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جهات االتصال التابعة للدستور الغذائي
جهات االتصال يف املنظمات الدولية اليت تتمتع بصفة مراقب يف الدستور الغذائي

موجهة من:

أمانة هيئة الدستور الغذائي،
برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

الموضوع:

طلب تقديم تعليقات بشأن مشروع الخطة االستراتيجية للدستور الغذائي للفترة -8181
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بدأ وضععع اخلطة االس عرتاتي ية الثالثة للدسععتور الغذائي للفرت  0202 -0202يف عام  ،0212خالل الدور احلادية
والس ع ع ع ع عني لل نة التنفيذية للدسع ع ع ععتور الغذائي (الل نة التنفيذية) .وشع ع ع ععددت املناقشع ع ع ععات األولية يف الدور احلادية
والسع ع عني لل نة التنفيذية والدور التاس عععة والثالاني يئة الدس ععتور الغذائي (ا يئة) على ض ععرور القيام مبا يلي أاناء
وضع اخلطة االسرتاتي ية:
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االستناد إىل اخلطة االسرتاتي ية احلالية للفرت  0212-0212كنقطة انطالق؛
والنظر يف نتائج عمليات استعراض إدار العمل الداخلية اجلارية؛
والنظر يف فعالية املؤشرات وإمكانية قياسها ،هبدف ختفيض عددها بشكل ملحوظ؛
علما باسرتاتي يات منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية وبرامج عملهما؛
واألخذ ً
واألخععذ عل ًم عا بععاهععداف األم املتحععد الوارد يف خطععة التنميععة املسع ع ع ع ع ع عتععدامععة لعععام ( 0202أهععداف التنميععة
املستدامة).

ونظرت الل نة التنفيذية يف دورهتا الثالثة والس عني يف مشروع األهداف والغايات االسرتاتي ية للخطة االسرتاتي ية
مع إعاد التاكيد على ضرور األخذ بعني االعت ار األهداف االسرتاتي ية ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية وأهداف التنمية املسععتدامة ،ممج ةلة أمور أخرى .كما أنشععات فري ًقا معنيًا بالصععياغة ومؤل ًفا ممج رئيس ا يئة
ونوابه ممج أجل إعداد مش ع ع ع ع ع ععروع أو مراجع (يس ع ع ع ع ع ععتث خطة التنفيذ) بناءً على التعليقات الوارد ًردا على الوايقة
 ،CL 2017/50/OCS-EXECواالقرتاحععات اليت ق ع ادمتهععا الل نععة التنفيععذيععة يف دورهتععا الثععالثععة والسع ع ع ع ع ع ع عني وا يئععة
يف دورهتا األربعني .كما اس ععتنارت عملية وض ععع اخلطة االس ع عرتاتي ية بنتائج حلقة عمل ش ععارك فيها أع ععاء الل نة
التنفيذية فورا ق ل انعقاد الدور الرابعة والس عني ا.
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وأشع ع ع ع ع ععارت الل نة التنفيذية ،يف دورهتا الرابعة والس ع ع ع ع ع ع عني ،إىل أع عملية وضع ع ع ع ع ععع اللمسع ع ع ع ع ععات األخ على اخلطة
االسرتاتي ية ستت ممج مشاور واسعة مع أع اء الدستور الغذائي كافة .ووافقت الل نة التنفيذية ،يف دورهتا الرابعة
والس عني على نص مشروع بياع رؤية مراجع ومخسة أهداف اسرتاتي ية ،وعلى ضرور اإلبقاء على القي األساسية
املر اس عخة يف اخلطة االس عرتاتي ية احلالية للدسععتور الغذائي للفرت  .0212-0212وأنشععات جلنة فرعية لوضععع توى
متسق ملشروع اخلطة االسرتاتي ية الكامل.
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0200 -0202

ونظرت الل نة التنفيذية ،يف دورهتا اخلامس ع ع ععة والسع ع ع ع عني ،يف مش ع ع ععروع اخلطة االسع ع ع عرتاتي ية للفرت
(الوايقة  )CX/EXEC 18/75/6الذي أع ادته الل نة الفرعية ،وناقشععت على وجه اخلصععوب ال نود الوارد يف املرفق
 1بالوايقة  .CX/EXEC 18/75/6وس ع علاطت املناقشع ععات ال ع ععوء بشع ععكل خاب على ضع ععرور مواصع ععلة العمل على
خطة التنفيذ ممج أجل القيام ما يلي:






حتسني املواءمة بني األهداف والغايات والنتائج واملؤشرات؛
واستعراض املؤشرات ومراجعتها للتمييز بني املؤشرات ومصادر ال يانات وال حث يف إمكانية استخدام خطوط
أساس وغايات لقياس التق ادم احملرز؛
ومواص ع ععلة النظر يف املس ع ععائل االسع ع عرتاتي ية األوس ع ععع نطاقًا واملتعلاقة بتنمية قطاع األغذية والزراعة والطريقة اليت
ميكمج هبا للدستور الغذائي معاجلة التحديات اليت قد تنشا؛
واس ععتعراض األهداف واألنش ععطة وتوض ععيحها عند االقت ععاء (مثالً األهداف  1-0و 0-0و )0-2مبا يف ذلك
موقعها املناسب يف خطة العمل (مثالً النشاط )0-2-0؛
وتوضيح تعريف "ال لداع النامية" أو حتديثه.
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وقامت الل نة التنفيذية ،يف دورهتا اخلامسة والس عني ،مع التذك بامهية توخي الشمولية وحسمج التوقيت يف عملية
وضععع اخلطة االس عرتاتي ية ،بتش ع يع املنسععقني اإلقليميني على عقد مشععاورات مع األع ععاء يف األقالي التابعني ا
خالل الدور احلادية واألربعني للهيئة ،والتماس التعقي ات لتسع ع ععهيل اختاذ قرار خالل الدور السع ع ععادسع ع ععة والس ع ع ع عني
لل نة التنفيذية بشاع عملية استكمال اخلطة االسرتاتي ية واجلدول الزم لذلك .ومت التشديد على أمهية استخدام
طرق م تكر ل ماع استمرار مشولية العملية .ومت االتفاق أي ً ا على إرسال رسالة دورية ،يف آب/أغسطس ،0212
إىل ةيع األع اء اللتماس تعليقاهت على النسخة احلالية للخطة االسرتاتي ية .وأُش أي ً ا إىل أع املسائل العالقة
ستُعاجل يف االجتماعات املق لة جملموعة الصياغة ويف الل نة التنفيذية.
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واتفقت الل نة التنفيذية ،يف دورهتا الس ععادس ععة والس ع ع عني ،على عزمها على تقدمي مش ع عروع اخلطة االس ع عرتاتي ية إىل
الدور الثانية واألربعني للهيئة إلقراره متاش ععيًا مع اإلطار الزم ذي الص ععلة (املرفق الثاين بالوايقة )REP19/EXEC1
وأشارت إىل عدد ممج اآلليات اليت ميكمج ممج خال ا تعزيز املشاورات مع ال لداع ودعمها.
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كما أنشع ععات الل نة التنفيذية ،يف دورهتا السع ععادسع ععة والس ع ع عني ،جلنة فرعية مفتوحة أمام ةيع األع ع ععاء يف الل نة
التنفيذية ،للنظر يف التعليقات وإعداد مشاريع مراجعة بعد كل جولة ممج املشاورات مع األع اء ،إىل جانب وضع

CL 2018/67/OCS-CAC

3

مش ععروع كامل للخطة االسع عرتاتي ية للفرت  0200-0202لت حث فيه الل نة التنفيذية يف دورهتا الس ععابعة والسع ع عني
وتقوم ا يئة بإقراره يف دورهتا الثانية واألربعني.
-2

ويرغب الرئيس ونوابه ،يف ما يتعلق باملرفق الثاين بالوايقة  ،REP19/EXEC1يف التذك بامهية توخي الش ع ع ع ع ع ععمو
وحسمج التوقيت أاناء وضع اخلطة االسرتاتي ية وباع:





التخطيط االسرتاتي ي يش اكل عملية تطورية؛
واألقالي واألع اء ه القياموع على اخلطة ،مما يتطلاب مشاركته النشطة يف اإلعداد ا؛
واملنسقوع اإلقليميوع ي طلعوع بدور أساسي لتعزيز املشاركة يف املناقشات بشاع مشروع اخلطة االسرتاتي ية؛
وسع ع ع ع ععيكوع التنفيذ اإلقليمي للخطة بغاية األمهية ،وميكمج اسع ع ع ع ععتخدام جلاع التنسع ع ع ع ععيق اإلقليمية يف عام 0212
ملناقش ع ع ع ع ععة خارطات الطريق بش ع ع ع ع ععاع التنفيذ اإلقليمي واالتفاق عليها ،مما يرت ط ارت اطًا ص ع ع ع ع ععر ًا بتنفيذ اخلطة
االسرتاتي ية للفرت .0200 -0202

