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مقدمة
-1

عقدت اللجنة التنفيذية هليئة الدس تتتور الغذائي (اللجنة التنفيذية) دورهتا الثالثة والس تتبعني يف املقر الرئيس تتي ملنظمة الص تتحة
الت ت ت تع ت ت تتاملت ت ت تي ت ت تتة يف جت ت ت تنت ت ت تيت ت ت ت خ ت ت تتالل الت ت ت تف ت ت تترتة م ت ت تتن  10إىل  13يت ت ت تولت ت ت تي ت ت تتو ت ت تتو  .2017وتت ت ت ترأس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ال ت ت تتدورة
الستتيدة ( Awilo Ochieng Pernetستتويسترا)ي رئيستتة هيئة الدستتتور الغذائي .وترد قائمة كاملة باملشتتاركني يف املرفق األول
هبذا التقرير.

افتتاح الدورة
-2

رّكز الدكتور Oleg Chestnovي املدير العام املستتاعد ملنظمة الصتتحة العاملية  -األمراض غري الستتارية والصتتحة النفستتيةي يف
كلمته االفتتاحية على أمهية خطة عام  2030وتوقعات الدول األعض ت تتا بش ت تتسن املس ت تتامهة اليت مكن أن يقدمها الدس ت تتتور
الغذائي لتحقيق اهلدف  12من أهداف التنمية املس ت تتتدامة واملقاص ت تتد األخر ذات الص ت تتلة .وش ت تتدد على الدور اهلام الذي
يضتتطلب به حستتاا أمانة الدستتتور الغذائي (حستتاا األمانة الثا ) يف دعم البلدان لتعزيز مشتتاركتها يف الدستتتور الغذائي.
وشت ّدد أيضتتا على أمهية قيق االتستاق بني عمل الدستتتور الغذائي والستتياستتات الرفيعة املستتتو يف جما ي الصتتحة والزراعة
على املستويني الوطين والدو ي.

-3

ورحبت ت ال تتدكتورة  Renata Clarkeي رئيست ت ت ت ت ت ت تتة وح تتدة س ت ت ت ت ت تتالم تتة وجودة األغ تتذي تتةي إدارة الزراع تتة و تتاي تتة املس ت ت ت ت ت تتتهلت ت
ّ
يف منظمة األغذية والزراعة (الفاو)ي بسعض ت تتا اللجنة نيابة عن املدير العام للمنظمةي واعتربت أهنا تر أن اللجنة التنفيذية
ماض تتية على مس تتار س تتني تسالريها االس ترتاتيجي على عمل الدس تتتور الغذائي .وأش تتارت إىل اجلدو االس ترتاتيجية الكرب
لعدد من البنود املعروضتتة على اللجنة وأ ّكدت أيضتتا على ضتترورة أن تو ي منظومة الدستتتور الغذائي ما يكفي من االهتمام
لقدرة البلدان على تنفيذ مواصفات الدستور الغذائي والحتياجاهتا يف جمال تنمية القدرات.

-4

وأش تتارت الرئيس تتة إىل نتائ الدورة األربعني مل ر املنظمة اليت انعقدت خالل الفرتة املمتدة من  3إىل  8يوليو و
يف روماي إيطالياي مبا يف ذل اعتماد قرار يصادق على إعالن  7يونيو حزيران يوما عامليا لسالمة األغذية .وش ّددت على
أمهية إعالن هذا اليوم العاملي لالرتقا مبستو الوعي بسمهية سالمة األغذية يف املسامهة يف تعزيز اية صحة املستهل .

-5

وألقى أمني الدستور الغذائي أيضا كلمة ذ ّكر فيها مبختل أدوار األعضا يف اللجنة التنفيذية.

2017

اعتماد جدول األعمال (البند  1من جدول األعمال)
-6

2

اعتمدت الدورة الثالثة والس ت ت تتبعون للجنة التنفيذية جدول األعمال امل ق ي ووافق على مناقش ت ت تتة البنود اإلض ت ت تتافية التالية
ضمن البند  10بعنوان "ما يستجد من أعمال":
1
2

احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة.
اهلدف  2من أهداف التنمية املستدامة :القضا على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية ّ
الواليقة CX/EXEC 16/73/1
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 -1توجيهات ممكنة من اهليئة بشسن استخدام مبيدات اآلفات البيولوجية واألمسدة البيولوجية واملنشطات البيولوجية
وعالقتها بالتجارة (منسق أمريكا الالتينية والبحر الكارييب) (الواليقة )CRD6؛
 -2واملشاركة يف رئاسة اجتماعات الدستور الغذائي (منسق آسيا) (الواليقة .)CRD4

االستعراض

التقييمي (البند  2من جدول األعمال)

3

-7

حبث اللجنة التنفيذية هليئة الدستتتور الغذائي يف دورهتا الثالثة والستتبعني يف الوالائق املعروضتتة لالستتتعراض التقييمي من قبل
اللجان الست ت ّ عش تترة اليت عقدت اجتماعات هلا منذ الدورة اكحادية والس تتبعني للجنة التنفيذية واللجان الثالل اليت تعمل
باملراسلة واقرتاحات العمل اجلديد املعروضة مباشرة على األمانة.

-8

وأشارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني إىل ما يلي:
 -1اتبع حبذافريها إجرا ات وضتتب النصتتوا املعروضتتة على اهليئة العتمادها بصتتيغتها النهائية أو العتمادها عند
اخلطوة 5؛
بكل منها؛
 -2وإ ّن عمل اللجان مضي بشكل عام قدماً وفقاً للجداول الزمنية اخلاصة ّ
 -3واستوف مجيب البنود املقرتحة كعمل جديد معايري االستعراض التقييمي.

-9

وأُبلغ اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس ت تتبعني بس ّن األحكام اخلاص ت تتة بالتوس ت تتيم لعدد من املواص ت تتفات الس ت تتلعية ينبغي
إقرارها من قبل الدورة الرابعة واألربعني للجنة املعنية بتوسيم األغذية اليت ستنعقد يف شهر أكتوبر تشرين األول .2017

الخالصة
-10

أوص اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني بسن تقوم اهليئة مبا يلي:
-1

دراستتة مجيب النصتتواي لغرض اعتمادهاي كما اقرتحتها وصتتادق عليها اللجان املختصتتة باستتتثنا تل الواردة
أدناه واليت أبدت بشسهنا اللجنة التنفيذية تعليقات وتوصيات حمددة؛

-2

لكل من منتجات طحل البورفريا (جلنة التنس تتيق يف آس ت تيا)؛
واإلحاطة ً
علما بس ّن اعتماد املواص تتفات اإلقليمية ّ
والياكون (جلنة التنسيق يف أمريكت ت ت تتا الالتينيت ت ت ت ت تتة والبحر الكارييب)؛ و بدة الشيا (جلنة التنسيق يف أفريقيا) وشراا
الدوغ (جلنة التنسيق يف الشرق األدىن)؛ واملواصفات اخلاصة بالكمون والزعرت اجملف والفلفل األسود واألبيض
واألخضتتر (اللجنة املعنية بالتوابل وأعشتتاا الطهي)؛ واملواصتتفة اخلاصتتة بزيوت الستتم (اللجنة املعنية بالزيوت

 3الوالائق  CX/EXEC 17/73/2و CX/EXEC 17/73/2 Add.1و CX/EXEC 17/73/2 Add.2والتعليقات اإلضافية لرؤسا اللجان ()CRD01
وتعليقات الواليات املتحدة األمريكية واال اد الدو ي ملنتجي عصائر الفاكهة ( )CRD02ومنسق جلنة التنسيق للدستور الغذائي يف أمريكا الالتينية
والبحر الكارييب (.)CRD05
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والدهون)؛ وامللحقات لبعض اخلض تتار الست تريعة التجميد (اللجنة املعنية بالفاكهة واخلض تتر املص تتنعة) س تتتخض تتب
للمص ت ت ت ت ت تتادقة من جان الدورة الرابعة واألربعني للجنة املعنية بتوس ت ت ت ت ت تتيم األغذية (أي يف حال اعتمدت هيئة
الدستور الغذائي يف دورهتا األربعني املواصفات ستُنشر كمواصفات للدستور الغذائي فقط بعد إقرارها من قبل
اللجنة املعنية بتوسيم األغذية)؛
-3

علما بس ّن عمل اللجنتني يس ت ت ت ت تتري وفق اجلداول الزمنية لكل منهاي باس ت ت ت ت تتتثنا تل املدرجة أدناه واليت
واإلحاطة ً
أصدرت بشسهنا تعليقات وتوصيات حمددة؛

-4

والنظري لغرض املوافقةي يف مجيب البنود املقرتحة كعمل جديد باستتتثنا تل املدرجة أدناه واليت أصتتدرت بشتتسهنا
تعليقات وتوصيات حمددة.

لجنة تنسيق الدستور الغذائي في أمريكا الشمالية وجنوب غرب المحيط الهادئ
املواصفة اإلقليمية لعصري التوت اهلندي املخمر (العمل جا ٍر)
-11

أش ت ت ت ت ت ت تتارت اللجنتتة التنفيتتذيتتة يف دورهت تا الثتتالثتتة والس ت ت ت ت ت تتبعني إىل أ ّن هتتذا العمتتل ح ةهز بعتتد لتقتتدمتته إىل خطوة الحقتتة
من اإلجرا ات ويُعز الستتب الرئيستتي لذل إىل عدم وجود مشتتاركة فعالة من قبل بلدان جزر احمليط اهلادت وقد طلب
بنا على ذل جلنة تنسيق الدستور الغذائي يف أمريكا الشمالية وجنوا غرا احمليط اهلادت يف دورهتا الرابعة عشرة ديد
الفرتة الزمنية احملددة الستكمال العمل إىل عام .2020

الخالصة
-12

قام اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني مبا يلي:
-1

اقرتح على اهليئة يف دورهتا األربعني تعديل الس ت تتنة احملددة الس ت تتتكمال العمل يف ما يتعلق مبش ت تتروع املواص ت تتفة
اإلقليمية املقرتحة لعصري التوت اهلندي املخمر لتصبح سنة 2021؛

-2

وأوص ت كالً من الفاو ومنظمة الص تتحة العاملية والش تتركا اآلخرين بالبحي يف إمكانية تقدإ مس تتاعدة إض تتافية
إىل بلدان جزر احمليط اهلادت لوضب املواصفات.

لجنة تنسيق الدستور الغذائي في آسيا

مدونة السلوك اإلقليمية ملمارسات النظافة اخلاصة باألغذية اليت تباع يف الشوارع يف آسيا (العتمادها)
-13

أش ت ت ت ت تتار ممثل منظمة الص ت ت ت ت تتحة العاملية إىل أ ّن مش ت ت ت ت تتروع املدونة اإلقليمية ملمارس ت ت ت ت تتات النظافة اخلاص ت ت ت ت تتة باألغذية اليت تباع
يف الش توارع يف آستتيا هو رابب نص من هذا النوع تقوم بإعداده جلنة من جلان التنستتيق اإلقليمية باتباع هن إرشتتادي وليس
قائما على املخاطر.
ً
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الخالصة
-14

يف ض ت ت تتو املالحظة أعالهي وافق اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس ت ت تتبعنيي مب التوص ت ت تتية بدراس ت ت تتة مدونة املمارس ت ت تتات
اإلقليمية لنظافة األغذية اليت تباع يف الش توارع يف آستتيا من قبل اهليئة يف دورهتا األربعني بغرض اعتمادهاي على الطل إىل
األمانة إجرا ليل مقارن ملدونات املمارستتات اإلقليمية األربب اخلاصتتة باألغذية اليت تباع يف الشتوارع وعرض النتائ على
الدورة اكحادية واخلمس تتني للجنة املعنية بنظافة األغذية ( )2018الس تتتعراض تتها يف ض تتو عمل اللجنة بش تتسن مراجعة املبادت
العامة لنظافة األغذية ( )CAC/RCP 1-1969ولتحديد اإلجرا ات املناسبة لذل .

العمل اإلمجا ي
-15

اُبلغ اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس ت تتبعني بس ّن جلنة تنس ت تتيق الدس ت تتتور الغذائي يف آس ت تتيا س ت تتتنظر يف دورهتا اكحادية
والعش ترين ( )2018يف أربب والائق للمناقش تتةي مما قد يفض تتي إىل عمل جديد ي الر بالتا ي على قدرة جلنة التنس تتيق يف آس تتيا
على إدارة عملها بشكل فعال.

الخالصة
-16

دع اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني جلنة تنسيق الدستور الغذائي يف آسيا إىل وضب سلّم باألولويات و ديد
مراحل اقرتاحات العمل اجلديد لوض ت ت ت ت ت تتب مواص ت ت ت ت ت تتفات إقليمية من أجل التوفيق بني دورها كمنتد إقليمي والبنود األفقية
املدرجة على جدول أعمال جلنة التنسيق اإلقليمية ومهمتها املتمثلة يف وضب مواصفات إقليمية.

اللجنة المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في األغذية

العمل اإلمجا ي
-17

أشت ت تتارت اللجنة التنفيذية إىل أ ّن عمل اللجنة املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية تضت ت ت ّتمن مكونات است ت تتتُخدم
معا .وأش ت ت ت ت ت تتري كذل إىل أ ّن جلنة الدس ت ت ت ت ت تتتور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري
كعقاقري بيطرية وكمبيدات لآلفات يف آن ً
البيطرية يف األغذية وجلنة الدستتتور الغذائي املعنية مبخلفات املبيدات مكن أن تعقدا اجتماعهما جنبًا إىل جن وستتتكون
الفرصة املقبلة لذل يف عام .2021

-18

وعلّق أحد األعضتتا على قيمة تعليقات الرئيس .ويف ما ص تعليقات الرئيستتني .وبالنستتبة إىل تعليق رئيس اللجنة املعنية
مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية بشسن وضب حدود قصو ملخلفات العقاقري البيطرية لال ستخدامات غري العالجيةي
حل م ّكن اللجنة املعنية مبخلفات
ككل إةاد ّ
أش ت تتار هذا العض ت تتو إىل أنه من األفض ت تتل ملا فيه مص ت تتلحة الدس ت تتتور الغذائي ّ
العقاقري البيطرية يف األغذية واللجنة التنفيذية للدس ت ت ت ت ت تتتور الغذائي وهيئة الدس ت ت ت ت ت تتتور الغذائي من االس ت ت ت ت ت تتت فادة من وقتها
على أكمل وجه.

5
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-19

تجع اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والست ت ت تتبعني على توطيد التعاون بني اللجنة املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف
شت ت ت ت ّ
األغذية واللجنة املعنية مبخلفات املبيدات عند النظر يف مكونات اكحدود القص تتو للمخلفات املس تتتخدمة كعقاقري بيطرية
معا ودع اللجنتني إىل إةاد طرق مبتكرة لتوطيد التعاون بينهما.
وكمبيدات لآلفات يف آن ً

اللجنة المعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية الخاصة

العمل جا ٍر
-20

أشت تتارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والست تتبعني إىل حدول تسخري يف عمل اللجنة بالنست تتبة إىل عدد من البنود مقارنة
باجلدول املقرر هلا.

-21

ويف ما يتعلق بالعمل اخلاا بالقيمة املرجعية للمتطلبات من املغذيات بالنستتبة إىل الرضتتب األكرب ستتنًا واألطفال الصتتغاري
أوضت ت ت ت ت تتح األمانة أ ّن اللجنة ال تزال تقدم الدعم الال م هلذا العمل .لكن خالل دورتيها األخريتنيي ورغم التوصت ت ت ت ت تتل إىل
اتفاق لعقد اجتماع جملموعة عمل للخربا تتوىل تقييم اكحاجة إىل ديد القيمة املرجعية للمتطلبات من املغذيات بالنس ت ت تتبة
إىل الرضتب األكرب ستنًا واألطفال الصتغاري وقيمة ذل ي فضتالً عن الغاية من ديد تل املتطلبات والستكان الذين تنطبق
ديداي ح تتمكن اللجنة من اختيار رئيس تتني مش تتاركني لقيادة جمموعة عمل اخلربا املذكورة .وس تتتواص تتل اللجنة يف
عليهم ً
دورهتا التاسعة والثالالني مناقشة اخلطوات املقبلة يف هذا اجملال.
الخالصة

-22

قام اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني مبا يلي:
 -1اقرتح أن تعمد هيئة الدستتتور الغذائي يف دورهتا األربعني إىل ديد اإلطار الزمين املوضتتوع الستتتكمال العمل
بالنسبة إىل:
(أ)

استعراض املواصفة اخلاصة مبستحضر املتابعة ( )1987-156 CODEX STANإىل 2019؛

(ا) وإعطا تعري للتدعيم اكحيوي إىل 2019؛
(ج)

والقيمة املرجعية للمغذيات  -األمراض غري املعدية بالنسبة إىل األ اض الدهنية أوميغا 3-ذات
السلسلة الطويلة كحمض االيكوسابنتينوي و ض األوكساهيكسانوي إىل .2018

تجع اللجنة على إةاد ُهن بديلة إلحرا تقدم يف العمل اخلاا بالقيم املرجعية للمتطلبات من املغذيات
 -2وش ت ت ّ
بالنسبة إىل الرضب األكرب سنًا واألطفال الصغار مب التذكري بس ّن آخر مهلة موضوعة هلا هي سنة .2019
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لجنة تنسيق الدستور الغذائي في أفريقيا
املواصفة اإلقليميّة لزبدة الشيا غري املكررة (العتمادها)
-23

أش تتارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس تتبعني إىل أنهي رغم احتوا مش تتروع املواص تتفة على مجيب عناص تتر املواص تتفات
الس تتلعيةي إال أ ّن بعض األقس تتام ال تتس تتق مب الص تتيغة املوحدة ملواص تتفات الدس تتتور الغذائي الس تتلعيةي كما نص عليه دليل
اجملهزة.
اإلجرا اتي ومب صيغة املواصفات األخر للمنتجات ّ

الخالصة
-24

وافق اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني على الطل إىل األمانة القيام مبا يلي:
 -1املوا مة بني صتتيغة األقستتام املتعلقة بنظافة األغذية وامللوالات مب النص املعياري املوحد يف دليل اإلجرا ات قبل
إصدارها ضمن مواصفة إقليمية للدستور الغذائي؛
 -2وموا مة صيغة املواصفة مب صيغ املواصفات السلعية األخر حبيي تنظر فيها جلنة تنسيق الدستور الغذائي يف
أفريقيا يف دورهتا الثالثة والعشرين.

