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مق ّدمة
-1

عقدت اللجنة التنفيذية هليئة الدست تتتور الغذائي دوراا اخلامست تتة والست تتبعني يف املقر الرئيست تتي ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
(املنظمة) يف روما ،إيطاليا ،خالل الفرتة املمتدة من  26إىل  22يونيو/حزيران  .2112وترد قائمة باملشاركني ضمن املرفق األول.

-2

كل من الدكتورة ،Renata Clarke
وافتتح رئيس اهليئة ،الست ت ت تتيد ( Guilherme da Costa Juniorالربازيل) ،الدورةّ .
ورحبت ّ
رئيس ت ت ت تتة وحدة س ت ت ت تتالمة وجودة األغذية يف املنظمة والدكتور  ،Kazuaki Miyagishimaمدير إدارة األمراض احليوانية املص ت ت ت تتدر
وسالمة األغذية يف منظمة الصحة العاملية ،باملشاركني نيابة عن املنظمتني الراعيتني.
اعتماد جدول األعمال (البند  0من جدول األعمال)

-3

1

اعتمتدت اللجنتة التنفيتذيتة ،يف دوراتا اخلتامست ت ت ت ت ت تتة والس ت ت ت ت ت تتبعني ،جتدول األعمتال املتقتت مض إضت ت ت ت ت ت تتافتة متا يلي ض ت ت ت ت ت تتمن البنتد
"ما يستجد من أعمال":

14

( )1دور اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي (الوثيقة ( )CRD3من اقرتاح الرئيس)؛
( )2واملواد املسببة الضطرابات الغدد الصماء يف األغذية (الوثيقة ( )CRD4من اقرتاح منسق إقليم آسيا)؛
( )3وتبادل وجهات النظر بشأن االستعراض التقييمي وتعليقات الرئيس وأفضل سبل معاجلتها (اقرتاح العضو من أوروبا)؛
( )4واإلحاالت من جلان التنس ت ت تتيق املش ت ت تترتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ت ت تتحة العاملية (من اقرتاح منس ت ت تتق إقليم
أمريكا الالتينية والبحر الكارييب).
المسائل المحالة من اجتماعات الدستور الغذائي (البند  2من جدول األعمال)
-4

2

علما بأنه قد متّ عرض عدد من املسائل لغرض اإلحاطة فقط وبأنه ستجري
أخذت اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامسة والسبعنيً ،
مناقشة مسائل أخرى ضمن البند ذي الصلة من جدول األعمال ،ال سيما البند  3عن "االستعراض التقييمي".

العمل اخلاص باخلطوط التوجيهية بشأن إنتاج وتصنيض وتوسيم وتسويق األغذية املنتجة عضويا :تربية األحياء املائية العضوية.
خالصة
-5

جمددا ،يف دوراا اخلامسة والسبعني ،توصيتها بوقف العمل وأشارت إىل أ ّن هيئة الدستور الغذائي (اهليئة)
أكدت اللجنة التنفيذية ً
قد تبحث يف إمكانية االضت تتطالع بعمل يف املست تتتقبل يف هذا اجملال يف حال وجدت االهتمام الكايف من قبل األعضت تتاء ومتّ تقدمي
اقرتاح عمل جديد.

1
2

الوثيقة  CX/EXEC 18/75/1والوثيقة ( CRD3من إعداد الرئيس ونواب الرئيس) والوثيقة ( CRD4تعليقات اهلند).
الوثائق  CX/CAC 18/41/11و CX/CAC 18/41/11 Add. 1و CX/CAC 18/41/11 Add. 2و.CX/CAC 18/41/11 Add. 3
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االستعراض التقييمي (البند  3من جدول األعمال)
-6

3

أوصت اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامسة والسبعني ،اهليئة بالقيام مبا يلي:
( )1دراس ت ت ت ت تتة ليض النص ت ت ت ت تتوص ،لغرض اعتمادها ،كما اقرتحتها اللجان املعنية وأخذ العلم بتلك اليت أبدت بش ت ت ت ت تتأ ا اللجنة
التنفيذية تعليقات وتوصيات حمددة أدناه؛
( )2واملوافقة ،عند الطلب ،على متديد اجلداول الزمنية ،والطلب إىل اللجنة املعنية حتديد جدول زمين حيثما مل حي ّدد واحد؛
( )3واملالحظة ،من ناحية أخرى ،أ ّن عمل اللجان يسري وفق اجلداول الزمنية املوضوعة هلا ،باستثناء تلك املدرجة أدناه واليت
أصدرت بشأ ا تعليقات وتوصيات حمددة؛
( )4والبحث يف املوافقة على ليض البنود املقرتحة كعمل جديد ومالحظة التعليقات والتوصيات الواردة أدناه.
لجنة الدستور الغذائي المعنية بالفاكهة والخضر الطازجة

-2

قامت اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامسة والسبعني ،مبا يلي:
( )1أوصت تتت بأن تبحث اللجنة املعنية بالفاكهة واخلضت تتر الطازجة يف أكثر الطرإل كفاءة إلدارة عملها مثالً من خالل إطالإل
مبادرات للتوص ت تتل إىل توافق يف اشراء بش ت تتأن القض ت تتايا العالقة ووض ت تتض س ت ت تلّم باألولويات القرتاحات العمل اجلديدة ،مض
مراعاة املواص تتفات واملمارس تتات املتعلقة باجلودة التجارية القائمة حاليًا وتأثريها على التجارة الدولية من أجل االس تترتش تتاد
هبا يف عملية وضض املواصفات؛
( )2وأشارت إىل أ ّن األحكام اخلاصة بالشوائب يف فئة "صنف ممتاز" إمنا هي اختيارية وقد ال تكون قابلة للتطبيق أو ضرورية
حبسب طبيعة املنتج.
لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة األغذية

اخلطوط التوجيهية إلدارة األزمات/حاالت التفشي املنقولة عرب األغذية البيولوجية (الدقيقة)
-2

أعرب ممثل منظمة الصت تتحة العاملية عن ش ت تواغل مفادها أنّه كان باست تتتطاعة اللجنة الرتيّث إىل حني التوصت تتل إىل موافقة ر ية على
عمل جديد قبل إنشت ت تتاء جمموعة عمل إلكرتونية لتعميم مشت ت تتروع مقرتح لكو ا تعقد اجتماعات ست ت تتنوية هلا وعلى اعتبار أنّه يتعني
ول وجود توجيهات متنوعة هبذا الص ت تتدد من جانب منظمة
إمعان التحليل للقيمة املض ت تتافة ألي ند جديد للدس ت تتتور الغذائي يف ّ
ص ت تا مض مراعاة األوض ت تتاع الوطنية امل تلفة قد يكون
األغذية والزراعة ومنظمة الص ت تتحة العاملية ،حيث أ ّن وجود ج مص ت تتمم خص ت تتي ً
عوضا عن وضض خطوط توجيهية للدستور الغذائي تناسب ليض احلاالت.
األنسب ً

