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وافقت هيئة الدسـ ــتور الغذائي ةا،يئةل ،ورل ورتا التاسـ ــعة وال ر ني يف عا  ،2016على وقف املناقشـ ــات
بش ــاخ اوتص ــاص ــات االس ــتعراذ الداولي الذم تقو بر األمانة ملمارس ــات إ ارو العمذ يف الدس ــتور الغذائي
بدال من ذلك إىل أمانة هيئة الدس ـ ـ ـ ـ ـ ــتور الغذائي ةأمانة الدس ـ ـ ـ ـ ـ ــتور الغذائيل
وعمذ اللجنة التنفيذية ،وطلبت ً
أخ ت ــتعرذ بش ـ ـ ذ منتظا إ ارو العمذ يف الدس ــتور الغذائي اجزة من رص ــد الدة ارس ـ ـرتاتيجية للدس ــتور
الغذائي للفرتو .12019-2014

-2

واستعرضت أمانة الدستور الغذائي ،بناة على هذا القرار ،األنشدة املوجو و يف الدة االسرتاتيجية احلالية
وقررت أخ يرّاز االستعراذ املنتظا ،يف سنتر األوىل ة2016ل ،على العمليات وارجراةات اليت تتبعها جمموعات
العمذ ارل رتونية للنظر يف مدى فعاليتها وافاةتا للنهوذ بعمذ ا،يئة .وقد خاُتذ هذا القرار ألخ جمموعات
التنوع
العمذ ارل رتونية غالبًا ما ت ت د يف عمذ الدستور الغذائي املرتبط بوضع املواصفات ،وتخظهر زيا و ّ
يف البلداخ امل تضيفة و،ا روابط عديدو بعد من األهداف واألنشدة التشغيلية الوار و يف الدة االسرتاتيجية.
علما بذلك ورل الدورو ال انية وال بعني للجنة التنفيذية للدستور الغذائي.2
وأحاطت أمانة اللجنة التنفيذية ً

الدة االسرتاتيجية ،يئة الدستور الغذائي للفرتو
الو يقة CX/EXEC 16/72/4

2019-2014
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وتل ّ ص هذه الو يقة النتائج األولية لرستعراذ اليت مت عرضها للحصول على معلومات م رتجعة األعضاة
واملراقبني بشاهنا هبدف تزويد تقرير االستعراذ النهائي والتوصيات الوار و فير باملعلومات.

طلب تقديم معلومات مسترجعة
-4

يرجى من األعضاة واملراقبني يف الدستور الغذائي توفري تعليقاتا بشاخ هذا التقرير الذم حيتوم على  14نتيجة
أولية .ويرجى من األعضاة واملراقبني يف الدستور الغذائي تقدمي التعليقات يف حال رغبوا يف إجراة إضافات
موضوعية وفعلية أو لرعرتاذ على أم من النتائج الوار و يف التقرير.

معلومات أساسية عن مجموعات العمل اإللكترونية

3
4
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تخنشئ األجهزو الرئاسية ،يئة الدستور الغذائي جمموعات عمذ ال رتونية للنهوذ بالعمذ ورل الفرتو الفاصلة
بني الدورات .وتعمذ جمموعات العمذ ارل رتونية بش ذ حصرم ع وسائذ ال رتونية وال تعقد أم اجتماعات
فعلية .وتقع م ؤولية إ ارو جمموعات العمذ ارل رتونية وتشغيلها على عاتق العضو امل تضيف الذم مت تعيينر.

-6

مهما لتي ري عمذ األجهزو الفرعية للهيئة من ورل تي ري املناقشات ورل
وتؤ م هذه اجملموعات ً
ورا ً
اجلل ات العامة .واعتمدت ا،يئة الدوط التوجيهية عن جمموعات العمذ ارل رتونية ةالق ا ال الث من ليذ
ارجراةاتل يف عا  .2005ومتاشيًا مع ا،دفني االسرتاتيجيني  3و 4من الدة االسرتاتيجية للهيئة للفرتو -2014
 ،2019تخعت جمموعات العمذ ارل رتونية وسيلة تضمن اخنراط أا من جانب اافة األعضاة ومشاراة أا ر
نشاطًا من جانب البلداخ النامية يف عمذ ا،يئة.

-7

وت ت د حاليًا ن بة  83يف املائة من اافة األجهزو الفرعية للدستور الغذائي جمموعات العمذ ارل رتونية
لتي ري عملها ،ويخنشا معظمها عن طريق اللجاخ املواضيعية العامة .ويف حني بقي العد ال نوم ،ذه اجملموعات
تقرا ورل ال نوات ال ت املاضية 3،از ا عد البلداخ النامية 4اليت ت تضيف هذه اجملموعات أو تشارك
م ً
يف استضافتها .وعلى سبيذ امل ال ،شارات البلداخ النامية يف استضافة  30يف املائة من  56جمموعة عمذ
ال رتونية يف عا  ،2015يف حني أهنا مل تشارك إال يف استضافة  17يف املائة من  59جمموعة عمذ ال رتونية
التوجر ارمجايل حنو املشاراة يف استضافة هذه اجملموعات ورل
يف عا  .2010وبارضافة إىل ذلك ،تزايد ّ
ال نوات ال ت املاضية ة :2015متت املشاراة يف استضافة  66يف املائة من جمموعات العمذ ارل رتونية،
مقارنة بن بة  22يف املائة يف عا 2010ل.

مفصلة عن جمموعات العمذ ارل رتونية اليت خعقدت قبذ عا .2010
ليس هناك سجرت ّ
ألغراذ هذا االستعراذ ،فإخ البلداخ النامية مؤهلة للحصول على عا من ح اب أمانة الدستور الغذائي ال ا  .وحاليًا ،تتضمن قائمة البلداخ امل تارو ،وف ًقا
لعد من تصنيفات األما املتحدو 103 ،من البلداخ.
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م ّدة االستعراض والفترة المشمولة فيه
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أجرت األمانة االستعراذ بني سبتم /أيلول  2016وف اير/شباط  ،2017وقد رّاز على جمموعات العمذ
ارل رتونية اليت أخنشئت ورل الفرتو املمتدو من يوليو/متّوز  2014ةبعد الدورو ال ابعة وال ر ني للهيئةل
ويوليو/متّوز  2016ةحىت الدورو التاسعة وال ر ني للهيئةل.

المنهجية والنطاق
-9

مفصذ ملمارسات إ ارو العمذ وارجراةات ذات الصلة
مت اوتيار عيّنة من  41جمموعة لضماخ القيا بتحليذ ّ
5
مبا يش ّ ذ حوايل  40يف املائة من اافة جمموعات العمذ ارل رتونية املنشاو يف الفرتو الاضعة لرستعراذ.
وتتضمن العينة عد ًا منوذجيًا من جمموعات العمذ ارل رتونية ل ذ نوع من أنواع األجهزو الفرعية اما أهنا
تغدي ما يلي :جمموعات العمذ ارل رتونية اليت ي تضيفها عضو واحد ،وتلك اليت متت استضافتها بش ذ
مشرتك ،وتلك اليت استضافتها بلداخ نامية وتلك املنعقدو باللغة االن ليزية فقط وتلك املنعقدو باا ر من لغة
واحدو .وجرى اوتيار عد حمد ساب ًقا من احلاالت لتم يذ اذ فئة من هذه الفئات .ومسح حجا العيّنة هذه
معمق.
جبمع بيانات شاملة والقيا باستقصاة نوعي ّ

 -10ورّاز االستعراذ على ر ة أسئلة رئي ية وهي:
-1

إىل أم مدى مت حتقيق األهداف املنصوص عليها يف اوتصاصات جمموعات العمذ ارل رتونية؟

-2

إىل أم مدى سامهت هذه اجملموعات يف حتقيق ا،دف  3من الدة االسرتاتيجية للدستور الغذائي
بعنواخ "تي ري املشاراة الفعالة ألعضاة الدستور الغذائي اافًة".؟

-3

إىل أم مدى سامهت اجملموعات هذه يف حتقيق ا،دف  4من الدة االسرتاتيجية للدستور الغذائي،
بعنواخ "تنفيذ ممارسات فعالة وافوةو ر ارو العمذ"؟

 -11ومل تتا معاجلة امل ائذ املندرجة يف سياق ا،دفني
االستعراذ.

1

و 2من الدة االسرتاتيجية للدستور الغذائي يف هذا

المصادر
 -12مت استقاة البيانات يف االستعراذ من املصا ر املذاورو يف اجلدول أ ناه .وجتدر ارشارو إىل عد التم ّ ن
املفصلة باملشاراني
من االتصال جبميع املشاراني يف جمموعات العمذ ب بب توافر عد حمدو من القوائا ّ

5

األول.
أنظر املرفق ّ
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ضمن التقارير الصا رو عن اجملموعات و/أو عد استجابة اجلهات املضيفة جملموعات العمذ ارل رتونية لدلبات
احلصول على معلومات االتصال باملشاراني.
الجدول  :1لمحة عن مصادر البيانات في استعراض مجموعات العمل اإللكترونية
مصدر المعلومات
رسائذ الدعوو للمشاراة يف جمموعات العمذ
ارل رتونية
برامج عمذ جمموعات العمذ ارل رتونية
تقارير اللجنة
تقارير /و ائق عمذ /و ائق نقاش جمموعات
العمذ ارل رتونية
مقابرت مع مم لني عن أمانة الدستور الغذائي
مقابرت مع مم لني عن منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العاملية
الر و على م وحات آراة رؤساة/الرؤساة
املشاراني جملموعات العمذ ارل رتونية
الر و على املقابرت مع الرؤساة/الرؤساة
املشاراني جملموعات العمذ ارل رتونية
ر و املشاراني يف جمموعات العمذ ارل رتونية
على امل وحات

العدد

مجموعات العمل اإللكترونية
المشمولة

41

%100

15

% 37

65

%68

35

%85

5

%100

2

%100

51

%98
%10

6

112

ةجلنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية
واألغذية لرست دامات التغذوية
الاصة فقطل
%80

 -13وأجريت اافة املقابرت وامل وحات باللغة ارن ليزية .ول ن ،عند االقتضاة ،ااخ بإم اخ اجمليبني الر بإحدى
اللغات الرمسية لألما املتحدو.

