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الجزء األول –م أهداف التعل  
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هيكليةتقديم 

هيئة الدستور الغذائي 
تقديم الحاجة 

إلى المعايير الدولية 

معايير )أهمية المعايير الدولية 
(  الدستور الغذائي

:  في التجارة الدولية

ارة العالقة باتفاقيات منظمة التج•

العالمية 



مستمرتحد  –األمن الغذائي 
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2050
سيصل2050عامبحلول

ماإلىالعالمسكانعدد

مليار9.6بنحويقدر

شخص

2013

  
موقع الدستور الغذائ 

تريليون دوالر من األغذية 2

المتداولة دولياً  2021

توقعات عدد السكان في العالم

المالمح الرئيسية والجداول المسبقة، –2013تنقيح عام : 

، إدارة الشؤون N0ESA/P/WP 228ورقة العمل 

االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة، شعبة السكان، 

نيويورك

تقرير األمم المتحدة



متعدد الجنسياتمنتج خبز
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العديد من المكونات الغذائية من عدد من الدول



المستهلكإنتظارات
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ً المستوردةاألغذيةإنتاجيتم3. معاييرلوفقا

نعةالمصللمنتجاتمماثلةمقبولةغذائية

ً محلي ا

وعاليةومغذيةآمنةغذائيةإمدادات1.

ةالتكلفومنخفضةووفيرةالجودة

ومتنوعة

راقبةلمفعالةنظمبتشغيلالحكوماتقيام2.

األغذية

القيم

المهمة

الرؤية



للمعايير الدولية... توجد حاجة
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المعايير

المجتمعات

+  الفعاليات

التدريب

+  األفكار

األدوات

الدعم



القيادة من أجل التغيير : المعايير الدولية
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:عقودستة رب اخدمت المجتمع الدولي لما يق غذائية قادت الطريق في تحويل التدابير التنظيمية ال

االضطالع بالمساواة بين األمم

معالجة القضايا الناشئة

دعم حماية المستهلك وإزالة العوائق التي ال مبرر لها أمام التجارة 

تطوير واعتماد مبادئ تحليل المخاطر 

:الدور القيادي في❖

ة للحساسيةإدارة المواد المسبب  

ً تقييم المواد المعد   لة وراثيا

توسيم االغذيةمتطلبات 

:  معالجة القضايا الناشئة❖

المشعةالنويداتتقييم 

وغيرها من الحاالت المستجدةمعالجة حادثة الميالمين، 



يتكون البرنامج من ثالثة عناصر مستقلة 

:ولكنها متكاملة فيما بينها

برنامج معايير األغذية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
8

تعاونت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية 

غذائية مشتركر إلنشاء برنامج معايي

علميةالالمشورة

المواصفاتهيئة وضع 

(هيئة الدستور الغذائي)
/بناء القدرات

مساعدة تقنية

0

1

0

3
0

2

منظمة 

الصحة 

العالمية

منظمة االغذية 

والزراعة



عضواً 189: تتكون حالياً من 

بلدان أعضاء 188•

(االتحاد األوروبي)منظمة عضو واحدة •

ما هو الدستور الغذائي؟
9

1963هيئة حكومية دولية أنشئت في عام 

مراقباً 239: مقابل المراقبينعضاءألا

-

منظمة حكومية دولية،59•

منظمة غير حكومية،164•

أمم متحدة16•

:هيئة الدستور الغذائي هي



الدستور الغذائي؟يقوم بهما 
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علىةالغذائيالمعاييرأعمالجميعتنسيق

الدوليالمستوى

المستهلكينصحةحماية

األغذيةتجارةفيالعادلةالممارساتضمان

...,التحريف،الخاطئةالمعلومات،االحتيال :المثالسبيلعلى

بوضعمكلفةالغذائيالدستورهيئة

:أجلمندوليةغذائيةمواصفات/معايير



نحن مدينون للدستور الغذائي باألسس العلمية للقرارات
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الدوليةالمخاطرمدير 

