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برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة اخلامسة والثالثون ،مقر منظمة األغذية والزراعة،
روما ،إيطاليا 7-2 ،يوليو/متوز 2102

التخطيط االسرتاتيجي هليئة الدستور الغذائي
مشروع اخلطة االسرتاتيجية للدستور الغذائي
يف الفرتة 2102-2102

من إعداد عضو اللجنة التنفيذية للهيئة من أمريكا الشمالية
(الواليات املتحدة األمريكية)

معلومات أساسية
خالل أعمال الدورة اخلامسة والستني للجنة التنفيذية للدستور الغذائي ،طُلب من العضو من أمريكا الشمالية مجع
-1
التعليقات الصادرة عن أعضاء اللجنة التنفيذية وإعداد مشروع خطة اسرتاتيجية منقحة للدستور تشعم الفعرتة 4112-4112
كي يتم النظر فيها لدى الدورة السادسة والستني للجنة التنفيذية (الفقرات  11إىل  144من الوثيقة .)REP11/EXEC
وقد ارتأى عدد من األعضاء أن تكون اخلطة االسرتاتيجية مقتضبةً وأال يتعدى طوهلا صعفحتني أو ثعالص صعفحات
-4
حبيث ميكنها أن تثبت لصانعي السياسات ما حياول الدستور الغذائي حتقيقه وكيع سعيتعام مع التحعديات الراةنعة
جمال سالمة األغذية واملخاطر الناشئة وممارسات التجارة العادلة.
وقد متت مناقشة مشروع اخلطة االسرتاتيجية للدستور خالل الدورة السادسة والسعتني للجنعة التنفيذيعة (الفقعرات
-3
 12إىل  56من الوثيقة  )REP12/EXECاليت وافقت على املقدمة والرؤية االسرتاتيجية والقيم اجلوةرية واألةداف والغايات
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االسرتاتيجية .وقد كُلّ العضو من أمريكا الشمالية بإدراج نتائج تلك املناقشة وتعميم املشعروع اجلديعد علعى أعضعاء اللجنعة
التنفيذية كي يتمكنوا من التعليق عليها.
وقد مت النظر تلك التعليقات ،وأعد مشروع خطة اسرتاتيجية جديدة للدستور من قب عضو اللجنة التنفيذية معن
-2
أمريكا الشمالية ،مب سعاعدة معن األعضعاء معن أوروبعا وجنعول غعرل ايعي اهلعاد  .أمّعا امللحعق  1فهعو مشعروع اخلطعة
االسرتاتيجية للدستور الغذائي الذ سينظر فيه أعضعاء الدسعتور الغعذائي خعالل العدورة اخلامسعة والعثالثني للهيئعة .وبععد
االعتماد النهائي للخطة االسرتاتيجية من قب ةيئعة الدسعتور الغعذائي ،سعيتم إععداد خطعة عمع مفصعلة تتضعمن املرا ع
الرئيسية واملؤشرات القابلة للقياس من أج رصد التقدم ايرز حنو حتقيق غايات اخلطة االسرتاتيجية وأةدافها.
وينبغي للحكومات واملنظمات الدولية الراغبة اإلدالء بتعليقعات عول مشعروع اخلطعة االسعرتاتيجية أن تقعدمها
-6
خطيا ،ويفضل أن يكون ذلك عنن ررينا الديند ا لكرتونني ،إىل األمانعة علعى العنعوان التعاليCodex Alimentarius ،
Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153

( Rome, Italyالربيد اإللكرتوني codex@fao.org؛ رقم الفاكس  )+32 15 69162623قبل  10مايو/أيار .2102
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امللحا 0

