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اعتمدت الدورة الثالثون للهيئة اخلطة اإلسرتاتيجية هليئة الدستور الغذائي للفرتة

8412-8442
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ويتضمَّن اجلزء  2من اخلطة اإلسرتاتيجية قائمة للتحقُّق ينبغي حتديثها بصورة منتظمة لكي تستعرضها
-8
اللجنة التنفيذية واهليئة لرصد تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية.
واهليئة مدعوّة إىل استعراض قائمة التحقُّق بالصورة الواردة يف امللحق  1هلذه الوثيقة ،إىل جانب املالحظات
-2
اإلضافية لألمانة الواردة يف امللحق  ،8بهدف تقديم اآلراء والتوصيات ،حسب مقتضى احلال.
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طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقةمن أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ .ويرجى من السادة
املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت
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املحلح
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تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لفرتة 2102-2112

اهلدف  :0الرتويج ألطر تنظيمية سحليمة
النشاطات

األطراف املسؤولة

اإلطااااااااااار النااواتج/املؤشاارات البابحلااة احلالااااااة املالحظات
الراهنة
لحلبياس
الزمين

مشااااااااورة قرار هيئاة
الحلجنااااااااة الدساااااتور
التنفيذية

 0-0اسااااتعراض وو اااا جلنةةة الدسةةتور الغةةذائي املعنيةةة متواصل
مواصفات لحلدساتور الغاذائي بنظافةةة اذيذيةةة ،جلنةةة الدسةةتور
والنصاااااو لات الصاااااحلة الغذائي املعنيةة بةاملواد املضةافة إىل
اذيذيةةة ،جلنةةة الدسةةتور الغةةذائي
املتعحلبة بسالمة األغذية
املعنية بامللوّثات يف اذيذية ،جلنةة
الدستور الغذائي املعنيةة خخلفةات
املبيدات ،جلنةة الدسةتور الغةذائي
املعنية خخلفات العقةاقري البيطريةة
يف اذيذية ،جلنة الدستور الغةذائي
املعنيةةةةةة بالتغذيةةةةةة واذيذيةةةةةة
لالسةةتخدامات التغذويةةة اخلاصةةة،
فةةرا املهةةام اات الصةةلة واللجةةان
املعنية بالسلع

املواصةةفات والنصةةوت اات جارٍ
الصةةلة املوفافةةق عليهةةا عنةةد
خطواتها املتوالية

أنظر الوثيقة
CX/CAC 12/35/3

والوثيقة

. CX/EXEC 12/67/2

الغذائي
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اهلدف  :0الرتويج ألطر تنظيمية سحليمة
النشاطات

األطراف املسؤولة

اإلطااااااااااار النااواتج/املؤشاارات البابحلااة احلالااااااة املالحظات
الراهنة
لحلبياس
الزمين

مشااااااااورة قرار هيئاة
الحلجنااااااااة الدساااااتور
التنفيذية

 2-0اسااااتعراض وو اااا فةةرا املهةةام اات الصةةلة واللجةةان متواصل
مواصفات لحلدساتور الغاذائي السلعية وجلةان التنسةيق املشةرت ة
والنصاااااو لات الصاااااحلة بةةةني منظمةةةة اذيذيةةةة والزراعةةةة
ومنظمة الصحة العاملية
املتعحلبة جبودة األغذية
 2-0اسااااتعراض وو اااا جلنةةة الدسةةتور الغةةذائي املتعلقةةة متواصل
مواصفات لحلدساتور الغاذائي بتوسيم اذيذية،
والنصاااااو لات الصاااااحلة جلنةةة الدسةةتور الغةةذائي املعنيةةة
املتعحلبااة بتوساايغ األغذيااة بالتغذيةةة واذيذيةةة لالسةةتخدامات
التغذوية اخلاصة
والتغذية
 4-0اسااااتعراض وو اااا جلنةةة الدسةةتور الغةةذائي املعنيةةة متواصل
مواصفات لحلدساتور الغاذائي بأساليب التحليل وأخذ العينات،
والنصاااااو لات الصاااااحلة جلنةةة الدسةةتور الغةةذائي املعنيةةة
ملعايناااة األغذياااة وإصااادار بفحةةةل الةةةواردات والصةةةادرات
الغذائية ونظم إصدار الشهادات
الشااادات هلاا وطارخ أ ااذ
العينات والتححليل

املواصةةفات والنصةةوت اات جارٍ
الصةةلة املوافةةق عليهةةا عنةةد
خطواتها املتوالية
املواصةةفات والنصةةوت اات جارٍ
الصةةلة املوافةةق عليهةةا عنةةد
خطواتها املتوالية

املواصةةفات والنصةةوت اات جارٍ
الصةةلة املوافةةق عليهةةا عنةةد
خطواتها املتوالية

أنظر الوثيقة
CX/CAC 12/35/3

والوثيقة

.CX/EXEC 12/67/2
أنظر الوثيقة
CX/CAC 12/35/3

والوثيقة

CX/EXEC 12/67/2

أنظر الوثيقة
CX/CAC 12/35/3

والوثيقة

CX/EXEC 12/67/2

الغذائي
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اهلدف  :0الرتويج ألطر تنظيمية سحليمة
النشاطات

األطراف املسؤولة

اإلطااااااااااار النااواتج/املؤشاارات البابحلااة احلالااااااة املالحظات
الراهنة
لحلبياس
الزمين

مشااااااااورة قرار هيئاة
الحلجنااااااااة الدساااااتور
التنفيذية

 5-0و ااااا توجيااااااات جلةةان الدسةةتور الغةةذائي املختصةةة يُسةةةةةةةةتكمل إعطاء توجيهات لالستخدام انتهةةةةةةةى اخلطةةوا التوجيهيةةة اخلاصةةة
لالسااتخدام انماان واحلااذر املوجودة ،وفريةق املهةام احلكةومي حبلةةول عةةام اآلمةةن واحلةةذر للمضةةادات العمل فيه بتحليةةةةل ةةةةاطر مقاومةةةةة
الةةدولي املخصةةل املعةةم خقاومةةة 8411
مضةةةادات امليكروبةةةات الةة
احليويةةةة لغةةةري اإلنسةةةان
لحلمضااادات احليويااة لغاا
حتملةةةةةةةةةها اذيذيةةةةةةةةةة
والحتواء مقاومتها
اإلنسان والحتواء مباومتاا املضادات امليكروبية

 6-0إجياااد أطاار مبت اارة جلنةةة الدسةةتور الغةةذائي املعنيةةة يُسةةةةةةةةتكمل تقةةارير مةةن اللجنةةة املعنيةةة جارٍ
خخلفةةةات العقةةةاقري البيطريةةةة يف حبلةةول عةةام خخلفات العقةاقري البيطريةة
إلدارة املخاطر
8442
يف اذيذيةةةة ومةةةن اللجنةةةة
اذيذيةةة ،جلنةةة الدسةةتور الغةةذائي
املعنيةةة خخلفةةات املبيةةدات
املعنية خخلفات املبيدات
إىل اللجنة التنفيذيةة هليئةة
الدسةةةتور الغةةةذائي وهيئةةةة
الدسةةةتور الغةةةذائي علةةةى
التوالي

)CAC/GL
(77-2011
العتمةةةاده مةةةن قبةةةل الةةةدورة
الرابعةةةة والةةةثالثني هليئةةةة
الدستور الغذائي
جلنة الدستور الغذائي املعنيةة
خخلفات العقاقري البيطرية يف
اذيذية:
 -استكمال العمل يف مراجعةة

مبادىء حتليل املخاطر الة
تطبقها جلنة الدستور الغذائي
املعنيةةةة خخلفةةةات العقةةةاقري
البيطرية يف اذيذيةة وسياسةة

الغذائي
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اهلدف  :0الرتويج ألطر تنظيمية سحليمة
النشاطات

األطراف املسؤولة

اإلطااااااااااار النااواتج/املؤشاارات البابحلااة احلالااااااة املالحظات
الراهنة
لحلبياس
الزمين

مشااااااااورة قرار هيئاة
الحلجنااااااااة الدساااااتور
التنفيذية

حتليةةةل املخةةةاطر ملخلفةةةات
العقاقري البيطرية يف اذيذيةة.

وجيةةرا العمةةل علةةى وضةةع
اسةةةةةةةتمارات اهتمامةةةةةةةات
تسةةةتخدمها اللجنةةةة (أنظةةةر
مالحظات).
جلنة الدستور الغذائي املعنيةة
خخلفات املبيدات:
تنقيح مبادئ حتليةل املخةاطر

الة تطبقهةةا جلنةةة الدسةةتور
الغةةةذائي املعنيةةةة خخلفةةةات
املبيةةةةدات (نهةةةةل عمليةةةةة
االستعراض املرحلةي ،خةا يف
الةةة ة رفةةةةةع اسةةةةةتمارات
االهتمامةةةةةات واسةةةةةتمارات
أخرى).
عةةةةةرض املشةةةةةروا الرائةةةةةد

الغذائي
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اهلدف  :0الرتويج ألطر تنظيمية سحليمة
النشاطات

األطراف املسؤولة

اإلطااااااااااار النااواتج/املؤشاارات البابحلااة احلالااااااة املالحظات
الراهنة
لحلبياس
الزمين

مشااااااااورة قرار هيئاة
الحلجنااااااااة الدساااااتور
التنفيذية

للتوصةةةةيات الصةةةةادرة عةةةةن
االجتماا املشرتك بني منظمةة
اذيذيةةةة والزراعةةةة ومنظمةةةة
الصحة العاملية بشأن لفات
املبيدات يف ما يتعلق باحلةدود
القصةةةوى للمخلفةةةات علةةةى
حكومةةات الوطنيةةة أو يريهةةا
مةةةةن سةةةةلطات التسةةةةجيل
اإلقليمية من أجةل اسةتعراض
يميةةةةائي عةةةةاملي مشةةةةرتك
(راجع املالحظات)