نتائج االستعراض
 -14حيتوم الق ا التايل على النتائج الاصة ب ذ سؤال من أسئلة التقييا ال ر ة .وتتعلّق اافة النتائج باملعلومات
األول.
املفصلة اليت مت احلصول عليها ع جمموعة العمذ ارل رتونية اليت مت اوتيارها اعيّنة والوار و يف المرفق ّ
ّ
فضر عن روابط إىل اجملموعة
وبارضافة إىل ذلك ،يوفّر المرفق الثاني حتل ًير للبيانات ت تند إلير النتائجً ،
ال املة من البيانات امل تقاو من امل وحات اليت أجراها الرئي اخ املشارااخ واملشاراوخ إىل جانب حملة عامة
عن التحديات الرئي ية اليت يواجهها الرؤساة واملشاراوخ والدروس امل تفا و بشاخ جمموعات العمذ ارل رتونية.

CL 2017/35

5

( )1امتثال مجموعة العمل اإللكترونية لالختصاصات
 -15تنص الدوط التوجيهية جملموعات العمذ ارل رتونية على ما يلي" :ستحد اللجنة صرحيات مجاعة العمذ
ارل رتونية أ ناة جل تها العامة ،وستقتصر على املهمة املباشرو املدروحة وال يتا تعديذ تلك الصرحيات
الحقا يف األحوال الدبيعية".
األول من االستعراذ إىل حتليذ فعالية جمموعات العمذ ارل رتونية التابعة للدستور الغذائي
 -16وسعى ال ؤال ّ
من حيث اضدرعها بواليتها.
 -17النتيجة ( 1الفعالية) :حققت أغلبية جمموعات العمذ ارل رتونية ة 93يف املائةل النتائج املرجوو من واليتها
وقامت بتبا ل نتائج عملها مع اللجنة املعنية ع إعدا و يقة عمذ أو و يقة مناقشة .وعلى الرغا من حتقيق
الوالية املوالة إىل جمموعات العمذ ارل رتونية ،غالبًا ما تقو اللجنة املعنية بإعا و إنشائها ملواصلة العمذ
على اعتبارات إضافية خعرضت يف اجتماعات فعلية الحقة ةأم جمموعات العمذ الفعلية أو اجتماعات اللجنة
اليت أنشات جمموعة العمذ ارل رتونيةل .وفشلت ن بة  7يف املائة فقط من جمموعات العمذ ارل رتونية
يف حتقيق أهدافها اما ور ت يف اوتصاصاتا .واألسباب وراة ذلك تشمذ عد توافر ما ي في من املعلومات
جدا.
عن املوضوع املدروح واخنفاذ مع ّدل املشاراة إىل م تويات متدنية ً

( )2مساهمة مجموعات العمل اإللكترونية في تحقيق الهدف  3من الخطة االستراتيجية للدستور الغذائي
(المشاركة الفعالة)
 -18تنص الدوط التوجيهية جملموعات العمذ ارل رتونية ة2005ل على ما يلي "إخ إجيا توافق عا يف اآلراة على
م توى العامل من أجذ قبول أا ملواصفات الدستور الغذائي يتدلب مشاراة مجيع أعضاة الدستور الغذائي
واملشاراة الفعالة للبلداخ النامية .وهناك حاجة إىل جهو واصة لتعزيز مشاراة البلداخ النامية يف جلاخ الدستور
الغذائي ،من ورل زيا و است دا االتصاالت امل توبة ،وواصة من ورل املشاراة عن بعد ع ال يد
ارل رتو  ،وارنرتنت وت نولوجيات حدي ة أورى ،يف العمذ املنجز بني ورات اللجاخ" .ويت رر هذا ا،دف
يف الدة االسرتاتيجية للدستور الغذائي للفرتو  2019 - 2014يف إطار ا،دف " 3تي ري املشاراة الفعالة ألعضاة
الدستور الغذائي اافًة".
 -19وتقع م ؤولية إ ارو جمموعات العمذ ارل رتونية ورفع التقارير بشاهنا على عاتق اجلهة املضيفة .ومل تقا أمانة
الدستور الغذائي حىت اآلخ برصد املشاراة يف جمموعات العمذ ارل رتونية على الرغا من توافر هذه البيانات
منصة رقمية.
اآلخ بش ذ تلقائي بفضذ إ وال ّ
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 -20وسعى ال ؤال ال ا من االستعراذ إىل حتليذ م توى املشاراة ةامل توى الذم مت اربرغ عنر وامل توى
الفعليل يف جمموعات العمذ ارل رتونية للدستور الغذائي اليت تش ّ ذ جزةًا من العيّنة امل تارو ،وبالتايل
إىل حتليذ م امهة جمموعات العمذ ارل رتونية يف حتقيق ا،دف االسرتاتيجي .3
نظرا إىل أخ األجهزو الفرعية للدسـ ـ ـ ـ ــتور الغذائي تخنشـ ـ ـ ـ ــئ
 -21النتيجة ( 2إعالن مجموعات العمل اإللكترونية)ً :
يتعني على األعض ـ ــاة واملراقبني أخ يراقبوا عن ا ب
 55من جمموعات العمذ ارل رتونية امتو ّس ـ ـط يف ال ـ ــنةّ ،
عملية إعرخ جمموعات عمذ ال رتونية جديدو لتحديد اجملموعات اليت تمها وت ـ ـ ـ ــجيذ أمسائها يف الوقت
املناسـ ـ ــب .وص ن احلصـ ـ ــول حاليًا على معلومات بشـ ـ ــاخ إنشـ ـ ــاة جمموعة عمذ إل رتونية من املصـ ـ ــا ر ال ر ة
التــاليــة :ة1ل تقــارير اللجــاخ ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــة ،ة2ل احلض ـ ـ ـ ـ ـ ــور الفعلي جلل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات اللجــاخ ،أو ة3ل رس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــذ
الدعوو إىل املشاراة يف جمموعات العمذ ارل رتونية اليت ترسلها أمانة الدستور الغذائي بعد انعقا ورو اللجنة
اليت أنش ــات جمموعة العمذ ارل رتونية .وبارض ــافة إىل هذه املص ــا ر ،ش ــعر املش ــاراوخ أخ جهات االتص ــال
يف الدس ـ ـ ـ ــتور الغذائي تض ـ ـ ـ ــدلع بدور مها من حيث اربرغ عن إنش ـ ـ ـ ــاة جمموعات عمذ ال رتونية جديدو.
ومل يوفّر املوقع االل رتو للدس ــتور الغذائي حملة شـ ـاملة عن جمموعات العمذ ارل رتونية النش ــدة واملغلقة أ ناة
القيا باالستعراذ.6
 -22النتيجة ( 3اإلبالغ عن المشاركة) :ما من طريقة متواةمة حاليًا لإلبرغ عن املشاراة يف جمموعات العمذ
ارل رتونية .وتوصي الدوط التوجيهية جملموعات العمذ ارل رتونية بإرسال "قائمة باملشاراني إىل األمانة
املشرتاة ملنظميت األغذية والزراعة والصحة العاملية واىل أمانة البلد املضيف للجنة" ،غري أنر ما من تعريف واضح
ملصدلح "قائمة باملشاراني" ،وجرى اتباع خهنج خمتلفة من جانب اجلهات املضيفة جملموعات العمذ ارل رتونية
تتم ذ يف ما يلي:
-1

مفصلة باملشاراني امل ّجلني مبا يف ذلك تفاصيذ
ملحق بتقرير جمموعة العمذ ارل رتونية مع قائمة ّ
االتصال الفر ية باألعضاة واملراقبني ة 57يف املائة من جمموعات العمذ ارل رتونيةل؛

 -2هامش علوم أو سفلي حيتوم على قائمة بامساة األعضاة واملراقبني امل ّجلني من وخ تفاصيذ
اتصال ة 38يف املائة من جمموعات العمذ ارل رتونيةل؛
-3

فقرو يف التقرير ةضمن ق ا املعلومات األساسية أو سلوك جمموعة العمذ ارل رتونيةل حيث يتا
حتديد عد األعضاة/املراقبني الذين وفّروا معلومات م رتجعة ورل جوالت تقدمي التعليقات
ة 5يف املائة من جمموعات العمذ ارل رتونيةل.

 -23النتيجة ( 4مع ّدالت تسجيل المشاركين) :اانت مع ّدالت ت جيذ املشاراني يف جمموعات العمذ ارل رتونية
اليت أنشاتا اللجاخ املواضيعية العامة أعلى من تلك اليت أنشاتا اللجاخ ال لعية من حيث عد األعضاة
6

غري أخ األمانة بدأت يف يناير/اانوخ ال ا
للدستور الغذائي على العنواخ التايلhttp://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/e-working-groups/en :
2017

