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برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثامنة والثالثون ،مركز املؤمترات الدولي يف جنيف
جنيف ،سويسرا 11-6 ،يوليو/متوز 5112
اخلطة االسرتاتيجية للدستور الغذائي للفرتة 4102-4102

حالة التنفيذ العامة

(من إعداد أمانة الدستور الغذائي بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية)

مقدمة
 - 1اعتمدت هيئة الدستور الغذائي (اهليئة) ،يف دورتها السادسة والثالثني ( ،)3112اخلطة االسرتاتيجية هليئةة
الدستور الغذائي للفرتة  .3112-3112وهي تشمل خطة عمل حتدد لكل نشةا اةا يلةيل الطةملس السةووجل ،وا ةدوجل
الزاين ،والنتيجة النشودة ،والوشملات/الخملجات القابلة للقياس.
 - 3وإن اللجنة التنفيذية واهليئة اسوولتان عن رصد تنفيذ اخلطة االسةرتاتيجية سةنويا .وقةد وافقة اهليئةة ،يف
دورتها السابعة والثالثني ( ،)3112على إنشاء إطار لملصد تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية يف األجهةزة الفملعيةة وكوتلة إ
كاانة الدستور الغذائي اهمة وضع هذا اإلطار (كي مناذج).
 - 2وكجنز هذا التقمليمل ألوجل سةنة تقوييةة تاالةة ( )3112لتنفيةذ اخلطةة االسةرتاتيجية للدسةتور الغةذائي للفةرتة
 .3112-3112ووقع االختيار على إعداد التقاريمل حبسب السنة التقويية (وليس ان هيئة إ هيئة) ،نظةملا إ كن اةن
األسهل حتديد هذه الفرتة الزانية اليت ستجعل التحليل وإعداد الوثيقة كاةملا ممكنةا قبةل انعقةاد االجتماعةات السةنوية
للجنة التنفيذية واهليئة بوق تاس.
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وتملد البيانات والعلواات اليت تصف حالة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية يف الملفق األوجل.

مصادر البيانات واملعلومات
-5

مت االستعانة بثالثة اصادر للبيانات والعلواات يف هذا التقمليمل ،يملد اوجز هلا عن تل نشا يف الملفق الثاني.
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البيانات الوجودة
 - 6استخدا البيانات والعلواات اليت مت احلصوجل عليها ان خالجل وثائق الدستور الغذائي الوجودة (اثل تقةاريمل
ووثائق عمل اللجان) يف قياس تنفيذ  11نشاطا . 1بينما استخدا الوثائق ان عام  3111إ عةام  3112يف إنشةاء خة
كساس يتم قياسا إليه اقارنة تنفيذ األنشطة  -2-2-3و 3-1-2و 2-1-2يف عام .3112
 - 7تما كخذت بعةني االعتبةار الناقشةات ا اريةة بشةان إدارة عمةل الدسةتور الغةذائي وعمةل اللجنةة التنفيذيةة
( )CX/CAC 15/38/9واسرتاتيجية الدستور الغةذائي اخلاصةة باالتصةاالت ( )CX/CAC 15/38/22الةيت قةد تةوثمل يف
نهاية الطاس على تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية.
اسح للجان الدستور الغذائي اليت نظم اجتماعاتها بشان تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية بعد انعقاد الدورة السابعة والثالثني للهيئة
 - 1استنادا إ التوصية اليت كقملتها اهليئة يف دورتها السابعة والثالثني ،كعةدت كاانةة الدسةتور الغةذائي منوذجةا
مع العلواات عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية (انظمل الفقملة  ،)3وطلب ان مجيع األجهةزة الفملعيةة التابعةة للدسةتور
الغذائي اليت جتتمع بني سبتمرب/كيلوجل  3112واايو/كيار  3115تقديم ردودها علةى النمةوذج  .وقةدم  12جهةااا ،اةن
كصل اا جمموع  12جهااا فملعيا اجتمع خالجل هذه الفرتة ،اعلواات عن اا ينفذه ان كنشطة باستخدام هذا النموذج.
-2

تما مت قياس تنفيذ  13نشاطا 2باستخدام هذا النموذج.