الغذائي
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اهلدف  :0الرتويج ألطر تنظيمية سحليمة
النشاطات

األطراف املسؤولة

اإلطااااااااااار النااواتج/املؤشاارات البابحلااة احلالااااااة املالحظات
الراهنة
لحلبياس
الزمين

مشااااااااورة قرار هيئاة
الحلجنااااااااة الدساااااتور
التنفيذية

 7-0تشااااااجي منظمااااااة هيئةةة الدسةةتور الغةةذائي ،اللجنةةة متواصل
األغذيااة والزراعااة ومنظمااة التنفيذية للدسةتور الغةذائي وجلةان
الصحة العاملية عحلى التوسُّا التنسةةةيق املشةةةرت ة بةةةني منظمةةةة
اذيذيةة والزراعةة ومنظمةة الصةةحة
يف برامج بناء البدرات
العاملية
 2-0نشر الدستور الغاذائي أمانةةةة الدسةةةتور الغةةةذائي ،نقةةةاا متواصل
االتصال التابعة للدستور الغذائي
وتعميمه

تقريةةر مشةةرتك مةةن منظمةةة جارٍ
اذيذيةةة والزراعةةة ومنظمةةة
الصةةحة العامليةةة إىل هيئةةة
الدسةةتور الغةةذائي واللجنةةة
التنفيذيةةة هليئةةة الدسةةتور
الغذائي وجلان التنسيق
نشةةةةر الدسةةةةتور الغةةةةذائي جارٍ
وتعميمه

أُنظر الوثيقة
CX/CAC 12/35/14

أُنظر املالحظات.

الغذائي
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اهلدف  :2تشجي التطبي األوس واملتس لحلمبادئ العحلمية وحتحليل املخاطر
النشاطات

األطراف املسؤولة

اإلطار
الزمين

النواتج/املؤشرات البابحلة احلالة
لحلبياس

الراهنة

مالحظات

تقرير إىل هيئة الدستور انتهى العمل
 0-2استعراض مدى اتساخ جلنة الدستور الغذائي املعنية يُستكمل
حبلول عام الغذائي من اللجنة املعنية فيه
مبادئ حتحليل املخاطر اليت باملبادئ العامة
8411
باملبادئ العامة عن
أعدتاا جلان الدستور
االستعراض بعد استكماله.
الغذائي لات الصحلة
تقرير من اللجان املختصة
 2-2استعراض مبادئ هيئة الدستور الغذائي ،اللجنة يُستكمل
االستعراض
حتحليل املخاطر اليت أعدتاا التنفيذية هليئة الدستور الغذائي ،حبلول عام بشأن
جلنة الدستور الغذائي املعنية 8412
املستكمل ،مع أخذ
جلان الدستور الغذائي لات
استعراض النشاطات الواردة
باملواد املضافة إىل اذيذية ،جلنة
الصحلة
يف البندين  1-8و 2-8يف
الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف
االعتبار.
اذيذية ،جلنة الدستور الغذائي
املعنية خخلفات املبيدات ،جلنة
الدستور الغذائي املعنية خخلفات
العقاقري البيطرية يف اذيذية ،جلنة
الدستور الغذائي املعنية بنظافة
اذيذية ،جلنة الدستور الغذائي
واذيذية
بالتغذية
املعنية

جارٍ وهو قد جلنة الدستور الغذائي املعنية
بدأ يف الدورة باملواد املضافة إىل اذيذية
إستكملت مبادىء حتليل
السادسة
املخاطر ال تطبّقها جلنة
والعشرين
الدستور الغذائي املعنية باملواد
للجنة
املضافة إىل اذيذية.
الدستور
الغذائي
جلنة الدستور الغذائي املعنية
املعنية
خخلفات العقاقري البيطرية يف
باملبادئ
اذيذية إستكملت تنقيح
العامة
مبادئ حتليل املخاطر ال
()8414

تطبقها جلنة الدستور الغذائي

مشورة
الحلجنة

قرار
الدستور

التنفيذية

الغذائي

هيئة
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اهلدف  :2تشجي التطبي األوس واملتس لحلمبادئ العحلمية وحتحليل املخاطر
النشاطات

األطراف املسؤولة
لالستخدامات التغذوية اخلاصة

اإلطار
الزمين

النواتج/املؤشرات البابحلة احلالة
لحلبياس

الراهنة

مالحظات

املعنية خخلفات العقاقري
البيطرية يف اذيذية وسياسة
تقدير املخاطر لتعيني احلدود
القصوى ملخلفات العقاقري
البيطرية(".أُنظر النشاا )1-6
اللجنة املعنية خخلفات
املبيدات يف اذيذية :العمل
جارِ على تنقيح مبادئ حتليل

تطبقها اللجنة

املخاطر ال
(أُنظر النشاا .)1-6

اللجنة املعنية بامللوثات يف
اذيذية إستكملت مبادئ

تطبقها

حتليل املخاطر ال
اللجنة ،خا يف ال قابلية
تطبيقها على العلف.

مشورة
الحلجنة

قرار
الدستور

التنفيذية

الغذائي

هيئة
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اهلدف  :2تشجي التطبي األوس واملتس لحلمبادئ العحلمية وحتحليل املخاطر
اإلطار

النشاطات

األطراف املسؤولة

 2-2زيادة االتصاالت بني
األجازة الفرعية هليئة

جلنة الدستور الغذائي املعنية جارٍ
باملواد املضافة إىل اذيذية ،جلنة
الدستور الغذائي املعنية بامللوثات يف
اذيذية ،جلنة الدستور الغذائي
املعنية خخلفات املبيدات ،جلنة
الدستور الغذائي املعنية خخلفات
العقاقري البيطرية يف اذيذية ،جلنة
الدستور الغذائي املعنية بنظافة
اذيذية ،جلنة الدستور الغذائي
واذيذية
بالتغذية
املعنية
لالستخدامات التغذوية اخلاصة

الزمين

النواتج/املؤشرات البابحلة احلالة
لحلبياس

الراهنة

مالحظات
اللجنة املعنية بنظافة اذيذية
نقحت مبادءها وإجراءاتها
اخلاصة بتحليل املخاطر (أُنظر
املالحظة)

الدستور الغذائي لات الصحلة
وأجازة اخلرباء العحلمية
التابعة ملنظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية

أُدرج ضمن تقرير على جارٍ
النحو املنصوت عليه يف
البند 8-8

أُنظر الوثيقة
CX/CAC 18/35/14

مشورة
الحلجنة

قرار
الدستور

التنفيذية

الغذائي

هيئة
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اهلدف  :2تشجي التطبي األوس واملتس لحلمبادئ العحلمية وحتحليل املخاطر
النشاطات
 4-2استعراض
املعاي املوصى
منظمة األغذية
ومنظمة الصحة
لرتتيب طحلبات

األطراف املسؤولة

اإلطار
الزمين

النواتج/املؤشرات البابحلة احلالة
لحلبياس

الراهنة

مالحظات

تقرير من اللجنة التنفيذية انتهى العمل
جمموعة اللجنة التنفيذية هليئة الدستور يُستكمل
حبلول عام إىل اهليئة عن االستعراض فيه
باا إىل الغذائي
8442
مع التوصية خواءمة
والزراعة
اذولويات واملوارد على حنو
العاملية
أفضل
الدستور

الغذائي لحلحصول عحلى
املشورة العحلمية حبسب
األولوية.
 5-2تشجي البحلدان عحلى هيئة الدستور الغذائي ،اللجنة متواصل
توجيه طحلبات املشورة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي،
العحلمية إىل منظمة األغذية مجيع اذجهزة الفرعية
والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية عن طري
الدستور الغذائي

هيئة

تقارير من منظمة اذيذية جارٍ
والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية عن طلبات احلصول
على املشورة العلمية ال
وردت إليهما من البلدان
مباشرة مقابل الطلبات
الواردة عن طريق اهليئة

أُنظر الوثيقة
CX/CAC.12/35/14
أُنظر املالحظات.

مشورة
الحلجنة

قرار
الدستور

التنفيذية

الغذائي

هيئة

CX/CAC 12/35/11
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اهلدف  :2تشجي التطبي األوس واملتس لحلمبادئ العحلمية وحتحليل املخاطر
اإلطار

النشاطات

األطراف املسؤولة

 6-2تشجي منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصحة

هيئة الدستور الغذائي ،اللجنة متواصل
التنفيذية هليئة الدستور الغذائي،
جلان التنسيق املشرت ة بني منظمة
اذيذية والزراعة/منظمة الصحة
العاملية ،أعضاء الدستور الغذائي

العاملية عحلى توف التدريب
وبناء البدرات يف جمال
حتحليل املخاطر بشأن سالمة
األغذية

الزمين

النواتج/املؤشرات البابحلة احلالة
لحلبياس

الراهنة

تقرير مشرتك من منظمة جارٍ
اذيذية والزراعة ومنظمة
الصحة العاملية إىل اهليئة
واللجنة التنفيذية وجلان
التنسيق

مالحظات
أُنظر الوثيقة
CX/CAC 12/35/14

مشورة
الحلجنة

قرار
الدستور

التنفيذية

الغذائي

هيئة
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اهلدف  :2تعزيز قدرات الدستور الغذائي عحلى إدارة أعماله
النشاطات
0-2

معاي

األطراف املسؤولة اإلطار الزمين
استعراض
ترتيب

أولويات
وإجراءات

العمل

االستعراض التبييمي
من جانب الحلجنة
هليئة
التنفيذية
الدستور الغذائي

النواتج/املؤشرات
لحلبياس

البابحلة

احلالة الراهنة

مالحظات

اللجنة التنفيذية يُستكمل حبلول تقرير من اللجنة التنفيذية انتهى العمل فيه
هليئة الدستور الغذائي عن
الدستور عام 8442
هليئة
حتليل عملية االستعراض
الغذائي ،جلنة
الدستور الغذائي يُستكمل حبلول التقييمي
إاا استدعى اذمر ،مراجعة
املعنية باملبادئ عام 8411
معايري ترتيب أولويات العمل
العامة
من جانب اللجنة املعنية
باملبادئ العامة

