتل إىل توافق يف اخآراء بش ت ت ت ن هذه املس ت ت ت لة ،وابلتاي اقرتحت اللجنة املعنية ابحلبوب والبقول
واحلبوب البقولية حذف هذا القسح مبا يتماشى مع استنتاجات الدورة النانية واألربعني لل يئة.
 -48وأشتتارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاستتعة والستتبعني إىل القلق املستتتمر بشت ن حذف هذا القستتح وهو ما كانت
بعر بلدان اإلقليح قد لفتت إلي عناية املنسق اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب.
 -49وسلّطت أمانة الدستور الغذائي الضوء على أن قد مت بذل كل ما أمكن من ج ود للتوصل إىل توافق يف اخآراء،
مبا يف ذلك توفري سنة إ افية بعد االنت اء من سائر العمل املتعلق ابملواصفة.

REP20/EXEC2

16

 -50كما أشارت أمانة الدستور الغذائي إىل أن على غرار األحكام املتعلقة ابلفئة "املمتازة" يف اللجنة املعنية ابلفاك ة
واخلض ت تتر الطازجة ،يبدو أن غالبإا ما تكون هناك مش ت تتاكل يف التوص ت تتل إىل توافق يف اخآراء بش ت ت ت ن األحكام التفص ت تتيلية يف
مواص ت ت تتفات الس ت ت تتلع ،وأن قد يكون من املمكن أن يس ت ت تتتفيد الدس ت ت تتتور الغذائي يف مرحلة ما من مناقش ت ت تتة كيفية الرتكيز يف
مواصفات السلع األساسية على الصفات األساسية القابلة للتطبيق يف يع أحناء العامل.
اخلالصة
 -51أوصت ت تتت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاست ت تتعة والست ت تتبعني ن تقوم اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني بذف القست ت تتح
اخلاص بجح احلبوب من مواصفة الكينوا (.)CXS 333-2019
 -52وأشت ت ت تتارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاست ت ت تتعة والست ت ت تتبعني إىل أن مع االنت اء من العمل على مواص ت ت ت تفة الكينوا،
أكملت جلنة الدستور الغذائي املعنية ابحلبوب والبقول واحلبوب البقولية عمل ا ،وأوصت بت جيل إىل أجل غري مسمى.

جلنة الدستور الغذائي املعنية ابلفاكهة واخلضر املصنعة
 -53لوحظ حدوث أتخري بعر الش ت تتيء يف ص ت تتدور التقرير الن ائي للدورة التاس ت تتعة والعشت ت ترين للجنة املعنية ابلفاك ة
لكن يع النصتتوص املقرتحة متاحة على منتدى الدستتتور
واخلضتتر املصتتنعة ومن املتوقع أن يصتتدر يف يوليو/متوز  ،2020و ّ
الغذائي عرب اإلنرتنت.
أيضا أن املشاركة الضعيفة يف عمل اللجنة املعنية ابلفاك ة واخلضر املصنعة وةموعات العمل اإللكرتونية
 -54ولوحظ إ
وداي.
التابعة هلا قد ش ّكلت إ
االعتماد عند اخلطوة

8/5

املواصفة اخلاصة ابلغوشوجانغ
املواصفة اخلاصة بصلصة الفلفل احلار
اخلالصة
 -55أوص تتت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاس تتعة والس تتبعني ن تعتمد اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني املواص تتفتني عند
اخلطوة  ،8/5ومها والّن حمل املواصفتني اإلقليميتني القائمتني ،على التواي.