املواصتفة اإلقليمية للمنتجات املصتنوعة من الكستافا املطبوخة املخمرة (من نوع  )Manihot sppواملواصتفة اإلقليمية
ألوراق اجلنتيوم (من نوع ( )Gnetum Sppالعتماده عند اخلطوة )5
-25

أشارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني إىل أ ّن صيغة املواصفتني ال تتوا م مب صيغة املواصفات األخر اخلاصة
باملنتجات اجملهزة.

الخالصة
-26

أوصت ت ت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس ت تتبعني بسن تقوم جلنة تنس ت تتيق الدس ت تتتور الغذائي يف أفريقيا مبوا مة مش ت تتروعي
املواصفتني املقرتحتني مب الصيغة املعيارية املوحدة للمواصفات األخر اخلاصة باملنتجات اجملهزة قبل إحالتهما العتمادمها
عند اخلطوة  8وتوضيح استخدام املرفق  1من مشروع املواصفة اإلقليميّة ألوراق اجلنتيوم (من نوع .)Gnetum Spp

مشروع املواصفة اإلقليمية املقرتحة للحوم اجملففة (العمل جا ٍر)
-27

أش ت تتارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس ت تتبعني إىل أ ّن اس ت تتتكمال هذا العمل يف موعده يتطلّ مش ت تتاركة نش ت تتطة من
األعضا يف إقليم أفريقيا.
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العمل اإلمجا ي
-28

أشارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني إىل أ ّن جلنة تنسيق الدستور الغذائي يف أفريقيا ستنظري يف دورهتا الثالثة
والعش ترين ()2018ي باإلضتتافة إىل العمل اجلاريي يف واليقتني للمناقشتتةي مما قد يفضتتي إىل عمل جديدي وستتتباشتتر العمل
على وضب خطة اسرتاتيجية إقليمية جديدة.

الخالصة
-29

دع اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني جلنة تنسيق الدستور الغذائي يف أفريقيا إىل وضب سلّم باألولويات و ديد
مراحل اقرتاحات العمل اجلديدة لوض ت ت ت ت تتب مواص ت ت ت ت تتفات إقليمية من أجل التوفيق بني دورها كمنتد إقليمي والبنود األفقية
املدرجة على جدول أعمال جلنة التنسيق اإلقليمية ومهمتها املتمثلة يف وضب مواصفات إقليمية.

اللجنة المعنية بالتوابل وأعشاب الطهي
املواصفات اخلاصة بالكمّون؛ والزعرت اجملف ؛ والفلفل األسود واألبيض واألخضر (لالعتماد)
-30

معمق لبعض األقس ت ت ت تتام (القس ت ت ت تتم  2-3بش ت ت ت تتسن عوامل اجلودة)
أعرا أحد األعض ت ت ت تتا عن قلقه لتع ّذر إجرا اس ت ت ت تتتعراض ّ
من املواصفات الثالل إال بعد انتها االجتماعي وبالتا ي فإ ّن النصوا املقرتحة العتمادها تتضمن إشارات إىل مستويات
أعلى من الشت ت ت ت ت ت توائ ت مقتتارنتتة بتل ت املوجودة يف املمتتارس ت ت ت ت ت ت تتات التجتتاريتتة الس ت ت ت ت ت ت تتائتتدة ممتتا قتتد يس ت ت ت ت ت تتفر عن ص ت ت ت ت ت تتعوبتتات
على مستو التجارة.

الخالصة
-31

قام اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني مبا يلي:
 -1رأت أن التعليق الس تتال الذكر يتخطى نطاق االس تتتعراض التقييمي وأش تتارت إىل أنه يتعني معاجلته يف س تتياق
مناقشات الدورة األربعني هليئة الدستور الغذائي؛
 -2ووافق على رفب توص ت ت ت تتية بسن تقوم اهليئة يف دورهتا األربعني بالنظر يف اعتماد النص ت ت ت تتوا الثالالة كما اقرتحتها
أقرهتا اللجان املعنيةي رهنًا مبص ت تتادقة اللجنة املعنية
اللجنة املعنية بالتوابل وأعش ت تتاا الطهي يف دورهتا الثالثة وكما ّ
بتوسيم األغذية يف دورهتا الرابعة واألربعني على األحكام اخلاصة بالتوسيم.
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مشروع املواصفة املقرتحة للزعرت الربّي (العمل جا ٍر)
-32

أش تتارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس تتبعني إىل أنه كان من املنتظر إهنا العمل بش تتسن مواص تتفة الزعرت الربي حبلول
عام  2017ولكن اللجنة املعنية بالتوابل وأعش ت ت ت ت تتاا الطهي أرجع ي يف دورهتا الثالثةي املواص ت ت ت ت تتفة إىل اخلطوة  2 3لبلورهتا
بري.
بشكل أكرب حبيي تشمل كل املنتجات اليت تتم التجارة هبا كزعرت ّ

الخالصة
-33

اقرتح اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس ت ت ت ت ت تتبعني أن دد اهليئة يف دورهتا األربعني اإلطار الزمين إلهنا العمل على
الربي حىت عام .2019
مواصفة الزعرت ّ

العمل اجلديد
-34

نوعا من أنواع
أوض ت ت ت ت تح األمانة أن اللجنة املعنية بالتوابل وأعش ت ت ت تتاا الطهي أع ّدت قائمة غري ش ت ت ت تتاملة بسكثر من ً 114
التوابل وأعشتتاا الطهي اليت مكن وضتتب مواصتتفة بشتتسهنا .ووافق اللجنة املعنية بالتوابل وأعشتتاا الطهيي بغية التعجيل
يف عملية وضتتب املواصتتفاتي على مجب التوابل وأعشتتاا الطهي حبس ت أجزا النباتات وف ًقا الستتتخدامها يف القطاعي أي
أجزا جمففة من األ هار؛ وفاكهة ومثار لبيّة جمففة؛ وأوراق جمففة؛ وقشت تتور ؛ وجذامري جمففة؛ وجذور وأبصت تتال؛ وأعشت تتاا
الطهي وما إىل ذل  .وسيكون لكل مواصفة مجاعية شروط عامة جملموعة معيّنة من التوابل الواقعة ضمن الفئة نفسها من
معني من التوابل يف املالحق.
أجزا النباتاتي وتُدرج الشروط احملددة لنوع ّ

-35

ومن مث أوصت ت اللجنة املعنية بالتوابل وأعش تتاا الطهي اهليئة باملوافقة على س تتبب والائق مش تتاريب جديدة س تتيتم النظر فيها
توضح كي سيجري وضب الشروط العامة للمجموعة إىل جان
ضمن مخس فئات أساسية من اجملموعاتي غري أهنا ح ّ
الشروط احملددة للسلعة املعنيّة.

-36

وقد أوصت ت اللجنة املعنية بالتوابل وأعش تتاا الطهي حىت اآلن باعتماد الالل مواص تتفات س تتلعية من أص تتل أربعة مش تتاريب
موافق عليهاي رغم اكحاجة إىل تقييم قدرة اللجنة على االض ت تتطالع بنجاح بسكثر من أربعة مش ت تتاريب لوض ت تتب مواص ت تتفات يف
الوق نفسه.

الخالصة
-37

أوص اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني مبا يلي:
 -1اهليئة بالنظر يف البنود السبعة املقرتحة لعمل جديد بغرض املوافقة عليها؛
 -2واللجنة املعنية بالتوابل وأعشاا الطهي بسن تنظر خالل دورهتا املقبلة يف ما يلي:
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(أ) اعتماد هن تدرةي لوضب املواصفات اجلماعيةي من خالل مثالً ديد األولويات من العمل اخلاا
كل من السلب التابعة للمجموعة نفسها قبل وضب مواصفة مجاعية؛
باملواصفات بالنسبة إىل ّ

(ا) وإنش ت ت ت تتا جمموعات عمل حبض ت ت ت تتور األعض ت ت ت تتا (مثل جمموعة معنية بسعمال الدورة) أو غريها من اآلليات
املوحدة.
للبحي يف التعليقات اخلطية وتيسري مناقشة املشاريب ّ

اللجنة المعنية بالدهون والزيوت
املواصفة اخلاصة بزيوت األمساك (العتمادها)
-38

أعرا منس ت ت ت ت ت تتق إقليم أمريكتتا الالتينيتتة والبحر الكتتارييبي بتتاإلش ت ت ت ت ت ت تتارة إىل تعليقتتاتتته اخلطيتتة الواردة يف واليق تة قتتاعتتة امل ر
مذكرا بسن اللجنة املعنية بالدهون والزيوت قد وافق على إحالة النص العتماده
رقم 5ي عن قلقه إ ا اعتماد املواص ت ت ت ت ت تتفة ً
عند اخلطوة  8على الرغم من )1( :املناقش ت ت تتة اليت دارت بش ت ت تتسن ص ت ت تتعوبة اس ت ت تتتخدام نطاقات األ اض الدهنية الواردة يف
اجلدول  1كمقياس وحيد لتحديد امتثال ي الستتم للقستتم  1-2من املواصتتفة من دون إجرا ليالت إضتتافية؛ و()2
النزاعات اليت قد يولّدها اعتماد املواص ت ت تتفة وتنفيذها .وبعد التش ت ت تتديد على الطابب املعقد للمس ت ت تتائل املطروحة والتذكري بس ّن
جمددا قلقه
أقرت بسن اآللية املقرتحة لتحديد االمتثال قد يش ت ت تتوهبا اللبسي أكد املنس ت ت تتق ً
اللجنة املعنية بالدهون والزيوت قد ّ
إ ا اعتماد مواصفة ال تزال مسسلة شائكة متصلة هبا عالقة.

-39

وذ ّكرت األمانة بس ّن اللجنة املعنية بالدهون والزيوت قد ناقش ت ت يف دورهتا اخلامست تتة والعش ت ترين صت تتعوبة است تتتخدام نطاقات
لتعرف على يوت األمساك من دون لبس ال ست ت تتيما تل املست ت تتتخلص ت ت تة من
األ اض الدهنية لوحدها لتحديد األصت ت تتالة وا ّ
األنش ت ت تتوجة .كما أعادت األمانة التسكيد على املالحظات اليت ق ّدمتها اللجنة املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا اخلامس ت ت تتة
والعش ترين ومفادها أن ش تتكل املواص تتفات الس تتلعية للدس تتتور الغذائي املنص تتوا عليها يف دليل اإلجرا ات ال يلحظ إدراج
جمددا بسنهي من أجل معاجلة
أحكام أفقية بشسن إصدار الشهادات والتتبب بالنسبة إىل املواصفات السلعية .وذ ّكرت األمانة ً
املخاوف اليت أعرب عنها ش تتيليي طلب اللجنة املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا اخلامس تتة والعش ترين إىل أمانة الدس تتتور
تعميما هبدف رصد
الغذائيي يف حال اعتماد اهليئة يف دورهتا األربعني ملشروع املواصفة اخلاصة بزيوت األمساكي أن تصدر ً
تطبيق املواص ت تتفة من حيي امتثال يوت األمساك املس ت تتماة مب الش ت تتروط املوض ت تتوعة وأالر ذل على التجارةي على أن تنظر
اللجنة يف دورهتا املقبلة يف نتائ التعميم هذا .ووافق كذل اللجنة املعنية بالدهون والزيوت يف دورهتا اخلامسة والعشرين
على إطالع اللجنة املعنية بفحص الواردات والص تتادرات الغذائية ونظم إص تتدار الش تتهادات على املخاوف املتعلّقة بسص تتالة
يوت األمساك.
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الخالصة
-40

قام اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني مبا يلي:
ض ت ت ت تل معاجلته خالل
 -1خلُص ت ت ت ت إىل أن التعليق املذكور أعاله يتخطى نطاق االست ت ت تتتعراض التقييمي وأنه من املف ّ
الدورة األربعني للهيئة؛
 -2ووافق على أن توصت ت ت ت ت تتي اهليئة يف دورهتا األربعني بالنظر يف اعتماد مشت ت ت ت ت تتروع املواصت ت ت ت ت تتفة لزيوت األمساك كما
أقرهتا اللجان املختصت تتةي رهنًا مبصت تتادقة اللجنة املعنية بتوست تتيم األغذية
اقرتحتها اللجنة املعنية بالدهون والزيوت و ّ
يف دورهتا الرابعة واألربعني على األحكام املتعلّقة بالتوسيم.
العمل اإلمجا ي

-41

أشت ت تتارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والست ت تتبعني إىل أن اللجنة املعنية بالدهون والزيوت ست ت تتتنظر يف دورهتا الست ت تتادس ت تتة
والعش ت ترين ( )2019يف وض ت تتب توجيهات حمددة للبحي يف املقرتحات املتعلّقة جبوان حمددة من عملهاي غري تل املتعلّقة
بوض ت تتب مواص ت تتفات جديدة و أو إدراج يوت نباتية أو دهون حيوانية جديدة يف املواص ت تتفة .كما أش ت تتارت اللجنة التنفيذية
يف دورهتا الثالثة والست ت ت تتبعني إىل أنه رغم التق ّدم اجليد احملر يف عمل اللجنةي يبقى ع العمل اإلمجا ي امللقى على عاتق
جدا.
كبريا ً
اللجنة ً

الخالصة
-42

قام اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني مبا يلي:
رحب مببادرة اللجنة املعنية بالدهون والزيوت الرامية إىل وض ت ت تتب توجيهات إض ت ت تتافية ملراجعة املعامالت أو إدراج
ّ -1
م تع ت ت تتامتتالت وت تع ت ت تتديتتالت تريتري ت ت تتة ج ت ت تتدي ت ت تتدة يف امل تواص ت ت ت ت ت ت تف ت ت تتات املتتوجتتودة بش ت ت ت ت ت ت ت ت تتسن التزيتتوت وال ت ت تتدهتتوني
وأوص ت ت اللجنة بالنظر يف ما إذا كان وض تتب واليقة مش تتروع أو إجرا ات مب ّس ت تطة س تتيس ت ّترع وترية هذا النوع من
العمل؛
 -2وأوص اللجنة بالنظر يف وضب آلية (خطة تطلّعية مثالً) لتحسني إدارة جدول أعماهلا.

اللجنة المعنية بالمواد المضافة إلى األغذية
األحكام اخلاصة باملواد املضافة إىل األغذية يف املواصفة العامة للمواد املضافة إىل األغذية (العتمادها)
-43

جرا إغفال ماي ال تتماشت تتى املذ ّكرة  NN10بشت تتسن "االست تتتخدامات يف املنتجات املطابقة ملواصت تتفة
أوضت تتح األمانة أنه ّ
األلبان املخمرة ( )2003 -243 CODEX STANمبع ّدل  1000ملغ كلغ" واملرتبطة باكحكم اخلاا باست ترتات جليس تترول
النائي است تتيتيل الطرطري واكحمض الدهين (نظام الرتقيم الدو ي  )472e INSيف فئة األغذية FC 01.1.4ي مب املست تتتويات
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القص ت ت ت تتو للمادة  INS 472eيف املواص ت ت ت تتفة املذكورة ( 10 000ملغ كلغ)ي وة أن تكون كاآليت" :االس ت ت ت تتتخدامات يف
املنتجات املطابقة ملواصفة األلبان املخمرة ( )CODEX STAN 243- 2003مبع ّدل  10 000ملغ كلغ".

الخالصة
-44

وافقت ت ت اللجن ت تتة التنفي ت تتذي ت تتة يف دورهت ت تتا الث ت تتالث ت تتة والس ت ت ت ت ت تتبعني على التوصت ت ت ت ت ت تي ت تتة ب ت تتسن تقوم اهليئ ت تتة يف دورهت ت تتا األربعني
بالنظر يف اعتماد مشت تتروع األحكام واألحكام املقرتحة للمواد املضت تتافة إىل األغذية يف املواصت تتفة العامة للمواد املضت تتافة إىل
األغ ت ت تتذي ت ت تتة وم ت تراج ت تع ت ت تتة امل ت ت تتذ ّك ت ترة  NN10امل ت ترت ت تب ت تط ت ت تتة ب ت ت تتسح ت تك ت ت تتام ن ت تظ ت ت تتام الت تترتق ت تيت تتم ال ت ت تتدو ي  INS 472eيف ف ت تئت ت تتة
األغذية .FC 01.1.4

اللجنة المعنية بالفاكهة والخضر المصنعة

العمل جا ٍر
-45

أش ت تتارت األمانة إىل أن عمل اللجنة املعنية بالفاكهة واخلض ت تتر املص ت تتنعة يش ت تتمل  18من املواص ت تتفات الواج اس ت تتتعراض ت تتها
لتحديد أمهيتها بالنس ت ت تتبة إىل التجارة الدولية وبالتا ي ما إذا كان يتعني مراجعتهاي وذل من أجل إجنا املهمة اليت كلّف
مذكورا يف الواليقة املعروضتتة
اهليئة اللجنة املعنية بالفاكهة واخلضتتر املصتتنعة هبا يف عام 1997ي على الرغم من أن ذل ليس
ً
لالستعراض التقييمي.