 2-2مان اإلدارة اللجنة التنفيذية متواصل
هليئة الدستور
الفعالة لحلمواصفات
الغذائي

تقرير عن امتثال وضع جارٍ
املواصفات لدقة التوقيت (ال
ترافق عملية االستعراض
التقييمي)

أنظر الوثيقة
CX/EXEC 12/66/2

والوثيقة

CX/EXEC 12/67/2

(االستعراض التقييمي)

قرار هيئة
مشورة الحلجنة
الدستور
التنفيذية
الغذائي

CX/CAC 12/35/11
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اهلدف  :2تعزيز قدرات الدستور الغذائي عحلى إدارة أعماله
النشاطات

األطراف املسؤولة اإلطار الزمين

 2-2و ااا معااااي مجيةةةةع جلةةةةان تُستكمل املعايري
حمااددة ل اال جلناااة املواضةةةيع العامةةةة حبلةةةول عةةةام
وبعةةا اذجهةةزة 8442
الختااااال الباااارارات
اسةةةةةةةةتعراض
الفرعيةةة اذخةةرى
وترتيب األولويات
املعايري اعتبةارا
حسب املقتضى
من عام 8442

النواتج/املؤشرات
لحلبياس

البابحلة

احلالة الراهنة

وضع معايري حمددة لكل جلنة انتهى العمل به
الختةةةاا القةةةرارات وترتيةةةب
اذولويات
معااااااي اختاااااال
تأ يد استعراض املعةايري الةذا البرارات
بدأ يف عام 8442
جلنةةةةةة الدسةةةةةتور
الغةةةةةذائي املعنيةةةةةة
بنظافةةةةة اذيذيةةةةة،
جلنةةةةةة الدسةةةةةتور
الغذائي املعنية باملواد
املضافة إىل اذيذيةة،
جلنةةةةةة الدسةةةةةتور
الغةةةةةذائي املعنيةةةةةة
بامللوثات يف اذيذية،
جلنةةةةةة الدسةةةةةتور
الغةةةةةذائي املعنيةةةةةة
خخلفةات املبيةةدات،

مالحظات

قرار هيئة
مشورة الحلجنة
الدستور
التنفيذية
الغذائي
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اهلدف  :2تعزيز قدرات الدستور الغذائي عحلى إدارة أعماله
النشاطات

األطراف املسؤولة اإلطار الزمين

النواتج/املؤشرات
لحلبياس

البابحلة

احلالة الراهنة
جلنةةةةةة الدسةةةةةتور
الغةةةةةذائي املعنيةةةةةة
باذلبةةةان ومنتجةةةات
اذلبةةةةةان ،جلنةةةةةة
الدسةةةةتور الغةةةةذائي
املعنيةةةةة بأسةةةةاليب
التحليةةةةةل وأخةةةةةذ
العينةةةةات ،جلنةةةةة
الدسةةةةتور الغةةةةذائي
املعنيةةةةة خخلفةةةةات
العقةةاقري البيطريةةة يف
اذيذية
معاااااي حتدياااااد
األولويات
جلنةةةةةة الدسةةةةةتور

مالحظات

قرار هيئة
مشورة الحلجنة
الدستور
التنفيذية
الغذائي
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اهلدف  :2تعزيز قدرات الدستور الغذائي عحلى إدارة أعماله
النشاطات

األطراف املسؤولة اإلطار الزمين

النواتج/املؤشرات
لحلبياس

البابحلة

احلالة الراهنة
الغةةةةةذائي املعنيةةةةةة
بنظافةةةةة اذيذيةةةةة،
جلنةةةةةة الدسةةةةةتور
الغذائي املعنية باملواد
املضافة إىل اذيذيةة،
جلنةةةةةة الدسةةةةةتور
الغةةةةةذائي املعنيةةةةةة
بامللوثات يف اذيذيةة
وجلنةةةةةة الدسةةةةةتور
الغةةةةةذائي املعنيةةةةةة
خخلفةةةات العقةةةاقري
البيطرية يف اذيذية،
جلنةةةةةة الدسةةةةةتور
الغةةةةةذائي املعنيةةةةةة
خخلفةةات املبيةةدات
يف اذيذيةةةة ،جلنةةةة

مالحظات

قرار هيئة
مشورة الحلجنة
الدستور
التنفيذية
الغذائي
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CX/CAC 12/35/11

اهلدف  :2تعزيز قدرات الدستور الغذائي عحلى إدارة أعماله
األطراف املسؤولة اإلطار الزمين

النشاطات

النواتج/املؤشرات
لحلبياس

البابحلة

احلالة الراهنة

الدسةةةةتور الغةةةةذائي
املعنيةةةةةة باذلبةةةةةان
ومنتجات اذلبان
 4-2حتحليل نُاج إما أمانة الدستور يُستكمل حبلول تقرير إىل اللجنة التنفيذية انتهي العمل فيه
واهليئة عن حتليل نُهل إدارة
أو عام 8442
إدارة العمل اليت الغذائي
العمل
تساِّل نبل النصو استشارا بالنسبة
إىل مراحل متبدمة يف إىل اخلطوة التالية
()5-2
الدستور
عمحلية
الغذائي
 5-2اعتماد ناج اليت اللجنة التنفيذية يُستكمل حبلول توافق اهليئة على نُهل إدارة جارٍ
العمل
الدستور عام 8411
جدواها هليئة
أثبتت
لتسايل نبل النصو الغذائي ،وهيئة
إىل مراحل متبدمة يف الدستور الغذائي
إجراءات

الدستور

الغذائي من جانب

مالحظات

قُدِّمت توصيات اللجنة التنفيذية
هليئة الدستور الغذائي وتعليقاتها
بشأن ممارسات نهل إدارة العمل
،ALINORM
(10/33/3A
الفقرات  )110-66إىل اللجان
اات الصلة.
أُنظر املالحظات.

قرار هيئة
مشورة الحلجنة
الدستور
التنفيذية
الغذائي
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اهلدف  :2تعزيز قدرات الدستور الغذائي عحلى إدارة أعماله
النشاطات

األطراف املسؤولة اإلطار الزمين

النواتج/املؤشرات
لحلبياس

البابحلة

احلالة الراهنة

مالحظات

األجازة الفرعية اليت
ال تستخدم حالياً تحلك
النُاج.
 6-2سرد شامل
طحلبات
جلمي
احلصول عحلى املشورة
حبسب
العحلمية
أولويتاا
7-2

تبييغ قدرات

الدستور
أمانة
الغذائي عحلى أداء
وظيفتاا بفعالية

تقرير شامل مشرتك بني جارٍ
املنظمتني إىل اهليئة حلصر
مجيع طلبات احلصول على
املشورة العلمية

اللجنة التنفيذية متواصل
للدستور الغذائي،
الدستور
هيئة
الغذائي ،منظمة
اذيذية والزراعة،
منظمة الصحة
العاملية
الدستور يُستكمل حبلول تقرير من اذمانة إىل اهليئة عن انتهى العمل فيه
أمانة
املوظفني وعن موارد رئيسية
الغذائي ،اللجنة عام 8442
أخرى
التنفيذية هليئة
الدستور الغذائي،
وهيئة الدستور
الغذائي

أُنظر الوثيقة
CX/CAC 12/35/14.

قرار هيئة
مشورة الحلجنة
الدستور
التنفيذية
الغذائي
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اهلدف  :2تعزيز قدرات الدستور الغذائي عحلى إدارة أعماله
النشاطات

األطراف املسؤولة اإلطار الزمين

النواتج/املؤشرات
لحلبياس

البابحلة

احلالة الراهنة

 2-2تبسيط عمل اللجنة التنفيذية يُستكمل حبلول تنفيذ قرارات اهليئة بشأن انتهى العمل فيه
يفية تبسيط عمل الدستور
الدستور عام 8414
الغذائي هليئة
الدستور
الغذائي بشأن السلع من خالل
الغذائي ،هيئة
اخلا بالسحل
حتسني هيكل اذجهزة الفرعية
الدستور الغذائي
للدستور الغذائي

مالحظات

قرار هيئة
مشورة الحلجنة
الدستور
التنفيذية
الغذائي
قررت هيئة
الدستور
الغذائي يف
دورتها
الثانية
والثالثني
وقف مناقشة
هذا املوضوا

CX/CAC 12/35/11
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اهلدف  :4تشجي التعاون بني الدستور الغذائي واملنظمات الدولية األ رى لات الصحلة
النواتج/املؤشرات
األطراف املسؤولة اإلطار الزمين
لحلبياس

النشاطات
 0-4تبصّي أنشطة
أجازة دولية أ رى
معنية

بو

املواصفات

 2-4تشجي مساهمة
الدستور الغذائي يف
عمل أجازة دولية

الدستور متواصل
اللجنة
هليئة
الغذائي،
الدستور
اذجهزة

هيئة
الغذائي،
التنفيذية
الدستور
أمانة
الغذائي،
الفرعية
الدستور متواصل
أمانة
الغذائي

أ رى
 2-4تشجي مساهمة املراقبون ،أمانة متواصل
أجازة دولية أ رى يف الدستور الغذائي
عمل الدستور الغذائي

البابحلة

احلالة الراهنة

تقرير إىل اللجنة التنفيذية جارٍ
واهليئة عن أوجه التكامل
احملتملة أو النواقل أو
االزدواجية أو التعارض مع
عمل منظمات دولية أخرى

عدد املواصفات ال أعدتها جارٍ
منظمات دولية أخرى مع إشارة
فيها إىل مواصفات الدستور
الغذائي والنصوت اات الصلة
عدد مواصفات الدستور الغذائي جارٍ
ال أُعدت خساهمات ملحوظة
من منظمات دولية أخرى

املالحظات
أُنظر الوثيقة

.CX/CAC 12/35/16
أُنظر املالحظات.