 3الوثيقتان  CX/EXEC 18/75/2و CX/EXEC 18/75/2 Add. 1والوثيقة ( CRD2تعليقات الربازيل وبوليفيا وشت ت تتيلي وكوست ت تتتا ريكا وكولومبيا والست ت تتلفادور
وإكوادور وغواتيماال وهندوراس وجامايكا واملكسيك ونيكاراغوا وبنما وباراغواي وبريو واجلمهورية الدومينيكية وترينيداد وتوباغو).
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وأش تتار األعض تتاء إىل أ ّن التوجيهات املشت تاهبة لذلك اليت س تتتض تتعها اللجنة ميكن أن تكون مالئمة لتلوث األغذية باملواد الكيميائية
اليت ال تش ت ت ت تتملها والية اللجنة وقد تكون جمدية للجان الدس ت ت ت تتتور الغذائي األخرى مثل اللجنة املعنية بامللوثات يف األغذية واللجنة
املعنية بفحد الواردات والصادرات الغذائية ونظم اصدار الشهادات.

 -11وأش تتارت أمانة الدس تتتور الغذائي إىل أ ّن جمموعة العمل اإللكرتونية قد بدأت عملها على أس تتاس أنه رهن مبوافقة اهليئة عليه كعمل
جديد؛ وأكدت أ ّن هذا النهج قد أصبح ممارسة متبعة لكفالة وضض املواصفات يف الوقت املناسب.
خالصة
علما بالطابض الش ت تتامل القرتاح العمل اجلديد؛ وطلبت إىل أمانة الدس ت تتتور
 -11أخذت اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامس ت تتة والس ت تتبعنيً ،
الغذائي إطالع جلان الدس ت ت ت ت ت تتتور الغذائي املعنية األخرى على ذلك والطلب منها إمعان النظر يف ما إذا كانت هناك حاجة إىل
كل منها؛ وهي ستتتنظر ،يف ضتتوء التعقيبات
توجيهات مماثلة بالنستتبة إىل األزمات/احلوادث املتصتتلة بستتالمة األغذية يف جمال عمل ّ
الواردة من تلك اللجان ،يف أي حاجة ملعاجلة هذه املس ت ت تتألة بص ت ت تتورة متكاملة أكثر؛ وش ت ت تتددت على أ ّن هذه العملية ب أال متنض
قدما يف العمل اجلديد.
اللجنة املعنية بنظافة األغذية من املضي ً
لجنة الدستور الغذائي المعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية الخاصة

استعراض املواصفة اخلاصة مبستحضر املتابعة ()CODEX STAN 156-1987
 -12ناقش األعضتتاء توصتتية أمانة الدستتتور الغذائي مبعاجلة اإلحاالت إىل وثائق منظمة الصتتحة العاملية/لعية الصتتحة العاملية يف مشتتروع
الند الصادر عن اللجنة بشأن مستحضر املتابعة.
ض تا تلفة
 -13وأشتتار ممثل منظمة األغذية والزراعة إىل أ ّن نصتتوص كالً من املنظمة ومنظمة الصتتحة العاملية أدم بشتتكل أستتاستتي أغرا ً
عن مواصت تتفات الدست تتتور الغذائي .وأفاد ممثل منظمة الصت تتحة العاملية أ ّن نصت تتوص منظمة الصت تتحة العاملية اد إىل محاية صت تتحة
املستهلك وهو هد مشرتك مض الدستور الغذائي.
خالصة
 -14يف ما يتعلق باإلحاالت إىل وثائق منظمة الص ت ت تتحة العاملية /لعية الص ت ت تتحة العاملية يف مش ت ت تتروع الند الص ت ت تتادر عن اللجنة بش ت ت تتأن
مستحضر املتابعة ،أسدت اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامسة والسبعني ،املشورة التالية هبد مساعدة اللجنة يف إحراز تقدم:
(أ) ينبغي البحث يف اإلحاالت يف كل حالة على حدة؛
(ب) وميكن لإلحاالت أن تشكل السياإل وأن تعطي معلومات إضافية ملساعدة األعضاء على فهم املواصفات واست دامها؛
(ج) وميكن إدراج املفاهيم واملعلومات الفنية يف ند املواصفة نفسها عوضاً عن اإلحالة إىل مصادر خارج الدستور الغذائي؛
(د) و ب أن تكون اإلحاالت جمدية بالنس ت تتبة إىل نطاإل املواص ت تتفة نفس ت تتها وأن تندرج ض ت تتمن إطار والية الدس ت تتتور الغذائي
وأن تستند إىل أساس علمي وأن تتم بلوراا من خالل عملية شفافة.
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 -15وأش ت تتارت اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامس ت تتة والس ت تتبعني ،إىل أن املش ت تتورة اليت أس ت تتديت مل متنض اللجنة من ص ت تتياغة طلبات حمددة
للحصول على مشورة اللجنة التنفيذية يف دوراا املقبلة ،حسب االقتضاء.
 -16وتطلّعت اللجنة التنفيذية أيضتتا ،يف دوراا اخلامستتة والستتبعني ،إىل أن تواصتتل اللجنة يف دوراا املقبلة استتتكمال العناصتتر األخرى،
مبا يف ذلك نطاإل املواصفة اخلاصة مبستحضر املتابعة والتعاريف والتوسيم.
 -12وبعد أن ذ ّكرت اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامس تتة والس تتبعني ،بأ ّن مس تتائل مماثلة تتعلق باإلحاالت قد طرحت يف عدد من جلان
الدستور الغذائي ،أشارت إىل أ ا قد تتوسض أكثر يف دراسة فوائد إسداء مشورة عامة للجان هبذا اخلصوص.
 -12واتفقت اللجنة التنفيذية كذلك ،يف دوراا اخلامس ت تتة والس ت تتبعني ،على إض ت تتافة الص ت تتياغة التالية بش ت تتأن النظر يف س ت تتياس ت تتات منظمة
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف اخلطة االسرتاتيجية املقبلة للدستور الغذائي (يف الفقرة :)2-4
"تراعي اهليئة يف عملها ،حسب املقتضى ،السياسات واالسرتاتيجيات واخلطوط التوجيهية ذات الصلة ملنظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصت تتحة العاملية ،مبا يتماشت تتى مض الوفاء بواليتها الفريدة املتمثلة يف محاية صت تتحة املست تتتهلكني وضت تتمان
ممارسات عادلة يف جتارة األغذية من خالل وضض مواصفات دولية لسالمة األغذية وجوداا".
 -12وقامت اللجنة التنفيذية أيضا ،يف دوراا اخلامسة والسبعني ،مبا يلي:
( )1طلبت أن تبحث اللجنة املعنية بالتغذية واألغذية لالس ت ت ت تتت دامات التغذوية اخلاص ت ت ت تتة يف آلية لرتتيب األولويات من أجل
إدارة عملها على حنو أفضل؛
( )2وأعربتتت عن تقتتديرهتتا لكت ّتل من منظمتتة األغتتذيتتة والزراعتتة ومنظمتتة الصت ت ت ت ت ت تحتتة العتتامليتتة على متتا قت ّدمتتتاه من مش ت ت ت ت ت تتورة فنيتتة
من خالل اجتماعات اخلرباء املشرتكة بني املنظمتني بشأن التغذية واجلهات املاحنة على ما ق ّدمته من دعم مايل؛
لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في األغذية

