
 

 

 

 

 

 

ي  
ي اجتماعات الدستور الغذائ 

الدورة التدريبية حول: أفضل الممارسات للمشاركة ف 
 ( )تعزيز التوافق وتقنيات التفاوض 

(1دراسة حالة )   

 خلفية دراسة حالة 

ي عىل المستوى الدولي وهي مرتبطة بالكشف المحتمل عن الملوثات الكيميائية  
تم اإلبالغ عن مجموعة مستمرة من حوادث التلوث الكيميائ 

اء الملوثة  ي مصفوفات غذائية  Malachite Green (MG) الخض 
ي  الخصوص،ولكن عىل وجه  مختلفة،ف 

ي األغذية من أصل حيوائ 
 .ف 

وع لـتعزى حوادث التلوث  ي إل االستخدام غير المشر
كمبيد للفطريات كجزء من ممارسات تربية الحيوانات غير المتوافقة أو  MG الكيميائ 

 .ممارسات تربية األحياء المائية

، باستخدام
ً
ي مختلف األغذية المتداولة دوليا

طرق   نتيجة للعديد من حوادث رفض المنتجات المرتبطة بالكشف عن هذه المادة الكيميائية ف 

ي    0.5تحليلية مختلفة تعتمد عىل أجهزة متطورة تكتشف أقل من  
ي المليار، طلبت بعض البلدان أن يضع الدستور الغذائ 

 أقص   حد جزء ف 

(ML) .  نقطة مرجعية للعملأن يكون الحد األقص بمثابة    نيمك (RPA) أي إشارة مرجعية تدل عىل وجود ، MG،    الناتج عن االستخدام

وع لـ ي إنتاج الغذاء. يمكن أن يعتمد هذا الحد عىل حد األداء المرجعي األدئ  المتفق عليه MG غير المشر
لطريقة تحليلية مصدق  (MRPL) ف 

ي مصفوفات األغذية MG عليها لـ
 .ف 

 .ابرفض الحدود إذا تم تطبيقه  إمكانية التوقعالمزيد من القدرة عىل  واصفةخلق هذا المتس

ي تم جمعها بمرور الوقت نتيجة لتدخالت البلدان المختلفة والبحث العلمي الذي    واصفةالم   هيستفيد تطوير هذ
من مجموعة من األدلة الت 

وعة MG يربط حدوث  .ومستوياته القابلة للقياس بالممارسات غير المشر

ي يمكن النظر فيها لهذا الغرض، عىل سبيل المثال،    حدود مخاطر وحددت أن الوبالمثل، أجرت عدة واليات قضائية تقييمات لل
جزء    2الت 

ي معظم البلدان النامية )أي أن التكنولوجيا متاحة لتحقيقها( ومن شأنها أن توفر هامش تعرض يتجاوز    من المليار
،    610قابلة للتحقيق ف 

 للعمل كمؤشر لممارسات الغش  وبالتالي تعتير حماية للصحة العامة. وسيكون هذا المستوى
ً
 أيضا

ً
وع.  - مفيدا  أي االستخدام غير المشر
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Injection 1 

ي   خالل
ح ف  ير / دعم فحص العمل الجديد المقي  ي من شأنها أن تعمل عىل تير

وع الت  ، عارض  (CAC) واللجنة CCEXEC تطوير وثيقة المشر

ي آسيا متابعة تطوير ه
 .ذه المواصفةالعديد من الوفود من نفس الكتلة االقتصادية ف 

ي  MG السبب الذي تم االستشهاد به هو أن
، والذي يجب أن  لةمقبو  واصفةمنطقتهم، ونهج عدم التسامح المطبق يمثل ممحظور تماًما ف 

 .مليارجزء من ال 0.1يستند إل الطريقة التحليلية األكير حساسية. يؤدي إل مستويات أقل من 

ي 
ي اآلراء حول هذ  الواقع،ف 

  ،ا تطويره، إذا كان سيتم ه المواصفةتذرع مندوبو هذه الدول بحقيقة أنه من المستحيل التوصل إل توافق ف 

ي المقام األول؟ 
 فلماذا نبدأ ف 

وع هذه، تم التوصل إل طريق مسدود ي وثيقة المشر
ي قدما ف 

 .وبإرصار واضح من البلدان األخرى عىل المص 

. وبدأت جهود   الوساطة والمناقشة بير  المجموعتير 

 

 :اعتبر نفسك جزًءا من إحدى هذه المجموعات

 كيف تنظم المناقشة؟

 .الرجاء تطوير حججك 

ي تدعم موقفك 
 .يرجر االعتماد عىل قيم الدستور الت 

ح موقفك   .يرجر شر

 .يرجر محاولة تطوير خيارات لحل هذا المأزق 
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Injection 2 

