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مقدمة
-1

ُعقدت الدورة الحادية والسببعون للجنبة التنفيذيبة لهيابة الدسبتور الغبذائي فبي المقبر الرئيسبي
لمنظمببة األغذيببة والزراعببة (الفبباو) فببي رومببا خببالل الفتببرة مببن  21إلببى  23يونيببوزحزيران
 .2116وت رأسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب الببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببدورة
السببيدة ( Awilo Ochieng Pernetسويسببرا) ،رئيسببة هياببة الدسببتور الغببذائي ،يعاونهببا نببواب
الرئيسببة الثالثببة ،وهببم الببدكتور( Guilherme Antonio Costa Jr.البرازيببل) والببدكتور Yayoi
 ( Tsujiyamaاليابببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببان)
والسببيد ( Mahamadou Sakoمببالي) .وتببرد قائمببة كاملببة بالمشبباركين فببي المرفببق األول بهببذا
التقرير.

افتتاح الدورة
-2

افتتح ب الببدورة الببدكتورة  ،Renata Clarkeرئيسببة وحببدة سببالمة األغذيببة وجودتهببا فببي إدارة
الزراعة وحماية المستهلك في الفاو .وسلط الضوء على البدور الرئيسبي البذؤ تهديبل اللجنبة
التنفيذية في تقديم توجيهات استراتيجية لضمان محافظة منظومة الهياة على ريادتها في سبيا
عالمي ديناميكي للغاية .وأشارت إلى أن اللجنة أخذت على عاتقها عددا من المهام المهمة ،بمبا
في ذلك تقبديم توجيهبات إلبى الهيابة بشبأن :دور الدسبتور الغبذائي فبي معالجبة المسبألة المعقبدة
التببي تمثلهببا مقاومببة مضببادات الميكروبببات؛ والتقببدم المحببرز فببي االسببتعراض الببداخلي الببذؤ
تقببودا األمانببة ةدارة عمببل الدسببتور الغببذائي؛ والتحببرح نحببو إيجبباد حلببول لبرنببامم مسببتدام
للمشورة العلمية .وأشارت الدكتورة  Clarkeإلبى أنبل يُطلبب مبن اللجنبة أيضبا النظبر فبي مسبألة
جديبدة تتعلببق بأهميببة مراعبباة منظومببة الدسبتور الغببذائي للسياسببات ذات الصببلة للفبباو ومنظمببة
الصحة العالمية في مداوالتل.

-3

ورحّب الدكتور  ،Kazuaki Miyagishimaمدير إدارة سالمة األغذية واألمبراض المنتقلبة عببر
الحيوان في منظمة الصحة العالمية ،باألعضاء في اللجنة نياببة عبن المبديرة العامبة لمنظمبة
الصحة العالمية .وأكد مجددا علبى أهميبة البدور البذؤ تقبوم ببل اللجنبة فبي إدارة عمبل الهيابة
وتوجيهل على نحو أفضل .وأشار إلى ّ
أن اللجنة التنفيذية تضيف قيمة لهبذا العمبل مبن خبالل
تحليلها قضايا معقّدة والنظر في محاسبن ومسباوم مختلبف السبيناريوهات ،وإتاحبة خيبارات
للحلول الممكنة عوضا عن تكرار مناقشات استباقية أو عقدها قبل انعقاد الهياة.
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وشددت الرئيسة في مالحظاتها االفتتاحية على أهمية المشورة العلمية بالنسببة إلبى الدسبتور
الغذائي في وق تحتفل فيل لجنة الخبراء المشتركة ببين منظمبة األغذيبة والزراعبة ومنظمبة
الصحة العالميبة والمعنيبة ببالمواد المضبافة إلبى األغذيبة بمبرور سبتين عامبا علبى تأسيسبها.
وأكببدت علببى أهميببة واليفببة االسببتعراض التقييمببي التببي تضببطلع بهببا اللجنببة التنفيذيببة فببي
مداوالتها وشددت على أهمية التوعية ةبراز الدستور الغذائي على نحو أكبر.
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وعرض أمين اللجنة التنفيذية أدوار هبذا اللجنبة ولوائحهبا وواليفتهبا علبى النحبو البوارد فبي
دليل اةجراءات.

اعتماد جدول األعمال
1

الوثيقة

CX/EXEC 16/71/1

(البند  1من جدول األعمال)

1
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اعتمدت اللجنة التنفيذية جدول األعمال المهق باعتبارا جدول أعمال الدورة ووافقب علبى
أن تنظر تح إطار البند  2من جدول األعمال في:
 قضايا مستجدة :نهبم مقتبرح ةدارة المخباطر للتعامبل مبع مسبألة الكشبف فبي األغذيبة
عن المواد الكيميائية ذات التأثير الشديد االنخفاض على الصبحة العامبة (اقتبراح مقبدم
من نيوزيلندا).

ات الصتتتتلة
االستتتتتعرات التقييمتتتتي (مشتتتتاريو المواصتتتتفات والنصتتتتو
العتمادهتتار رصتتد ولتتو المواصتتفاتر واإتراحتتات إعتتداد مواصتتفات جديتتدة
ات الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلة
والنصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو

(البند  7جدول األعمال)

2

-7

نظرت اللجنة التنفيذية في الوثائق التي كان قد عرض لغرض االسبتعراض التقييمبي مبن
قبل اللجان اةحدى عشرة التي اجتمع منذ انعقباد البدورة السببعين للجنبة التنفيذيبة واللجبان
الببثالا التببي تعمببل بالمراسببلة ،واالقتببراح المببنقا الخبباص ببباجراء عمببل جديببد والمقببدم مببن
بوتسوانا وكينيا.
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وأشارت اللجنة التنفيذية إلى ما يلي:
()1
()2
()3

-2

إن النصوص المعروضة على الهياة العتمادها بشكل نهائي والعتمادها عند
الخطوة  5قد اتبع عملية وضع المواصفات بحذافيرها؛
إن عمل اللجان على العموم يمضي قدما وفقا للجداول الزمنية الخاصة بها؛
إن جميع البنود المقترحة كعمل جديد قد استوف معايير االستعراض التقييمي.

ولذلك ،أوص اللجنة التنفيذية الهياة بما يلي:
()1
()2
()3

النظر في اعتماد جميع النصوص كما اقترحتها اللجان المعنية ووافق عليها،
باستثناء تلك الواردة أدناا والتي أصدرت اللجنة التنفيذية بشأنها تعليقات وتوصيات
محددة؛
األخذ علما بأن عمل اللجان يمضي قدما وفقا للجداول الزمنية الخاصة بها ،باستثناء
تلك الواردة أدناا والتي أصدرت بشأنها تعليقات وتوصيات محددة؛
النظر في الموافقة على جميع البنود المقترحة كعمل جديد ،باستثناء تلك الواردة
أدناا والتي أصدرت بشأنها تعليقات وتوصيات محددة؛

اللجنة المعنية بالفاكهة والخضر الطازجة  -المواصفة المتعلقة بالباذنجان
-11
2

3

3

أشارت اللجنة التنفيذية إلى أن اللجنة المعنية بتوسيم األغذية قد أوص في اجتماعها الثالب
واألربعببين ،لببدى إقرارهببا األحكببام الخاصببة بالتوسببيم فببي المواصببفة المتعلقببة بالباذنجببان،
الوثيقتان  CX/EXEC 16/71/2وCX/EXEC 16/71/2 Add.1؛ وثيقة قاعة المهتمر CRD08؛ وثيقة قاعة المهتمر
(تعليقات إضافية من رئيس لجنة الدستور الغذائي المعنية باألسماح والمنتجات السمكية)؛ وثيقة قاعة المهتمر
(تعليقات من رئيس لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في األغذية)
الفقرة  ،51والمرفق الثال بالوثيقة REP 16/FFV

CRD09
CRD10
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بتعديل القسمين  1-1-6و 2-2-6بحي يستعمل "اسم المنتم" ببدال مبن "طبيعبة المنبتم" ،وهبو
المصطلا المستخدم حاليا في جميع مواصفات الدستور الغبذائي المنبثقبة عبن اللجنبة المعنيبة
بالفاكهببة والخضببر الطازجببة .ومببن شببأن التعببديل المقتببرح مببن قبببل اللجنببة المعنيببة بتوسببيم
األغذيببة أن يجعببل األحكببام الخاصببة بتوسببيم األغذيببة فببي المواصببفة المتعلقببة بالباذنجببان ال
تتماشببى م بع جميببع الموصببفات األخببرى الصببادرة عببن اللجنببة المعنيببة بالفاكهببة والخضببر
الطازجببة .ولببذلك ،اقترح ب األمانببة أن تراعببي اللجنببة المعنيببة بالفاكهببة والخضببر الطازجببة
التغييبر المقتببرح فببي العمببل بشببأن النسبق الخببارجي للمواصببفات المتعلقببة بالفاكهببة والخضببر
الطازجببة لكببي يتسببنى تطبيببق ذلببك بشببكل أفقببي علببى جميببع المواصببفات المتعلقببة بالفاكهببة
والخضر الطازجة.
-11

وفي ما يخص اآلراء التي أعرب عنها عضوان اثنبان والتبي مفادهبا أنبل مبن السبابق ألوانبل
اعتمبباد المواصببفة المقترحببة عنببد الخطببوة 5ز 3بسبببب القضببايا الفنيببة التببي لببم ت بتم تسببويتها،
أن المسبائل الفنيبة ليسب جبزءا مبن االسبتعراض التقييمببي ّ
أشبارت اللجنبة التنفيذيبة إلبى ّ
وأن
الهياة ستنظر فيها عند مناقشة المواصفة.

خالصة
-12

إن اللجنة التنفيذية:
()1

()2

أشارت إلى أنل تم اتباع عملية وضع المواصفات بحذافيرها في مشروع المواصفة
المقترحة المتعلقة بالباذنجان وأيدت دراسة المسألة بغرض اعتماد المواصفة عند
الخطوة 5ز 3من المواصفة من دون التغييرات التي اقترحتها اللجنة المعنية بالفاكهة
والخضر الطازجة في اجتماعها الثال واألربعين؛
وأوص اللجنة المعنية بالفاكهة والخضر الطازجة بالنظر في التوصية الصادرة
عن اللجنة المعنية بتوسيم األغذية في اجتماعها الثال واألربعين والقاضية بتعديل
القسم  1-1-6و 2-2-6بحي يستخدم "اسم المنتم" في سيا عملها بشأن النسق
الخارجي لمواصفات الدستور الغذائي المتعلقة بالفاكهة والخضر الطازجة.

اللجنة المعنية باألسماح والمنتجات السمكية  -التوجيهات بشأن مراقبة الهستامين في مدونة
الممارسات بشأن األسماح والمنتجات السمكية ( )CAC/RCP 52-2003وخطط أخذ العينات

ما
في
في مواصفات األسماح والمنتجات السمكية
-13

4

يتعلق

بالهستامين

4

أشارت اللجنة التنفيذية إلى أن اللجنة المعنية باألسماح والمنتجات السبمكية كانب قبد وافقب
على مواصلة العمل بالمراسلة بخصبوص التوجيهبات بشبأن مراقببة الهسبتامين وخطبط أخبذ
العينات نظرا إلى أن كمية العمل العالق ال تبرر عقد دورة فعلية مباشرة بحضبور األعضباء
لهببببببببببببببببببببذا اللجنببببببببببببببببببببة .وأشببببببببببببببببببببارت اللجنببببببببببببببببببببة التنفيذيببببببببببببببببببببة كببببببببببببببببببببذلك
إلى التوصية الصادرة عن رئيس اللجنة المعنية باألسماح والمنتجبات السبمكية (وثيقبة قاعبة
المهتمر  )CRD9والقاضية باضطالع اللجنة المعنية بنظافة األغذية بالعمبل بشبأن الهسبتامين
نظرا إلى أن ذلك "من شأنل أن ييسّر إحبراز تقبدم بشبأن المسبألة العالقبة مبن خبالل أولويبات
وإجراءات العمل االعتيادية".

