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م هذا العرض معلومات عن  راء لجان الخبلعمل الدستور الغذائي ويحدد وظائفاألساس العلمي يُقد ِّ

:الرئيسية التابعة لمنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

اللها من خالتي يمكن للبلدان االليةكما يقدم معلومات عن مشاورات واجتماعات الخبراء المخصصة ويحدد 

.أن تطلب البيانات وأن تحصل عليها وتساهم فيها في اجتماعات الخبراء

لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية و الزراعة ومنظمة الصحة العالمية حول •

ضافات الغذائية مال

االجتماع المشترك بين منظمة الزراعة والغذاء ومنظمة الصحة العالمية حول بقايا •

المبيدات 

أن اجتماعات الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بش•

(.  JEMRA)الميكروبيولوجيةتقييم المخاطر 

المقدمة
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تتولى الوحدات ذات الصلة في منظمة 

األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية 

.  تنسيق المشورة العلمية

بما في ذلك)يجتمع الموظفون المعينون 

تعاون بانتظام لتيسير ال( األمانات المشتركة

.المستمر

ة بشأن تلتزم إدارة البرنامج المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمي

. المشورة العلمية باتباع اإلجراءات المعمول بها

اإلدارة–المشورة العلمية 
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:  المسؤولون عن تنسيق المشورة العلمية

. للمبادئ األساسيةالتأكد من أن المشورة العلمية يتم تطويرها وفقاً 1.

ظمة األغذية منتيسير تحديد األولويات بين الطلبات المتعددة للحصول على المشورة العلمية وفقاً لمعايير 2.

المية التي وافقت عليها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العمنظمة الصحة العالمية والمعايير/والزراعة

.ولجنة دستور األغذية، مع مراعاة الموارد المتاحة

.المقترحة وتحديد مجاالت عمل جديدة/االحتفاظ بقائمة لألنشطة الجارية3.

.4 ً .تحديد مصادر تمويل جديدة وتقييم األنشطة المنفذة سنويا

.لإلطار والمبادئ التوجيهية لتقديم المشورة العلميةالمراجعة المنتظمة 5.

.  المعتمدمواءمة اإلجراءات والنهج6.

.  للجنة دستور األغذيةتحدد اإلنجازات الرئيسية سنويةتقديم تقارير 7.

(2)اإلدارة –المشورة العلمية 
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إلى ةالمشورة العلميمنظمة الصحة العالمية /تقدم هيئات الخبراء التابعة لمنظمة األغذية والزراعة

.هيئة الدستور الغذائي وهيئاتها الفرعية

:وتتراوح هذه اآلليات بينآليات مختلفة تقدم المشورة العلمية من خالل 

ً أنشئتالتيالخبراءهيئات1. مقررلعمبرنامجلديهاوالتيرسميا

نظمةومالزراعةواألغذيةمنظمةبينالمشتركةالخبراءلجنةمثل)

بينالمشتركواالجتماعالغذائية،ضافاتمالحولالعالميةالصحة

بقاياحولالعالميةالصحةومنظمةوالغذاءالزراعةمنظمة

خاللمن(المبيدات

معينموضوعحولالجاريةالمخصصةاالجتماعاتمنسلسلة2.

ةوالزراعاألغذيةمنظمةبينالمشتركةالخبراءاجتماعاتمثل)

إلى،(جيةالميكروبيولوالمخاطرتقييمبشأنالعالميةالصحةومنظمة

ةواحدمرةتعقدالتيواالجتماعاتالمخصصةالخبراءمشاورات3.

.محددموضوعلمعالجةفقط

اآلليات–المشورة العلمية 
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ر الذي فصل أنشطة تقييم المخاطر وفقاً لنموذج تحليل المخاط

.  يحدد الفصل بين تقييم المخاطر وإدارة المخاطر

إطار تحليل البيانات

تقييم المخاطر 

علميةدراسة

إدارة المخاطر 

، اتالنظر في تقييم المخاطر والسياس
وتنفيذها االجراءاتوتحديد 

 .

