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برانمج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثالثة واألربعون
الدعم العلمي املقدم من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية إىل الدستور الغذائي :تقرير عن األنشطة
واملسائل املالية واملتعلقة ابمليزانية
(من إعداد منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية)
حمتوايت الوثيقة
اجلزء األول:

اجتماعات اخلرباء احلديثة العهد املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
واملعلومات األخرى ذات الصلة

اجلزء الثاين:

املسائل املالية واملتعلقة ابمليزانية.

اجلزء الثالث:

حالة طلبات احلصول على املشورة العلمية من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.

اجل زززء األول :اجتماع ززات اءز زداء ااديث ززة الع ززد املش ززرتذة ب ززني منظم ززة األغذي ززة والزراع ززة ومنظم ززة الص ززحة العاملي ززة
واملعلومات األخرى ذات الصلة
كبرا
-1
مثل ،بدأت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ً
تقدمي املشورة العلمية مستمر بتسارع؛ ً
عمل ً
لتطوووير املشووورة العلميووة املطلوبووة بش و مل املقاومووة ملابوواوات امليجلووروابت ،واسووتمر نينووة اخل ورباء املشوورتكة بووني منظمووة األغذيووة
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املعنية ابملواو املابافة إىل األغذية يف االجتماع مراني يف السنة ،ويسوتمر االجتمواع املشورت
بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بش مل خملفات املبيدات ،واجتمواع اخلورباء املشورت بوني منظموة األغذيوة
والزراعووة ومنظمووة الصووحة العامليووة بش و مل اقيووي امل وواطر املجلروبيولوجيووة يف عقوود اجتماعاا و عوودة م ورات يف السوونة ،ونفووذت
اجتماعات اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصوحة العامليوة بشو مل التةذيوة أول عمول جوا واجتمعو يف
يوليو/متوز  .2019وقد أصبح هذا املستوى املعزز من النشاط ممجلنًوا مون خولل مسوا ات ألورتاليا وكنودا واالألواو األورو
والياابمل والوالايت املتحدة األمريجلية .وهذه األنشطة انمجة عن األولوية العالية اليت تعطي زا املنظمتزان لزدانمج املشزورة
العلميززة إورا ًك و ا أل يووة وجوووو ألووات علم و متووني نيميووو مواصووفات الدلووتور الةووذائ  .وال ا وزال هي ووة الدلووتور الةووذائ
العميوول األلال و ل ووربةما املشووورة العلمي ووة املش وورت  ،حي و يووت ال ووت دا النت ووائا عل وى نطوواا وال ووو يف اط وووير نص ووو
أيابووا لتعزيووز عمليووة صوونو الق ورار
ومواصووفات الدلووتور الةووذائ  .غوور أمل البلوودامل األعابوواء يف املنظمتووني اسووت د النتووائا ً
القائمة على العل بش مل قابااي للمة األغذية والتةذية على املستويني الوطين واإلقليم  .ويل ص ما يلو املشوورة العلميوة
اليت قُدم خلل الفرتة  2020 –2019منذ التقرير السابق الوذ رفعتو منظموة األغذيوة والزراعوة ومنظموة الصوحة العامليوة
إىل اجي ة (.)CX/CAC 19/42/14
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جلنززة اء زداء املشززرتذة بززني منظمززة األغذيززة والزراعززة ومنظمززة الصززحة العامليززة واملعنيززة ابملززواد املىلززا ة إىل
-2
األغذيززة اتجتمززاع السززابم والثمززانون رومززا إيطاليززا  13-4يونيززويرزيران ُ :2019عقوود هووذا االجتموواع يف إطووار
الوربةما انيووار بشو مل اقيووي خموواطر املوواو املابووافة إىل األغذيووة وامللووو ت يف األغذيووة .وقود أجوورت الل نووة اقييمووات لسوومية
سززم مززواد مىلززا ة ولتعوورا النظووا الةووذائ جووا ،وأعوودت الل نووة مواصززفات منقحززة ءمززأ مززواد خززرى مىلززا ة إىل
أوال،
األغذية .كما قدم الل نة إياباحات إىل نينة الدلتور الةذائ املعنية ابملواو املابوافة إىل األغذيوة بشو مل مسو لتنيً .
وضح الل نة اطبيق جمموعة املتناول اليوم املقبول لبعض املوواو املابوافة إىل األغذيوة الويت ر إوراجهوا ألو نفو عنووامل
امل وواو املابووافة إىل األغذيووة يف املواصووفة العامووة للم وواو املابووافة إىل األغذيووة ،رغ و عوود إوراجهووا يف جمموعووة املتنوواول اليوووم
املقبول .نيًا ،وضح الل نة الت دامها ملصطلح املتناول اليوم املقبوول غغور ادودو” .والنتوائا (لووت اجلوومل) متاحوة
ونوقش خلل الدورة الثانية واخلمسني لل نة الدلتور الةذائ املعنية ابملواو املابافة إىل األغذية.
جلنززة اء زداء املشززرتذة بززني منظمززة األغذيززة والزراعززة ومنظمززة الصززحة العامليززة واملعنيززة ابملززواد املىلززا ة إىل
-3
األغذية اتجتماع الثامن والثمانون روما إيطاليا  31- 21ذتوبريتشرين األول  .2019عقد هذا االجتماع لتقيي
بعض خملفوات العقواقر البيطريوة يف األغذيوة .وقود وضوع الل نوة مبواوت اونظ اقيوي خملفوات العقواقر البيطريوة يف األغذيوة
وأجورت اقييمووات لسوومية اسووعة عقوواقر بيطريووة ولتعوورا النظووا الةووذائ جووا .ووضووع الل نووة اوجيهووات إضووافية لتقييمووات
التعوورا الةووذائ املووزمن ملركبووات اسووت د علووى حوود ل وواء كعقوواقر بيطريووة وكمبيوودات للفووات ،ولتقيووي التوووفر البيولوووج
النسووو و/أو النشوواط الوودوائ مل لفووات العقوواقر يف األنس و ة احليوانيووة ،ولل رعووات املرجعي وة احلوواوة وُجووا منه يووة وأن وواع
بياةت أخرى لتقيي خملفات األووية البيطريوة يف األغذيوة .وقامو نينوة اخلورباء بتقيوي لوبعة خملفوات مون العقواقر البيطريوة
اثنامل من العوامل املاباوة للميجلروابت ،ومبيد للقراو ،واثنامل من العوامل املاباوة للطفيليات ،واثنامل من املبيدات احلشورية.
وأايحو النتووائا وجوورى ثهووا يف الوودورة اخلامسووة والعشورين لل نووة الدلووتور الةووذائ املعنيووة ة لفووات العقوواقر البيطريووة يف
األغذية.
جلنززة اء زداء املشززرتذة بززني منظمززة األغذيززة والزراعززة ومنظمززة الصززحة العامليززة واملعنيززة ابملززواد املىلززا ة إىل
-4
األغذية اتجتماع التاسم والثمانون عزد اننرتنزم خزال الفزرتة مزن  1إىل  12يونيزويرزيران  .2020أجورت الل نوة
اقييم وا للتعوورا وموعووة واحوودة موون امل وواو املابووافة إىل األغذيووة،
اقييم وا لسوولمة ل و م وواو مابووافة إىل األغذيووة ،وأجوورت ً
ً
ونقح و مواصووفات ثوول ث م وواو أخوورى مابووافة إىل األغذيووة (ةووا يف ذل و جمموعووة واحوودة) .كمووا قيم و الل نووة لوولمة
مل منجل ًها.
جمموعتني من العوامل املنجلهة ونقح  12عا ً
ُ 5-4عقززد اجتمززاع خ زداء خمص زص مشززرتك بززني منظمززة األغذيززة والزراعززة ومنظمززة الصززحة العامليززة بطريقززة
-5
ا رتاضية خال الفرتة من  30مارسيآذار إىل  3بريلينيسزان  2020رزول للزوايت الزرتوابن وجزرى تنسزيقم مزن مقزر
منظمززة األغذيززة والزراعززة رومززا عقوود هووذا االجتموواع بنوواء علووى طلووأل موون بوورةما األغذيووة العووامل  ،حيو طلووأل بوورةما
األغذيووة العووامل املسوواعدة موون منظمووة األغذيووة والزراعووة  /منظمووة الصووحة العامليووة لتقوود املشووورة العلميووة بش و مل قلوووايت
الرتوابمل يف منت ات برةما األغذية العامل بعد أمل أوى التهل هذه املنت ات إىل حدو ث حاالت اسم  .وكامل نطاا
طلأل بورةما األغذيوة العوامل بشو مل قلووايت الورتوابمل مرك ًوزا علوى موا يلو ( )1إاتحوة اقيوي مل واطر قلووايت الورتوابمل ()2
وتناوا إىل اقيووي امل وواطر ،اووفر التوجيهوات لوضووو قيوووو اشووةيلية لقلوووايت الوورتوابمل يف منت ووات بوورةما األغذيووة العووامل
والو ً
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ذات الصوولة ،مووو مراعوواة كوول موون لوولمة األغذيووة للمسووتفيدين موون بوورةما األغذيووة العووامل وكووذل األموون الةووذائ  ،وهووو
عنصر ألال يف الوالية املناطة بربةما األغذية العامل  .ولينشر اقرير جائ يف خريف عا .2020
الصحة العامليّة بشأن خملفات املبيزدات
اتجتماع اتستثنائي املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
-6
ّ
واتوا ذنززدا خززال الفززرتة مززن  7إىل  17مززايوي اير  :2019قووا االجتموواع بتقيووي  19موون املركبووات وقووا بتقوودير حوودوو
قصوى جديدة للم لفات من أجل الت دامات إضافية.
اتجتماع املشزرتك بزني منظمزة األغذيزة والزراعزة ومنظمزة الصزحة العامليزة بشزأن خملفزات املبيزدات جنيز
-7
سويسز زرا  26-17س ززبتمدي يلول  :2019ق ووا االجتم وواع بتقي ووي  30م وون مبي وودات امف ووات ،منه ووا اني ووة اعت وورب مركب ووات
جديوودة ،وأعيوود اقيووي ثلثووة منهووا يف إطووار بوورةما االلووتعراا الوودور لل نووة الدلووتور الةووذائ املعنيووة ة لفووات مبيوودات
امف ووات .وحو وودو االجتمو وواع املتنو وواول اليو وووم املقبو ووول وانيرع ووات املرجعيو ووة احلو وواوة .وقو وودر االجتمو وواع املسو ووتوايت القصو وووى
للم لفوات ،الويت أوصو الل نوة املعنيوة ة لفوات املبيودات ابلوت دامها كحودوو قصووى للم لفوات .كموا قودر االجتموواع
امل لفوات الولوطية يف االختبووارات اخلاضوعة للمراقبووة واملسوتوايت القصوووى للم لفوات ك لووات لتقودير املتنوواول اليووم موون
خملفووات املبيوودات الوويت خابووع لللووتعراا .وقووا االجتموواع بتقوودير التعوورا الةووذائ (احلوواو والطويوول األجوول) ملبيوودات
اقييما للم اطر الةذائية يف ما يتعلق ابملتناول اليووم املقبوول ذ
امفات اليت ر التعراضها ،وأجرى ،على هذا األلاتً ،
الصوولة وانيرعووات املرجعيووة احلوواوة حيثمووا كووامل ذلو ضوورورًاي .أمووا احلوواالت الوويت قوود يووت فيهووا اوواوز املتنوواول اليوووم املقبووول
وانيرعووات املرجعيووة احلوواوة ،يف حالووة حوودوثها ،مشووار إليهووا بوضووو موون أجوول اسووهيل عمليووة صوونو القورار موون جانووأل نينووة
الدلتور الةذائ املعنية ة لفات املبيدات .وهذه التوصيات متاحة ولتنظر فيها الدورة احلاوية واخلمسوومل لل نوة الدلوتور
الةذائ املعنية ة لفات املبيدات.
اتجتم ززاع املش ززرتك ب ززني منظم ززة األغذي ززة والزراع ززة ومنظم ززة الص ززحة العاملي ززة بش ززأن مواص ززفات املبي ززدات
-8
اتجتماع الثامن عشر برونشفايغ ملانيا  15-11يونيويرزيران  :2019عقد هذا االجتماع يف إطار الربةما انيار
بش مل اقيي مواصفات مبيدات امفات وإعداوها .وقد التعرا االجتماع املشرت  58مواصفة/معاولة اللت دا أ من
املنظمتني أو كلتيهما .كما ةقش االجتماع بعض القابااي العامة ةا يف ذل قائمة أولوايت برةما االجتماع املشرت لعا
 . 2020ونشو و و وورت مواصو و و ووفات املبي و و و وودات الو و و وويت وضو و و ووعها االجتمو و و وواع علو و و ووى موقو و و ووو منظمو و و ووة األغذيو و و ووة والزراعو و و ووة علو و و ووى
اإلنرتن و و و و و و ( )/http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmps/enوموق و و و و ووو
منظم و و و و و و و ووة الص و و و و و و و ووحة العاملي و و و و و و و ووة (https://www.who.int/neglected_diseases/vector_ecology/pesticide-
.)/specifications/newspecif/en
اجتم ززاع اءز زداء املش ززرتك ب ززني منظم ززة األغذي ززة والزراع ززة ومنظم ززة الص ززحة العاملي ززة املعز ز بتق ززدير خم ززا ر
-9
امليكروابت ابلنسبة إىل  Vibrio parahaemolyticusو Vibrio vulnificusواميوث اململكة املتحدة 15-13
مززايوي اير  :2019ال ووتعرا هووذا االجتموواع نتووائا اجتموواع اخل ورباء يف عووا  2010والووتجلمل النموواذا/األووات واملن وواها
القائمووة لتقيووي خموواطر  Vibrio parahaemolyticusو Vibrio vulnificusالوويت أصووبح متاحووة يف العقوود املاض و
وميجلن الت دامها ملعانية جمموعة من مسائل إوارة امل اطر يف عدو من املناطق امل تلفة.
 -10اجتم ززاع اءز زداء املش ززرتك ب ززني منظم ززة األغذي ززة والزراع ززة ومنظم ززة الص ززحة العاملي ززة املعز ز بتقي ززيم املخ ززا ر
سويسزرا 27-23
املكروبيولوجية بشأن سامة وجودة املياه املستخدمة يف إنتاج الفواذم واءىلار الطازجةي جنيز
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سززبتمدي يلول  :2019كووامل االجتموواع ملتابعووة اجتموواعني لووابقني لل ورباء ومناقشووة اطبيووق املعوواير املجلروبيولوجيووة للميوواه
املسوت دمة يف إنتواا الفواكو واخلابوار الطازجوة لودع صوونو القورار عنود اطبيووق مفهوو امللءموة للةوورا عنود الوت دا امليوواه
خوولل إنتوواا املنت ووات الطازجووة قبوول وبعوود احلصوواو .كمووا ر النظوور يف التوودخلت العمليووة الوويت ميجلوون اطبيقهووا قبوول احلصوواو
وبعده للت فيف من خماطر للمة األغذية عندما ال اف املياه ةتطلبات امللءمة للةرا.
 -11اجتم ززاع اءز زداء املش ززرتك ب ززني منظم ززة األغذي ززة والزراع ززة ومنظم ززة الص ززحة العاملي ززة املعز ز بتقي ززيم املخ ززا ر
املكروبيولوجية بشأن انشريكية القولونية املنتجة لسموم شيغا املرتبطة مبنتجزات اللحزوم ومنتجزات األلبزان اجتمزاع
ا رتاضي  26-1يونيويرزيران  :2020بعد ألديود األغذيوة األكثور اراباطًوا ابملورا ،وافقو هي وة الدلوتور الةوذائ علوى
عمل جديد خلل الدورة الثانية واألربعني ،يوليو/متوز  ،2019لوضو مباوت اوجيهية ملجلافحوة اإلروريجلية القولونيوة املنت وة
لسمو ريةا يف حلوو البقور واحلليوأل اخلوا وانيوت املنوتا مون احلليوأل اخلوا واخلابوار الورقيوة واملنبتوات .ولودع هوذا العمول،
عقوود اجتموواع اخل ورباء املشوورت بووني منظمووة األغذيووة والزراعووة ومنظمووة الصووحة العامليووة املعووين بتقيووي امل وواطر املجلروبيولوجيووة
اجتماعوا افرتاضوويًا يف الفوورتة مون  1إىل  26يونيووو/حزيرامل  .2020وركووز هوذا االجتموواع علووى امل واطر املجلروبيولوجيووة املرابطووة
ً
ابللحو ومنت ات األلبامل والتعرا اودابر ذات صولة ةرحلوة موا قبول احلصواو وبعوده ملجلافحوة اإلروريجلية القولونيوة املنت وة
لسمو ريةا يف احليواةت واألغذية ذات املصدر احليواين .وقد موجز جذا االجتماع إىل جمموعة العمل اإللجلرتونية لل نة
الدلتور الةذائ املعنية بنظافة األغذية ،وجير إعداو اقرير االجتماع.
 -12اجتماعززات اءزداء املشززرتذة بززني منظمززة األغذيززة والزراعززة ومنظمززة الصززحة العامليززة بشززأن التغذيززة جنيز
سويسزرا  17-16يوليويمتززوز  :2019لتوووفر التوجيو بشو مل النيرتوجووني األنسووأل لعاموول (أو عواموول) ألووول النيرتوجووني إىل
ب وورواني الل ووت دامها يف اق وودير وت وووى الربوا ووني م وون املجل وووةت القائم ووة عل ووى الص ووواي واملجل وووةت القائم ووة عل ووى احللي ووأل
املسووت دمة يف مستحابورات الرضووو ،ومستحابورات املتابعووة الوويت ةقشوتها نينووة الدلووتور الةووذائ املعنيووة ابلتةذيووة واألغذيووة
لللووت دامات التةذويووة اخلاصووة خوولل وور ووا التالووعة والثلثووني يف عووا  ،2017وطلبو الل نووة أمل يووت عقوود اجتماعووات
اخلرباء املشرتكة بني منظموة األغذيوة والزراعوة ومنظموة الصوحة العامليوة بشو مل التةذيوة اللوتعراا األولوة واوجيهوات اسرترود
ابألولة يف ما خيوص عوامول ألوول النيرتوجوني إىل بورواني .والوت ابة جوذا الطلوأل ،عقودت منظموة األغذيوة والزراعوة ومنظموة
الصووحة العامليووة االجتموواع األول الجتماعووات اخلورباء املشوورتكة بووني منظمووة األغذيووة والزراعووة ومنظمووة الصووحة العامليووة بشو مل
التةذيووة موون  16إىل  17يوليو/متوووز  .2019وموون أجوول ايسوور اجتماعووات اخل ورباء املشوورتكة بووني منظمووة األغذيووة والزراع ووة
ومنظمووة الصووحة العامليووة بشو مل التةذيووة ،جوورى اجلليووف الووتعراا منه و امووو وألليوول البيوواةت املتاحووة عوون عواموول ألووول
النيرتوجني إىل برواني ابلنسبة إىل األغذية اليت ألتو على مجلوةت الصوواي و /أو احلليوأل .وقودم نتوائا هوذا العمول إىل
الدورة احلاوية واألربعني لل نوة الدلوتور الةوذائ املعنيوة ابلتةذيوة واألغذيوة لللوت دامات التةذويوة اخلاصوة الويت عقودت يف
وولوولدورت ،أملانيووا ،يف  29-24نوفمرب/اش ورين الثوواين  .2019وجوورى نشوور التقريوور وااللووتعراا املنه و علووى املوووقعني
التاليني ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
التقرير http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA8805EN؛
 https://www.who.int/publications/i/item/9789240000216؛
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8862en؛
االلتعراا املنه
https://www.who.int/publications/i/item/9789241516983
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العمل على من جية لتقييم املخا ر
 -13ابإلضافة إىل املشورة العلمية املطلوبة مباررة ،اعمول أمانتوا منظموة األغذيوة والزراعوة ومنظموة الصوحة العامليوة علوى
ألوودي منه يووات اقيووي امل وواطر ،مووو األخووذ يف االعتبووار اوصوويات اجتماعووات اخلورباء وأحوود ث التطووورات العلميووة .وهووذا
أمر ابلغ األ ية لابمامل أمل استند املشورة العلمية املقدمة إىل منه ية حديثة وإىل املعرفة العلمية.
 -14ويتطلأل العمل امل طط ل حاليًا التعراضات وألوديثات خمتوارة ملنه يوات اقيوي امل واطر املدرجوة يف الفصوول
 3و 4و 5و 8و 9م وون وثيق ووة مع وواير الص ووحة البي ي ووة رق و و  240للتوجيه ووات الدولي ووة غمب وواوت وط وورا اق و ودير امل وواطر
الجليميائية يف األغذيةغ والتعراا األلاليأل التحليليوة ادودوة يف اولود  4مون الدرالوة رقو  1الصواورة عون نينوة اخلورباء
املشوورتكة بووني منظمووة األغذيووة والزراعووة ومنظمووة الصووحة العامليووة املعنيووة ابمل وواو املابووافة إىل األغذيووة .وابلنسووبة إىل هووذه
األخ وورة  ،ر اعي ووني خو ورباء مت صص ووني إلع ووداو االلتعراض ووات املتعمق ووة اللزم ووة واق وود االقرتاح ووات ال وويت ل ووتناقش يف
اجتماعات اخلرباء الدولية املنالبة هبدت اوفر معلومات مستجلملة لألقسا ذات الصلة من وثيقة معاير الصحة البي ية
رق  240وطرا التحليل الجليميائ املست دمة يف مواصفات ني نة اخلرباء املشرتكة بني منظموة األغذيوة والزراعوة ومنظموة
الصحة العاملية املعنية ابملواو املابافة إىل األغذية.
-15