مراجعة املواصفة اخلاصة بصلصة املانغو ()CXS 160-1987
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اخلالصة
 -56أوصتتت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاستتعة والستتبعني ن تعتمد اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني النص املنقح عند
اخلطوة .8/5

املواصفة العامة للفواك اجملففة (مبا يف ذلك فاك ة الكاكي (الربسيمون) اجملففة)
املواصت ت ت ت ت ت تفت تتة العت تتامت تتة للفواك ت ت املعلبت تتة امل تلطت تتة (مراجعت تتة مواصت ت ت ت ت ت تفت تتة س ت ت ت ت ت تتلطت تتة الفواك ت ت االس ت ت ت ت ت تتتوائيت تتة املعلبت تتة
( )CXS 99-1981وخليا الفاك ة املعلبة ())CXS 78-1981
اخلالصة
 -57أش ت ت تتارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاس ت ت تتعة والس ت ت تتبعني إىل أن اللجنة س ت ت تتتنت ي من املناقش ت ت تتات املتبقية بشت ت ت ت ن
املواصت ت تتفتني قبل الدورة املتوقع عقدها بصت ت تتورة افرتا ت ت تتية لل يئة (الدورة النالنة واألربعني) وأن يف حال اختتام ا بنجاح ،لن
يكون هناك أا عائق يف توصية اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني ابعتماد املواصفتني عند اخلطوة .8/5
تنقيح املواصفات

مراجعة املواصت ت ت ت تتفة اخلاصت ت ت ت تتة ابخليار امل لل ( )CXS 115-1981واملواصت ت ت ت تتفة اخلاصت ت ت ت تتة غصت ت ت ت تتان اخليزران املعلّبة
( ،)CXS 241-2003واملواصفة اخلاصة ابملربيات واهلالميات واملرمالد ()CXS 296-2009
 -58تب إع ت ت تا لتوص ت ت ت ت ت ت تي ت ت تتات ال ت ت تتدورتني اخلمست ت ت ت ت ت تتني واحل ت ت تتادي ت ت تتة واخلمست ت ت ت ت ت تتني للجن ت ت تتة املعني ت ت تتة ابملواد املض ت ت ت ت ت ت ت ت تتافت ت تتة
إىل األغذية ،وافقت اللجنة الدستتتو الغذائي املعنية ابلفاك ة واخلضتتر املصتتنعة يف دورهتا التاستتعة والعش ترين على التنقيحات
املقرتحة على أحكام املواد املضافة إىل األغذية يف خمتلف مواصفات السلع.
اخلالصة
 -59أوصت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاسعة والسبعني ن تعتمد اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني النصوص املنقحة
للمواصتتفة اخلاصتتة ابخليار امل لل ( )CXS 115-1981واملواصتتفة اخلاصتتة غصتتان اخليزران املعلّبة (،)CXS 241-2003
واملواصفة اخلاصة ابملربيات واهلالميات واملرمالد (.)CXS 296-2009

