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  ):لجنة دستور األغذية الدولي(هيئة الدستور الغذائي 
  األساسيتعديل النظام 

  
  

  تقرير من األمانة
  

 
  معلومات عامة

  
بموجب قرارين متماثلين صـادرين عـن       ) لجنة دستور األغذية الدولي   ( الدستور الغذائي    أنشئت هيئة   -١

لعالميـة  اوجمعيـة الـصحة     ) ١٩٦١(الدورة الحادية عشرة لمؤتمر منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة          
ن القرارات   آنذاك نظام الهيئة األساسي وتم اتخاذ عدد م        رواعتمدت بموجب ذلك القرا   ) ١٩٦٣(السادسة عشرة   

 وبموجب النظام األساسي، تخضع المعايير الخاصة باألغذية وسائر القـرارات التـي             ١.لها صلة بالموضوع  
ويورد الدليل اإلجرائي للهيئة إجراءات قبول الدول األعضاء        . تتخذها الهيئة لقبول الحكومات لها كل على حدة       

  .يهافي الهيئة لمعايير دستور األغذية والنتائج المترتبة عل
  
 )مثل المبادئ التوجيهية ومدونات قواعد الممارسـات      (والمعايير وسائر القرارات التي تعتمدها الهيئة         -٢

ولكن اتفاق تطبيق التدابير الـصحية وتـدابير        . قانونياً للدول األعضاء في الهيئة    ملزمة  ليست، في حد ذاتها،     
لة أمام التجارة الصادرين عن منظمة التجـارة العالميـة          بالحواجز التقنية الماث  المتعلق   النباتية واالتفاق    الصحة

وتوصياته باعتبارها نقاطاً مرجعية للتجارة الدولية في إطـار         يقران معايير الدستور الغذائي ومبادئه التوجيهية       
. منظمة التجارة العالمية، وذلك بصرف النظر عن قبولها رسمياً من قبل الدول األطراف في هذين االتفـاقين                

ـ     مالءمة  ثم فإن هذا التطور يؤدي إلى بعض الشكوك في مدى           ومن    اإجراءات قبول الدستور المنصوص عليه
  ).لجنة دستور األغذية الدولي(في نظامه األساسي وغيره من الوثائق اإلجرائية لهيئة الدستور الغذائي 

  
ح إجراء القبول لمراعـاة     ولقد ناقشت هيئة الدستور الغذائي بإسهاب، في أواخر التسعينات، مسألة تنقي            -٣

ثم تجدد فحص هذه . هذا الوضع الجديد ولوضع خطة إخطار منقحة، ولكنها لم تعتمد حينئذ أي قرار بهذا الشأن
وأوصت .  في إطار اللجنة المعنية بالمبادئ العامة التابعة لهيئة الدستور الغذائي          ٢٠٠٤المسألة مرة أخرى عام     

هيئـة الدسـتور الغـذائي      ،  )٢٠٠٥أبريـل    / نيـسان  ١٥-١١باريس،  (ن   في دورتها الثانية والعشري    ،اللجنة
 للتعديالت الالزمة المقترح إدخالها على الـدليل اإلجرائـي   وقامت باستعراضٍ مفصلٍ  القبول،   إجراءات بإلغاء

  . ام الهيئة األساسيـلهيئة الدستور الغذائي، بما في ذلك نظ

                                                      
 .٤٢-١٦ع ص جالقرار    ١
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، بتوافق  )٢٠٠٥يوليو   / تموز ٩-٤روما،  (امنة والعشرين   في دورتها الث  وقبلت هيئة الدستور الغذائي       -٤
 التعديالت المقترحة على النظام األساسي وأوصت باعتمادها من قبل مؤتمر منظمـة األمـم المتحـدة                 ،اآلراء

مترتبـة   تعديالت أخرى    اً، اعتمدت الهيئة أيض   تلك المناسبة  وفي   ١.لألغذية والزراعة وجمعية الصحة العالمية    
ولن تدخل التعديالت المذكورة حيز النفاذ إالّ بعد اعتمادها مـن قبـل مـؤتمر               . الدليل اإلجرائي  في   على ذلك 

  .منظمة األغذية والزراعة وجمعية الصحة
  
 تـشرين   ٢٦-١٩رومـا،   ( في دورته الثالثة والثالثين      ،ولقد اعتمد مؤتمر منظمة األغذية والزراعة       -٥

 إلـى أن    اً التعديالت المذكورة آنفا في النظام األساسي لهيئة الدستور الغذائي مـشير           ،)٢٠٠٥نوفمبر   /الثاني
  ٢.جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين ستنظر في تلك التعديالت المقترحة

  
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة العالمية

  
  :التاليلنظر في مشروع القرار اجمعية الصحة العالمية مدعوة إلى   -٦
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،
  

  ٣تعديالت النظام األساسي لهيئة الدستور الغذائي؛ب الخاصوقد نظرت في التقرير 
  

بأن يعـدل   القاضية  وبعد أن نظرت في توصية دورة هيئة الدستور الغذائي الثامنة والعشرين            
 إلجراءاتداخلي بحذف أية إشارة     كل من مؤتمر منظمة األغذية والزراعة وجمعية الصحة نظامها ال         

  قبول المعايير؛
  

وإذ تالحظ أن التعديالت المذكورة أعاله لن تدخل حيز النفاذ إالّ بعد اعتمادها من قبل مؤتمر                
  منظمة األغذية والزراعة وجمعية الصحة؛

  
ـ    ةوبالنظر إلى اعتماد دورة مؤتمر منظمة األغذية والزراعة الثالث         ام  والثالثين لتعديالت النظ

   لتوصية الهيئة المذكورة؛اًاألساسي لهيئة الدستور الغذائي وفق
  

الواردة ومن النظام األساسي لهيئة الدستور الغذائي        ٤ ١المادة   المدخلة على تعديالت  ال تعتمد
  .في ملحق هذا القرار

  
  
  
  
  

                                                      
 .Codex Alimentarius Commission, Twenty-eighth Session Report. Document ALINORM 05/28/41نظر    ١
 .Report of the Conference of FAO, Thirty-third Session. Document C 2005/REPانظر    ٢
 .٥٩/٣٨الوثيقة ج   ٣
 .يرد الملحق باإلنكليزية فقط   ٤
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ANNEX 

 

ARTICLE 1 

The Codex Alimentarius Commission shall, subject to Article 5 below, be responsible for making 
proposals to, and shall be consulted by, the Directors-General of the Food and Agriculture 
Organization (FAO) and the World Health Organization (WHO) on all matters pertaining to the 
implementation of the Joint FAO/WHO Food Standards Programme, the purpose of which is: 

(a) protecting the health of the consumers and ensuring fair practices in the food trade; 

(b) promoting coordination of all food standards work undertaken by international 
governmental and nongovernmental organizations; 

(c) determining priorities and initiating and guiding the preparation of draft standards 
through and with the aid of appropriate organizations; 

(d) finalizing standards elaborated under (c) above and, after acceptance by governments, 
publishing them in a Codex Alimentarius either as regional or world wide standards, together 
with international standards already finalized by other bodies under (b) above, wherever this is 
practicable; 

(e) amending published standards, after appropriate survey as appropriate, in the light of 
developments. 

 
 
  

=     =     =  