عمل جديد
-46

أح ت تتاط ت ت األم ت تتان ت تتة اللجن ت تتة التنفي ت تتذي ت تتة عل ًم ت تا ب ت تتاس ت ت ت ت ت تتتالم تس ت ت ت ت ت تتبة اقرتاح ت تتات لعم ت تتل ج ت تتدي ت تتد اس ت ت ت ت ت تتتج ت تتاب ت تتة مل ت تتا ورد
يف الواليقة ( CL 2017/07-PFVطل لعمل جديد بشتتسن مواصتتفة الدستتتور الغذائي للفاكهة واخلضتتر املصتتنّعة) الصتتادرة
عن أمانة الدس تتتور الغذائي بنا على طل اللجنة املعنية بالفاكهة واخلض تتر املص تتنعة يف دورهتا الثامنة والعشت ترين ()2016ي
وبإكمال والائق املشتتاريب كافة واشتتتماهلا على معلومات كافية بشتتسن معايري ديد أولويات العملي مبا يف ذل املعايري اليت
تنطبق على السلب.

-47

علما بسنه من أص ت تتل االقرتاحات التس ت تتعة املق ّدمةي مكن للجنة املعنية
وأخذت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس ت تتبعني ً
بالتوابل وأعشتاا الطهي أن تنظر يف العمل اخلاا بالفلفل اكحار اجملف بنا على توصتية اللجنة املعنية بالفاكهة واخلضر
املص ت تتنعة يف دورهتا الس ت تتابعة والعشت ت ترين ()2014ي ومكن ض ت تتم العمل على البوترس ت تتيمون اجملف (اقرتاح مجهوريّة كوريا) إىل
العمل على الفاكهة اجملففة (اقرتاح تايلند) .فينخفض بالتا ي عدد االقرتاحات لعمل جديد إىل سبعة اقرتاحات.
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ص االقرتاحات لعمل جديدي فقد وردت التعليقات التالية:
ويف ما ّ
 -1اتّس ت تتم عمل اللجنة املعنية بالفاكهة واخلض ت تتر املص ت تتنعة بإنتاجية عاليةي غري أن اللجنة واجه مش ت تتاكل متعلّقة
بالنص ت ت ت ت ت تتاا يف الدورات األخرية إىل جان تراجب باهري لالهتمام بعملها؛ و اإلش ت ت ت ت ت تتارة إىل ليل رئيس
اللجنة املعنية بالفاكهة واخلض ت ت ت ت ت تتر املص ت ت ت ت ت تنعة للعمل اجلديد الذي يتم التش ت ت ت ت ت تتكي فيه باكحاجة إىل العمل على
االقرتاحات املق ّدمة على اعتبار أنه قد ال يكون من املفيد العمل على مواصفات ذات أولوية منخفضة .وة
نظرا إىل ضت ت ت ت تترورة
النظر بعناية يف اكحاجة إىل عقد اجتماعات فعلية للجنة املعنية بالفاكهة واخلضت ت ت ت تتر املصت ت ت ت تتنعة ً
استخدام املوارد احملدودة على حنو كف .
 -2ويشري تقدإ تسعة اقرتاحات لعمل جديد بوضوح إىل اهتمام األعضا مبواصلة العمل على املواصفات اخلاصة
يتعني على اللجنة املعنية بالفاكهة واخلض ت ت تتر املص ت ت تتنعة إجرا اس ت ت تتتعراض فين
اجملهزةي غري أنه ّ
بالفاكهة واخلض ت ت تتر ّ
لالقرتاحات املق ّدمة قبل أن تتخذ اهليئة قر ًارا بشسن عمل جديد يتم قيقه على أفضل وجه من خالل اجتماع
فعلي للجنة.

الخالصة
-49

علما بإكمال والائق املشاريب واستجابتها للمعايري اخلاصة باالستعراض التقييمي.
أخذت اللجنة التنفيذية ً

العمل اإلمجا ي
-50

ونظرا
ذ ّكرت األمانة بسنه ما ال هناك  18مواصتتفة معلقة إىل حني استتتعراضتتهاي فض تالً عن تستتعة اقرتاحات لعمل جديدً .
إىل أن بعض هذه االقرتاحات لعمل جديد تتعلق بتنقيح املواصفات املعلقة إىل حني استعراضهاي فإن ع العمل اكحا ي
يف اللجنة املعنية بالفاكهة واخلض ت ت ت تتر املص ت ت ت تتنعة يتعلّق مبا يلي )1( :العمل املعلّق بش ت ت ت تتسن ديد األولويات من اس ت ت ت تتتعراض
اجملهزة و( )2اقرتاحات وضت تتب مواصت تتفات جديدة تنقيح املواصت تتفات اليت
املواصت تتفات القائمة للعديد من الفاكهة واخلضت تتر ّ
يبلغ عددها اإلمجا ي  19مواصفة مدرجة على جدول أعمال االجتماع املقبل للجنة املعنية بالفاكهة واخلضر املصنعة.

-51

وناقش ت ت ت ت ت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس ت ت ت ت تتبعني النُه املمكن اتباعها ملعاجلة العمل اإلمجا ي اخلاا مبواص ت ت ت ت تتفات
اجملهزة.
الفاكهة واخلضر ّ

-52

جمددا على تعليقاهتم بشتتسن مستتائل املشتتاركةي واالستتتخدام الكف للمواردي وضتترورة استتتعراض االقرتاحات
وأ ّكد األعضتتا ً
لعمل جديد من الناحية الفنيةي واملواص تتفات املعلقة إىل حني اس تتتعراض تتها .كما ء تس تتليط الض تتو على ض تترورة إةاد حل
هلذه املسائل.
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وجر تقدإ االقرتاحات التالية:
 -1اس ت تتتعراض املواص ت تتفات املعلقة إىل حني اس ت تتتعراض ت تتها واالقرتاحات لعمل جديد باملراس ت تتلة (اقرتاح ورد من أحد
أعضا أمريكا الشمالية) وسيسمح هذا االقرتاح بتحديد مستو االهتمام واكحاجة إىل عمل جديد قبل تعيني
موعد لعقد اجتماع فعلي للجنة املعنية بالفاكهة واخلضر املصنعة (يف عام .)2019
اجملهزة
 -2توسيب اختصاصات اللجنة املعنية بالفاكهة واخلضر الطا جة لتنظر يف املسائل املتعلّقة بالفاكهة واخلضر ّ
(اقرتاح ورد من أحد أعض تتا أمريكا الالتينية والبحر الكارييب) .وس تتيس تتمح هذا االقرتاح باس تتتخدام املوارد على
حنو أفضل وضمان مشاركة البلدان األعضا على نطاق أوسب.
 -3املشتتاركة يف استتتضتتافة الدورة القادمة للجنة املعنية بالفاكهة واخلضتتر املصتتنعة مب جلان معنية أخر مثل اللجنة
املعنية بالتوابل وأعش ت ت تتاا الطهي أو اللجنة املعنية بالفاكهة واخلض ت ت تتر الطا جة .وأش ت ت تتار املن ّست ت ت تق من آس ت ت تتيا إىل
استتتعداد اهلند للمشتتاركة يف استتتضتتافة هذا االجتماع على أن يعقد بعد اللجنة املعنية بالتوابل وأعشتتاا الطهي
مباش تترة .وس تتيس تتمح هذا االقرتاح بض تتمان مش تتاركة أوس تتب نطاقًا ومعاجلة الص تتعوبات اليت تواجهها البلدان على
صعيد العمل باملراسلة.

الخالصة
-54

وافق اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس تتبعني على عرض االقرتاحات الثالالة على اهليئة يف دورهتا األربعني الاخاذ قرار
بشسهنا.

اللجنة المعنية بالملوثات في األغذية

املست ت ت ت تتتوي تتات القصت ت ت ت تتو للرص ت ت ت ت ت تتاا يف فواك تته وخضت ت ت ت تتر جمهّزة ت تتارة (مراجع تتة املست ت ت ت تتتوي تتات القصت ت ت ت تتو )

(لالعتماد عند اخلطوة )5
-55

أش ت ت تتارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس ت ت تتبعني إىل أنه من املنظور إجنا هذا العمل يف عام  2015وأن اللجنة املعنية
بامللوالات يف األغذية تنتظر اكحصول على بيانات إضافية إلجنا عملها.

الخالصة
-56

قام اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني مبا يلي:
 -1وافق على توجيه طل إىل اللجنة املعنية بامللوالات يف األغذية بتحديد مهلة منية معقولة إلجنا هذا العمل.
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 -2وأوص ت ت ت اللجنة املعنية بامللوالات يف األغذية بعدم اقرتاح أي عمل جديد لوضت ت تتب مست ت تتتويات قصت ت تتو جديدة
للرصتتاا إلدراجها يف مواصتتفة الدستتتور الغذائي العامة للملوالات والستتموم يف األغذية واألعالف ( CODEX
 )1995-193 STANإىل حني إجنا العمل املتعلّق مبراجعة املستويات القصو املدرجة حاليًا يف املواصفة.

العمل جا ٍر
-57

أشارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني إىل عدم التم ّكن من إجنا العمل اجلاري حبلول السنة املستهدفة.

الخالصة
-58

وافق اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس ت ت تتبعني على توجيه طل إىل اللجنة املعنية بامللوالات يف األغذية بتحديد مهلة
منية معقولة إلجنا العمل اجلاري.

اخلطوط التوجيهية بشسن ليل اطر املواد الكيميائية املوجودة عرضيًا يف األغذية مبستويات متدنية (عمل جديد)
-59

أش تتارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس تتبعني إىل أن واليقة املش تتروع هلذا العمل اجلديد ح ل على الست ت ال املتعلّق
بتوافر املشورة العلميةي وأنه من املهم ضمان اتساق العمل مب مبادت ليل املخاطر.

الخالصة
-60

أوص اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية باملشاركة ب شكل نشط
يف العمل املتعلّق بوضت ت تتب اخلطوط التوجيهية بشت ت تتسن ليل اطر املواد الكيميائية املوجودة عرضت ت تتيًا يف األغذية مبست ت تتتويات
متدنية لضمان االتساق مب مبادت ليل املخاطري وال سيما تقييم املخاطر.

العمل اإلمجا ي
-61

أشتتارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والستتبعني إىل أن جدول أعمال اللجنة املعنية بامللوالات يف األغذية يُرب االهتمام
أقرت ستتاب ًقا بع العمل الكثي امللقى
الكبري الذي يبديه أعضتتا الدستتتور الغذائي بشتتسن عمل اللجنة وأن األخرية قد ّ
ستعد خطة عمل تطلّعية ملواجهة ع العمل املتنامي هذا.
على عاتقها وأهنا ّ

الخالصة
-62

تجع اللجنة على
رحب اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس تتبعني بقرار اللجنة القاض تتي بوض تتب خطة عمل تطلّعية وش ت ّ
ّ
تنفيذها.
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اللجنة المعنية بمخلفات المبيدات

تصني األغذية واألعالف
-63

علما يف دورهتا الثالثة والستتبعني بسنه استتتجابةً لطل اللجنة التنفيذية يف دورهتا اكحادية والستتبعني
أحاط اللجنة التنفيذية ً
بشت ت ت ت ت تتسن الست ت ت ت ت تتنة املست ت ت ت ت تتتهدفة إلجنا العمل على األجزا املتبقية من التصت ت ت ت ت تتني ي لقد أشت ت ت ت ت تتارت اللجنة املعنية مبخلفات
املبيدات يف دورهتا التاس ت ت ت ت ت تتعة واألربعني إىل أن مراجعة النوعني  04و 05ست ت ت ت ت ت تتُنجز يف عام 2018ي والفئة جيم حبلول عام
2020ي وأنه ال مكن حاليًا ديد موعد إجنا العمل املتعلّق باألجزا املتبقية من التص ت ت ت ت تتني ي أي الس ت ت ت ت تتلب األس ت ت ت ت تتاس ت ت ت ت تتية
اجملهزة من مصدر نبايت (الفئة دال).
من مصدر حيوا (الفئة با )؛ واألغذية ّ

الخالصة
-64

اقرتح اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس ت ت ت تتبعني أن تعيد اهليئة يف دورهتا األربعني النظر يف الس ت ت ت تتنة املس ت ت ت تتتهدفة إلجنا
العمل املتعلّق مبراجعة التصني بنا على املعلومات الواردة من الدورة التاسعة واألربعني للجنة املعنية مبخلفات املبيدات.

اللجنة المعنية بفحص الواردات والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات

عمل جديد
-65

أشت ت ت ت تتارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والست ت ت ت تتبعني إىل أ ّن اللجنة املعنية بفحص الواردات والصت ت ت ت تتادرات الغذائية ونظم
إصتتدار الشتتهادات ستتتعقد اجتماعات جملموعات عمل حبضتتور األعضتتا بني الدورة واألخر على ستتبيل التجربة لتيستتري
املشاركة األوسب من قبل البلدان وسرتاعى يف ذل القيود اليت قد تعا منها.

الخالصة
-66

طلب اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس ت تتبعني إىل اللجنة املعنية بفحص الواردات والص ت تتادرات الغذائية ونظم إص ت تتدار
الشهادات إطالع اللجنة التنفيذية على نتائ النه التجرييب.
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اللجنة المعنية بأساليب التحليل وأخذ العيّنات

العمل اإلمجا ي
الخالصة
-67

أوص اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني اللجنة املعنية بسسالي التحليل وأخذ العيّنات بإسناد األولوية القصو
احدا
تدرا و ً
إىل تنقيح املواص تتفة العامة اخلاص تتة بسس تتالي التحليل وأخذ العيّنات ( )CXS 234-1999لض تتمان بقائها مص ت ً
وموالوقًا ألسالي التحليل وأخذ العينات يف الدستور الغذائي.

لجنة تنسيق الدستور الغذائي للشرق األدنى
املواصفة اإلقليمية لشراا الدوغ (العتمادها)
-68

كل من مش تتاريب األحكام اخلاص تتة بتوس تتيم األغذية واملواد
أش تتارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس تتبعني إىل أ ّن إقرار ّ
األول )2017
املض تتافة إىل األغذية ال يزال عال ًقا من الدورة الرابعة والثالالني للجنة املعنية بتوس تتيم األغذية (أكتوبر تش ترين ّ
والدورة اخلمسني من اللجنة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية يف (مارس آذار .)2018

الخالصة
-69

وافق اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والست ت ت ت تتبعني على أن توصت ت ت ت تتي اهليئة يف دورهتا األربعني بالنظر يف اعتماد مشت ت ت ت تتروع
املواص تتفة اإلقليمية كما اقرتحتها جلنة التنس تتيق للش تترق األدىن رهنًا بإقرار األحكام اخلاص تتة بتوس تتيم األغذية واملواد املض تتافة
إىل األغذية من جان اللجنة املعنية بتوس تتيم األغذية يف دورهتا الرابعة واألربعني واللجنة املعنية باملواد املض تتافة إىل األغذية
يف دورهتا اخلمسني.

املواصفة اإلقليمية للزعرت (العتماده عند اخلطوة )5
-70

أشارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني إىل أن املهلة الزمنية إلجنا هذا العمل تد حىت عام .2017

الخالصة
-71

اقرتح اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس تتبعني أن تعدل اهليئة يف دورهتا األربعني الس تتنة املس تتتهدفة إلجنا العمل على
املواصفة اإلقليمية اخلاصة بالزعرت لتصبح عام .2019

REP17/EXEC2
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العمل اإلمجا ي
-72

أشتتارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والستتبعني إىل أن جلنة تنستتيق الدستتتور الغذائي للشتترق األدىن ستتتنظري يف دورهتا
العاشتترةي يف بندين ضتتمن اإلجرا ات اخلاصتتة باخلطوات مها املواصتتفة اإلقليمية اخلاصتتة بالزعرت واليت من املتوقّب إجنا ها من
نظرا إىل عدم
جان جلنة التنس تتيق للش تترق األدىن يف دورهتا العاش تترة واملواص تتفة اإلقليمية للبنة واليت ّ
يتعني توض تتيح حالتها ً
نظر جلنة التنسيق للشرق األدىن فيها خالل دورهتا التاسعةي والالل والائق مناقشة قد تسفر عن عمل جديد.

-73

منسق الدستور الغذائي يف الشرق األدىن على اهتمام اإلقليم مبواصلة العمل على وضب مواصفة للبنة.
وأ ّكد ّ

الخالصة
-74

قام اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني مبا يلي:
 -1طلب إىل جلنة التنسيق للشرق األدىن توضيح حالة املواصفة اإلقليمية للبنة؛
 -2ودع جلنة التنسيق للشرق األدىن إىل وشب سلم باألولويات و ديد اقرتاحات العمل اجلديد لوضب مواصفات
إقليميتتة لتحقيق توا ن على ص ت ت ت ت ت تتعيتتد دورهتتا كمنتتتد إقليميي والبنود األفقيتتة جلتتدول أعمتتال جلتتان التنس ت ت ت ت ت تتيق
اإلقليميةي ووبيفتها املتمثّلة يف وضب مواصفات إقليمية.