الفقرتان  72و 31بالوثيقة  ،REP 16/FFPوالملحق الثاني بالوثيقة

CX/CAC 16/39/7
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7

وبالنسبة إلى تكليف اللجنة المعنيبة بنظافبة األغذيبة بهبذا العمبل ،فقبد أشبارت األمانبة إلبى أن
لدى اللجنة المعنية بنظافة األغذية إجراءات ةدارة عملها (خطة عمل تطلعية) .وفبي الوقب
الحببالي ،ال تواجببل هببذا اللجنببة أعببباء عمببل ثقيلببة (فقببد أنجببز العمببل بشببأن جميببع البنببود فببي
إجراءات الخطوات وتم عرض مقتبرحين اثنبين فقبط لعمبل جديبد للموافقبة عليهمبا) ،وأقبرت
اللجنة في الماضي مستويات الهستامين في مواصفات خاصة باألسماح والمنتجات السمكية.

خالصة
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إن اللجنة التنفيذية:
()1
()2

إذ أقرت بأنّل تم استيفاء معايير االستعراض التقييمي ،أعرب عن دعمها للموافقة
على عمل جديد بشأن الهستامين تضطلع بها اللجنة المعنية بنظافة األغذية؛
وأوص بأنل يتعيّن على اللجنة المعنية بنظافة األغذية ،بعد االعتماد من جانب هياة
الدستور الغذائي ،تقوم بما يلي:
(أ) بدء العمل فورا ،أؤ إدراجل في جدول أعمال االجتماع الثامن واألربعين
للجنة المعنية بنظافة األغذية؛
(ب) والنظر في المهلة الزمنية ةنجاز العمل في ضوء خطة عملها التطلعية.

اللجنببة المعنيببة بالتغذيببة واألغذيببة لالسببتخدامات التغذويببة الخاصببة  -التعببديالت علببى ملحببق
5
الوثيقة  :CAC/GL 2-1985تحديد األجهزة العلمية المخ ّولة المعترف بها
-16

أشارت األمانبة إلبى أن التعريبف المقتبرح ال يتماشبى مبع القسبم  2-1-3مبن الملحبق :المببادم
العامة لتحديبد القبيّم المرجعيبة للمغبذيات لعامبة السبكان ،ببالخطوط التوجيهيبة بشبأن التوسبيم
التغذوؤ ( ،)CAC/GL 2-1985والذؤ يميّز بين الفباو ومنظمبة الصبحة العالميبة وغيرهمبا مبن
األجهببزة العلميببة المخ ّولببة المعتببرف بهببا ،ولببذلك هنبباح حاجببة إلببى القيببام ببببع التغييببرات
التحريرية.

خالصة
-17

وافق اللجنة التنفيذية على اقتراح تعبديل تحريبرؤ علبى التعريبف لكبي يصببا متماشبيا مبع
القسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببم 2-1-3
مببن الملحببق بببالخطوط التوجيهيببة بشببأن التوسببيم التغببذوؤ ( )CAC/GL 2-1985علببى النحببو
التالي:
" جهاز علمي مخ ّول معترف بل غير الفاو و/أو منظمة الصحة العالمية (الفاو/منظمة
الصحة العالمية) ،كما هو مستخدم في هذا المبادم ،يشير إلى الفاو و/أو منظمة الصحة
العالمية (الفاو/منظمة الصحة العالمية) منظمة مدعومة بهياة (هياات) وطنية وزأو إقليمية
مختصة تقدم بناء على الطلب مشورة علمية موثوقة مستقلة وشفافة* بشأن القيم المرجعية
للمتناول اليومي من خالل تقييم أولي** لألدلة العلمية ،والتي بالنسبة إليها يعترف بهذا
المشورة من خالل استخدامها في وضع السياسات في بلد أو أكثر".

5

الفقرة (51أ) بالوثيقة  ،REP 16/NFSDUوالجزء الثاني من المرفق الثاني
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اللجنة المعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية الخاصبة  -التعبديالت علبى القسبم
(أساليب التحليل) من مواصفة المستحضرات الخاصة بالرضع والمستحضرات المستخدمة

11

فببببببببببببببببببببببببببببي أغببببببببببببببببببببببببببببراض طبيببببببببببببببببببببببببببببة خاصببببببببببببببببببببببببببببة للرضببببببببببببببببببببببببببببع

()CODEX STAN 72-1981

6

-13

أشارت اللجنبة التنفيذيبة إلبى اللجنبة المعنيبة بأسباليب التحليبل وأخبذ العيّنبات كانب قبد أقبرت
أساليب التحليل بالنسبة إلى األحكام بشأن بالميتات فيتامين ألف (بالميتبات الريتنيبل " retinyl
 ،)" palmitateوأسببببيتات فيتببببامين ألببببف (أسببببيتات الريتنيببببل ")"retinyl acetate؛ ومجمببببوع
النيوكليوتيد ""nucleotides؛ وحم البانتوثنيك "( "pantothenicالوثيقة  ،REP16/MASالجزء
 1من المرفق الثاني) .وأقبرت اللجنبة المعنيبة بأسباليب التحليبل وأخبذ العيّنبات أيضبا أسباليب
أخرى مع تساؤالت أو طلبات للحصول على إيضاحات من اللجنة المعنية بالتغذية واألغذية
لالستخدامات التغذوية الخاصة ولم تقر بع األساليب األخرى.

-12

وأشارت اللجنة التنفيذية إلى أن أساليب التحليل الثالثبة التبي أقرتهبا اللجنبة المعنيبة بأسباليب
التحليل وأخذ العيّنات بدون تساؤالت هي وحدها التي عرضب لكبي تعتمبدها هيابة الدسبتور
الغذائي في دورتها الثامنة والثالثين.

-21

وأخذت اللجنة التنفيذية علما بالشواغل التي أعرب عنها أحد األعضباء بشبأن طباعبة بعب
األساليب وإدراج أساليب مكلفة للغاية يمكن أن تطرح صعوبات بالنسببة إلبى البلبدان الناميبة
على وجل الخصوص.

خالصة
-21

أوص اللجنة التنفيذية ،مشيرة إلبى أنبل تبم اتبباع عمليبة وضبع الموصبفات بحبذافيرها ،ببأن
تنظر الهياة في اعتماد أساليب التحليل الثالثة كما هو وارد فبي الجبزء  1مبن المرفبق الثباني
بالوثيقة .REP16/MAS
لجنببة الدسببتور الغببذائي المعنيببة بالتغذيببة واألغذيببة لالسببتخدامات التغذويببة الخاصببة – القببيم
7
المرجعية للمغذيات للفيتامين (دال) والمكافاات الغذائية وعوامل التحويل للفيتامين (إؤ)

-22

بناء على اقتراح وضع الصيغة النهائية للمكافابات الغذائيبة وعومبل التحويبل للفيتبامين (إؤ)
واعتمادهببا فببي الوق ب نفسببل ،أوضببح األمانببة أن نتيجببة مناقشببة اللجنببة المعنيببة بالتغذيببة
واألغذيببة لالسببتخدامات التغذويببة الخاصببة بشببأن عامببل التحويببل للقببيم المرجعيببة للمغببذيات
للفيتامين (إؤ) ،لن تهثر على القيم المرجعية للمغذيات نفسها.
لجنببة الدسببتور الغببذائي المعنيببة بالتغذيببة واألغذيببة لالسببتخدامات التغذويببة الخاصببة – القببيم
المرجعية للمغذيات المقترحة للمغبذيات المرتبطبة بخطبر اةصبابة بباألمراض غيبر المعديبة
لألحمببببببببببببببببببببببببببببببباض الدهنيبببببببببببببببببببببببببببببببة أوميغبببببببببببببببببببببببببببببببا 3-ذات السلسبببببببببببببببببببببببببببببببلة
8
الطويلة  EPAو.DHA

-23
6
7
8

أشارت اللجنة التنفيذية إلى أن هذا العمل لن يكتمل في الموعد المحدد (.)2116
الفقرة
الفقرة
الفقرة

 ،26والجزء الثاني من المرفق الخامس بالوثيقة REP 16/NFSDU
(52ب) والمرفق الثاني الجزء الثال بالوثيقة REP16/NFSDU
 31بالوثيقة REP16/NFSDU

REP16/EXEC

9

خالصة
-24

وافق اللجنة التنفيذيبة علبى طلبب اللجنبة المعنيبة بالتغذيبة واألغذيبة لالسبتخدامات التغذويبة
الخاصة لمراجعة السنة المستهدفة ةنجاز العمل.
لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في األغذية  -مشروع المستويات القصوى
المقترحة للرصاص (مواصفة الدستور الغذائي العامة للملوثات والسموم في األغذية
واألعالف).9

-25

أشارت اللجنة التنفيذية أن العمل على مراجعة المسبتويات القصبوى للرصباص المتبقيبة فبي
مواصببفة الدسببتور الغببذائي العامببة للملوثببات والسببموم فببي األغذيببة واألعببالف تببأخر عببن
الموعد المحدد (السنة المستهدفة .)2115

خالصة
-26

وافق اللجنة التنفيذية علبى طلبب اللجنبة المعنيبة بالملوثبات فبي األغذيبة ةعبداد خطبة عمبل
بمهلة زمنية واقعية ةنجاز العمل.
لجنبببة الدسبببتور الغبببذائي المعنيبببة بالملوثبببات فبببي األغذيبببة  -مشبببروع المسبببتويات القصبببوى
المقترحبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة لألفالتوكسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببينات
في الفول السوداني الجاهز لألكل (مواصفة الدستور الغبذائي العامبة للملوثبات والسبموم فبي
األغذية واألعالف).10

-27

أشارت اللجنة التنفيذية إلى أن اللجنة المعنية بالملوثات في األغذية قام في اجتماعهبا التاسبع
بوقف هذا العمل ،ووافق علبى أن تتبولى الهنبد إعبداد مقتبرح للمسبتويات القصبوى بنباء علبى
نتائم تقييم االجتماع الثال والثمانين للجنبة الخببراء المشبتركة والمعنيبة ببالمواد المضبافة إلبى
األغذيبببة (نوفمبرزتشبببرين الثببباني  )2116لينظبببر فيهبببا االجتمببباع الحبببادؤ عشبببر للجنبببة المعنيبببة
بالملوثات في األغذية (.)2117

خالصة
-23

وافق اللجنبة التنفيذيبة علبى طلبب اللجنبة المعنيبة بالملوثبات فبي األغذيبة إعبداد خطبة عمبل
مشفوعة بمهلة زمنية واقعية ةنجاز العمل.

لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات المبيدات – تصنيف األغذية واألعالف
-22

9
10

أشارت اللجنة التنفيذية إلى أنل كان من المقرر االنتهاء من العمل بشأن تنقيا التصبنيف منبذ
سنوات عدة.

الفقرة
الفقرة

 35بالوثيقة REP16/CF
 173بالوثيقة REP16/CF
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11
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خالصة
-31

وافق اللجنة التنفيذية على أن تطلب من اللجنة المعنية بمخلفات المبيدات إعداد خطبة عمبل
بمهلة زمنية واقعية ةنجاز العمل.
لجنبة الدسبتور الغببذائي المعنيبة بتوسببيم األغذيبة – مراجعببة الخطبوط التوجيهيببة بشبأن إنتبباج
األغذية المنتجة عضويا وتجهيزها وتوسيمها وتسويقها :تربية األحياء المائية العضوية.11

-31

ناقش ب اللجنببة التنفيذيببة توصببية اللجنببة ا لمعنيببة بتوسببيم األغذيببة القاضببية بببالنظر فببي أن
يضطلع جهاز فرعبي فنبي معنبي آخبر بهبذا العمبل ،أو أن يبتم وقفبل .ومبع اةشبارة إلبى أن
العمل تأخر عن موعدا المحدد ،نظرت اللجنة التنفيذية في الخيارات التاليبة :تمديبد المهلبة
الزمنية ةنجاز العمل؛ أو إيجاد منصة مختلفة للعمل؛ أو وقف هذا العمل.

-32

وأشارت اللجنة التنفيذيبة إلبى مبا يلبي :أن اللجنبة المعنيبة بتوسبيم األغذيبة قبد ببذل كبل جهبد
ممكبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن للتقببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببدم
في العمل ،ولكن المسائل التقنية جدا المتبقية معقدة للغاية لكي تبتمكن اللجنبة المعنيبة بتوسبيم
األغذيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة
من تسويتها؛ وأنل كان هناح آراء أو تفسيرات مختلفة في ما يتعلق بما ينطبوؤ علبى تربيبة
األحياء المائية العضوية؛ وأن تكليف جهاز فرعي آخر بهذا العمل لن يهدؤ بالضرورة إلبى
ح ّل المسائل التقنية.