مش تتروع احلدود القص تتوى للم لفات املقرتحة بالنس تتبة إىل جمموع األفالتوكس تتينات يف الفول الس تتوداذ اجلاهز لألكل وخطط أخذ
العينات ذات الصلة
 -21أش تتارت اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامس تتة والس تتبعني ،إىل أن اللجنة املعنية بامللوثات يف األغذية وافقت يف دوراا الثانية عش تترة
على إبقاء احلد األقصتتى املتمثل يف  11ميكروغرام/كلغ بالنستتبة إىل جمموع األفالتوكستتينات يف الفول الستتوداذ اجلاهز لألكل عند
اخلطوة  4لضتتمان تنفيذ مدونة ممارستتات ملنض وخفض تلوث الفول الستتوداذ مبركب أفالتوكستتني ( ،)CXC 55-2004وإىل أن جلنة
اخلرباء املشتترتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصتتحة العاملية واملعنية باملواد املضتتافة إىل األغذية ستتتوجه نداءً لتقدمي بيانات
بعد ثالث سنوات من أجل لض البيانات لكي تواصل اللجنة املعنية بامللوثات يف األغذية النظر فيها.
 -21وأعرب األعض تتاء عن وجهات نظر متباينة بش تتأن املدة الزمنية اليت ينبغي إتاحتها جلمض البيانات .وأش تتري إىل أ ّن مدونة املمارس تتات
نافذة منذ سنة  2114والبيانات الناشئة عن ذلك ستدعم احلد األقصى املقرتح وقدره  11ميكروغرام/كلغ.
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أيضا أ ّن االستعراض التقييمي يشمل حتديد االحتياجات على صعيد وضض املواصفات يف البلدان النامية وأنه
 -22وأفاد أحد األعضاء ً
من الض تتروري العمل على وجه الس تترعة على حتديد احلد األقص تتى لألفالتوكس تتينات يف الفول الس تتوداذ اجلاهز لألكل لتلبية حاجة
البلدان النامية إىل االستجابة لشواغلها املتعلقة بالتجارة.
خالصة
املعرب عنها وأوصتتت اللجنة املعنية مبلوثات األغذية بتستريض
علما ،يف دوراا اخلامستتة والستتبعني ،بامل او
ّ
 -23أخذت اللجنة التنفيذية ً
هذه العملية من أجل وضض الصيغة النهائية للحد األقصى وخطة أخذ العينات.
لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى األغذية

األحكام اخلاصة باملواد املضافة إىل األغذية يف املواصفة العامة للمواد املضافة إىل األغذية (العتمادها)
 -24كتتان هنتتاك قلق إزاء إدراج متتادة  Rebaudioside Aمن جهتتات واهبتتة وراثيتتة متعتتددة معبّتًرا عنهتتا يف
() )INS 960b(iوما إذا كانت اإلجراءات ذات الصتتلة قد اتعبعت بالفعل إلدراج مادة مضتتافة منفردة تنتمي إىل جمموعة من املواد
املضافة إىل األغذية يف املواصفة العامة للمواد املضافة إىل األغذية من دون مناقشة بشأن إدارة امل اطر يف إطار اللجنة .وقد جرى
التأكيد على أ ّن اللجنة اتبعت ما ورد يف دليل اإلجراءات.
Yarrowia lipolytica

تهوا على الش ت تتكل التايل :لدى مواءمة األحكام اخلاص ت تتة باملواد
 -25أبلغت األمانة اللجنة التنفيذية باحلاجة إىل تص ت تتحيح ما س ت تتقط س ت ت ً
املضتتافة إىل األغذية يف املواصتتفة اخلاصتتة بصتتلصتتلة الستتمك ( )CXS 302-2011مض املواصتتفة العامة للمواد املضتتافة إىل األغذية،
أض تتيفت املالحظة " XS302باس تتتثناء املنتجات املطابقة للمواص تتفة اخلاص تتة بص تتلص تتة الس تتمك" إىل احلكم اخلاص بغليس ت تريدات
السكروز ( )INS 474يف املادة  6-12من صلصة السمك "الصلصات واملنتجات املشاهبة"؛ لكن خالل املناقشة الالحقة بشأن
املواص تتفة العامة للمواد املض تتافة إىل األغذية ،مت إلغاء هذا احلكم اخلاص بغليس تريدات الس تتكروز ( )INS 474يف املادة  6-12من
صتتلصتتة الستتمك لكن مض اإلبقاء عليه يف املادة  4-6-12من صتتلصتتة الستتمك "صتتلصتتة الستتمك" مما أدى إىل ستتقوط املالحظة
تهوا يف املواصتتفة العامة للمواد املضتتافة إىل األغذية ضتتمن املادة  4-6-12من صتتلصتتة الستتمك بالنستتبة إىل  INS 474وجمموعة
ست ً
صت تا على االتس تتاإل،
املواد املض تتافة إىل األغذية املتص تتلة به (أي  INS 473و  .)INS 473aفاقرتحت أمانة الدس تتتور الغذائي ،حر ً
تصويب هذا السهو بناء على ذلك.
خالصة
 -26قامت اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامسة والسبعني ،مبا يلي:
( )1أوصتتت بأن تقوم هيئة الدستتتور الغذائي يف دوراا احلادية واألربعني مبا يلي )1( :إجراء التصتتحيحات اليت اقرتحتها أمانة
ال ت تتدس ت ت ت ت ت تتتور الغ ت تتذائي ،أي إض ت ت ت ت ت ت ت ت تتاف ت تتة املالحظ ت تتة  XS302املرتبط ت تتة ب ت تتاألحك ت تتام اخل ت تتاص ت ت ت ت ت ت ت ت تتة ب ت تتاملواد INS 473
و INS 473aو INS 474يف احلكم  4-6-12من صلصة السمك؛
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( )2وأوصت تتت بأن توضت تتح اللجنة املعنية باملواد املضت تتافة إىل األغذية اإلجراءات العملية إلضت تتافة/إزالة مواد إفرادية مضت تتافة إىل
األغذية ضمن اجملموعة العريضة نفسها يف حال طرح مثل هذه املواضيض يف اللجنة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية.
لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات المبيدات