هنا عدة أنشطة جارية لتناول اواالت التالية ملنه ية اقيي امل اطر

 حتديث التوجي ات بشأن تقييم إعدادات األنزميات (معيار الصحة البيئية :)240ةقووش فريووق اخل ورباء العاموول الووذ أنشووم عووا  2018املعلومووات املتاحووة بش و مل لوولمة األنزميووات املسووت دمة يف
األغذي ووة واملمارل ووات احلالي ووة لص ووناعة إن ووز األغذي ووة .وق وود اق وورت فري ووق اخل ورباء العام وول أن و ميجل وون اقي ووي ل وولمة
ودوا أقوول موون احليووواةت (مثوول التنموويط األياب و ملنت ووات
إعووداوات األنزميووات ابلووت دا منه يووات اسووت د عو ً
الت مر امليجلرو  ،واسلسول احلموض النووو انيينووم الوذ يودو جينوات سليوق السومو الفطريوة) .وركوز فريوق
اخلرباء العامل على األنزميات من الجلائنات الدقيقة ادورة وراثيًا واملتطلبات املتعلقوة ابملعلوموات لتقيوي لولمتها.
واقوورت فريووق اخل ورباء العاموول اةي ورات علووى األقسووا ذات الصوولة موون معيووار الصووحة البي يووة  240وأُعوودت قائمووة
للمعلومووات املطلوبووة يف اقوود األنزميووات لتقييمووات نينووة اخل ورباء املشوورتكة بووني منظمووة األغذيووة والزراعووة ومنظمووة
الصحة العاملية املعنية ابملواو املابافة إىل األغذية يف املستقبل .وأرلل مسووة النس ة اددثة للتوجيهات لجلو
ارى مشاورة عامة حوجا على أمل اوضو يف صيةتها النهائية يف عا .2020
 حتززديث التوجي ززات بشززأن تقيززيم السززمية الوراثيززة للمززواد الكيميائيززة يف األغذيززة (القسززم  5-4ملعيززار الصززحةالبيئية )240
ر إنشاء فريق خرباء عامل مشرت بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف عا  2018لتحدي
واولوويو نطوواا التوجيهووات املتعلقووة بتقيووي السوومية الوراثيووة للم وواو الجليميائيووة يف األغذيووة .وهوودت فريووق اخل ورباء
العامل هو اقد اوجيهات بش مل افسر نتائا االختبارات ،ابإلضافة إىل األوصات العامة الختبارات السمية،
واعتبارات خاصة للمواو الفقرة يف البياةت ،واعتبارات للمواو وامل اليط ذات الصلة كيميائيًا .كموا انواول فريوق
اخلرباء العامل التطورات األخرة والتوجهات املستقبلية .وأرلل مسوووة التوجيهوات اددثوة لجلو اورى مشواورة
وروا على ذل  ،الق األمانة حوايل  300اعليق من  14منظموة
عامة حوجا يف ويسمرب/كانومل األول ً .2019
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فروا ،مما يدل علوى مسوتوى عوال مون االهتموا  ،وقود ر اممل النظور يف التعليقوات ومعانيتهوا ،ولويت االنتهواء
أو ً
من العمل قريبا .وبعد إجراء عملية التحرير ،لويت نشور الونص علوى اإلنرتنو كفصول وود ث مون معيوار الصوحة
البي ية .240
 حتديث التوجي ات بشأن تقييم اتستجابة للجرعة واشتقاق ليم التوجيم القائمة على الصزحة (الفصزل  5معيزارالصحة البيئية :)240
يه وودت فري ووق اخلو ورباء العام وول ال ووذ أنش ووم ع ووا  2017إىل أل وودي واول وويو نط وواا التوجيه ووات بشو و مل اقي ووي
االلت ابة لل رعة وارتقاا قي التوجيو القائموة علوى الصوحة .ور انفيوذ العمول إلجلرتونيًوا واووا ابجتمواع لفريوق
اخل ورباء العاموول يف مووارت  2019يف جنيووف لتنقوويح وألوودي الفصوول  5موون معيووار الصووحة البي يووة  ،240ةووا يف
افصيل حول جا انيرعة املرجعية .ولتش و مسووة التوجيهات الت دا جا انيرعة
ذل إعداو مشورة أكثر
ً
املرجعيووة حيثمووا كووامل ذل و ممجلنً وا ومنالووبًا ،ولجلوون لووتعرتت أن و يف بعووض احلوواالت قوود يجلووومل الووت دا جووا
مستوى انعدا األثر امللحوظ  /أوىن أتثر ضوار ملحوم منالوبًا .وأرلول مسوووة التوجيهوات اددثوة مون أجول
وروا على ذل  ،الق األمانوة حووايل  300اعليوق
إجراء مشاورة عامة بش جا يف ويسمرب/كانومل األول ً .2019
وروا ،مم ووا ي وودل عل ووى مس ووتوى ع ووال م وون االهتم ووا  .وق وود ج وورى اممل النظ وور يف التعليق ووات
م وون  14منظم ووة أو ف و ً
ومعانيتهووا ،ولوويت االنتهوواء موون العموول لووول جايووة عووا  .2020وبعوود إجوراء عمليووة التحريوور ،لوويت نشوور الوونص
على اإلنرتن كفصل ود ث من معيار الصحة البي ية .240
 حتزديث التوجي زات بشزأن تقيزيم التعزرا التغزذول للمززواد الكيميائيزة يف األغذيزة (الفصزل  6مزن معيزار الصززحةالبيئية :)240
عقدت مشاورة خرباء مشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظموة الصوحة العامليوة يف جنيوف يف الفورتة مون
إىل  20لووبتمرب/أيلول  .2019ونشوورت الوثيقووة املنقحووة علووى موووقع منظمووة األغذيووة والزراعووة ومنظمووة الصووحة
العاملي و و و و و و ة إلبو و و و و ووداء اعليق و و و و و ووات عامو و و و و ووة عليه و و و و و ووا قبو و و و و وول نش و و و و و وورها https://www.who.int/docs/default-
18