البيانات والعلواات القداة ان الفاو وانظمة الصحة العالية
 - 11تعزا ابادرات بناء القدرات الشرتتة بني الفاو وانظمةة الصةحة العاليةة كهميةة الدسةتور الغةذائي وستسةهم يف
حتقيق النتائج االسرتاتيجية إذا وُجّه حنو كهداس اخلطة .وتمساهمة يف رصد اخلطة االسرتاتيجية ،قةدا تةل اةن
الفاو وانظمة الصحة العالية بيانات واعلواات بشان ستة كنشطة.3

االستنتاجات
 - 11يتم يف الوق احلالي إعداد العلواةات والبيانةات ذات الصةلة بملصةد تنفيةذ اخلطةة االسةرتاتيجية تجةزء اةن
األنشطة العادية للدستور الغذائي ،دون كن يرتتب على األجهزة الفملعية للدستور الغذائي وكعضائه كعباءً إضافية تةثةة.
وبعد كن تقملر اا نوع العلواات والبيانات اليت ينبغي اسةتخدااها وتيفيةة عملضةها ،ستسةتخدم األاانةة الةنهج ذاتةه يف
تقاريمل التنفيذ يف الستقبل ،اا مل تقرتح تغيةات للتحسني.

 1األنشةةةةةةةةةطة ،2-3-2 ،5-1-2 ،3-1-2 ،1-1-2 ،2-2-3 ،2-2-3،2-3-3.،1-1-3 ،2-1-3 ،3-2-1 ،1-2-1 ،3-1-1 ،1-1-1
3-3-2 ،1-3-2 ،5-1-2 ،2-1-2 )3-1-2( ،1-1-2
 2األنشطة .1-3-2 ،5-1-2 ،2-1-2 ،2-3-2 ،5-1-2 ،2-1-3 ،2-1-3 ،3-1-3 ،1-1-3 ،3-3-1 ،1-3-1 ،1-1-1
 3األنشطة .1-3-2 ،2-1-2 ،3-2-3 ،1-2-3 ،3-3-3 ،1-3-3
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 - 13وفيما يتعلق ببعض األنشطة ،ال يةزاجل يةتعني إعةداد البيانةات والعلواةات اةن خةالجل تقةديم طلبةات ةددة
للحصوجل على العلواات إ األجهزة الفملعية للدستور الغذائي وبلةورة عمليةات اسةح صصصةة واسةاعدة الفةاو وانظمةة
الصحة العالية .وقد ال يتعني ،يف اا يتعلق ببعض هذه األنشطة ،طلب البيانات والعلواات سنويا.
 - 12وجيملي حاليا إعداد انصة اوحدة لالتصاجل بني الفاو وانظمة الصحة العالية وكاانةة الدسةتور الغةذائي والةدوجل
األعضاء ،يكن انطالقا انها مجع العلواات بشان األنشطة التاليةة .وإذا كريةد لطمليقةة مجةع العلواةات هةذه كن تكةون
فعّالة ،فإن نسبة جهات اتصاجل الدستور الغذائي اليت تستخدم بنشا هذه النصة ينبغي كن تكون املتفعة.





النشا  # 2-2-3عدد الشبكات النشاة # .عدد البلدان النضمة إ شبكة اا # .عدد الملات اليت يتم فيهةا
تلقي اساهمات ان البلدان النااية عن طمليق ان اخلرباء ،نتيجة الشارتة يف شبكة اا.
النشا  # 3-1-2عدد البلدان النااية اليت تعملب عن رغبتها يف االشرتاك يف استضافة اجتماعات الدستور الغذائي.
النشا  # 3-3-2عدد البلدان النااية اليت حددت انها ذات األولوية واليت تشارك فيها بشكل نش .

 - 12وكاا فيما يتعلق باألنشطة التالية ،فإن البيانات والعلواات ليس اتاحةة بعةد كو غةة تافيةة .وتةملد األسةباب
الكاانة وراء ذلك بني قوسني .وان كجل رصد هذه األنشطة ،ينبغي توضيح الوشملات التالية القابلة للقياس كو تعديلها.