مراجعة امللحق اخلاص بشرائح البطا ا املقلية للمواصفة اخلاصة ابخلضار السريعة التجميد ()CXS 320-2015
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اخلالصة
 -60أوص ت تتت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاس ت تتعة والس ت تتبعني ن تعتمد اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني التنقيح املقرتح
على امللحق اخلاص بشرائح البطا ا املقلية للمواصفة اخلاصة ابخلضار السريعة التجميد (.)CXS 320-2015
العمل املستقبلي
 -61ست تلّا املنس تتق اإلقليمي خآس تتيا الض تتوء على االهتمام ببدء العمل على و تتع مواص تتفة لبذور الكاش تتيو ومواصت تفة
للبطا ا احللوة اجملففة ،وكلتامها قد وافقت علي ما اهليئة يف دورهتا األربعني كعمل جديد يف عام  8.2017وأش ت ت تتار املنس ت ت تتق
أيضا إىل الدورة السابعة والسبعني للجنة التنفيذية 9الع كانت قد الحظت االهتمام ابلعمل على بذور الكاشيو،
اإلقليمي إ
وشتتجع أعضتتاء الدستتتور الغذائي على املشتتاركة يف عمل اللجنة املعنية ابلفاك ة واخلضتتر املصتتنعة .وستتبق كذلك أن جرى
التعبري عن االهتمام ببدء العمل على بذور الكاش تتيو يف الدورة احلادية والعشت ترين للجنة تنس تتيق الدس تتتور الغذائي يف آس تتيا
والدورة النالنة والعشرين للجنة تنسيق الدستور الغذائي يف أفريقيا.
 -62ومت التو يح ن العمل على بذور الكاشيو والبطا ا احللوة اجملففة ميكن و ع على قائمة االنتظار للنظر في يف
املس تتتقبل ،يف انتظار االهتمام الكايف وعبء العمل الكايف إلعادة تنش تتيا اللجنة ،مبا أن مت اعتباره ذات أولوية من فض تتة
خالل اس ت ت ت تتتبيان ألعض ت ت ت تتاء اللجنة املعنية ابلفاك ة واخلض ت ت ت تتر املص ت ت ت تتنعة يف عام  ،2018ومل يتقدم أا من األعض ت ت ت تتاء هبذه
االقرتاحات خالل الدورة احلالية وكانت املشاركة يف عمل اللجنة من فضة.
 -63وأشت ت ت ت تتارت أمانة الدست ت ت ت تتتور الغذائي إىل أن يف حني مت التعبري عن االهتمام هبذه املعايري يف منتدايت خمتلفة ،فإن
ذلك مل يرتجح إىل مشت ت تتاركة نشت ت تتطة يف الدورة التاست ت تتعة والعش ت ت ترين للجنة املعنية ابلفاك ة واخلضت ت تتر املصت ت تتنعة الع مت عقدها
ابملراسلة وابلتاي مل تشكل االعتبارات املتعلقة ابلسفر عائ إقا أمام املشاركة.
اخلالصة
 -64أوصتتت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاستتعة والستتبعني ن يتح تعليق اللجنة املعنية ابلفاك ة واخلضتتر املصتتنعة عند
االنت اء من دورهتا احلالية إىل أجل غري مستتمى ،على أستتاه أن ميكن إعادة تنشتتيط ا يف املستتتقبل بناءإ على االحتياجات
الع حددها األعضاء ووجود عبء عمل كاف.
 -65أشت تتادت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاست تتعة والست تتبعني برئيس اللجنة املعنية ابلفاك ة واخلضت تتر املصت تتنعة وابألمانة
املضيفة و مانة الدستور الغذائي وابملشاركني ،على العمل املمتاز هلذه اللجنة الع تعمل ابملراسلة ،وأوصت بضرورة عرض

8
9

الفقرة  95من الوعيقة
الفقرة  31من الوعيقة .REP19/EXEC2
.REP17/CAC
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الدروه املس تتتفادة من هذا العمل على اللجنة املعنية ابملباد العامة وةموعة العمل اإللكرتونية التابعة هلا واملعنية ابللجان
الع تعمل ابملراسلة.

جلنة الدستور الغذائي املعنية ابألمساك واملنتجات السمكية
اقرتاح عمل جديد

تعديل املواص تتفة اخلاص تتة ابلس تتردين املعلب واملنتجات من نوع الس تتردين ( )CXS 94-1981لكي تش تتمل الس تتردين
من نوع ( Sardinella lemuruسردينة ابي) يف القسح 1-2
اخلالصة
 -66أوصتتت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاستتعة والستتبعني ن توافق اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني على اقرتاح إعادة
تنش تتيا اللجنة املعنية ابألمساك واملنتجات الس تتمكية عن ريق املراس تتلة وف إقا إلجراءات إدراج أنواع إ تتافية يف مواص تتفات
الدستور الغذائي لملمساك واملنتجات السمكية ،لتقييح ما إذا كان ميكن تعديل مواصفة السردين املعلّب واملنتجات من نوع
السردين ( )CXS 94-1981لكي تشمل .S.lemuru

جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات املبيدات
اقرتاح عمل جديد