مشروع اخلطة االسرتاتيجية للدستور الغذائي يف الفرتة

2102-2102

مقدمة
تأسست ةيئة الدستور الغذائي من قب منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة ومنظمة الصحة العاملية عام
 .1253تضم اهليئة اليوم أكثر من  111عضواً ،كما أنها قد اعتمدت أكثر من  411منظمة كومية دولية ومنظمة دولية غري
كومية بصفة معراقبني .ويتمثع العمع الرئيسعي هليئعة الدسعتور الغعذائي ووع مواصعفات دوليعة لألغذيعة  ،وخطعو
توجيهية ،ومدونات للسلوك من أج محاية صحة املستهلكني وومان املمارسات العادلعة جمعال جتعارة األغذيعة .وتععزز
ةيئة الدستور الغذائي أيضا التنسيق بني مجي األعمال املتعلقة باملواصفات الغذائية اليت تؤديها املنظمات الدولية احلكوميعة
وغري احلكومية.
بالنسبة إىل قضايا سالمة الغذاء ،تض اهليئة مواصعفاتها مسعتعينةً مببعاد حتليع املخعاطر ،وتقعيم عملعها علعى
املشورة العلمية الصادرة عن جلان اخلرباء لدى منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية .ويعرتف مبواصفات األغذيعة
واخلطو التوجيهية والتوصيات الصادرة عن اهليئة بأنها نقا مرجعية لألغذية إطار اتفاقات منظمة التجارة العاملية ذات
الصلة.
اخلطة االسرتاتيجية للفرتة :4112-4112






تعرض الرؤية واألةداف والغايات هليئة الدستور الغذائي ،وتدعمها خطة عم أكثعر تفصعيال تتضعمن األنشعطة
واملرا الرئيسية واملؤشرات القابلة للقياس من أج رصد التقدم ايرز حنو إجناز األةداف؛
تدعم األولوية العالية اليت توليها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامليعة لسعالمة األغذيعة وجودتهعا،
وةي تضمن اوطالع اهليئة باملسؤوليات اليت أناطتها بها املنظمتان املذكورتان؛
تبلغ األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية غري احلكومية وأصحال املصعلحة اخخعرين كيع
تعتزم اهليئة حتقيق واليتها وتلبية ا تياجات أعضائها وتوقعاتهم خالل الفرتة .4112-4112

يستخدم مصطلح (مواصفات) لتغطية املواصفات ومجي النصوص املتصلة بها.
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بيان الرؤية االسرتاتيجية
أن تكون اهليئة الدولية األبرز وو املواصفات الغذائية من أج محاية صحة املسعتهلكني ووعمان املمارسعات العادلعة
جتارة األغذية.

القيم اجلوهرية للدستور الغذائي
لدى حتقيق رؤيته االسرتاتيجية ،يلتزم الدستور الغذائي بالقيم اجلوةرية اليت تشم  ،ولكنها ال تقتصر على:
-

التعاون
الشمولية
بناء التوافق
الشَفافِيَّة

األهداف االسرتاتيجية
اهلدف االسرتاتيجي  :1إنشاء مواصفات غذائية دولية تعاجل قضايا الغذاء الراةنة واملستجدة.
اهلدف  :1-1إنشاء مواصفات جديدة لألغذية واستعراض املواصفات احلالية ،بناءً على أولويات ةيئة الدستور الغذائي.


األنشطة:
1-1-1

تطبيق معايري متناسقة على مستوى صن القرارات وحتديد األولويات عرب خمتل اللجان لضمان تقدّم
املواصفات وجماالت العم ذات األولوية العليا الوقت املناسب.

4-1-1

تعزيز إجراءات املراجعة النقدية لتحسني رصد املواصفات.

3-1-1

إدراج مفععاةيم الصععحة العامععة ،واألطععر التنظيميععة السععليمة ،وممارسععات التجععارة العادلععة صععياغة
مواصفات الدستور الغذائي.

2-1-1

تشجي استخدام مواصفات الدستور الغذائي التجارة الدولية ،وكأساس للوائح حملية.
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اهلدف  :4-1التعرف املسبق على القضايا الناشئة وعلى ا تياجعات البلعدان األعضعاء ،وعنعد االقتضعاء ،ووع املواصعفات
الغذائية ذات الصلة.


األنشطة:
1-4-1

وو عملية حتدد مرا مبكرة احلاجة إىل مواصفات ومباد توجيهية وتوصيات جديدة ،السيما
فيما يتعلق باملخاطر الناشئة اليت تهدد سالمة األغذية والتكنولوجيات اجلديدة.

4-4-1

تقييم إجراءات وآليات حتديد املواصفات لضمان مراعاتها آخر التطورات العلمية والتكنولوجية.

3-4-1

وو وتنقيح مواصفات دولية وإقليمية سب احلاجة تلبية لال تياجات اليت مت حتديعدةا معن قبع
األعضاء ،واستجابة للعوام اليت تؤثر على سالمة األغذيعة واملمارسعات العادلعة جتعارة األغذيعة،
على سبي املثال ،املخاطر الناشعئة ،واألمعن الغعذائي ،واألمنعا السعكانية املتحولعة ،وتغيّعر املنعا ،
وشواغ املستهلكني.