النشا  # 3-1-3عدد العلماء واخلرباء الفنيني تجزء ان وفود األعضةاء # .عةدد العلمةاء واخلةرباء الفنةيني
الذين يقداون إسهااات اناسبة يف الواقف القطملية.
[ينبغةةي تقةةديم إيضةةاحات بشةةان العلمةةاء واخلةةرباء الفنةةيني وتيفيةةة التمييةةز بةةني العلمةةاء/اخلرباء الفنةةيني
واألشخاص اآلخملين الشارتني يف عملية الدستور الغذائي].
النشا  # 2-1-3عدد وثائق اللجةان الةيت حتةدد مج يةع العوااةل ذات الصةلة الةيت تسرتشةد بهةا توصةيات إدارة
الخاطمل # .عدد وثائق اللجان اليت تربا بوضوح تيف مت النظمل يف تلك العواال ذات الصلة يف سياق وضع الواصفات.
[ان الصعب احلكم على اا إذا تان وثيقة اا حتدد مجيع العواال ذات الصلة كم ال].
النشا  1-1-2خ كساس  #عدد األعضاء الذين استحدثوا هياتل وطنيةة دائمةة للدسةتور الغةذائي .تقةاريمل
سنوية  #عدد األعضاء الذين يتلكون هياتل وطنية دائمة للدستور الغذائي تبلّغ عن ايادة يف هذه اهلياتل.
[ينبغي تقديم إيضاحات بشان اعنى هياتل وطنية للدستور الغذائي ].
النشا  # 1-3-2عدد البلدان اليت متتلك هياتل وطنية للدستور الغذائي تعمل بشكل جيد.
[ينبغي تقديم إيضاحات بشان اعنى هياتل وطنية للدستور الغذائي تعمل بشكل جيد ].
النشا  1-1-2تقاريمل استعملاض عمليات وإجملاءات العمل اليت حتددل  #عدد العوائق الةيت تعةرتض عمةل
وضع الواصفات اليت مت حتديدها  # /عدد العمليات واإلجملاءات اليت خضةع للتحةديمل لعا ةة العوائةق
اليت مت حتديدها ،عند الضملورة.
[ان الصعب حتديد العوائق وحساب عددها ،هل حنن نتحدث عن قضايا عااة كم خاصة تعيق تقدم عملية
وضع الواصفات؟]
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ينبغي إيالء االعتبار إ اا إذا تان مجيةع الوشةملات القرتحةة يف اخلطةة االسةرتاتيجية للدسةتور الغةذائي
ال تزاجل ذات صلة ،كو إذا تان ان الستحسن وضع اوشملات قابلة للقياس كعلى استوى اوجهة حنةو حتقيةق
األهداس كو األهداس االسرتاتيجية ،والتماس اآلراء بهذا الشان.