أُنظر الوثيقة
CX/CAC 12/35/16

أُنظر الوثيقة
CX/CAC 12/35/16

قرار
مشورة الحلجنة
الدستور
التنفيذية
الغذائي

هيئة
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اهلدف  :4تشجي التعاون بني الدستور الغذائي واملنظمات الدولية األ رى لات الصحلة
األطراف املسؤولة اإلطار الزمين

النشاطات
 4-4حبث إم انية
التعاون م منظمات
ح ومية دولية أ رى
لات صحلة

 5-4تشجي التنسي
خمتحلف
بني
عحلى
التخصصات
املستوى
واإلقحليمي

البطري

متواصل

النواتج/املؤشرات

البابحلة

لحلبياس

املستشارون
القانونيون لدى
منظمة اذيذية
والزراعة ومنظمة
الصحة العاملية،
الدستور
أمانة
الغذائي
تقارير من اذعضاء إىل جلان
اذعضاء يف الدستور يُستكمل
الغذائي ،جلان حبلول عام التنسيق اإلقليمية عن آليات
التنسيق املشرت ة 8442
ومعايري التقييم
بني منظمة الصحة
العاملية ومنظمة
اذيذية والزراعة

احلالة الراهنة

استنباا الوسائل ال ميكن جارٍ
للدستور الغذائي من خالهلا
تعزيز التعاون مع املنظمة
العاملية لصحة احليوان ومع
االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات

املالحظات
أُنظر املالحظات

قرار
مشورة الحلجنة
الدستور
التنفيذية
الغذائي

هيئة

CX/CAC 12/35/11
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اهلدف  :5تشجي املشاركة البصوى والفعّالة
األطراف املسؤولة

النشاطات

اإلطار الزمين

الدستور متواصل
 0-5تفعيل مشاركة هيئة
البحلدان النامية يف الغذائي ،اللجنة
التنفيذية هليئة
الدستور الغذائي
الدستور الغذائي

تشجي

2-5

االستخدام الفعال
لحلتعحليبات اخلطية يف
عمحلية
الغذائي
2-5

الدستور

تبييغ فعالية

دورات جلان الدستور
الغذائي اليت تُعبد يف

النواتج/املؤشرات

البابحلة

لحلبياس

احلالة الراهنة

تقارير مشرت ة من منظمة جارٍ
اذيذية والزراعة ومنظمة
الصحة العاملية تعرض حتليال
لتدابري تفعيل املشار ة من
خالل حساب أمانة الدستور
الغذائي.
تقارير من البلدان املضيفة عن
أمناا تقديم تعليقات خطية
استجابة للرسائل الدورية،
والتزام رؤساء اللجان باخلطوا
التوجيهية إلدارة االجتماعات.

اذعضاء يف الدستور متواصل
الغذائي ،املراقبون،
اللجنة التنفيذية
الدستور
هليئة
أمانة
الغذائي،
الدستور الغذائي
البلدان املضيفة ،يُستكمل حبلول تقارير من البلدان املضيفة انتهى العمل فيه
واملشار ة هلا بتوثيق جتربة
التنفيذية عام 8442
اللجنة
االستضافة واملشار ة يف
الدستور
هليئة

املالحظات
أُنظر الوثيقة

.CX/CAC 12/35/13
سوف تتلقى الدورة التالية للجان
التنسيق للفرتة 8412-8418
معلومات عن إطار الرصد والتقييم
التابع حلساب أمانة الدستور
الغذائي.
أرسلت أمانة الدستور الغذائي
استبيانا إىل أمانات الرؤساء
والبلد املضيف.
أُنظر امللحق ( 2متّ تلقي استبيان
وردود عليه).

قرار هيئة
مشورة الحلجنة
الدستور
التنفيذية
الغذائي
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اهلدف  :5تشجي املشاركة البصوى والفعّالة
النشاطات

األطراف املسؤولة

البحلدان النامية

الغذائي

اإلطار الزمين

الدستور متواصل
 4-5تعزيز نباط هيئة
التابعة الغذائي ،اللجنة
االتصال
الغذائي التنفيذية هليئة
لحلدستور
الدستور الدستور الغذائي،
وجلان
الدستور
أمانة
الغذائي البطرية
الغذائي
الدستور متواصل
 5-5تفعيل مشاركة هيئة
غ الغذائي ،اذعضاء
املنظمات
الدستور
عحلى يف
احل ومية
املستويات الدولية الغذائي ،اذجهزة
الفرعية
واإلقحليمية والبطرية
الدستور متواصل
تعزيز أمانة
6-5
االتصاالت عن عمل الغذائي ،منظمة
العاملية
الدستور الغذائي عحلى الصحة

النواتج/املؤشرات
لحلبياس

البابحلة

احلالة الراهنة

املالحظات

االستضافة.
تقارير مشرت ة من منظمة جار
اذيذية والزراعة ومنظمة
الصحة العاملية عن البلدان
ال جرى فيها دعم هيكلها
القطرا ونقاا االتصال التابعة
للدستور الغذائي فيها.
تقارير من البلدان اذعضاء يف جارٍ
إطار البنود اات الصلة من
جداول أعمال اللجان اإلقليمية
عن مشار ة املنظمات يري
احلكومية على املستوى
القطرا
تقارير من اذمانة إىل اهليئة متواصل
عن ازدياد استخدام الوسائل
السمعية/البث عرب اإلنرتنت،

تقارير اجتماعات جلان التنسيق
عقدت يف الفرتة
ال
.8412/8418

تقارير اجتماعات جلان التنسيق
عقدت يف الفرتة
ال
.8412/8418

أُنظر املالحظة

قرار هيئة
مشورة الحلجنة
الدستور
التنفيذية
الغذائي
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اهلدف  :5تشجي املشاركة البصوى والفعّالة
النشاطات
املستويني
والبطري

األطراف املسؤولة
الدولي ومنظمة اذيذية
نقاا
والزراعة،
االتصال التابعة
للدستور الغذائي،
اذجهزة الفرعية

اإلطار الزمين

النواتج/املؤشرات

البابحلة

لحلبياس
وحتسني صفحات الويب
وازدياد استخدام التوزيع
اإللكرتوني ملواد الدستور
الغذائي ،ويري ال .

احلالة الراهنة

املالحظات

قرار هيئة
مشورة الحلجنة
الدستور
التنفيذية
الغذائي
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املحلح

2

مالحظات من األمانة
اهلدف  :1الرتويج ألطر تنظيمية سحليمة
األنشطة 0-0حتى  5-0هي أنشطة جارية تشكل العمل اذساسي للهيئة .وجيرا رصدها بصورة منتظمة عن طريق
االستعراض التقييمي الذا جتريه اللجنة التنفيذية.
النشاط  6-0يتناول بشكل خات قضايا استطالا اذطر املالئمة إلدارة املخاطر املراد تطبيقها عند وضع احلدود القصوى
ملستويات لفات العقاقري البيطرية واملبيدات من جانب اللجنة املعنية خخلفات العقاقري البيطرية يف اذيذية واللجنة
املعنية خخلفات املبيدات ،على التوالي.
لفات العقاقري البيطرية يف اذيذية

أمتت اللجنة مراجعة مبادئ حتليل املخاطر ال طبّقتها جلنة الدستور الغذائي املعنية خخلفات العقاقري
البيطرية يف اذيذية وسياسة تقدير املخاطر ملخلفات العقاقري البيطرية يف اذيذية ،ال أُرسلت إىل اهليئة يف دورتها

اخلامسة والثالثني العتمادها (الوثيقة  ،REP12/RVDFالفقرة  22واملرفق السابع) .وقد ر زت املراجعة بصورة خاصة
على تنقيح اجلزء " 2.8تقييم خيارات إدارة املخاطر" من أجل تزويد جلنة اخلرباء املشرت ة بني منظمة اذيذية
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املعنية باملواد املضافة إىل اذيذية بتوجيهات حمددة وخربراتها حول يفية استنباا
جمموعة من القيم املقبولة لكل من احلدود القصوى للمخلفات وعرضها على اهليئة للنظر فيها؛ ووضع توصيات حول
إدارة املخاطر واإلبالغ عن املخاطر املرتبطة بالعقاقري البيطرية ال مل توت بشأنها اللجنة املشرت ة بني املنظمة ومنظمة
الصحة العاملية املعنية باملواد املضافة إىل اذيذية بأا متناول يومي مقبول
و/أو حدود قصوى ملستويات املخلفات بسبب شوايل معينة خاصة بالصحة البشرية أو بسبب االفتقار إىل املعلومات.