-33

وأوضح األمانة أن مسألة األغذية العضوية هي جزء مبن مسبألة أكثبر تعقيبدا بشبأن كيفيبة
التعامل مع المطالبات الخاصبة بأفضبليات المسبتهلكين ،وأن اللجنبة المعنيبة بتوسبيم األغذيبة
ستشببببببببببببببببببببببرع فببببببببببببببببببببببي العمببببببببببببببببببببببل بشببببببببببببببببببببببأن كيفيببببببببببببببببببببببة التعامببببببببببببببببببببببل
مع هذا المطالبات.

-34

كما أشارت اللجنة التنفيذية كذلك إلى أن العمل األصلي بشأن األغذية المنتجبة عضبويا قبد
بدأ في وق لم تكبن توجبد فيبل سبوى توجيهبات دوليبة قليلبة بخصبوص إنتباج هبذا األغذيبة
وتجهيزهببا وتوسببيهما وتسببويقها ،ولكببن منببذ ذلببك الحببين ،حصببل تطببورات عديببدة علببى
الصعيد الدولي ،وينبغي النظر في ما إذا كان هنباح حاجبة إلبى مزيبد مبن هبذا العمبل فبي
الدستور الغذائي.

خالصة
-35

أيدت اللجنة التنفيذيبة التوصبية القاضبية بوقبف العمبل بخصبوص تنقبيا الخطبوط التوجيهيبة
بشأن إنتاج األغذية المنتجة عضويا وتجهيزهبا وتوسبيمها وتسبويقها :تربيبة األحيباء المائيبة
العضوية.
لجنببة الدسببتور الغببذائي المعنيببة بتوسببيم األغذيببة – التوجيهببات بشببأن توسببيم الحاويببات غيببر
المخ صصببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة
للبيع بالتجزئة.12

11
12

الفقرتان  26و 27بالوثيقة
الفقرة  54و المرفق الثال

REP 16/FL
بالوثيقة REP 16/FL

REP16/EXEC

12

خالصة
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إن اللجنة التنفيذية ،وإذ أقرّت بأنل تبم اسبتيفاء جميبع معبايير االسبتعراض التقييمبي ،أعربب
عببن دعمهببا للموافقببة علببى عمببل جديببد ،وأوصب بببأن تبقببي اللجنببة المعنيببة بتوسببيم األغذيببة
اللجنة المعنية بفحص الواردات والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات على علبم بهبذا
العمبببل ،مشبببيرة إلبببى أنبببل قبببد تكبببون هنببباح جوانبببب تهبببم اللجنبببة المعنيبببة بفحبببص البببواردات
والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات.
لجنة الدستور الغذائي المعنية باأللبان ومنتجات األلبان – المواصف ة الخاصة بمساحيق
منتجات األلبان الخالية من البروتين.13

-37

أقرّت اللجنة التنفيذية أن القضايا الرئيسية العالقبة تتعلبق باسبتخدام مضبادات التكتبل والمبواد
المضافة إلى األغذية بشكل عام.

خالصة
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وإذ أشارت اللجنة التنفيذية إلى اتبباع العمليبة المعتبادة لوضبع المواصبفات بحبذافيرها ،فانهبا
أوص بأن تنظر الهياة فبي مشبروع المواصبفة المقترحبة عنبد الخطبوة  5لغبرض اعتمبادا،
وأوص بأن تواصل اللجنة المعنية باأللبان ومنتجات األلبان العمل بالمراسلة.
لجنبببة الدسبببتور الغبببذائي المعنيبببة باأللببببان ومنتجبببات األلببببان – المواصبببفة العامبببة لألجببببان
المجهزة.14

-32

أشارت األمانة إلى أنل بعد سنوات عديدة من المناقشة ،لم يتم إحراز أؤ تقدم كبير بشأن هذا
المواصفة ،وأنل ال يزال هناح عدد من القضايا دون حلّ ،بما في ذلبك الحبد األدنبى لمحتبوى
األجبان ،واستخدام فاات معينة من المواد المضافة إلى األغذية (مثبل المثبتبات والمكثفبات).
وقد أدت هذا القضايا التي لم يتم حلّها بعد إلى إعادة فتا النقاش حول "قابلية السلعة للتوحيبد
القياسي".

-41

واعتبر األعضباء البذين يعارضبون وقبف العمبل أن هنباح حاجبة لهبذا المواصبفة ،وال سبيما
لتزويد المستهلكين بمعلومات واضحة بشبأن طبيعبة هبذ المنبتم .كمبا أشبار هبهالء األعضباء
إلى أنل تم إحراز تقدم جيد وتم التوصبل إلبى بعب التوافبق فبي اآلراء؛ وأنبل ال يبزال هنباح
عدد قليل من القضايا التي ينبغبي معالجتهبا .واقتبرح هبهالء األعضباء تمديبد المهلبة الزمنيبة
المحددة ةنجاز العمل لمعالجة القضايا العالقة.

-41

واعتبر األعضاء الذين يهيبدون وقبف العمبل أنبل تبم تكبريس قبدر كبيبر مبن الوقب والجهبود
والمببوارد دون التوصببل إلببى توافببق فببي اآلراء ،وأن تمديببد المهلببة الزمنيببة المحببددة ةنجبباز
العمل لن يضمن ح ّل القضايا العالقة.

خالصة
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أشارت اللجنبة التنفيذيبة إلبى أن قبرار هيابة الدسبتور الغبذائي فبي دورتهبا السبابعة والثالثبين
بالموافقة على عمل جديبد لوضبع مواصبفة عامبة لألجببان المجهبزة قبد تبم اتخباذا فبي ضبوء
دعببم األعضبباء ورغبببتهم فببي المشبباركة فببي تطببوير مواصببفة أكثببر عموميببة؛ وأن العمببل
سببيتطلب مببن األعضبباء التنببازل عببن القضببايا األساسببية؛ وأنببل علببى الببرغم مببن كببل الجهببود
المبذولة للتوصل إلى توافق في اآلراء ،ال يبزال هنباح عبدد مبن القضبايا العالقبة التبي يتعبين
حلّها؛ وأنل من غير المحتمل التوصل إلى توافق في اآلراء من خالل تمديد السنة المسبتهدفة
ةنجاز العمل.

-43

ولذلك ،فان اللجنة التنفيذية:
()1
()2

أوص بوقف العمل بشأن وضع هذا المواصفة مع اةشارة إلى ّ
أن جميع األقاليم ال
تهيد هذا الخيار؛
أحاط علما بأن البلدان المعنية قد تقدم اقتراحا جديدا ،ينبغي على وجل الخصوص
يتوسع
أن
في مسألة قابلية المنتجات للتوحيد القياسي (نطا العمل) وأن يحدد الجهاز
إنجاز
عن
المسهول
هذا العمل.

لجنة الدستور الغذائي المعنية بالسكر – المواصبفة الخاصبة بعصبير قصبب السبكر المجفبف
غير المنبذ.15
-44

أوضح األمانة أنل تم تمديد المهلة الزمنية ةنجاز العمبل لمبدة ثبالا سبنوات متتاليبة .ومبع
ذلك ،ال تزال هناح مسائل لم تجد طريقها إلى الحل بعد ،بما في ذلبك اسبم المنبتم ،والنطبا ،
والخصببائص الكيميائيببة ،والتوسببيم ،وطببر التحليببل .وأشببارت األمانببة إلببى أن كولومبيببا،
بوصفها البلد المضيف اللجنة المعنية بالسكر ،اقترح عقد اجتمباع فعلبي بحضبور أعضباء
اللجنة المعنية بالسكر لمعالجة هذا القضايا.

-45

وأشارت اللجنة التنفيذية إلى أن عقد اجتمباع فعلبي بحضبور األعضباء قبد ال يضبمن إحبراز
تقدم في جميع القضايا العالقة التي تم تحديدها في الوثيقة  .CL 2016/15-CSوبالتالي ،اعتبرت
اللجنة أن التوصل إلى اتفا بشأن نطا هذا المواصفة والحصبول علبى دعبم األعضباء فبي
الهياة لوضع مواصفة عالمية لهذا المنتم ،أمر ضرورؤ قبل اتخاذ قرار بشبأن وقبف العمبل
على وضع المواصفة أو عقد اجتماع فعلي بحضور أعضاء اللجنة المعنية بالسكر.

-46

كما أشارت اللجنة التنفيذية أيضا إلى ما يلي )1( :إذا لم يتم التوصل إلى اتفا بشأن النطا ،
فانل ينبغي النظر في وقف العمل من دون المزيد مبن المناقشبة؛ أو ( )2إذا أعبرب عبدد قليبل
مببن البلببدان فقببط عببن اهتمببامهم فببي هببذا المواصببفة (وكببان هببذا االهتمببام محصببورا بمنطقببة
معينة) ،فانل يمكن وضع المواصفة كمواصفة إقليمية.

خالصة
-47
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أوص ب اللجنببة التنفيذيببة الهياببة بببأن تطلببب مببن اللجنببة المعنيببة بالسببكر ،العمببل عببن طريببق
المراسلة ،لتوضبيا نطبا المواصبفة فقبط وتقبديم األدلبة عبن البدعم البدولي للنطبا المحبدد.
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وستقوم اللجنة المعنية بالسكر ،في وق الحق ،بتقديم تقرير عبن النتبائم إلبى البدورة المقبلبة
للهياببببببببة لكببببببببي تحببببببببدد كيفيببببببببة المضببببببببي قببببببببدما بهببببببببذا العمببببببببل ،أؤ إمببببببببا وقفببببببببل
أو استكمالل كمواصفة عالمية أو إقليمية.
المواصفة اةقليمية للحوم المجففة (لجنة التنسيق للدستور الغذائي في أفريقيا).16
-43

إن اللجنببة التنفيذيببة ،وإذ أقبرّت بأنببل تببم اسببتيفاء معببايير االسببتعراض التقييمببي ،أعربب عببن
دعمهببا للموافقببة علببى العمببل الجديببد لوضببع مواصببفة إقليميببة للحببوم المجففببة مببن قبببل لجنببة
التنسيق للدستور الغذائي في أفريقيا ،على أساس أن يركز العمل على ما يلي:
()1
()2

16

اللحببوم المجففببة المنتجببة والمتداولببة فببي إقلببيم أفريقيببا فحسببب ،واسببتثناء المنتجببات
المتداولبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة حاليبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا
في األسوا الدولية؛
جوانب الجودة ،في حين أنل سيتم تناول جوانب السالمة (مثل النظافة ،والملوثات،
ومخلفات المبيدات والعقاقير البيطرية) بالرجوع إلى نصوص الدستور الغذائي
الحالية.

الفقرة  31بالوثيقة  ،REP 15/EXECوالملحق

 1بالوثيقةCX/CAC 16/39/7 Add.1
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قضببايا مسببتجدة :نهببم مقتببرح ةدارة المخبباطر للتعامببل مببع الكشببف فببي األغذيببة عببن المببواد
الكيميائية ذات التأثير الشديد االنخفاض على الصحة العامة.17
-42

قدم العضو عن جنوب غبرب المحبيط الهبادم وثيقبة قاعبة المبهتمر ( ،)CRD8مشبيرا إلبى أن
العديد مبن المبواد الكيميائيبة التبي يتعبرض لهبا العامبة تعرضبا شبديد االنخفباض والتبي تثيبر
مخاوف شديدة االنخفاض على الصحة العامة ،ال يشملها الدستور الغذائي حاليا .وأشبار إلبى
أن اللجنببة المعنيببة بالملوثببات فببي األغذيببة قببد تكببون نقطببة انطببال مناسبببة للعمببل بشببأن هببذا
المسألة.

-51

وأشاد ممثل الفاو بنيوزيلندا على هبذا االقتبراح ،ووافبق علبى أنبل آن األوان لينظبر الدسبتور
الغذائي من بين جملة أمور في نهم عتبة المخباوف المتعلقبة بالسبميّة .وأشبار كبذلك إلبى أنبل
في حين أن اللجنة المعنية بالملوثات في األغذية تعتببر إحبدى اللجبان الرئيسبية المعنيبة بهبذا
المسألة الشاملة ،فان لجانا أخرى قد تكون مهتمة بع الشيء بهبذا العمبل ،بمبا فيهبا اللجنبة
المعنيببة بمخلفببات المبيببدات واللجنببة المعنيببة بببالمواد المضببافة إلببى األغذيببة واللجنببة المعنيببة
بمخلفات العقاقير البيطرية في األغذية.