بنشر قائمة مبجموعات العمذ ارل رتونية اجلديدو على صفحة خمصصة من املوقع االل رتو
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فضا وال صّذ العضوية يف ا،يئة.
متوسط مع ّدل الت جيذ يف البلداخ النامية من ً
واملراقبني على حد سواة .وااخ ّ
ومل حتقق جمموعات العمذ ارل رتونية اليت متت استضافتها بصورو مشرتاة مع ّدالت ت جيذ أعلى بالن بة إىل
توىل عضو واحد قيا تا .وال يبدو أخ اللغة
أقذ من  2يف املائةل مقارنة باجملموعات اليت ّ
البلداخ النامية ةأم ّ
الرمسية تؤّر بش ذ ابري على مع ّدالت ت جيذ املشاراني.
 -24النتيجة ( 5إدارة عمليات تسجيل المشاركين) :غالبًا ما يتاور األعضاة واملراقبوخ يف ت جيذ أمسائها يف
جمموعات العمذ ارل رتونية .غري أخ األغلبية ال احقة للجهات املضيفة جملموعات العمذ ارل رتونية مسحت
،ا باالنضما حىت بعد انقضاة املهلة الزمنية احملد و للت جيذ ومن وخ اتباع أم معايري حمد و الُتاذ م ذ
هذا القرار.
سجلوا أمساةها يف جمموعة عمذ
 -25النتيجة ( 6العامل المح ّفز للمشاركين) :يف حني أخ أغلبية املشاراني ّ
مدونة سلوك
إل رتونية من أجذ توفري مدورت فنية يف عملية وضع معيار ما ةودوط توجيهية أو ّ
أو غري ذلكل ،أشارت جمموعة صغريو من املشاراني ةأقذ من  10يف املائةل إىل أخ افعها األساسي هو البقاة
التعرف على أنشدة الدستور الغذائي أو رصدها.
على اطرع باملعلومات بالنيابة عن بلدها/منظمتها أو ّ
 -26النتيجة ( 7انخراط المشاركين) :غالبًا ما ينظّا رؤساة جمموعات العمذ ارل رتونية جولتني من التعليقات
تفيد األوىل باحلصول على تعليقات أولية بشاخ املوضوع املدروح وال انية بإقرار النتائج الوار و يف تقرير جمموعة
العمذ ارل رتونية الذم أع ّده الرئيس ةالرؤساةل أو رفضها .وقا حوايل نصف رؤساة جمموعات العمذ
ارل رتونية بتشاطر التقرير النهائي مع املشاراني قبذ رفعر إىل الدستور الغذائي واألمانة املضيفة للجنة على
الرغا من أخ الدوط التوجيهية جملموعات العمذ ارل رتونية ال تنص على ذلك .والّما شارك األعضاة
واملراقبوخ باا ر من ش ص واحد يف جمموعة عمذ إل رتونية ،مل ي ن من الواضح ايف أقد الرؤساة على
تقييا التوافق يف اآلراة وما إذا قا املشاراوخ بتن يق مواقفها ةبالنيابة عن العضو/املراقبل أو بتوفري مدورت
بصفتها الفر ية.
تعول إىل حد ما
 -27النتيجة ( 8الشمولية) :اانت أغلبية جمموعات العمذ ارل رتونية ةأا ر من  60يف املائةل ّ
جدا من األعضاة
على عد صغري من املشاراني النشدني ،مما يع ي أخ التعليقات ور ت غالبًا من عد قليذ ً
يف اجملموعة مقارنة بعد املشاراني امل ّجلني .وشعر نصف املشاراني الذين ق ّدموا معلومات م رتجعة أخ
م امهاتا أخ رجت بش ذ جيّد يف التقرير النهائي جملموعة العمذ ارل رتونية اليت شاراوا فيها.
 -28النتيجة ( 9قابلية الوصول) :ش ّ لت الرسائذ ارل رتونية ال بيذ الرئي ي الذم است دمتر جمموعات العمذ
ارل رتونية للتواصذ .ومل يواجر معظا املشاراني ةأا ر من  90يف املائةل أم مشااذ يف جمموعة العمذ
ارل رتونية اليت شاراوا فيها .اما مل تَ ز أية مشااذ لغوية أو متعلّقة بالفها بصورو منتظمة ةحبيث بلّغ  15يف
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املائة فقط من املشاراني الذين أجابوا على امل ح عن م ذ هذه املشااذل .ومل تشهد جمموعات العمذ
7
ارل رتونية اليت أجرت أعما،ا باا ر من لغة واحدو مع ّدالت ت جيذ أعلى ب ري.

( )3مساهمة مجموعات العمل اإللكترونية في تحقيق الهدف  4من الخطة االستراتيجية للدستور الغذائي
(الممارسات الفعّالة والكفوءة إلدارة العمل)
 -29يرمي ا،دف  4من الدة االسرتاتيجية للدستور الغذائي للفرتو  2019- 2014إىل "تنفيذ نظا وممارسات فعالة
وافوةو ر ارو العمذ" .وسعى ال ؤال ال الث من االستعراذ هذا إىل تقييا مدى م امهة جمموعات العمذ
ارل رتونية يف حتقيق ا،دف الرابع وأحد غاياتر الفرعية أال وهي "ال عي إىل عملية فعالة وافؤو وشفافة وقائمة
على التوافق يف اآلراة لوضع املواصفات" .اما نظر سؤال االستعراذ يف تنفيذ األنشدة التالية من الدة
االسرتاتيجية احلالية:



 :2-1-4قيا أمانة الدستور الغذائي بتقييا املنافع ،وحي ما ي وخ ذلك فعاًال من حيث الت لفة ،تدبيق
ت نولوجيات جديدو لتح ني اتصاالت الدستور الغذائي وتدفق العمذ وإ ارو األنشدة.



فعاال من حيث الت لفة ،تدبيق
 :3-1-4قيا أمانة الدستور الغذائي بتقييا املنافع ،وحي ما ي وخ ذلك ً
ت نولوجيات جديدو لتح ني مشاراة األعضاة يف اللجاخ وجمموعات العمذ.



 4-1-4قيا اافة اللجاخ بتعزيز توزيع مجيع و ائق عمذ الدستور الغذائي بلغات عمذ اللجنة/ا،يئة
يف الوقت املناسب.

تبني وجو فجوتني رئي ـ ـ ـ ــيتني
 -30النتيجة ( 10االمتثال للخطوط التوجيهية لمجموعات العمل اإللكترونية)ّ :
بني الدوط التوجيهيــة جملموعــات العمــذ ارل رتونيــة وعملهــا الفعلي ومهــا :ة1ل ال متلــك جلــاخ الــدس ـ ـ ـ ـ ـ ــتور
الغـ ــذائي أم آليـ ــات لضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ــاخ "أخ العض ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ــة ةيف جمموع ــة عم ــذ إل رتوني ــةل مت ـّ ـذ عض ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ــة ا،يئ ــة"
وة2ل إخ اوتص ــاص ــات جمموعات العمذ ارل رتونية ال "تنص بوض ــوح على ارطار الزم ي الذم من املفرتذ
عموما أخ يخع ّد تقرير جمموعة العمذ ارل رتونية ق بذ
إمتا العمذ ورلر" .ويف ما ّ
خيص النقدة ة2ل ،يخفرتذ ً
الدورو التالية للجنة اليت أنش ـ ــات جمموعة العمذ ارل رتونية وتنص ـ ــح أمانة الدس ـ ــتور الغذائي البلداخ املض ـ ــيفة
جملموعات العمذ ارل رتونية بوضــع إطار زم ي مناســب لعملها .وبلّغ بعا اجلهات املضــيفة جملموعات العمذ
ارل رتونية ة 38يف املائةل عن التاريخ املنتظر لتقدمي تقرير جمموعة العمذ ارل رتونية إىل األمانات ع رسـ ـ ـ ــالة
الدعوو اليت أرسلتها أمانة الدستور الغذائي.
 -31النتيجة ( 11إدارة العمل وتقديم التقارير) :وجد عد من الرؤساة ة 12من أصذ 46ل أنر من الصعب حتليذ
التعليقات املتعد و ةواليت غالبًا ما تر يف وقت متاورل وتل يصها مبا يخ ز تفاوت اآلراة .ومل تتبع عملية رفع
7

تدوع املشاراوخ أحيانًا ،يف جمموعات العمذ ارل رتونية اليت تعمذ بلغة واحدو ،لرتمجة الو ائق الرئي ية هبدف تي ري املناقشات .ومت تقدمي التقرير
ّ
النهائي جملموعات العمذ ارل رتونية ة5ل اليت اتبعت هذه املمارسة اجلديدو قبذ اجتماع اللجنة مبدو طويلة.
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عموما أم هي ذ ومل ي ن هناك ات اق يف طريقة تنظيا التقارير الصا رو عن جمموعات العمذ
التقارير ً
ارل رتونية .وافتقرت أغلبية التقارير ةأا ر من  50يف املائةل إىل معلومات عن طريقة تنظيا جمموعة العمذ
ارل رتونية وعن اذ من جو و املعلومات امل رتجعة من املشاراني واميّتها.
 -32النتيجة ( 12المشاااركة في االساات/ااافة/المشاااركة في الرئاسااة) وجدت أغلبية الرؤســاة ة 66يف املائةل الذين
استضافوا جمموعة عمذ إل رتونية بش ذ مشرتك أخ هذا الرتتيب ساها بصورو إجيابية يف جناح جمموعة العمذ
ارل رتوني ــة على الرغا من األعب ــاة ارض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافي ــة احملتمل ــة ةم ــذ ُتص ـ ـ ـ ـ ـ ــيص املزي ــد من الوق ــت وت ــاليف
الرتمجةل .وليس هناك أم توجيهات حالية بش ــاخ املش ــاراة يف اس ــتض ــافة جمموعات العمذ ارل رتونية .وأش ــار
خيص توزيع
إ ناخ من الرؤس ـ ـ ــاة إىل أمهية احلص ـ ـ ــول على املزيد من التوجيهات يف هذا اجملال وال س ـ ـ ــيما يف ما ّ
امل ؤوليات بني الرئي ني املشاراني.
 -33النتيجة ( 13التكنولوجيات الجديدة والش ا ا اافافية) :بدأت أمانة الدس ـ ـ ـ ــتور الغذائي بتجريب منتدى للنقاش
بني جمموعات العمذ ارل رتونية على ش ــب ة االنرتنت يف عا  .2015واس ــت دمت أقلية من البلداخ املض ــيفة
جملموعات العمذ ارل رتونية ة 17يف املائةل هذا املنتدى الذم أتاحر الدس ـ ــتور الغذائي ،يف حني اس ـ ــت دمت
ص ـ ـ ـ ـ ـتها الاص ـ ـ ـ ـ ــة ،بارض ـ ـ ـ ـ ــافة إىل الرس ـ ـ ـ ـ ــائذ ارل رتونية أو هبدف اس ـ ـ ـ ـ ــتبدا،ا.
إحدى اجلهات املض ـ ـ ـ ـ ــيفة من ّ
عموما عن تقديرها إزاة زيا و الش ـ ـ ـ ـ ــفافية بفعذ منتدى النقاش هذا،
ويف حني أعرب الرؤس ـ ـ ـ ـ ــاة واملش ـ ـ ـ ـ ــاراوخ ً
واذلك إزاة امل ـ ـ ـ ـ ــاعدو اليت وفّرتا أمانة الدسـ ـ ـ ـ ــتور الغذائي ،ظهرت بعا املشـ ـ ـ ـ ــااذ الفنية املتعلّقة بالدوول
إىل املنتدى واس ـ ـ ـ ـ ـ ــت دامر .ومن جهة أورى ،واجهت جمموعات العمذ ارل رتونية العاملة ع الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائذ
ارل رتوني ــة فقط ،يف ال ري من األحي ــاخ ،ع ــد تلقي بعا املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراني الفر يني للرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ــذ ارل رتوني ــة
ةب بب مرشحات ال يد املزعج واحلجا احملدو لصنا يق ال يد ارل رتو  ،م ًرل.
تنص الدوط التوجيهية جملموعات العمذ ارل رتونية أنر
 -34النتيجة ( 14التوقيت المناسا ااب لتقديم التقارير)ّ :
"ينبغي أخ تخرسـ ــذ املوا إىل أمانة اجلهة املضـ ــيفة ،يف وقت مناسـ ــب" 8وأنر "ينبغي ألمانة املضـ ــيف أخ ترسـ ــذ،

يف أقرب وقت مم ن بعد انتهاة عمذ مجاعة العمذ ارل رتونية ،ن ـ ة من االس ــتنتاجات النهائية ،يف ش ـ ذ
و يقة مناقش ــة أو و يقة عمذ واذلك قائمة باملش ــاراني إىل األمانة املش ــرتاة ملنظميت األغذية والزراعة والص ــحة
العاملية واىل أمانة البلد املضيف للجنة".