التنسيق مض جمموعة العمل اإللكرتونية التابعة للجنة الدستور الغذائي املعنية مب لفات العقاقري البيطرية يف األغذية امل تصة بتعريف
األنسجة احليوانية
 -22أوصتتت اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامستتة والستتبعني ،جمموعة العمل اإللكرتونية التابعة للجنة املعنية مب لفات املبيدات امل تصتتة
مبراجعة تصت ت تتنيف األغذية واألعال ( ،)CXM 4-1989باإلضت ت تتافة إىل اختصت ت تتاصت ت تتااا املوجودة حاليًا ،بأن تعمل عن كثب مض
جمموعة العمل اإللكرتونية التابعة للجنة املعنية مب لفات العقاقري البيطرية يف األغذية امل تصة بتعريف األنسجة احليوانية وصوالً إىل
يسهل حتديد احلدود القصوى مل لفات املبيدات والعقاقري البيطرية.4
وضض تعريف موحد ّ
لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في األغذية

التنستتيق مض جمموعة العمل اإللكرتونية التابعة للجنة الدستتتور الغذائي املعنية مب لفات املبيدات امل تصتتة مبراجعة تصتتنيف األغذية
واألعال ()CXM 4-1989
 -22أوصت اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامسة والسبعني ،جمموعة العمل اإللكرتونية التابعة للجنة املعنية مب لفات العقاقري البيطرية يف
األغذية امل تص ت تتة بتعريف األنس ت تتجة احليوانية ( )CXM 4-1989بأن تعمل عن كثب مض جمموعة العمل اإللكرتونية التابعة للجنة
املعنية مب لفات املبيدات امل تص ت ت تتة مبراجعة تص ت ت تتنيف األغذية واألعال وص ت ت تتوالً إىل وض ت ت تتض تعريف موحد يس ت ت ت ّتهل حتديد احلدود
القصوى مل لفات املبيدات والعقاقري البيطرية.

مبادئ حتليل امل اطر اليت تطبّقها اللجنة املعنية مب لفات العقاقري البيطرية يف األغذية
يتعني إرس تتال التعديل الذي أجري على دليل إجراءات الدس تتتور الغذائي إىل جلنة الدس تتتور الغذائي
 -22جرى طرح ست تتال ملعرفة ما إذا ّ
املعنية باملبادئ العامة إلقراره قبل اعتماده من جانب اهليئة .وقد أ ّكدت أمانة الدستور الغذائي أ ّن هذا ليس ضروريًا.

مشروع احلدود القصوى املقرتحة مل لفات هيدروكلوريد زيلباتريول (دهن وكلى وكبد وعضل األبقار)
 -31أشتتارت اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامستتة والستتبعني ،إىل القلق بشتتأن القرار الصتتادر عن جلنة الدستتتور الغذائي املعنية مب لفات
العقاقري البيطرية يف األغذية يف دوراا الرابعة والعش ترين والقاض تتي بعدم املض تتي قدماً يف مش تتروع احلدود القص تتوى املقرتحة مل لفات
4
املوجهة إىل كل من جلنة الدستور الغذائي املعنية مب لفات املبيدات وجلنة الدستور الغذائي املعنية مب لفات العقاقري البيطرية يف
تتماشى التوصيات املشرتكة ّ
األغذية مض التوصية الصادرة عن اللجنة التنفيذية يف دوراا الثالثة والسبعني القاضية بتشجيض اللجنتني على العمل بشكل وثيق جنباً إىل جنب بشأن القضايا الشاملة
املتمثلة يف املركبات ذات االست دامات املزدوجة وإ اد طرإل مبتكرة لتوطيد التعاون بينهما (الفقرة  12من الوثيقة .)REP17/EXEC2
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تحة التقييم الذي أجرته جلنة اخلرباء املش تترتكة بني املنظمتني واملعنية
هيدروكلوريد زيلباتريول رغم توافق اشراء داخل اللجنة بش تتأن ص ت ّ
باملواد املض ت ت تتافة إىل األغذية واألس ت ت تتس العلمية املس ت ت تتتند إليها .وجرى التس ت ت تتا ل حول جدوى االعتبارات اليت تت طى نطاإل والية
الدستور الغذائي.
وردا على س ت ت ت تتال عما إذا متّ اتباع إجراءات الدست ت ت تتتور الغذائي ذات الصت ت ت تتلة ،أبدى ممثل عن مكتب الشت ت ت تتتون القانونية يف منظمة
ً -31
األغذية والزراعة الرأي القانوذ التايل املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية:
"جرى طرح س تتال ملعرفة ما إذا كان إبقاء مواصتتفة ما مقرتحة عند اخلطوة  4من إجراءات وضتتض مواصتتفات الدستتتور الغذائي
ول عدم وجود توافق يف اشراء لنقل املواصفة إىل اخلطوة  .5وكانت
والنصوص ذات الصلة
ً
صحيحا من الناحية اإلجرائية ،يف ّ
جلنة الدس ت ت ت ت ت تتتور الغذائي املعنية مب لفات العقاقري البيطرية قد اأذت هذا القرار يف دوراا الرابعة والعشت ت ت ت ت ت ترين األخرية اليت
ععقدت يف شهر أبريل/نيسان .2112
"وكانت هذه املست ت ت ت تتألة موضت ت ت ت تتض جدل كما يتضت ت ت ت تتح من خالل عدد من التحفظات اليت أدرجت يف تقرير الدورة املذكورة.
وتس ت ت تتاءلت تلك التحفظات عن إبقاء مشت ت ت تروع املواص ت ت تتفة عند اخلطوة  4على اعتبار أ ّن األعض ت ت تتاء الذين يعرتض ت ت تتون على
معني مل لفات زيلباتريول لن يشكل
املواصفة مل يعرتضوا ،يف الواقض ،على التحليل العلمي الذي أكد أ ّن وجود حد أقصى ّ
عوضا عن ذلك ،فإ ّن عدم التوصل عند هذا احل ّد إىل توافق يف اشراء داخل اللجنة كان يستند
خطرا على صحة اإلنسانً .
ً
إىل عوامل غري العوامل العلمية ضمن والية الدستور الغذائي.
"وكما يذكر مر ًارا وتكر ًارا ،فإ ّن القيمتني الرئيس تتيتني للدس تتتور الغذائي ا العلم والتوافق يف اشراء 5وكلتا ا تتجليان يف دليل
تتنادا إىل عمليات تقييم علمية للم اطر ويتم اللجوء إىل التصتتويت
إجراءات الدستتتور الغذائي .ويتم اعتماد املواصتتفات است ً
فقط بعد استنفاذ ليض اجلهود الرامية إىل التوصل إىل توافق يف اشراء.
يتعني بالض ت تترورة أن يكون لدى ر س ت تتاء اللجان التابعة هليئة الدس ت تتتور الغذائي وأجهزاا الفرعية هامش
"ويف هذا الس ت تتياإلّ ،
جي
أقرت به اخلطوط التوجيهية لر ستتاء جلان الدستتتور
تشتتغيلي كا إل اد ستتبل مت ّكن من التوصتتل إىل توافق يف اشراء .وكما ّ
تجض
الغذائي "يناط القست ت تتم األكرب من مست ت تتتولية تيست ت تتري التوصت ت تتل إىل توافق يف اشراء بالر ست ت تتاء" .وحتقي ًقا هلذه الغاية ،يشت ت ت ّ
الر ساء ،ضمن للة أمور ،على "ضمان عدم التقدم باملسائل من خطوة إىل أخرى ما مل تتخذ يف االعتبار ليض الشواغل
ذات الصلة وإ اد احلل التوفيقي املناسب"  .6وينبغي إتاحة هذا اهلامش على ليض مستويات عملية وضض املواصفات إىل
حني اعتب تتار أ ّن ليض اجلهود املمكن تتة ق تتد بعت تذل تتت للتوصت ت ت ت ت ت ت تتل إىل توافق يف اشراء وب تتاإلمك تتان اللجوء إىل التص ت ت ت ت ت تتوي تتت
يف املالذ األخري.
"ويشار كذلك إىل أ ّن ر ساء اللجان التابعة هليئة الدستور الغذائي وأجهزاا الفرعية يتدون مهامهم يف ليض األوقات حتت
س تتلطة اجلهاز الذي يرأس تتونه .ويف املس تتألة الراهنة موض تتوع النقان ،قبلت اللجنة املعنية مب لفات العقاقري البيطرية بالس تتبيل
قدما رغم تسجيل بعض التحفظات عليه.
الذي اقرتحه الرئيس للمضي ً
"وتبعا لذلك ،ليس هناك من س ت ت تتبب يش ت ت تتري إىل أ ّن القرارات املت ذة خالل دورة اللجنة املعنية مب لفات العقاقري البيطرية قد
ً
أخلّت بأي من قواعد الدستور الغذائي".