-51

وشبدد علبى الحاجبة إلبى صبقل هبذا المسبألة وأعبرب عبن تأييبدا لبنهم عقبد اجتمباع للخبببراء
مشترح بين الفاوزمنظمة الصحة العالمية للقائمين على إدارة المخاطر وعلبى تقييمهبا تحقيقبا
لهبببببببببببببببببببببببببببذا الغببببببببببببببببببببببببببببرض .إال أن ممثبببببببببببببببببببببببببببل الفبببببببببببببببببببببببببببباو أكببببببببببببببببببببببببببببد
على المخاوف المتعلقة بالجداول الزمنية المحددة حاليبا فبي وثيقبة المشبروع المقتبرح والتبي
ليسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب عمليببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالنظر
إلى القيود الحالية على الموارد.

-52

وأكببدت ممثل بة منظمببة الصببحة العالميببة مجببددا علببى أهميببة هببذا المسببألة ووقتهببا المناسببب.
وأوضببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببح
أن التكنولوجيببات الجديببدة تسببما اآلن بالكشببف عببن وجببود مسببتويات منخفضببة مببن المببواد
الكيمائيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة وغالببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا
مببا لببم يوجببد أؤ تسبباما علببى اةطببال مببع المر ّكبببات التببي ال تنببدرج فببي أؤ مببن الفاببات
الموجودة من الفاات الكيمائية التي تم وضع مقاربات لتقييم مخاطرها وإدارتهبا ،مبع أنهبا قبد
ال تشبببببببببببببببببببببكل فبببببببببببببببببببببي الواقبببببببببببببببببببببع خطبببببببببببببببببببببرا يمكبببببببببببببببببببببن تقبببببببببببببببببببببديرا.
ومن شأن التشاور المقترح أن يجمع بين القائمين على تقييم المخاطر والقائمين على إدارتها
لمواصبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببلة تحليبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببل
ما يمكن أن يحتويل اقتراح مشروع .ومن هبذا المنطلبق ،قبد تكبون اللجنبة المعنيبة بالملوثبات
في األغذية النقطة المرجعية األولى.

-53

ووافق اللجنة التنفيذية على أن المسألة ذات صلة بلجان عبدة ،ولكبن بشبكل أساسبي باللجنبة
المعنية بالملوثات في األغذية .وأشارت إلى أنل يمكن اتخاذ قرار بشأن عمبل جديبد فقبط بعبد
دراسبة االقتبراح مبن قبببل اللجنبة المعنيبة بالملوثببات فبي األغذيبة ،مببع األخبذ واليتهبا وعبببء
عملها بعين االعتبار.

خالصة
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وثيقة قاعة المهتمر ( CRD8اقتراح من نيوزيلندا -قضايا مستجدة :نهم مقترح ةدارة المخاطر للتعامل مع الكشف في
األغذية عن المواد الكيميائية ذات التأثير الشديد االنخفاض على الصحة العامة)
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إن اللجنة التنفيذية:
)(1
)(2

قد أقرّت بأهمية المسألة وضرورة أن يعالجها الدستور الغذائي؛
قببد أوصب باحالببة وثيقببة قاعببة المببهتمر ( )CRD8إلببى اللجنببة المعنيببة بالملوثببات فببي
األغذيببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة
لمزيد من الدراسة.

مسائل أخرى
-55

أبلببا العضببو مببن أمريكببا الشببمالية اللجنببة التنفيذيببة بببأن اللجنببة المعنيببة بالفاكهببة والخضببر
المصببنعة أوشببك علببى االنتهبباء مببن عملهببا ذؤ األولويببة بشببأن تنقببيا مواصببفات الفاكهببة
والخضر المصنعة ،وأن البلد المضيف (الواليات المتحدة األمريكية) قد يقترح تعليق اللجنبة
إلببى أجببل غيببر مسببمى ،وفقببا لنتيجببة االجتمبباع الثببامن والعشببرين للجنببة المعنيببة بالفاكهببة
والخضر المصنعة (سبتمبرزأيلول .)2116

-56

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية إلى أن الخبرات التي تكتسبها اللجنة التنفيذية من خبالل
إجراء االستعراض التقييمي قيّمة ويمكن أن تستفيد منها اللجنبة التنفيذيبة فبي االستعراضبات
التقييميببة المسببتقبلية .واقتببرح الممثببل إجببراء عببدة دراسببات حالببة بشببأن إخفببا الهياببة فببي مببا
يتعلق باستكمال العمل ضمن المهلة الزمنيبة المحبددة ،وأن يبتم توثيبق البدروس المستخلصبة
وإتاحتها للجنة التنفيذية.

عمل الدستور الغذائي في مجال مقاومة مضادات الميكروبات

جدول األعمال)
-57

(البند  2متن فتي
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ق ب ّدم األمانببة الوثيقببة  CX/EXEC 16/71/3المع ب ّدة باالشببتراح بببين الفبباو ومنظمببة الصببحة
العالمية ،والتبي تتضبمن ،باالسبتناد إلبى تحليبل البردود علبى الوثيقبة  CL 2015/21-CACوإلبى
المعلومات الصادرة عن الفباو ومنظمبة الصبحة العالميبة ،توصبيات تتعلبق بالمسبائل التاليبة:
( ) 1العمل الجديد في مجال مقاومة مضادات الميكروبات ،أؤ تنقيا مدونة السلوح للحد مبن
مقاومبة المضبادات الميكروبيبة واحتوائهبا (الوثيقبة  )CAC/RCP 61-2005وصبياغة توجيهبات
بشبأن المراقببة المتكاملبة لمقاومببة مضبادات الميكروببات؛ ( )2وإنشباء فريببق مهبام مبن أجببل
تنفيذ هذا العمل؛ ( )3وإسداء المشورة العلمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات من جانبب
الفاو ومنظمة الصحة العالميبة بالتعباون مبع المنظمبة العالميبة لصبحة الحيبوان؛ ( )4ووضبع
برنامم مشترح بين الفاو ومنظمة الصحة العالمية لتنمية القدرات.

المناإشة
-53

18

أقرّت اللجنبة التنفيذيبة ببأن مقاومبة مضبادات الميكروببات هبي مسبألة عالميبة ملحبة تتصبدر
األجنببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببدة السياسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببية
لدى العديد من البلدان ،وذ ّكرت مجددا بأهمية أن يتخذ الدستور الغذائي خطوات ملموسة في
هذا المجال.
الوثيقتان  CX/EXEC 16/71/3و( CX/EXEC 16/71/3Add.1تعليقات األرجنتين والبرازيل وكوستاريكا وكندا وكوبا
والجمهورية الدومينيكية والسلفادور واالتحاد األوروبي وغانا واليابان وكينيا وماليزيا ونيوزيلندا والنرويم وجمهورية
كوريا والواليات المتحدة األمريكية والمنظمة الدولية للمستهلكين والمجلس الدولي المعني بالدواجن ،وجمعية Health
 for Animalsالعالمية المعنية بأدوية الحيوانات)؛ وثيقة قاعة المهتمر  CRD11تعليقات من السلفادور وبابوا غينيا
الجديدة وتايلند)
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-52

وشدد األعضاء على أنبل مبن المهبم أن يكبون العمبل :ضبمن حبدود واليبة الدسبتور الغبذائي؛
ومرتكزا على األسس العلمية السليمة واألدلبة؛ وأال يتبداخل مبع أعمبال المنظمبات األخبرى؛
وأن يكون منسقا ومتسقا مع عمل الفاو ومنظمبة الصبحة العالميبة والمنظمبة العالميبة لصبحة
الحيببوان؛ وأن يحببدد أولويببات المجبباالت التببي أشببير فيهببا إلببى وجببود ثغببرات محتملببة؛ وأن
يستقطب الخبرات الدولية؛ وأن ينفذ على أكفأ وجل ممكن.

-61

وأخببذت ممثلببة الفبباو علمببا بالشببواغل التببي أعببرب عنهببا بعبب األعضبباء بشببأن مخبباطر
ازدواجيببة العمببل والجهببود الجاريببة فببي إطببار نهببم "صببحة واحببدة ".وأكببدت للجنببة أن الفبباو
تعتمببد فعببال نهجببا متعببدد االختصاصببات تشببارح فيببل وحببدة سببالمة األغذيببة وأمانببة الدسببتور
الغذائي وعدد من االختصاصات ذات الصلة عبر المنظمبة .وفضبال عبن ذلبك ،أشبارت إلبى
أن الفبباو ومنظمببة الصببحة العالميببة والمنظمببة العالميببة لصببحة الحيببوان تنشببط فببي التنسببيق
والتعاون في ما بينها بشأن مقاومة مضادات الميكروبات من خالل آلية ثالثية راسخة.

-61

وعرض ممثلة الفاو بايجاز المجاالت التي تدعم فيها الفاو الجهود العالمية للتصدؤ لمسبألة
مقاومة مضادات الميكروبات التي تكمبل جهبود منظمبة الصبحة العالميبة والمنظمبة العالميبة
لصحة الحيوان ،فبي مبا خبص التوعيبة والحوكمبة وتحسبين المراقببة وجمبع البيانبات وتنفيبذ
الممارسبببات الراميبببة إلبببى تخفيبببف الحاجبببة إلبببى مضبببادات الميكروببببات ودعبببم التبببأني فبببي
استخدامها .وشددت على أهمية نصوص الدستور الغذائي في دعبم الحوكمبة ،خصوصبا فبي
البلدان النامية.

-62

وقببام ممثببل منظمببة الصببحة العالميببة بتببذكير اللجنببة التنفيذيببة بوجببود آليببات تنسببيق منتظمببة
ووثيقة بين الفاو والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية على المستويات
االسببتراتيجية والتقنيببة مببن أجببل تحقيببق التببءزر بببين إجراءاتهببا فببي مجببال مقاومببة مضببادات
الميكروببببات .وقبببد اسبببتفاد العمبببل السبببابق للدسبببتور الغبببذائي فبببي مجبببال مقاومبببة مضبببادات
الميكروبات من هذا التنسيق الراسخ بين الوكاالت وقد نتج عنل نصوص للدستور الغذائي
تتسق بالكامل مع معايير المنظمة العالمية لصحة الحيوان .وبالنسبة إليل فان أؤ عمل ممكبن
للدسببتور الغببذائي فببي المسببتقبل قببد يسببتفيد بالكامببل مببن هببذا الهيكليببة الثالثيببة لجهببة إسببداء
المشورة العلمية وكذلك لجهة وضع المواصفات.

-63

وذ ّكر ممثبل منظمبة الصبحة العالميبة اللجنبة التنفيذيبة أيضبا ببأن خطبة العمبل العالميبة بشبأن
مقاومببة مضببادات الميكروبببات ،التببي كانب جببزءا مببن قببرار جمعيببة الصببحة العالميببة الببذؤ
اعتمد في مايوزأيار  ،2115قد دع تحديدا الدستور الغبذائي إلبى المسباهمة فبي تنفيبذ الخطبة
من خالل صياغة نصوص ذات الصلة بالدستور الغذائي أو تنقيحها.

-64

وأوضببح األمانببة أن التنقببيا المقتببرح للوثيقببة ( CAC/RCP 61-2005عبببر تناولببل المنتجببات
الغذائيببة كافببة) يسببد ثغببرة كبيببرة ،بمببا أن الببنص الحببالي للدسببتور الغببذائي والنصببوص التببي
وضعتها المنظمة العالمية لصحة الحيوان ،كان تركز فقط على األغذيبة حيوانيبة المصبدر.
وأشببارت األمانببة أيضببا إلببى أن العمببل بشببأن نظببام مراقبببة متكامببل مببن شببأنل أن يببدعم تنفيببذ
توجيهات الجماعة االستشبارية التابعبة لمنظمبة الصبحة العالميبة بشبأن الرقاببة علبى مقاومبة
مضادات الميكروبات .وشددت األمانة على وجود زخم قوؤ في الوق الحالي لمعالجة هبذا
المسألة ،وأحاط علما ببأن جمهوريبة كوريبا التبي استضباف فريبق المهبام األسببق المعنبي
بمقاومبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة مضبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببادات الميكروببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببات
( )2111-2117قد أعرب في تعليقاتها عن اهتمامهبا باستضبافة فريبق المهبام فبي حبال قامب
الدورة التاسعة والثالثون لهياة الدستور الغذائي بتشكيلل.