 -35وال يتا حالياً تو يق تاريخ استر أمانة الدستور الغذائي واللجنة املعنية للتقارير الصا رو عن جمموعات العمذ
ارل رتونية بش ذ منهجي .ويف حني أخ أغلبية الرؤساة قد أبلغوا عن وضع جدول زم ي للعمذ قبذ بدة عمذ
جمموعة العمذ ارل رتونية ،مل يخقد إال لث اجلهات املضيفة على نشر اجلداول الزمنية رمسيًا ضمن رسائذ
الدعوو إىل حضور جمموعات العمذ ارل رتونية .وبالن بة إىل جمموعات العمذ ارل رتونية اليت قامت بتوزيع
8

عموما قبذ شهرين على األقذ من افتتاح
ليس هناك أم تعريف لعبارو "يف الوقت املناسب" ،جيب أخ ّ
توزع و ائق ورو من ورات األجهزو الفرعية ً
الدورو وف ًقا لل دوط التوجيهية لـعمذ األجهزو الفرعية ةالق ا ال الث من ليذ ارجراةاتل.
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جدول زم ي حيتوم على التاريخ املتوقع لتقدمي التقرير ،انقضى متوسط شهر بني تاريخ تقدمي التقرير املتوقع
عموما تغذية م رتجعة إىل أمانة الرئيس /أمانة
وتاريخ نشر التقرير النهائي .واانت أمانة الدستور الغذائي توفّر ً
اجلهة املضيفة جملموعة العمذ ارل رتونية عند استر تقرير جمموعة العمذ ارل رتونية ،من أجذ وضع التقرير
يف صيغتر النهائية.
 -36ومت نشر أغلبية تقارير جمموعات العمذ ارل رتونية قبذ شهرين على األقذ من انعقا اجتماع اللجنة املعنية.
يتعني فيها توزيع التقارير لدلب تقدمي
غري أنر ال ص ن اعتبار أخ هذه املهلة الزمنية اافية يف احلاالت اليت ّ
التعليقات بشاهنا قبذ انعقا اجتماع للجنة وترمجتها إىل اللغات األورى.
 -37وذار عد من الرؤساة أهنا با روا إىل متديد املهذ الزمنية املمنوحة لتقدمي التعليقات أا ر من ّ
مرو واحدو بناةً
على طلب املشاراني مما أ ّر سلبًا على املوعد املقرر لت ليا التقارير.
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المرفق األول
عيّنات مجموعات العمل اإللكترونية المختارة لالستعراض
-1

الدورو العاشرو للجنة الدستور الغذائي املعنية بامللو ات يف األغذية  -مشروع امل تويات القصوى للرصاص يف فواار
ووضر خمتارو وغريها من فئات األغذية امل تارو ةالواليات املتحدو األمري يةل
الدورو العاشرو للجنة الدستور الغذائي املعنية بامللو ات يف األغذية  -مشروع امل تويات القصوى لل ا ميو
يف الشي والتر واملنتجات املشتقة من ال اااو ةإاوا ور/ال ازيذ/غانال
الدورو العاشرو للجنة الدستور الغذائي املعنية بامللو ات يف األغذية  -مشروع مدونة ال لوك للوقاية والت فيف
من التلوث بال مو الفدرية يف التوابذ وملحقاتا (إسبانيا/هولندا/ا،ندل
الدورو التاسعة للجنة الدستور الغذائي املعنية بامللو ات يف األغذية مشروع امل تويات القصوى للزرنيخ غري العضوم
املقشر ةالياباخ/الصنيل
يف األرز ّ
الدورو التاسعة للجنة الدستور الغذائي املعنية بامللو ات يف األغذية  -مشروع امل تويات القصوى لل ا ميو
يف الشي والتر واملنتجات املشتقة من ال اااو ةإاوا ور/ال ازيذ/غانال
الدورو التاسعة للجنة الدستور الغذائي املعنية بامللو ات يف األغذية  -مشروع مدونة املمارسات للوقاية والت فيف
من التلوث بال مو الفدرية يف التوابذ و يقة مناقشة عن امللحقات املم نة ةإسبانيا/هولندا/ا،ندل
الدورو التاسعة للجنة الدستور الغذائي املعنية بامللو ات يف األغذية  -و يقة مناقشة وو يقة مشروع لتحديد امل تويات
القصوى لل مو الفدرية يف التوابذ ةا،ند/االحتا األورويب/إندوني يال

-8

الدورو ال امنة واألربعوخ للجنة الدستور الغذائي املعنية باملوا املضافة إىل األغذية  -املواصفة العامة للموا املضافة
إىل األغذية ةالواليات املتحدو األمري يةل
الدورو ال امنة واألربعوخ للجنة الدستور الغذائي املعنية باملوا املضافة إىل األغذية  -و يقة مناقشة عن است دا املوا
املضافة لألغذية يف إنتاج النبيذ ةاالحتا األورويب /أسرتاليال
الدورو ال ابعة واألربعوخ للجنة الدستور الغذائي املعنية باملوا املضافة إىل األغذية  -مشروع تنقيح فئة األغذية
" 1-01احلليب واملشروبات القائمة على األلباخ" وفئاتا الفرعية من املواصفة العامة للموا املضافة إىل األغذية
ةنيوزلندال
الدورو ال ابعة واألربعوخ للجنة الدستور الغذائي املعنية باملوا املضافة إىل األغذية  -املواةمة بني األح ا الاصة
باملوا املضافة إىل األغذية ومواصفات ال لع واألح ا ذات الصلة للمواصفة العامة للموا املضافة إىل األغذية
ةأسرتاليا/الواليات املتحدو األمري يةل
الدورو ال ابعة واألربعوخ للجنة الدستور الغذائي املعنية باملوا املضافة إىل األغذية  -و يقة مناقشة حول املضافات
الغذائية ال انوية ةاالحتا األورويبل

-2
-3
-4
-5
-6
-7

-9
-10

-11

-12

 -13الدورو ال ابعة واألربعوخ للجنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية  -تنقيح املبا ئ العامة لنظافة األغذية وملحقها
الاص بنظا حتليذ امل اطر ونقاط املراقبة احلرجة ةفرن ا/شيلي/غانا/ا،ند/الواليات املتحدو األمري يةل
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 -14الدورو ال ابعة واألربعوخ للجنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية  -تنقيح مدونة املمارسات الصحية للفااهة
والضر الدازجة ةال ازيذ/فرن ال
 -15الدورو ال ا سة واألربعوخ للجنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية  -مشروع الدوط التوجيهية مل افحة
ال املونير غري امل ببة حلمى التيفوئيد يف حلا البقر والنزير ةالواليات املتحدو األمري ية/الدامنركل
 -16الدورو التاسعة عشرو للجنة الدستور الغذائي املعنية بالفااهة والضر الدازجة – مشروع مواصفة الدستور الغذائي
لفااهة ال يوم ةنيوزلندا/مجهورية إيراخ ارسرميةل
 -17الدورو ال انية والعشـ ـ ـ ـ ـ ــروخ للجنة الدسـ ـ ـ ـ ـ ــتور الغذائي املعنية بفحص الوار ات والصـ ـ ـ ـ ـ ــا رات الغذائية ونظا اصـ ـ ـ ـ ـ ــدار
الشــها ات  -و يقة مناقشــة :اســت دا الشــها ات ارل رتونية من جانب ال ــلدات امل تصــة واالنتقال إىل إصــدار
الشها ات غري الورقية ةهولندا/أسرتاليال
 -18الدورو احلا ية والعش ـ ـ ـ ـ ــروخ للجنة الدس ـ ـ ـ ـ ــتور الغذائي املعنية بفحص الوار ات والص ـ ـ ـ ـ ــا رات الغذائية ونظا إص ـ ـ ـ ـ ــدار
الش ـ ــها ات  -مش ـ ــروع املبا ئ والدوط التوجيهية لتبا ل املعلومات ةمبا يف ذلك االس ـ ــتبياناتل بني البلداخ لدعا
وار ات وصا رات األغذية ةنيوزلندا/ال ازيذ/امل يكل
 -19الدورو احلا ية والعش ـ ـ ـ ـ ــروخ للجنة الدس ـ ـ ـ ـ ــتور الغذائي املعنية بفحص الوار ات والص ـ ـ ـ ـ ــا رات الغذائية ونظا إص ـ ـ ـ ـ ــدار
الشها ات  -تنقيح الد ـ ـ ـ ــوط التوجيهـ ـيـ ـ ــة لتبا ل املعلومات بني البلداخ بشاخ الشحن ــات املرفوضة من األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
امل ــتور و ةاندا/أسرتاليال
-20
-21
-22
-23

الدورو الرابعة والعشروخ للجنة الدستور الغذائي املعنية بالدهوخ والزيوت  -تعديرت على املرفق " 2قائمة الشحنات
ال ابقة املقبولة" يف مدونة املمارسات لت زين ونقذ هوخ وزيوت الدعا ال ائبة ةماليزيال
الدورو الرابعة والعشروخ للجنة الدستور الغذائي املعنية بالدهوخ والزيوت  -التعديرت يف مواصفة الزيوت النباتية
امل ماو :إضافة زيت الن يذ ذم احملتوى املرتفع من محا األوليك ةاوملبيا/أاوا ورل
الدورو الرابعة والعشروخ للجنة الدستور الغذائي املعنية بالدهوخ والزيوت -التعديرت يف املواصفة الاصة بزيت الزيتوخ
لب الزيتوخ :تنقيح احلد األقصى لل امبي رتول ةاألرجنتني/أسرتاليا/إيداليال
وزيت ّ
الدورو الرابعة والعشروخ للجنة الدستور الغذائي املعنية بالدهوخ والزيوت  -و يقة مناقشة بشاخ التعديرت يف مواصفة
الزيوت النباتية امل ماو :تنقيح حدو أمحاذ األولييك واللنولييك يف زيوت بذور وار الشمس ةاألرجنتني/ال ازيذل