ووافقت اللجنة أيضا على مواصلة العمل على "استمارة االهتمامات" وحتديد نطاقها ،ووضع السياسة
اإلجرائية لتطبيقها وشكلها ،لتنظر فيها اللجنة يف دورتها التالية .ويف إطار هذا العمل ،سوف تأخذ اللجنة يف االعتبار
عمل لّ من جلنة الدستور الغذائي املعنية خخلفات املبيدات وجلنة الدستور الغذائي املعنية باملبادئ العامة بشأن
املواصفات يف اخلطوة ( 2الوثيقة  ،REP12/RVDFالفقرتان .)21-24
ويف ما يتعلق بالعقاقري البيطرية ال مل يُحدَّد هلا متناول يومي مقبول و/أو حدود قصوى ملستويات املخلفات
بسبب شوايل معينة خاصة بالصحة البشرية ،أرسلت اللجنة وثيقة مشروا إىل اهليئة يف دورتها اخلامسة والثالثني
للموافقة عليها بوصفها عمال جديدا لوضع توصيات بشأن إدارة املخاطر للعقاقري البيطرية التالية :الكربادو س،
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والكلورامفينيكول ،والكلوربرومازين ،والدهنل اذخضر ،وإثنني من النيرتوفوران ،وأربعة من النيرتومييدازول،
وأوال ويندو س وستيلبان (الوثيقة  ،REP12/RVDFالفقرة  120واملرفق العاشر).
لفات املبيدات
تواصل اللجنة مراجعتها ملبادئ حتليل املخاطر ال تطبقها جلنة الدستور الغذائي املعنية خخلفات املبيدات،
مع الرت يز على إجراء استعراض دورا وتقديم استمارة االهتمامات/استمارات أخرى (الوثيقة  ،REP12/PRالفقرة 162
واملرفق الرابع عشر)
ووافقت اللجنة على احملافظة على احلدود القصوى ملستوى املخلفات ال قيّمها االجتماا املشرتك بني منظمة
اذيذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن لفات املبيدات عام  8411يف إطار املشروا الرائد لتقديم االجتماا
املشرتك بني منظمة اذيذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن لفات املبيدات توصية بشأن احلدود القصوى
ملستوى املخلفات لعرضها على احلكومات الوطنية أو يريها من سلطات التسجيل اإلقليمية من أجل القيام باستعراض
يميائي مشرتك بانتظار نتائل االستعراض املشرتك على الصعيد الوطم والعاملي عام ( 8412الوثيقة ،REP12/PR
الفقرة  20واملرفق السابع).
النشاط  7-0هو نشاا جارٍ .وتُعرض معلومات عن نشاطات بناء القدرات ال تقوم بها منظمة اذيذية والزراعة ومنظمة
الصحة العاملية يف الوثيقة  .CX/CAC 12/35/14وهذه النشاطات تنظر فيها أيضا بصفة منتظمة جلان التنسيق بني
منظمة اذيذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.
النشاط  2-0جيرا تنفيذه من جانب أمانة الدستور الغذائي بصورة مستمرة ،خا يف ال استخدام موقع الدستور
الغذائي على اإلنرتنت .وتقوم مجيع نقاا اتصال الدستور الغذائي بدور هام يف فعالية توزيع ونشر الدستور الغذائي على
املستوى الوطم.
ومتّ نشر مواصفات الدستور الغذائي والنصوت اات الصلة احملدّثة (عقب الدورة الرابعة والثالثني هليئة
الدستور الغذائي) على موقع االنرتنت اخلات بالدستور ،وسوف يُتاح القرت املدمل يف اهليئة .ما جيرا إعداد
جمموعة من املطبوعات اجلديدة اخلاصة حسب اجملال املواضيعي.
وجيرا تنفيذ مشروا بشأن حتديث مواصفات الدستور الغذائي وترمجتها إىل العربية والروسية ،وتُنشر
املواصفات على موقع االنرتنت اخلات بالدستور بعد ترمجتها .وتتواصل الرتمجة إىل اللغة الصينية بالتعاون مع جهة
اتصال الدستور الغذائي يف الصني.
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وإن موقع االنرتنت اخلات بالدستور الغذائي يسمح بإجراء استعراض سهل لتوفر النصوت بلغات تلفة،
ما أن واجهة ا ملستخدم على الصفحة بات موجودا اليوم جبميع اللغات الرمسية يف حني ما زالت بعا اذجزاء قيد
اإلعداد.

اهلدف  – 2تشجي التطبي األوس واملتس لحلمبادئ العحلمية وحتحليل املخاطر
النشاط 2-2

بدأ النشاا بنظر اللجان املعنية يف إمكانية استعراض مبادئ حتليل املخاطر الذا قُدِّم يف الدورة السادسة
والعشرين للجنة الدستور الغذائي املعنية باملبادئ العامة يف عام .8414
جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل اذيذية

وافقت اللجنة على إرسال وثيقة املراجعة املقرتحة بعنوان مبادىء حتليل املخاطر ال تطبقها جلنة الدستور
الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل اذيذية إىل هيئة الدستور الغذائي العتمادها وضمّها إىل الدليل اإلجرائي (الوثيقة

 ،REP12/FAالفقرة  ،88املرفق الثاني) .وصادقت اللجنة املعنية باملبادئ العامة على مبادئ حتليل املخاطر املنقحة
ما اقرتحتها جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل اذيذية (الوثيقة  ،REP12/GPالفقرة .)02
اللجنة املعنية بامللوثات يف اذيذية

وافقت اللجنة على إرسال وثيقة املراجعة املقرتحة بعنوان مبادىء حتليل املخاطر ال تطبقها جلنة الدستور
الغذائي املعنية بامللوّثات يف اذيذية إىل هيئة الدستور الغذائي العتمادها وضمّها إىل الدليل اإلجرائي (الوثيقة

 ،REP12/FAالفقرة  ،88املرفق الثاني) .وصادقت اللجنة املعنية باملبادئ العامة على مبادئ حتليل املخاطر املنقحة
ما اقرتحتها جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل اذيذية (الوثيقة  ،REP12/GPالفقرة .)02
اللجنة املعنية بنظافة اذيذية
استعرضت اللجنة مبادءها وإجراءاتها املتبعة يف حتليل املخاطر بهدف تبسيطها خا يتماشى مع النشاا
ومع مراعاة التوصيات الواردة يف الوثيقة ( CL 2010/1-GPالوثيقة  ،REP12/FHالفقرة .)182

8-8
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اللجنة املعنية خخلفات املبيدات يف اذيذية
(راجع النشاا )1-6
اللجنة املعنية خخلفات العقاقري البيطرية يف اذيذية
(راجع النشاا )1-6
النشاط  5-2هو نشاا جارٍ .وتقدم الوثيقة  CX/CAC 12/35/14قائمة بطلبات احلصول على مشورة علمية مقدّمة إىل
الفاو ومنظمة الصحة العاملية .وقد جاءت مجيع طلبات احلصول على املشورة العلمية املتصلة مباشرة بعمل الدستور
الغذائي يف الفرتة  8418-8411من اذجهزة الفرعية للدستور الغذائي ،وقد قامت املنظمتان بتنضيم بعا اجتماعات
اخلرباء اذخرى ال ليست هلا عالقة مباشرة بعمل الدستور الغذائي.
النشاط  6-2هو نشاا جارٍ ،وتُعرض أنشطة بناء القدرات ملنظمة اذيذية والزراعة وملنظمة الصحة العاملية بشأن حتليل
املخاطر يف الوثيقة  .CX/CAC 12/35/14وهذه اذنشطة تنظر فيها أيضا بصفة منتظمة جلان التنسيق بني منظمة
اذيذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.

اهلدف  :2تعزيز قدرات الدستور الغذائي عحلى إدارة أعماله
النشاط  5-2هو نشاا جارٍ .رُفعت التوصيات والتعليقات الصادرة عن الدورة الرابعة والستني للجنة التنفيذية هليئة
الدستور الغذائي بشأن ممارسات نهل إدارة اذعمال (الوثيقة  ،ALINORM 10/33/3Aالفقرات  )110-66إىل اللجان
اات الصلة .ويف الوقت احلاضر ،جيرا القيام خزيد من العمل حول هذه املسألة يف جلنة الدستور الغذائي املعنية
خخلفات املبيدات وجلنة الدستور الغذائي املعنية خخلفات العقاقري البيطرية يف اذيذية ضمن املراجعة اجلارية ملبادئ
حتليل املخاطر ال تطبقها واملشروا الرائد الذا تقوم به جلنة الدستور الغذائي املعنية خخلفات املبيدات لالجتماا
املشرتك بشأن لفات املبيدات (أُنظر النشاا .)1-6
وتنظر جلنة الدستور الغذائي املعنية باملبادئ العامة يف قضايا اات الصلة باملواصفات الواردة يف اخلطوة .2
ووافقت اللجنة يف دورتها السابعة والعشرين على إجراء نقاش ميسَّر ضمن جمموعة لتحديد اذسباب اجلذرية إلبقاء
املواصفات يف اخلطوة  2والنظر فيه ،بهدف تعزيز الوعي والفهم إزاء هذه القضايا بني اذعضاء
(الوثيقة  ،REP12/GPالفقرات .)28-14
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اهلدف  :4تشجي التعاون بني الدستور الغذائي واملنظمات الدولية األ رى لات الصحلة
مالحظة عامة :بناءً على طلب اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي يف دورتها الثالثة والستني ،سيتم عرض
املعلومات الواردة يف الوثيقة  CX/CAC 12/35/16عقب النشاطات  0-1إىل 0-2
النشاط  0-4جيرا تنفيذه من خالل النظر يف وثيقة العمل ( )CX/CAC 12/35/11وعدة وثائق إعالمية لدى اهليئة.
وتقدَّم املعلومات املتعلقة بعمل املنظمة العاملية لصحة احليوان ،ومنظمة التجارة العاملية ،والو الة الدولية للطاقة الذرية،
واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي يف ل دورة من دورات اهليئة ،بينما تقدّم املعلومات اخلاصة بعمل املنظمات الدولية
اذخرى إىل اهليئة عندما يكون ال مناسبا.
النشاط  2-4يُنفَّذ من خالل مشار ة أمانة الدستور الغذائي يف االجتماعات اات الصلة للمنظمات الدولية اذخرى املعنية
بوضع املواصفات إما بصفة منتظمة أو حسب ما يقتضيه احلال بالنسبة للمواضيع ال تكون موضع اهتمام حمدد ،أو
عن طريق مشار ة تابية ،للفت إنتباه منظمات أخرى بصورة أساسية إىل املواصفات القائمة أو إىل عمل الدستور الغذائي
القائم أو اجلارا.