 5انظر على ستتبيل املثال املادة الثانية عشتترة ( )2من الالئحة الداخلية هليئة الدستتتور الغذائي؛ خطوط توجيهية لر ستتاء جلان الدستتتور وفرإل املهام احلكومية الدولية
امل صت تص تتة ،دليل إجراءات الدس تتتور الغذائي ،الطبعة الس تتادس تتة والعش تترون ،الص تتفحات 201-202؛ التدابري الرامية إىل تيس تتري التوص تتل إىل توافق يف اشراء ،دليل
إجراءات الدستور الغذائي ،الطبعة السادسة والعشرون ،الصفحة .252
 6اخلطوط التوجيهية لر ساء جلان الدستور الغذائي وأفرقة املهام احلكومية الدولية امل صصة ،املرجض نفسه ،الصفحتان  201و( 201هت).
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 -32وأرد ممثل مكتب الشتون القانونية قائالً:
"إ ّن ما تق ّدم ال مينض هيئة الدس ت ت ت ت تتتور الغذائي من إعطاء مزيد من اإليض ت ت ت ت تتاحات بش ت ت ت ت تتأن دور العلوم ومدى مراعاة العوامل
األخرى .ويف هذا السياإل ،ال بد من اإلشارة إىل أ ّن البيانات باملبادئ املتعلقة بدور العلم يف عملية صنض القرار يف الدستور
الغذائي ومدى وضتتض العوامل األخرى يف االعتبار تشتتري إىل إجراءات القبول على أ ا آلية ملعاجلة املعضتتالت اليت قد تنشتتأ
أحيانًا بالنستتبة إىل بعض "االعتبارات األخرى" مبوازاة احلرص على عدم عرقلة اعتماد املواصتتفات .غري أ ّن إجراءات القبول
غريت الطابض األص ت ت تتلي
قد ألغيت يف عام  2115ويعزى الس ت ت تتبب الرئيس ت ت تتي لذلك إىل نش ت ت تتوء اتفاقات التجارة الدولية اليت ّ
ملواصفات الدستور الغذائي وحالتها .ويبدو أ ّن هذه التطورات جتيز استعراض بيانات املبادئ إلعطاء مزيد من اإليضاحات
عن مدى إمكانية مراعاة "عوامل مشروعة أخرى تتعلق حبماية الصحة وممارسات التجارة العادلة" 7لدى اعتماد مواصفات
الدستور الغذائي.
"وميكن هلذا االس ت ت ت ت تتتعراض أن يبحث يف العوامل ،مبا فيها على س ت ت ت ت تتبيل املثال ال احلص ت ت ت ت تتر ،احلاجة إىل عملية اعتماد كفتة
للمواص تتفات؛ والطابض املس تتتند إىل العلم لعملية وض تتض املواص تتفات يف الدس تتتور الغذائي؛ ودور التقييم العلمي للم اطر يف
مقابل إدارة امل اطر؛ ودور التص تتويت يف عملية وض تتض املواص تتفات بص تتورة كفتة وبلورة أفكار حول كيفية أطي امل زإل اليت
قد تنش تتأ أحيانًا .وميكن دعوة اهليئة إىل إحالة هذه املواض تتيض إىل اجلهاز امل تد ملناقش تتتها وحبثها مض مراعاة اختص تتاص تتات
اللجان الفرعية التابعة للدستور الغذائي".
 -33وأش ت ت تتارت اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامس ت ت تتة والس ت ت تتبعني ،إىل الرأي القانوذ الذي يفيد بأ ّن رئيس جلنة الدس ت ت تتتور الغذائي املعنية
مب لفات العقاقري البيطرية يف األغذية قد عمل ،لدى السعي إىل التوصل إىل توافق يف اشراء ،ضمن نطاإل صالحياته.
 -34وأبدى األعضاء قلقهم لعدم إتاحة الرأي القانوذ يف وقت مسبق ،األمر الذي مل يتح الوقت الكايف الستعراضه ودراسته.
 -35وأوضتحت أمانة الدستتور الغذائي أ ّن الرأي القانوذ قد أعع ّد قبل انعقاد االجتماع يف حال جرى طرح هذه املستألة ومل يكن الغرض
منه توزيعه مسب ًقا .وقد درجت العادة على إبداء الرأي القانوذ أثناء انعقاد دورات الدستور الغذائي عندما ومىت يتم طرح أسئلة.
ض تا بأ ّن حتليل امل اطر تضت ّتمن العناصتتر
 -36وأشتتري إىل أنه من املهم عدم تفضتتيل عوامل تلفة غري العوامل العلمية .وذ ّكر األعضتتاء أي ً
الثالثة لتقييم امل اطر واإلدارة والتواص ت ت تتل؛ وبأ ّن هيئة الدس ت ت تتتور الغذائي واللجان التابعة هلا هي جهات معنية بإدارة امل اطر؛ وبأ ّن
هاما يف عملية إدارة امل اطر.
صرا ً
دراسة العوامل األخرى يشكل عن ً
ض ت تا أس تتا ًس ت تا إلدارة امل اطر كجزء من
 -32وأوض تتح الرئيس أ ّن دليل اإلجراءات يش تتمل النظر يف العوامل األخرى وأ ّن العلوم تش تتكل أي ً
عملية حتليل امل اطر.
اقرتح ما يلي:
 -32وعند مناقشة االقرتاحات اليت تضمنها الرأي القانوذ بشأن إيضاح االعتبارات اإلجرائية ،ع
( )1إسداء املشورة إىل الر ساء بشأن تطبيق أحكام دليل إجراءات الدستور الغذائي؛
 7بيانات باملبادئ املتعلقة بدور العلم يف عملية صتتنض القرار يف هيئة الدستتتور الغذائي ومدى وضتتض العوامل األخرى يف االعتبار؛ دليل إجراءات الدستتتور الغذائي،
الطبعة السادسة والعشرون ،الصفحتان .255-251
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( )2وإعداد أمانة الدستور الغذائي/املستشار القانوذ لوثيقة عن تاريخ الفقرة  4من البيانات باملبادئ وانعكاسااا؛
( )3والتوسض أكثر يف حبث النعهج الكفيلة بت طي حاالت عدم التوصل إىل توافق يف اشراء؛
املبني يف الفقرة األخرية من الرأي القانوذ؛
( )4وإجراء استعراض لبيانات باملبادئ املتعلقة بدور العلم على النحو ّ