اإلبالغ عن المخاطر

إطار تحليل البيانات
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ليس كممثلين والخبراء يتم اختيارهم للعمل بصفتهم الشخصيةالمشورة العلمية هي نتاج فريق من 

.موظفين فيهاالبلدهم أو للمؤسسة التي قد يكونو

.تتبع منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إجراءات محددة الختيار الخبراء

هارات والمالخبرة ذات الصلة، المصداقية العلميةيشمل اختيار الخبراء النظر في معايير مثل 

.  الفنية

تارين يُطلب من جميع الخبراء المخ. التوازن الجغرافي والجندريجهود للحفاظ على التُبذل 

.  ينص على أي تضارب محتمل في المصالحالتوقيع على إعالن 

. يعتمد التشكيل الفعلي لهيئة خبراء على طبيعة مشورة الخبراء المطلوبة

اختيار الخبراء
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لمبادئ في حين أن إجراءات اختيار البيانات قد تختلف بين هيئات الخبراء واالجتماعات، إال أن ا

المطلوبة بشكل عام يُشار إلى البيانات. هي نفسها( أي الجودة والموثوقية واالستقاللية)األساسية 

.  دعوة عامة للحصول على البياناتالجتماع معين في 

ات تسعى منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إلى االستفادة من أفضل البيان

.  المتاحة لتقديم المشورة العلمية

لخاضعة المتاحة للعامة االمنشوراتوتستخدم . مجموعة واسعة من المصادرتُستَخَدم البيانات من 

مة لمراجعة األقران، فضالً عن البيانات غير المنشورة أو مسجلة الملكية المقدمة إلى أمانة منظ

.  منظمة الصحة العالمية ذات الصلة لهذا الغرض/األغذية والزراعة

متسقاً أن يكون استخدام البياناتضمانوتسعى منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إلى 

. مع حقوق الملكية الفكرية ومتطلبات السرية

متطلبات البيانات
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ادة سلسلة فيما يتعلق بتقديم المشورة العلمية تتبع منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ع

:من الخطوات

.مقدمة من هيئة خبيرةطلب مشورة علمية1.

منظمة ذات صلة بالمسألة قيد النظر من خالل مواقع اإلنترنت لدعوة للحصول على بياناتتصدر 2.

.األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والقنوات األخرى ذات الصلة

دعوة أو من" قائمة الخبراء"من اجتماع الخبراء أو المشاورة المخصصةيتم اختيار الخبراء لحضور 3.

.للخبراء

غة النهائية ، بما في ذلك تجميع البيانات، ووضع الصيباألعمال التحضيرية لالجتماعيجري االطالع 4.

.  إلخ... المعلومات األساسيةأوراقلجدول األعمال، وإعداد 

.ميةضع المشورة العليتم ووستعرض البياناتتالمشاورة المخصصة وتتم يجتمع الخبراء أو 5.

.نشر نتائجهمداوالته تقريراً عن استنتاجاته وتيقدم اجتماع الخبراء أو المشاورة المخصصة في ختام 6.

التطوير–المشورة العلمية 
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الدستور الغذائي

والزراعـة، منظمة غذيةألامنظمـة 

الصحة العالمية

الدول األعضاء

اجتماع لجنة الخبراء المشتركة 

بين منظمة األغذية و الزراعة 

ومنظمة الصحة العالمية حول 

اإلضافات الغذائية

القوانين و

المبادئ التوجيهية

النتائج و

المنشورات

قائمة الخبراء

طلب 

البيانات

دعوة

الخبراء

القضايا 

واألولويات

براء المشتركة بين يمثل الرسم البياني مثاالً على عملية تقديم المشورة العلمية التي تقوم بها لجنة الخ

. ضافات الغذائيةممنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بال

(2)التطوير –المشورة العلمية 
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المخصصةالمشاورات 

.بدقةموضوع محدد عقدت للرد على •

قد تكون قضية ناشئة، أي ليست جزءاً من نشاط مبرمج •

.ال توجد ميزانية محددة•

.مامحدود بأجل•

.عادة اجتماع واحد•

.في األغذيةاألكريالميدعلى سبيل المثال، مشاورة الخبراء المشتركة حول 

هيئة خبراء ثابتة

.برنامج عمل المقرر•

.  موازنة مخطط لها•

.عادة تستمر لعدد من السنوات•

لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية و : مثال

ضافات مالزراعة و منظمة الصحة العالمية حول ال

الغذائية

أوجه الشبه

حة منظمة الص/يوجهها الدستور الغذائي أو بلدان منظمة األغذية والزراعة/عادة يطلبها•

.العالمية

.يضع فريق من الخبراء المشورة•

:  القواعد المعمول بها•
.اختيار الخبراء–
.طلب البيانات–
.إشهار المصالح–
اإلدارة-تحديد األولويات –
ة دور األمانات المشتركة بين منظمة األغذي–

.والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
.رأي األقلية–

الهيئات الدائمة مقابل هيئات الخبراء المخصصة
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ين وفيما يلي ثالثة مجاالت عمل هامة في إطار برنامج المشورة العلمية المشترك ب

:منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

ة و لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة األغذي. 1

ضافاتمالزراعة ومنظمة الصحة العالمية حول ال

(JECFA)الغذائية 

ذاء االجتماع المشترك بين منظمة الزراعة والغ. 2

ومنظمة الصحة العالمية حول مخلفات مبيدات 

(JMPR)اآلفات 

اجتماعات الخبراء المشتركة بين منظمة . 3

األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن

(  JEMRA)تقييم المخاطر الميكروبيولوجية 

لجان الخبراء الرئيسية
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ةالزراعواألغذيةمنظمةبينالمشتركةالخبراءلجنةتأسست

1955عامفيالغذائيةضافاتمالحولالعالميةالصحةومنظمة

وبقايااتالملوثمنوغيرهاةوالسمي  الكيميائيةالجوانبفيللنظر

.البشريلالستهالكاألغذيةفيالبيطريةاألدوية

:لجان الدستور الغذائي

،(CCFA)ضافات الغذائيةمالمعنية بال•

، و(CCCF)المعنية بالملوثات في األغذية•

، و(CCRVDF)المعنية ببقايا األدوية البيطرية في األغذية•

قييماً على سبيل تحديد اإلضافات الغذائية والملوثات ومخلفات األدوية البيطرية التي يجب أن تتلقى ت

األولوية وإحالتها إلى لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية و الزراعة ومنظمة الصحة

.العالمية حول اإلضافات الغذائية للتقييم قبل دمجها في معايير الدستور الغذائي

.مرتين في السنةوتجتمع لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية و الزراعة ومنظمة الصحة العالمية حول اإلضافات الغذائية عادةً 

ضافات الغذائيةملجنة الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية و الزراعة ومنظمة الصحة العالمية حول ال
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راعة وفيما يلي األنشطة التي اطلعت بها لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية والز

:ومنظمة الصحة العالمية حول اإلضافات الغذائية فيما يتعلق بهاتين الفئتين

اإلضافات الغذائية والملوثات والمواد السامة التي 

تحدث بشكل طبيعي
بقايا األدوية البيطرية

ل المبادئ لتقييم سالمتها،• تفص ِّ

س تجري تقييمات في علم السموم وتؤس ِّ •

(  ADIs)اليومية المقبولة الكمية المأخوذة

أو المدخوالت المقبولة؛

د مواصفات النقاء لإلضافات الغذائ• ية، وتُعِّ

.الكمية المستهلكةتقي م •

ل المبادئ لتقييم سالمتها• تفص ِّ

(  ADIs)المقبولة يومياً الكمية المأخوذةتضع •

(MRL)وتوصي بالحد األقصى للمخلفات 

تحدد معايير لطرق التحليل المناسبة •

اتها في الغذاء وتقدير كميالمتبقياتلكشف 

أنشطة لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية و الزراعة ومنظمة الصحة العالمية حول اإلضافات الغذائية
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نة لمنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وظائف تكميلية في اختيار أعضاء لج

الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية و الزراعة ومنظمة الصحة العالمية حول اإلضافات

:الغذائية

مسؤولة عن اختيار األعضاء للتعامل مع منظمة األغذية والزراعة•

لبيطرية ونقاء اإلضافات الغذائية وتقييم مستويات بقايا األدوية اطبيعةتطوير مواصفات 

في الغذاء، بينما تكون

مسؤولة عن اختيار األعضاء للتعامل مع منظمة األغذية والزراعة•

.ة للمواد قيد النظرتقييمات السمي  

يم تدعو كل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية األعضاء المسؤولين عن تقي

.المدخوالت

العضوية–لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية و الزراعة ومنظمة الصحة العالمية حول اإلضافات الغذائية 
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لمية احتفلت لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية و الزراعة ومنظمة الصحة العا2006في عام 

حققت حتى تشمل بعض اإلنجازات الرئيسية التي ت. حول اإلضافات الغذائية بذكراها السنوية الخمسين