source/chemical-safety/ehc240-chapter6-edited(4-1).pdf

 اجتمز ززاع اء ز زداء املشز ززرتك بز ززني منظمز ززة األغذيز ززة والزراعز ززة ومنظمز ززة الصز ززحة العامليز ززة بشز ززأن تقيز ززيم املخز ززا راملكروبيولوجية:
انعق وود اجتم وواع اخل و ورباء خ وولل الف وورتة م وون  11إىل  15م ووارت /ذار  ،2019يف روم ووا ،إيطالي ووا لتوحي وود الو ئ ووق
التوجيهية الفنية القائمة بش مل منه يات اقيي امل اطر املجلروبيولوجية يف وثيقة واحدة وكانو هنوا حاجوة إىل
وثيقووة مسووتجلملة بش و مل اقيووي امل وواطر ،ةووا يف ذل و اوجيهووات إضووافية بش و مل ألديوود امل وواطر .وةقووش اخل ورباء
انظيموا لجلول مجلوومل مون املجلووةت األربعوة لتقيوي امل واطر املجلروبيولوجيوة.
التوجيهات العملية ووضو إطار أكثر ً
وقووا املراجعووومل اخلووارجيومل ابلووتعراا اقريوور موون جانووأل النظ وراء ،وأجري و مش واورات عامووة بش و مل التوجيهووات
املستجلملة.
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 اجتمززاع اء زداء املشززرتك بززني منظمززة األغذيززة والزراعززة ي منظمززة الصززحة العامليززة بشززأن تقيززيم املخززا ر الغذائيززةللمخاليط الكيميائية:
عقدت منظمة األغذيوة والزراعوة ومنظموة الصوحة العامليوة مشواورة لل ورباء هبودت وضوو اوجيهوات علوى مسوتوى
وويل وإصدار اوصيات لجل انفذ من جانأل نيامل اخلرباء يف منظموة األغذيوة والزراعوة ومنظموة الصوحة العامليوة.
وجرى اقد نظرة عامة عون العمليوات الويت اقوو هبوا نينوة اخلورباء املشورتكة بوني منظموة األغذيوة والزراعوة ومنظموة
الصووحة العامليووة واملعنيووة ابمل وواو املابووافة اىل األغذيووة ،واالجتموواع املشوورت بووني منظمووة األغذيووة والزراعووة ومنظمووة
الصحة العاملية بش مل خملفات مبيدات امفات واقد موجز عن وليول وجمموعوة أووات أورومويجل بشو مل اقيوي
ورا م وون االأل وواو األورو وم وون بل وودامل غ وور أوروبي ووة وج وورى
خم وواطر امل وواليط .ور ووار يف عملي ووة املش وواورة  15خب و ً
التعراا ورالات حالة خاصة اقرتحتها الل نة التوجيهية .ور وضو جوا عملو لتقيوي خمواطر التعورا املشورت
للموواو الجليميائيووة املتعوودوة ليوت اربتو موون قبول االجتموواع املشوورت بوني منظمووة األغذيووة والزراعوة ومنظمووة الصووحة
العامليووة بش و مل خملفووات املبيوودات ونينووة اخل ورباء املشوورتكة بووني منظمووة األغذيووة والزراعووة ومنظمووة الصووحة العامليووة
واملعنيووة ابملوواو املابووافة إىل األغذيووة يف عووا  .2019وميجلوون االطوولع علووى التقريوور اخلووا ابملشوواورة علووى الورابط
اإللجلرتوين www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-risks/Euromix_Report.pdf