REP16/EXEC

18

خالصة
-65

أقرت اللجنة التنفيذية بأن مقاومة مضادات الميكروببات هبي مسبألة تقتضبي اهتمامبا وعمبال
عبباجلين ،وبأنببل مببن المهببم أن يسببتفيد الدسببتور الغببذائي مببن الببزخم الببراهن وأن يثب ب دورا
القيادؤ في هبذا المجبال؛ ّ
وأن مبن المهبم أن ينفبذ عمبل الدسبتور الغبذائي بالتنسبيق مبع العمبل
الذؤ تنفذا الفاو ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان من أجبل ضبمان
االتسببا والتببءزر ،وأن ينفببذ العمببل فببي مجببال مقاومببة مضببادات الميكروبببات فببي منتببدى
مخصص لهذا الموضوع.

-66

وأعرب اللجنة التنفيذية عن تأييدها للتوصيات التي تقضي بـاآلتي:
()1

()2
()3

تشكيل فريق مهام حكومي دولي مخصص معني بمقاومة مضادات الميكروببات مبع
االختصاصات المقترحة (المرفق الثاني):
(أ) قيام الهياة بتحديد البلد المضيف واختيارا؛
(ب) المهمة األولى لفريق المهام تتمثل في دراسبة وثيقتبي المشبروع (الجبزءان  1و2
مبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن المرفبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببق
بالوثيقة  )CX/EXEC 16/71/3وإحالة وثيقتي المشروع المنقحتين إلبى الهيابة (مبن
خالل اللجنة التنفيذية).
الطلب بأن تقدم المشبورة العلميبة إلبى الفباو ومنظمبة الصبحة العالميبة (بالتعباون مبع
المنظمة العالمية لصحة الحيوان) (المرفق الثال )؛
الطلببب إلببى الفبباو ومنظمببة الصببحة العالميببة إبقبباء الهياببة علببى علببم ببرنببامم تنميببة
القدرات في مجال مقاومة مضادات الميكروبات الخاص بهما.

إدارة عمل الدستور الغذائي وأداء اللجنة التنفيذية
-67

(البند  4من جدول األعمال)

19

ذ ّكرت األمانة بقرار الدورة الثامنة والثالثين لهياة الدستور الغبذائي البذؤ يقضبي ببأن تنظبر
اللجنة التنفيذية في الصيغة الموحدة الختصاصات االستعراض الداخلي الذؤ تقودا األمانبة،
التي أعدتها اللجنة المعنية بالمبادم العامة في اجتماعها الثالثين.

المناإشة
-63

أخذت اللجنة التنفيذية علما بأن االجتماع الثالثين للجنة المعنيبة بالمببادم العامبة لبم ينتبل مبن
تنقببيا مشببروع االختصاصببات ،وبأنببل عجببز عببن التوصببل إلببى توافببق بشببأن الغايببة مببن
االستعراض ونطاقل.

-62

ونظبببرت اللجنبببة التنفيذيبببة فبببي الخيبببارات التبببي قبببدمتها اللجنبببة المعنيبببة بالمببببادم العامبببة
(المرفبق الثباني بالوثيقبة  )REP16/GPفجبرى االتفبا علبى أن أقسبام االختصاصبات التبي لببم
تناقشها ال لجنة المعنية بالمبادم العامة (وهبي األجبزاء المظللبة فبي البنص) تتعلبق بالجوانبب

19

المرفق الثاني بالوثيقة  ،REP 16/GPوالوثيقة ( CX/EXEC 16/71/4تعليقات البرازيل وكندا وشيلي وكوستاريكا وكوبا
وغانا وكينيا والدول األعضاء في االتحاد األوروبي والمكسيك والنرويم وتايلند)؛ وثيقة قاعة المهتمر CRD12
(تعليقات اليابان ونيكاراغوا)

19
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التنظيميبببة ،وأنهبببا مبببن مسبببهولية األمانبببة (أؤ العمليبببة التشببباورية واألدوار والمسبببهوليات
والجدول الزمني وغير ذلك).
-71

وبعد نقاش مستفي للخيارين اللذين عرضتهما اللجنة المعنيبة بالمببادم العامبة ،لبم تمب
اللجنة التنفيذية قدما في تنفيذ تعبديالت أخبرى علبى االختصاصبات العتببارا أنبل كبان مبن
الصببعب التوصببل إلببى تسببوية بشببأن الببنص ،وأن التوافببق غيببر مببرجا بسبببب اسببتمرار
االختالف في اآلراء حول الغاية من االستعراض ونطاقل.

-71

وأخببذت اللجنببة التنفيذيببة علمببا بببأن االسببتعراض الببداخلي الببذؤ تقببودا األمانببة ةدارة عمببل
الدستور الغذائي يتطابق مع رصد الخطة االستراتيجية لهياة الدسبتور الغبذائي للفتبرة -2114
 2112التببي كان ب مببن مسببهولية أمانببة الدسببتور الغببذائي والتببي أبلغ ب نتائجهببا إلببى اللجنببة
التنفيذية.

-72

وأقببرت اللجنببة التنفيذيببة بببأن الفبباو ومنظمببة الصببحة العالميببة تتمتعببان بالسببلطة والصببالحية
ةجراء تقييم لبرنامم الدستور الغذائي ،حينما تعتبران ذلك ضروريا أو مناسبا.

-73

ووافق اللجنة التنفيذية علبى أن هبدف االسبتعراض يتمثبل فبي تحسبين إدارة عمبل الدسبتور
الغذائي وممارساتل.

خالصة
-74

أوص اللجنة التنفيذية بأن تقوم الهياة بما يلي:
()1
()2

وقف المناقشة بشأن اختصاصات االستعراض الداخلي الذؤ تقودا األمانة ،وعوضبا
عن ذلك؛
الطلب إلى أمانة الدستور الغذائي أن تستعرض بانتظام إدارة عمل الدسبتور الغبذائي
كجببزء مببن رصببد الخطببة االسببتراتيجية للدسببتور الغببذائي وأن تبلببا كببال مببن اللجنببة
التنفيذية وهياة الدستور الغذائي بصورة منتظمة عبن النتبائم واةجبراءات الموصبى
بها.

-75

وأحاط اللجنة التنفيذية علما بأنل يمكن لألعضاء ،كجزء مبن االسبتعراض الجبارؤ ةدارة
عمببل الدسببتور الغببذائي ،أن يطرحببوا أفكببارا محببددة للتحسببين يمكببن عرضببها علببى اللجنببة
التنفيذيببة وهياببة الدسببتور الغببذائي .فمببن شببأن هببذا الببنهم أن يسببما للهياببة أيضببا باستكشبباف
خيارات بديلة لتحسين إدارة عمل الدستور الغذائي وممارساتل.

-76

وأحاط اللجنة التنفيذية علما بأن هذا التوصيات ،استنادا إلى التقيبيم المسبتمر ،تشبكل نهجبا
اسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتراتيجيا
تحسين إدارة عمل الدستور الغذائي باستمرار.
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الخطتتة االستتتراتيجية للدستتتور الغتتذائي للفتتترة  :7112-7114حالتتة التنفيتتذ
العامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

(البند  5من جدول األعمال)
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-77

ق ّدم األمانة التقرير بشأن رصد السنة الثانيبة ( )2115لتنفيبذ الخطبة االسبتراتيجية للدسبتور
الغببذائي ،بمببا يشببمل تقريببرا عببن النتيجببة األوليببة السببتراتيجية االتصبباالت للدسببتور الغببذائي
(المرفق الثال ).

-73

أشارت اللجنة التنفيذية إلى موافقتها الشاملة على تنفيذ الخطة االستراتيجية ،ولكنهبا أعربب
عبببن قلقهبببا إزاء تنفيبببذ األهبببداف االسبببتراتيجية  2و 3و .4فقبببد دعبببا األعضببباء علبببى وجبببل
الخصوص إلى المزيد من المساعدة من جانب الفاو ومنظمة الصحة العالمية واألمانة لزيادة
مساهمات البلدان النامية في إسداء المشورة العلمية (الهدف .)3-2

-72

وفببي مببا خببص المشبباركة الفعّالببة للبلببدان الناميببة فببي عمببل الدسببتور الغببذائي (الهببدف )1-3
أُعبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرب عبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن تخببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ّوف
من أن تهدؤ قواعد حسباب األمانبة الجديبد للدسبتور الغبذائي إلبى تراجبع فبي معبدل حضبور
اجتماعات الدستور الغذائي .وأعرب األعضباء عبن قلقهبم بشبأن غايبات إدارة العمبل الفعّالبة
فببببببببببببببببببببببببببببببببببببي إطببببببببببببببببببببببببببببببببببببار الهببببببببببببببببببببببببببببببببببببدف االسببببببببببببببببببببببببببببببببببببتراتيجي 4
(أؤ توزيع الوثائق في الوق المطلوب) وشددوا على ضرورة القيام بتحسينات.

-31

طمأن ممثل منظمة الصحة العالمية اللجنة التنفيذيبة ببأن تعزيبز قبدرات البلبدان الناميبة علبى
المشاركة بفعالية فب ي الدسبتور الغبذائي ال يبزال فبي مصباف األولويبات بالنسببة إلبى منظمبة
الصحة العالمية والفاو .ويمكن لمشاريع البلدان التي سيدعمها حساب األمانة الجديد للدستور
الغببذائي ،الببذؤ أطلببق فببي ينايرزكببانون الثبباني  ،2116أن تتضببمن عناصببر تتعلببق بتعزيببز
القدرات العلمية للبلدان المستفيدة ،فضال عن المشاركة بحضبور األعضباء لتلبك البلبدان فبي
اجتماعات معينة للدستور الغذائي ضمن إطار منطقي شامل.

-31

كما أشار ممثل منظمة الصحة العالمية إلى أن منظمة الصحة العالمية والفاو تبذالن بموازاة
ذلك جهودا لتوسيع قائمة الخبراء ومصادر البيانات من أجبل تحقيبق تغطيبة جغرافيبة أفضبل
وضببمان أن تشببمل المشببورة العلميببة الجميببع .وأفبباد أيضببا أن بلببدانا عببدة تمكنبب  ،بحسببب
البيانات المتاحة ،من االستمرار في المشاركة في اجتماعات الدستور الغذائي بتمويل خاص
منها ،بعد خروجها من حساب األمانة للدستور الغذائي.

-32

وأشارت ممثلة الفاو إلى أن على لجبان التنسبيق المشبتركة ببين الفاوزمنظمبة الصبحةالعالمية
"التببي أعيببد تنشببطيها" أن تببهدؤ دورا هامببا فببي تعزيببز إنجببازات نظببام الدسببتور الغببذائي،
بموجببب الخطببة االسببتراتيجية للدسببتور الغببذائي وتماشببيا مببع أفكببار أعضبباء لجببان التنسببيق.
وذ ّكببرت بب ّ
بأن النيببة مببن عمليببة "إعببادة التنشببيط" هببي تيسببير المناقشببة النشببيطة بشببأن مسببائل
سببالمة األغذيببة وجودتهببا التببي يواجههببا اةقلببيم .وينبغببي لببذلك أن يببهدؤ إلببى تعزيببز قببدرة
الدستور الغذائي على متابعة القضايا الناشاة وأن يفهم بشكل أفضل التحبديات التبي تواجههبا
البلدان النامية على صعيد تنفيذ مواصفات الدستور الغبذائي ،وتوجيبل ببرامم تنميبة القبدرات
للفاو ومنظمة الصحة العالمية بصورة أفضل من أجل تلبية احتياجات األقاليم.

خالصة
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21

أوص اللجنة التنفيذية الهياة باقرار التوصيات التالية:
()1
()2
()3

()4
()5

التوقف عن رصد األنشطة الخمسة المنجزة ( 2-1-1و 3-2-2و 4-1-3و 2-1-4و-1-4
.)4
اةحاطة علما بالشواغل التبي أُعبرب عنهبا بشبأن تحقيبق األهبداف االسبتراتيجية وال
سيما في ما خص إشراح البلدان النامية في عملية تحليل المخاطر.
األخذ علما باستمرار الصعوبات في ما خص رصد األنشطة التي تتضمن مهشبرات
غيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببر واضبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببحة
أو غيببر قابلببة للقيبباس والنظببر بدقببة فببي قابليببة قيبباس المهشببرات لببدى وضببع الخطببة
االسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتراتيجية
للفترة .2125-2121
تقببديم تقريببر عببن حالببة تنفيببذ الخطببة االسببتراتيجية لعببام  2116إلببى الببدورة الثالثببة
والسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببعين
للجنة التنفيذية.
وإعداد تقرير عن نتيجة استراتيجية االتصاالت للدستور الغذائي للفتبرة 2117-2115
وتقديم مشروع استراتيجية اتصال جديدة ( )2112-2117إلى الدورة الثالثة والسببعين
للجنة التنفيذية.