التوصيات
 - 15يوصى بان تقوم اهليئة مبا يليل
()1
()3

()2
()2

حتديد األنشطة اليت مل تع د ذات صلة واليت قد تدعو ان كجلها احلاجة إ تقديم بيانات واعلواات تةل سةنة.
وقد يودي ذلك إ إعادة صياغة األسئلة النموذجية.
النظمل ،يف اا يتعلق بالنشا  ،1-1-2يف تغة الوشمل القابل للقياس ان كجلل
( )1حتديد اللجان اليت كجملت اناقشات بشان العوائق؛ ( )3واا إذا حددت اللجنة كي عوائق حت إطار تلك الناقشةة؛
( )2واعملفة اا إذا اختذت تلك اللجنة كي إجملاء حلل العوائق احملددة.
توضيح الوشملات القابلة للقياس الواردة يف الفقملة  11كو تعديلها (باستثناء النشا .)1-1-2
طلب كن تقوم كاانة الدستور الغذائي ،بالتعاون اع الفاو وانظمة الصحة العالية ،مبا يليل
 تقديم تقمليمل حالة عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية يف عةام  3115بالنسةبة إ األنشةطة الةيت تتةوفمل بشةانها
اعلواات وبيانات ،إ اهليئة واللجنة التنفيذية يف دورتيهما القاداة؛
 وضع خطة إلعداد عمليات اسح كو انصات كخملى لملصد األنشطة اليت تعترب اهمة ولكن ال تتةوفمل بشةانها
اعلواات وبيانات ،اثل تلك الشار إليها يف الفقملة .11
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املرفق األول
حالة التنفيذ
اهلدف االسرتاتيجي :0
وضع مواصفات غذائية دولية تعاجل قضايا األغذية الراهنة واملستجدة
اهلدف :0-0
وضع اواصفات جديدة للدستور الغذائي واستعملاض الوجود انها ،استنادا إ كولويات هيئة الدستور الغذائي.
النشاط  :0-0-0تطبيق اعاية صنع القملار وحتديد األولويات بشكل اتسق عرب صتلف اللجان لضمان تقدّم الواصةفات
وجماالت العمل ذات األولوية القصوى بطمليقة اناسبة ان حيمل التوقي .
حالة التنفيذ
طبقا للمعلواات اليت مت مجعها ان ان الدسةتور الغةذائي ،والةيت تةملد حتة األجوبةالنموذجيةة  ،تتبةع
مجيع اللجان الةيت بةادرت إ الةملد اعةاية حتديةد كولويةات العمةل النصةوص عليهةا يف دليةل اإلجةملاءات.
وباإلضافة إ ذلك ،فإن اللجنة العنية باللوثات يف األغذية واللجنةة العنيةة بنظافةة األغذيةة واللجنةة العنيةة
مبخلفةةات البيةةدات واللجنةةة العنيةةة مبخلفةةات العقةةاقة البيطمليةةة واللجنةةة العنيةةة بةةنظم فح ة الةةواردات
والصادرات الغذائية تعتمد اعةاية ةددة لرتتيةب كولويةات عملةها .وبالنسةبة إ اللجنةة العنيةة مبخلفةات
العقاقة البيطملية يف األغذية ،هناك اناقشة جارية تستشكف جدوى اعتمةاد نظةام تصةنيف لتحديةد كولويةات
عمل اللجنة ،استلهم ان النظام الستخدم يف اللجنة العنية بنظافة األغذية .ومل تعةملب كيةة نةة عةن نيتهةا
وضع خط وشيكة الستعملاض العاية احلالية كو إاكانية تنقيحها.
وبالنظمل إ كن مجيع القرتحات ا ديدة قد خضع للتقييم باستخدام العةاية الةواردة يف دليةل اإلجةملاءات،
فإن عدد الواصفات التةى وضةع كو نقحة اسةتنادا إ اعةاية حتديةد األولويةات يسةاوي عةدد الواصةفات
والنصوص ذات الصلة اليت اعتمدتها اهليئة يف دورتها السابعة والثالثني ،وهو .31
النشاط  :4-0-0تعزيز عملية االستعملاض التقييمي لتحسني رصد الواصفات.
حالة التنفيذ
مت تناوجل عملية االستعملاض التقييمي ،ضمن مجلة كاور كخةملى ،يف الوثيقةة الةيت كعةدتها األاانةة بشةان إدارة
عمل هيئة الدستور الغذائي وكداء اللجنةة التنفيذيةة ( .)CX/CAC 15/38/9وسةيناق هةذا البنةد اةن جةدوجل