اهلدف  :3-1تعزيز التنسيق والتعاون م غريةا من املنظمات الدولية املعنية بوو املواصفات سعيا إىل جتنعب االزدواجيعة
اجلهود وحتسني الفرص.


األنشطة:
1-3-1

السعي إىل تعزيز ثقافة ل وو املواصفات مع املنظمعة العامليعة للصعحة احليوانيعة ،واالتفاقيعة الدوليعة
حلماية النباتات اليت تضمن تناول ك املخاطر املمكنة علعى سعالمة األغذيعة والشعواغ االسعتهالكية
األخرى من املزرعة إىل املائدة ،وذلك باستخدام املنهجيات والوسائ املتسقة صياغتها.

4-3-1

تعزيز التعاون وو املواصفات م املنظمعة العامليعة للصعحة احليوانيعة واالتفاقيعة الدوليعة حلمايعة
النباتات بشأن املواصفات اليت تؤثر على الدستور وعلى املنظمتني.

3-3-1

تعزيز برامج التعاون م املنظمات غري احلكومية لوو املواصفات معن أجع حتديعد اال تياجعات إىل
مواصفات جديدة للدستور الغذائي ،وتشجي استخدام املواصفات احلالية للدستور.

اهلدف االسرتاتيجي  :4ومان تطبيق مباد حتلي املخاطر وو مواصفات الدستور الغذائي.
اهلدف  :1-4ومان االستخدام املتسق للمشورة العلمية ومباد حتلي املخاطر.
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األنشطة:
1-1-4

استخدام املشورة العلمية الصادرة عن ةيئات اخلرباء املستقلة املشرتكة بعني منظمعة األغذيعة والزراععة
ومنظمة الصحة العاملية ،إىل أقصى د ممكن ،جمال وو مواصفات سالمة األغذيعة علعى أسعاس
مباد العم لتحلي املخاطر الواجب تطبيقها إطار الدستور الغذائي.

4-1-4

تشجي املشاركة املووعوعية للخعربة العلميعة والفنيعة للبلعدان األعضعاء وممثليهعا ووع مواصعفات
الدستور الغذائي.

اهلدف  :4-4متكني احلصول على املشورة العلمية بصورة مستدامة.


األنشطة:
1-4-4

تشجي منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية على ختصيص موارد كافيعة هليئعات اخلعرباء
املشرتكة بينهما ،ال سيما جلنعة اخلعرباء املشعرتكة املعنيعة بعاملواد املضعافة إىل األغذيعة ،واجتماععات
اخلرباء املشرتكة بشأن تقييم املخاطر امليكروبيولوجية ،واالجتماع املشرتك بشعأن خملفعات املبيعدات،
واجتماعات اخلرباء املشرتكة بشأن التغذية.

4-4-4

التشعجي علععى العدعم املععالي املتواصع معن جانععب األعضعاء لصععاي ةيئععات اخلعرباء املشععرتكة بععني
املنظمتني ،ال سيما جلنة اخلرباء املشرتكة املعنيعة بعاملواد املضعافة إىل األغذيعة ،واجتماععات اخلعرباء
املشععرتكة بشععأن تقيععيم املخععاطر امليكروبيولوجيععة ،واالجتمععاع املشععرتك بشععأن خملفععات املبيععدات،
واجتماعات اخلرباء املشرتكة بشأن التغذية.

3-4-4

تقصي ك مصادر التموي هليئات اخلرباء املشرتكة بني املنظمتني واالعرتاف بإلزامية ا رتام أولويات
البحوص املشرتكة بني املنظمتني باإلوافة إىل التموي األساسي الذ تقدمه ك من املنظمتني.

اهلدف  :3-4زيادة املساةمات العلمية من جانب البلدان النامية.


األنشطة:
1-3-4

تشجي قدرات وو البيانات العلمية بشأن سالمة األغذية الدول النامية.

4-3-4

تشجي املشاركة املستمرة واملتواصلة للخرباء الفنيني والعلمعيني معن البلعدان الناميعة عمع الدسعتور
الغذائي.
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تشجي منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصعحة العامليعة علعى دععم العربامج العيت تهعدف إىل مجع
البيانات الواردة من البلدان النامية واستخدامها.