إعتتتتتتداد الخطتتتتتتة االستتتتتتتراتيجية للدستتتتتتتور الغتتتتتتذائي للفتتتتتتترة

(البند  2من جدول األعمال)

7175-7171

21

-34

عرض األمانة الوثيقة التي توصي باعتماد عمليبة وإطبار زمنبي ةعبداد خطبة اسبتراتيجية
جديببدة للفتببرة  ،2125-2121مببع اةشببارة إلببى أن الخطببة االسببتراتيجية الحاليببة مفصببلة جببدا
وتنطوؤ على العديد من المهشرات ،أثب بعضها أنل غير قابل للقياس.

-35

وأعرب اللجنة التنفيذية عن ارتياحها للهيكل الرفيع المستوى للخطبة االسبتراتيجية الحاليبة.
وأوضببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببح
أنل ينبغي للدستور الغذائي ،بدال من ببدء عمليبة صبياغة جديبدة ،أن يسبتخدم كأسباس الخطبة
الحالية التي يمكن أن تتطور من خالل التشاور إلى خطة استراتيجية مقبلة أفضل.

-36

وتساءل اللجنة عمبا إذا كانب السبنوات البثالا المقترحبة كفتبرة زمنيبة ةعبداد الخطبة مبدة
مطولة جدا ،خاصة وأن الخطة ذاتها لن تستخدم ألكثر من س سبنوات .وردت األمانبة ببأن
السنوات الثالا ضرورية لضمان مساهمات كافية من لجبان التنسبيق اةقليميبة ّ
وأن السبماح
بالحصبببببببببببببببول علبببببببببببببببى إسبببببببببببببببهامات وافبببببببببببببببرة مبببببببببببببببن األقببببببببببببببباليم يمكبببببببببببببببن
أن يسما للجان التنسيق اةقليمية بادراج شواغلها في الخطة االستراتيجية العالميبة للدسبتور
الغبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببذائي
بدال من االستمرار في إعداد خطط خاصة بها.

-37

وأشارت اللجنة إلى أن مهمة إعداد مشروع خطبة اسبتراتيجية يمكبن أن تنباط ببرئيس الهيابة
ونواب الرئيس ،ولكن ينبغي إشراح اللجنة التنفيذية أيضا في إعبدادها فبي مراحبل الصبياغة

21

الوثيقة CX/EXEC 16/71/6
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المناسبببة .وباةضببافة إلببى ذلببك ،تببم التشببديد علببى ضببرورة االسترشبباد بالنتببائم ذات الصببلة
المنبثقة عن استعراض إدارة عمل الدستور الغذائي في عملية الصياغة.

23
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خالصة
-33

أوصب اللجنببة التنفيذيببة الهياببة بببأن تطلببب إلببى األمانببة بببدء عمليببة إعببداد خطببة اسببتراتيجية
جديدة للدستور الغذائي ،مع اةحاطة علما بما يلي:
()1
()2
()3
()4
()5

ضببرورة أن تشببكل الخطببة االسببتراتيجية الحاليببة للفتببرة  2112-2114نقطببة االنطببال
ةعداد الخطة الجديدة؛
ضرورة االسترشاد بالنتائم ذات الصلة المنبثقة عن استعراض إدارة العمل البداخلي
الجبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببارؤ حاليبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا
في عملية إعداد الخطة االستراتيجية؛
كفاءة المهشرات وإمكانية قياسها بهدف الحد بشكل كبير من عددها؛
اسببتراتيجياتزبرامم عمببل الفبباو ومنظمببة الصببحة العالميببة ،وخاصببة مببا إذا كان ب
ستهثر على اةطار الزمني للخطة الذؤ وقع عليل االختيار؛
أهداف األمم المتحدة الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام .2131

التخطيط لميزانية الدستور الغذائي ( )7112-7112وتقرير عن النفقات
()7115-7114
(البند  2من جدول األعمال)

22

-32

عرض األمانة الوثيقة  CX/EXEC 16/71/7مشبيرة إلبى أن الهيابة كانب  ،فبي دورتهبا الثامنبة
والثالثبببين ،قبببد شبببجع األمانبببة علبببى "اعتمببباد عمليبببة أكثبببر فعاليبببة وواقعيبببة عنبببد وضبببع
الميزانية ،"23وأعرب عن تقديرها للمساهمات الواردة من الحكومات المضيفة والحكومبات
التي قام باعارة موالفين إلى األمانة.

-21

وأحاطب األمانبة علمبا بأنببل تبم ببذل جهبود لببربط ميزانيبة فتبرة السبنتين  2117-2116بالخطببة
االستراتيجية للدستور الغذائي (المرفق األول بالوثيقة .)CX/EXEC 16/71/7

-21

و أوضح األمانة ،في معرض ردها على القضايا التبي أثيبرت بشبأن البروابط ببين ميزانيبة
الدسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتور الغببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببذائي
( )2117-2116واألهببداف االسببتراتيجية التببي تشببير إلببى انخفبباض المسبباهمات بالنسبببة إلببى
الهدفين االستراتيجيين  2و ،3أن ميزانية الدستور الغذائي ال تغطي المشورة العلمية المقدمة
من الفاوزمنظمة الصحة العالمية أو أنشطة تنمية القدرات التي تجريها الفاو ومنظمة الصحة
العالمية.

خالصة
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22
23

أخبذت اللجنببة التنفيذيببة علمببا بببالتقرير عببن النفقببات ( )2115-2114وتخطببيط ميزانيببة الدسببتور
الغذائي ( )2117-2116وأعرب عن تقديرها للدعم المالي المتواصل المقدم من الفاو ومنظمبة
الصحة العالمية ،والمساهمات الواردة من البلدان المضيفة والمساهمات العينيبة المقدمبة مبن
كل من ألمانيا اليابان وجمهورية كوريا.
الوثيقة CX/EXEC 16/71/7
الفقرة (133ب) بالوثيقة REP14/CAC
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الميزانية المقترحة للفترة
-23

7112-7112

24

عرض األمانة الوثيقة  CX/EXEC 16/71/7 Addوأوضح أن الميزانيبة المقترحبة لبم تظهبر
أؤ زيادة مقارنبة بفتبرة السبنتين الحاليبة .وأضباف األمانبة أن التكباليف الخاصبة ببالموالفين
ارتفع بشكل طفيف بينما انخفض التكاليف الخاصة بالخدمات االستشبارية بسببب الخطبة
الراميببببببببببببببة إلببببببببببببببى زيببببببببببببببادة عببببببببببببببدد المببببببببببببببوالفين الفنيببببببببببببببين .وباةضببببببببببببببافة
إلى ذلك ،انخف المبلا المخصص للطوارم نظرا إلبى عبدم اعتبزام إجبراء أؤ اسبتعراض
داخلي لفترة السنتين.

خالصة
-24

أخذت اللجنة التنفيذية علما بالميزانية المقترحة للفترة .2112-2113

الدعم العلمي للدستور الغذائي من إبل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
العالمية
الصحة

(البند  2من جدول األعمال)

تقرير عن األنشطة (البند  1-2من جدول األعمال)

25
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عرض ب ممثلببة منظمببة الصببحة العالميببة الوثيقببة  CX/EXEC 16/71/8وأبببرزت أن المشببورة
العلمية التي تقدمها الفاو ومنظمة الصحة العالمية من خالل لجنة الخبراء المشتركة والمعنية
بببالمواد المضببافة إلببى األغذيببة ،واالجتمبباع المشببترح بشببأن مخلفببات المبيببدات ،واجتمبباع
الخبراء المشبترح بشبأن تقيبيم المخباطر الميكروبيولوجيبة واجتماعبات الخببراء المخصصبة
تظل ذات أولوية قصوى بالنسبة إلى المنظمتين ،وال تزال تشكل اللبنة األساسية لمواصبفات
الدستور الغذائي المتعلقة بسالمة األغذية.

-26

وهنأت اللجنة التنفيذية الفاو ومنظمة الصبحة العالميبة علبى البذكرى السبنوية السبتين ةنشباء
لجنة الخبراء المشتركة والمعنية بالمواد المضافة الى األغذية.

خالصة
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إن اللجنة التنفيذية:
()1
()2

24
25

أخذت علما بالكمية الكبيرة من العمل المنجز وكذلك عدد الطلبات العالقة التي تحتاج
إلى مزيد من التمويل ،وهي مسألة ينبغبي معالجتهبا حتبى ال يحبدا تبأخير فبي عمبل
الدستور الغذائي.
وأعربب عبن تقبديرها للفبباو ومنظمبة الصبحة العالميبة علببى مبا تقدمانبل مبن مشببورة
علميببة وأعببادت التأكيببد علببى ثقتهببا فببي مببا تتمتببع بببل المشببورة العلميببة المقدمببة مببن
الفاو زمنظمبببة الصبببحة العالميبببة باعتبارهبببا البببدعم العلمبببي الببببارز المقبببدم إلبببى عمبببل
الدستور الغذائي من صرامة واستقاللية.

الوثيقة CX/EXEC 16/71/7-Add.1
الوثيقة CX/EXEC 16/71/8
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الدعم العلمي للدستور الغذائي من إبل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة
العالمية (الميزانية والنفقات) (البند  7-2من جدول األعمال)26
-23

عرض ممثلة منظمة الصحة العالميبة الوثيقبة  CX/EXEC 16/71/9وأشبارت إلبى أن إجمبالي
مسباهمة الفبباو ومنظمببة الصببحة العالميبة فببي تقببديم المشببورة العلميبة يبلببا حببوالي  11ماليببين
دوالر أمريكي لكل فترة سنتين .وهذا يشبكل مسباهمة كبيبرة مبن قببل الفباو ومنظمبة الصبحة
العالمية في الهدف االستراتيجي  2للخطبة االسبتراتيجية للدسبتور الغبذائي .وأكبدت علبى أنبل
من األهمية بمكان ضمان مستوى التمويل هذا على األقل من كلتا المنظمتين لتقديم المشبورة
العلمية عند المعدل الحالي.

مناإشة
-22

ركزت المناقشة علبى ضبرورة ضبمان التمويبل البالزم للمشبورة العلميبة األساسبية للدسبتور
الغذائي.

 -111ووافق ممثلة منظمة الصحة العالميبة علبى أن طلببات المشبورة العلميبة ينبغبي أن تقبدم إلبى
اجتماعات الخبراء المشتركة بشأن التغذية عندما تطلب من لجان الدسبتور الغبذائي المعنيبة،
مثببل اللجنببة المعنيببة بالتغذيببة واألغذيببة لالسببتخدامات التغذويببة الخاصببة .وأوضببح الممثلببة
كذلك أن اجتماعات الخببراء المشبتركة بشبأن التغذيبة لبن يبتم إنشباؤها ولبن يببدأ العمبل حتبى
تتوافر الموارد المالية الالزمة .ومن ثم ،أشارت إلى أن طلبات المشورة العلمية البواردة مبن
اجتماعبات الخببراء المشبتركة بشبأن التغذيبة سبتهدؤ ،كمبا هبو مشبار فبي الوثيقبة CX/EXEC
 ،16/71/10إلى زيادة فجوة التمويل بالنسبة إلى عمل منظمة الصحة العالمية في مجال التغذيبة
الذؤ يم َّول بالكامل بفضل المساهمات من خارج الميزانية.
 -111كما أشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية إلى أنل يمكن للدستور الغذائي النظبر فبي اسبتخدام
المشببورة العلميببة ذات الصببلة والخطببوط التوجيهيببة القائمببة التببي وضببعتها منظمببة الصببحة
العالمية أو الفاو كجزء من العمبل المعيبارؤ البذؤ تقبوم ببل منظمبة الصبحة العالميبة أو الفباو
استجابة لطلب الدول األعضاء ،أو استجابة لوالية ممنوحة من قبل األجهبزة الرئاسبية ،ببدال
من تقديم طلب جديد إلى اجتماعات الخبراء المشتركة بشأن التغذية ،كما كان الحبال بالنسببة
إلببى اللجنببة المعنيببة بالتغذيببة واألغذيببة لالسببتخدامات التغذويببة الخاصببة لببدى وضببع القببيم
المرجعية للمغذيات.
 -112وأشارت ممثلة الفاو ،في معرض ردها على سهال عن تفعيل اجتماعات الخببراء المشبتركة
بشأن التغذية ،إلى أن طلبات المشبورة العلميبة المتعلقبة بالتغذيبة ينبغبي أن تسبتند إلبى وجبود
حاجة وليس إلى توافر الموارد المالية .وفي المنظمة ،فان الحماية الموفرة لميزانية المشورة
العلمية الخاصة بسبالمة األغذيبة تقبوم علبى الطلبب المعتبرف ببل والتبأثير المثبب للمشبورة.
وفي الل عدم وجود طلب مثب  ،من الصعوبة بمكان بالنسبة إلى المنظمة الدعوة إلى زيبادة
مخصصات الميزانية ألمانة اجتماعات الخبراء المشتركة بشأن التغذية.