قوائح أولوايت ابملبيدات لتقييم ا من جانب االجتماع املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
املعو مب لفات املبيدات.
 -67أش تتارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاس تتعة والس تتبعني إىل أ ّن املوافقة على قوائح األولوايت من شت ت اا أن تض تتمن
تدفق العمل بني اللجنة املعنية مب لفات املبيدات واالجتماع املش ت ت ت تترتك بني املنظمتني املعو مب لفات املبيدات يف ما يتعلق
ابلعمل األستتاستتي للجنة الذا يقضتتي بو تتع احلدود القصتتوى مل لفات املبيدات يف /على األغذية والعلف بغرض تيستتري
التجارة ومحاية الصت ت ت ت ت تتحة العامة .وست ت ت ت ت تتتتيح موافقة اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني على قوائح األولوايت تنظيح اجتماعات
االجتماع املشتترتك املعو مب لفات املبيدات يف الوقت املناستتب خالل ستتنة  2021لكي تنظر في ا اللجنة املعنية مب لفات
املبيدات يف ستتنة  .2022ومت تو تتيح ّن انتظار انعقاد الدورة النانية واخلمستتني للجنة يف أبريل/نيستتان  2021للبحث يف
خرا للغاية لبدء تنظيح االجتماعني االس ت ت ت ت تتتننائي والعادا لالجتماع املش ت ت ت ت تترتك املعو مب لفات
القوائح س ت ت ت ت تتيكون إ
موعدا مت إ
املبيدات خالل شت ت را مايو/أاير وس تتبتمرب/أيلول  2021ومن مث احلاجة إىل موافقة اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني يف عام
 2020على القوائح.
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 -68وقد أبلغت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص تتحة العاملية األعض تتاء يف اللجنة التنفيذية ّن االجتماع املش تترتك
املعو مب لفات املبيدات يس ت تتت دم وس ت تتائل التواص ت تتل االفرتا ت تتية قدر املس ت تتتطاع إلحراز تقدم يف إس ت تتداء املش ت تتورة العلمية
ض ت ت تا ّن نداء لتقدمي البياانت ست ت تتيصت ت تتدر قريبإا عن أمانة االجتماع املشت ت تترتك املعو
للدست ت تتتور الغذائي .وأفادت املنظمتان أي إ
املقرر عقدها يف
مب لفات املبيدات بعد موافقة اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني على القوائح للست ت ت تتماح بتنظيح االجتماعات ّ
عام .2021
اخلالصة
-69

أوصت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاسعة والسبعني ن تقوم اهليئة يف دورهتا النالنة واألربعني مبا يلي:

( )1املوافقة على قوائح األولوايت ملبيدات اخآفات لكي ختض ت تتع للتقييح من جانب االجتماع املش ت تترتك املعو مب لفات
املبيدات يف عام 2021؛
( )2وتش تتجيع كل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص تتحة العاملية على االس تتتعانة بوس تتائل التواص تتل اإللكرتونية
إلحراز تقدم ابلنست ت تتبة إىل إست ت تتداء املشت ت تتورة العلمية الع يقوم علي ا عمل الدست ت تتتور الغذائي يف ةال املواصت ت تتفات
اخلاصة بسالمة األغذية.

مسائل أخرى
 -70ش ت ّدد أحد األعض تتاء على تترورة اال تتطالع بتقييح أدق القرتاحات املش تتاريع يف تتوء املعايري اخلاص تة بتحديد
أولوايت العمل ،على ستتبيل املنال الفرص يف الستتوق الدولية ،لضتتمان استتت دام املوارد بكفاءة وتفادا وويل املواصتتفات
اإلقليمية إىل مواصتتفات عاملية للدستتتور الغذائي عندما ميكن ،يف مرحلة اقرتاح مشتتروع ما ،إعبات أن إحدى الستتلع ال يتح
تداوهلا حصرإاي أو يف الغالب على الصعيد اإلقليمي.