اهلدف االسرتاتيجي  :3تسهي املشاركة الفعالة ألعضاء الدستور الغذائي كافةً.
اهلدف  :1-3زيادة املشاركة الفعالة للبلدان النامية الدستور الغذائي.


األنشطة:
1-1-3

تشجي التربعات املالية من األعضاء إىل سال األمانة التاب للدستور الغذائي.

4-1-3

التخطي  ،مبشاركة أعضاء الدستور الغذائي املعنيني ،للخطوات التالية اخلاصة حبسال األمانة التاب
للدستور ،الذ من املقرر أن ينتهي عام  ،4116أو ملبادرة تالية ،من أجع احلعد معن قلعة املعوارد
اليت تعرق املشاركة الكاملة ألعضاء الدستور.

3-1-3

وو مبادرة رمسية لإلرشاد تستكم الدروس املستفادة من الربامج الغري رمسية احلالية.

اهلدف  :4-3تشجي برامج بناء القدرات اليت تساعد البلدان على إنشاء ةياك وطنية مستدامة للدستور الغذائي.


األنشطة:
1-4-3

تشجي الدعم ألنشطة الدستور الغذائي معن قبع منظمعة األغذيعة والزراععة ومنظمعة الصعحة العامليعة
و كومات الدول األعضاء من خالل إنشاء ةياك وطنية مستدامة ذات صلة بالدستور الغذائي.

4-4-3

تشجي برامج بناء القدرات اليت تساعد البلدان النامية على إعطاء األولوية ملشاركتها اللجان وفعر
املهام التابعة للدستور الغذائي.

3-4-3

تشجي استخدام الربامج التوجيهية والتعاونية.

2-4-3

تشجي استخدام جلان التنسعيق اإلقليميعة املشعرتكة بعني منظمعة األغذيعة والزراععة ومنظمعة الصعحة
العاملية كمنتدى الستضافة األنشطة التعليمية والفنية لبناء املهارات.

6-4-3

توسي املشاركة استضافة اجتماعات اهليئة وجمموععات العمع لتعزيعز مهعارات البلعدان األعضعاء
النامية.
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اهلدف  :3-3املساعدة علعى تلبيعة ا تياجعات العدول الناميعة ععرب االسعتفادة معن عمع العربامج الدوليعة احلاليعة للتنميعة
االقتصادية املتعلقة بسالمة األغذية وبالغذاء.


األنشطة:
1-3-3

إقامة شراكات اسرتاتيجية م املنظمات اليت لديها برامج تنمية اقتصادية ذات صلة ،لتحديد الفرص
املتا ة لدعم والية ك منها.

اهلدف االسرتاتيجي  :2تنفيذ النظم واملمارسات الفعالة والكفوءة إلدارة العم .
اهلدف  :1-2ومان إجراءات فعالة وكفوءة وشفافة ومرنة لوو املعايري من أج اعتماد املواصفات الوقت املطلول.


1-1-2

األنشطة:
استعراض إجراءات وو املواصفات اخلاصة بالدستور الغذائي وتطبيق التحسعينات معن أجع وعمان عمليعات
فعالة وكفوءة واعتماد املواصفات الوقت املطلول.
4-1-2

تقصي تطوير إجراءات مرنة ملعاجلة احلواجز اليت تعرتض تدابري وو املواصفات اخلاصة بالدستور.

3-1-2

تقييم املناف  ،و يث يكون ذلك فعاال من يعث التكلفعة ،تطبيعق تكنولوجيعات املعلومعات اجلديعدة
لتحسني مشاركة األعضاء اللجان وجمموعات العم  ،والنشا اإلعالمي للدسعتور الغعذائي ،وتعدفق
العم وإدارة األنشطة.

2-1-2

ومان توزي التعليقات القطرية اليت مت مجعها على األعضاء الوقت املناسب.

6-1-2

زيادة جدولة اجتماعات جمموعة العم بالتزامن م اجتماعات اللجان.

اهلدف  :4-2تعزيز القدرة على التوص إىل توافق اخراء جمال وو املواصفات.


األنشطة:
1-4-2

حتسني معارف ومهارات مندوبي الدستور الغذائي لضعمان عمع إجعراءات ووع املواصعفات بفعاليعة
وكفاءة وإدارتها بطريقة جيدة.

4-4-2

حتسني مهارات رؤساء اللجان وجمموعات العم .