النشاط  4-4ترسم اخلطوا التوجيهية للتعاون بني هيئة الدستور الغذائي واملنظمات احلكومية الدولية يف وضع املعايري
والنصوت اات الصلة إطارا للتعاون مع املنظمات احلكومية الدولية .وستُقدَّم إىل اهليئة معلومات عن التعاون مع املنظمة
العاملية لصحة احليوان واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

اهلدف  :5التشجي عحلى املشاركة البصوى والفعالة لألعضاء
النشاط  0-5هو نشاا متواصل .ويرد التقرير اخلات حبساب اذمانة املشرتك بني منظمة اذيذية والزراعة ومنظمة
الصحة العاملية يف الوثيقة .CX/CAC 12/35/13
النشاط  :4-5سيتم النظر يف إمكانية حتديث هذا النشاا يف دورات اللجان املشرت ة بني منظمة اذيذية والزراعة
ومنظمة الصحة العاملية املزمع عقدها يف الفرتة  .8412-8418وهذا النشاا مدعوم من قبل النشاا .6-5
النشاط  :5-5سيتم النظر يف إمكانية حتديث هذا النشاا يف دورات جلان التنسيق املشرت ة بني منظمة اذيذية والزراعة
ومنظمة الصحة العاملية املزمع عقدها يف الفرتة .8412-8418
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النشاط  :6-5بات العديد من احلكومات املضيفة يعتمد اليوم على التوزيع الكفوء لوثائق العمل من جانب أمانة الدستور
الغذائي ،وتوقف عن توزيع نسخ مطبوعة خالل الدورات .واتّبعت هيئة الدستور الغذائي السياسة نفسها .وما زال
التسجيل الصوتي يُستخدفم يف اجتماعات اللجنة التنفيذية للدستور الغذائي ويف هيئة الدستور الغذائي .ما أن املوقع
االلكرتوني اجلديد ( )www.codexalimentarius.orgيتيح الوصول بسهولة أ رب إىل اذشخات املهتمني من اجلمهور
العام للحصول على حملة عامة على عمل الدستور الغذائي .وتُوزَّا نشرة اذمانة منذ عام  8442بفرتات فاصلة يري
منتظمة .واستنادا إىل نتائل مسح بشأن حمتوى النشرة وانتظامها ،سوف تقوم اذمانة بتكييفها حبيث تليب على حنو
أفضل حاجات اذعضاء واملراقبني .ذل  ،جيرا إعداد مسح مماثل بشأن استخدام املطبوعات
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املحلح

2

رصد تنفيذ النشاط  2-5من اخلطة االسرتاتيجية لحلدستور الغذائي لحلفرتة 2012-2002

-1

معحلومات أساسية

 1-1اهلدف  5من اخلطة االسرتاتيجية للدستور الغذائي للفرتة  :8412-8442تعزيز املشار ة القصوى والفعالة
لألعضاء؛ النشاا  :8-5تشجيع االستخدام الفعال للتعليقات اخلطية يف عملية الدستور الغذائي
النشاا  :8-5تشجيع اذعضاء واملراقبني على االستفادة استفادة قصوى من الفرت املتاحة لتقديم تعليقات خطية ردا
على الرسائل الدورية ،مع احرتام املهلة الزمنية احملددة لتقديم التعليقات من أجل السماح لكل اذعضاء واملراقبني
دراسة مواقف أعضاء ومراقبني آخرين يف الوقت املالئم.
وسوف تنظر أمانة الدستور الغذائي ورؤساء اللجان يف الطريقة الفضلى لضمان أن تؤخذ يف االعتبار التعليقات
اخلطية الواردة من أعضاء يري حاضرين يف االجتماعات ،ويف يفية التعامل مع التعليقات ال ترد متأخرة ردا على
الرسائل الدورية ،وال توخيا للشفافية والشمولية.
احل ّد الزمم :متواصل
اذطراف املسؤولة :أعضاء الدستور الغذائي ،املراقبون ،اللجنة التنفيذية للدستور الغذائي ،أمانة الدستور الغذائي
الرصد :تقارير مقدَّمة من البلدان املضيفة عن أمناا تقديم تعليقات خطية استجابة للرسائل الدورية ،والتزام رؤساء
اللجان باخلطوا التوجيهية لسري االجتماعات.

 8-1اذحكام الواردة يف الدليل اإلجرائي للدستور الغذائي بشأن اخلطوا التوجيهية لرؤساء جلان الدستور الغذائي
وأفرقة املهام احلكومية الدولية املختصة
"ويتعيّن أيضا على الرؤساء احلرت على أن تدرس اللجنة التعليقات اخلطية الواردة يف الوقت املناسب من
اذعضاء واملراقبني يري احلاضرين أثناء الدورة؛ وعلى عرض مجيع القضايا بشكل واضح على اللجنة .وميكن عادة إمتام
هذا على أ مل وجه بعرض ما يبدو أنه وجهة نظر مقبولة بصورة عامة ثم سؤال املندوبني عمّا إاا ان لديهم اا
اعرتاض على اعتمادها"
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االستبيان املُرسَل إىل الرؤساء وأمانات البحلدان املضيفة (مارس/آلار )2100

أسئحلة حول استخدام تعحليبات طية
(إىل الرؤساء والبلدان املضيفة للجان الدستور الغذائي وفرا املهام)

( )1بأا تواتر تُرسل التعليقات إىل جلنتكم من جانب الوفود ال ال تكون عندها حاضرة شخصيا يف االجتماا؟
( )8هل ترد هذه التعليقات عادة يف الوقت املالئم لتُدرفج يف وثائق العمل الرمسية أو يف وثائق قاعة املؤمتر؟
( )2يف يُلفَت انتباه الوفود اذخرى خالل الدورة إىل هذه التعليقات؟
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الردود الواردة

( )1بأا تواتر تُرسفل التعليقات إىل جلنتكم من جانب الوفود ال ال تكون حاضرة شخصيا يف االجتماا؟

أسرتاليا (جلنة الدستور الغذائي املعنية بفحص الواردات والصادرات الغذائية ونظغ إصدار الشاادات)
حسب خربتنا ،فإن عضوا واحدا أو عضوين فقط ال يشار ان/ال ميكنهما املشار ة يف االجتماا يقدمان عامة
تعليقات .وبرأينا ،ما قد يثري مشكلة أ رب هو حني يقدّم اذعضاء تعليقات إىل اهليئة حني تكون مواصفة ما جاهزة
لالعتماد يف اخلطوة  2/5ويف اخلطوة  .2ويف حاالت عديدة ،قد ال يكون العضو قد أثارها على مستوى اللجنة؛ أو قد
تكون اللجنة نظرت فيها ،إمنا من دون أن توافق عليها؛ أو مل يكن العضو قد شارك يف العمل .ويبدو النهل املتَّبع يف
إدارة هذه التعليقات على مستوى اهليئة نهجا تصا حيث ال تُعطى توجيهات إىل الرؤساء عمّا إاا ان يتعيّن عليهم
اختاا ترتيبات للقاء الوفد ،وحماولة حلّ القضايا قبل اجللسة العامة .ويف حال جلنة الدستور الغذائي املعنية بفحل
الواردات والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات ،يلتقي الرئيس الوفد يف اهليئة وحياول حلّ القضية يف وقت قصري
قبل أن يعرض البند بغرض االعتماد .ويف حال اتُخذت تدابري لوضع إجراءات من أجل تناول التعليقات اخلطية،
فيجب أن تشمل بعا التوجيهات بشأن االتساا بالنسبة إىل التعليقات املقدَّمة إىل اهليئة.

كندا (جلنة الدستور الغذائي املعنية بتوسيغ األغذية)
ل سنة ،هناك دائما بعا البلدان التّي تقدّم تعليقات خطية ثم ال تشارك فعليّا يف االجتماا .وعدد هذه
البلدان يف املتوسط هو منخفا نسبيا (بلدان أو  2بلدان) إمنا برزت حالة يريبة ان فيها العدد أعلى (أ ثر من )14
إمنا تكون هذه احلاالت عادة انعكاسا حلدث دولي ما أثّر سلبا على حر ة السفر الدولي (من قبيل فريوس سارس).

أملانيا (جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية اخلاصة)
يظهر ما يلي من عملية التقييم لالجتماعني اذخريين للجنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واذيذية
لالستخدامات التغذوية اخلاصة :وردنا  14تعليقات من  2بلدان أعضاء مل تشارك فعليا يف تل االجتماعات.

ماليزيا (جلنة الدستور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت)
مل ترسل تعليقات ثرية إىل جلنة الدستور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت من جانب وفود مل تشارك الحقا
بصورة فعلية يف االجتماا .ويف الدورة الواحدة والعشرين للجنة الدستور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت (فرباير/شباا
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 ،)8442قدّم بلد عضو واحد (مالي) تعليقاته اخلطية .وقد حضر الدورة مشار ون من
واحدة ،و 5منظمات دولية.
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بلدا عضوا ،ومنظمة عضو

وأمّا يف الدورة الثانية والعشرين للجنة الدستور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت (فرباير/شباا  ،)8411فقد
وردت تعليقات من  0بلدان أعضاء ( ينيا ،ومالي ،وجزر موريشيوس ،واملكسي ) مل تشارك يف االجتماا .وقد حضر
الدورة مشار ون من  21بلدا عضوا ،ومنظمة عضو واحدة ،و 2منظمات دولية.

امل سيك (جلنة الدستور الغذائي املعنية بالفاكاة واخلضر الطازجة)
يالبا ما ترسل الوفود تعليقاتها حتى حني ال حتضر االجتماا .وقد شرحت أنه على الريم من مراجعة وثائق
العمل وإبداء تعليقات عليها ،فقد يتعذّر عليها يف اللحظة اذخرية حضور االجتماا بسبب قيود يف امليزانية.