األعماجل يف اجتماع اللجنة التنفيذية واجتماع اهليئة تذلك ،وان التوقةع كن يسةفمل ذلةك عةن إصةدار توصةيات
تتعلق كيضا بعملية االستعملاض التقييمي.
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اهلدف :4-0
حتديد القضايا الستجدة 4واحتياجات األعضاء بشكل استباقي ،وعند االقتضاء ،وضع اواصفات غذائية ذات صلة.
النشاط  :0-4-0وضع نهج انتظم ان كجةل تشةجيع حت ديةد القضةايا الناشةئة ذات الصةلة بسةالاة األغذيةة والتغذيةة
والمارسات العادلة يف جتارة األغذية.
النشاط  :4-4-0وضع وتنقيح الواصفات الدولية واإلقليمية حسب احلاجة تلبية لالحتياجات اليت حيةددها األعضةاء،
واستجابة للعواال اليت توثمل على سالاة األغذية والتغذية والمارسات العادلة يف جتارة األغذية.
حالة التنفيذ
وفقا لألجوبة النموذجية ،تعتمد ان الدسةتور الغةذائي باألسةاس علةى األعضةاء واللجةان األخةملى والفةاو /انظمةة
الصةةحة العاليةةة لتحديةةد القضةةايا الناشةةئة .ومل تضةةع اعظةةم اللجةةان نهجةةا انتظمةةا لتحديةةد القضةةايا الناشةةئة
(عدد قليل قام بذلك) ،ويملى كتثمل ان نصف الذين قااوا بالملد كن فعةل ذلةك ايةزة إذا تةبني كن المارسةات احلاليةة
غة تافية.
اهلدف :3-0
تعزيز التنسيق والتعاون اع النظمات الدولية األخملى العنية بوضع الواصفات سعيا إ جتنب اادواجيةة ا هةود
وتعظيم الفملص.
النشاط  :0-3-0تشجيع التعاون يف جماجل وضع الواصفات يف الدسةتور الغةذائي اةع النظمةة العاليةة لصةحة احليةوان
واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشان الواصفات اليت تغطي السلسلة التواصلة ان الزرعة إ الائدة وتةوثمل يف الدسةتور
الغذائي ويف تلك النظمتني.
حالة التنفيذ
نظملا إ وجود اواضيع شاا لة عديدة ادرجة علةى جةدولي كعمةاجل الدسةتور الغةذائي والنظمةة العاليةة لصةحة
احليوان ،ينبغي اواصلة التعاون القائم وتعزيزه .ورغم وجود اختالفات إجملائية وتنظيمية بني الدستور الغذائي
والنظمة العالية لصحة احليوان ،فإنه ينبغي كال تعيق التعاون .ونظملا إ كوجةه التشةابه الةيت تشةوب هياتةل
األاانة ،فإن التعاون بني الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف الوقة احلاضةمل قةائم بالدرجةة
األو على الستوى اإلداري .تما مثة تعاون بسبب الصاحل الشرتتة يف السائل التعلقة مبنظمة التجارة العاليةة
واملفق وضع العاية وتنمية التجارة ،يف الوق الذي مل يتم فيه حتديد اسائل بملاجمية اشرتتة.
وتملد اعلواات افصّلة بشكل كترب بشان التعاون بني الدستور الغذائي والنظمةات الدوليةة األخةملى العنيةة بوضةع
الواصفات يف الةوثيقتني  CX/CAC 14/37/15و .CX/CAC 15/38/19تمةا تعةملض الوثةائق التاليةة مبزيةد اةن
 4تُفسمل القضايا الناشئة التعلقة بسالاة األغذية والتغذية على كنها تشمل االبتكارات العلمية والتكنولوجية والخاطمل الناشئة ذات الصةلة بالتحقيقةات
ا ارية كو باحداث استثنائية (اثال الكوارث الطبيعية والتهديدات اخلارجية).
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التف صةيل التعةاون القةائم بةني ةان الدسةتور الغةذائي والنظمةة العاليةة لصةحة احليةوانل
و CX/GP 14/28/6و CX/GP 14/28/6 Add1و CX/FICS 14/21 INF/3و.CX/FH 14/46/4