اللجنة المعنية باأللبان ومنتجات األلبان (تعمل بالمراسلة)
-75

أُبلغ اللجنة التنفيذية بعدم تلقي أي مس ت ت تتامهات يف اللجنة املعنية باأللبان ومنتجات األلبان بش ت ت تتسن املواص ت ت تتفة اخلاص ت ت تتة
باألجبان اجملهزة وبالتا ي فإ ّن التوصية الصادرة عن اللجنة التنفيذية يف دورهتا اكحادية والسبعني ال تزال قائمة.

املواصفة اخلاصة مبساحيق األلبان املنزوعة الربوتني (العتمادها)
-76

صتة على األحكام اخلاصتتة باملواد املضتتافة إىل األغذية
أحاط األمانة اللجنة التنفيذية علماً بضتترورة مصتتادقة اللجان املخت ّ
وأسالي التحليل وأخذ العينات وتوسيم األغذية.

الخالصة
-77

وافق اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس تتبعني على رفب توص تتية إىل اهليئة يف دورهتا األربعني بالنظر يف اعتماد مش تتروع
املواص تتفة اخلاص تتة مبس تتاحيق األلبان املنزوعة الربوتني كما اقرتحتها اللجنة املعنية باأللبان ومنتجات األلباني رهنًا باملص تتادقة
على األحكام اخلاصتة بالتوستيم واملواد املضتافة إىل األغذية وأستالي التحليل من جان اللجنة املعنية بتوستيم األغذية يف
دورهتا الرابعة واألربعنيي واللجنة املعنية باملواد املض ت تتافة إىل األغذية يف دورهتا اخلمس ت تتنيي واللجنة املعنية بسس ت تتالي التحليل
وأخذ العينات يف دورهتا التاسعة والثالالنيي على التوا ي.
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اللجنة المعنية بالسكر (تعمل بالمراسلة)

مواصفة عصري قص السكر اجملف غري املكرر بالطرد املركزي (العمل جا ٍر)
-78

أشارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني إىل أنه ء ديد اإلطار الزمين إلجنا العمل ألربب سنوات متتالية وأنه ح
التوصل إىل اتفاق بشسن نطاق املواصفة.
يتم ّ

-79

وأشت ت ت ت تتار من ّس ت ت ت ت تق الدست ت ت ت تتتور الغذائي يف إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييبي يف ست ت ت ت تتياق التشت ت ت ت تتديد على الطابب اكحافل
بالتحديات للمهمة املوكلة إىل كولومبيا باعتبارها اجلهة املضتتيفة للجنة املعنية بالستتكر من أجل التوصتتل إىل اتفاق بشتتسن
نطاق املواصفةي وبعد التذكري بسمهية هذا العمل يف اإلقليمي اقرتح ديد اإلطار الزمين املخصص لذل .

الخالصة
-80

أوص اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني اهليئة يف دورهتا األربعني بوق العمل على وضب مواصفة عصري قص
الست ت ت ت تتكر اجملف غري املكرر بالطرد املركزي على اعتبار أن هذا القرار لن منب البلدان املهتمة من تقدإ اقرتاح لعمل جديد
بشسن هذه املنتجات يف املستقبل.

اللجنة المعنية بالحبوب والبقول والحبوب البقولية (تعمل بالمراسلة)
املواصفة اخلاصة بالكينوا (العتمادها عند اخلطوة )5
-81

أحتتاطت األمتتانتتة اللجنتتة التنفيتتذيتتة عل ًمتا بطلت اللجنتة املعنيتتة بتتاكحبوا والبقول واكحبوا البقوليتتة بتسن تنظر اللجنتتة املعنيتتة
بامللوالات يف األغذية يف ديد املستتتويات القصتتو للكادميوم والرصتتاا يف الكينوا وأشتتارت إىل أن املستتتويات القصتتو
املوجودة للرص تتاا والكادميوم يف اكحبوا يف مواص تتفة الدس تتتور الغذائي العامة للملوالات والس تتموم يف األغذية واألعالف
ال تشمل الكينوا.

الخالصة
-82

طلب اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والست ت ت ت تتبعني إىل اللجنة املعنية بامللوالات يف األغذية النظر يف إدراج الكينوا ضت ت ت ت تتمن
املس ت تتتويات القص ت تتو للرص ت تتاا والكادميوم يف اكحبوا املش ت تتمولة مبواص ت تتفة الدس ت تتتور الغذائي العامة للملوالات والس ت تتموم
يف األغذية واألعالف.
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وثائق المشاريع
تنقيح مدونة الس ت ت ت تتلوك للحد من مقاومة املض ت ت ت تتادات امليكروبية واحتوائها (( )CAC/RCP 61-2005فريق املهام اكحكومي
الدو ي املخصص التابب هليئة الدستور الغذائي املعين مبقاومة مضادات امليكروبات (فريق املهام)) والتوجيهات بشسن املراقبة
املتكاملة ملقاومة مضادات امليكروبات (فريق املهام).
-83

وأش ت تتارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس ت تتبعني إىل أن مجاعة العمل الفعلية املعنية مبقاومة مض ت تتادات امليكروبات قد
ناقشت ت العملية املمكن اتباعها لوض تتب مش تتاريب النص تتوا املعروض تتة على فريق املهام يف دورته اخلامس تتة ووافق على رفب
توصية إىل الدورة األربعني للهيئة بشسن إنشا جمموعة عمل إلكرتونية.

الخالصة
-84

أوص اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني اهليئة يف دورهتا األربعني بالقيام مبا يلي:
 -1النظر يف املوافقة على اقرتاحني لعمل جديد بشسن مقاومة مضادات امليكروبات.
 -2وإنشتتا جمموعات عمل إلكرتونية لوضتتب مشتتاريب النصتتوا املقرتحة للتعليق عليها والنظر فيها من جان فريق
يتعني على جمموعات العمل اإللكرتونية إجنا عملها حبلول
املهام يف دورته اخلامس ت ت ت ت ت تتةي مب اإلش ت ت ت ت ت تتارة إىل أنه ّ
منتص شهر سبتمرب أيلول إلتاحة الوق الكايف ملدة شهرين تقريبًا إلبدا التعليقات عليها قبل عرضها على
فريق املهام يف دورته اخلامسة.

االست ت ت ت تتتعراض المنتظم ادارة عم تتل ال تتدست ت ت ت تتتور الغ تتذائي( :مجموع تتات العم تتل االكتروني تتة)

(البند  3من جدول األعمال)

4

-85

عرض األمانة هذا البند من جدول األعمال وق ّدم وصفا للعملية املتبعة يف إجرا االستعراض املنتظم لعام .2016

-86

وأعرب اللجنة التنفيذيةي يف دورهتا الثالثة والسبعنيي عن تسييدها لعملية االستعراض واملنهجية والتحليل واالستنتاجات.

-87

وأش تتارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس تتبعني إىل لربة العديد من املش تتاركني من نفس املنظمة العض تتو املنظمة اليت
أقرت اللجنة بسمهية التنست ت تتيق على املست ت تتتو الوطين
تتمتب بصت ت تتفة مراق واليت تشت ت تتارك يف جمموعات العمل اإللكرتونية .و ّ
للمشاركة يف جمموعات العمل اإللكرتونية.

-88

أقرت اللجنة التنفيذيةي يف دورهتا الثالثة والس ت ت تتبعنيي باكحاجة إىل تقدإ توجيهات عملية إىل مجيب املش ت ت تتاركني يف دورة
كما ّ
حياة جمموعة العمل اإللكرتونية .ومكن جملاالت الدعم أن تشمل ما يلي:
4
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 -1تقدإ توجيهات بش ت ت تتسن الوق املناست ت ت ت إلنش ت ت تتا جمموعة عمل إلكرتونية والبدائل وبش ت ت تتسن كيفية إدارة تقارير
جمموعة العمل اإللكرتونية يف اجللسة العامة (بالنسبة إىل رؤسا اللجنة)؛
 -2وعملية إدارة جمموعة عمل إلكرتونية (الرئاستة والرئاستة املشترتكة)؛ القوال النموذجية لرفب التقارير (مبا يف ذل
قائمة املشاركني) (بالنسبة إىل رؤسا جمموعات العمل اإللكرتونية)؛
 -3والتنسيق على مستو جهات االتصال التابعة للدستور الغذائي (بالنسبة إىل املشاركني)؛
 -4واألدوات الرقمية املتاحة (بالنسبة إىل رؤسا جمموعات العمل اإللكرتونية واملشاركني).
-89

كل من الدس تتتور الغذائي واملنظمات األخر املعنية
وأش تتارت اللجنة إىل أنه نظرا إىل عدد جمموعات العمل اإللكرتونية يف ّ
بوض ت تتب املواص ت تتفاتي من الض ت تتروري بالنس ت تتبة إىل األعض ت تتا ديد جماالت االهتمام ذات األولوية .وتتطل عملية ديد
األولويات التنسيق على املستو الوطيني وهو ما يتوق على قدرات النظم الوطنية للرقابة على سالمة األغذية.

-90

وأش ت ت ت ت ت ت تتارت ممثلتتة الفتتاو إىل أن مبتتادرات بنتتا القتتدرات الوطنيتتة واإلقليميتتة ت إطتتار حس ت ت ت ت ت ت تتاا األمتتانتتة الثتتا مكن
أن تساهم يف سني التنسيق و ديد األولويات واملشاركة يف جمموعات العمل اإللكرتونية.

الخالصة
-91

أوص اللجنة التنفيذيةي يف دورهتا الثالثة والسبعنيي األمانة مبا يلي:
مبني يف واليقة العمل والفقرة 88؛
 -1وضب توجيهات عملية جملموعات العمل اإللكرتونية على حنو ما هو ّ
 -2ودراسة العراقيل اليت تعرتض سبيل املشاركة النشطة و ديد اكحلول املمكنة؛

 -3وتست ت ت ت ت تتجي ت تتل اإلجرا ات املتخ ت تتذة كجز من التقرير عن تنفي ت تتذ اخلط ت تتة االس ت ت ت ت ت ترتاتيجي ت تتة لل ت تتدست ت ت ت ت تتتور الغ ت تتذائي
للفرتة 2019-2014؛
 -4ومواصلة االستعراض املنتظم إلدارة عمل الدستور الغذائي.

إعادة تنشت تتيط لجان التنست تتيق المشت تتتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصت تتحة العالمية

(البند  4من جدول األعمال)
-92

5

أشتتارت األمانة إىل الدور اهلام الذي ت ديه جلان التنستتيق اإلقليمية باعتبارها منتديات إقليمية للتنستتيق وتبادل اآلرا بشتتسن
عمل الدستور الغذائي؛ وكمنتديات للفاو ومنظمة الصحة العاملية للمشاركة مب البلدان ومناقشة االحتياجات والتحديات
ذات األولوية اليت يُست تترتشت تتد هبا يف اخطيط وتنفيذ األنشت تتطة املتعلقة بالتغذية وجودة األغذية وست تتالمتها يف األقاليم التابعة
هلا؛ وك سجهزة إقليمية لوضت ت تتب املواصت ت تتفات؛ وجهات مست ت تتامهة يف حوكمة الدست ت تتتور الغذائي من خالل مشت ت تتاركة املنست ت تتقني
5
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اإلقليميني يف اللجنة التنفيذية .وس ت ت ت تتع عملية إعادة التنش ت ت ت تتيط إىل كني جلان التنس ت ت ت تتيق اإلقليمية هذه من أن تص ت ت ت تتبح
املنتديات اإلقليمية البار ة ملناقشت تتة مست تتائل ست تتالمة األغذية وجودهتا والتغذية على املست تتتو اإلقليمي .وتق ّدم واليقة العمل
(الواليقة )CX/EXEC 17/73/4ي اليت اش ت ت ت تترتك يف إعدادها أمانة الدس ت ت ت تتتور الغذائي والفاو ومنظمة الص ت ت ت تتحة العامليةي
ملخصا للنتائ الرئيسية املنبثقة حىت اآلن عن عملية إعادة التنشيط.

المناقشة
-93

أبر ت ممثلة الفاو أن جلان التنس تتيق اإلقليمية توفر منتد فعاالً لدراس تتة املس تتائل اكحرجة والناش تتئة املتعلقة بست تالمة األغذية
وجودهتا على املس تتتو اإلقليمي .ويف ما يتعلق باملنص تتة اإللكرتونية للرقابة على األغذيةي ذ ّكرت بس ّن تبادل املعلومات عن
دائما يش ت ت ت ت ت ّكل وبيفة أست ت ت ت تتاست ت ت ت تتية للجان التنست ت ت ت تتيق اإلقليميةي ولفت االنتباه إىل قاعدة بيانات
الرقابة على األغذية كان ً
تدرا
التشت ت تريعات الوطنية واالتفاقات الدولية بش ت تتسن األغذية والزراعة واملوارد الطبيعية املتجددة ( )FAOLEXباعتبارها مص ت ت ً
مفيدا لتشاطر املعلومات عن التشريعات اخلاصة بسالمة األغذية وجودهتا.
ً

-94

ورح ممثل منظمة الص تتحة العاملية باملس تتتجدات األخرية يف جمال إعادة تنش تتيط جلان التنس تتيق اإلقليمية .وأعرب منظمة
ّ
الصحة العاملية عن استعدادها لدعم قيق املزيد من التقدم جلعل جلان التنسيق اإلقليمية تعمل كمنتديات إقليمية منتظمة
ملناقش تتة قض تتايا س تتالمة األغذية والتغذية وتقدإ إس تتهامات يف س تتياس تتات اهليئة .وإن مش تتاركة البلدان يف اجتماعات جلان
يدا لقياس مست تتتو مشت تتاركة البلدان األعضت تتا يف عمل الدس ت تتور
التنست تتيق اإلقليمية بواست تتطة ويلها اخلاا يُع ّد م شت ت ًترا ج ً
الغذائي .ولضت ت ت تتمان بقا جدول أعمال اجتماعات جلان التنست ت ت تتيق اإلقليمية القادمة متوا نا على حنو جيّدي مثة حاجة إىل
ضمان أال يطغى العمل على املواصفات اإلقليمية وأن صص حيز ٍ
كاف ملناقشة مسائل مشرتكة هامة.
ّ

-95

وأشار األعضا إىل ما يلي:
 -1أتاح عملية إعادة التنش تتيط الفرص تتة لاقرار بسدوار جلان التنس تتيق اإلقليمية يف مناقش تتة قض تتايا جودة األغذية
وسالمتها ذات األمهية على املستو اإلقليمي.
أمرا جمديًا للغاية وس تتاعد يف رفب مكانة
 -2وإن اعتماد كلمات رئيس تتية يف اجتماعات جلان التنس تتيق اإلقليمية كان ً
جلان التنس تتيق اإلقليمية باعتبارها منتديات إقليمية ملعاجلة قض تتايا جودة األغذية وس تتالمتهاي ال س تتيما القض تتايا
اكحرجة والناشئة.
 -3ويكتس تتي "اليوم العاملي لس تتالمة األغذية"ي الذي هو قيد النقاشي أمهية خاص تتة إلبرا مكانة الدس تتتور الغذائي
على املستويات كافة وللتوعية بالدستور الغذائي على الصعيد السياسي.
 -4وإن البيانات املتعلقة باستخدام املواصفات مهمة للغاية.
 -5ومكن للمنصة اإللكرتونية أن تصبح موردا مفتوحا مهما لتبادل املعلومات .ويرتبط اخنفاض مشاركة البلدان يف
مجب البيانات من خالل املنصت ت ت ت تتة اإللكرتونية بقضت ت ت ت تتايا هيكلية يف بلدان معينة وباالفتقار إىل األخصت ت ت ت تتائيني يف
األقاليم.
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 -6ومن ش ت ت تتسن وجود جدول أعمال أفقي مش ت ت تترتك للجان التنس ت ت تتيق اإلقليمية كافة أن يس ت ت تتلط الض ت ت تتو على أوجه
يسهل التحليل وإجرا ات االستجابة من جان الدستور الغذائي والفاو
االختالف والتشابه بني األقاليمي وأن ّ
ومنظمة الصحة العاملية يف ما يتعلق بتنمية القدرات ووضب املواصفات.
 -7وال يزال هناك متس ت ت ت تتب للتحس ت ت ت تتنيي خاص ت ت ت تتة يف ما يتعلق برفب مكانة جلان التنس ت ت ت تتيق اإلقليمية ليس فقط على
أيضا على املستو السياسي.
املستو الفين بل ً

الخالصة
-96

قام اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني مبا يلي:
رحب بالتقدم املرضي للغاية يف عملية إعادة تنشيط جلان التنسيق اإلقليمية؛
ّ -1
 -2وأشت ت تتارت إىل أمهية أن تقوم كل من جلان التنست ت تتيق اإلقليمية بتحديد أولويات عملها ومراحله من أجل وضت ت تتب
مواص ت ت ت ت ت تتفات إقليمية للتوفيق بني دورها كمنتد إقليمي والبنود األفقية املدرجة على جداول أعمال مجيب جلان
ال ت تتت تتنست ت ت ت ت ت ت ت تيت تتق اإلق ت تل ت تي ت تم ت تي ت ت تتة وم ت ته ت تم ت تت ت ته ت ت تتا امل ت تت ت تم ت تث ت تل ت ت تتة يف وض ت ت ت ت ت ت ت تتب م ت تواصت ت ت ت ت ت ت ت تف ت ت تتات إق ت تل ت تي ت تم ت تي ت ت تتة (ان ت تظت تتر
البند  2من جدول األعمال)؛
تجع الفاو ومنظمة الص تتحة العاملية واألمانة على مواص تتلة عملية إعادة التنش تتيط على امتداد الدورة املقبلة
 -3وش ت ّ
من اجتماعات جلان التنسيق اإلقليمية؛
تجع األعضت ت ت تتا على املشت ت ت تتاركة بنشت ت ت تتاط يف الدراست ت ت تتات االست ت ت تتتقصت ت ت تتائية املقبلة بالتزامن مب اجتماعات
 -4وشت ت ت ت ّ
جلان التنسيق؛
 -5وأوص بسن تقوم اللجنة التنفيذية يف دورهتا الرابعة والسبعني مبناقشة بنود جدول األعمال األفقية للدورة املقبلة
من اجتماعات جلان التنسيق.
الخطة االستراتيجية للدستور الغذائي للفترة  :2019-2014حالة التنفيذ (البند  1-5من جدول األعمال)

-97

6

عرض ت ت األمانة هذا البند من جدول األعمال الذي تضت ت ّتمن تقريرا عن حالة تنفيذ اخلطة االس ت ترتاتيجية للدست تتتور الغذائي
للفرتة ( 2019-2014القستتم  2واملرفق األول)؛ وتقريرا عن حالة تنفيذ استرتاتيجية الدستتتور الغذائي اخلاصتتة باالتصتتاالت
للفرتة ( 2017-2015املرفق الثا ) ومش تتروع خطوط عريض تتة الست ترتاتيجية الدس تتتور الغذائي اخلاص تتة باالتص تتاالت للفرتة
( 2019-2017املرفق الثالي).