هولندا (جلنة الدستور الغذائي املعنية باملحلوثات يف األغذية)
ليس الكثري .ومن بني البلدان ال وفرت ضمائم لبنود جدول اذعمال اخلات باالجتماا اذخري للجنة الدستور
الغذائي املعنية بامللوثات يف اذيذية ،بلدان فقط مل يشار ا يف االجتماا .ومن بني البلدان ال وفرت وثائق لقاعة
املؤمتر ،بلد واحد فقط مل يشارك.

الواليات املتحدة األم كية (جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية ،و جلنة الدستور الغذائي املعنية
بالفاكاة واخلضر املصنّعة ،و جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخحلّفات العباق البيطرية يف األغذية)
يف حني أن اذيلبية الكربى من التعليقات تُقدَّم من جانب بلدان متقدمة حتضر االجتماعات ،إال أنه ترد
أحيانا تعليقات من بلدان أعضاء ال حتضر اجتماا اللجنة بشكل فعلي .ويف حني تنطبق هذه احلالة على بلد واحد أو
بلدين عضوين فقط ،فهي تظهر عادة يف لّ مرة جتتمع اللجان الثالثة ال تستضيفها الواليات املتحدة اذمري ية
( جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة اذيذية ،و جلنة الدستور الغذائي املعنية بالفا هة واخلضر املصنّعة ،و جلنة
الدستور الغذائي املعنية خخلفات العقاقري البيطرية يف اذيذية) .وعادة ،ترد هذه التعليقات من بلدان نامية ال متل
التمويل الالزم إلرسال مندوبيها إىل االجتماا.
ومشكلتنا اذ رب هي أنه ال تردنا أا تعليقات من يالبية البلدان املشار ة .وعدد نسبيا فقط من البلدان تقدّم
تعليقات خطية قبل االجتماا .ويعمل بعا رؤسائنا على تشجيع ،البلدان النامية بصورة خاصة ،على املشار ة على
حنو أ رب يف اجتماعات الدستور الغذائي ،ونعتقد أنه ميكن القيام بذل من خالل املشار ة يف مجاعات العمل وتقديم
تعليقات خطية .ويف بعا احلاالت ،مل تكن نقطة اتصال الدستور الغذائي قد وزّعت وثيقة مجاعة العمل ،وحنن
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نشجّع جهة اتصال الدستور الغذائي على القيام بذل  ،حتى وإن مل تكن تنوا إبداء التعليقات ،حبيث تعرّف
مندوبيها على اذقل على عملية مناقشة هذه الوثيقة وتوجّهها.
ونشاطر الشوايل ال أثارتها اسرتاليا بشأن تقديم تعليقات إىل اهليئة بشأن املواصفات اجلاهزة لالعتماد يف
اخلطوتني  5و .2/5ومعظم البلدان ال ترسل إىل اهليئة مندوبني اوا خربة فنية لبحث التعليقات ،ما أنه ليس لدى
اهليئة وقتا ختصّصه ملناقشة التعليقات .وبالتالي ،درج مكتب الدستور الغذائي يف الواليات املتحدة اذمري ية على إحالة
هذه التعليقات إىل رئيس اللجنة املعنية ،والطلب إىل الرئيس االتصال بالبلد العضو الذا قدّمها ملناقشة شوايله ،على
أمل حلها قبل اجتماا اهليئة.
نوافق على أنه يالبا ما تُقدَّم هذه التعليقات من جانب بلد عضو مل يشارك مشار ة املة يف اجتماا اللجنة،
ولذا قد ال يدرك أن اللجنة أولت االعتبار الواجب للقضايا ال أثارها يف تعليقاته .ويف هذه احلاالت ،إاا مل يكن
الرئيس قادرا على حلّ شوايل البلد العضو قبل انعقاد اجتماا اهليئة ،نطلب إىل الرئيس إعالم اهليئة بأن اللجنة
ناقشت هذه القضايا يف العمق ،وأن الوثيقة احلالية اجلاهزة لالعتماد قد وُضعت بالتوافق.

( )8هل ترد هذه التعليقات عادة يف الوقت املالئم إلدراجها يف وثائق العمل الرمسية أو يف وثائق قاعة املؤمتر؟

أسرتاليا (جلنة الدستور الغذائي املعنية بفحص الواردات والصادرات الغذائية ونظغ إصدار الشاادات)
من اذرجح أنه مزيل من التعليقات ال ترد يف الوقت احملدّد ويف وقت متأخر .ونسمح عادة خدة أقصاها
أيام عمل بعد املهلة احملدّدة لضمّ التعليقات إىل وثائق العمل الرمسية وترمجتها .وحني تصل التعليقات بعد هذه املهلة،
تبلغ اذمانة اذسرتالية البلد العضو املعم بأن التعليقات ستقدم إىل اللجنة باللغة اذصلية فقط ،وأنها سرتد يف ضميمة 8
أو بشكل وثيقة قاعة املؤمتر و ذل  ،ال يُشجَّع على تقديم مواقف البلدان إىل اذمانة يف بداية االجتماا.
5

كندا (جلنة الدستور الغذائي املعنية بتوسيغ األغذية)
ويف بعا احلاالت ،ترد التعليقات يف الوقت املالئم لتُضم إىل وثائق العمل الرمسية (من قبيل اذوراا املضافة).
يري أن عددًا متزايدا من احلاالت ال تصدر وثائق قاعة املؤمتر ذنها وردت يف وقت متأخر جدا لتُضم إىل الوثائق
"املضافة" .وقد يُعزى هذا اذمر إىل أن البلدان ال تنوا احلضور قد تعدل عن احلضور بسبب صعوبة يف احلصول على
تأشرية ،وبالتالي تُقدّم التعليقات يف وقت متأخر .ومثة اجتاه متنامٍ بأن البلدان احلاضرة لن تقدّم أا تعليقات ردا على
الرسائل الدورية ،أو على وثائق  CXبل تقدّم تعليقاتها لدى وصوهلا إىل االجتماا وتطلب أن جيرا إعداد وثائق قاعة
املؤمتر بتجميع التعليقات افة .وهذا يولد عمال إضافيا بالنسبة إىل أمانة البلد املضيف حني تكون املوارد ضئيلة أصال.
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أملانيا (جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية اخلاصة)
وردتنا أربعة من هذه التعليقات العشرة بعد املهلة الزمنية املذ ورة يف الوثائق املرجعية اات الصلة .وميكننا أن
نضمّ إثنني من هذه التعليقات املتأخرة إىل وثائق العمل الرمسية (باللغة اذصلية فقط) .وخا أنه مل يتسنَّ لنا الكثري من
الوقت إلعداد الرتمجات ،تعذّر ضمّها يف الوقت املالئم إىل وثائق العمل الرمسية بالفرنسية و/أو اإلسبانية.
ميكن أن يُضم إثنني من التعليقات املتأخرة إىل وثائق قاعة املؤمتر.

ماليزيا (جلنة الدستور الغذائي املعنية بالدهون والزيت)
وردت عامة تعليقات خالل أسبوا إىل أسبوعني قبل انعقاد الدورة .يري أن بعضها ورد يف اللحظة اذخرية ،أا
قبل يوم أو يومني فقط من انعقاد الدورة .لذاّ ،مت وضعها بشكل وثائق قاعة املؤمتر.

امل سيك (جلنة الدستور الغذائي املعنية بالفاكاة واخلضر الطازجة)
وردت تعليقات قليلة جدا يف الوقت املالئم؛ ويالبا ما ترد بعد املهلة الزمنية .ويف حالة خاصة من جلنة
الدستور الغذائي املعنية بالفا هة واخلضر الطازجة ،تُوزا معظم التعليقات بشكل وثائق قاعة املؤمتر ذنها تصل عادة
قبل يومني من االجتماا.

هولندا (جلنة الدستور الغذائي املعنية باملحلوثات يف األغذية)
تُحدَّد مهل زمنية لتقديم ضمائم ووثائق قاعة املؤمتر .وقد وصلت مجيع التعليقات اخلطية يف الوقت احملدّد.

الواليات املتحدة األم كية (جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية ،و جلنة الدستور الغذائي املعنية
بالفاكاة واخلضر املصنّعة ،و جلنة الدستور الغذائي املعنية مبخحلّفات العباق البيطرية يف األغذية)
نعم ،إن التعليقات املقدَّمة من بلدان ال حتضر االجتماا ترد عادة يف الوقت احملدَّد ي تُدرفج يف وثيقة
التعليقات (ضميمة) .وحتاول الواليات املتحدة أن حترت على ترمجة مجيع التعليقات وتوزيعها قبل االجتماا ولذا،
يالبا ما نصدر ضميمتني حتتويان على تعليقات .يري أن هناك حاالت يتم فيها تلقي التعليقات يف وقت متأخر جدا
(أقل من أسبوا قبل االجتماا) لتتم ترمجتها وتوزيعها قبل االجتماا .ويف معظم احلاالت ،تقدَّم وثائق قاعة املؤمتر من
جانب البلدان ال حتضر االجتماا ،إمنا أ انت البلدان حتضر اجتماعات اللجنة فعليا أو ال حتضرها ،إاا مل ترد

CX/CAC 12/35/11

37

تعليقاتها يف الوقت احملدَّد إلدراجها يف الضميمة ،فسوف تصدر بشكل وثائق قاعة املؤمتر ،ويف معظم احلاالت ،باللغة
اذصلية فقط.