خالصة
 -113أوص اللجنة التنفيذية الهياة بأن تشجع:
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()1
()2

الفاو على مواصلة حماية الميزانية المخصصة للمشورة العلمية للحفباال علبى الحيباد
واستدامة المشورة العلمية دعما للدستور الغذائي؛
ومنظمة الصحة العالمية على إيجاد آليات مناسبة لتأمين مسبتوى أعلبى مبن التمويبل
لبرنامجها الخاص بالمشورة العلمية ضمن الميزانية العاديبة ،لضبمان الحيباد وزيبادة
استدامة المشورة العلمية دعما للدستور الغذائي.

تعزيز االستدامة (البند  2-2من جدول األعمال)

27

 -114عرضب ممثلبة الفباو الوثيقبة  CX/EXEX 16/71/10وأشبارت إلبى أن وضبع مواصبفات دوليبة
خاصة بسالمة األغذية مبن خبالل الدسبتور الغبذائي أمبر أساسبي بالنسببة إلبى مهمبة كبل مبن
المنظمة ومنظمة الصحة العالمية ويشكل السبب الكامن وراء إدراج ميزانيبة أمانبة الدسبتور
الغذائي كجزء من الميزانية العادية لكل من المنظمة ومنظمة الصحة العالمية.
 -115وأشارت الممثلة كذلك إلى أن مستويات التمويل والموالفين الحاليبة المتاحبة لتقبديم المشبورة
العلميببة إلببى الدسببتور الغببذائي غيببر كافيببة لالضببطالع بجميببع األعمببال الالزمببة والمطلوبببة.
ويعتبر وجود قاعدة تمويل مستقرة ويمكن التنبه بها لعمل تقبدير المخباطر المشبترح وكبذلك
ألمانة المشورة العلمية مسألة بالغة األهمية وضرورية بالنسبة إلبى وضبع مواصبفات دوليبة
خاصة بسبالمة األغذيبة فبي المسبتقبل .وهنباح حاجبة إلبى مبوارد إضبافية تتجباوز مسبتويات
التمويل الحالية لتحسين الكفاءة وتحدي المنهجيات والحد من تبراكم األعمبال غيبر المنجبزة
وتسريع وتيرة تقديم المشورة العلمية.

مناإشة
 -116ناقش اللجنة آليات التمويل الممكنة والمبتكبرة الخاصبة بالدسبتور الغبذائي وضبرورة زيبادة
االتصاالت بين الدول األعضاء وأمانتي كل من الفاو ومنظمة الصحة العالمية .ويمكن لهبذا
االتصاالت االستعانة باعداد مواد تهكد على الصحة العامة واآلثار االقتصادية الناجمبة عبن
عمل الدستور الغذائي ،مدعومة بالمشورة العلمية .ومن شبأن مبواد مبن هبذا النبوع أن تكبون
ذات أهمية حاسمة في إقناع السلطات المعنية بالتمويل على المستوى الوطني.

خالصة
 -117أوص اللجنة التنفيذية الهياة بما يلي:
()1
()2
()3
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تشببجيع الفبباو علببى مواصببلة جهودهببا الراميببة إلببى حمايببة مسببتويات التمويببل الحاليببة
المخصصة لبرنامم المشورة العلمية (بما في ذلك األمانة)؛
تشجيع منظمة الصبحة العالميبة علبى تقبديم البدعم إلبى برنبامم المشبورة العمليبة مبن
خالل الميزانية العادية؛
مناشدة األعضاء توفير موارد إضافية بطريقة من شأنها أن تهدؤ إلبى زيبادة تمويبل
برنامم المشورة العلمية بشكل يمكن التنبه بل إلى حين إيجاد حل طويل األجل لتنفيبذ
برنامم العمل المعزز (الملحق  1بالوثيقة )CX/EXEC 16/71/4؛

الوثيقة CX/EXEC 16/71/10

REP16/EXEC

()4

27

تشببجيع أعضبباء الدسببتور الغببذائي بشببدة علببى زيببادة االتصبباالت داخببل البلببدان بببين
قطاعي الصحة والزراعة بهدف رفع مستوى البوعي داخبل األجهبزة الرئاسبية للفباو
ومنظمة الصحة العالمية بشأن الحاجة الملحة إلى التمويل األساسي الحاسم األهمية.
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الطلبات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية للحصول على صفة مراإب في
الغذائي
الدستور

(البند  1-2من جدول األعمال)

28

 -113عرض األمانة هذا الوثيقة وأوضح أن األمانبة ومكتببي الشبهون القانونيبة لكبل مبن الفباو
ومنظمبة الصبحة العالميبة قبد نظببروا فبي الطلببات السبتة البواردة فببي وثيقبة العمبل مبع إيببالء
االعتبار الواجب إلى المشبورة التبي أسبداها مكتبب الشبراكات والبدعوة وتنميبة القبدرات فبي
الفاو ،ووجدت أن طلبين منها ،أؤ الطلبين الواردين من مهسسة تسوية المنازعبات الخاصبة
بالفاكهة والخضراوات والمهسسة المعنية بقطاع األغذية فبي آسبيا ،مكبتمالن ويمكبن القببول
بهما.
 -112وأوص اللجنة التنفيذية بأن يوافق المديران العامان للمنظمتين على الطلبين الواردين من:
 مهسسة تسوية المنازعات الخاصة بالفاكهة والخضر
 والمهسسة المعنية بقطاع األغذية في آسيا
 -111كمببببا أوصبببب اللجنببببة التنفيذيببببة بطلببببب المزيببببد مببببن المعلومببببات مببببن مهسسببببة أغروكيببببر
( ،)AGROCAREومركببز الدراسببات البيايببة وتغيببر المنببا ( ،)CECC4Cومبببادرة المواءمببة
العالميببة ( ،)GHIوشبببكة  RCPالمعنيببة بببالفقراء 29والبحبب فببي الطلبببات التببي قبب ّدمتها هببذا
المهسسات خالل اجتماعها القادم في ضوء المعلومات المطلوبة.
استعرات المنظمات الدولية غير الحكومية التي تتمتو بصفة مراإب (البند  7-2من
جدول األعمال)30
 -111عرض ب األمانببة الوثيقببة وأحاط ب اللجنببة علمببا بأنببل تماشببيا مببع التوصببيات الصببادرة عببن
الدورة السبعين للجنة التنفيذية ،بدأت األمانة ،بالتشاور مع مكتبي الشهون القانونية في الفباو
ومنظمبببة الصبببحة العالميبببة ،باسبببتعراض وضبببع المبببراقبين الحببباليين فبببي ضبببوء المعبببايير
المنصوص عليهبا فبي المببادم المتعلّقبة بمشباركة المنظمبات الدوليبة غيبر الحكوميبة -القسبم
السابع من دليل اةجراءات.
 -112وأوص اللجنبة التنفيذيبة بالحفباال علبى صبفة المراقبب للمنظمبات غيبر الحكوميبة التبي تبرد
أسماؤها في الجدولين  3و 4بالوثيقة ( CX/EXEC 16/71/12الصفحة  )4كما أوص بأن ينهبي
المديران العامان للفاو ومنظمة الصحة العالمية صفة المراقب الممنوحة للمنظمات التي ترد
أسماؤها في الجدولين  1و( 2الصفحة  )3تماشيا مع قواعد الدستور الغذائي المذكورة أعالا.
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الوثيقة 16/71/11
()C4CCES؛

CX/EXEC؛ وثيقة قاعة المهتمر

a.i.s.b.l( CRD1

)AGRO-CARE؛ وثيقة قاعة المهتمر

CRD2

وثيقة قاعة المهتمر )FIA( CRD3؛ وثيقة قاعة المهتمر ( CRD4شبكة )RCP
أغروكير ( )AGROCAREفي ما يتعلق بالقيود المفروضة على كون  ALINAواحدة من الجمعيات األربع األعضاء
فيها وإمكانية التمثيل المزدوج نتيجة لذلك؛ ومركز الدراسات البياية وتغير المنا ( )CECC4Cفي ما يتعلق باستيفائل
التعريف الخاص بالمنظمة الدولية؛ ومبادرة المواءمة العالمية ( )GHIفي ما يتعلق باستيفائها الشرط الدولي الذؤ
يقتضي إضافة القيمة إلى الدستور الغذائي وارتباطها باألمم المتحدة؛ وشبكة  RCPالمعنية بالفقراء في ما يتعلق
باستيفائها شروط الصفة الدولية.
الوثيقة CX/EXEC 16/71/12
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العالإات بين سياسات منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
واستراتيجياتهما وخطوطهما التوجيهية وعمل الدستور الغذائي (البند  11من

جدول األعمال)
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مقدمة
 -113عرض ب ممثلببة الفبباو وثيقببة العمببل وأوضببح أن الفبباو ومنظمببة الصببحة العالميببة تضببعان
سياسبببات فبببي مجببباالت مرتبطبببة بعمبببل الدسبببتور الغبببذائي ،ونظبببرا إلبببى أن األعضببباء فبببي
المنظمتين يطابقون بالكامل تقريبا أعضباء الدسبتور الغبذائي ،شبددت علبى أنبل مبن مصبلحة
أعضاء الدسبتور الغبذائي أن يعيبروا االعتببار الكامبل لسياسبات المنظمتبين عنبد االضبطالع
بأعمالهم.
 -114وأشببارت ممثلببة الفبباو إلببى أن األمثلببة المبينببة فببي وثيقببة العمببل توضببا أهميببة سياسببات الفبباو
ومنظمة الصحة العالمية ذات الصبلة ،وأوضبح أنبل تبم اتبباع مجموعبة متن ّوعبة مبن البنهم
لتسهيل التواصبل بشبأن هبذا المسبائل .ولضبمان النظبر بشبكل متسّبق ومناسبب فبي سياسبات
الفاو ومنظمة الصحة العالمية ضمن نظام الدستور الغذائي ،أشارت إلى اسبتعداد المنظمتبين
إلى وضع مقترحات لتنظر فيها كبل مبن اللجنبة التنفيذيبة والهيابة فبي مرحلبة الحقبة .ويمكبن
لهبببذا المقترحبببات أن تتضبببمن توليفبببا "للممارسبببات الجيبببدة" للتواصبببل بفعاليبببة علبببى جميبببع
مسببتويات نظببام الدسببتور الغببذائي (المسببتويات العالميببة والوطنيببة واةقليميببة) ،فضببال عببن
تعديالت يمكن إدخالها في دليل اةجراءات.
 -115وأحاط ممثلة منظمة الصحة العالمية علما بأن جمعية الصحة العالمية أشارت في عدد من
المناسبات إلى الدستور الغذائي وطلب إلبى الدسبتور الغبذائي أن يعبزز عملبل دعمبا للجهبود
المبذولة في مجال الصحة العامة وأن تشجّع الدول األعضاء في الوقب عينبل علبى اسبتخدام
مواصببفات الدسببتور الغببذائي وخطوطببل التوجيهيببة لحمايببة صببحة اةنسببان وتعزيزهببا .ولقببد
حثّ جمعية الصحة العالمية ،علبى سببيل المثبال فبي قرارهبا  ،WHA 56.23البدول األعضباء
علببى "اسببتخدام مواصببفات الدسببتور الغببذائي اسببتخداما كببامال لحمايببة الصببحة علببى طببول

السلسلة الغذائية بما في ذلك المساعدة علبى إجبراء اختيبارات صبحية فبي مبا يتع ّلبق بالتغذيبة
والنظام الغذائي" ،وطلب جمعية الصحة العالمية إلى الدسبتور الغبذائي ،فبي قرارهبا WHA
" ،57.17إيالء االعتبار الكامل لإلجراءات القائمة على األد ّلة التي يمكن أن يتخبذها الدسبتور
الغذائي من أجبل تحسبين المواصبفات الصبحية لألغذيبة بمبا يتماشبى مبع الغايبات واألهبداف
المنصوص عليها في االستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط الببدني والصبحة".
وأسببفر القببرار األخيببر عببن مباشببرة عمببل الدسببتور الغببذائي الخبباص بالوقايببة مببن البدانببة
واألمراض غير السارية المتصلة بالنظم الغذائيبة مبن جانبب لجنبة الدسبتور الغبذائي المعنيبة
بالتغذيبة واألغذيبة لالسبتخدامات التغذويببة الخاصبة ولجنبة الدسببتور الغبذائي المعنيبة بتوسببيم
األغذية.