6

الواليقة .CX/EXEC 16/73/5 Rev.1

23

REP17/EXEC2

اخلطة االسرتاتيجية للفرتة

2019-2014

-98

أبر ت األمانة أنه ح يتم بعد قياس عدة م ش ترات وبالتا ي ح تقدم بشتتسهنا أية معلومات يف تقرير التنفيذ لعام ( 2016مثل
البيانات العلمية من البلدان النامية وشبكات من األعضا لتعزيز التعاون يف استخالا البيانات العلمية).

-99

ويف ما يتعلق بتو يب والائق العمل يف الوق املناس ت ي وهو ما ح يكن يف مس تتتو التوقعات يف عام 2016ي أحاط األمانة
اللجنة التنفيذية علما بسنه ء ااخاذ عدة إجرا ات لزيادة إعداد الوالائق يف الوق املناس (كإعداد مسرد مصطلحات لتيسري
الرتمجة وقوال توجيهية إلعداد تقارير جمموعات العمل اإللكرتونية على ست تتبيل املثال) وبسن األمانة ست تتتس ت تتمر يف رصت تتد هذا
العمل وتنفيذ إجرا ات لتحسني األدا تبعا لذل .

-100

وأعرا أحد األعض ت تتا عن ارتياحه لرتمجة تقرير الدورة املاض ت تتية للجنة املعنية بفحص الواردات والص ت تتادرات الغذائية ونظم
إصدار الشهادات إىل اللغة العربية.

اسرتاتيجية االتصاالت للفرتة

2017-2015

-101

أش تتارت اللجنة التنفيذية إىل أن است ترتاتيجية االتص تتاالت عامل أس تتاس تتي للتعري بالدس تتتور الغذائي بش تتكل أفض تتل على
امتداد كامل ستتلستتلة اإلنتاجي إ ا اكحكومات والقطاع اخلاا .وإن اجلولة اجلديدة من اجتماعات جلان التنستتيق اإلقليمية
املشتترتكة بني الفاو ومنظمة الصتتحة العاملية ستتتكون فرصتتة هامة لتشتتكيل معاح االتصتتاالت بطريقة مكن أن تستتاعد على
جعل قضايا الدستور الغذائي مفهومة بشكل أكرب بالنسبة إىل املنتجني واملستهلكني.

-102

أقرت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والست تتبعني بسنه رغم قق الكثري من اإلجنا ات اإلةابيةي هناك حاجة إىل مواصت تتلة
وّ
سني االتصاالت على املستويني الداخلي واخلارجي (مثالً يف ما يتعلق بفهم االستعراض التقييمي).

-103

ويف حني أشتتار ممثل منظمة الصتتحة العاملية إىل املبادرات اجلديدة واكحديثة املتخذة لتحستتني االتصتتاالتي فإنه ش ت ّدد على
ضرورة مواصلة تضافر جهود االتصاالت بشسن الدستور الغذائي مب جهود استقطاا الدعم ومجب األموال كحساا أمانة
الدس تتتور الغذائي .وأوض تتح أن التواص تتل مب و ارات الص تتحة املمثلة يف األجهزة الرئاس تتية ملنظمة الص تتحة العاملية س تتيش تتكل
ش تترطا مس تتبقا لرفب مكانة الدس تتتور الغذائي وس تتالمة األغذية ولتس تتليط الض تتو عليهما يف جدول أعمال منظمة الص تتحة
العاملية.

مسودة اسرتاتيجية االتصاالت للفرتة
-104

2019-2017

ناقشت ت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس تتبعني بإةا إمكانية خلق ش تتعار هليئة الدس تتتور الغذائي نظرا إىل أن ذل مكن
أن يساعد على يادة تسليط الضو على عمل الدستور الغذائيي ولكنها اتفق على أنه ينبغي هلذه املسسلة أن اخضب للمزيد
من التقييم.
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كل من ممثل مكت املس ت ت ت ت ت تتتش ت ت ت ت ت تتار القانو يف منظمة الص ت ت ت ت ت تتحة العاملية وممثل الفاو مب ناقش ت ت ت ت ت تتات س ت ت ت ت ت تتابقة حول
وذ ّكر ّ
هذه املستتسلة كان أصتتل استرتاتيجية االتصتتاالت اكحالية اليت ُوضتتع هبدف إبرا الدستتتور الغذائي بقدر أكربي فضتالً عن
موق كل من منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة بشسن ضرورة لنّ كثرة الشعارات.

الخالصة

اخلطة االسرتاتيجية للفرتة
-106

2019-2014

قام اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني مبا يلي:
 -1طلب من الفاو منظمة الصت ت ت ت ت تتحة العاملية العمل بشت ت ت ت ت تتسن قياس البيانات العلمية الواردة من البلدان النامية كماً
ونوعاً (النشاط )1-3-2؛
 -2وأشتارت إىل أنه ال مكن لألمانة قياس النشتاط ( 4-3-2إنشتا شتبكات من األعضتا من أجل تعزيز التعاون
يف جمال استخالا البيانات)ي ولذل ينبغي استبعاده من التقرير املقبل؛
 -3وطلبت من األمتانتة رصت ت ت ت ت ت تتد تتسالري اإلجرا ات املتختذة يف متا يتعلق بتو يب والتائق العمتل يف الوقت املنتاس ت ت ت ت ت ت ت
وتق تتدإ معلوم تتات عن اإلجرا ات األخر املتخ تتذة لتحس ت ت ت ت ت تتني مع تتدل تو يب وال تتائق العم تتل يف املوع تتد احمل تتدد
(النشاط )4-1-4؛
 -4وطلب من األمانة مواصلة رصد اخلطة االسرتاتيجية وتقدإ تقرير يف دورهتا اخلامسة والسبعني عن حالة التنفيذ
بالنسبة إىل السنة التقومية 2017؛

اسرتاتيجية االتصاالت للفرتة

2017-2015

وتوجه بالشكر إىل األمانة على كل
 -5أخذت علما بالتقرير عن اسرتاتيجية االتصاالت للفرتة 2017-2015ي ّ
ما ح ّققته من إجنا ات.

مسودة اسرتاتيجية االتصاالت للفرتة

2019-2017

 -6أكدت رسالة وأهداف اسرتاتيجية االتصاالت للفرتة 2019-2017؛
 -7طلب من األ مانة عرض االست ت ت ت ت ت ترتاتيجية املكتملة على اللجنة التنفيذية يف دورهتا الرابعة والس ت ت ت ت ت تتبعني (روماي
سبتمرب أيلول  )2017لدراستها واملوافقة عليها؛
 -8اقرتح أن تنظر الدورة الرابعة والس ت ت ت ت ت تتبعون للجنة التنفيذية يف كي مكن للجنة أن تس ت ت ت ت ت تتهم يف عملية إعداد
مسودة اسرتاتيجية االتصاالت للفرتة  2019-2017يف املستقبل.
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مسودة (البند  2-5من جدول األعمال)
الخطة االستراتيجية للدستور الغذائي للفترة ّ :2025-2020
-107

7

عرض ت ت رئيست تتة الدست تتتور الغذائي هذا البند من جدول األعمال وأشت تتارت إىل أ ّن مست تتودة اخلطة االس ت ترتاتيجية للفرتة -2020
 2025واليت تضمن فقط أهدافًا وغاياتي وهي تستند إىل اخلطة االسرتاتيجية اكحالية وإىل أ ّن املسودات املقبلة سرتاعي جودة
لكل من الفاو ومنظمة الصتتحة العاملية وأهداف
امل شترات ونتائ االستتتعراض الدوري للدستتتور الغذائي واألهداف االسترتاتيجية ّ
التنمية املستدامة.

المناقشة
-108

حورت مناقشات اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني على الغايات فحس .

-109

وأبلغ ممثلة منظمة األغذية والزراعة اللجنة بس ّن أحد األهداف االس ت ت ت ت ت ترتاتيجية للمنظمة ينطوي على مفهوم تشت ت ت ت ت تتجيب التجارة
الشاملة والفعالة .ودع اللجنة التنفيذية إىل النظر يف جدو هذا املفهوم بالنسبة إىل األهداف االسرتاتيجية اجلديدة.

-110

احا بتذليل عدم
وأش تتار ممثل منظمة الص تتحة العاملية إىل أ ّن مفهوم الش تتمولية واملش تتاركة ينقس تتم بني الغايتني  1و 4وأ ّن اقرت ً
أيضا أن تتم معاجلة اإلشارة احملددة إىل البلدان النامية
االتساق هذا يرد يف الواليقة  .CX/EXEC 17/73/6 Add.1واقرتح ً
يف الغاية  4على مستو اهلدف أكثر منه على مستو الغاية.

-111

وقام اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني مبا يلي:
-1

أوص حبذف عبارة "بصورة شاملة وشفافة" من الغاية  1على اعتبار أ ّن الغاية  4تغطي بالفعل هذا اجلان ؛

-2

وأش ت ت ت تتارت إىل أنّه يتعني إعادة ص ت ت ت تتياغة الغاية  2لتعكس مبزيد من الواقعية قدرة الدس ت ت ت تتتور الغذائي على التسالري
على توافر املش ت تتورة العلمية .وينبغي كذل أن تعكس ص ت تتياغة الغاية  4ما باس ت تتتطاعة الدس ت تتتور الغذائي قيقه
واقعيًا يف هذا اجملال؛

-3
-4

-112

وأيّدت الغاية  3والغاية 5؛

واعتربت أنه من الضروري وجود رؤية واضحة وأ ّن مضمون اخلطة االسرتاتيجية الالحقة سينبثق عن هذه الرؤية.

وأطلع رئيس تتة الدس تتتور الغذائي اللجنة على رؤيتها اخلاص تتة بالدس تتتور الغذائي يف ض تتو أهداف التنمية املس تتتدامة وهي
"دستور غذائي لصحة والروة ومنو شامل".

 7الواليقة  CX/EXEC 17/73/6وتعليقات ألبانيا وكوستاريكا ومجهورية مصر العربية واليابان وباراغواي وبريو والصومال ومنظمة الصحة العاملية (الواليقة
 )CX/EXEC 17/73/6 Add.1واال اد األورويب ()CRD3
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الخالصة
-113

اتفق اللجنة التنفيذية على ما يلي:
منقحا تراعى فيه التعليقات
احا ً
 -1يق ّدم فريق الص ت ت تتياغة (الذي يض ت ت ت ّتم رئيست ت ت تة هيئة الدس ت ت تتتور الغذائي ونواهبا) اقرت ً
ردا على التعميم CL 2017/50/OCS-EXECي باإلضت ت ت تتافة إىل االقرتاحات الصت ت ت تتادرة عن الدورة الثالثة
الواردة ً
والسبعني للجنة التنفيذية والدورة األربعني هليئة الدستور الغذائي؛
 -2وتنظر اللجنة التنفيذية يف دورهتا الرابعة والسبعني يف االقرتاح املن ّقح؛
ص ت ت ت ت تا واض ت ت ت ت تتحة إلبدا التعليقات من جان جلان
 -3ويش ت ت ت ت تتري اجلدول الزمين الوارد يف املرفق الثا (مبا يف ذل فر ً
التنسيق اإلقليمية) إىل مجيب اخلطوات اإلضافية يف عملية الصياغة والتشاور.

اللجان التي تعمل بالمراسلة (البند  3-5على جدول األعمال)
-114

8

قام الستتيدة Yayoi Tsujiyamaي رئيستتة اللجنة الفرعية التابعة إىل اللجنة التنفيذية هليئة الدستتتور الغذائيي بعرض البند
وسلّط الضو على اخليارات األربعة املتاحة للهيئة حني تقرر بشسن عمل جديد :أي ( )1إعادة تفعيل جلنة ذات صلةي
معلقة إىل أجل غري مس ت تتمىي لكي تعمل باملراس ت تتلة؛ ( )2وقيام اهليئة بإنش ت تتا جمموعة عمل إلكرتونية لتنفيذ العمل اجلديد
اخضتتب هلا مباشتترة؛ ( )3وإستتناد عمل جديد إىل جلنة تنستتيق إقليمية مشتترتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصتتحة
العاملية؛ ( )4وإقامة "جلنة فائقة الص ت ت ت ت ت تتالحيات" ةو التئامها قبل أس ت ت ت ت ت تتبوع واحد من موعد اجتماع اللجنة التنفيذية أو
باالقرتان مب اجتماع جلنة أخر .

المناقشة
-115

نظرت الدورة الثالثة والس تتبعون للجنة التنفيذية يف املقرتحات وأش تتارت إىل ص تتالحية كافة اخليارات اليت جر ديدها إىل
جان ست تتلست تتلة القرارات .وباإلضت تتافة إىل ذل ي أخذت الدورة الثالثة والست تتبعون للجنة التنفيذية علماً بسن تل اخليارات
ليس ت ت ت ت ت ت ت وافيتتةي وأنتته ال مكن ألي حتتل فردي تنتتاول كتتل االحتمتتاالت املمكنتتةي ومثالً مكن كتتذلت النظر يف عقتتد دورة
مشرتكة للجان اليت لمعها مواضيب مشرتكة أو قضايا متكاملةي مثل جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات املبيدات وجلنة
الدستور الغذائي املعنية مبخلفات العقاقري البيطرية يف األغذية.

-116

وقد شرح األمانة أن اللجان اليت تعمل باملراسلة تتبب إجرا ات وضب املواصفات نفسها اليت تتبعها اللجان الناشطة قبل
اخلطوة  3واليت كان صل عادة يف جمموعة العمل اإللكرتونيةي على الرغم من جوا إنشا فرق صياغة أخر بالتماشي
مب اإلجرا ات .وعلى عكس اللجان الناشتتطة اليت تعقد اجتماعات مبشتتاركة األعضتتا وتصتتدر تقارير توي كل القرارات
التوافقية اليت ء التوص تتل إليها يف الدوراتي فإن اللجان اليت تعمل باملراس تتلة ال تقدم هكذا تقاريري أما العملية اليت تفض تتي
إىل التوصتتيات النهائية فتميل إىل أن تكون بيد رئيس اللجنة وتتستتم مبستتتو أقل من الشتتفافية .وشتترح كذل أن اكحاجة
8
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إىل ديد ما إذا كان االجتماع مبشتاركة األعضتا ضترورياً تتصتل عامةً باملناقشتة عند اخلطوتني  4و 7فضتالً عن اقرتاحات
العمل اجلديد.
-117

وفيما ست ت ت ت ت ت تلّم األعض ت ت ت ت ت تتا مبزايا ا لتص ت ت ت ت ت تتدي للقيود املالية للجان العاملة باملراس ت ت ت ت ت تتلةي فقد أعربوا عن شت ت ت ت ت ت تواغل بش ت ت ت ت ت تتسن:
( )1انعتتدام اجملتتال للتعليق على اقرتاحتتات العمتتل اجلتتديتتد؛ ( )2عتتدم وجود إجرا موحتتد ال س ت ت ت ت ت تتيمتتا يف متتا خص التقتتدم
باملواصفة؛ ( )3وعدم وجود عملية تشاورية تفاعلية ووسائل للتوصل إىل وفاق؛ ( )4واملس وليات الكبرية اليت عهد هبا إىل
رؤسا اللجان والبلدان املضيفة.