الطلبات املقدمة من املنظمات الدولية غري احلكومية للحصول على صفة مراقب

يف الدستور الغذائي (البند  3من جدول األعمال)
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 -71عر ت األمانة وعيقة العمل الع تتضمن لبني اعنني للحصول على صفة مراقب وقد نظر في ما مكتب الش ون
القانونية يف كل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واعتربمها مكتملني وصاحلني للقبول هبما.
ضت ت ت تا اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاس ت ت تتعة والس ت ت تتبعني ّن املنظمة غري احلكومية الواد املنتجات
 -72وأبلغت األمانة أي إ
الطبيعية ( )NPAالع تتمتع بصفة مراقب يف الدستور الغذائي قد ق ّدمت معلومات جديدة عن عالقت ا ابلتحالف الدوي
جلمعيات أغذية احلمية  /املكمالت الغذائية ( )IADSAمبا ي كد أ ّن االواد مل يعد عض ت ت ت ت ت ت إتوا يف التحالف الدوي .وبعد
 10الوعيقة .CX/EXEC 20/79/3
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اس ت ت تتتعراض مت ّن من قبل أمانة الدس ت ت تتتور الغذائي ومكتيب الش ت ت ت ت ون القانونية يف منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ت ت تتحة
العاملية ،اتُفق على أ ّن الشت تتروط اخلاصت تتة ابلتمنيل املزدوج كما قررت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الست تتابعة والست تتبعني 11مل تعد
منطبقة.
اخلالصة
 -73أوص تتت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاس تتعة والس تتبعني ن يقوم املديران العامان لكل من منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العاملية مبا يلي:
()1

منح صفة مراقب ملع د األغذية اجليدة ()GFI؛

()2

ومنح ص ت ت ت ت ت تتفة مراقب مل س ت ت ت ت ت تس ت ت ت ت ت تتة
التمنيل املزدوج:

)e.V. (SGF

 SGF Internationalرينما تقبل ابلش ت ت ت ت ت تتروط التالية لتجنب
س تس تتة SGF

يف االجتماعات الع يكون في ا االواد الدوي لعصتتائر الفاك ة واخلضتتار ( )IFUةنالإ ،إبمكان م
املش تتاركة فقا من تتمن وفد االواد الدوي وال ميكن ا التحدث بص تتفت ا كم ست تس تتة  .SGFوإبمكان م ست تس تتة
 SGFإبداء تعليقات خطيّة فقا ابلنست تتبة إىل القضت تتااي الع مل يُبد بش ت ت اا االواد الدوي أا تعليقات .وتشت تتارك
م سسة  SGFيف اجتماعات الدستور الغذائي فقا يف حال عدم متنيل االواد الدوي في ا.
 -74وأش ت تتارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاس ت تتعة والس ت تتبعني إىل توص ت تتية مكتيب الشت ت ت ون القانونية يف منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ابلنسبة إىل اواد املنتجات الطبيعية.
املسائل املالية واملتعلقة ابمليزانية اخلاصة ابلدستور الغذائي :تقرير الفرتة 2019-2018

والتقدم احملرز يف الفرتة ( 2021-2020البند  4من جدول األعمال)

12

 -75عر تتت األمانة هذا البند مشتتريةإ إىل أ ّن اقرتاح امليزانية للفرتة  2023-2022ستتيعرض على اهليئة يف دورهتا النالنة
13
أيضا على كل من أمانة الدستور
خرا على إعادة هيكلة املنظمة وهو ما ي عر إ
واألربعني وإىل أ ّن ةلس املنظمة قد وافق م إ
الغذائي ووحدة ست ت تتالمة األغذية يف املنظمة وهي الوحدة املس ت ت ت ولة عن إست ت تتداء املشت ت تتورة العلمية للدست ت تتتور الغذائي وتنمية
القدرات يف ةال سالمة األغذية.