( )5ومواصلة النقان بشأن هذه املواضيض يف إطار اللجنة املعنية باملبادئ العامة أو اللجنة التنفيذية للدستور الغذائي.
 -32مض مراعاة النقان املستفيض واالتفاإل داخل اللجنة التنفيذية يف دوراا اخلامسة والسبعني بشأن املتابعة ،طلب الرئيس إىل املنسقني
كل ضمن اإلقليم التابعني له لتجنّب مزيد من النقان املستفيض خالل الدورة احلادية واألربعني للهيئة.
أن يعملوا ّ
خالصة
 -41اتفقت اللجنة التنفيذية يف دوراا اخلامس ت تتة والس ت تتبعني ،مض اإلقرار بأ ية معاجلة املس ت تتائل والتحديات املش ت تتار إليها ،على مواص ت تتلة
مناقش ت ت تتة هذا املوض ت ت تتوع يف دوراا الس ت ت تتابعة والس ت ت تتبعني باالس ت ت تتتعانة بتقرير تعده أمانة الدس ت ت تتتور الغذائي بالتعاون مض مكتب اهليئة
واملستشارين القانونيني لكل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ،وباالستناد إىل ما ورد من تعليقات خالل الدورة.
اللجنة المعنية بالسكر

مواصفة عصري قصب السكر اجملفف غري املكرر بالطرد املركزي
 -41ناقش األعضاء أ ية وضض مواصفة عاملية هلذا املنتج .ولكن نظراً إىل عدم التوصل إىل توافق يف اشراء داخل اللجنة املعنية بالسكر
بشأن األقسام الرئيسية ملشروع املواصفة رغم سنوات عدة من العمل ،ومض مراعاة مناقشات الدورة األربعني للهيئة ،أوصت اللجنة
التنفيذية ،يف دوراا اخلامستتة والستتبعني ،بوقف العمل وأشتتارت إىل أنّه بإمكان اهليئة أن تبحث يف عمل يف املستتتقبل يف هذا اجملال
يف حال كان هناك االهتمام الكايف من جانب األعضاء ومت عرض اقرتاح عمل جديد هبذا الشأن.
لجنة الدستور الغذائي المعنية بالحبوب والبقول والحبوب البقولية التي تعمل بالمراسلة

املواصفة اخلاصة بالكينوا (لالعتماد)
 -42بعد اإلش تتارة إىل اقرتاح أن تقدم اللجان اليت تعمل باملراس تتلة تقارير مفص تتلة ملس تتاعدة األعض تتاء غري املش تتاركني يف النقان على فهم
املوضوع ،فإ ّن اللجنة التنفيذية يف دوراا اخلامسة والسبعني:
( )1أوص تتت بأن تنظر اهليئة يف دوراا احلادية واألربعني يف إمكانية اعتماد مش تتروع املواص تتفة اخلاص تتة بالكينوا ،مش تترية إىل أنه
سي ضض ملوافقة جلنة الدستور الغذائي املعنية بتوسيم األغذية يف دوراا اخلامسة واألربعني؛
( )2وأشارت إىل ضرورة حتديد أسلوب للتحليل من أجل حتديد الصابونني مبا مي ّكن من تنفيذ املواصفة على أكمل وجه.

REP18/EXEC2-Rev.1

10

اللجنة المعنية بالفاكهة والخضر المصنّعة التي تعمل بالمراسلة

تقرير عن أولويات عمل اللجنة املعنية بالفاكهة واخلضر املصنّعة وخطة عملها والتوصيات جملموعات العمل اإللكرتونية
تقر اهليئة يف دوراا احلادية واألربعني اقرتاحات اللجنة من أجل:
 -43أوصت اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامسة والسبعني ،بأ ّن ّ
( )1إنشاء سبض جمموعات عمل إلكرتونية تتوىل إعداد املشاريض املقرتحة إلبداء التعليقات عليها ودراستها من قبل اللجنة؛
( )2وعقد اجتماع حبضور األعضاء يف وقت مناسب.