طلب تقديم تعليقات
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إع أع ع ععاء الدس ع ععتور الغذائي واملراق ني مدعووع إىل تقدمي تعليقات بش ع ععاع مش ع ععروع اخلطة االس ع عرتاتي ية للدس ع ععتور
الغععذائي للفرت  ،0200 -0202الععذي جرى حتميلععه على نظععام التعليقععات اإللكرتوين (النظععام) التععابع للععدس ع ع ع ع ع ععتور
الغذائي واملتاح على العنواع التا  ،gcc.surrtmspmtl.xod/c.scot/:sptth/ :وفقا للتوجيهات الوارد أدناه.
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ويرجى اإلش ععار إىل أنك مدعووع ،عند إعداد تعليقاتك  ،إىل املش ععاركة بش ععكل نش ععط يف املناقش ععات اليت تُعقد يف
كل إقلي ممج األقالي بتش ع ع يع ممج املنسع ععق اإلقليمي وبدع ممج أمانة الدسع ععتور الغذائي .ويكممج ا دف ممج هذه
املناقشات يف تعريف أع اء اإلقلي على اخلطة وتيس عملية التعليق عليها.
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علما
وأاناء إعداد تعليقاتك  ،يرجى منك اسع ععتعراض املعلومات األسع ععاسع ععية املعروضع ععة عليك أعاله بدقة ،واألخذ ً
باجملاالت اليت مت حتديدها يف اخلطة االس ع ععرتاتي ية باعت ارها ط انت اه خاب ،مع األخذ يف احلسع ع ع اع أع أع ع ععاء
الدس ععتور الغذائي ه القيموع على اخلطة االس عرتاتي ية ويش ع اكلوع يف فاية املطاف اركات وض عععها وتنفيذها على
حد سواء.

توجيهات لتقديم التعليقات
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ين غي تقدمي التعليقات ممج خالل جهات االتص ع ع ععال اخلاص ع ع ععة بالدس ع ع ععتور الغذائي لدى أع ع ع ععاء الدس ع ع ععتور الغذائي
واملراق ني باستخدام نظام التعليقات اإللكرتوين.
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وجيوز جلهات االتص ععال لدى أع ععاء الدس ععتور الغذائي واملراق ني الدخول إىل نظام التعليقات اإللكرتوين والوص ععول
إىل الوايقة املفتوحة إلبداء التعليقات عمج طريق اختيار " "Enterيف الصععفحة املعنونة " ،"My reviewsاملتاحة بعد
تس يل الدخول إىل النظام.
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ويُطلب إىل جهات االتص ععال لدى أع ععاء الدس ععتور الغذائي واملنظمات اليت تتمتع بص ععفة مراقب تقدمي التغي ات
املقرتحة والتعليقات/املربرات ذات الص ع ع ع ععلة بش ع ع ع ععاع فقر دد (ض ع ع ع ععممج إطار الفئات :اجلوانب التحريرية واجلوهرية
والفنيع ع ععة واملتعلقع ع ععة بع ع ععالرتةع ع ععة) و/أو على مس ع ع ع ع ع ععتوى الوايقع ع ععة (تعليقع ع ععات عع ع ععامع ع ععة أو موجز ) .وميكمج االطالع
على مزيد ممج التوجيهات بشع ع ع ع ععاع فئات التعليقات وأنواعها يف نظام التعليقات اإللكرتوين ضع ع ع ع ععممج فقر األسع ع ع ع ععئلة
املتكرر (.)FAQs
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وميكمج االطالع على موارد أخرى خاص ع ععة بنظام التعليقات اإللكرتوين ،مبا يف ذلك دليل املس ع ععتخدم ودليل موجز،
على العنواع التا .http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/resources/ocs/ar :
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وميكمج توجيه أي أسئلة تتعلق هبذا النظام باالتصال على العنواع التا .Codex-OCS@fao.org :