 11الفقرة  )2( 92من الوعيقة .REP19/EXEC2
 12الوعيقة .CX/EXEC 20/79/4
 13ميكن اال الع على تقرير الدورة الرابعة والستني جمللس املنظمة على العنوان التايhttp://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf :
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اخلالصة
-76
()1

قامت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاسعة والسبعني مبا يلي:
علما ابلتقرير عن النفقات للفرتة املالية  2019-2018وابلنجاح يف إمتام خطة العمل لفرتة السنتني؛
أحا ت إ

()2

أقرت ابلتحدايت الناشئة عن جائحة كوفيد 19-احلالية ورحبت ابلتزام أمانة الدستور الغذائي إصدار ودينات
وّ
منتظمة عن خطة العمل للفرتة  2021-2020من أجل التكيف مع األو اع املستجدة واست دام املوارد املتاحة
للحفاظ كرب قدر من الفعالية على الزخح يف عمل الدستور الغذائي؛

()3

وأشت تتارت إىل إعادة تنظيح منظمة األغذية والزراعة مبا يف ذلك نقل أمانة الدست تتتور الغذائي إىل مركز مشت تترتك بني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ت ت ت تتحة العاملية مع رفع التقارير املباش ت ت ت تترة إىل كل من انئب املدير العام ملنظمة
األغذية والزراعة ورئيس العلماء في ا؛

()4

ورحبت ابحلفاظ على موارد أمانة الدس ت ت تتتور الغذائي وعلى اس ت ت تتتقالليت ا والتزام املنظمة الراهن مبواص ت ت تتلة إس ت ت تتداء
ّ
املشورة العلمية للدستور الغذائي من إ ار هيكل اجلديد؛

()5

ورحبت ابملناقش ت ت ت تتات اجلارية بني األمانة ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ت ت ت تتحة العاملية إلعداد اقرتاح مليزانية
ّ
الفرتة .2023-2022

ما يستجد من أعمال

(البند  5من جدول األعمال)

14

الدستور الغذائي واجلائحة  -التحدايت والفرص االسرتاتيجية
 -77عرض الرئيس هذا البند من جدول األعمال معرإاب عن تقديره لنواب وللعضت ت ت ت تتو املمنل جلنوب غرب احمليا اهلاد
تريا إىل حس ت ت ت ت ت تتن توقيت ا
ولالجتماع غري الرمسي للجنة التنفيذية على ما قدموه من مس ت ت ت ت ت تتامهات إلعداد هذه الوعيقة ،مش ت ت ت ت ت ت إ
للمحافظة على زخح عمل الدست ت تتتور الغذائي مبوازاة االلتزام ابلقيح األست ت تتاست ت تتية للدست ت تتتور الغذائي .وبنت اللجنة التنفيذية
مطوالإ هذا البند من جدول األعمال الذا تناول النقاط األساسية التالية:
ّ


تتفاوت مستتتوايت أتعريات كوفيد 19-على عمل الدستتتور الغذائي وعلى العمل يف ةال ستتالمة األغذية بشتتكل
عام ،كما وعلى األمن الغذائي .وتشتمل التحدايت تنفيذ املواصتفات اخلاصتة بستالمة األغذية واستت دام ا على
حد سواء ،إ افة إىل و ع املواصفات.



وتتصت تتل التحدايت املالزمة لعملية و ت تتع املواصت تتفات بكل من تع ّذر عقد اجتماعات الدست تتتور الغذائي بضت تتور
األعض تتاء أو ابلش تتكوك احمليطة إبمكانية عقدها ،إ تتافة إىل قدرة األعض تتاء على املش تتاركة بش تتكل فاعل يف عمل
الدستور الغذائي ،ولو بصورة افرتا ية ،بسبب عبء العمل اإل ايف ابلنسبة إىل الوفود جراء هذه اجلائحة.

 14الوعيقة .EXEC/79 CRD/01
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وأبرزت اجلائحة أنّ ما تزال هناك حاجة إىل و ت ت تتع مواص ت ت تتفات للدس ت ت تتتور الغذائي وافظ على س ت ت تتالمة األغذية
واالجتار هبا يف منل هذه احلاالت .ويف هذا الست تتياق ،أشت تتار عضت تتو جنوب غرب احمليا اهلاد إىل أن أس ت ترتاليا،
بص تتفت ا رئيس تتة اللجنة املعنية بنظح فحص الواردات والص تتادرات الغذائية وإص تتدار الشت ت ادات ،تنظر يف إمكانية
تقدمي اقرتاحات عمل جديدة بش ن املسائل ذات الصلة الع تندرج من اختصاص ا ،على سبيل املنال نشاط
املراجعة والتحقق عن بُعد وبشكل افرتا ي.