الخطة االستراتيجية للفترة  :2102-2102حالة التنفيذ

(البند  2من جدول األعمال)

8

يدا
 -44أشتتارت اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامستتة والستتبعني ،إىل أ ّن توزيض وثائق العمل يف الوقت املطلوب ال يزال جماالً يستتتدعي مز ً
من التحسني؛ وأ ّن مع ّدل مشاركة الوفود من البلدان النامية يف اجتماعات حبضور األعضاء قد تراجض يف حني استفاد األعضاء إىل
حد كبري من اتست ت تتاع است ت تتت دام أدوات تكنولوجيا املعلومات وحلقات العمل لبناء قدراام يف جمال است ت تتت دام هذه النظم العملية؛
وأ ّن اللجنة املعنية بفحد الواردات والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات سو تصدر وثيقة يف دوراا املقبلة بشأن النظام
التجرييب للمتمترات عرب شت ت ت ت ت تتبكة اإلنرتنت وهو النظام الذي اعتمدته لدورات جمموعة العمل حبضت ت ت ت ت تتور األعضت ت ت ت ت تتاء التابعة هلا؛ وأ ّن
جمموعات العمل حبضتتور األعضتتاء اليت ععقدت قبل دورات اهليئة مل تتح يف معظمها خدمات الرتلة الفورية مما حال دون مشتتاركة
بعض األعضاء بفعالية يف أعماهلا.
تجض ممثل منظمة األغذية والزراعة األعض تتاء ،باإلش تتارة إىل املس تتائل املس تتتجدة والتطلعات املس تتتقبلية ،على مواص تتلة العمل من
 -45وش ت ّ
خالل جلان التنسيق اإلقليمية لكي تساهم بفعالية يف املناقشات بشأن عمل الدستور الغذائي يف املستقبل.
خالصة
 -46قامت اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامسة والسبعني ،مبا

يلي:

أقرت تقرير احلالة لعام  2112وطلبت من أمانة الدس تتتور الغذائي ،بالتعاون مض منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص تتحة
(ّ )1
العاملية ،عرض تقرير حالة عن عام  2112على الدورة الس ت ت تتابعة والس ت ت تتبعني للجنة التنفيذية اص ت ت تتوص حالة تنفيذ اخلطة
االسرتاتيجية للفرتة 2112-2114؛
( )2وطلبت من أمانة الدس تتتور الغذائي تعميم منوذج مش تتروع تقارير جمموعات العمل اإللكرتونية لكي يبدي أعض تتاء اللجنة
التنفيذية تعليقاام عليه قبل نشره يف عام .2112

8

الوثيقة .CX/EXEC 18/75/3

11

REP18/EXEC2-Rev.1

خطة عمل الدستور الغذائي الخاصة باالتصاالت للفترة  :2102-2102حالة التنفيذ

(البند  5من جدول األعمال)
 -42وافقت اللجنة التنفيذية

9

يف دوراا اخلامسة والسبعني ،بسبب ضيق الوقت ،إرجاء مناقشة هذا املوضوع إىل دوراا السادسة والسبعني.

االستعراض المنتظم إلدارة عمل الدستور الغذائي :تقرير الفترة ( 2102 - 2102البند  6من جدول األعمال)

10

 -42أشارت اللجنة التنفيذية يف دوراا اخلامسة والسبعني إىل أنّه سينظر يف هذا البند يف الدورة احلادية واألربعني هليئة الدستور الغذائي.

االستعراض المنتظم إلدارة عمل الدستور الغذائي :الموضوع الرئيسي

(البند  2من جدول األعمال)

للفترة 2102-2102

11

 -42وافقت اللجنة التنفيذية يف دوراا اخلامسة والسبعني ،بسبب ضيق الوقت ،على إرجاء البحث يف هذه املسألة إىل الدورة السادسة
والسبعني للجنة التنفيذية.

الخطة االستراتيجية للدستور الغذائي للفترة  :2125-2121المشروع

(البند  2من جدول األعمال)

12

تجعت اللجنة التنفيذية يف دوراا اخلامست ت ت تتة والست ت ت تتبعني ،مض التذكري بأ ية توخي الشت ت ت تتمولية وحست ت ت تتن التوقيت يف إعداد اخلطة
 -51شت ت ت ت ّ
االس ت ترتاتيجية املقبلة ،على حنو ما اتفق عليه يف الدورة الرابعة والست تتبعني للجنة التنفيذية ،املنست تتقني اإلقليميني على عقد مشت تتاورات
مض األعضاء من األقاليم التابعني هلا خالل الدورة احلادية واألربعني للهيئة مبشاركة مكتب اهليئة والتماس التعقيبات بشأ ا لتسهيل
التوصل إىل اأاذ قرار خالل الدورة السادسة والسبعني للجنة التنفيذية بشأن عملية استكمال اخلطة االسرتاتيجية وجدوهلا الزمين،
املعرب عنها قض ت ت تتت باإلبقاء على الغاية احلالية لالعتماد من قبل الدورة الثانية واألربعني للهيئة يف عام  2112أو أن
علما أ ّن اشراء ّ
ً
تكون الغاية املوضتتوعة لالعتماد يف عام  .2121وأشتتار الرئيس إىل أنّه ستتيكون باإلمكان استتت دام أستتاليب مبتكرة لضتتمان بقاء
العملية شاملة.
 -51وناقشتتت اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامستتة والستتبعني ،البنود الواردة يف املرفق  1بالوثيقة CX/EXEC 18/75/6؛ وأشتتارت إىل
تعليق منست ت ت تتق إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب بشت ت ت تتأن اجلملة األخرية الواردة يف الفقرة  3من املقدمة ،اليت اعترب أ ا تت طى
نطاإل والية الدستور الغذائي ،وإىل تعليق العضو املمثل ألوروبا الذي يفيد بأنه ميكن إضافة هد إضايف يتعلق بوضض املواصفات
باالستناد إىل توافق اشراء إىل اهلد االسرتاتيجي  ،3ولكنها وافقت على عدم القيام هبذه اإلضافة.