نشطة خرى
اجملموعززة الفرعيززة املعنيززة ابلنظززام الغززذائي والصززحة التابعززة جملموعززة اء زداء اتستشززارية املعنيززة ابلتوجي ززات يف ززال
التغذية يف منظمة الصحة العاملية:
 -16عقد االجتماع الثال عشر للم موعة الفرعية املعنية ابلنظا الةذائ والصحة التابعة وموعة اخلرباء االلتشارية
املعني و ووة ابلتوجيه و ووات يف جم و ووال التةذي و ووة يف منظم و ووة الص و ووحة العاملي و ووة يف اش و ووينةداو يف الص و ووني يف الف و وورتة م و وون  16إىل 19
ويس وومرب/كانومل األول  .2019والتعرض و و اوموعو ووة الفرعي ووة املعني ووة ابلنظو ووا الة ووذائ والص ووحة التابعو ووة وموع ووة اخل و ورباء
االلتشووارية املعنيووة ابلتوجيهووات يف جمووال التةذيووة يف منظمووة الصووحة العامليووة املسووائل املعلقووة املتصوولة بوضووو الصوويةة النهائيووة
للتوصيات وامللحظات املصاحبة املتعلقة ابألمحاا الدهنيوة املتعودوة غور املشوبعة وادليوات غور السوجلرية والنشووايت ،موو
مراعاة األولة التجلميلية املستمدة من االلتعراضات املنه ية انيديدة واددثوة؛ وإجوراء مزيود مون التقيوي للت كود مون األولوة،
واملعوواير التفصوويلية ،مثوول ا ووازمل األولووة بش و مل الفوائوود واألض ورار ،والقووي واألفابووليات ،وام ر املرتابووة علووى امل ووارو ،وورجووة
أيابا ام ر املرتابة على البحو ث يف املستقبل،
أولوية املشاكل ،واإلنصات وحقوا اإلنسامل ،واملقبولية وانيدوى .ونوقش
ً
مووو مراعوواة اخللفووات القائمووة والتحوودايت ادتملووة لتنفيووذ املبوواوت التوجيهيووة .وعوولوة علووى ذل و  ،ونظو ًورا لتزايوود احلاجووة إىل
اوجيهات منظموة الصوحة العامليوة بشو مل موا إذا كوامل هوذا الونها لويجلومل ج ً وا فع ًواال للصوحة العاموة للحود مون املتنواول مون
الصوويو  /امللح لدى اوموعوات السوجلانية ،التعرضو اوموعوة الفرعيوة نتوائا الوتعراا ألديود النطواا بشو مل الوت دا
بدائل امللح من فابة الصوويو للحد من التهل الصوويو  /امللوح ،ووضوو اإلطوار (ةوا يف ذلو األلو لة حسوأل منووذا
 )PICOإلجراء التعراا منه لألولة.
 -17وبسووبأل جائحووة كوفيوودُ ،19-عقوود االجتموواع الرابووو عشوور للم موعووة الفرعيووة املعنيووة ابلوونمط الةووذائ والصووحة
التابع ووة وموع ووة اخلو ورباء االلتش ووارية املعني ووة ابلتوجيه ووات التةذوي ووة يف منظم ووة الص ووحة العاملي ووة بطريق ووة افرتاض ووية يف الف وورتة
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م ون  15إىل  16يونيووو/حزيرامل  .2020ووضووع اوموعووة الفرعيووة املعنيووة ابلوونمط الةووذائ والصووحة التابعووة وموعووة اخل ورباء
االلتشارية املعنية ابلتوجيهات التةذوية الصويةة النهائيوة للتوصويات بشو مل املتنواول مون جممووع الودهومل واملسووغات املنطقيوة
وملحظووات موون التوصوويات ،مووو األخووذ بعووني االعتبووار نتووائا ألوودي االلتعراضووات املنه يووة والقابووااي الوويت نوقش و يف
االجتماع ووات الس ووابقة للم موع ووة الفرعي ووة املعني ووة ابل وونمط الة ووذائ والص ووحة التابع ووة وموع ووة اخلو ورباء االلتش ووارية املعني ووة
ابلتوجيهوات التةذويوة ،ةووا يف ذلو عواموول أخورى ،مثوول اووازمل األولوة بشو مل الفوائود واألضورار ،والقوي واألفابووليات ،وام ر
املرتابووة علووى امل ووارو ،وورجووة أولويووة املشوواكل ،واإلنصووات وحقوووا اإلنسووامل ،واملقبوليووة وانيوودوى .كمووا التعرضو اوموعووة
الفرعيوة املعنيووة ابلونمط الةووذائ والصوحة التابعووة وموعوة اخلورباء االلتشوارية املعنيووة ابلتوجيهوات التةذويووة ام ر املرتابوة علووى
البحو ث املستقبلية وألدايت انفيذ التوصيات .وجير حاليًا إعداو مشوروع اخلطووط التوجيهيوة النهائيوة الوذ لويت إصوداره
للمشاورة العامة يف خريف عا .2020
اجملموعززة الفرعيززة املعنيززة ابنج زراءات يف ززال السياسززات التابعززة جملموعززة اء زداء اتستشززارية املعنيززة ابلتوجي ززات
التغذوية يف منظمة الصحة العاملية
ُ -18عقو وود االجتمو وواع الثو وواين للم موعو ووة الفرعيو ووة املعنيو ووة ابإلج و وراءات يف جمو ووال السيالو ووات التابعو ووة وموعو ووة اخل و ورباء
االلتش و ووارية املعني و ووة ابلتوجيه و ووات التةذوي و ووة يف منظم و ووة الص و ووحة العاملي و ووة يف اش و ووينةداو ابلص و ووني يف الف و وورتة م و وون  9إىل 13
ويسوومرب/كانومل األول  .2019والتعرض و اوموعووة الفرعيووة نتووائا مشوواريو االلتعراضووات املنه يووة وروورع يف صووياغة
التوصيات املتعلقة بسيالات التولي التةذو  ،وليالات اقييد التسويق لألطفال ،والسيالات املالية وليالات األلعار
أيابووا مووو الووتعراا وقيووق للمعوواير التفصوويلية ،مثوول اوووازمل
وتناوا إىل أولووة موثوقووة ،ولجلوون ً
لتعزيووز الوونظ الةذائيووة الصووحية ،الو ً
األول ووة عل ووى الفوائ وود واألض ورار ،والق ووي واألفاب ووليات ،وام ر املرتاب وة عل ووى امل ووارو ،وأولوي ووة املش وواكل ،واإلنص ووات وحق وووا
اإلنسووامل ،ومقبوليووة التوصوويات املقرتحووة وجوودواها .كمووا ةقش و اوموعووة الفرعيووة املعنيووة ابإلج وراءات يف جمووال السيالووات
التابعووة وموعووة اخلورباء االلتشووارية املعنيووة ابلتوجيهووات التةذويووة ام ر املرتابووة علووى البحووو ث املسووتقبلية ،مووو مراعوواة خمتلووف
الدرالووات انياريووة واخللفووات القائمووة ،فابوول عوون التحوودايت ادتملووة لتنفيووذ التوصوويات املقرتحووة بش و مل هووذه اإلج وراءات
السيال وااية .وابإلضووافة إىل ذل و  ،التعرض و اوموعووة الفرعي وة وضووو الصوويةة النهائيووة لنطوواا اخلطوووط التوجيهيووة املتعلقووة
بسيالات األغذية املدرلية والتةذية ،وقام بصياغة أل لة منوذا بيجلو لللرتراو هبا يف إجراء التعراا منه لل ر
على الصحة وغرها من املسائل املتصلة بتنفيذ ليالات األغذية املدرلية والتةذية.
اترتياجات من املغذايت لأل فال الذين ترتاوح عمارهم ما بني  36-0ش را اليت عدهتا منظمزة األغذيزة والزراعزةي
منظمة الصحة العاملية
 -19قام و منظمووة األغذي ووة والزراعووة ومنظم ووة الصووحة العاملي ووة آبخوور أل وودي ملتطلبووات الفيتامين ووات واملعوواومل نيمي ووو
الف ات العمرية يف عوا  .2004ومنوذ ذلو احلوني ،تهورت بيواةت جديودة اشور إىل أمل االحتياجوات مون بعوض املةوذايت
الدقيقوة قوود يلوز ألووديثها ،وال لويما ابلنسووبة إىل األطفوال .وموون م ،وإىل حوود موا موون أجول اوووفر املعلوموات عوون التحوودي
املزمو لتوجيهات منظمة الصحة العاملية بش مل األغذية التجلميليوة ،وكوذل للمسوا ة يف العمول انيوار الوذ اقوو بو نينوة
الدل ووتور الة ووذائ املعني ووة ابلتةذي ووة واألغذي ووة للل ووت دامات التةذوي ووة اخلاص ووة يف جم ووال وض ووو الق ووي املرجعي ووة للمةو وذايت
رهرا ،أنش ت منظموة األغذيوة والزراعوة ومنظموة الصوحة العامليوة فريوق
لألر ا الذين ارتاو أعماره بني  6أرهر وً 36
خورباء معووين ابالحتياجووات موون املةووذايت يقووو بتحوودي االحتياجووات موون املةووذايت لألطفووال الووذين اورتاو أعموواره بووني
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وعقد االجتماع األول لفريق اخلرباء بشجلل افرتاض يف منتصف أبريل/نيسامل ومايو/أاير  2020اللتعراا
رهراُ .
 0وً 36
عملية االلتعراا املفصلة وو ئق معلومات ألالية أخرى ووضو مسائل رئيسية وإعطاء األولوية للنتائا املتعلقوة ابلصوحة
اليت لتسرترد هبا االلتعراضات املنه ية ،اليت بدورها لتجلومل ةثابة قاعدة أولة استمد منها املتطلبوات واحلودوو القصووى
للمتنوواول .ور االنتهوواء موون مشوواورة عامووة حووول نطوواا هووذا العموول يف يوليو/متوووز  2020ور التجلليووف رج وراء العديوود موون
االلتعراضات املنه ية اللوت دامها إموا كقاعودة أولوة مبارورة لويت اروتقاا املتطلبوات منهوا أو كالتعراضوات للمعلوموات
األلالية .وليقو فريق اخلرباء ابلتعراا نتائا االلتعراضات املنه ية وارتقاا املتطلبوات واحلودوو القصووى مون املتنواول
من الجلالسيو وفيتامني وال والزن خلل اجتماع افرتاضو لويعقد خولل الفورتة مون  20إىل  22يناير/كوانومل الثواين ومون
 26إىل  29يناير/كانومل الثاين .2021
األداة العاملية لبياانت اتست اك الفردل لألغذية املشرتذة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
 -20األواة العاملية لبياةت االلتهل الفرو لألغذية املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعوة ومنظموة الصوحة العامليوة هو
منصووة إلجلرتونيووة مفتوحووة استابوويفها منظمووة األغذيووة والزراعووة واوودعمها منظمووة الصووحة العامليووة ،اتوويح الوصووول إىل بيوواةت
االلتهل الفرو لألغذية ،خاصة يف البلدامل املن فابة واملتولطة الدخل .واملنصة ه مستووع للبيواةت املتزايودة؛ ويف عوا
 ،2018الق و األواة العامليووة لبي وواةت االلووتهل الف وورو لألغذيووة املش وورتكة بووني منظم ووة األغذيووة والزراع ووة ومنظمووة الص ووحة
العامليووة منحووة موود ا أربووو لوونوات موون مللسووة بيوول وميلينوودا غيووت لتحويوول املنصووة إىل أواة عامليووة قويووة لووتحتو علووى 50
جمموعة بياةت على األقل لول عوا  .2022واتويح األواة العامليوة لبيواةت االلوتهل الفورو لألغذيوة املشورتكة بوني منظموة
األغذيووة والزراعووة ومنظمووة الصووحة العامليووة بيوواةت جزئيووة مصوونفة حسووأل انيوون والعموور ضوورورية يف جمووال التةذيووة والتعوورا
الة ووذائ  .ولتيس وور ال ووت دا ه ووذه البي وواةت م وون قب وول ص ووانع السيال ووات ،اق وود امللرو ورات القائم ووة عل ووى األغذي ووة اني وواهزة
لللت دا يف رجلل رلو بيانية للحصول على نظورة عاموة لوهلة االلوتعمال للمعلوموات الرئيسوية حسوأل الف وات السوجلانية
وجمموعووات األغذيووة .والت ووصزر بووني منصووة األواة العاملي ووة لبيوواةت االلووتهل الف وورو لألغذيووة املشوورتكة ب ووني منظمووة األغذي ووة
والزراعوة ومنظموة الصووحة العامليوة ولوحووة البيواةت اخلاصووة ةنصوة املنتوودى العوامل للبيوواةت واملعلوموات املتعلقووة بسولمة األغذيووة
( )FOSCOLLABاليت استابيفها منظمة الصحة العامليوة لو إمجلواةت هائلوة .ويف الواقوو ،مون أجول اعزيوز ااسواا وموثوقيوة
اقييمووات انوواول املةووذايت والتعوورا الةووذائ  ،يووت انسوويق ييووو جمموعووات البيوواةت املتاحووة كبيوواةت جزئيووة يف األواة العامليووة
لبياةت االلتهل الفرو لألغذية املشرتكة بوني منظموة األغذيوة والزراعوة ومنظموة الصوحة العامليوة موو نظوا اصونيف ووصوف
أيابا النظا املست د لوضوو خارطوة نيميوو البيواةت انيزئيوة بشو مل وجووو املوواو
األغذية  .FoodEx2ونظا  FoodEx2هو ً
الجليميائيووة يف األغذيووة يف منصووة املنتوودى العووامل للبيوواةت واملعلومووات املتعلقووة بسوولمة األغذيووة املشوورتكة بووني منظمووة األغذيووة
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية .ذل أمل انيمو بني املنصتني لي عل من األلوهل بجلثور إجوراء اقيوي وقيوق للتعورا الةوذائ
وموعة كبرة ومتنوعة من املوواو الجليميائيوة يف األغذيوة يف ييوو منواطق العواو .وعولوة علوى ذلو  ،فويمل ييوو البيواةت املتاحوة
ابعتبارهووا بيوواةت جزئيووة يف األواة العامليووة لبيوواةت االلووتهل الفوورو لألغذيووة املشوورتكة بووني منظمووة األغذيووة والزراعووة ومنظمووة
أيابووا متاحووة ابعتبارهووا إحصوواءات ال يصووية موجووووة علووى منصووة املنتوودى العووامل للبيوواةت واملعلومووات
الصووحة العامليووة ه و ً
املتعلقة بسلمة األغذية املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.
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 -21ويف ما يتعلق ة موعات البياةت اليت و اتوفر بعد كبيواةت جزئيوة يف األواة العامليوة لبيواةت االلوتهل الفورو
لألغذية املشورتكة بوني منظموة األغذيوة والزراعوة ومنظموة الصوحة العامليوة ،اقود املنصوة قائموة جورو ودثوة ملسوو االلوتهل
الجلمو الفوورو لألغذيووة الوويت أجريو وانياريووة يف البلوودامل املن فابووة واملتولووطة الوودخل ،مووو معلومووات مفصوولة موون مسووو
أجر ووا ورالووات ووودوة .وابا و منصووة األواة العامليووة لبيوواةت االلووتهل الفوورو لألغذيووة املشوورتكة بووني منظمووة األغذيووة
والزراعو و و و و ووة ومنظمو و و و و ووة الصو و و و و ووحة العامليو و و و و ووة متاحو و و و و ووة علو و و و و ووى املوقو و و و و ووو http://www.fao.org/gift-individual-food-
 . /consumption/enولوحووة البيوواةت اخلاصووة ةنصووة السوولمة الةذائيووة التعاونيووة املشوورتكة بووني منظمووة األغذيووة والزراعووة
ومنظمة الصحة العاملية متاحة على املوقو .http://apps.who.int/foscollab
التوصي السمي للمرذبات وتقييم التعرا الغذائي لصر من مدة ااياة.
 -22بنوواء علووى اوصوويات فريووق العموول اإللجلوورتوين للتوصوويف السووم للم وواو الجليميائيووة ،وافووق االجتموواع املشوورت بووني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بش مل خملفات املبيدات يف عا  2019على اإلبول عون حواالت التعورا
وتناوا إىل بيو وواةت املس ووح الةو ووذائ ال وووطين ابإلضو ووافة إىل نت ووائا املتنو وواول الي وووم التقو وودير الو وودويل يف
الة ووذائ املقو وودرة ال و ً
اجتماعات االجتماع املشرت بني منظمة األغذيوة والزراعوة ومنظموة الصوحة العامليوة بشو مل خملفوات املبيودات املسوتقبلية ألمل
وديرا أكثور واقعيوة للتعورا الفعلو مل تلوف السوجلامل يف ييوو أءواء العواو .وعنودما يجلوومل هنوا قلوق
هذه البياةت اعطو اق ً
وودو حوول حواالت التعورا أقصور مون مودة احليواة للمسوتهل املتولوط أو املسوتهل الجلبور ،يوت اووفر معلوموات إضوافية
عوون اوموعووات السووجلانية الفرعيووة الوويت اجلووومل مفيوودة ملقيمو امل وواطر وموودير امل وواطر .وهووذا املسووتوى موون املعلومووات غوور
متوفر ابلت دا املتناول اليوم التقدير الدويل.
تقييم التعرا الغذائي اترتمايل اااد ملبيدات اآل ات.
 -23يع املشورة العلمية املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية خطط رصد مبيدات امفوات
والبيوواةت املتعلقووة اباللووتهل الفوورو لألغذيووة م ون أجوول إج وراء اقيووي احتمووايل للتعوورا احلوواو لو و  47مبيوودا موون مبيوودات
امفات جا جرعة مرجعية حواوة .وقودم البيواةت الربازيول وكنودا واالألواو األورو والووالايت املتحودة األمريجليوة .وأنشو
نينووة علميووة لابوومامل جووووة ورووفافية التقيووي الووذ يتعووني أمل يقووو ب و خبوور التشووار مسووتقل .وينبة و أمل اوودع النتووائا
االلتعراا انيار ملعاولة املتناول اليوم التقدير الدويل على املدى القصر.
تقرير منظمة الصحة العاملية عن املخا ر الصحية البشرية النامجة عن التعرا للجزيئات الباستيكية من البيئة
 -24التعرضو منظموة الصوحة العامليوة حالوة األولوة علووى وجووو انيزي وات البللوتيجلية يف ميواه الشورن ونشورت اقريوًورا
يقي امل اطر على صحة اإلنسامل يف أغسط  /ن  12019.ومن أجل مواصلة انيهوو الويت ابوذجا منظموة الصوحة العامليوة
لتقيووي امل وواطر الصووحية ادتملووة املرابطووة ابلتعوورا لل زي ووات البللووتيجلية ،جيوور حاليًووا إعووداو اقريوور إضووايف يولووو نطوواا
التقيي من الرتكيز على ميواه الشورن إىل البي وة ،ةوا يف ذلو التعورا عون طريوق األغذيوة وامليواه واجوواء .ويهودت التقريور إىل
اقي ووي امل وواطر الص ووحية البشو ورية النار و ة ع وون التع وورا لل زي ووات البلل ووتيجلية م وون البي ووة وألدي وود االحتياج ووات البحثي ووة.