:اآلن ما يلي
:ائيةالمشتركة بين منظمة األغذية و الزراعة ومنظمة الصحة العالمية حول اإلضافات الغذتقييمات لجنة الخبراء •

.مضاف غذائي1600أكثر من–

–90 ً .عقار بيطري تقريبا

.مادة ملوثة40حوالي –

:ورةالحالية من االجتماع األول إلى االجتماع الخامس والستين المنشمواصفات اإلضافات الغذائيةتوحيد جميع•

 ين دراسات منظمة الغذاء والزراعة لجنة الخبراء المشتركة ب-خالصة جامعة لمواصفات المضافات الغذائية

؛12005منظمة األغذية و الزراعة ومنظمة الصحة العالمية حول اإلضافات الغذائية، 

 جميع دراسات مواصفات اإلضافات الغذائية–3-1المجلد.

 األساليب التحليلية وإجراءات االختبار والحلول المختبرية في الصحف–4المجلد.

في مواصفات المضاف الغذائي الحالية494•

لزراعة ومنظمة قاعدة البيانات المحدثة والمبسطة القابلة للبحث على موقع لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية و ا

.الصحة العالمية حول اإلضافات الغذائية على اإلنترنت

اإلنجازات الحالية–لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية و الزراعة ومنظمة الصحة العالمية حول اإلضافات الغذائية 
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فريق الخبراء التابع لمنظمة األغذية •

ي ببقايا مبيدات اآلفات فوالزراعة المعني 

، و والبيئةاألغذية 

مجموعة التقييم األساسي لمنظمة الصحة•

العالمية

قايا قدم االجتماع المشترك بين منظمة الزراعة والغذاء ومنظمة الصحة العالمية حول بيُ 

عن طريق المبيدات إلى هيئة الدستور الغذائي بشأن تقييم مخاطر مخلفات مبيدات اآلفات

.  لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات مبيدات اآلفات

:يدات منن االجتماع المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن بقايا المبيتكو  

.االجتماع المشترك بين منظمة الزراعة والغذاء ومنظمة الصحة العالمية حول بقايا المبيدات
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حول يُنشئ االجتماع المشترك بين منظمة الزراعة والغذاء ومنظمة الصحة العالمية

اس على أسبقايا المبيدات المدخوالت اليومية المسموحة والجرعة المرجعية الحادة

.  مهاالبيانات السمية والمعلومات ذات الصلة المتاحة عن المواد التي يجري تقيي

ت تقارن المدخالت المحتملة من مخلفا

ية مبيدات اآلفات مع المدخالت الصاف

المقبولة والجرعة المرجعية الحادة 

ة لتقدير المخاطر التغذوية المحتمل

المرتبطة باعتماد الحد األقصى 

.MRLsللمخلفات

األنشطة–االجتماع المشترك بين منظمة الزراعة والغذاء ومنظمة الصحة العالمية حول بقايا المبيدات 
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منظمةينبالمشتركاالجتماعأعضاءاختيارفيتكميليةبمهامالعالميةالصحةومنظمةوالزراعةاألغذيةمنظمةتضطلع

واألغذيةمنظمةبينالمشتركةالخبراءلجنةحالةغرارعلىالمبيدات،بقاياحولالعالميةالصحةومنظمةوالغذاءالزراعة

:الغذائيةاإلضافاتحولالعالميةالصحةومنظمةالزراعة

مسؤولة عن منظمة األغذية والزراعة•

لقة اختيار األعضاء لمعالجة الجوانب المتع

.والجوانب التحليليةبالمتبقيات

مسؤولة عن منظمة الصحة العالمية•

سمية اختيار األعضاء لمعالجة التقييمات ال

.  للمواد قيد النظر

العضوية–االجتماع المشترك بين منظمة الزراعة والغذاء ومنظمة الصحة العالمية حول بقايا المبيدات 
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لمخاطر أُنشئت اجتماعات الخبراء المشتركة بشأن تقييم ا

:من أجل1999في عام الميكروبيولوجية

غذائي، والبلدان الدستور التقديم المشورة العلمية بشأن القضايا الميكروبيولوجية إلى•

.األعضاء في منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

لغذائي معالجة أسئلة تقييم المخاطر الميكروبيولوجية المحددة من لجان الدستور ا•

(.بالدرجة األولى لجنة الدستور الغذائي المعنية بالنظافة الغذائية)