-118

وقد أش ت ت ت ت ت تتار ممثل منظمة الص ت ت ت ت ت تتحة العاملية إىل وجود حلول أخر ممكنة التطبيق من دون االض ت ت ت ت ت تتطرار إىل تعديل اللوائح
واإلجرا ات اكحاليةي مثل ( )1نقل اختصاصات اللجنة اليت تعمل باملراسلة إىل جلنة ناشطة تعمل يف جمال ذي صلة)2( .
عقد اجتماع مبش ت تتاركة األعض ت تتا للجنة اليت تعمل باملراس ت تتلة باالقرتان مب اجتماع للجنة ناش ت تتطة يف جمال ذي ص ت تتلةي ()3
وعقد اجتماع مشت ت ت ت تترتك بني عدة جلان تعمل باملراست ت ت ت تتلة .وتوفر هذه اكحلول منافبي بدرجات تلفةي جلهة تيست ت ت ت تتري قيق
النصاا و قيق وفورات يف ميزانية سفر أعضا الدستور الغذائي وأمانته.

-119

وقد ذكر ممثل منظمة الص ت ت تتحة العاملية كذل إمكانية النظر يف إنش ت ت تتا جها فرعي مبوج الفقرة ( 1أ) من املادة اكحادية
عش ت ت ت ت ت تترة من الالئحة الداخلية هليئة الدس ت ت ت ت ت تتتور الغذائي مكن أن يعقد حبست ت ت ت ت ت ت املقتض ت ت ت ت ت تتىي خالل إحد دورات اهليئة
(مثالً يف يوم ترمجة التقرير) للنظر يف مش ت ت ت تتروع املواص ت ت ت تتفات لد اخلطوتني  4أو  7من أجل رفب النتيجة إىل الدورة التالية
للهيئة كي تنظر فيها عند اخلطوة  8 5أو اخلطوة  .8وأوض ت ت ت ت ت تتح أن اجلها الفرعي املنش ت ت ت ت ت تتس مبوج الفقرة ( 1أ) من املادة
اكحادية عشتترة من الالئحة الداخلية لن تكون له حكومة مضتتيفة؛ وستتيلتقي إما يف جني وإما يف روما وستتيقوم بانتخاا
مس ت ت ت وليه يف كل اجتماع .وست ت تتوف تست ت تتدد التكالي التشت ت تتغيلية الجتماعات اجلها املذكور من خالل ميزانية الدست ت تتتور
الغذائي وبالتا ي سيعقد دوراته رهن إتاحة التمويل.

-120

وقد أوض تتح ممثل املس تتتش تتار القانو ملنظمة الص تتحة العامليةي متحدالاً بالنيابة عن املكتبني القانونيني لكل من املنظمتني أنه
استنادا إىل النص الذي اقرتحته األمانةي عقد اجتماع لتل اللجنة بنا على مشورة اللجنة التنفيذية.
ةو ي
ً

-121

وأكدت األمانة جدو إنش تتا جلنة مبوج الفقرة (1أ) من املادة اكحادية عش تترة وتوافر األموال .وهذه اللجنة هي من نوع
األجهزة اليت تلحظها الالئحة الداخلية من أجل املس ت ت تتاعدة يف اس ت ت تتتكمال املواص ت ت تتفات .ومكن القيام بذل على س ت ت تتبيل
التجري ي وةو عقد الدورات حبس املقتضىي اشياً مب العمل اجلاري للجان اليت تعمل باملراسلة .وةو لعنوان اللجنة
أن يكون "جلنة التقدم باملواصفات" من أجل وص مهمتها بوضوح.

-122

وقد أش ت ت تتارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس ت ت تتبعني إىل عدم وجود أية عقبات أمام التوص ت ت تتية بإنش ت ت تتا "جلنة للتقدم
باملواصفات" كخطوة لريبية تنفذ فوراًي والحظ أن ذل على صلة واليقة باخليار  4الوارد يف واليقة العمل.
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-123

وقد جر اإلعراا عن بعض الشت ت ت ت تواغل إ ا تل التوص ت ت ت تتية إذ ال توجد أية ض ت ت ت تترورة ملحة إلنش ت ت ت تتا هكذا جها  .وقبل
استحدال أية جلنة جديدةي ينبغي إعداد واليقة منقحة تورد كافة اخليارات وحسناهتا وسيئاهتا والتوصياتي لكي تنظر فيها
الدورة الرابعة والسبعون للجنة التنفيذية .ومكن إسناد هذه املهمة كذل إىل جلنة الدستور الغذائي املعنية باملبادت العامة.

-124

وقد أوضت تتح األمانة أن تنفيذ االقرتاح بإنشت تتا "جلنة للتقدم باملواصت تتفات" ست تتيمنح اهليئة فقط خياراً مبتكراً الست تتتكمال
املواصفاتي مكن استخدامه حس املقتضى وتقييمه بعد االستخدام .ويبقى جائزاً فضالً عن ذل إعداد واليقة تورد كل
اخليارات وتقييمها من قبل األمانة.

-125

وقد نظرت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني يف اختصاصات اللجنة حبس ما أعدهتا األمانة.

الخالصة
-126

طلب اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس ت ت ت ت تتبعني إىل األمانة ليل اخليارات الواردة يف واليقة املناقشت ت ت ت ت تة وتل الواردة يف
املناقش ت تتة املذكورة أعاله الس ت تتتخدامها كمجموعة أدوات إجرائية لزيادة كفا ة عملية وض ت تتب مواص ت تتفات الدس ت تتتور الغذائي
وتسريعها مب ضمان الشفافية والشمولية ولكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية يف دورهتا اخلامسة والسبعني.

-127

وأوص اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني بسن تنظر الدورة األربعون هليئة الدستور الغذائيي على سبيل التجري ي
يف إنش ت ت ت ت ت تتا جلنة للتقدم باملواص ت ت ت ت ت تتفات مبوج املادة اكحادية عش ت ت ت ت ت تترة( 1-أ) من الالئحة الداخلية اليت تنص على ما يلي
"األجهزة الفرع ية اليت تعتربها ضت ت تترورية إلجنا عملها يف است ت تتتكمال مشت ت تتاريب املواصت ت تتفات" .وست ت تتوف لتمب جلنة تنست ت تتيق
األنشطة اإلحصائية حبس اكحاجة بنا على مشورة اللجنة التنفيذية الستكمال النصوا نيابة عن األجهزة التنفيذية اليت
أنش ت تتئ مبوج املادة اكحادية عش ت تترة( 1-ا) واليت تعمل باملراس ت تتلة (انظر االختص ت تتاص ت تتات أدناه) .أما كفا ة هذه اآللية
وفعاليتها فسوف اخضعان الستعراض هيئة الدستور الغذائي بنا على ليل ت ديه أمانة الدستور الغذائي يف غضون مخس
سنوات (.)2022
االختصت ت تتاصت ت تتات :نيابة عن جها فرعي أنش ت ت تتمل مبوج املادة اكحادية عش ت ت تترة(1-ا) ويعمل باملراس ت ت تتلةي للنظر يف
التعليقات الواردة عند اخلطوة  6 3وتعديل مشت ت ت تتاريب املواصت ت ت تتفات املقرتحة عند اخلطوة  7 4بغية وضت ت ت تتعها بصت ت ت تتيغتها
النهائية وعرضها على اهليئة العتمادها عند اخلطوتني  8 5و.8
الدستور الغذائي وأهداف التنمية المستدامة (البند  4-5من جدول األعمال)

-128

9

عرض ممثل منظمة الصتتحة العاملية الواليقة نيابة عن الفاو ومنظمة الصتتحة العاملية .وشتتدد على أمهية ربط العمل اجلاري يف
الدستتتور الغذائي بسهداف التنمية املستتتدامةي واملستتامهة على حنو استتتباقي يف قيق األهداف واملقاصتتد ذات الصتتلة لزيادة
برو الدستور الغذائي على صعيد األمم املتحدة وتيسري تعبئة املوارد يف الدستور الغذائي وحساا األمانة التابب له.
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المناقشة
-129

علما بوجهات النظر التالية اليت أعرا عنها األعضا :
نظرت اللجنة التنفيذية يف واليقة العمل كما ُعرض عليها وأخذت ً
 -1مثّة إمكانيات لتعزيز برو الدستتتور الغذائي عن طريق املشتتاركة بصتتورة نشتتطة يف تنفيذ أهداف التنمية املستتتدامة
ذات الصلة؛
 -2ة ت أن تكون عمليتتة اإلبالغ عن اإلجنتتا اتي إىل جتتان ت آليتتة تتبب التق ت ّدم احملر لتحقيق أهتتداف التنميتتة
املستدامة واضحةً وحمددة بشكل جيّد؛
نظرا إىل أن أهداف التنمية املستدامة التسعة ( )9اليت ء ديدها ترب بشكل جيد والية كل من الفاو ومنظمة
-3
ً
يتعني بالتا ي على الدس ت ت ت ت ت تتتور الغذائي اعتماد األهداف ذات الص ت ت ت ت ت تتلة
الص ت ت ت ت ت تتحة العاملية والدس ت ت ت ت ت تتتور الغذائيي ّ
من أهداف التنمية املستدامة ودجمها يف أنشطته؛
 -4ة ديد مس ت ت ت ت ت تتامهة الدس ت ت ت ت ت تتتور الغذائي يف قيق أهداف التنمية املس ت ت ت ت ت تتتدامة على حنو واض ت ت ت ت ت تتح يف اخلطة
االست ت ترتاتيجية اجلديدة للدس ت تتتور الغذائي؛ وة أن يكون هناك ارتباط واض ت تتح بني األنش ت تتطة احملددة وأهداف
التنمية املس ت تتتدامة .ولن يس ت تتاعد ذل يف عمليات الرص ت تتد واإلبالغ فحس ت ت ت ي بل كذل يف تس ت تتليط الض ت تتو
على التسالريات امللموسة لعمل الدستور الغذائي يف تل أحنا العاح؛
 -5ومكن استخدام املواد الرتوةية للدستور الغذائي لتعزيز إبرا مسامهة الدستور الغذائي يف قيق أهداف التنمية
املستدامةي إىل جان النتائ اإلةابية اليت ء قيقها بفضل عمل الدستور الغذائي.

-130

وأشت تتار ممثل منظمة الصت تتحة العاملية إىل أن تقدإ التقارير عن التق ّدم احملر يف جمال قيق أهداف التنمية املست تتتدامة مكن
أن يتم بطرق عدة من بينها :ليل أفضت ت ت تتل الست ت ت تتبل اليت مكن للدست ت ت تتتور الغذائي من خالهلا أن يست ت ت تتاهم يف قيق تل
األهداف ض ت ت تتمن عمل الدس ت ت تتتور الغذائي؛ و ديد اجلها الرئيس ت ت تتي املست ت ت ت ول عن متابعة التقدم ورفب تقارير عنه (اللجنة
التنفيذية مثالً)؛ و ديد آلية اإلبالغ وتواترها (مثالً إدراج بند دائم على جدول أعمال االجتماعات الرئيس ت ت ت تية للدس ت ت ت تتتور
كل س ت تتنتني)؛ ونوع التقارير (مثالً تقرير قائم حبد ذاته عن أهداف التنمية املس ت تتتدامة أو
الغذائي؛ على أس ت تتاس س ت تتنوي أو ّ
تقرير مشرتك مب تقارير أخر تتناول أنشطة تلفة للدستور الغذائي).

-131

علما بتوافر فرصت تتة ملموست تتة تتمثل يف است تتتخدام اآلليات القائمة
كما أحاط ممثل منظمة الصت تتحة العاملية اللجنة التنفيذية ً
اليت أنش ت تتسهتا املنظمات الراعية .وبالنس ت تتبة إىل منظمة الص ت تتحة العامليةي فقد طُل إليها تقدإ تقرير "بش ت تتكل دوريي على
األقل م تترة ك تتل س تتنتنيي ع تتن التق تتدم الع تتاملي واإلقليم تتي "احملر لتحقي تتق اهلدف  3من أهداف الصحة والغايات املرتبطة هباي
وذل مبوج القرار  WHA69.11الص تتادر عن مجعية الص تتحة العاملية والذي ء اعتماده يف مايو أيّار  .2016وقد تتمثل
فرصتتة أخر لتعزيز الوعي إ ا مستتامهات عمل الدستتتور الغذائي لتحقيق أهداف التنمية املستتتدامةي يف أن ةري األعضتتا
عمليات اس ت تتتعراض مواض ت تتيعية للتق ّدم احملر على ص ت تتعيد قيق هذه األهداف خالل املنتد الس ت تتياس ت تتي الرفيب املس ت تتتو
الس تتنوي املعين بالتنمية املس تتتدامة (املنتد الس تتياس تتي) .كما مكن تنظيم أحدال جانبية خالل املنتد الست تياس تتي إلبرا
كي يساهم عمل الدستور الغذائي يف قيق تل أهداف التنمية املستدامة.

30
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وشت تتدد ممثل منظمة األغذية والزراعة على أمهية تست تتليط الضت تتو على العالقة القائمة بني عمل الدست تتتور الغذائي وأهداف
التنمية املستدامة باعتبار ذل أداة للدعوة تساعد على تعزيز حمط الرتكيز يف عملية التخطيط االسرتاتيجي.

الخالصة
-133

علما بسهنا املرة األوىل اليت يناقش فيها الدس ت ت تتتور الغذائي مس ت ت تتسلة أهداف التنمية املس ت ت تتتدامةي وأن اللجنة
أخذت الرئيس ت ت تتة ً
التنفيذية ق ّدم دعمهاي يف دورهتا الثالثة والسبعنيي للتحليل اإلمجا ي يف واليقة العمل.

-134

وقام اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني مبا يلي:
 -1وافق على أن أهداف التنمية املست تتتدامة ست تتتست تتاهم بشت تتكل كبري يف االرتقا بالدعوة اإلمجالية اخلاصت تتة بعمل
الدستور الغذائي؛ وأنه سيتم أخذ أهداف التنمية املستدامة بعني االعتبار عند إعداد اخلطة االسرتاتيجية املقبلة
للدستور الغذائي للفرتة 2025-2020؛
 -2كما أشارت إىل توافر فرا للمشاركة بشكل استباقي يف االتصاالتي من خالل مثالً عقد مناقشات منتظمة
للمتابعة بش تتسن أهداف التنمية املس تتتدامة خالل اجتماعات اللجنة التنفيذيةي وإطالق منش تتورة تس ت تلّط الض تتو
على اجلس تتور القائمة بني الدس تتتور الغذائي وأهداف التنمية املس تتتدامةي فض ت تالً عن االتص تتاالت التفاعلية على
غرار رفب تقارير مباش تترة إىل اجمللس االقتص تتادي واالجتماعي لألمم املتحدة أو غري مباش تترة من خالل األجهزة
الرئاسية للفاو ومنظمة الصحة العاملية؛
 -3ووافق على عقد مزيد من ا ملناقش ت ت ت ت ت تتات خالل دورهتا الرابعة والس ت ت ت ت ت تتبعني لاجابة على األس ت ت ت ت ت تتئلة املطروحة
يف الواليقة .CX/EXEC 17/73/8
المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية (البند  1-6من جدول األعمال)
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-135

ض ت تا تكالي
عرض ت ت األمانة الواليقة  CX/EXEC 17/73/9مب اإلشت تتارة إىل أ ّن التقرير عن نفقات عام  2016تضت ت ّتمن أي ً
جلان التنسيق اإلقليمية املشرتكة بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية.

-136

وأبلغ ت األمتتانتتة اللجنتتة بتتس ّن احتيتتاجتتات جلتتان التنس ت ت ت ت ت تتيق اإلقليميتتة اختل بتتالنست ت ت ت ت ت تبتتة إىل الرتمجتتة الفوريتتة والتحريريتتة.
ويف جلنة التنستتيق املشتترتكة ألوروباي توىل منستتقو اللجنةي مبا فيهم املنستتق اكحا ي (هولندا)ي توفري خدمات الرتمجة التحريرية
والفورية إىل اللغة الروس تتية .وخالل الدورة املقبلةي س تتتتم تغطية كلفة الرتمجة التحريرية والفورية إىل اللغة الروس تتية من ميزانية
حل دائم
أمانة الدستور الغذائي .غري أ ّن هذا الدعم املا ي ال مكن كفالته إىل ما ال هناية وال بد من أن تبحي اللجنة عن ّ
هلذه املسسلة.
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-137

أقرت األمانة بس ّن استتخدام اللغة الروستية يف جلنة تنستيق الدستتور الغذائي يف أوروبا هام لتيستري املشتاركةي خاصتة بالنستبة
وّ
إىل األعضت ت تتا اجلدد يف الدست ت تتتور الغذائي من بلدان آست ت تتيا الوست ت تتطى .وأشت ت تتار إىل أ ّن اخلدمات اللغوية يف وكاالت األمم
املتحدة اليت تغطي اإلقليم نفس ت ت ت ت تتهي على غرار جلنة األمم املتحدة االقتص ت ت ت ت تتادية ألوروباي تقتص ت ت ت ت تتر على اللغات اإلنكليزية
ض تا إىل أ ّن جلان التنستتيق املشتترتكة األخر تتيح بدورها خدمات لغوية تقتصتتر على اللغات
والفرنستتية والروستتية .وأشتتار أي ً
هتم
األكثر شت ً
تيوعا يف اإلقليم لزيادة فرا مشتتاركة األعضتتا إىل أقصتتى حد ممكن مبوا اة إتاحة اجملال لتنظيم أنشتتطة أخر ّ
دائما تقارير مجيب تل اللجان متاحة باللغات
اإلقليم .وأيًا كان اللغة املست تتتخدمة يف جلان التنست تتيق اإلقليميةي ست تتتكون ً
هتم بشكل خاا جلنة التنسيق اإلقليمية املعنية.
اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية إضافة إىل اللغة اليت ّ

-138

وأبد منسق جلنة تنسيق الدستور الغذائي يف أوروبا تقديره لألمانة على توفري اخلدمات باللغة الروسية.