World Health Organization. (2019). Microplastics in drinking-water. World Health Organization. https://apps.who.int/iris 1
handle/10665/326499/.
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 ويتوقو إصودار.2020  ذار/ مارت3  إىل2 و ُعقدت مشاورة خرباء يف مقر منظمة الصحة العاملية انيف خلل الفرتة من
.2020 التقرير النهائ يف أواخر صيف عا
 والل نة مدعوة إىل انرا ة علما ابملعلومات الواروة أعله املقدمة من منظمة األغذية والزراعة ومنظموة الصوحة-25
 ابووذل األمانتوامل املعنيتووامل هبووذه األنشووطة، ولتيسوور نقوول املشوورة العلميووة ذات الصوولة إىل الدلووتور الةوذائ وابنيو جووا.العامليوة
يف كوول موون منظمووة األغذيووة والزراعووة ومنظمووة الصووحة العامليووة قصووارى جهوود ا حلابووور اجتماعووات جمموعووات عموول ونيووامل
 واوووو منظمووة األغذيووة والزراعووة ومنظمووة الصووحة العامليووة التوج و ابلشووجلر لجلوول موون وعم ووا بوورةما العموول. الدلووتور الةووذائ
 وخاصوة اخلورباء مون خمتلوف أءواء العواو واملواءني الوذين لوا وا ماليوا وعينيوا يف انفيوذ،لتقد املشورة العلميوة املوذكورة أعوله
.هذه األنشطة

املطبوعات
إصدارات جلنة اءداء املشرتذة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد املىلا ة إىل األغذية
مطبوعات خارجية خابع اللتعراا األقرامل

-26

- Armaroli E, Bechaux C. Delagrave R. Ingenbleek L. Leblanc J.Ch. Verger P. A method to
prioritize the surveillance of chemicals in food commodities to access international market
and its application to four countries in Sub-Saharan Africa. Environment International 135
.)2020( https://doi.org/10.1016/j.envint2019.105386.
- Ingenbleek L, Sulyok M, Adegboye A, Hossou SE, Koné AZ, Oyedele AD, Kisito CSKJ,
Dembélé YK, Eyangoh S, Verger P, Leblanc JCh, Le Bizec B, Krska, R. Regional SubSaharan Africa Total Diet Study in Benin, Cameroon, Mali and Nigeria Reveals the Presence
of 164 Mycotoxins and Other Secondary Metabolites in Foods. Toxins .)2019( 54 ,11 .
https://doi.org/10.3390/toxins11010054
- Ingenbleek L, Veyrand B, Adegboye A, Hossou SE, Koné AZ, Oyedele AD, Kisito CSKJ,
Dembélé YK, Eyangoh S, Verger P, Leblanc JC, Durand S, Venisseau A, Marchand P, Le
Bizec B. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in foods from the first Regional SubSaharan Africa Total Diet Study: contamination profile and occurrence data. Food Control .

.)2019( 144-133 103https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2019.04.006

- Jitaru P, Ingenbleek L, Laurent C, Marchond N, Adegboye A, Hossou SE, Koné AZ,
Oyedele AD, Kisito CSKJ, Dembélé YK, Eyangoh S, Verger P, Leblanc JCh, Le Bizec B
Guerin T. Occurrence of 30 trace elements in foods from a multi-centre Sub-Saharan Africa
Total Diet Study: Focus on Al, As, Cd, Hg and Pb . Environment International )2019( 133
https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105197

- Vaccher V, Ingenbleek L, Veyrand B, Adegboye A, Hossou SE, Koné AZ, Oyedele AD,
Kisito CSKJ, Dembélé YK, Eyangoh S, Verger P, Durand S, Venisseau A, Dervilly-Pinel G,
Marchand P, Leblanc JCh, Le Bizec B. Levels of persistent Organic Pollutants (POPs) in
foods from the first Regional Sub-Saharan Africa Total Diet Study Environment International
)2020( 135https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105413.
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- C. Leclercq, P. Allemand, A. Balcerzak, F. Branca, R. F. Sousa, A. Lartey, M. Lipp, V. P.
Quadros and P. Verger. FAO/WHO GIFT (Global Individual Food consumption data Tool):
a global repository for harmonised individual quantitative food consumption studies.
Proceedings
of
The
Nutrition
Society .)2019( 12-1 )4(78
https://doi.org/10.1017/S0029665119000491.

مطبوعات نينة اخلرباء املشرتكة املعنية ابملواو املابافة إىل األغذية متاحة على املوقعني التاليني

-27

منظمة األغذية والزراعة
/http://www.who.int/foodsafety/publications/jecfa/en منظمة الصحة العاملية

/http://www.fao.org/food-safety/resources/publications/en

اشمل املطبوعات احلديثة ما يل
تقيززيم بعززو املززواد املىلززا ة إىل األغذيززة (التقريوور السووابو والثمووانومل لل نووة اخل ورباء املشوورتكة بووني منظمووة األغذيووة
)والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملعنية ابملواو املابافة إىل األغذية
2020 ،1029  رق،للسلة التقارير الفنية ملنظمة الصحة العاملية
.https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330612/9789241210294-eng.pdf?ua1=
FAO JECFA Monograph

.خاصة مواصفات املواد املىلا ة إىل األغذية اتجتماع السابم والثمانون

-28




23, 2019, http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7513en

تقييم خملفات العقالري البيطرية يف األغذية (التقريور الثوامن والثموانومل لل نوة اخلورباء املشورتكة بوني منظموة األغذيوة
،والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملعنية ابملواو املابافة إىل األغذية) للسلة التقوارير الفنيوة ملنظموة الصوحة العامليوة
2020 ،1023 رق
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330821/9789241210324-eng.pdf?ua1=



إصدارات اتجتماع املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن خملفات املبيدات
مطبوعات خارجية خابع اللتعراا األقرامل

-29

- Arcella D., Boobis A., Cressey P., Erdely H., Fattori V., Leblanc J.C., Lipp M., Reuss R.,
Scheid S., Tritscher A., Van der Velde-Koerts T. & Verger P.: Harmonized methodology to
assess chronic dietary exposure to residues from compounds used as pesticide and veterinary
drug,
Critical
Reviews
in
Toxicology .)2019(
https://doi.org/10.1080/10408444.2019.1578729
- Ingenbleek L, Lopes-Pereira L, Paineau A, Colet I, Hossou SE, Koné AZ, Adegboye A,
Dembélé YK, Oyedele AD, Kisito CSKJ, Eyangoh S, Verger P, Leblanc JCh, Le Bizec B, Hu
R. Sub-Saharan Africa Total Diet Study in Benin, Cameroon, Mali and Nigeria: pesticides
occurrence
in
foods.
Food
Chemistry:
X .)2019( 2
https://doi.org/10.1016/j.fochx2019.100034.
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مطبوعات االجتماع املشرت بني منظمة األغذية والزراعة ومنظموة الصوحة العامليوة بشو مل خملفوات املبيودات متاحوة
على املوقعني التاليني
/http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/pests/jmpr/en

-30

:منظمة األغذية والزراعة

https://www.who.int/foodsafety/publications/jmpr/en/

منظمة الصحة العاملية

اشمل املطبوعات احلديثة ما يل

-31

 اقريوور االجتموواع املشوورت لفريووق.2019 تقريززر اتجتمززاع املشززرتك بشززأن خملفززات املبيززدات يف األغذيززة لعززام
خ ورباء منظمووة األغذيووة والزراعووة املعووين ة لفووات مبيوودات امفووات يف األغذيووة والبي ووة وفريووق التقيووي األلال و
.ملنظمة الصحة العاملية



https://www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-risks/JMPR_2019_Sep_Report.pdf?ua=1

 امل لفات-  التقييمات اجلزء األول- 2019 خملفات املبيدات يف األغذية
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7953en

إص ززدارات جلن ززة اءز زداء املش ززرتذة ب ززني منظم ززة األغذي ززة والزراع ززة ومنظم ززة الص ززحة العاملي ززة بش ززأن تقي ززيم املخ ززا ر
املكروبيولوجية
إص وودارات نين ووة اخلو ورباء املش وورتكة ب ووني منظم ووة األغذي ووة والزراع ووة ومنظم ووة الص ووحة العاملي ووة بشو و مل اقي ووي امل وواطر
املجلروبيولوجية متاحة على املوقعني التاليني
http://www.fao.org/food-safety/resources/publications/en/ :والزراعة
https://www.who.int/activities/assessing-microbiological-risks-in-food/

-32

منظمة األغذية

منظمة الصحة العاملية

اشمل املطبوعات احلديثة ما يل


Risk assessment tools for Vibrio parahaemolyticus and Vibrio vulnificus
associated with seafood. Microbiological Risk Assessment Series 20.
FAO/WHO .2020 http://www.fao.org/3/ca7240en/ca7240en.pdf



Attributing illness caused by Shiga toxin-producing Escherichia coli( STEC)
to specific foods Microbiological Risk Assessment Series 32. FAO/WHO
.2019
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326923/9789241516396eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y



Safety and Quality of Water Used in Food Production and Processing; Meeting
Report. Microbiological Risk Assessment Series 33. FAO/WHO .2019
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327724/9789241516402eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

-33

CAC/43 INF/2

14

إصدارات اجتماعات اءداء املشرتذة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن التغذية
-34

اشمل املطبوعات احلديثة ما يل



اقرير اجتماعات اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامليوة بشو مل التةذيوة بشو مل عوامول
ألووول النيرتوجووني إىل بوورواني ابلنسووبة إىل األغذيووة الوويت ألتووو علووى مجلوووةت الصووواي و /أو احلليووأل املسووت دمة يف
مستحابرات الرضو ،ومستحابرات املتابعة
منظمة األغذية والزراعة http://www.fao.org/publications/card/en/c/CA8805EN؛
منظمة الصحة العاملية /https://www.who.int/publications/i/item/9789240000216



قيووات وتوووايت النيرتوجووني والربواووني وعواموول ألووول النيرتوجووني إىل بوورواني ابلنسووبة إىل األغذيووة الوويت ألتووو علووى
األلبامل واألطعمة القائمة على برواني الصواي التعراا منه وألليل النمذجة
منظمة األغذية والزراعة ;/http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8862en
منظمة الصحة العاملية https://www.who.int/publications/i/item/9789241516983

منشورات خرى


اجتمواع اخلورباء املشوورت بوني منظموة األغذيووة والزراعوة ومنظموة الصووحة العامليوة ابلتعواومل مووو املنظموة العامليوة لصووحة
احليو ووامل بشو و مل مقاوم ووة ماب وواوات امليجل ووروابت املنقول ووة ابألغذي ووة وور اداص وويل والبي ووة واملبي وودات احليوي ووة اقري وور
االجتماع .العدو  34للسلة اقيي امل اطر املجلروبيولوجية .2019
/https://www.who.int/foodsafety/publications/Environment-Crops-and-Biocides/en

اتجتماعات القادمة
 -35اتجتماع اءامأ عشر للمجموعة الفرعية املعنية ابلنظام الغذائي والصحة التابعة جملموعة اءزداء اتستشزارية
املعنيززة ابلتوجي ززات التغذوي ززة يف منظم ززة الص ززحة العاملي ززة (ا رتاض ززي)  23-21س ززبتمدي يلول  :2020لووتقو اوموع ووة
الفرعيووة املعنيووة ابلنظووا الةووذائ والصووحة التابعووة وموعووة اخل ورباء االلتشووارية املعنيووة ابلتوجيهووات التةذويووة يف منظمووة الصووحة
العامليووة ةراجعووة االلووتعراا املنه و ادوود ث (ورالووات أا وران) بش و مل األمحوواا الدهنيووة املشووبعة واألمحوواا الدهنيووة املتقابلووة
ووضوو الصوويةة النهائيووة للتوصويات ونصووو األلووات املنطقو وامللحظوات علووى ضوووء الوتعراا األاوران ادوود ث .ولووتعرا
اخلطوط التوجيهية النهائية بعد ذل على نينة التعراا اخلطوط التوجيهية من أجل املوافقة النهائية عليها قبل نشرها.
 -36اجتم ززاع اءز زداء املش ززرتك ب ززني منظم ززة األغذي ززة والزراع ززة ومنظم ززة الص ززحة العاملي ززة بش ززأن تقي ززيم املخ ززا ر
املكروبيولوجية لداء الليسرتي ززا األرادية يف األ عم ززة اجل ززاهزة :العزو والتمييز والرصد اتجتماع ات رتاضي من 20
ذتوبريتشرين األول إىل  6نو مديتشرين الثاين  :2020يستعرا االجتماع ويناقش البياةت املتاحوة وو ئوق املعلوموات
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األلالية ،لتقيي احلاجوة إىل اعوديل وألودي (أو اطووير) منواذا/أووات اقيوي خمواطر لليسوتراي أحاويوة اخلولاي .واملعلوموات
املستجلملة لتسرترد هبا جمموعة من خيارات إوارة امل اطر يف عدو من املناطق امل تلفة وجمموعة متنوعة من املنت ات.
 -37جلنززة اء زداء املشززرتذة بززني منظمززة األغذيززة والزراعززة ومنظمززة الصززحة العامليززة واملعنيززة ابملززواد املىلززا ة إىل
األغذيز ززة اتجتمز ززاع التسز ززعون جني ز ز سويس ز زرا  27ذتوبريتش ز زرين األول  4 -نو مديتش ز زرين الثز ززاين :2020
لي صو و و ووص االجتمو و و وواع لتقيو و و ووي عو و و وودو مو و و وون امللو و و ووو ت الةذائيو و و ووة .الو و و وودعوة إىل اقو و و وود بيو و و وواةت متاحو و و ووة علو و و ووى
https://www.who.int/foodsafety/JECFA90-call-for-data-rev.pdf?ua=1