 -24الدورو ال ا سة وال ر وخ للجنة الدستور الغذائي املعنية باساليب التحليذ وأوذ العيّنات  -و يقة مناقشة عن معايري
تاييد الدرق البيولوجية لل شف عن املوا ال يميائية الداعية للقلق ةشيلي/فرن ال
 -25الدورو ال ا سة وال ر وخ للجنة الدستور الغذائي املعنية باساليب التحليذ وأوذ العيّنات  -هنج املعايري لألساليب
اليت ت ت د "جمموع م ّونات" ةاململ ة املتحدول
 -26الدورو ال ا سة وال ر وخ للجنة الدستور الغذائي املعنية باساليب التحليذ وأوذ العيّنات  -استعراذ وحتديث
األساليب يف الو يقة  CODEX STAN 234-1999ةال ازيذ/الياباخل
 -27الدورو ال ابعة وال ر وخ للجنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألغذية لرست دامات التغذوية الاصة  -الدوط
التوجيهية لألغذية العرجية اجلاهزو لرستعمال ةجنوب أفريقيا/ال نغال/أوغندال
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 -28الدورو ال ابعة وال ر وخ للجنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألغذية لرست دامات التغذوية الاصة  -استعراذ
املواصفة بشاخ م تحضر املتابعة ةنيوزلندا/فرن ا/إندوني يال
 -29الدورو ال ا سة وال ر وخ للجنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألغذية لرست دامات التغذوية الاصة  -استعراذ
املواصفة بشاخ م تحضر املتابعة ةنيوزلندا/فرن ا/إندوني يال
 -30الدورو ال ا سة وال ر وخ للجنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألغذية لرست دامات التغذوية الاصة  -مشروع
القيا املرجعية للمغذيات املرتبدة خبدر ارصابة باألمراذ غري املعدية لألمحاذ الدهنية إي وسابنتاينويك
و واوساهي انويك لألوميغا 3-ذات ال ل لة الدويلة ةروسيا/شيليل
 -31الدورو ال امنة واألربعوخ للجنة الدستور الغذائي املعنية مب لفات املبيدات  -وضع جداول وقائمة أولويات الدستور
الغذائي الاصة مببيدات اآلفات لتقييمها من جانب االجتماع املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية بشاخ خملفات املبيدات ةأسرتاليا /أملانيال
 -32الدورو ال ابعة واألربعوخ للجنة الدستور الغذائي املعنية مب لفات املبيدات  -مشروع الدوط التوجيهية ملعايري األ اة
من أجذ طرق التحليذ لتحديد خملفات املبيدات ةالواليات املتحدو األمري ية/الصني/الياباخل
 -33الدورو ال انية والعشروخ للجنة الدستور الغذائي املعنية مب لفات العقاقري البيدرية يف األغذية  -و يقة مناقشة حول
إقامة نظا رجات لتحديد أولويات عمذ جلنة الدستور الغذائي املعنية مب لفات العقاقري البيدرية يف األغذية ةفرن ال
 -34الدورو ال انية والعشروخ للجنة الدستور الغذائي املعنية مب لفات العقاقري البيدرية يف األغذية  -و يقة مناقشة حول
الوجو غري املقصو مل لفات العقاقري البيدرية يف ال لع الغذائية نتيجة انتقال خملفات العقاقري إىل األعرف ةالواليات
املتحدو/اندال
 -35الدورو ال انية للجنة املعنية بالتوابذ وأعشاب الدهي – مشروع املواصفة للزعرت ال ّم ةاألرجنتني/ترايال
 -36الدورو ال انية للجنة املعنية بالتوابذ وأعشاب الدهي  -مشروع املواصفة للفلفذ األسو  ،واألبيا واألوضر
ةا،ند/إندوني يا/ال امريوخل
-37
-38
-39
-40
-41

الدورو احلا ية والعشروخ للجنة التن يق للدستور الغذائي يف أفريقيا  -مشروع املواصفة للمنتجات القائمة على
ال افا املدهوو امل مرو ةال امريوخ /ال ونغو /مجهورية ال ونغو الدصقراطيةل
خ
الدورو التاسعة عشرو للجنة التن يق للدستور الغذائي يف آسيا  -مشروع املدونة ارقليمية للممارسات الصحية املتبعة
يف األغذية اليت تباع يف الشوارع ةإندوني يال
الدورو التاسعة عشرو للجنة التن يق للدستور الغذائي يف أمري ــا الرتيني ــة والبحر ال ارييب – مشروع املواصفة ارقليمية
الاصة باليااوخ ةبريو/بليزل
الدورو ال ال ة عشرو للجنة التن يق للدستور الغذائي يف أمري ا الشمالية وجنوب غرب احمليط ا،ا ئ – مشروع
املواصفة الاصة بعصري التوت ا،ندم امل مر ةتونغال
جلنة التن يق رقليا الشرق األ ىن  -مشروع املواصفة ارقليمية لشراب الدوغ ةمجهوريةإيراخ ارسرميةل
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عامل االختيار

اللجاخ املواضيعية العامة
اللجاخ ال لعية*
جلاخ التن يق املشرتاة بني منظمة
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية
المجموع
عامل االختيار

املشاراة يف االستضافة
بلد نامي مضيف ومشارك يف
االستضافة
باللغة ارن ليزية فقط
أا ر من لغة واحدو

عدد مجموعات العمل
المختارة لالستعراض
اإللكترونية ُ
42

النسبة المئوية من مجموع
مجموعات العمل اإللكترونية
المنشأة خالل فترة االستعراض
ُ

عدد مجموعات العمل
المنشأة خالل فترة
اإللكترونية ُ
االستعراض

%40

15

7

%47

11

5

%45

104

41

%39

من أصل  104مجموعات عمل
إلكترونية أُنشئت خالل فترة
االستعراض

من أصل  41مجموعة عمل
إلكترونية مختارة لالستعراض
32

النسبة المئوية من مجموع
مجموعات العمل اإللكترونية
المنشأة خالل فترة االستعراض
ُ
%48

24

14

%49

75

29

%39

23

13

%57

72

67

نظرا إىل أخ اللجنة التنفيذية تتعامذ مع هذا
* مرحظة :مت استبعا جمموعات العمذ ارل رتونية التابعة للجاخ تعمذ باملراسلة ألغراذ هذا االستعراذ ً
املوضوع وتعاجلر يف الو يقة .CX/EXEC 17/73/7
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المرفق الثاني
تحليل البيانات
المجمعة المجهولة على المسوحات
الحصول على اإلجابات
ّ
امل ح الاص بالرؤساة
والرؤساة املشاراني
جملموعات العمذ
ارل رتونية
امل ح الاص باملشاراني
يف جمموعات العمذ
ارل رتونية

doc/ChairSurvey.pdf/http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/codexalimentarius

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/codexalimentarius/doc/ParticipantSurvey.pdf

تحليل البيانات

النتيجة  :1الفعالية
 السؤال  17من المسح والمقابلة مع الرؤساء :مع ّدل إجابة بن بة  68يف املائة ،إجابات بالن بة إىل  40من جمموعات
العمذ ارل رتونية
هذ مت نت جمموعة العمذ ارل رتونية من حتقيق أهدافها اما ور ت يف اوتصاصاتا ووف ًقا
للجدول الزم ي احملد ؟
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
ال أعرف

كال
مجموعات العمل اإللكترونية المعنية

نعم
إجابات الرئيس/الرئيسين المشاركين
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 السؤال  13من مسح آراء المشاركين 100 :مشارك وإجابات من  34من جمموعات العمذ ارل رتونية
مت ّ نت جمموعة العمذ اليت شارات فيها من حتقيق اافة أهدافها
40
35
30
25
20
15
10
5
0
ال ينطبق

ال أوافق بشدة

حيادي

ال أوافق

مجموعات العمل اإللكترونية المشمولة بالسؤال

أوافق بشدّة

أوافق
إجابات المشاركين

النتيجة  4معدّل ت جيذ املشاراني
كافة مجموعات العمل اإللكترونية
المشمولة
اللجان المواضيعية العامة

المسجلين
متوسط عدد األع/اء
ّ

المسجلين
متوسط عدد المراقبين
ّ

ة 4بلداخ ناميةل

4

22

6

19

ة 4بلداخ ناميةل

اللجان السلعية

15

مجموعات العمل اإللكترونية التي تم
ترؤسها بشكل مشترك*
مجموعات العمل اإللكترونية مع
رئيس واحد فقط*
مجموعات العمل اإللكترونية العاملة
بلغات ع ّدة*
مجموعات العمل اإللكترونية العاملة
باللغة اإلنكليزية فقط*

21

ة 3بلداخ ناميةل
ة 4بلداخ ناميةل
20

ة 3بلداخ ناميةل
23

ة 5بلداخ ناميةل
20

ة 4بلداخ ناميةل
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النتيجة  :5إ ارو عمليات ت جيذ املشاراني
 السؤال  6من المسح والمقابلة مع الرؤساء :مع ّدل إجابة بن بة  69يف املائة ،إجابات بالن بة إىل  40من جمموعات
العمذ ارل رتونية
هذ مت ّ ن األعضاة املهتموخ من املشاراة بعد انقضاة املهلة احملد و للت جيذ؟
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0
ال أعرف

كال
مجموعات العمل اإللكترونية المعنية

نعم
إجابات الرئيس/الرئيسين المشاركين

النتيجة  :6العامذ احملفّز للمشاراني
 السؤال  4من مسح آراء المشاركين :إجابات من  107من املشاراني بالن بة إىل  34من جمموعات العمذ ارل رتونية
ال ؤال  :4ما هو العامذ احمل ّفز الرئي ي بالن بة إلي ا للمشاراة يف جمموعة عمذ إل رتونية للدستور الغذائي؟
أم لة على ارجابات:

 املشارك ألف" :تتمتع املواصفة باألولوية بالن بة إىل بلدم .ورغبت يف تقاسا التجارب مع أش اص آورين
واملشاراة يف وضع املواصفة".
 املشارك باة" :توفري مدورت للمناقشة يف أقرب وقت مم ن".
 املشارك جيا" :إهنا جزة من واجبايت".
 املشارك ال" :من أجذ رصد األنشدة".
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النتيجة  :7اخنراط املشاراني
 السؤاالن  10و 12من المسح والمقابلة مع الرؤساء :مع ّدل إجابة بن بة  69يف املائة من الرؤساة/الرؤساة املشاراني،
مبا يشمذ  40جمموعة عمذ إل رتونية
ما هو عد اجلوالت اليت نخظّمت لتقدمي التعليقات؟
45
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5
0
أكثر من جولتين

ال أعرف

جولتان

مجموعات العمل اإللكترونية المعنية

جولة واحدة

ال جولة

إجابات الرئيس/الرئيسين المشاركين

هذ جرى توزيع مشروع التقرير النهائي جملموعة العمذ ارل رتونية على املشاراني
قبذ رفعر إىل األمانات؟
35
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ال أعرف

كال
مجموعات العمل اإللكترونية المعنية

نعم
إجابات الرئيس/الرئيسين المشاركين
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النتيجة  :8الشمولية
 السؤال  15من المسح والمقابلة مع الرؤساء :مع ّدل إجابة بن بة  68يف املائة ،إجابات بالن بة إىل  40من جمموعات
العمذ ارل رتونية
اا ااخ تعويذ جمموعة العمذ ارل رتونية على عد صغري من املشاراني (م ًر  5مشاراني ق ّدموا
تعليقات فقط من أصذ  30قاموا بت جيذ أمسائها)؟
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ال أعرف

قليل/أب ًدا

كثيرً ا

نوعًا ما

مجموعات العمل اإللكترونية المعنية

كثيرً ا ج ًدا

إجابات الرئيس/الرئيسين المشاركين

 السؤال  13من مسح آراء المشاركين 100 :مشارك ،أجوبة بالن بة إىل  34من جمموعات العمذ ارل رتونية
برزت م امهايت بش ذ مرئا يف التقرير النهائي جملموعة العمذ ارل رتونية
50
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ال ينطبق

ال أوافق بشدّة

ال أوافق

حيادي

مجموعات العمل اإللكترونية المشمولة بالسؤال

أوافق
إجابات المشاركين

أوافق بشدّة
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النتيجة  :9قابلية الوصول
 السؤال  4من مسح آراء الرؤساء :مع ّدل إجابة بن بة  69يف املائة ،إجابات بالن بة إىل  40من جمموعات العمذ
ارل رتونية
ما هي األ وات اليت استخ دمت ر ارو جمموعة العمذ ارل رتونية
(يرجى اوتيار اافة اليارات اليت تندبق)؟
70
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10
0
منتدى المناقشة التجريبي للدستور
الغذائي

المؤتمرات عن بعد

مجموعات العمل اإللكترونية المشمولة بالسؤال

البريد االلكتروني

المكالمات الهاتفية
إجابات الرئيس/الرئيسين المشاركين

 السؤال  16من مسح آراء الرؤساء :مع ّدل إجابة بن بة  68يف املائة ،إجابات بالن بة إىل  40من جمموعات العمذ
ارل رتونية
هذ أنتا على علا بام مشااذ فنية واجهها املشاراوخ أ ناة عملها مع جمموعة العمذ ارل رتونية
(م ذ عد استر الرسائذ ارل رتونية ،أو عد التم ّ ن من وول املنصة)؟
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
كال
مجموعات العمل اإللكترونية المشمولة بالسؤال

نعم
إجابات الرئيس/الرئيسين المشاركين
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م ال على التعليقات ارضافية:

 الرئيس ألف" :يف بعا األوقات ،تتوقف عناوين ال يد ارل رتو عن العمذ ،ول نها لي ت مش لة يف أغلب
األحياخ".
 الرئيس باة" :يواجر من ي ت د  gmailو hotmailو yahooبعا املشااذ ألخ نشر الرسائذ ارل رتونية
ةعلى  200من املشارانيل ي ت  ي منصات ال يد االل رتو هذه  -وساسعى ،يف امل تقبذ ،إىل الفصذ بينها
وإرسا،ا إىل جمموعات أصغر".
 الرئيس جيا" :مثة بعا املشااذ يف وول املنصة  -غالبًا ما ترتبط مب ائذ تدريبية".
 السؤال  9من مسح آراء المشاركين 112 :مشارًاا ،أجوبة بالن بة إىل  34من جمموعات العمذ ارل رتونية
هذ واجهتا أم مشااذ فنية أ ناة عمل ا مع جمموعة العمذ ارل رتونية
(م ذ عد استر الرسائذ ارل رتونية ،أو عد التم ّ ن من وول املنصة)؟
100
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ال أعرف

كال

مجموعات العمل اإللكترونية المشمولة بالسؤال

نعم
إجابات المشاركين

 السؤال  10من مسح آراء المشاركين 109 :مشاراني ،أجوبة بالن بة إىل  34من جمموعات العمذ ارل رتونية
هذ واجهتا صعوبة يف الفها/اللغات يف جمموعة العمذ ارل رتونية اليت شاراتا فيها؟
120
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ال أعرف

كال
مجموعات العمل اإللكترونية المعنية

نعم
إجابات المشاركين
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أم لة على تعليقات إضافية:

 املشارك ألف" :عندما تعمذ جمموعة عمذ إل رتونية على و يقة بـ 3لغات بالتوازم ،يخرسذ اذ بلد تعليقاتر بلغتر
الاصة ومن الصعب جدًا تتبع الو يقة وعد فقداخ التعليقات".
 املشارك باة" :است دا اللغة االن ليزية وحدها حيدّ من إم انية بلداخ أمري ا الرتينية من املشاراة".
 املشارك جيا" :إخ لغة العمذ الرمسية اانت اللغة االن ليزية غري أخ الرئيس ااخ متحدّ ًا باللغة ارسبانية مما جعذ
الصياغات امل ت دمة مخرب ة يف بعا األحياخ".

النتيجة  :11إ ارو العمذ وتقدمي التقارير
 السؤال  - 19مسح آراء الرؤساء :مع ّدل إجابة بن بة  53يف املائة ،إجابات بالن بة إىل  38من جمموعات العمذ
ارل رتونية
يرجى تقاسا الصعوبات اليت واجهت ا ارئيس/رئيس مشارك جملموعة عمذ إل رتونية وما هي الدروس امل تفا و:
أم لة على ارجابات:





الرئيس ألف :مت ّلت الصعوبة الرئي ية ،اما ااخ متوقـّعًا ،يف تفاوت آراة األعضاة .واحلاجة إىل فها هواجس
اذ عضو منها".
الرئيس باة :مت ّلت الصعوبة الرئي ية يف استر تعليقات من البلداخ بعد إعدا املشروع النهائي ،مما أ ّى يف ما
بعد إىل وقف تقدّ الو يقة عند الدوو  8نظراً إىل أننا مل جنب على تعليقاتا بعد أخ مت تقدمي املشروع".
الرئيس جيا :ال ري من التعليقات واآلراة امل تلفة  -صعوبة التل يص".
الرئيس ال :مل يشارك معظا املشاراني بش ذ نشط يف احلوار ويف تبا ل املعلومات .مما مل ي مح ببلوغ
األهداف اليت وضعتها جمموعة العمذ ارل رتونية".

23
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النتيجة  :12املشاراة يف االستضافة/املشاراة يف الرئاسة
 السؤال  - 18مسح آراء الرؤساء :مع ّدل إجابة بن بة
ارل رتونية ذات الرئاسة املشرتاة والبالغ عد ها  32جمموعة

69

يف املائة ،إجابات بالن بة إىل اافة جمموعات العمذ

يف حال شاراتا يف جمموعة عمذ ال رتونية مت ترؤسها بصورو مشرتاة ،ما هو أ ر ذلك الرتتيب
على جناح عمذ اجملموعة؟
40
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ال أعرف

أثر سلبي
مجموعات العمل اإللكترونية المعنية

أثر محدود وال أثر على اإلطالق

أثر إيجابي

إجابات الرئيس/الرئيسين المشاركين

 السؤال  - 19مسح آراء الرؤساء :مع ّدل إجابة بن بة  53يف املائة ،إجابات بالن بة إىل  38من جمموعات العمذ
ارل رتونية.
يرجى ارشارو إىل الصعوبات اليت واجهت ا ارئيس/رئيس مشارك جملموعة عمذ إل رتونية وإىل الدروس امل تفا و.
أم لة على ارجابات:

 الرئيس ألف" :مت ّذ حتدم ترأس جمموعة عمذ إل رتونية يف حتليذ تعليقات البلداخ املشاراة يف اجملموعة،
إىل جانب التوصّذ إىل ن ة متفق عليها مع الرؤساة املشاراني وترمجتها إىل اللغة ارسبانية للبلداخ املتحد ة
باللغة ارسبانية يف وقت قصري قبذ إعا و توزيعها على أعضاة اجملموعة ،غري أخ التجربة اانت إجيابية جدًا".
 الرئيس باة" :مت ّذ التحدم يف أخ التوجيهات الاصة بالرؤساة والرؤساة املشاراني يف جمموعات العمذ ارل رتونية
اانت عامة جداً"
يتوىل
 الرئيس جيا :ال باس من العمذ مع الرؤساة والرؤساة املشاراني غري أنر جيب التوصّذ إىل اتفاق بشاخ من ّ
القيا و ،وجيب أال توضع قاعدو تخفيد بضرورو موافقة الرئي ني املشاراني رمسيًا على و يقة ما قبذ إرسا،ا
إىل مشاراني آورين يف اجملموعة".
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 الرئيس ال" :قد ت بب الرئاسة املشرتاة تاوريات يف الوقت نظراً إىل ضرورو تقاسا املعلومات .غري أخ منافع
احلصول على وجهيت نظر تدغى على الصعوبات باشواط".