-139

جمددا ممثلة منظمة األغذية والزراعة اكحاجة إىل إةاد حل طويل األمد حيقق املش ت ت ت ت تتاركة املثلى يف اإلقليم وير ّش ت ت ت ت ت تد
وأكدت ً
استخدام املوارد املتاحة للهيئة.

الخالصة
-140

قام اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني مبا يلي:
ض تا مب غريها من
تجع جلنة تنستتيق الدستتتور الغذائي يف أوروبا على النظر يف ستتياستتتها اللغوية ومقارنتها أي ً
 -1شت ّ
جلان التنسيق اإلقليمية واملنظمات اإلقليمية؛
أقرت بالدعم املقدم من األمانة لتمويل اخلدمات باللغة الروسية خالل الفرتة املالية 2019-2018؛
 -2و ّ

علما بالتقرير عن النفقات ( )2016والتقديرات لعام  2017والتوقعات املالية للفرتة 2019-2018؛
 -3وأحاط
ً

احا
قدما يف عرض اقرتاحات امليزانية خالل الستتنة األوىل من الفرتة املالية اجلارية إفست ً
 -4وطلب إىل األمانة املضتتي ً
يف الوق للفاو وملنظمة الص ت ت ت ت ت تتحة العاملية إل ام عملية املوافقة لديهما (أي أن تعرض األمانة يف عام 2018
احا مليزانية الفرتة )2021-2020؛
اقرت ً
-5

وأبتتدت ارتيتتاحهتتا للتتدعم املتتا ي املس ت ت ت ت ت تتتمر من جتتانت الفتتاو ومنظمتتة الصت ت ت ت ت ت تحتتة العتتامليتتة مليزانيتتة الربنتتام العتتادي
كل من الص تتني وأملانيا واليابان
واملس تتامهات املقدمة لألمانة من البلدان املض تتيفة األعض تتا واملس تتامهات العينية من ّ
ومجهورية كوريا.
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الدعم العلمي المقدم من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصتتحة العالمية إلى الدستتتور الغذائي :المستتائل
المالية والمتعلقة بالميزانية (البند  2-6من جدول األعمال)11
-141

عرض ممثتتل منظمتتة الصت ت ت ت ت ت تحتتة العتتامليتتة هتتذا البنتتد من جتتدول األعمتتال مس ت ت ت ت ت تتلطً تا الض ت ت ت ت ت تتو على أ ّن القس ت ت ت ت ت تتم األكرب
من األموال املتاحة يف منظمة الصحة العاملية لربنام املشورة العلمية يف جمال سالمة األغذية والتغذية قائم على املسامهات
الطوعية من قبل عدد قليل من املاحنني .وتبلغ التكالي اإلمجالية املخطط هلا للفرتة املالية  2017-2016ما يقارا 3.2
ماليني دوالر أمريكي لألنش ت تتطة و 4.8مليون دوالر أمريكي لتكالي املوبفني .وش ت تتدد على أ ّن القيمة اإلمجالية ملس ت تتامهة
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصت تتحة العاملية يف الدست تتتور الغذائي من خالل برنام املشت تتورة العلمية هو مبلغ ملحو
(حنو  10ماليني دوالر أمريكي يف الفرتة املالية).

-142

وأشتتارت ممثلة منظمة األغذية والزراعة إىل أ ّن تكالي األنشتتطة واملوبفني املتصتتلة بتوفري املشتتورة العلمية للدستتتور الغذائي
ةري تسمينها بشتتكل أستتاستتي من خالل برنام العمل وامليزانية العادي للمنظمة .ويف حني أ ّن هذا العمل يندرج يف إطار
الربنام االس ت ت ترتاتيجي  4للمنظمة بش ت تتسن " كني نظم راعية وغذائية أكثر مشوالً وكفا ة"ي فإ ّن امليزانية اخلاص ت تتة باملش ت تتورة
العلمية ظى باكحماية بشكل عام باعتبارها نشاطًا فنيًا على مستو املنظمة.

-143

وأشت تتارت إىل أ ّن ويل مشت تتاورات ص ت تصت تتةي إضت تتافة إىل دورات اجتماعات اخلربا املشت تترتكة بني منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الص ت ت تتحة العاملية بش ت ت تتسن التغذيةي ال حيظى باكحماية .وتبلغ الكلفة اإلمجالية للفرتة  2017-2016حنو  3.9ماليني
دوالر أمريكي من بينهت ت تتا  3.4ماليني دوالر أمريكي من الربنت ت تتام العت ت تتادي للمنظمت ت تتة و 0.5ماليني دوالر أمريكي
دعما
من املسامهات الطوعية للماحنني .وكان القسم الرئيسي من املسامهات الطوعية اليت وردت خالل الفرتة املالية اكحالية ً
لالجتماع املش تترتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص تتحة العاملية بش تتسن لفات املبيداتي مب إتاحة بعض التمويل
ض ت تا الجتماع اخلربا املشت تترتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصت تتحة العاملية بشت تتسن تقييم املخاطر امليكروبيولوجية
أي ً
واجتماعات اخلربا املشت ت ت ت ت تترتكة بشت ت ت ت ت تتسن التغذية .وأبدت اللجنة قلقها لعدم تلقي أموال من خارج امليزانية لدعم عمل جلنة
اخلربا املش تترتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص تتحة العاملية واملعنية باملواد املض تتافة إىل األغذية .وس تتلط الض تتو
على إنشا حساا األمانة الشامل اجلديد لدعم برنام املشورة العلمية.

-144

وتوجه منظمة الصتتحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة بالشتتكر إىل األعضتتا الذين قدموا مستتامهات طوعية من خارج
امليزانية ودعما عينيا لربنام املشورة العلمية.

المناقشة
-145

تركز النقاش حول اكحاجة إىل ضتتمان التمويل للمشتتورة العلمية األستتاستتية للدستتتور الغذائي وإمكانات التوعية هبذه اكحاجة
ضمن األجهزة الرئاسية ملنظمة الصحة العاملية.
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-146

وأبلغ ممثل منظمة الص ت ت ت ت تتحة العاملية اللجنة التنفيذية بسنه منذ أن قام هيئة الدس ت ت ت ت تتتور الغذائي يف دورهتا الثامنة والثالالني
مبناقش تتة اقرتاحات التمويل املس تتتدام إلس تتدا املش تتورة العلمية ومنذ أن قررت لف عناية األجهزة الرئاس تتية ملنظمة الص تتحة
العاملية إىل ضتترورة معاجلة هذه املستتسلةي انتهز عدد قليل فقط من األعضتتا فرصتتة التكلم عن ستتالمة األغذية أو الدستتتور
الغذائي يف اجتماعات األجهزة الرئاستتية ملنظمة الصتتحة العاملية يف إطار البنود ذات الصتتلة من جدول األعمال (مثالً عن
متابعة امل ر الدو ي الثا املعين بالتغذية) .ونتيجة لذل ي ح يبدأ بعد أي نقاش داخل األجهزة الرئاستتية أو على مستتتو
اإلدارة العليا ملنظمة الصحة العاملية إلةاد حل للوضب الراهن.

-147

وأشار كذل ممثل منظمة الصحة العاملية إىل أ ّن مجعية الصحة العاملية ح تعتمد أي قرار حمدد خاا بسالمة األغذية بعد
ع ت ت تتام  .2010وإذا م ت ت تتا تت تق تتررت إض ت ت ت ت ت ت ت ت تتاف ت ت تتة بت تن ت ت تتد حم ت ت تتدد ع تتن ست ت ت ت ت ت ت تتالم ت ت تتة األغ ت ت تتذي ت ت تتة أو ال ت ت تتدس ت ت ت ت ت ت ت تت تتور الت تغ ت ت تتذائ تتي
إىل جدول أعمال األجهزة الرئاس ت ت ت ت ت تتية ملنظمة الص ت ت ت ت ت تتحة العاملية أو إذا تقرر عقد حدل جانيب بالتزامن مب دورات تل
األجهزةي يتعني عندها على أعضا الدستور الغذائي تقدإ اقرتاحات هبذا الشسن .ويف هذه األالنا ي ستتاح بصورة منتظمة
فرصة التكلم عن التغذية وسالمة األغذية والدستور الغذائي يف إطار متابعة امل ر الدو ي الثا املعين بالتغذية وعقد األمم
املتحدة للعمل بشسن التغذيةي فضالً عن املسامهات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

-148

وأفاد ممثل الشت ت ت ت ت ت ت ون القانونية يف منظمة الص ت ت ت ت ت تتحة العاملية أ ّن املنظمة اخوض حاليا عملية إص ت ت ت ت ت تتالح مو ّست ت ت ت ت ت تعة للحوكمة
تش ت ت تتمل من بني مجلة أمور إمكانية اس ت ت تتتحدال آليات جديدة دد من خالهلا أفض ت ت تتل س ت ت تتبل إدارة عملية إعداد جداول
أعمال األجهزة الرئاسية للمنظمة.

-149

وأقرت ممثلة منظمة األغذية والزراعة بس ّن مس ت ت ت ت ت تتتو الوعي لاه الدس ت ت ت ت ت تتتور الغذائي ومس ت ت ت ت ت تتائل س ت ت ت ت ت تتالمة األغذية ٍ
عال
ّ
لد األجهزة الرئاستتية للمنظمة بفضتتل التواصتتل الفعال لألعضتتا يف الدستتتور الغذائي واجلهود الداخلية املبذولة للتواصتتل
والتعاون مب الوحدات والربام املعنية األخر  .وش ت تتجع األعض ت تتا على اس ت تتتخدام مس ت تتائل الس ت تتياس ت تتات (انظر البند 7
من جدول األعمال) كمدخل للتوعية بسمهية عمل الدستتتور الغذائي بالنستتبة إىل واضتتعي الستتياستتات على املستتو الوطين
لكل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.
وممثليهم يف األجهزة الرئاسية ّ

الخالصة
-150

أوص اللجنة التنفيذية هيئة الدستور الغذائي يف دورهتا األربعني بالقيام مبا يلي:
 -1اإلقرار باملست تتامهة املشت تترتكة لكل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصت تتحة العاملية من أجل إست تتدا املش ت تورة
العلمية باعتبارها مسامهة هامة يف منظومة الدستور الغذائيي باإلضافة إىل ميزانية الربنام العادي هليئة الدستور
الغذائي؛
 -2واإلقرار باملسامهات الطوعية لربنام املشورة العلمية ملنظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة؛
علما بعدم إدراج موض تتوع س تتالمة األغذية وجودهتا كبند من جدول أعمال األجهزة الرئاس تتية ملنظمة
 -3واإلحاطة ً
الصتتحة العاملية ألكثر من  10ستتنواتي باستتتثنا اإلشتتارات إىل ستتالمة األغذية ومواصتتفات الدستتتور الغذائي
يف سياق التغذية واألمراض غري املعدية؛
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 -4واإلش ت ت تتارة إىل أ ّن منظمة الص ت ت تتحة العاملية اخوض عملية إص ت ت تتالح للحوكمة تش ت ت تتمل من بني مجلة أمور إمكانية
اس ت تتتحدال آليات جديدة دد من خالهلا أفض ت تتل س ت تتبل إدارة عملية إعداد جداول أعمال األجهزة الرئاس ت تتية
للمنظمة؛
قدما يف التواصتتل والتنستتيق بشتتسن مستتائل الدستتتور الغذائي بني الستتلطات الوطنية
 -5ودعوة األعضتتا إىل املضتتي ً
املس ولة عن الصحة والزراعة بغية التوعية بقدر أكرب على اكحاجة إىل ويل (أساسي) مستدام للمشورة العلمية
يف منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.

المست ت تتائل الناشت ت تتئة عن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصت ت تتحة العالمية :المست ت تتائل الخاصت ت تتة
بالسياسات والمسائل ذات الصلة (البند  7من جدول األعمال)12
-151

عرض ت ت ت ت ت ت ت ت ممثلت تتا منظم تتة الصت ت ت ت ت ت تح تتة الع تتاملي تتة ومنظم تتة األغ تتذي تتة والزراع تتة واليق تتة العم تتل وعربت تتا عن أس ت ت ت ت ت تتفهم تتا للت تتسخر
يف إع تتداد الواليق تتة وتو يعه تتا .وك تتان هن تتاك توض ت ت ت ت ت تتيحي ب تتالنست ت ت ت ت ت تب تتة إىل عق تتد األمم املتح تتدة للعم تتل من أج تتل التغ تتذي تتةي
بتتس ّن اجلمعيتتة العتتامتتة لألمم املتحتتدة كتتان ت قتتد أعلن ت هتتذا العقتتد متتتابعتتة لنتتتائ امل ر التتدو ي الثتتا املعين بتتالتغتتذيتتة
وأ ّن االلتزامات الوطنية احملددة والقابلة للقياس واليت مكن بلوغها والواقعية واكحس ت ت ت تتنة التوقي اليت قررهتا الدول األعض ت ت ت تتا
ض تا ستتالمة األغذيةي مبا يف
مبوج جمال العمل  1مكن أن تشتتمل ليس فقط االلتزامات اخلاصتتة بالتغذية بل أن تتناول أي ً
ذل الدستور الغذائي ومقاومة مضادات امليكروبات يف سلسلة األغذية.

-152

وس ت ت ت تتلط ممثلة منظمة األغذية والزراعة الض ت ت ت تتو بداية على عدد من القرارات البيانات الص ت ت ت تتادرة عن األجهزة الرئاس ت ت ت تتية
هتم اهليئة .ومن بينها القرار الذي اعتمده
للمنظمة اليت عقدت اجتماعات هلا منذ الدورة التاسعة والثالالني للهيئة واليت قد ّ
ضتا على
خرا م ر املنظمة يف دورته األربعني والذي دعا إىل اإلعالن عن يوم عاملي ستتالمة األغذية .وستلّط الضتتو أي ً
م ً
القرار الصادرة عن الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الزراعة يف املنظمة من أجل إنشا جمموعة عمل مفتوحة العضوية للنظر
يف اخليارات املتاحة لتوفري التمويل الكايف واملس ت ت تتتدام لربام املش ت ت تتورة العلمية بش ت ت تتسن س ت ت تتالمة األغذية املش ت ت تترتكة بني الفاو
ومنظمة الص ت ت ت ت ت تتحة العاملية .وس ت ت ت ت ت تترتفب جمموعة العمل تقاريرها إىل جملس منظمة األغذية والزراعة يف هناية س ت ت ت ت ت تتنة .2017
تجع األعض ت تتا يف اللجنة التنفيذية على تش ت تتجيب بلداهنم وأص ت تتحاا املص ت تتلحة اآلخرين على املش ت تتاركة يف مداوالت
وش ت ت ّ
جمموعة العمل املفتوحة العضوية.

-153

هتم عمل الدست ت ت ت تتتور الغذائي.
واست ت ت ت تتتعرض ت ت ت ت ت ممثلة منظمة األغذية الزراعة من مثّ ً
عددا من مبادرات املنظمة وبراجمها اليت ّ
تح املياه والتجارة واإلنتاج املستتتدام للمحاصتتيل والثروة
وتناول الربام اليت تُعىن بالنظم الغذائية املستتتدامة وتغري املناش وشت ّ
اكحيوانيةي مب اإلشت ت تتارة إىل مشت ت تتاركة وحدة ست ت تتالمة األغذية وجودهتا يف املنظمة يف تل الربام واتصت ت تتاهلا بعمل الدست ت تتتور
ض تا إىل الفرا املتاحة للمجتمب املعين بستتالمة األغذية للمشتتاركة يف بعض العمليات الوطنية اجلارية
الغذائي .وأشتتارت أي ً
من أجل تيسري مراعاة مسائل سالمة األغذية يف التخطيط الوطين وتشجيب اتساق السياسات عرب تل القطاعات.
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-154

وأشت ت ت ت ت تتار بدوره ممثل منظمة الصت ت ت ت ت تتحة العاملية إىل أنهي بالتزامن مب تنفيذ خطة العمل العاملية بشت ت ت ت ت تتسن مقاومة مضت ت ت ت ت تتادات
امليكروباتي تتوىل املنظمة تنس تتيق العمل على بلورة إطار إرش تتادي بش تتسن مقاومة مض تتادات امليكروبات مبا يش تتمل ترش تتيد
است ت ت ت ت ت ت تت تخ ت ت تتدام مض ت ت ت ت ت ت ت ت تتادات امل تي تكتتروب ت ت تتات فضت ت ت ت ت ت ت تالً عتتن س ت ت ت ت ت ت تتني فتترا ال تن تف ت ت تتاذ إىل مض ت ت ت ت ت ت ت ت تتادات امل تي تكتتروب ت ت تتات
من قبل من هم حباجة إليها.

-155

وس ت ت تتلط ممثلة منظمة الص ت ت تتحة العاملية الض ت ت تتو على عمل اجملموعة الفرعية املعنية بالنظام الغذائي والص ت ت تتحة واملنبثقة عن
جمموعة اخلربا االس ت تتتش ت تتارية املعنية بالتوجيهات التغذوية اليت س ت تتتتوىل إجرا عمليات االس ت تتتعراض املنهجي لالس ت تتتعانة هبا
كمش ت ت تتورة عليمة للعمل اجلاري من قبل اللجنة املعنية بالتغذية واألغذية لالس ت ت تتتخدامات التغذوية اخلاص ت ت تتة بش ت ت تتسن القيمة
املرجعية للمغذيات  -األمراض غري املعدية بالنست تتبة إىل ض االيكوست تتابنتينوي و ض األوكست تتاهيكست تتانوي  .ورحب
مبشاركة ممثلي منظمة األغذية والزراعة وأمانة الدستور الغذائي يف االجتماع اكحادي عشر الذي عقد م خراً جملموعة اخلربا
االستشارية املعنية بالتوجيهات التغذوية.