ومثة فرصتتة لالستتتفادة ةا تضتتطلع ب حاليإا اللجنة املعنية ابملباد العامة من عمل واالنتفاع ب  ،وهو ما من ش ت ن
أيضا إشراك أعضاء الدستور الغذائي على نطاق واسع.
أن يضمن إ



وينبغي للجنة التنفيذية تلبية االحتياجات الفورية للدس ت ت ت ت ت تتتور الغذائي لض ت ت ت ت ت تتمان مت ّكن يع اللجان الع أُرجئت
قدما يف عمل ا يف الوقت املناسب.
دوراهتا من املضي إ



وإن الو ع الراهن يستوجب عناية مباشرة من جانب األج زة املس ولة عن إدارة عمل الدستور الغذائي واملشرفة
يتطرق إىل عمل
علي (أا اللجنة التنفيذية واهليئة) وهو منفص ت ت ت ت ت تتل عن عمل اللجنة املعنية ابملباد العامة الذا ّ
اللجان الع تعمل ابملراسلة والذا يتناول العمل األنسب هلذا الشكل ،وليس الدورات الع تُعقد كمل ا بصورة
افرتا ية.



ويف الوقت الذا تظل في االجتماعات املنعقدة بضت ت ت ت تتور األعضت ت ت ت تتاء آلية هامة لعمل الدست ت ت ت تتتور الغذائي ويتوقع
اس تتتئناف ا يف الوقت املناس تتب ،ال تزال هناك ش تتكوك إزاء موعد حدوث ذلك ،ومن الض تترورا ابلتاي أن يبحث
الدس ت تتتور الغذائي يف أفض ت تتل الس ت تتبل لض ت تتمان اس ت تتتمرارية عمل يف األجل القص ت تتري وبناء قدرت على الص ت تتمود يف
املستقبل.



وتواج يع املنظمات الدولية ،مبا يف ذلك املنظمتان الراعيتان للدس ت ت ت ت ت تتتور الغذائي ،ودايت ةاعلة وينبغي أخذ
جتارب هذه املنظمات بعني االعتبار.



ويتعني بوج خاص على املنظمتني الراعيتني مستتاعدة الدستتتور الغذائي يف توفري إ ار قانوين وا تتح وميكن التنب
ظل الظروف الراهنة.
ب مبا يتيح للدستور الغذائي مواصلة عمل يف ّ



ضت تا حافلة ابلتحدايت ابلنس تتبة إىل
وقد ست ت ّ لت االجتماعات االفرتا تتية إحراز تقدم يف العمل غري أاا كانت أي إ
األعضت ت ت تتاء ،من قبيل النفاذ إىل منصت ت ت تتات االجتماعات والقدرات يف ةال شت ت ت تتبكة اإلنرتنت وما إىل ذلك ،وهي
قضت ت تتااي ينبغي و ت ت تتع ا يف احلست ت تتبان عند الت طيا لعقد هذا النوع من االجتماعات وتقدمي الدعح للبلدان لكي
فعال يف عمل الدستور الغذائي.
تشارك على حنو ّ



وقد ش ت ت ت ّكلت االجتماعات االفرتا ت ت تتية غري الرمسية لملعضت ت تتاء منتدى قيّ إما للنقاا وتبادل األفكار فيما س ت ت ت ّ لت
خدمات الرت ة الفورية املشاركة يف هذه االجتماعات وأ افت إىل قيمت ا.