CX/FFP 14/33/4

النشاط  :4-3-0تشجيع التعاون اع النظمات احلكواية وغة احلكواية الدولية األخملى العنية بوضع الواصةفات اةن
كجل دعم وضع اواصفات الدستور الغذائي ذات الصلة ولتعزيز الوعي مبواصفات الدستور الغذائي وفهمها واستخدااها.
حالة التنفيذ
على الملغم ان كن التعاون بني الدستور الغذائي وانظمات الدولية األخملى العنية بوضةع الواصةفات قةد يكةون لةه يف
بعض احلاالت تاريخ طويل ،فإن هذا التعاون يكن كن يستفيد ان اعتماد نهج كتثمل اسرتاتيجية حيةمل يةتم السةعي
بشكل حثيمل إ إجياد جماالت ذات انفعة اتبادلة .ونظملا إ كن هذه النظمات قد تةودي دورا املتزيةا يف حتسةني
اواصفات الدستور الغذائي ،فإنه ان الستحسن ايادة التفاعل اعها ،فعلى سبيل الثةاجل ،اةن شةان حتسةني وجةود
الدستور الغذائي وتعزيزه يف مجيع االجتماعات ذات الصلة هلذه النظمات كن يشكال بداية طيبة.
وتقدم اعلواات بشان هذا التعاون بني الدستور الغذائي والنظمات الدوليةة األخةملى العنيةة بوضةع الواصةفات
مبزيد ان التفصيل يف الوثيقتني  CX/CAC 14/37/15و .CX/CAC 15/38/19ويكن تقييم التعاون بني ان
الدسةةتور الغةةذائي وانظمةةات دوليةةة ةةددة اعنيةةة بوضةةع الواصةةفات انطالقةةا اةةن الوثةةائق التاليةةةل الوثةةائق
( CX/SCH 14/1/3وتالة الفضاء األوروبية)؛ و( CX/SCH 14/1/3 Add1النظمة الدولية لتوحيد القةاييس)؛
و( CX/FFV 14/18/3اللجنةةة االقتصةةادية ألوروبةةا وانظمةةة التعةةاون والتنميةةة يف اليةةدان االقتصةةادي)؛
و( CX/FFV14/18/4اللجنة االقتصةادية ألوروبةا)؛ وورقةة االجتمةاع  CRD1الصةادرة عةن الةدورة اخلااسةة
والةةثالثني للجنةةة العنيةةة باسةةاليب التحليةةل وكخةةذ العيّنةةات (تقمليةةمل االجتمةةاع الشةةرتك بةةني الوتةةاالت)؛
والوثةةائق ( CX/CF 14/8/4الشةةرتتة بةةني الفةةاو والوتالةةة الدوليةةة للطاقةةة الذريةةة)؛ وCX/PR 14/46/4
(الشةةرتتة بةةني الفةةاو والوتالةةة الدوليةةة للطاقةةة الذريةةة وانظمةةة التعةةاون والتنميةةة يف اليةةدان االقتصةةادي)؛
و( CX/FICS 14/21 INF/4انظمة ا مارك العالية).
اهلدف االسرتاتيجي :4
ضمان تطبيق مبادئ حتليل املخاطر يف وضع مواصفات الدستور الغذائي
اهلدف :0-4
ضمان االستخدام التناسق لبادئ حتليل الخاطمل وللمشورة العلمية.
النشاط  :0-0-4استخدام الشورة العلمية الصادرة عن كجهزة اخلرباء الشرتتة بني الفاو وانظمةة الصةحة العاليةة ،إ
كقصى حد ممكن ،يف جماجل وضع الواصفات اخلاصة بسالاة األغذية والتغذية استنادا إ ابادئ العمل لتحليل الخاطمل
الواجب تطبيقها يف إطار الدستور الغذائي .
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حالة التنفيذ
بالنسبة إ سنة اا ،ال تتطابق حاالت استخدام الشورة العلمية الطلوبة والستخداة ألن هناك تةاخةا طبيعيةا
بني طلب هذه الشورة واستخدااها .لذلك ،ينبغي النظمل إ األرقام البينة كدناه على كنها إشارية ،سيكون هلةا
اغزى كترب يف السنوات القاداة اع تقدم عملية إعداد التقاريمل عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية.
وان بني اللجان الس عشملة اليت عقدت اجتماعةات يف عةام  ،3112مخةس ةان (اللجنةة العنيةة بنظافةة
األغذية واللجنة العنية مبخلفات البيدات واللجنة العنية باللوثات يف األغذية واللجنة العنيةة بةالواد الضةافة
إ األغذية واللجنة العنية باألمساك والنتجات السةمكية) طلبة الشةورة العلميةة اةن الفةاو وانظمةة الصةحة
ةان (ا لعنيةة بالتغذيةة واألغذيةة لالسةتخدااات التغذويةة اخلاصةة ،واللجنةة العنيةة بنظافةة
العالية وس
األغذية ،واللجنة العنية مبخلفات البيدات ،واللجنة العنيةة باللوثةات يف األغذيةة ،واللجنةة العنيةة بةالواد
الضافة إ األغذية ،و نةة التنسةيق للدسةتور الغةذائي يف كامليكةا الشةمالية وجنةوب غةملب احملةي اهلةادئ
الشرتتة بني الفاو وانظمة الصحة العاليةة) اسةتخدا الشةورة العلميةة الصةادرة عةن الفةاو وانظمةة الصةحة
العالية .ويكن االطالع على حملة عااة عن الشورة العلمية القداة ان الفاو وانظمة الصحة العاليةة يف الوثيقةة
.CX/CAC 15/38/16
النشاط  :4-0-4تشجيع إشملاك اخلربات العلمية والفنية للبلدان األعضاء وممثليها يف وضع اواصفات الدستور الغذائي.
حالة التنفيذ
وفقا لألجوبة النموذجية الةواردة اةن  11نةة للدسةتور الغةذائي ،يسةعى األعضةاء عةادة إ احلصةوجل علةى
اخلربات العلمية والفنية الوطنية ان داخل احلكواات التابعني هلا وان جهات ان خارج احلكواة ويشملتونها
قبل بلورة اوقف البلد وتعزيزه .وان الناحية الثالية ،تتشكل الوفود الةيت تشةارك يف االجتماعةات اةن خةالجل
اختيار خرباء يلكون اعملفة تافية عن البنود الدرجة يف جةدوجل األعمةاجل الوقة  ،واةوهلني مبةا فيةه الكفايةة
للمشارتة يف الناقشات.
ويعترب نهج التوجيه الذي استخدم يف عام  3113لتنقيح البادئ واخلطو التوجيهيةة لوضةع وتطبيةق العةاية
اليكملوبيولوجية ذات الصلة باألغذية ( )CAC/GL 21-1997اثاال على آلية تستعني بها اللجنة العنية بنظافة
األغذية إلشملاك اخلربات العلمية والفنية على الستوى الوطين يف عمل الدستور الغذائي .ووفقةا للجنةة العنيةة
مبخلفات العقاقة البيطملية يف األغذية ،يكن للتدريب وحلقات العمل الخصصة كن تسةهم يف تعزيةز الشةارتة
الفنية للبلدان يف عمل اللجان.
وال تملى اللجان كن هناك حاجة يف الوق الملاهن إ كي توجيهات