 9الوثيقة .CX/EXEC 18/75/4
 10الوثيقة .CX/CAC 18/41/13
 11الوثيقة .CX/EXEC 18/75/5
 12الوثيقتان  CX/EXEC 18/75/6و( CRD1من إعداد أمانة الدستور الغذائي).
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أقرت اللجنة التنفيذية كذلك ،يف دوراا اخلامس ت ت تتة والس ت ت تتبعني ،الند التايل" :أن تكون اجلهاز الدويل البارز لوضت ت ت تض املواص ت ت تتفات
 -52و ّ
الغذائية الذي يض ت تتض مواص ت تتفات غذائية دولية يعرت هبا عاملياً ،تس ت تتت دم يف تلف أحناء العامل حلماية ص ت تتحة املست ت تتهلك وتعزيز
املمارس تتات املنص تتفة يف جتارة األغذية للجميض ويف كل مكان" ،باعتباره بيان الر ية االست ترتاتيجية ،والند التايل" :تعاجل مواص تتفات
الدستتتور الغذائي قضتتايا األعضتتاء احلالية واملستتتجدة واحلرجة" ،بالنستتبة إىل اهلد االس ترتاتيجي  ،1وأبقت على الصتتيغة األصتتلية
جلميض األهدا االسرتاتيجية األخرى.
 -53وست ت ت تلّطت املناقش ت ت تتات بش ت ت تتأن خطة العمل من أجل التنفيذ الض ت ت تتوء على احلاجة إىل االض ت ت تتطالع مبزيد من العمل يف هذا اجملال.
وأرجأت اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامست ت تتة والست ت تتبعني ،مست ت تتألة مواصت ت تتلة النظر يف ما إذا كان ينبغي اإلبقاء على ند النشت ت تتاط
أقر
 3-3-2بصيغته احلالية ،إىل درواا السادسة والسبعني .وأشار الرئيس إىل عدد من التصويبات اليت وافقت عليها اللجنة ولكنه ّ
يدا من البحث وميكن معاجلتها بصورة متكررة .وهي تشمل اقرتاحات من أجل:
بأ ّن هناك جوانب أخرى تتطلب مز ً
()1
()2
()3
()4
()5

حتسني املواءمة بني األهدا والغايات والنتائج واملتشرات؛
واس تتتعراض املتشت ترات ومراجعتها للتمييز بني املتشت ترات ومص تتادر البيانات والبحث يف إمكانية اس تتت دام خطوط أس تتاس
وغايات لقياس التق ّدم احملرز؛
والتوستتض يف دراستتة القضتتايا االس ترتاتيجية األوستتض نطاقًا ذات الصتتلة بتنمية قطاع األغذية والزراعة والطريقة اليت ميكن هبا
للدستور الغذائي معاجلة التحديات اليت قد تنشأ؛
واستتتعراض وتوضتتيح األهدا واألنشتتطة حيثما تدعو احلاجة (مثالً األهدا  1-2و 3-2و )2-4مبا يف ذلك موقعها
املناسب يف خطة العمل (مثالً النشاط )3-4-5؛
وتوضيح تعريف "البلدان النامية" أو حتديثه.

خالصة
 -54قامت اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامسة والسبعني ،مبا

يلي:

( )1وافقت على تعميم مشروع اخلطة االسرتاتيجية على األعضاء حبلول  1أغسطس/آب  2112إلبداء التعليقات عليه؛
( )2وأشارت إىل أ ّن اللجنة التنفيذية ستت ذ قرارها ،يف دوراا السادسة والسبعني ،بشأن عملية وضض الصيغة النهائية لل طة
االسرتاتيجية وجدوهلا الزمين؛
( )3وأشارت إىل أ ّن القضايا العالقة ستعاجل يف االجتماعات املقبلة جملموعة الصياغة ويف اللجنة التنفيذية.

اللجان التي تعمل بالمراسلة ونموذج تجريبي للجنة معنية بتقديم المواصفات

(البند  2من جدول األعمال)

13

 -55أش ت ت ت تتارت اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامس ت ت ت تتة والس ت ت ت تتبعني ،إىل أ ّن هذا البند س ت ت ت تتيكون موض ت ت ت تتض حبث يف الدورة احلادية واألربعني
هليئة الدستور الغذائي.

13

الوثيقتان  CX/CAC 18/41/12و.CX/CAC 18/41/12 Add.1

13

REP18/EXEC2-Rev.1

الفترة 2102-2106

المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية الخاصة بالدستور الغذائي :تقرير
والتقدم المحرز في الفترة ( 2102-2102البند  0-01من جدول األعمال)14

 -56أش ت ت ت تتارت اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامس ت ت ت تتة والس ت ت ت تتبعني ،إىل أ ّن هذا البند س ت ت ت تتيكون موض ت ت ت تتض حبث يف الدورة احلادية واألربعني
هليئة الدستور الغذائي .

المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية الخاصة بالدستور الغذائي :اقتراح

(البند  2-01من جدول األعمال)

للفترة 2120-2121

15

 -57أش ت ت ت تتارت اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامس ت ت ت تتة والس ت ت ت تتبعني ،إىل أ ّن هذا البند س ت ت ت تتيكون موض ت ت ت تتض حبث يف الدورة احلادية واألربعني
هليئة الدستور الغذائي.

الدعم العلمي المقدم من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إلى الدستور الغذائي:
المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية (البند  00من جدول األعمال)16
 -58أش ت ت ت تتارت اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامس ت ت ت تتة والس ت ت ت تتبعني ،إىل أ ّن هذا البند س ت ت ت تتيكون موض ت ت ت تتض حبث يف الدورة احلادية واألربعني
هليئة الدستور الغذائي.

المسائل الناشئة عن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

(البند  02من جدول األعمال)

17

 -59أش ت ت ت تتارت اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامس ت ت ت تتة والس ت ت ت تتبعني ،إىل أ ّن هذا البند س ت ت ت تتيكون موض ت ت ت تتض حبث يف الدورة احلادية واألربعني
هليئة الدستور الغذائي.

الطلبات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية للحصول على صفة مراقب في الدستور الغذائي

(البند  03من جدول األعمال)

18

 -60وافقت اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامست ت ت تتة والست ت ت تتبعني ،بست ت ت تتبب ضت ت ت تتيق الوقت ،على إرجاء مناقشت ت ت تتة هذا املوضت ت ت تتوع إىل دوراا
السادسة والسبعني.

14
15
16
17
18

الوثيقة .CX/CAC 18/41/14
الوثيقة .CX/CAC 18/41/15
الوثيقة .CX/CAC 18/41/16
الوثيقتان  CX/CAC 18/41/17و.CX/CAC 18/41/17 Add.1
الوثيقة .CX/EXEC 18/75/7

14

ما يستجد من أعمال (البند  02من جدول األعمال)
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 -61تع ّذر على اللجنة التنفيذية ،يف دوراا اخلامسة والسبعني ،مناقشة أي مسائل أخرى بسبب ضيق الوقت.

الدورة المقبلة
 -12اتفقت اللجنة التنفيذية على أن تعقد دوراا املقبلة يف  2يوليو/متوز  2022يف املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة.

 19الوثيقة ( CRD3من إعداد مكتب اهليئة) والوثيقة ( CRD4تعليقات اهلند).
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