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CX/EXEC 17/73/6
أبريل/نيسان 2017

برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي
الدورة الثالثة والسبعون
المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية ،جنيف ،سويسرا
 13-10يوليو/تموز 2017

مشروع الخطة اإلستراتيجية للفترة

2025-2020

من إعداد رئيسة الدستور الغذائي ونوابها
معلومات أساسية
قامت اللجنة التنفيذية يف دورهتا احلادية والس ب ب ببمعني روما  02-02يونيو/حزيران  )0212بدراس ب ب ببة الوثياة بعنوان
-1
"إعداد اخلطة االسبرتاتيجية للدسببتور الغذائي للفرت  1"0202-0202واليت كانت قد أعدهتا أمانة الدسببتور الغذائي يف إرار
المند  2من جدول األعمال ورفعت توصية هبا إىل الدور التاسعة والثالثني هليئة الدستور الغذائي 2رلمت مبوجمها إىل أمانة
الدستور الغذائي املماشر بعملية وضع خطة اسرتاتيجية جديد للدستور الغذائي مع مراعا ما يلي:
)1
)0
)2
)2
)2

جيب أن تكون اخلطة االسرتاتيجية الراهنة للفرت  0212-0212ناطة االنطالق للخطة اجلديد ؛
بب النتائذ تاا الصببلة املنمثاة عن االسببتعراا اجلارل لادار للعمل الداخلي ضببمن عملية
وجيب أن تصب ّ
إعداد اخلطة االسرتاتيجية؛
وكفاء املؤشراا والادر على قياسها بغية خفض عددها بشكل مستدام؛
واسبرتاتيجياا  /برامذ عمل منممة األذذية والزراعة ومنممة الصب ة العاملية خاصبة ما إتا كانت سبتؤثر
على اإلرار الزمين املوضوع للخطة؛
وأهداف األمم املت د املشار إليها يف خطة التنمية املستدامة لعام .0222

وأشب ببارا اللجنة التنفيذية يف دورهتا احلادية والسب ببمعني إىل أنّت باإلمكان تكلي رئيس ب بة اهليئة ونواهبا مهمة إعداد
-0
أيضا ضرور إشراك اللجنة التنفيذية يف إعدادها يف مراحل الصياذة املناسمة.
مشروع اخلطة االسرتاتيجية و ً

1
2

الوثياة
الفار  88من تارير الدور احلادية والسمعني للجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي الوثياة REP 16/EXEC
CX/EXEC 16/71/6

سوف تنشر وثائق العمل على املوقع اإللكرتوين للدستور الغذائي على العنوان التايل.www.codexalimentarius.org :
ويرجى من املندوبني الكرام بأن حُيضروا معهم إىل االجتماع مجيع الوثائق اليت ّمت توزيعها.
MT223/A
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وقام فريق الص ب ببياذة  3بوض ب ببع مش ب ببروع اخلطة االسب ب برتاتيجية للفرت  0202 -0202مع مراعا التوص ب ببياا املذكور
-2
أعاله وأيض ب باً توصب ببياا واقرتاحاا جلان التنسب ببيق اإلقليمية اخلمم املشب ببرتكة بني منممة األذذية والزراعة ومنممة الص ب ب ة
العاملية  4اليت عادا اجتماعاهتا بني شب ب ببهرل سب ب ببمتم /أيلول  0212وأبريل/نيسب ب ببان  .5 0212وإ ّن فريق الصب ب ببياذة يثين مع
التادير على املشور والدعم املمتازين اللذين حمي هبما من قمل أمانة الدستور الغذائي.

المناقشة
أش ببار فريق الص ببياذة إىل أ ّن مس ببالة هيئة الدس ببتور الغذائي يف لايق أهداف التنمية املس ببتدامة س ببوف تدر يف
-2
وثياة تع ّدها منممة األذذية والزراعة ومنممة الص ة العاملية لعرضها على الدور الثالثة والسمعني للجنة التنفيذية  .6وأشار
ض ب با فريق الصب ببياذة إىل أ ّن االسب ببتنتاجاا والتوصب ببياا الوارد يف تارير اللجنة الفرعية املعنية باللجان اليت تعمل باملراسب ببلة
أي ً
والتابعة للجنة التنفيذية  7سوف تؤخذ بعني االعتمار يف مرحلة الحاة.
وقد اسبتند فريق الصبياذة يف مناقشباتت إىل املسبود صبفر اليت أعدهتا رئيسبة الدسبتور الغذائي .وقام فريق الصبياذة
-2
بت ديد مشروع الغاياا واألهداف االسرتاتيجية الوارد يف الملحق .1
وأشببار أيضببا فريق الصببياذة إىل بعض األنشببطة اليت ميكن االضببطالع هبا لت ايق بعض األهداف واتفق على أن
-2
تتاح هذه الاائمة بصور منفصلة ضمن الملحق  2لإلحاطة والدرس لدى التوسع يف بلور اخلطة االسرتاتيجية.
التوصية
إ ّن األعضبباء واملراقمني يف الدسببتور الغذائي مدعوون إىل إبداء تعليااهتم على مشببروع اموعة الغاياا واألهداف
-2
االسرتاتيجية الوارد يف املل ق  .1وينمغي إبداء التعليااا استجابةً للتعميم .EXEC-CL 2017/50