-156

وأالارت ممثلة منظمة الصتتحة العاملية مستتسلة دور الدستتتور الغذائي يف معاجلة الت ت ت ت ت ت ت تتتسالريات املضتترة للكحولي على اعتبار أن
األهداف اليت تستتعى إليها مواصتتفات الدستتتور الغذائي هي بالدرجة األوىل اية الصتتحة .وأشتتارت إىل عدد من جماالت
التعاون املمكنة ومن بينها ديد الكحول وتص ت تتنيفها والتوس ت تتيم وحمتو الكحول واملكونات والس ت تتعرات اكحرارية واملخاطر
ذات الصلة على الصحة.

-157

واعترب أحد األعض ت ت ت ت ت تتا أ ّن املس ت ت ت ت ت تتائل املتص ت ت ت ت ت تتلة باس ت ت ت ت ت تتتخدام الس ت ت ت ت ت تتكر واملواد املض ت ت ت ت ت تتافة إىل األغذية يف املش ت ت ت ت ت تتروبات
غري الكحوليةي فض ت ت ت ت ت تتال عن خطر تعرض األطفال للمش ت ت ت ت ت تتروبات الكحوليةي ينبغي أن تكون مدرجة على جدول أعمال
الدستور الغذائي لضمان اكحماية املناسبة لألطفال.

-158

وأش ت ت تتارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس ت ت تتبعني إىل أ ّن هذا البند من جدول األعمال يعطي معلومات قيمة غري أنه
اقرتح إمكانية مناقشتتة هذا البند خالل
تعذري بستتب التسخر يف إتاحتهي إجرا أي مشتتاورة على املستتتو الوطين .لذاي ُ
الدورة الرابعة والسبعني للجنة التنفيذية يف سبتمرب أيلول .2017

-159

أيضا التعبري عن بعض القلق إ ا توصية هيئة الدستور الغذائي يف الواليقة من أجل "ااخاذ اإلجرا ات الال مة ملراعاة
وجر ً
س تتياس تتات املنظمتني الراعيتني على أكمل وجه" وأش تتري إىل أ ّن الدس تتتور الغذائي هو منظمة يقودها األعض تتا وهلا أجهزهتا
اخلاصة املعنية بتقييم املخاطر.

الخالصة
-160

إ ّن اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والسبعني:
 -1أش ت ت ت ت تتارت إىل القرار الص ت ت ت ت تتادر عن الدورة األربعني مل ر املنظمة عق قرار اهليئة يف دورهتا التاس ت ت ت ت تتعة والثالالني
لاعالن عن يوم عاملي لسالمة األغذية بصورة دائمة؛
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 -2وأشتتارت إىل التسخري يف إتاحة الواليقة باللغة اإلنكليزية فقطي مما حال دون كن األعضتتا من التشتتاور بشتتسهنا
على أكمل وجه؛
 -3واتفق على مناقشة هذا البند مبزيد من التفصيل يف الدورة الرابعة والسبعني للجنة التنفيذية.

العالقات بين س ت ت تتياس ت ت تتات منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ت ت تتحة العالمية واس ت ت تتتراتيجياتهما
وخطوطهما التوجيهية وعمل الدستور الغذائي (البند  8من جدول األعمال)
13

-161

تريا إىل أن الواليقة نفس ت تتها
عرض ممثل منظمة الص ت تتحة العاملية واليقة العمل بالنيابة عن الفاو ومنظمة الص ت تتحة العامليةي مش ت ت ً
قدم إىل الدورة اكحادية والستتبعني للجنة التنفيذية هليئة الدستتتور الغذائيي ولكنها ح تُناقش بستتب ضتتيق الوق  .وأشتتار
املمثل إىل أن هناك جمموعتني من املتطلبات ال تتعارض ت ت ت ت تتان مب بعض ت ت ت ت تتهما البعض .فمن جهةي كان هناك مطل منطقي
للحفا على االس تتتقاللية الذاتية الوبيفية للهيئةي على النحو املمثل يف إجرا اهتا الفريدة من نوعها ومعاجلة املراقبني .ومن
جهة أخر ي هناك طل متزايد لوض ت تتب عمل الدس ت تتتور الغذائي يف س ت تتياق أوس ت تتبي مثل أهداف التنمية املس ت تتتدامة لألمم
املتحدة واالست ت ت ت ترتاتيجيات العاملية املعتمدة من مجعية الص ت ت ت تتحة العامليةي من أجل التسكد من إبقا اجملتمب الدو ي على علم
مبسامهة الدستور الغذائي يف األهداف واملبادرات األوسب نطاقًاي ومن أن إدارة املنظمتني الراعيتني تعرتف هبا وتعكسها يف
اخصيص املوارد املتاحة للدستور الغذائي.

-162

وأش تتار إىل أن كالً من الدس تتتور الغذائي ومنظمة الص تتحة العاملية ركهما الدول األعض تتا ي وأن قراراهتما تس تتتند إىل توافق
اآلرا  .ونظرا إىل أن مواص تتفات الدس تتتور الغذائي املعتمدة يتم نش تترها مب ش تتعارات املنظمتني الراعيتني اليت يعمل مبوجبها
الدست تتتور الغذائيي فإنه ينبغي لن التناقضت تتات بني مواصت تتفات الدست تتتور الغذائي وست تتياست تتات واس ت ترتاتيجيات املنظمتني
الراعيتنيي أو تقليلهاي وينبغي استكشاف أوجه التآ ر.

-163

وأش تتار املمثل إىل أنه إذا نُظر إىل الدس تتتور الغذائي وكسنه ال يس تتاهم إةابًا يف قيق أهداف الص تحة العامةي فإن ذل قد
ي الر سلبًا على تعبئة املوارد املاليةي مبا يف ذل الدعم العلمي للدستور الغذائي.

-164

وأعادت ممثلة الفاو التسكيد على وجهة النظر بسن عمل وض ت ت تتب مواص ت ت تتفات الدس ت ت تتتور الغذائي مدفوع من قبل األعض ت ت تتا ي
ولكن من مصلحة أعضا الدستور الغذائي النظر يف سياسات الفاو ومنظمة الصحة العاملية عند تنفيذ عملهم .وشددت
ض ت تا على اكحاجة إىل التواص ت تتل والتش ت تتاور الفعالني على الص ت تتعيد الوطين لض ت تتمان اتس ت تتاق الس ت تتياس ت تتاتي وأن عمل تنمية
أي ً
القدرات الذي تضت تتطلب به الفاو لتعزيز اهلياكل الوطنية يهدف إىل كني البلدان من املشت تتاركة على حنو أفضت تتل يف وضت تتب
املواصتفات .وكان اهلدف من البند املعنون "املستائل احملالة من الفاو ومنظمة الصتحة العاملية :املستائل اخلاصتة بالستياستات
واملسائل ذات الصلة" هو توفري املعلومات لتيسري هذه املناقشة على الصعيد الوطين.
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ودعي الدورة الثالثة والستتبعون للجنة التنفيذية هليئة الدستتتور الغذائي إىل النظر اخلطوات املقبلة املقرتحة على النحو املبني
ُ
يف الفقرتني  14و 15من الواليقة .CX/EXEC 17/73/12

المناقشة
-166

علما بالتعليقات التالية:
أحاط اللجنة التنفيذية ً
 -1ينبغي أن ظى مجيب سياسات الفاو ومنظمة الصحة العامليةي واسرتاتيجياهتما وخطوطهما التوجيهيةي باالعتبار
املناس ت ت يف الدست تتتور الغذائيي وينبغي أن يكون هناك اتست تتاق بني الست تتياست تتات والعمل يف املنظمتني الراعيتني
والدس ت ت ت تتتور الغذائيي وبالتا ي هناك حاجة إىل دعم الدس ت ت ت تتتور الغذائي إلقرار ومتابعة االس ت ت ت ترتاتيجيات املعتمدة
على مستو السياسات من قبل اهليئات الرئاسية يف منظمة الصحة العاملية والفاو.
 -2وإن الدس تتتور الغذائي مدفوع من قبل أعض تتائه ومس تتتقلي وتتمثل واليته يف اية ص تتحة املس تتتهلكني وض تتمان
ممارس ت ت ت ت ت تتات عادلة يف لارة األغذيةي يف حني أنه ليس لد أية من املنظمتني الراعيتني نفس الوالية املزدوجة.
ويتعني على أعضت تتا الدست تتتور الغذائي أن يقرروا كيفية متابعة اس ت ترتاتيجيات الفاو ومنظمة الص ت تحة العاملية اليت
تعين والية الدستور الغذائي.
 -3ويعمل الدستتتور الغذائي على قيق توافق اآلرا مب عملية فريدة لوضتتب املواصتتفاتي ومواصتتفات تتعلق حبماية
املستهل وتسهيل التجارة تعرتف هبا منظمة التجارة العاملية كمرجب.
 -4ومنح الفاو ومنظمة الص تتحة العاملية الدس تتتور الغذائي واليته الواض تتحة اليت يلتزم هبا أعض تتاؤهي كما ينبغي أن
ض ت ت تا .ومن املهم أن تفهم مجيب األطراف املعنية املس ت ت تتائل ذات االهتمام
تفعل الفاو ومنظمة الص ت ت تتحة العاملية أي ً
املشرتك.
 -5ويعترب االتصال املتبادل على املستو الوطين أساسيًا لتحقيق اتساق السياساتي ومن املهم تقاسم األولويات
اليت قد اخدم أعض ت تتا الدس ت تتتور الغذائي معهم .وة معاجلة مس ت تتسلة كيفية قيق أقص ت تتى قدر من املوا مة بني
املواق والتواصل على مجيب املستويات.
 -6ويعترب التشاور واالتساق على املستو الوطين أمرين ضروريني لضمان إبدا اآلرا نفسها يف مناقشات تل
منتديات األمم املتحدة.
 -7وليس هناك حاجة لتعديل دليل اإلجرا ات أو االضطالع بسي عمل إضايف يف هذا اجملال.
 -8ومكن أن يسهم إدماج أهداف التنمية املستدامة يف اخلطة االسرتاتيجية اجلديدةي يف قيق اتساق السياسات.
 -9وكان هناك تساؤالت بشسن افرتاض وجود أوجه عدم اتساق بني عمل الدستور الغذائي وسياسات املنظمتني
الراعيتني.

-167

وأش ت ت تتارت ممثلة منظمة الص ت ت تتحة العاملية إىل أن أغراض الدس ت ت تتتور الغذائي ال تتعارض مب أغراض منظمة الص ت ت تتحة العاملية.
وأشتتار كذل إىل أن مجعية الصتتحة العاملية قد ادت من اإلشتتارات والطلبات إىل الدستتتور الغذائي لتعزيز عملها يف دعم
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جهود الص تتحة العامةي ويف الوق نفس تته تش تتجيب الدول األعض تتا على اس تتتخدام مواص تتفات الدس تتتور الغذائي وخطوطه
التوجيهية كحماية وتعزيز ص ت تتحة اإلنس ت تتان .ومن األمثلة على ذل ي قرار مجعية الص ت تتحة العاملية رقم  23-56بش ت تتسن التقييم
"حي الدول األعض ت ت ت تتا على
املش ت ت ت تترتك بني الفاو ومنظمة الص ت ت ت تتحة العاملية لعمل هيئة الدس ت ت ت تتتور الغذائي ( )2003الذي ّ
تتخداما كامالً كحماية صتتحة اإلنستتان على طول الستتلستتلة الغذائية مبا يف ذل
استتتخدام مواصتتفات الدستتتور الغذائي است ً
املساعدة على إجرا اختيارات صحية يف ما يتعلّق بالتغذية والنظام الغذائي".
-168

غري أن ممثلة املنظمة أشتتارت إىل أن استتتخدام مواصتتفات الدستتتور الغذائي وخطوطه التوجيهية كان موضتتب تس تاؤالت يف
مجعية الص تتحة العاملية بس تتب عدم موا متها أو عدم اتس تتاقها مب اخلطوط التوجيهية اخلاص تتة مبنظمة الص تتحة العاملية و أو
ست ت ت ت تتياست ت ت ت تتاهتا .كما لوحظ آالار عدم االتست ت ت ت تتاق على حنو متزايد يف املنتديات الدولة املختلفةي مبا يف ذل اللجنة املعنية
باكحواجز التقنية أمام التجارة التابعة ملنظمة التجارة العامليةي حيي تواجه الدول األعضتتا اليت تتخذ إجرا ات لتنفيذ تدابري
الست ت تتياست ت تتات العامة اليت اعتمدهتا مجعية الصت ت تتحة العامليةي ديات بسهنا ال تتماشت ت تتى مب الدست ت تتتور الغذائي واخلق حواجز
لارية .وينبغي معاجلة هذا الشاغل إذا كان عمل الدستور الغذائي سيسهم يف قيق أهداف التنمية املستدامة على النحو
املناقش يف البند  4-5من جدول األعمال.
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وأش ت تتار ممثل منظمة الص ت تتحة العاملية إىل أنه من أجل س ت تتني االتس ت تتاق والتآ ر بني عمل الدس ت تتتور الغذائي وس ت تتياس ت تتات
واس ت ت ت ترتاتيجيات املنظمتني الراعيتنيي ينبغي للدست ت ت تتتور الغذائيي عند ااخاذ القراراتي أن يكون على بينة من الست ت ت تتياست ت ت تتات
واالس ترتاتيجيات ذات الصتتلة يف املنظمتني الراعيتنيي املوجودة بالفعل يف اجملال الذي يضتتب الدستتتور الغذائي مواصتتفة فيه.
وباإلشتتارة إىل الفقرة  15من الواليقةي وكمثال على التحستتينات املمكنة اليت مكن ااخاذهاي أشتتار املمثل إىل أنه وف ًقا للجز
 2من إجرا ات وض ت ت تتب املواص ت ت تتفات للدس ت ت تتتور الغذائيي ينبغي أن توي واليقة املش ت ت تتروع على معلومات عن العمل اكحا ي
واملست ت ت ت تتتمر للدست ت ت ت تتتور الغذائي نفست ت ت ت تتهي وأعمال وخربات اهليئات اخلارجيةي ولكن ال توجد معلومات عن األعمال اكحالية
واملس ت تتتمرة للمنظمتني الراعيتنيي وأن هذا اكحكم ال يس ت تتمح للجنة التنفيذية بااخاذ قرار مس ت تتتنري يف مرحلة الش ت تتروع بالعمل
اجلديد .وعرض املمثل إعداد قائمة بالتدابري واإلجرا ات اليت مكن تنفيذها لتيست ت تتري ااخاذ القرارات املست ت تتتنرية يف الدست ت تتتور
الغذائي دون اإلخالل بعملية وضتتب املواصتتفات اخلاصتتة به واملدفوعة من قبل الدول األعضتتا ي وعرضتتها على الدورة املقبلة
للجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي.

الخالصة
-170

اختتم اللجنة التنفيذية هليئة الدس تتتور الغذائي املناقش تتة بش تتسن هذا البندي وأش تتارت إىل ض تترورة مراعاة س تتياس تتات الفاو
ومنظمة الص ت تتحة العامليةي ولكنها س ت تتلط الض ت تتو على الوالية احملددة واملختلفة للدس ت تتتور الغذائي اليت منحته إياها الفاو
ومنظمتتة الصت ت ت ت ت ت تحتتة العتتامليتتةي عل ًمتا أن واليتهمتتا أوس ت ت ت ت ت تتب نطتتاقًتا بكثريي وطلبت مراعتتاة ذلت من قبتتل املنظمتني الراعيتني.
ك ما أش ت تتارت اللجنة التنفيذية هليئة الدس ت تتتور الغذائي إىل ض ت تترورة تعزيز اهلياكل على املس ت تتتو الوطيني ملواص ت تتلة التواص ت تتل
الفعال واملس ت ت ت ت ت تتتمر بني الدس ت ت ت ت ت تتتور الغذائي والفاو ومنظمة الص ت ت ت ت ت تتحة العاملية .وأحاط اللجنة التنفيذية هليئة الدس ت ت ت ت ت تتتور
الغ ت تتذائي عل ًم ت تا بع ت تتدم وجود دعم ملزي ت تتد من التوجي ت تتهي أو اكح ت تتاج ت تتة إىل تع ت تتدي ت تتل دلي ت تتل اإلجرا ات على النحو املقرتح
يف الفقرة  15من الواليقة .CX/EXEC 17/73/12
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الطلبتتات المقتتدمتتة من المنظمتتات التتدوليتتة غير الحكوميتتة للحصت ت ت ت تتول على ص ت ت ت ت تفتتة مراقتتب
في الدستور الغذائي (البند  9من جدول األعمال)
14

ما يستجد من
-171

أعمال (البند  10من جدول األعمال)

15

بسب ضيق الوق ي وافق اللجنة التنفيذية للدستور الغذائي على إرجا النظر يف هذه البنود إىل دورهتا الرابعة والسبعني
(سبتمرب أيلول .)2017

14
15

الواليقة
الواليقة ( CRD 4املنسق آلسيا) و( CRD 6املنسق ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب).
CX/EXEC 17/73/13
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