النتيجة  :13الت نولوجيات اجلديدو والشفافية
 السؤال  16من مسح آراء الرؤساء :مع ّدل إجابة بن بة  68يف املائة ،إجابات بالن بة إىل  40من جمموعات العمذ
ارل رتونية:

أم لة على التعليقات ارضافية املتصلة بال ؤال التايل :هذ أنتا على علا بام مشااذ فنية يواجهها املشاراوخ أ ناة عملها
يف جمموعة العمذ ارل رتونية ةم ذ عد استر الرسائذ ارل رتونية ،أو عد التم ّ ن من وول املنصةل؟
 الرئيس ألف" :مل يتم ن أحد البلداخ النامية من وول منصة الدستور الغذائي يف التا ال نتني .وي ت د
القليذ من املشاراني املنصة ةال أ رك ال بب وراة ذلك ،ول ن ي أظن أهنا لي وا على راية بالنظا الذم يتدلب
بعا الوقت للتعوّ عليرل".
 الرئيس باء :مل ي ن است دا املنتدى للمرو األوىل باألمر البديهي ،غري أخ أمانة الدستور الغذائي اانت تعمذ
على ت هيذ الدوول .أما م الة اربرغات ف انت أا ر تعقيدًا ً.إذ اانت ارجراةات التجريبية تخظهر أخ النظا
يعمذ بنجاح ،لذا شعرنا باننا نتلقى اربرغات إال أخ ذلك مل ي ن صحيحًا .ونظراً إىل أننا مل ن ن على علا
باملش لة حىت وقت متاور ،فإخ هذه املش لة مل حتذ".
 الرئيس جيم :واجر بعا األعضاة صعوبة يف الت جيذ أو الدوول إىل املنتدى ارل رتو  ،ول نها عملوا
مباشرو مع أمانة الدستور الغذائي حلذّ املش لة".
 السؤال  7من مسح آراء المشاركين 9 :مشاراني ،إجابات بالن بة إىل  3جمموعات عمذ إل رتونية
إذا خعقدت جمموعة العمذ ارل رتونية اليت شاراتا فيها على منتدى النقاش التجرييب للدستور الغذائي ،ما هو رأي ا
من فائدو هذه األ او مقارنة باأل وات األورى ةم ذ ال يد االل رتو ل؟
أم لة على ارجابات:

نتلق رسائذ تنبيهية عند توافر و يقة جديدو
 المشارك ألف :مل ي ن البحث على الو ائق سهرً نظراً إىل أننا مل َّ
على املنصة".
 المشارك باء" :مسح لنا ذلك بامل امهة وباستعراذ م امهات اآلورين ب هولة إىل جانب عقد بعا املناقشات
ال نائية".
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 المشارك جيم " :إخ ذلك حي ّن من م توى الشفافية بش ذ ملحوظ نظراً إىل توافر اافة التعليقات وو ائق
املناقشات ألعضاة جمموعة العمذ ارل رتونية الستعراضها .اما أخ اافة الو ائق متاحة على شب ة ارنرتنت.
وبالتايل ،ص ن احلصول على املعلومات حىت لو مل ي ن الش ص موجو ًا يف امل تب".

النتيجة  :14التوقيت املناسب لتقدمي التقارير
 السؤال  8من مسح آراء الرؤساء :مع ّدل إجابة بن بة  87يف املائة ،إجابات بالن بة إىل  40من جمموعات العمذ
ارل رتونية
هذ مت حتديد جدول زم ي للعمذ قبذ بدة جمموعة العمذ ارل رتونية؟
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ال أعرف

كال
مجموعات العمل اإللكترونية المعنية

نعم
إجابات الرئيس/الرئيسين المشاركين

أم لة على التعليقات ارضافية:





الرئيس ألف" :نعا ،إال أننا مل نتّبع اجلدول الزم ي بال امذ فاخرس ـ ـ ـ ــذ التقرير النهائي مع بعا التاوري ةش ـ ـ ـ ــهر
واحدل.
الرئيس باة" :نعا .اتبعنا اجلدول الزم ي بش ـ ـ ذ عا مع تاوري ب ـ ــيط فقط يف احلص ـ ــول على بعا التعليقات
بعد أسبوع من املوعد احملد م ًر .ول ننا مت ّ نا من است دا هذه التعليقات".
الرئيس جيا :أ ّى اتبــاع اجلــدول الزم ي إىل عــد إ راج بعا التعليقــات الوار و من أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة جمموعــة العمــذ
يف التقرير النهائي".
الرئيس ال :جرى متديد املهذ الزمنية املمنوحة يف ال ري من األحياخ لل ماح لألعضاة بتقدمي ر و ها".
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التحديات التي حددها الرؤساء/الرؤساء المشاركون
إدارة التعليقات المتباينة وتحليلها

الرئاسة المشتركة

إدارة الوقت

مستوى غير كاف من المشاركة

التواصل االلكتروني

نطاق االختصاصات غير واضح أو واسع ج ًدا

اللغة
12

10
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4

2

0

أمثلة على الردود الواردة من الرئيس/الرئيسين المشاركين
التحديات
إ ارو التعليقات املتباينة وحتليلها  -متّذ التحدم يف إبراز اافة اآلراة وصياغة توصيات على أساسها
 ومت لت الص ــعوبات األس ــاس ــية املا لة أما جمموعة العمذ ارل رتونية يف حتليذ تعليقات األعض ــاةوالتوصذ إىل ش ذ متفق علير لتحليذ البيانات .وذلك أمر ضرورم لضماخ أوذ اافة التعليقات
بعني االعتبار رعدا تقرير هنائي مت امذ وشامذ.
ص ـ ـ ـ ـذ إىل اتفاق بشـ ـ ـ ــاخ
التو
جيب
أنر
غري
اني
ـار
 ال باس من العمذ مع الرؤسـ ـ ـ ــاة والرؤسـ ـ ـ ــاة املشـ ـ ـ ـالرئاسة املشرتاة
ّ
يتوىل القيا و ،وجيب أال توضـ ـ ـ ـ ـ ــع قاعدو تفيد بضـ ـ ـ ـ ـ ــرورو موافقة الرئي ـ ـ ـ ـ ـ ــني املشـ ـ ـ ـ ـ ــاراني رمسيًا
من ّ
على و يقة ما قبذ إرسا،ا إىل مشاراني آورين يف اجملموعة.
نظرا إىل ض ـ ـ ــرورو تقاس ـ ـ ــا املعلومات .ومنافع احلص ـ ـ ــول
 قد ت ـ ـ ــبب الرئاس ـ ـ ــة املش ـ ـ ــرتاة تاوريات ًعلى وجهيت نظر تدغى على الصعوبات باشواط.
 باعتبارم رئي ً ا مشارًاا ،متّلت الصعوبة األا بالن بة إيل يف إجيا الوقت من وارج وا العمذإ ارو الوقت
العا م ألعمذ على مشروع املواصفة.
 صعوبة يف االلتزا باجلدول الزم ي املتفق عليرم توى غري ااف من املشاراة  -با رت بعا البلداخ فقط على توفري املدورت بصـ ــفتها أعضـ ــاة يف جمموعة العمذ ارل رتونية.
االفتقار إىل املناقشات النشدة يعيق تلبية تدلعات األعضاة الذين علّقوا على الو ائق.
 مل ي ــاها معظا املشــاراني بشـ ذ نشــط يف احلوار ويف تبا ل املعلومات .ومل ي ــمح هذا الوضــعببلوغ األهداف اليت وضعتها جمموعة العمذ ارل رتونية.
صـ ـة أفض ــذ .وفارق الوقت يشـ ـ ّ ذ عائ ًقا آور
التواصذ االل رتو
 من الض ــرورم التواص ــذ مع األعض ــاة عن طريق من ّأما منتدى النقاش احلي.
 الص ــعوبات الوحيدو اليت واجهناها اانت على عرقة باملنتدى/املنص ــة ارل رتونية .وأرس ــلت اافةتعليقايت عن هذا املوضوع إىل أمانة الدستور الغذائي
جدا مما مل ي مح بدراسة
ا
اسع
و
األحياخ،
بعا
 ااخ نداق والية جمموعة العمذ ارل رتونية ،يفنداق االوتصاصات غري
ً ً
بعا امل ائذ املع ّقدو.
جدا
واضح أو واسع ً
 اوتصاصات غري واضحة واجهنا صعوبات يف ترمجة الو ائق.اللغة
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التحديات التي حددها المشاركون
إ ارو الوقت
امل ائذ اللغوية/الاصة بالتواصذ
املتصور
االحنياز َّ
تتبع املناقشة
املشااذ الفنية
التوصذ إىل توافق قائا على األ لّة
جتربة/و و الرئيس (الرؤساة)
االفتقار إىل الشفافية والوصول إىل املعلومات
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أمثلة على الردود الواردة من المشاركين
جدا ،ومل ت ن هناك
 مل ت ن املهذ الزمنية واض ـ ــحة ،واانت م ّدو تقدمي التعليقات يف بعا األحياخ قص ـ ــريو ًموجهة إىل الرؤساةل.
مناقشات ةفقط إجابات ّ
 تاوري يف تقدمي البيانات/املعلومات/التعليقات مما أ ّى إىل تاوري يف إعدا /توزيع الو ائق املقرر مناقش ـ ـ ـ ـ ـ ــتهايف جمموعة العمذ ارل رتونية
 ُتصيص الوقت الرز من أجذ راسة الو ائق والتن يق مع األعضاة اآلورين من اللجنة الفرعية. يصعب يف بعا األحياخ فها إجابات البلداخ األورى و/أو مثة شعور بالدهشة إزاة طريقة تف ري امل ائذاملدروحة يف جمموعة العمذ ارل رتونية.
نوعا ما م ذ الدوط التوجيهية بش ـ ـ ــاخ نظا حتليذ امل اطر ونقاط
 عندما جرت مناقش ـ ـ ــة م ـ ـ ــائذ مفهومية ًجدا التوصـ ـ ــذ إىل تفاها ع وسـ ـ ــائذ إل رتونية .وبإم اننا النظر يف عقد
املراقبة احلرجة ،ااخ من الصـ ـ ــعب ً
جمموعة عمذ فعلية عند احلاجة واالقتضاة.
 يف هذه اجملموعة ،جرت ص ـ ـ ـ ــياغة الو يقة باللغات االن ليزية وارس ـ ـ ـ ــبانية والفرن ـ ـ ـ ــية .وأظن أخ العمذ ااخض ـ ـ ـذ ش ـ ـ ـ صـ ـ ــيًا العمذ على و ائق جمموعة العمذ
أصـ ـ ــعب ب ـ ـ ــبب االوترفات يف ترمجة الو ائق .وإن ي أف ّ
ارل رتونية باللغة االن ليزية فقط مث مناقشتها يف جمموعات العمذ الفعلية بلغات الدستور الغذائي الرمسية.
يروج ،ا االحتا األورويب على جمموعة العمذ ارل رتونية هذه اليت مل تتم ن بالتايل
 طغت أجندو س ـ ــياس ـ ــية ّمن تقدمي توصيات قائمة على أسس علمية.
افيا .أظهرت الو ائق مواقف البلداخ ومالت باجتاه ر و
 بدا وااخ تعليقات اجملتمع املد ال تلقى ا ًنتباها ا ً
القداعات املعنية.
 ص ن ،يف معظا األحياخ ،إنشـ ـ ـ ـ ـ ــاة جمموعات العمذ ارل رتونية مبوجب "مقرتح رائد" من جانب العض ـ ـ ـ ـ ـ ـوالذم توىل الرئاس ـ ـ ـ ــة .وغالبًا ما يتا جتاهذ التعليقات واملقرتحات اليت تنحرف عن هذا امل ـ ـ ـ ــار ةوإخ اانت
ضمن اوتصاصات جمموعة العمذ ارل رتونيةل.
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تتبع املناقشة