3
كل من الدكتور  Yayoi Tsujiyamaوالدكتور
السيد  Awilo Ochieng Pernetرئيسة هيئة الدستور الغذائي) و ّ
 Juniorوالدكتور  Sako Mahamadouنواب رئيسة اهليئة)
 4جلنة تنسيق الدستور الغذائي يف أمريكا الشمالية وجنوب ذرب احمليط اهلادئ املشرتكة بني منممة األذذية والزراعة ومنممة الص ة العاملية وجلنة
تنسيق الدستور الغذائي يف آسيا وجلنة تنسيق الدستور الغذائي يف أوروبا وجلنة تنسيق الدستور الغذائي يف أمريكا الالتينية والم ر الكارييب وجلنة
تنسيق الدستور الغذائي يف أفريايا.
 5الدور التاسعة للجنة تنسيق الدستور الغذائي يف الشرق األدىن املشرتكة بني منممة األذذية والزراعة ومنممة الص ة العاملية واليت ستنعاد يف روما
إيطاليا) من  15إىل  19مايو/أيار .2017
 6ا الوثياة  CX/EXEC 17/73/8بعنوان "الدستور الغذائي وأهداف التنمية املستدامة"
 7الوثياة  CX/EXEC 17/37/7بعنوان "اللجان اليت تعمل باملراسلة"

Costa Antonio Guilherme
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الملحق

1

مشروع مجموعة الغايات واألهداف االستراتيجية
الغاية االستراتيجية  :1وضع المواصفات الغذائية ذات الصلة للدستور الغذائي بصورة تشاركية وشفافة.
الهدف :1-1

العمل بصور استماقية على لديد املسائل املستجد واحتياجاا األعضاء.

الهدف :2-1

ضمان اتساق مواصفاا الدستور الغذائي مع أولوياا هيئة الدستور الغذائي.

الهدف :3-1

تعزيز الادر على التوصل إىل توافق يف اآلراء يف عملية وضع مواصفاا الدستور الغذائي.

الهدف :4-1

احلرص على أن تض ب ب ببطلع اللجنة التنفيذية هليئة الدس ب ب ببتور الغذائي بعملية االس ب ب ببتعراا التاييمي
بصور فعالة.

الهدف :5-1

تش ببجيع تنس ببيق مجيع األعمال املتص ببلة باملواص ببفاا الغذائية اليت تض ببطلع هبا املنمماا الدولية
احلكومية وذري احلكومية.

الهدف :6-1

تعزيز شفافية عملية وضع مواصفاا الدستور الغذائي.

الغاية االستراتيجية  :2ضمان توافر المشورة العلمية وجدواها.
الهدف :1-2

ضمان احلصول على املشور العلمية بصور مستدامة.

الهدف :2-2

تعزيز إصدار بياناا علمية نوعيّة ودقياة من الملدان النامية.

الهدف :1-3

إبراز مكانة هيئة الدستور الغذائي على حنو أك ضمن األجهز الرئاسية ملنممة األذذية والزراعة
ومنممة الص ة العاملية.

الهدف :2-3

إبراز هيئة الدستور الغذائي بادر أك بني خمتل أص اب املصل ة املعنيني بالسلسلة الغذائية.

الهدف :3-3

تشجيع استخدام مواصفاا الدستور الغذائي على املستوى الورين.

الغاية االستتتراتيجية  :3التوعية بأهمية مواصتتفات الدستتتور الغذائي لحماية صتتحة المستتتهلنين وضتتمان ممارستتات
عادلة في تجارة األغذية.

الغاية االستراتيجية  :4ضمان المشاركة الفعالة لجميع أعضاء الدستور الغذائي ،ال سيما البلدان النامية
الهدف :1-4

لديد الت دياا اليت يواجهها أعضاء الدستور الغذائي ملشاركتهم الفعالة يف الدستور الغذائي.

الهدف :2-4

تفعيل مشاركة األعضاء ال سيما الملدان النامية يف الدستور الغذائي.

الهدف :3-4

الرتويذ ل امذ تنمية الادراا من أجل مواجهة الت دياا املاثلة أمام املشب ب ب ب ب ب بباركة الفعالة يف
عمل الدستور الغذائي.
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الغاية االستراتيجية  :5تطبيق نظم وممارسات فعالة وكفؤة إلدارة العمل.
الهدف :1-5

زياد كفاء عمل الدستور الغذائي وفعاليتت.