 -38مشاورة اءداء املخصصة املشرتذة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمزة الصزحة العامليزة بشزأن تقيزيم خمزا ر
املواد الغذائية املسببة للحساسزية اجتمزاع بشزكل ا رتاضزي  30نو مديتشزرين الثزاين  11 -ديسزمديذانون األول
 15 2020م ز ززارسيآذار  2 -بريلينيس ز ززان  15-4 2021ذتوبريتشز ز زرين األول  :2021ل و ووركز االجتم و وواع عل و ووى
التحقووق موون صووحة وألوودي قائمووة األغذيووة واملجلوووةت ال وواروة يف القس و  4-1-2-4موون املواصووفة العامووة لول و األغذيووة
وتناوا إىل اقيووي امل وواطر ،وألديوود املسووتوايت القصوووى يف األغذيووة الوويت ألتووو علووى العواموول
املعب و ة مسووب ًقا ( )GSLPFالو ً
املسببة للحسالية ذات األولوية ،واقيي األولة الداعمة للتولي االحرتاز .
 -39اتجتماع اتستثنائي املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن خملفات املبيزدات
رومززا إيطالي ززا  21-12م ززايوي اير  :2021لوويقو االجتموواع بتقيووي املركبووات للحوودوو القصوووى للم لفووات اإلضووافية.
عل و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووى
ال و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وودعوة إىل اق و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وود بي و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وواةت متاح و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووة
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/2021_J
MPR_Call_for_Data.pdf

 -40االجتماع املشورت بوني منظموة األغذيوة والزراعوة ومنظموة الصوحة العامليوة بشو مل خملفوات املبيودات ،روموا ،إيطاليوا،
 16-7لووبتمرب/أيلول  .2021ولووي ر االجتموواع اقييمووات جديوودة ،واقييمووات ووريووة ،وبيوواةت عوون امل لفووات يف مووا
يتعلق ابحلدوو القصوى للم لفات اإلضافية.
 -41اتجتماع املشرتك بني منظمة األغذية والزراعزة ومنظمزة الصزحة العامليزة بشزأن خملفزات املبيزدات  :2020ر
أتجيوول انيلسووة املاويووة جووذا االجتموواع املقوورر أصوول يف الفوورتة موون  15إىل  24لووبتمرب/أيلول  2020يف مقوور منظمووة األغذيووة
والزراعة ،روما ،إيطاليا ،إىل عا  .2021ولي ر اقيي امل لفات اودولة ملبيدات امفات من خلل التعراضات األقرامل
اخلطية واالجتماعات االفرتاضية على اإلنرتن قدر اإلمجلامل.
اجلزء الثاين :املسائل املالية واملتعلقة ابمليزانية.
 -42استند متطلبات امليزانية املعروضة يف هذه الوثيقة إىل الطلبات الوواروة مون عودو مون األجهوزة الفرعيوة التابعوة للدلوتور
صوا لتجللفوة إلوداء املشوورة العلميوة الويت متوجوا منظموة األغذيوة
الةذائ للحصوول علوى املشوورة العلميوة .ويقود هوذا القسو مل ً
والزراعووة ومنظمووة الصووحة العامليووة إىل الدلووتور الةووذائ يف الفوورتة  2020-2019وذل و علووى ألووات املصووروفات املدرجووة يف
امليزانية .ولتصبح املعلومات النهائية عن املصروفات للفرتة  2020-2019متاحة يف أوائل عا .2021
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ميزانية منظمة الصحة العاملية
 -43يف منظمووة الصووحة العامليووة ،اُقوود معظو األمووال امل صصووة لتةطيووة اجلوواليف األنشووطة واملوووتفني املتعلقووة رلووداء
املشووورة العلميووة يف جمووايل لوولمة األغذيووة والتةذيووة موون خوولل مسووا ات طوعيووة ووودوة موون الوودول األعابوواء وغرهووا موون
انيهات املاءة يف حني يت اوفر جزء من اجلاليف املوتفني من خلل املسا ات الطوعية واملقررة غر اددوة .ويوت انفيوذ
برةما املشورة العلمية من قبل إوارة التةذية وللمة األغذية.
 -44ابلنسووبة إىل فوورتة السوونتني  ،2019 - 2018بلةو اجلوواليف األنشووطة واملوووتفني املرابطووة رلووداء املشووورة العلميووة
ووالرا أمريجليًا يف جمال للمة األغذية (اجلاليف
إىل الدلتور الةذائ  8.5مليومل ووالر أمريجل ةا يف ذل ً 4 027 984
ووالرا أمريجليً وا
ووالرا أمريجليً وا) وً 4 488 490
ووالرا أمريجليً وا واجلوواليف األنشووطة ً 1 643 493
املوووتفني ً 2 384 491
ووالرا أمريجليًوا) (ةووا يف ذلو
ووالرا أمريجليًوا واجلوواليف األنشووطة ً 2 058 771
للتةذيوة (اجلوواليف املوووتفني ً 2 429 719
املشورة العلمية ذات الصلة والعمل اخلا بوضو خطوط اوجيهية يف جمال التةذية).
 -45وابلنسووبة إىل فوورتة السوونتني ُ ،2021-2020رصوود مبلووغ  8.3مليووني ووالر أمريجلو لتجلوواليف األنشووطة واملوووتفني
ووالرا أمريجليًوا يف جمووال لوولمة األغذيووة
املرابطووة رلووداء املشووورة العلميووة إىل الدلووتور الةووذائ  ،ةووا يف ذل و ً 3 965 616
ووالرا
ووالرا أمريجليًوا) وً 4 371 250
ووالرا أمريجليًوا واجلواليف األنشوطة ً 1 349 000
(اجلاليف املوتفني ً 2 616 616
ووالرا أمريجليًا واجلاليف األنشطة  2 076 000ووالر أمريجل ).
أمريجليًا للتةذية (اجلاليف املوتفني ً 2 295 250
 -46ويف رووهر أغسووط  /ن  ،2020قوودم أل ورتاليا وكنوودا واالألوواو األورو واليوواابمل والوووالايت املتحوودة األمريجليووة
وبرةما املعونة اإليرلندية ومللسوة بيول وملينودا غيوت ومللسوة إليوانور كورو ومللسوة االلورتااي يات احليويوة مسوا ات
طوعية ألغراا للمة األغذيوة والتةذيوة .كموا التوز االألواو األورو اممل أبمووال لوربةما لولمة األغذيوة ويُشو و أعابواء
خرومل بشدة على ااباع هذا املثال.
 -47ويعتمد نشاط املشورة العلمية ملنظمة الصحة العاملية بشجلل كبر على املسوا ات ادودوة الوواروة مون عودو صوةر
موون األعابوواء والوويت يووت االع ورتات هبووا ابمتنووامل ،وال لوويما الوودع الطويوول األموود موون الوووالايت املتحوودة األمريجليووة لسوولمة
األغذية والياابمل للتةذية.
ميزانية منظمة األغذية والزراعة
 -48يف منظمة األغذية والزراعوة ،اُرصود األمووال امل صصوة لودع اجلواليف األنشوطة واملووتفني املرابطوة بتقود املشوورة
العلمية إىل الدلتور الةذائ يف برةما العمل وامليزانية العاو للمنظمة ومن خلل موارو أخرى من خارا امليزانية .وألظى
الشوعأل يف املنظموة،
املشورة العلمية يف جمال للمة األغذية املقدمة إىل الدلتور الةذائ ابلودع مون عودو مون الوحودات و ُ
ةا يف ذلو روعبة الونظ الةذائيوة ولولمة األغذيوة ،وروعبة اإلنتواا النبواو ووقايوة النبوااتت ،وروعبة مصوايد األعوا وروعبة
اإلنتاا احليواين وصحة احليوامل .ويت اقد املشورة العلمية بش مل التةذية ،عند الطلأل ،من قبل رعبة األغذية والتةذية.
 -49وابلنسووبة إىل فوورتة السوونتني  ،2019-2018بلة و اجلوواليف األنشووطة واملوووتفني لتقوود املشووورة العلميووة إىل نينووة
الدلتور الةذائ  4 616 209ووالر أمريجل يف جمال للمة األغذية و 590 000ووالر أمريجل يف جمال التةذية.
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 -50وابلنس ووبة إىل ف وورتة الس وونتني  92 ،2019-2018يف املائو ووة م وون اجل وواليف املو وووتفني و 77يف املائ ووة م وون اجلو وواليف
األنشووطة املنفووذة ابلفعوول ،والوويت بلة و  4.4مليووني ووالر أمريجل و  ،كان و مدعومووة موون ميزانيووة الووربةما العوواو ملنظمووة
األغذية والزراعة ،ةا يف ذل امل صصات اإلضافية البالةة  500 000ووالر أمريجل اليت أقرها اول (الفقرة (19و) مون
الوثيقة  )CL 161/REPاملست دمة ملعانية الطلبات املرتاكمة يف املشورة العلمية.
 -51وابلنسبة إىل فرتة السنتني  ،2021-2020ر رصد مبلغ  5.2مليومل ووالر أمريجل لتجلواليف األنشوطة واملووتفني
املرابط ووة رل ووداء املش ووورة العلمي ووة إىل الدل ووتور الة ووذائ  ،ة ووا يف ذلو و  4 664 345يف جم ووال ل وولمة األغذي ووة (اجل وواليف
امل و وووتفني  2 084 345ملي و ووومل ووالر أمريجلو و و واجل و وواليف األنش و ووطة  2 737 000ووالر أمريجلو و و ) و 540 000ووالر
أمريجلو للتةذيووة (اجلوواليف املوووتفني  533 000ووالر أمريجلو واجلوواليف األنشووطة  7000ووالر أمريجلو ) .ونلحووم أمل
املبالغ املدرجة يف ميزانية الوربةما العواو للفورتة  2021-2020املبلوغ عنهوا هنوا ،اشومل زايوة قودرها مليوومل ووالر أمريجلو
يف برةما العمل وامليزانية للفرتة ( 2021-2020الفقورة  30مون الوثيقوة  CL 163/3والفقورة  59مون الوثيقوة )CL 164/3
للمشورة العلمية ووضوو املعواير .وميثول هوذا املبلوغ زايوة بنسوبة اثنوني يف املائوة مقارنوة ابألمووال امل صصوة يف الفورتة -2018
( 2019الفقراتمل  7-2و 8-2من الوثيقة .)CX/CAC 19/42/14
 -52يف فرتة السنتني  ،2021-2020ما يقرن من  95يف املائة من امليزانية ،البالةة  4.95مليوومل ووالر أمريجلو  ،هو
خمصصووات موون ميزانيووة الووربةما العوواو ملنظمووة األغذيووة والزراعووة .ويووت متويوول نسووبة  5يف املائووة املتبقيووة موون مسووا ات موون
خارا امليزانية من كندا والوالايت املتحدة األمريجلية .واعاول املوارو اخلارجوة عون امليزانيوة الويت ر االلتوزا هبوا يف وقو إعوداو
هووذا التقريوور لفوورتة السوونتني  2021-2020حووايل  50يف املائووة موون املووارو اخلارجووة عوون امليزانيووة الوويت ر إنفاقهووا علووى املشووورة
العلمية يف فرتة السنتني  .2019-2018و ة موارو إضافية من خارا امليزانية متوقعة يف فرتة السنتني احلالية.
 -53وأوى اإلق ورار ،ض وومن بوورةما العم وول وامليزاني ووة للمنظمووة ،أبمل االجتماع ووات واملش وواورات الرئيسووية لتق وود املش ووورة
العلميووة إىل الدلووتور الةووذائ (مثوول نينووة اخل ورباء املشوورتكة املعنيووة ابمل وواو املابووافة إىل األغذيووة ،واجتماعووات اخل ورباء املشوورتكة
بش و مل اقيووي امل وواطر املجلروبيولوجيووة ،واالجتموواع املشوورت بش و مل خملفووات املبيوودات) ،اشووجلل أنشووطة فنيووة مللسووية ،إىل
ضمامل أمن مايل لألنشطة غر املتعلقة ابملوتفني يف فرتة السنتني احلالية ،وإمل ذل وط اقدير كبر.
خاصة
 -54إمل الطريقووة الوويت ُمتووول هبووا عمليووة إلووداء املشووورة العلميووة حاليًووا ،كمووا هووو مشووار إلي و أعووله ،ستلووف بووني منظمووة
كبرا على املسا ات الطوعية اددوة) ومنظمة األغذيوة والزراعوة (حيو يوت اةطيتهوا
الصحة العاملية (حي يعتمد
ً
اعتماوا ً
بشجلل ألال من خلل االررتاكات املقررة).
 -55وعلى ءو إيايل ،اناهز مسا ة منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامليوة يف اووفر املشوورة العلميوة حووايل
وحرص وا علووى قوودرة بوورةما املشووورة العلميووة املشوورت علووى إلووداء املشووورة ح و
 13.5مليووومل ووالر أمريجل و لفوورتة السوونتني.
ً
ابملعدل احلايل ،ليجلومل بةاية األ ية ضمامل التمويل ةستوى مستقر وقابل للتوقو من جانأل املنظمتني.
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اجلزء الثالث :رالة لبات ااصول على املشورة العلمية من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.
مع وا ألديوود أولوووايت الطلبووات املقدمووة للحصووول علووى مشووورة علميووة مووو األخووذ ابالعتبووار
 -56اواصوول املنظمتووامل ً
املعاير اليت اقرتحها الدلتور الةذائ وكذل طلبات املشورة املقدمة من البلدامل األعاباء واووافر املووارو .ويرفوق ابمللحوق
 1جوودول ابلطلبووات احلاليووة للمشووورة العلميو ة املوجهووة مباروورة إىل منظمووة األغذيووة والزراعووة ومنظمووة الصووحة العامليووة موون
هي ة الدلتور الةذائ وأجهز ا الفرعية وكذل االجتماعات الويت اقورر أمل انظمهوا املنظمتوامل الوت ابةً لطلبوات البلودامل
األعاباء .كما يعرا انيودول احلالوة العاموة للطلبوات املعلقوة للحصوول علوى املشوورة العل ميوة الويت القتهوا املنظمتوامل حو
رهر أغسط  /ن .2020
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امللحق األول
األنشطة املشرتذة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن إسداء املشورة العلمية يف ال سامة األغذية والتغذية
رالة لبات ااصول على املشورة العلمية من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