ددة بشان هذه السالة.

CX/CAC 15/38/12 - Appendix I

9

ويف اا يتعلق مبوشملات النتائج الواردة 5يف اخلطة االسرتاتيجية ،ال توجد يف الوق احلالي كي بيانات اتاحةة
ولكن يكن مجعها يف التقاريمل القبلة .إال كن ان شان ذلك كن يقتضي اشةورة واضةحة بشةان العةاية الواجةب
استخدااها للتمييز بني العلماء/اخلرباء الفنيني واألشخاص اآلخملين الشارتني يف عملية الدستور الغذائي.
النشاط  :3-0-4ضمان النظمل بشكل تاال يف مجيةع العوااةل ذات الصةلة عنةد استكشةاس خيةارات إدارة الخةاطمل يف
سياق وضع اواصفات الدستور الغذائي.
حالة التنفيذ
وفقا لألجوبة النموذجية الواردة ان  12نة ان ان الدستور الغذائي ،تضمن مجيع اللجان (باستثناء نة
التنسيق للدستور الغذائى فى آسيا ،وهي اللجنةة اإلقليميةة الوحيةدة الةيت بةادرت إ الةملد) النظةمل يف مجيةع
العواال ذات الصلة عند استكشاس خيةارات إدارة الخةاطمل .وتعتمةد اللجةان ابةادئ العمةل لتحليةل الخةاطمل
الواردة يف دليل اإلجملاءات يف حني تتبع بعض اللجان كيضا اعاية ددة خاصة بها ،إذا وجدت.
ويف اا يتعلق مبوشملات النتائج الواردة 6يف اخلطة االسرتاتيجية ،ال توجد يف الوق احلالي كي بيانات اتاحةة
لكن يكن مجعها يف التقاريمل القبلة .إال كن ان شان ذلك كن يقتضةي اشةورة واضةحة بشةان العةاية الواجةب
استخدااها لتحديد وثائق اللجان الشار إليها على كنها اوشملات قابلة للقياس.
النشاط  :2-0-4إبالغ مجيع األطملاس الهتمة بالتوصيات التعلقة بإدارة الخاطمل.
حالة التنفيذ
يف عام  ،3112اعتمدت اهليئة يف دورتها السابعة والةثالثني  31اةن الواصةفات والنصةوص ذات الصةلة ،كي
ادونات ممارسات الدستور الغذائي واخلطو التوجيهية والواصفات بشان احلدود القصوى للمخلفات ،ومت إاا
تنقيحها كو نشملها على اوقع الدستور الغذائي على اإلنرتن .
ووفقا لألجوبة النموذجية الواردة ان  13نة ان ةان الدسةتور الغةذائي ،يةتم اإلبةالغ عةن توصةيات إدارة
الخاطمل ان خالجل الواصفات واخلطو التوجيهية وغةها ان النصةوص ذات الصةلة ،الةيت تنشةمل علةى اوقةع
الدستور الغذائي على اإلنرتن  .وتوافةق مجيةع اللجةان علةى كن وضةع اسةرتاتيجية اتصةاالت شةاالة خاصةة
بالدستور الغذائي تتالءم اع ا ماهة احملددة لكل نة ان شانه كن يكون افيدا لألعضاء.
وعند وضع اةدونات ممارسةات النظافةة ،غالبةا اةا تةدرج اللجنةة العنيةة بنظافةة األغذيةة قسةما عةن توعيةة
الستهلكني والتدريب ،يساعد يف اإلبالغ عةن تةدابة إدارة الخةاطمل .وتةملى اللجنةة العنيةة بفحة الةواردات
والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات كن ذلك اهم ،ولكنها ال تقةوم يف الوقة احلاضةمل بةاإلبالغ بشةكل
نش عن النتائج البثقة عن عملها.