الم تطوير  األغذية  ةالمستهدف   واصفةبدأ  ي 
ف  بالملوثات  المعنية  ي 

الغذائ  الدستور  لجنة  رعاية  عمل  (CCCF) تحت  مجموعة  إنشاء  مع   ،

ونية  كة (eWG) إلكي  اء المشي  قيد   RPA بالتحقق من صحة تقييم المخاطر الذي أكد أن (JECFA) مكلفة بهذا الجهد. قامت لجنة الخير

ا من التعرضوقائًيا )مع هامش م  ( سيكونppb 2) النظر
ً
 (. ناسب جد

ال للنص  المسودة األول  الخطوة    مواصفةعند تطوير  ي 
الذي سيتم مناقشته ف  المجموعة من    ،CCCF خالل  4المستهدف  واصلت نفس 

التعبير عن معارضتها لتطوير هذ قيد التطوير    ه المواصفةمما يشير إل معارضتها لهذ  التدخالت،وقدمت العديد من    ه المواصفةالبلدان 

ي 
 .واعتمدته هيئة الدستور الغذائ 

ي اآلراء لن يتحقق بمرور الوق
ي اآلراء واإلشارة إل أن هذا التوافق ف 

ي اتبعتها هذه البلدان عدم التوصل إل توافق ف 
 .توشملت الحجج الت 

ي تعارض هذ
، أ  واصفةالم  هومن بير  البلدان الت 

ً
  ه المواصفة شار البعض إل أن لديها أكير عدد من مستهلكي السلع الغذائية المتبعة بهذأيضا

ي تصوره 
ي الطريق إل األمام الذي ينبع 

ي أن يكون لهم صوت أقوى وأن يقولوا ف 
وا أنه ينبع  ي(. ومن هذا المنطلق، اعتير  .)مثل الجمير

La traduction est trop longue pour être enregistrée 

عىل رفاهها االقتصادي وكيف أن البيئة غير المتوقعة    واصفةقدمت البلدان األخرى العديد من التدخالت حيث وثقت التأثير الحالي لغياب الم 

ي يمكن أن تستخدمها البلدان النامية تؤدي إل الفوض  فيما يتعلق رفض الحدود.  
ي الت 

كما عرضت  الناتجة عن غياب إرشادات الدستور الغذائ 

ي جميع متطلبات تطوير المت قيد الدراسة  واصفةهذه البلدان كيف أن الم  .  واصفاتلتر ي
ا إلجراءات الدستور الغذائ 

ً
 وفق

 

ي تصل إل األسواق  لال يهتم بلدك بشكل مباشر بهذه المشكلة، حيث شهدت الحد األدئ  من االضطرابات ل 
ي الت 

منتجات من أصل حيوائ 

 .شكلةاألجنبية نتيجة لهذه الم

ال التسامح مع هذا  بنهج عدم  باألغذية  المختصة  السلطة   / بلدك  ي 
ف  المختصة  السلطة  الطريقة  مركبتحتفظ  يعتمد عىل  ، مع مستوى 

ي عىل    .  PPB 0.1عندتم تعيير  هذا المستوى    - التحليلية األكير مالءمة  
ي الماض 

 .آخرين مشابهير    مركبات هذا الموقف مشابه لما طبقه بلدك ف 

بالنسبة لعدة بلدان )نامية( أخرى لن تسمح هياكلها األساسية لتحليل األغذية   ومن المفهوم أن هذا المستوى سيعتير غير قابل للتحقيق 

 .بالوصول إل مستويات الكشف هذه

ي ليس لدى بلدكم أي نية لتغيير  
 .موقفه التنظيمي المحىلي بشأن هذه المسألة، حت  وإن تم اعتماد مواصفات الدستور الغذائ 

، التدخل بسبب اآلثار 4عند الخطوة   واصفةحيث تتم إعادة/اإلبقاء عىل الم ،CCCF خالل  وبعد عامير  من الجمود، قرر وفد بلدكم،

ي 
ي سالمة عملية وضع مواصفات الدستور الغذائ 

تب عىل هذا الجمود ف  ي قد تي 
 .السلبية الت 

ي  قرر وفد 
ي  مالخاص بك الدستور الغذائ 

ي  CCCFف 
 اتخاذ إجراءات من أجل تسهيل حل المأزق.  CACوف 

 

ي القيام به
 
 .ناقش عىل طاولتك ما قد تفكر ف
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Injection 3 

 .، لم تتغير المواقفMGمواصفة عىل الرغم من كل جهد إليجاد حل للمأزق المفروض عىل  

 . واصفةالحل الوحيد الذي يبدو أنه باٍق هو التصويت المحتمل عىل اعتماد الم

 

 :ناقش عىل طاولتك 

ي التحضبر لهذا التصويت
 
ي لوفدكم أن يأخذها ف

ي ينبغ 
 .االعتبارات الت 

ستشكل موقف وفدك؟ كيف   

 فيه؟ ما نوع التواصل الذي قد تفكر  