2

اواصل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ،لودى ارايوأل أولووايت طلبوات احلصوول علوى مشوورة علميوة ،مراعواة جمموعوة املعواير اخلاصوة برتايوأل األولووايت الويت اقرتحهوا الدلوتور الةوذائ
فابل عن طلبات املشورة املقدموة مون البلودامل األعابواء واووافر املووارو .ويبوني انيودول أوةه احلالوة اإلياليوة لطلبوات احلصوول علوى املشوورة العلميوة
(الفقرة  75من الوثيقة ً )ALINORM 05/28/3,
ح رهر أغسط  /ن .2020
#
1

لب املشورة

ج ة انصدار

اقيو و و و و ووي ل و و و و وولمة امللو و و و و ووو ت يف نين ووة الدل ووتور الة ووذائ
املعنية ةلو ت األغذية
األغذية
الدورة الساولوة لل نوة الدلوتور
الةذائ املعنيوة ةلوو ت األغذيوة
امللووو ت وجمموعووة موون امللووو ت
ذات الصلة

انجراء املطلوب
من منظمة األغذية والزراعةيمنظمة
املرجم
الصحة العاملية
ال و وودورة الثالث و ووة عشو و وورة نين و ووة اخل و و ورباء املش و و وورتكة ب و و ووني منظم و ووة
لل ن و و و و و و و و ووة الدلو و و و و و و و و ووتور األغذي و ووة والزراعو و ووة ومنظم و ووة الص و و ووحة
الةذائ املعنية ةلو ت العامليو و ووة واملعني و و ووة ابمل و و وواو املاب و و ووافة إىل
األغذية
األغذية

رالة التخطيطيالتنفيذ
اقي و و و و ووي بعو و و و و ووض مل و و و و ووو ت األغذي و و و و ووة
للجتم و و وواع التس و و ووعني لل نو و ووة اخل و و ورباء
املشوورتكة بووني منظمووة األغذيووة والزراعووة
ومنظمة الصحة العامليوة واملعنيوة ابملوواو
املاب و و ووافة إىل األغذي و و ووة (جني و و ووف27 ،
أكتوبر/اش و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ورين األول 4 -
نوفمرب/اش و و ورين الثو و وواين  ،2020اقيو و ووي
جمم و وووعتني م و وون املل و ووو ت يف األغذيو ووة
وبن و و وواء عل و و ووى طل و و ووأل نينو و ووة الدل و و ووتور
الةذائ املعنية ابلدهومل والزيوت اقيي
 5جمموعات من الشحنات السابقة

التكلفة التقديرية
(دوتر مريكي)3

الناتج املتولم من هيئة
الدستور الغذائي

350 000

احلوودوو القصوووى للسوولو الةذائيووة
األلالو و و ووية أو مشو و و ووورة أخو و و وورى
حس و و ووأل االقتاب و و وواء؛ مو و و وودوةت
ممارلات

 2اعرن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية عن اقدير ا للحجلومات اليت لا يف وع األنشطة اليت اقومامل هبوا إللوداء املشوورة العلميوة ،إموا مون خولل اقود الودع املوايل املبارور ،أو ايسور عقود االجتماعوات يف املعاهود الوطنيوة ،أو مون خولل املسوا ات التقنيوة الويت يقودمها اخلورباء
الوطنيومل .واشر األرقا إىل اجللفة اإلجراءات املعلقة ذات الصلة بجلل نشاط .وهذه األرقا ال اشمل اجلاليف املوتفني.
ُ
 3اشمل التجلاليف ابلنسبة ملنظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة العاملية ونشر التقارير ،ولجلن ابلتثناء اجلاليف املوتفني.
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اط و و وووير واعتم و و وواو أووات اقي و و ووي نين ووة الدل ووتور الة ووذائ
امل وواطر بشو و مل بجلت ووراي الاب وومة املعنية بنظافة األغذية
يف املو و و كوالت البحريو ووة واقو وود
املشووورة بش و مل املنه يووة اخلاصووة
ببجلتو ووراي الابو وومة يف امل و و كوالت
البحرية.

3

مجلافح و ووة اإلر و و وريجلية القولوني و ووة نين ووة الدل ووتور الة ووذائ
املعنية بنظافة األغذية
املنت ة لسمو ريةا

انجراء املطلوب
رالة التخطيطيالتنفيذ
من منظمة األغذية والزراعةيمنظمة
املرجم
الصحة العاملية
ال و و و و و و و وودوراتمل احلاوي و و و و و و و ووة اجتمو وواع اخلو ورباء اللو ووتعراا املنه يو ووة متابعة األنشطة السابقة ،وار حاليًا
واألربع و و و و و و ووومل والثاني و و و و و و ووة ووضوو واعتمواو أووات لتقيوي امل واطر مراجعو و و ووة حديثو و و ووة العهو و و وود للبي و و و وواةت
انيديو وودة وام ر ادتمل ووة علو ووى منو وووذا
واألربعو و و و و و و و ووومل لل ن و و و و و و و ووة قائمة على ربجلة الويأل
اقي و و ووي امل و و وواطر وأواة إوارة امل و و وواطر
الدلتور الةذائ املعنيوة
وعقوود اجتموواع لل ورباء يف عووا 2019
بنظافة األغذية
ملزي و و و و و و و و و و و و وود مو و و و و و و و و و و و و وون املو و و و و و و و و و و و و وودخلت.
ال و و و و و و وودوراتمل الس و و و و و و ووابعة
واألربع و و و و و ووومل واحلاويو و و و و ووة
واخلمسو و و و و و و ووومل لل ن و و و و و و ووة
الدلتور الةذائ املعنيوة
بنظافة األغذية

يو البياةت وألليلها
أوراا مراجعة للقابااي الرئيسوية الثلثوة
اليت حدوت
اق و و و وود املشو و و و ووورة بش و و و و و مل ا و و و وودخلت
ملجلافح ووة اإلرو وريجلية القولوني ووة املنت ووة
لسو وومو ر و وويةا يف حل و ووو البق و وور الني و ووة
واحلليووأل اخلووا واألجبووامل اخلووا املنت ووة
موون احلليووأل واخلابووار الورقيووة الطازجووة
واملنبتات؛

وضو الصيةة النهائية للتقرير
نشو و وور اقري و و ورامل عو و وون مش و و وواورة اخل و و ورباء
(للسلة اقيي امل واطر املجلروبيولوجيوة
الرق  31و.)32
عق وودت مش وواورة خو ورباء أخ وورى ح ووول
امل و و و و و وواطر املجلروبيولوجي و و و و ووة املرابط و و و و ووة
ةجلافحووة اإلر وريجلية القولونيووة املنت ووة
لسمو ريةا يف األغذيوة ذات األصول
احليواين يف يونيو/حزيرامل .2020

التكلفة التقديرية
(دوتر مريكي)3

الناتج املتولم من هيئة
الدستور الغذائي

250 000

أووات قائمووة علووى رووبجلة الويووأل
ومنه ي و ووة اوافقي و ووة ل و وودع انفي و ووذ
اخلط و و وووط التوجيهي و و ووة للدل و و ووتور
الةذائ .

(متويل كامل)

300 000

(متويل جزئ )

ألووات لوضووو اخلطوووط التوجيهيووة
للدلوتور الةوذائ بشو مل مجلافحووة
اإلر و و و وريجلية القولونيو و و ووة املنت و و و ووة
لسو و وومو رو و وويةا يف حلو و ووو البقو و وور
واحلليأل اخلوا وانيوت املنت وة مون
احلليو ووأل اخلو ووا واخلاب و وار الورقيو ووة
واملنبتات

CAC/43 INF/2

#

لب املشورة

21

ج ة انصدار

املرجم

4

املش و ووورة العلميو ووة للمس و وواعدة يف نين ووة الدل ووتور الة ووذائ
اوضوويح الووت دا امليوواه النظيفووة املعنية بنظافة األغذية
الص و وواحلة للش و وورن وغره و ووا م و وون
أن و وواع املي و وواه يف املب و وواوت العامو ووة
لصو و ووحة األغذي و ووة وغرهو و ووا م و و وون
نصو و و و و ووو النظاف و و و و ووة الصو و و و و ووحية

ال و و و و و و و و و وودورة الس و و و و و و و و و ووابعة
واألربع و و و و و و ووومل والثامن و و و و و ووة
واألربعو و و و و و و و ووومل لل ن و و و و و و و ووة
الدلتور الةذائ املعنيوة
بنظافة األغذية

5

املش ووورة العلمي ووة بش و مل األغذي ووة نين ووة الدل ووتور الة ووذائ
املعنية بنظافة األغذية
املسببة للحسالية

الوودورة اخلمسووومل لل نووة
الدلتور الةذائ املعنيوة
بنظافووة األغذيووة والوودورة
اخلامس و و و و ووة واألربع و و و و و ووومل
لل نة الدلتور الةوذائ
املعنية بتولي األغذية

انجراء املطلوب
من منظمة األغذية والزراعةيمنظمة
الصحة العاملية
اميو ووو ومراجعو ووة التوجيهو ووات القائمو ووة
املتعلقة بنوعية املياه
ألليل الف وات
وضو ووو مش و ووورة /اوجيو و و عل و ووى أل و ووات
الس و و وويناريوهات بشو و و و مل ملر و و وور/معاير
نوعية املياه املنالبة لللتعمال

إق و و و و و ورار وألو و و و و وودي قائم و و و و ووة األغذي و و و و ووة
واملجل وووةت يف القس و و  4-1-2-4مو وون
املواصووفة العامووة لول و األغذيووة املعب و ة
مسب ًقا بناء على اقيي امل اطر
وضو و ووو مس و و ووتوايت قص و و وووى لألغذيو و ووة
املسببة للحسالية ذات األولوية
اقي و و ووي األولو و ووة ال و و وويت ا و و وودع التول و و ووي
االحرتاز .

رالة التخطيطيالتنفيذ
نش و وور اقري و وور اجتم و وواع اخل و ورباء الث و وواين
(للسلة اقيي امل واطر املجلروبيولوجيوة
الرق )33
ُعق و و وود اجتم و و وواع اخلو و و ورباء الثال و و و و يف
لو و و ووبتمرب/أيلول  ،2019ويو و و ووت وض و و ووو
الصيةة النهائية للتقرير.