-

املشااذ الفنية

-

التوصذ إىل توافق قائا على األ لّة -
-

جتربة/و و الرئيس ةالرؤساةل

االفتقار إىل الشفافية والوصول إىل -
املعلومات
-

و و املشاراني
غري ذلك

-

امندوب جديد يف جلنة الدســتور الغذائي املعنية باملوا املضــافة إىل األغذية ،ااخ من الصــعب بالن ــبة إيل
فها النداق ال امذ للمواضيع املدروحة للنقاش واملل صات عنها.
ترتبط معظا التحديات اليت واجهتها بالعملية الداولية ضـ ـ ـ ــمن البلد ،على غرار مشـ ـ ـ ــااذ فنية يف اسـ ـ ـ ــتر
الرسائذ ارل رتونية من األمانة/جمموعة العمذ ارل رتونية.
واجهت صعوبة يف الوصول إىل املناقشات ذات الصلة على املنصة ،ومل أمت ن من املشاراة بالدريقة املرج ّوو
ب بب عبة العمذ يف امل تب.
جرى وضـ ـ ــع التوجيهات قبذ طرح امل ـ ـ ــائذ املهمة .على سـ ـ ــبيذ امل ال :يبدو أنر مت اُتاذ القرارات بناة على
دال عن األ لّة.
"توافق اآلراة" ب ً
التوصذ إىل توافق قائا على األ لّة
صعوبة ّ
ائما .وحتتاج جمموعة العمذ ارل رتونية إىل قيا و قوية لض ـ ـ ـ ــماخ
ااخ من الص ـ ـ ـ ــعب إشـ ـ ـ ـ ـراك األشـ ـ ـ ـ ـ اص ً
جناحها.
مل ي َع قا و جمموعات العمذ ارل رتونية إىل إشراك ما ي في من املشاراني.
ااخ من املفروذ متابعة جمموعة العمذ ارل رتونية هذه من جانب املزيد من األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اص الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالعني
يف إجراةات الدستور الغذائي وغريها من املواصفات.
جدا حبيث مت جتاهذ
ش ــهدت ،ورل جتربيت ،حاالت متت فيها إ ارو جمموعة عمذ ال رتونية بشـ ـ ذ س ــيئ ً
التعليقات الوار و وعد نش ــرها مما يع ي غياب الش ــفافية وحدوث تاوري .ويبدو أنر ليس هناك م ــاةلة ملنع
ات فيها بش ذ جيّد وش ّفاف.
ت رار ذلك .غري أنر متت إ ارو معظا جمموعات العمذ ارل رتونية اليت شار خ
افتقار بعا املشاراني إىل املعرفة بشاخ املنتجات والتجارو.
لي ـت اذ مشـاريع الو ائق الصـا رو عن جمموعة العمذ ارل رتونية واضـحة يف املراحذ األولية ،لذا حنتاج يف
بعا األحياخ إىل التفاعذ مع اجلهة املضيفة /املشاراة يف االستضافة
قـ ّدمــت بلــداخ أورى عمهــا لبعا املقرتحــات خاملدروحــة يف جمموعــة العمــذ يف وقــت الحق على الرغا من
عد عمها ،ا أ ناة اجتماع اجملموعة نف ر.

آراء الرؤساء/الرؤساء المشاركين عن العناصر األساسية ل/مان نجاح مجموعة العمل اإللكترونية
المشاركة النشطة
المهارات اإلدارية وحماس الرئيس/الرؤساء/الرؤساء المشاركين
إدارة الوقت بشكل جيّد
التواصل/التنسيق الجيدان بين الرئيسين المشاركين
تواصل واضح وترجمة الوثائق في الوقت المطلوب
اختصاصات واضحة ومحدودة
خبرة المشاركين وحماسهم
احترام مبادئ الدستور الغذائي
25

20

15

10

5

0

CL 2017/35

التحديات
املشاراة النشدة

املهارات ار ارية ومحاس
الرئيس/الرؤساة/الرؤساة
املشاراني
إ ارو الوقت بش ذ جيّد

التواصذ/التن يق اجليداخ بني
الرئي ني املشاراني
تواصذ واضح وترمجة الو ائق يف
الوقت املدلوب
اوتصاصات واضحة وحمدو و

و و املشاراني ومحاسها
احرتا مبا ئ الدستور الغذائي
غري ذلك
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أمثلة على الردود الواردة من المشاركين
 مع ّدل مشاراة مرتفع وتعليقات بنّاةو ضرورو املشاراة النشدة من جانب جمموعة العمذ ارل رتونية لضماخ جناحها املشاراة النشدة من جانب األعضاة عند توفري املعلومات/املدورت الرزمة.ملما باملوضوع وأخ يتمتّع بالص
ّ
يتعني على الرئيس أخ ي وخ ً
 محاس الرئيس والرئيس املشارك تو يق التعليقات الوار و واملرحظات عن ارجراةات املت ذو بدقّة لريى األعض ـ ـ ـ ـ ــاة أخ تعليقاتا قدأخوذت بعني االعتبار.
 االلتزا جبدول األنش ـ ــدة احملد إس ـ ــداة مش ـ ــورو واض ـ ــحة إىل األعض ـ ــاة بش ـ ــاخ املهذ الزمنية وإبرغاألعضاة يف حال بروز احلاجة إىل تغيري املهذ الزمنية.
يتعني
ويتعني على املشـ ــاراني ت ـ ــجيذ أمسائها يف الوقت املناسـ ــبّ .
 ضـ ــرورو االلتزا باملهذ املمنوحة ّعلى البلــداخ أخ تــدرك حجا العمــذ الــذم جيــب على الرئيس أو الرئيس املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك جملموعــة عمــذ
إل رتونية االضدرع بر.
الفعال بني الرئي ني املشاراني
 ال بد من ضماخ التواصذ ّالفعال بني الرئي ني املشاراني.
 التن يق والتواصذ ّ إبرغ املشاراني بوضوح عما هو متوقّع احلفاظ على تواصذ سلس بني أعضاة اجملموعة والية واضحة وصياغة األسئلة املدروحة على اجملموعة بوضوح جيب أخ ت وخ االوتص ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــات واض ـ ـ ـ ــحة ومدعومة من اجلميع مىت خوض ـ ـ ـ ــعت ،مبا يف ذلك أمانةالدستور الغذائي.
املهتمني باملوضوع املدروح يف اجملال البح ي/ار ارم املناسب
 ُتصص األعضاة ّ متتّع املشاراوخ مبعرفة جيّدو عن املوضوع ةوالبياناتل االنفتاح والشفافية والشمولية توافق اآلراةتصرف جمموعات العمذ ارل رتونية
 تقدمي توجيهات للرؤساة والرؤساة املشاراني بشاخ طريقة ّـجلوا أمساةها حلض ـور جمموعة عمذ
 جيب تذاري املشــاراني بانر يختوقّع منها تقدمي املدورت مىت سـ ّإل رتونية ،وأخ التزامها بالصمت يخعت عرمة قبول أو حيا .
يغريوا مواقفها من جولة تعليقات إىل أورى.
 جيب على املشاراني أال ّ التم ّ ن من التعويذ على منص ــة موجو و يف ص ــفحة الدس ــتور الغذائي على االنرتنت ،حيث ص نمنها الوصول إىل جمموعة العمذ ارل رتونية والعمذ فيها.
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أمثلة على الردود الواردة من المشاركين
 قيا و وفها قويّاخ للم الة املدروحة من جانب الرئيس/الرئي ني املشاراني التزا الرؤساة بإمتا العمذ يف الوقت املدلوب جيب أخ يتمتع الرؤس ـ ــاة خب و لقيا و املناقش ـ ــات بشـ ـ ـ ذ حمايد .اذلك ،جيب أخ حيد الرئيس ةالرؤس ـ ــاةلمعني.
مهذ زمنية معقولة مع إتاحة الوقت ال ايف لألعضاة لتوفري تعليقاتا عن موضوع ّ
 م امهة نشدة من جانب عد من املشاراني مشـ ـ ــاراة األعضـ ـ ــاة النشـ ـ ــدة ،م ـ ـ ــامهة البيانات اليت تدعا ا،دف املنشـ ـ ــو  ،والدعا العلمي الرز رجناحالعمذ.
 مشاراة مت يل ة ونشدة من جانب أعضاة الدستور الغذائي يف جمموعة العمذ االارتونية الوقت ال ايف لتقدمي املدورت. جدول زم ي واضح /مهذ زمنية معقولة تواصذ واضح بشاخ التوقعات واملهذ الزمنية والنتائج أظن أخ التواصذ اجليّد أساسي لضماخ جناح جمموعة العمذ ارل رتونية الشفافية وعد التحيّز عنصراخ أساسياخ لضماخ جناح جمموعة العمذ ارل رتونية ضماخ مناخ إجيايب بني املشاراني والعمذ باقصى رجة مم نة من الشفافية. جيب أال ي وخ الرؤساة متحيّزين ،وجيب احرتا اآلراة. جيــب أخ يل ّ ص تقرير جمموعــة العمــذ ارل رتونيــة توافق اآلراة أو رأم األغلبيــة .غري أنــر جيــب إبراز اآلراةاملعارضة لتختابع اللجنة النظر فيها.
 متتّع أعضاة جمموعة العمذ مبعرفة واسعة باملوضوع املدروح. معرفة فنية باملوضوع والتمتع مب توى لغوم مرتفع باللغة ارن ليزية والية واضحة بدة العمذ باهداف واضحة اانت منصة الدستور الغذائي اليت مت إنشاؤها جملموعة العمذ ارل رتونية سهلة االست دا -اتصال جيد ع ارنرتنت