الدستور الغذائيهيئة 

وتقييم المشورة 

المخاطر

طلبات من أجل

الدوليةالمخاطرتقييم 

• JECFA ،المواد المضافة إلى األغذية

العقاقير البيطرية، والملوثات ومتبقيات

في األغذية،

• JMPR المبيدات في األغذيةمتبقيات

• JEMRA المخاطر الميكروبيولوجية في
األغذية

• خصصونتخبراء ماستشارات من 

المشورة

العلمية



لماذا تشارك الدول؟
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–حركة األغذية حول العالم 
زيادة إمكانية انتقال الملوثات

المعايير الدولية الالزمة 

لحماية صحة المستهلك 

التجارية وضمان الممارسات 

العادلة

بة أساس بناء نظام وطني سليم لمراق

األغذية



منتدى لتبادل المعلومات
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ل تباد/ فرص تبادل المعلومات

تقدير التحديات التي/ اآلراء

تواجهها البلدان النامية

فرص البقاء على اطالع 

بالتطورات التكنولوجية 

السياساتية/والتنظيمية

فرص للتأثير على 

تطوير المعايير



اإلطار التنظيمي الدولي
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:التجاريةعاتاالنزفيتحكمالتيالدوليةالمحكمة-العالميةالتجارةمنظمة
المتنازعةاألطرافمطالباتلتقييمالغذائيالدستورمعاييرتستخدم▪

لميةالعاالتجارةلمنظمةاالمتثالفرضيةيمنحالغذائيالدستورمعاييراستخدام▪

ولكن،الغذائيالدستورمعاييراستخدامعدمللبلدانيحق

ويقعلمي تقييمإلىالغذائيالدستورعلىالقائمةغيراللوائحتستندأنيجب▪

الصحيةللمخاطر

ذلكإثباتفيالدولةفشلتإذا

ونيكأنالمحتملومنتعسفيالبلدمعيارأنإلىالعالميةالتجارةمنظمةتخلصقد▪

ً حاجزاً  عادلغيربشكلاألخرىالبلدانمنالوارداتمنعإلىيهدفتجاريا



TBTواالتفاق المتعلق بالحواجز التقنية أمام التجارة  SPSاالتفاق المتعلق بالتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية
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تحدد الصحة والصحة النباتية معايير

وإرشادات الدستور الغذائي كمعيار دولي

ان أن التدابير التي تتخذها البلد" يُفترض"

لمعايير الدستور الغذائي " تمتثل"التي 

مع التزامات الصحة والصحة تتوائم

.النباتية

ع األعضاء على أن يستندوا ف ي يُشجَّ

حيثما )تدابيرهم الوطنية إلى المعايير الدولية 

(.وجدت

األعضاء مدعوون للمشاركة في هيئات وضع
إلى ( ISSBs)المعايير الدولية ذات الصلة 

.  أقصى حد ممكن

لحماية إجراءات تقييم المطابقة/تشير إلى اللوائح الفنية

سالمة البشر وصحتهم

(ليس فقط الغذاء)تطبق على نطاق واسع 

ة أمام وتهدف اللوائح التي تندرج في إطار الحواجز التقني

وال)التجارة إلى حماية المستهلكين من خالل المعلومات 

سيما لوائح وضع العالمات عندما ال تتعلق بسالمة 

.وتعزيز الممارسات التجارية المنصفة( األغذية

التكوين/اللوائح المتعلقة بعوامل جودة التصنيف

األساسي لتجنب الممارسات الخادعة

ليس بموجب العوائق الفينة أمام التجارة، الدستور الغذائي

تها المعايير التي وضع"على نطاق أوسع هو . مرجع صريح

.المنظمات ذات الصلة

SPS–اتفاقية التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية 
النبات/الحيوان/حمي صحة اإلنسانت

TBTاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة

الروابط الرئيسية 

التفاقية التدابير الصحية 

ة وتدابير الصحة النباتي

مع الدستور الغذائي

الروابط الرئيسية التفاقية

العوائق الفنية أمام التجارة 

مع الدستور الغذائي



نهاية الجزء األول
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