لو و و ووتعقد اجتماعو و و ووات اخلو و و ورباء يف
نوفمرب/اش و ورين الثو وواين –  11ويسو وومرب
ك و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووانومل األول  ،2020و15
مووارت /ذار  2-أبريل/نيسووامل ،2021
و 15-4أكتوبر/اشرين األول 2021
30

التكلفة التقديرية
(دوتر مريكي)3

الناتج املتولم من هيئة
الدستور الغذائي

200 000

الو و ووتعراا اخلطو و وووط التوجيهيو و ووة
القائمو و ووة حاليً و و ووا الو و وويت أصو و وودر ا
منظمووة األغذيووة والزراعووة ومنظمووة
الصو ووحة العامليو ووة والبيو وواةت ذات
الصو و وولة ك لو و ووات لوضو و ووو أمثلو و ووة
خاص و و ووة بجل و و وول قط و و وواع وو ئ و و ووق
اوجيه و و ووات وخط و و وووط اوجيهي و و ووة
لللو و و و ووت دا اممو و و و وون وإعو و و و وواوة
الووت دا امليوواه يف إنتوواا األغذيووة

(متويل كامل)

200 000

(متويل جزئ )

اوضيح انفيذ جا اعريف وألقيق
املياه غامللئمة للةراغ
مدون و ووة املمارل و ووات بشو و و مل إوارة
األغذيو و و ووة املسو و و ووببة للحسالو و و ووية
ملش و و و ووةل األعمو و و و ووال الت اريو و و و ووة
الةذائية
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املرجم

6

ال و و و ووتعراا قائم و و ووة الش و و و ووحنات نين ووة الدل ووتور الة ووذائ الدورة الرابعة والعشورومل
السووابقة املقبولووة بش و مل الوودهومل املعنية ابلدهومل والزيوت لل نة الدلتور الةوذائ
املعني و و و و و و و و ووة ابل و و و و و و و و و وودهومل
والزيوت
والزيوت (الطلوأل الوذ
أعو و و و و و و و و وواوت أتكيو و و و و و و و و ووده
ال و و و و و و و و و و و و وودوراتمل  25و26
لل نة الدلتور الةوذائ
املعني و و و و و و و و ووة ابل و و و و و و و و و وودهومل
والزيوت)

7

نين ووة الدل ووتور الة ووذائ ال و و و و و و و و و و و وودورة الثاني و و و و و و و و و و و ووة
املعنيو و و و و و و و ووة ة لف و و و و و و و و ووات واخلمسو و و و و و و ووومل لل ن و و و و و و ووة
الدلتور الةذائ املعنيوة
املبيدات
ة لفات املبيدات

خملفات مبيدات امفات

انجراء املطلوب
من منظمة األغذية والزراعةيمنظمة
الصحة العاملية
اقيو و ووي مو و ووا إذا كانو و و املو و وواو الو و ووثل ث
والعش وورومل منال ووبة كش ووحنات ل ووابقة
واق وود اقيو ووي مقابو وول املعو وواير األربعو ووة
املشو و ووار إليهو و ووا يف مدون و ووة املمارلو و ووات
الدولية لت زين ونقل الزيووت والودهومل
الةذائيووة السووائبة (CAC/RCP 36-
)1987
وتناوا
اميوو املوواو الوثل ث والعشورين ال ً
إىل اخلصو ووائص الجليميائيو ووة واص و وونيفها
يف مراا و و ووأل حس و و ووأل األول و و وووايت (أ
من فابة أو متولطة أو عالية)
االجتماع املشرت بني منظموة األغذيوة
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشو مل
خملفات املبيدات

رالة التخطيطيالتنفيذ
لو و ووينظر االجتمو و وواع التس و ووعومل لل ن و ووة
اخل ورباء املش وورتكة ب ووني منظم ووة األغذي ووة
والزراع و و ووة ومنظم و و ووة الصو و و ووحة العاملي و و ووة
واملعنيووة ابملوواو املابووافة إىل األغذيووة يف
هذه البنوو

لويعقد االجتمواع املشورت بوني منظمووة
األغذي و ووة والزراع و ووة ومنظم و ووة الص و و ووحة
العامليووة بش و مل خملفووات املبيوودات لعووا
 2020مو و و وون  24 -15لو و و ووبتمرب/أيلول
انيف ،لويسرا
اجتموواع الووتثنائ مشوورت بووني منظمووة
األغذي و ووة والزراع و ووة ومنظم و ووة الص و و ووحة
العاملية بش مل خملفات املبيودات 2019
( 17-7مايو /أاير ،كندا)

التكلفة التقديرية
(دوتر مريكي)3

الناتج املتولم من هيئة
الدستور الغذائي

120 000

اقريوور اقووين مووو االلووتنتاا بش و مل
امللءمو ووة وكو ووذل نتو ووائا التقيو ووي
للمعو و و وواير األربعو و و وة املو و و ووذكورة يف
مدون و ووة املمارل و ووات .وينبةو و و أمل
يش و و وومل ذلو و و و ارايبًو و و ووا حس و و و ووأل
األولوية.

400 000

املسو و و و ووتوايت القصو و و و وووى ،أو أ
مشورة أخرى حسأل االقتاباء.

(ممول)

(متويل كامل)

235 000

(متويل كامل)
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8

الو ووتعراا وألو وودي األل و وواليأل أمان و و و و ووة نين و و و و ووة اخل و و و و ورباء
التحليلي و و و و و و و و ووة املسو و و و و و و و و ووت دمة يف املش و و وورتكة ب و و ووني منظمو و ووة
الدرال و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووات األغذيو و و و و و و و ووة والزراعو و و و و و و و ووة
ومنظموة الصووحة العامليووة
املعني و ووة ابملو و وواو املابو و ووافة
إىل األغذي و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووة
التابع ووة ملنظم ووة األغذي ووة
والزراع و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووة

9

ال ووتعراا وأل وودي الفص وول  3أمان و و و و ووة نين و و و و ووة اخل و و و و ورباء
التوص و وويف الجليمي و ووائ والط و وورا املش و و وورتكة ب و و ووني منظمو و ووة
التحليليووة ووضووو املواصووفات يف األغذيو و و و و و و و ووة والزراعو و و و و و و و ووة
وثيقوة معوواير الصووحة البي يووة رقو ومنظموة الصووحة العامليووة
 240مب و و و وواوت وط و و و وورا اقيو و و و ووي املعني و ووة ابملو و وواو املابو و ووافة
امل اطر الجليميائية يف األغذية إىل األغذي و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووة
التابع ووة ملنظم ووة األغذي ووة
والزراع و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووة

10

ألدي التوجيهات بشو مل اقيوي أمان و و و و ووة نين و و و و ووة اخل و و و و ورباء
السمية الوراثية وألودي الفصول املش و وورتكة املعني و ووة ابمل و وواو
 5-4موون وثيقووة معوواير الصووحة املابو و و و ووافة إىل األغذي و و و ووة
واالجتم و و و و و وواع املش و و و و و وورت
البي ية رق 240
بش مل خملفوات املبيودات
التابع ووة ملنظم ووة الص ووحة
العاملية

املرجم

انجراء املطلوب
رالة التخطيطيالتنفيذ
من منظمة األغذية والزراعةيمنظمة
الصحة العاملية
مراجعو ووة ر و وواملة وألديو وود احتياج و ووات ورق ووة مراجع ووة قي وود اإلع ووداو واجتمو وواع
التحوودي نيميووو األلوواليأل التحليليووة خرباء واحد
املسو ووت دمة يف اول وود  4مو وون الدرالو ووة
جار
رق 1

مراجع ووة وأل وودي اخلط وووط التوجيهي ووة ورقة مراجعة واجتماع خرباء
احلاليووة املتعلقووة ابلتوصوويف الجليميووائ جار
والت دا الطرا التحليلية

ألو و و وودي التوجيهو و و ووات بش و و و و مل اقيو و و ووي
وافس و و و وور بي و و و وواةت السو و و وومية الوراثي و و و ووة
وااللو و ووتنتاجات العام و ووة ل مجلاني و و ووات
الس و وومية الوراثي و ووة ةو و ووا يف ذل و و و احل و وود
األوىن من متطلبات البياةت

جار

التكلفة التقديرية
(دوتر مريكي)3

الناتج املتولم من هيئة
الدستور الغذائي

100 000

الو و و ووتبدال أل و و و وواليأل الجلشو و و ووف
التحليل و و و و املتقاومو و و ووة وضو و و وومامل
ااسو و و و و وواا الو و و و و و وونُها التحليلي و و و و و و ووة

(متويل جزئ )

100 000

(غر ممول)

80 000

(متويل جزئ )

هنووا حاجووة إىل ألوودي حال و
األ ية لتيسر عمل نينة الدلتور
الةوذائ املعنيوة ابملوواو املابووافة إىل
األغذي ووة ونين ووة الدل ووتور الة ووذائ
املعنية ابمللو ت يف األغذية ونينة
الدلتور الةذائ املعنية ة لفات
العقاقر البيطرية يف األغذية

24

#

CAC/43 INF/2

لب املشورة

ج ة انصدار

11

أل و وودي الفص و وول  5م و وون وثيقو ووة أمان و و و و ووة نين و و و و ووة اخل و و و و ورباء
معوواير الصووحة البي يووة رق و  240املش و وورتكة املعني و ووة ابمل و وواو
بشو مل اقيووي االلووت ابة لل رعووة املابو و و و ووافة إىل األغذي و و و ووة
وارو ووتقاا قو ووي التوجي و و القائمو ووة واالجتم و و و و و وواع املش و و و و و وورت
بش مل خملفوات املبيودات
على الصحة
التابع ووة ملنظم ووة الص ووحة
العاملية

12

أل و وودي الفص و وول  6م و وون وثيقو ووة أمان و و و و ووة نين و و و و ووة اخل و و و و ورباء
معوواير الصووحة البي يووة رق و  240املش و وورتكة املعني و ووة ابمل و وواو
املابو و و و ووافة إىل األغذي و و و ووة
بش مل اقيي التعرا
واالجتم و و و و و وواع املش و و و و و وورت
بش مل خملفات املبيدات

13

ألوودي منه يووة اقيووي امل وواطر أمان و ووة اجتمو و وواع اخلو و ورباء
املشو و وورت بش و و و مل اقي و و ووي
املجلروبيولوجية
امل اطر املجلروبيولوجية

املرجم

انجراء املطلوب
رالة التخطيطيالتنفيذ
من منظمة األغذية والزراعةيمنظمة
الصحة العاملية
افصيل ،خاصةً جار
وضو اوجيهات أكثر
ً
ح ووول اطبي ووق من وووذا انيرع ووة القيالو و
والتحدي الشامل للفصل موو األخوذ
ابالعتبو و و و و و و و ووار أح و و و و و و و وود ث التطو و و و و و و و ووورات
والتوص وويات املقدم ووة م وون نين ووة اخلو ورباء
املشوورتكة بووني منظمووة األغذيووة والزراعووة
ومنظمووة الصووحة العامليووة املعنيووة ابمل وواو
املابو و و و و ووافة إىل األغذي و و و و ووة واالجتمو و و و و وواع
املشوورت بووني منظمووة األغذيووة والزراعووة
ومنظمة الصحة العاملية بش مل خملفات
املبيدات
ألوودي الفصوول مووو األخووذ ابالعتب ووار نشور مشووروع ألودي الفصوول للتعليووق
أحوود ث التطووورات والتوصوويات املقدمووة علي و و و و و و ح و و و و و و  31م و و و و ووايو/أاير 2020
موون حلقووات العموول وموون نينووة اخل ورباء https://www.who.int/docs/defa
ult-source/chemicalاملشوورتكة بووني منظمووة األغذيووة والزراعووة safety/ehc240-chapter6-
edited(4ومنظمووة الصووحة العامليووة املعنيووة ابمل وواو 1).pdf?sfvrsn=96810319_0
املابو و و و و ووافة إىل األغذي و و و و ووة واالجتمو و و و و وواع
املشوورت بووني منظمووة األغذيووة والزراعووة
ومنظمة الصحة العاملية بش مل خملفات
املبيدات
الو ووتعراا وألو وودي املبو وواوت واملعو وواير جار
والعملي و ووات ال و وويت يق و ووو عليه و ووا اقي و ووي
امل اطر املجلروبيولوجية

التكلفة التقديرية
(دوتر مريكي)3
80 000

(متويل جزئ )

80 000

(متويل جزئ )

80 000

(متويل كامل)

الناتج املتولم من هيئة
الدستور الغذائي

CAC/43 INF/2

#
14

لب املشورة

25

ج ة انصدار

أل وودي اقي ووي خم وواطر اللس ووتراي أمان و ووة اجتمو و وواع اخلو و ورباء
ذات انيينو ووات األحاويو ووة اخلليو ووة املش و و وورت ب و و ووني منظم و و ووة
األغذيو و و و و و و و ووة والزراعو و و و و و و و ووة
يف األغذية انياهزة لللتهل
ومنظموة الصووحة العامليووة
بش و و و مل اقيو و ووي امل و و وواطر
املجلروبيولوجية

املرجم

انجراء املطلوب
رالة التخطيطيالتنفيذ
من منظمة األغذية والزراعةيمنظمة
الصحة العاملية
ي و ووو البيو و وواةت وألليلهو و ووا .الو و ووتعراا لوويعقد اجتموواع اخل ورباء يف الفوورتة م وون
وأل و و و وودي اقي و و و ووي امل و و و وواطر القائمو و و ووة  20أكتوبر/اشو و و و و و و و و و و و و و و و و ورين األول إىل 6
للستراي ذات انيينات األحاوية اخلليوة نوفمرب/اشرين الثاين .2020
يف األغذية انياهزة لللتهل

التكلفة التقديرية
(دوتر مريكي)3

الناتج املتولم من هيئة
الدستور الغذائي

80 000

الو و ووتعراا اخلطو و وووط التوجيهيو و ووة
احلالية للدلتور الةذائ

(متويل جزئ )