ومثة حاجة إىل إعادة النظر يف اختصتاصتات حستاب األمانة التابع للدستتور الغذائي حىت يتمكن من تقدمي دعح
أفضل للمشاركة يف االجتماعات.
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ظل األو ت تتاع الراهنة ،وهذا
 -78وأ ّكدت أمانة الدس ت تتتور الغذائي من جديد احلاجة إىل املرونة والس ت تترعة يف األداء يف ّ
أيضا مع رؤية املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة املتمنلة يف جعل املنظمة ابتكارية واستباقية .وأشارت كذلك إىل
يتماشى إ
قدما ودور األعض ت ت تتاء يف توجي انتباه
ت ت تترورة أن تو ت ت ت تح منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ت ت تتحة العاملية كيفية املض ت ت تتي إ
املنظمتني الراعيتني إىل هذه املس لة.
اخلالصة
-79
() 1

قامت اللجنة التنفيذية يف دورهتا التاسعة والسبعني مبا يلي:
وافقتتت على إنشت ت ت ت ت ت تتاء جلنتتة فرعيتتة بعتتة للجنتتة التنفيتتذيتتة برانست ت ت ت ت ت تتة انئتتب الرئيس ،الست ت ت ت ت ت تيتتدة مرمي عيتتد ،وتعمتتل
ابللغة اإلنكليزية فقا ،متاشتيإا مع األهداف االسترتاتيجية  1و 4و 5من اخلطة االسترتاتيجية لل يئة للفرتة -2020
2025؛
(أ) والنظر يف أعر جائحة كوفيد 19-على إدارة عمل الدستور الغذائي؛
(ب) وإست ت ت ت ت تتداء املشت ت ت ت ت تتورة لل يئة وألج زهتا الفرعية حول اإلجراءات/املبادرات الرامية إىل وقيق تقدم يف برانمج
عمل ا للفرتة  2021-2020وبناء القدرة على الص ت ت ت ت ت تتمود من خالل اس ت ت ت ت ت تتت دام األدوات احلدينة واج
متماشية مع قيح الدستور الغذائي؛
خيوهلا التعامل مع أحداث مش تتاهبة يف املس تتتقبل ابلنظر إىل العناص تتر
(ج) واحلرص على أن تكون يف موقع جيد ّ
املعرو ت ت ت ت ت ت تتة ت ت ت ت ت تتمن امللحق بوعيقتة قتاعتة امل متر  - CRD1التدس ت ت ت ت ت تتتور الغتذائي واجلتائحتة  -التحتدايت
االسرتاتيجية والفرص.

() 2

ووافقت على أن تكون اللجنة الفرعية مفتوحة أمام يع أعضت ت تتاء اللجنة التنفيذية ،وأن ترفع تقر إيرا أوليإا إىل اهليئة
يف دورهتا النالنة واألربعني وتقر إيرا إىل اللجنة التنفيذية يف دورهتا النمانني.

() 3

و لبت من أمانة الدس ت ت ت ت ت تتتور الغذائي مراقبة كيفية تعامل س ت ت ت ت ت تتائر املنظمات األخرى مع هذه املست ت ت ت ت ت ت لة والتماه
مستتامهات األعضتتاء على نطاق أوستتع ،مبا يف ذلك من خالل إمكانية عقد اجتماعات إقليمية افرتا تتية ،إ تتافة
إىل الندوة اإللكرتونية جل ات االتص تتال احلرجة املقرر عقدها يف  28يوليو/متوز 2020؛ والبقاء على اتص تتال وعيق
مبكتيب الش ون القانونية حول اخليار املمكن وإ الع اللجنة الفرعية على النتائج حسب املقتضى؛

() 4

و لبت من كل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصتتحة العاملية وأمانة الدستتتور الغذائي البحث يف اخليارات
املتاحة من خالل حساب األمانة التابع للدستور الغذائي أو بوسائل أخرى ،لتذليل العقبات يف األجلني القصري
واملتوستتا الع وول دون املشتتاركة الفعالة واحلضتتور يف اجتماعات الدستتتور الغذائي وإ الع اللجنة الفرعية على
النتائج حسب املقتضى.
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MEMBERS ELECTED ON A GEOGRAPHIC BASIS
MEMBRES ÉLUS SUR UNE BASE GÉOGRAPHIQUE
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