( )2يف يُلفَت انتباه الوفود اذخرى إىل هذه التعليقات خالل الدورة؟

أسرتاليا (جلنة الدستور الغذائي املعنية بفحص الواردات والصادرات الغذائية ونظغ إصدار الشاادات)
يف ما خيلّ جلنة الدستور الغذائي املعنية بفحل الواردات والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات ،ويف
بداية ل بند ،يقوم الرئيس بإعالم اللجنة عن الوثائق املتصلة بهذا البند اخلات ،وتتضمن هذه الالئحة وثائق ،CX
والوثائق املضافة ووثائق قاعة املؤمتر .ذل  ،توفر اذمانة اذسرتالية للمندوبني مصفوفة تشري إىل التعليقات الواردة من
اذعضاء بالنسبة إىل ل بند ،وإىل الوثيقة ال تتضمنها .ونسرتعي أيضا اهتمام اللجنة ،حيث أمكن ،إىل تعليقات
خاصة أثناء املناقشة ،ويتمّ هذا عادة خساعدة أمانة الدستور الغذائي .وملساعدة الرئيس على إدارة تعليقات اذعضاء،
تعدّ اذمانة اذسرتالية أيضا وثيقة تبيّن تعليقات اذعضاء الفرديني على ل فقرة على حدة مقارنة مع النل اذصلي .ويف
بعا احلاالت ،جيوز للوفود أن تشري إىل تعليقات أعضاء آخرين أيضا.

كندا (جلنة الدستور الغذائي املعنية بتوسيغ األغذية)
تُعرض مجيع التعليقات الواردة على املندوبني احلاضرين .ويتم اعداد جمموعة من املالحظات التفصيلية لكل
بند من بنود جدول اذعمال يتمّ النظر فيه أثناء دورة اللجنة ،ويُشار يف املالحظات إىل البلدان ال قدّمت تعليقات ومل
حتضر .وسوف يسرتعي الرئيس اهتمام املندوبني إىل هذه التعليقات .وعالوة على ال  ،سوف تستعرض اذمانة الكندية
التعليقات املقدمة ،وإاا أُثريت يف هذه التعليقات نقاا تلفة عن تل ال تُثار يف تعليقات أخرى أو قد توفر تسوية،
يقوم الرئيس باسرتعاء االهتمام حتديدا إىل تل النصوت .وتُعرفض اإلشارات ،خا فيها اإلشارات إىل تعليقات اذعضاء
يري احلاضرين ،على شاشة من جه الطاولة الرئيسية.

مالحظات إضافية:
ما تعلمون ،حناول إطالا املندوبني على التعليقات الواردة من البلدان يري احلاضرة .وحني نعدّ جدول
اذعمال التفصيلي للرئيس ،حنرت على إبراز التعليقات الواردة من أعضاء (ومراقبني) ال حيضرون اجللسة ،حبيث
يعلم بوجودها.
ويف ما يتعلق يتقديم التعليقات ،أود أن ألفت انتباهكم إىل نقطتني (اجتاهني؟) .عادة ،إن البلدان ال تع ّد
تعليقات خطية ثم ال تشارك فعليا هي يالبا البلدان ال متأل طلبات احلصول على تأشرية دخول يف اللحظة اذخرية.
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وعلى الريم من أن اذشخات يعرفون قبل أشهر مكان وزمان االجتماا ،برزت حاالت حيث توجّهوا إىل سفارتنا قبل
أسبوا فقط من انعقاد االجتماا متوقعني احلصول على تأشرية دخول .وهذه السنة ،تلقينا أ ثر من إثم عشر اتصال
"طارئ" من مندوبني حمتملني يطلبون منا التدخل وتسريع العملية؛ وهو أمر ال ميكننا طبعا القيام به.
ومن جهة أخرى ،يبدو أن عدد البلدان ال تبدا مواقفها الوطنية وتطلب منّا إعداد وثائق قاعة املؤمتر
يتنامى .وقد الحظنا أن عددا من هذه املواقف يتضمن ردودا على رسائل دورية حني ال يكون البلد املعم قد قدّم ردّا
عليها ،وفضّل التوجّه إلينا وطلب وثيقة من وثائق قاعة املؤمتر (بإحلاح يف حاالت يري متوقعة) .وهذا يضع عبئا إضافيا
على موظفينا هنا يف حني أنهم يعملون أصال فوا طاقتهم.

أملانيا (جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية اخلاصة)
إن التعليقات ال ال ترد يف الوقت احملدَّد ،أو ترد بعد بداية االجتماا تُدرفج مباشرة يف وثائق قاعة املؤمتر
وتوزا بشكل وثائق مطبوعة .ويف بداية مناقشة البند اات الصلة ،يطلع الرئيس املشار ني على وجود وثائق قاعة املؤمتر
/تعليقات.

ماليزيا (جلنة الدستور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت)
تال رئيس جلنة الدستور الغذائي املعنية بالدهون والزيت هذه التعليقات يف اجللسة العامة لدى مناقشة القضايا
اات الصلة .ويدرك الرئيس احلاجة إىل احلرت على أن تؤخذ يف االعتبار التعليقات اخلطية الواردة من اذعضاء يري
احلاضرين فعليا يف االجتماعات .ومن خالل تالوة الرئيس هلذه التعليقات ،أو إبرازها ،مثة شعور بأن هذه التعليقات
ميكن أن تساهم يف املداوالت خا يسمح استخدام التعليقات اخلطية على حنو فعال.
وجتدر اإلشارة إىل أن رئيس جلنة الدستور الغذائي املعنية بالدهون والزيوت متكن من تالوة هذه التعليقات
اخلطية ذنها ُقدّمت مجيعها باللغة اإلنكليزية أثناء الدورة الثانية والعشرين املنعقدة أخريا ،باستثاء تعليقات واردة من
بلد واحد .ومل يستطع الرئيس تالوة التعليقات الواردة من مالي ذنها انت متوفرة باللغة الفرنسية فقط .وعلى ضوء ما
تقدّم ،يُشجَّع اذعضاء يري القادرين على املشار ة يف االجتماا على تقديم تعليقاتهم باللغة اإلنكليزية ،إضافة إىل اللغة
اذصلية.
وعالوة على ال  ،ميكن ذمانة الدستور الغذائي املساعدة يف إدارة تعليقات البلدان من خالل اسرتعاء اهتمام
الرئيس إىل مجيع التعليقات الواردة من البلدان يري القادرة على املشار ة يف االجتماا ،حبيث تنظر اللجنة يف آرائها.
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امل سيك (جلنة الدستور الغذائي املعنية بالفاكاة واخلضر الطازجة)
حني تُوزَّا التعليقات بشكل وثائق قاعة املؤمتر ،ال يتسنى لوفود أخرى ما يكفي من الوقت لدراستها واالستناد
إليها ،أو تعزيز مواقفها الوطنية.

تعليق عام:
من املهم بالنسبة إىل أمانة جلنة الدستور الغذائي املعنية بالفا هة واخلضر الطازجة أن تضع آليات تسهّل على
اذعضاء إبداء تعليقات على مسودة املواصفات ووثائق العمل ،ما سوف يسمح لألمانة حتديدها وإدراجها يف وثائق
التعليقات على حنو أسهل .و ذل  ،هذا سوف خيفا من تكاليف الرتمجة.

هولندا (جلنة الدستور الغذائي املعنية باملحلوثات يف األغذية)
الشيء .إن التعليقات الواردة من يري املشار ني تُستخدفم فقط خالل مرحلة اإلعداد (حني يتعلق اذمر
بالضمائم) .وتُناقَش وثائق قاعة املؤمتر فقط حني يعرضها الوفد املعم أثناء االجتماا.

الواليات املتحدة األم كية (جلنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية ،وجلنة الدستور الغذائي املعنية
بالفاكاة واخلضر املصنّعة ،وجلنة الدستور الغذائي املعنية مبخحلّفات العباق البيطرية يف األغذية)
مثة طرا عديدة السرتعاء اهتمام اللجنة إىل التعليقات اخلطية الواردة من أعضاء يري مشار ني .ويف أيلب
اذحيان ،يشري ال رئيس أو قائد مجاعة العمل إىل التعليقات الواردة لدى تقديم البند املعم من جدول اذعمال .ويف جلنة
الدستور الغذائي املعنية بنظافة اذيذية بشكل خات ،يالبا ما تُعقَد اجتماعات جلان إقليمية قبل اجتماا ما ،ويتفق
عضو يري مشارك مع عضو آخر لإلشارة إىل تعليقات ال البلد يف موقف يربزه وفد مشارك .وعالوة على ال  ،ويف إطار
اإلعداد لكلّ اجتماا ،يلتقي الرئيس وموظفو الدعم اللجان اإلقليمية .وخالل هذه املناقشات يري الرمسية ،يتم اسرتعاء
اهتمام الرئيس إىل التعليقات الواردة من بلدان حمددة يري حاضرة يف اجللسة العامة.
وأحيانا ،تذ ر اذمانة الرئيس و/أو اللجنة بالتعليقات الواردة من أعضاء يري حاضرين حبيث تتمكن الوفود من
قراءتها والتشاور بشأنها أثناء مناقشة اجللسة العامة .و ذل  ،خالل الندوة ال يستضيفها الرئيس ،ينصح الرئيس
املندوبني الذين يشار ون فيها للمرة اذوىل ،قراءة الوثائق خا فيها التعليقات ،قبل املناقشات.
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ويف جلنة الدستور الغذائي املعنية بالفا هة واخلضر املصنّعة ،تستند القرارات ال تتخذها اللجنة على توافق
اذعضاء املشار ني؛ لكن يف حال قدّ م عدد ملحوظ من الوفود يري املشار ة تعليقات تتضمن وجهات نظر مضادة ،من
املرجح أنه سيتم اإلقرار بذل لدى مناقشة البند املعم.
وأما يف جلنة الدستور الغذائي املعنية خخلفات العقاقري البيطرية يف اذيذية ،تنعقد مجاعات عمل إلكرتونية
بني الدورات و/أو اجتماعات حمددة جلماعات العمل قبل اجللسة العامة .ويتم تشاطر مجيع التعليقات خالل العمل مع
مجاعات العمل .ويفيد رؤساء مجاعات العمل عن استنتاجاتهم وعن أا قضية ربى يشري إليها املندوبون.