تخدامها في للبلدان الس" القابلة للتكيف"تطوير تقييمات المخاطر وموارد البيانات •

.  تقييم المخاطر لديها

الميكروبيولوجيةاجتماعات الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن تقييم المخاطر 
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تقييم المخاطر المبادئ التوجيهية

تجميع البيانات وتوليدها األدوات ونقل التكنولوجيا

وعات المتعلقة بمجمتقييمات المخاطر تستخدم 
ة العوامل المسببة لألمراض والسلع األساسي
كأساس إلسداء المشورة العلمية إلى لجنة 

.  الدستور الغذائي والبلدان األعضاء

اعدة لمس-تقييم المخاطر البيولوجية إجراء•
طر مقي مي المخاطر على إجراء تقييم للمخا

.  المخاطر للمبادئ األساسيةمدراءوفهم 

 ً لكافةوتشمل تقارير تقييم المخاطر تجميعا
وهي -البيانات المتاحة بشأن المسألة المحددة 

.مورد للعمل في المستقبل

دورة التوعية األساسية حول تقييم المخاطر •

البيولوجية

تقييم المخاطر على شبكة اإلنترنت •
األمعائية الساكازاكيةحولأداة 

.في حليب األطفال المجفف

ن منظمة وتنشر تقييمات المخاطر في السلسلة المشتركة بي
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن تقييم 

.  المخاطر البيولوجية

ة إلى المخاطر باإلضافلمدراءيُنشر ملخص تفسيري موجه 
.تقرير فني كامل لكل تقييم للمخاطر

ور إرشادات حول د-استخدام تقييم المخاطر البيولوجية•
يفية المخاطر عند إجراء تقييم المخاطر البيولوجية وكمدراء

اذ استخدام مخرجات تقييم المخاطر البيولوجية في اتخ
.قراراتهم

األنشطة–الميكروبيولوجيةاجتماعات الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن تقييم المخاطر 
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ة كل في بدايدعوة للخبراءتصدر منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية 

.الميكروبيولوجيةتقييم جديد للمخاطر 

وبعد ذلك تعمل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 

ة الصحة العالمية معاً الختيار الخبراء بصور

تركة مشتركة للمشاركة في اجتماعات الخبراء المش

بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 

.  وجيةالميكروبيولالعالمية بشأن تقييم المخاطر 

ا تتم دعوة الخبراء بالنيابة عن كلت

.المنظمتين

الخبراء–الميكروبيولوجيةاجتماعات الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن تقييم المخاطر 



Extracted from FAO
Training Material

ال تشكل من خالل هيئات الخبراء واالجتماعات المخصصة والمشاورات التي( بما في ذلك تقييم المخاطر)تقدم المشورة العلمية 

.جزءاً من لجنة دستور األغذية، ولكنها هيئات مستقلة أنشأتها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

لتي تنظر فيها المؤهالت العلمية للفرد، والمسائل ا: طبق المعايير التاليةعند اختيار أفراد للعمل في هيئة من هيئات الخبراء، تُ 

.هيئة الخبراء، والتمثيل الجغرافي والجندري

:اتتتبع منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية عادة سلسلة من الخطو،فيما يتعلق بتقديم المشورة العلمية

.  توجه دعوة للحصول على بيانات ذات صلة بالمسألة قيد النظر•

.أو عن طريق دعوة الخبراء" قائمة الخبراء"تتألف هيئة الخبراء من خبراء يتم اختيارهم من •

. تقدم هيئة الخبراء تقارير عن استنتاجاتها وتنشر نتائجها•

.  عمال التحضيرية لالجتماعألطالع  بااليجري ا•

.يتم تقديم طلب إلجراء تقييم للمخاطر•

. تجتمع هيئة الخبراء وتستعرض البيانات•

المعنيةوالعالميةالصحةومنظمةوالزراعةاألغذيةمنظمةبينالمشتركةالخبراءلجنةهيالثالثالرئيسيةالخبراءهيئات

فاتبمخلوالمعنيالعالميةالصحةومنظمةوالزراعةاألغذيةمنظمةبينالمشتركواالجتماعاألغذية،إلىالمضافةبالمواد

المخاطرمبتقييوالمعنيةالعالميةالصحةومنظمةوالزراعةاألغذيةمنظمةبينالمشتركةالخبراءواجتماعاتاآلفات،مبيدات

.الميكروبيولوجية

صملخ  
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شكراً لكم