الهدف :2-5

مواصلة العمل على تطوير أدواا لتيسري املسالاا الفعالة والكفؤ من مجيع أعضاء الدستور الغذائي.

الهدف :3-5

تعزيز قدراا رؤساء اللجان واموعاا العمل وأماناا الملد املضي لدعم عمل الدستور الغذائي.

الهدف :4-5

زياد كفاء وضع املواصفاا السلعية للدستور الغذائي.
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الملحق

2

القائمة األولية باألنشطة
الغاية االستتتراتيجية  :3التوعية بأهمية مواصتتفات الدستتتور الغذائي لحماية صتتحة المستتتهلنين وضتتمان ممارستتات
عادلة في تجارة األغذية.
الهدف  :1-3إبراز مكانة هيئة الدس ب ب ب ب ب ببتور الغذائي على حنو أك ض ب ب ب ب ب ببمن األجهز الرئاس ب ب ب ب ب ببية ملنممة األذذية والزراعة
ومنممة الص ة العاملية.

النشاط
 :1-1-2رفع تارير س ببنول للدس ببتور الغذائي يتض ببمّن توص ببياا إىل األجهز الرئاس ببية للمجلم التنفيذل ملنممة الصب ب ة
العاملية ومجعية الص ة العاملية والم ومؤمتر منممة األذذية والزراعة.
الهدف  :2-3إبراز هيئة الدستور الغذائي بادر أك بني خمتل أص اب املصل ة املعنيني بالسلسلة الغذائية.

األنشطة
 :1-0-2لديد موضوع لليوم العاملي لسالمة األذذية وأنشطة الدستور الغذائي تاا الصلة.
 :0-0-2اضطالع األعضاء واملراقمني يف الدستور الغذائي بأنشطة لليوم العاملي لسالمة األذذية.
الهدف  :3-3تشجيع استخدام مواصفاا الدستور الغذائي على املستوى الورين.

األنشطة
يتعني على األعضاء يف الدستور الغذائي اعتماد مواصفاا الدستور الغذائي أو تكييفها أو مراعاهتا لدى وضع
ّ :1-2-2
تشريعاهتم الورنية.
 :0-2-2نش ببر مواص ببفاا الدس ببتور الغذائي والنص ببوص تاا الص ببلة على أص ب اب املص ببل ة تاا الص ببلة والتوعية بألية
سب ب ب ببالمة األذذية والتغذية وجود األذذية وضب ب ب ببمان ةارسب ب ب بباا عادلة يف اار األذذية بالنسب ب ب ببمة إىل مجيع األرراف املعنية
بالسلسلة الغذائية من صانعي السياساا إىل املستهلكني.
الغاية االستراتيجية  :4ضمان المشاركة الفعالة لجميع أعضاء الدستور الغذائي ،ال سيما البلدان النامية
الهدف  :2-4تفعيل مشاركة األعضاء ال سيما الملدان النامية يف الدستور الغذائي.

األنشطة:
 : 1-0-2عاد حلااا عمل تدريمية لألعض ب ب ب ب ب بباء يف الدس ب ب ب ب ب ببتور الغذائي ال س ب ب ب ب ب ببيما الملدان النامية لزياد مش ب ب ب ب ب بباركتهم
يف اموعاا العمل اإللكرتونية.
 :0-0-2إتاحة قنواا ةكنة للمشاركة يف أعمال وضع مواصفاا الدستور الغذائي.
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 :2-0-2التشجيع قدر اإلمكان على استخدام اللغاا الرمسية للهيئة يف جلان الدستور الغذائي واموعاا عملت.
 :2-0-2تعزيز التع بباون بني الاط بباع بباا بني الوزاراا املعني ببة على املس ب ب ب ب ب ببتوى الورين مب ببا يف تل ب الزراع ببة والصب ب ب ب ب ب ب ببة
والتجار وذريها.
 :2-0-2تعزيز التعاون يف الاضايا املتصلة بالدستور الغذائي بني الاطاعني العام واخلاص مبا يشمل املستهلكني.
الهتتدف  :3-4الرتويذ ل امذ تنميببة الاببدراا من أجببل مواجهببة الت ببديبباا املبباثلببة أمببام املش ب ب ب ب ب ب بباركببة الفعببالببة يف عمببل
الدستور الغذائي.

األنشطة
 :1-2-2تشجيع تمادل املعلوماا والتجارب بشأن األنشطة املتصلة بالدستور الغذائي بني األعضاء يف الدستور الغذائي.
 :0-2-2تشجيع االتصاالا والتعاون بشأن األنشطة املتصلة بالدستور الغذائي بني األقاليم.