 -116وأشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية إلى وجود تحديات مهخرا في المناقشات الجارية فبي
جمعية الصبحة العالميبة فبي مبا يتعلّبق ببالرجوع إلبى الدسبتور الغبذائي واسبتخدام مواصبفاتل
وخطوطل التوجيهية .فلقد اعترض بع الدول األعضاء والجهات الفاعلة من غير البدول
علببى سبببيل المثببال ،خببالل مجموعببة مببن المشبباورات غيببر الرسببمية مببع الببدول األعضبباء
والجهبات الفاعلببة مببن غيبر الببدول نُظّمب تحضبيرا لمناقشببات جمعيببة الصبحة العالميببة التببي
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ُعقدت في مايوزأيّار  2116بشأن التوجيهات الرامية إلى القضاء على الترويم غيبر المناسبب
لألغذية بالنسبة إلى األطفال وصبغار األطفبال ،علبى مقتبرح إدراج توصبية ببأن تنفّبذ البدول
األعضاء مواصفات الدستور الغذائي وخطوطل التوجيهية ذات الصبلة مبن خبالل تشبريعات
وطنية ،وأن تكفل توافر ما يكفي من الموارد لسن مثل هذا التشبريعات ورصبدها وتطبيقهبا،
بحجة أنل لم يتم دائما وضع الخطوط التوجيهية للدستور الغذائي تماشيا مع سياسبات منظمبة
الصحة العالمية وخطوطها التوجيهية وتوصياتها.
 -117وأشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية كذلك إلى أن هذا الوضع ما لم يتم تداركل ،سيق ّوض،
سمعة الدستور الغذائي الجيّدة ضمن األجهزة الرئاسية لمنظمة الصحة العالمية كما قبد يبهثر
سببلبا علببى عمليببة تعباببة المببوارد داخببل منظمببة الصببحة العالميببة دعمببا للدسببتور الغببذائي
واألنشطة ذات الصلة .وأعرب الممثلة عن تقديرها الهتمام اللجنة التنفيذية بهبذا الموضبوع
وأعرب ب عببن أمله با فببي مواصببلة التفكيببر بهببذا الشببأن وتحديببد الحلببول الممكنببة خببالل دورة
مستقبلية من دورات اللجنة لضمان االتسا بين مواصفات الدستور الغذائي ونصوصل ذات
الصببلة مببن جهببة والسياسببات واالسببتراتيجيات والخطببوط التوجيهيببة الصببادرة عببن منظمببة
الصببحة العالميببة ،مببع األخببذ فببي الحسبببان أن كببال مببن الدسببتور الغببذائي ومنظمببة الصببحة
العالمية يخضعان لعمليات توجهها الدول األعضاء.

خالصة
 -113أشير إلى أن إحدى الصعوبات التي تم مواجهتهبا أثنباء تحليبل وثيقبة العمبل تتمثبل فبي إتاحبة
الوثيقة في وق متأخر ،وهو ما لم يسما بمشاركة جوهرية لألعضاء في المناقشة.
 -112وأشبير كببذلك إلبى أن الدسببتور الغبذائي يعمببل مبن أجببل ضبمان الصببحة العامبة والممارسببات
العادلة في تجارة األغذية على السواء ،فبي حبين أن المنظمتبين البراعيتين ال تتمتعبان ببنفس
الواليبببة المزدوجبببة .وهنببباح حاجبببة إلبببى مزيبببد مبببن الحبببوار لتعزيبببز الثقبببة ببببين األعضببباء
والمنظمتببببين الببببراعيتين .فاألعضبببباء يأخببببذون فببببي االعتبببببار مببببوقفهم بشببببأن السياسببببات
واالستراتيجيات والخطوط التوجيهية الصادرة عن الفاو ومنظمة الصحة العالمية عنبد تقبديم
مصالحهم الوطنية في الدستور الغذائي.
 -121وأشار ممثل مكتب الشهون القانونية في الفاو إلى أن المنظمة تشعر بعبدم ارتيباح كبيبر إزاء
مفهبومي "عببدم التناسببق" "والتنبباق " بببين قببرارات الدسببتور الغببذائي مببن جهببة وسياسببات
الفاوزمنظمة الصبحة العالميبة مبن جهبة أخبرى ،وأن الفباو غيبر مرتاحبة أيضبا لالفتراضبات
واآلثببار ذات الصببلة المتعلقببة بالوضببع القببانوني لقببرارات الفبباو ومنظمببة الصببحة العالميببة.
وأوضا أن المسألة الوحيدة التي تم معالجتها في الوثيقة المشتركة بين الفاوزمنظمبة الصبحة
العالمية تح إطار هذا البند هبي ضبمان أخبذ الدسبتور الغبذائي بشبكل كامبل لسياسبات الفباو
ومنظمة الصحة العالمية ذات الصلة بعبين االعتببار عنبد التوصبل إلبى أؤ قبرار يرغبب فبي
اتخاذا.

خالصة
 -121أشببارت اللجنببة التنفيذيببة إلببى أن الفبباو ومنظمببة الصببحة العالميببة تعتمببدان وتنفببذان سياسببات
واستراتيجيات وخطوطا توجيهية قد تكبون مهمبة بالنسببة إلبى عمبل هيابة الدسبتور الغبذائي.
كمببا أحاط ب اللجنببة علمببا بالحاجببة إلببى زيببادة وتيسببير الحببوار واالتصبباالت بببين الدسببتور
الغذائي والفاو ومنظمة الصحة العالمية وأشارت كذلك إلى أن الغاية بالوثيقة تكمبن فبي رفبع
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الوعي لتتمكن الهياة من مراعاة السياسبات واالسبتراتيجيات والخطبوط التوجيهيبة الصبادرة
عن المنظمتين عندما يباشر الدستور الغذائي عملل.
 -122ولم تتمكن اللجنة التنفيذية من مناقشة الوثيقة بالتفصيل خالل هبذا البدورة نظبرا إلبى تقبديمها
فببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي وقبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
متأخر جدا.

وثيقة مناإشة عن عمل اللجان بالمراسلة

(البند  11من جدول األعمال)
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 -123أشارت الرئيسبة إلبى أن اللجنبة التنفيذيبة لبم تبتمكن مبن مناقشبة البنبد  11مبن جبدول األعمبال
بسبب التأخير في إتاحة وثيقة العمل ،وإلى أن اللجنة ستنظر في هبذا المسبألة خبالل دورتهبا
الثانية والسبعين ( 31أغسطسزآب –  1سبتمبرزأيلول .)2116

ما يستجد من

أعمال (البند  17من جدول األعمال)

 -124لم تُطرح أؤ مسائل أخرى في إطار البند هذا من جدول األعمال.
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المرفق الثاني
اختصاصات فريق المهام الحكومي الدولي المخصص
التابو للدستور الغذائي بشأن مقاومة مضادات الميكروبات
األهداف
وضع توجيهات مستندة إلى العلم بشأن االستخدام الحذر لمضادات الميكروبات في قطاع
الزراعة ،والرقابة المتكاملة ،مع األخذ في االعتبار العمل والمواصفات في منظمات دولية أخرى
ذات الصلة ،من قبيل منظمة الفاو ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان،
ونهم الصحة الواحدة .وترمي هذا الوثائق التوجيهية إلى )1( :ضمان اتخاذ هذا اةجراءات على
طول السلسلة الغذائية للح ّد من تط ّور وانتشار مقاومة مضادات الميكروبات )2( ،ضمان نهم
متسق إزاء الرقابة على مقاومة مضادات الميكروبات.
االختصاصات
()1

مراجعة مدونة السلوح بشأن الح ّد من مقاومة مضادات الميكروبات واحتوائها (الوثيقة
 )CAC/RCP 61-2005لمعالجة جميع استخدامات مضادات الميكروبات في المنتجات
ويجب
والمحاصيل).
الحيوانات
(أؤ
الزراعية
أن تأخذ المراجعة في االعتبار أيضا التط ّورات الجديدة ،بما في ذلك وضع لوائا مضادات
الميكروبات الشديدة األهمية ،وعمل منظمة الفاو ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة
العالمية لصحة الحيوان في هذا المجال.

( )2وضع خطوط توجيهية بشأن الرقابة المتكاملة على مقاومة مضادات الميكروبات ،مع األخذ
في االعتبار التوجيهات التي وضعتها المجموعة االستشارية بشأن الرقابة المتكاملة على
مقاومة مضادات الميكروبات التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
اإلطار الزمني
.2117

ينجز فريق المهام عملل في خالل ثالا دورات (أربع دورات كح ّد أقصى) ،بدءا من عام
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المرفق الثالث
االختصاصات لتوفير المشورة العلمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات
األهداف
توفير المشورة العلمية لدعـم مراجعـة مد ّونـة السلوح للحـ ّد من مقاومة مضـادات

واحتوائهـا

الميكروبـات

(الوثيقـة  ،)CAC/RCP 61-2005وضمان أن تستند على أحدا األدلة والتحليالت العلمية في ما يتعلق
بمقاومة مضادات الميكروبات التي تحملها األغذية ،وأن يعكس النطا على نحو مالئم دور قطاع
الح ّد
في
والزراعة
األغذية
من تطور مقاومة مضادات الميكروبات ،وأن يكون نطا خيارات إدارة المخاطر متاحا لتنظر فيل
هياة الدستور الغذائي .وعالوة على ذلك ،ينبغي أن تسعى المشورة العلمية إلى تحديد أؤ قضايا
أخرى يجب النظر فيها في سيا مراجعة نصوص الدستور الغذائي القائمة وزأو وضع نصوص
جديدة في الدستور الغذائي.
وبع
()1

()2

()3

المسائل الرئيسية التي ينبغي معالجتها:

استعراض البيانات الجديدة ذات الصلة بتط ّور مقاومة مضادات الميكروبات وانتقالها على
طول السلسلة الغذائية بهدف:
 تحديد جميع المصادرزالمساهمين المحتملين والممارسات في ما يتعلق بتطوير وزأوانتقال مقاومة مضادات الميكروبات التي تحملها األغذية
 تحديد وتقييم تدابير إدارة المخاطر عند نقاط مختلفة من السلسلة الغذائية لمعالجةمقاومة مضادات الميكروبات ،وتوفير المشورة بناء عليل بشأن فعالية خيارات إدارة
المخاطر.
مع اةشارة بصورة خاصة إلى قائمتي مضادات الميكروبات الشديدة األهمية لمنظمة
الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ،والحدود القصوى للمخلفات في
الدستور الغذائي والمعلومات العلمية األحدا بشأن المقاومة وحصولها في السلسلة
الغذائية.
 إعادة النظر في النقاش الذؤ جرى خالل اجتماع الخبراء عام  2117حول هذا المسألة،وتحدي المشورة باالستناد إلى المعارف الحالية لتوفير مشورة قائمة على األدلة بشأن
كيفية توجيل األعضاء في الدستور الغذائي الستخدام القوائم الثالا في إدارة مقاومة
األخذ
مع
األغذية،
تحملها
التي
الميكروبات
مضادات
في االعتبار الحاجة إلى إحقا التوازن بين حاجات الصحة العامة وحاجات صحة
الحيوانات
واألمن الغذائي.
البحب فببي التحببدؤ الببذؤ يواجهببل قطبباع األغذيببة والزراعببة بالنسبببة إلببى تغييببر الممارسببات
وتلبية الحاجات العالمية لألغذية ،وتوفير المشورة بشبأن ببدائل لمضبادات الميكروببات ،فبي
سالسل قيمة مح ّددة ،األمبر البذؤ سبوف يبدعم تغييبر السبلوح ويشبجّع علبى تنفيبذ ممارسبات
ترمي إلى معالجة مقاومة مضادات الميكروبات.