 5الوشمل  .1عدد العلماء واخلرباء الفنيني تجزء ان وفود األعضاء .3 .عدد العلماء واخلرباء الفنيني الذي يقداون إسهااات اناسبة يف اواقف البلدان.
 6الوشمل  .1عدد وثائق اللجان اليت حتدد مجيع العواال ذات الصلة اليت تسرتشد بها توصيات إدارة الخاطمل؛ الوشمل  .3عدد وثةائق اللجةان الةيت
تربا بوضوح تيف مت النظمل يف تلك العواال ذات الصلة يف سياق وضع الواصفات.
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اهلدف :4-4
متكني احلصوجل على الشورة العلمية بصورة استدااة.
النشاط  :0-4-4تشجيع األجهزة الملئاسية للفاو وانظمة الصحة العالية على حتديةد تقةديم الشةورة العلميةة تاولويةة
عليا وختصي اا يكفي ان الوار د لشورة اخلرباء الشةرتتة بةني النظمةتني ،ال سةيما اةن كجهةزة اخلةرباء اثةل نةة
اخلرباء الشرتتة العنية بالواد الضافة إ األغذية ،واجتماعات اخلرباء الشرتتة بشان تقييم الخةاطمل اليكملوبيولوجيةة،
واالجتماع الشرتك بشان صلفات البيدات ،واجتماعات اخلرباء الشرتتة بشان التغذية.
حالة التنفيذ
ال توجد يف الوق احلالي بيانات جممعة عن عدد األعضاء الذين يقواون مبداخالت يف األجهزة الملئاسية للفاو
وانظمة الصحة العالية دعما للتمويل الستدام للمشورة العلمية.
ووفقا للمسوولني يف انظمة الصحة العالية ،فإن الوارد احلالية الخصصة لتقديم الشورة العلمية ان قبل انظمة
الصحة العالية غة تافية .ويقدم الدعم ان انظمة الصحة العالية تااواجل خاصة بانشةطة ةددة وتجةزء اةن
رواتب الوظفني ،وتتناوجل الوثيقة  CX/CAC 15/38/15ذلك.
ويعترب جدوجل كعماجل كي دورة ان دورات األجهزة الملئاسية للفاو عااال حامسا يف اا يتعلق مبا إذا تان هنةاك
كي اناقشة بشان سالاة األغذية والشورة العلمية ذات الصلة .ونظملا إ الوالية الواسعة النطاق للمنظمةة ،فةإن
فملص اناقشة هذه القضايا نادرا اا تتةاح .ويف كتتوبمل/تشةملين األوجل  ،3112بعةد فةرتة  11سةنوات ،نوقشة
سالاة األغذية تبند ادرج يف جدوجل كعماجل نة الزراعة التابعة للفاو 7وكثناء الناقشات ،كعملب عن دعم قوي
ان كعضاء وفود البلدان السرتاتيجية وبملنااج النظمة بشان سالاة األغذية ،مبا يف ذلك تقةديم الشةورة العلميةة
إ الدسةتور الغةذائي ،وكوصة اللجنةة بةةان تبحةمل الفةةاو وكعضةااها وشةةملتااها عةن اصةةادر متويةل جديةةدة
لتخصيصها لواجهة التحديات النامجة عن ايادة الطلب على بملنااج الفاو اخلاص بالشةورة العلميةة يف جمةاجل
سالاة األغذية 8وقد عملض هذا التقمليمل على اومتمل النظمة يف دورته التاسعة والثالثني ( 15-6يونيو/حزيملان )3115
النشاط  :4-4-4تشجيع األعضاء على االستمملار يف تقديم الةدعم الةالي لشةورة اخلةرباء الشةرتتة بةني الفةاو وانظمةة
الصحة العالية ،ال سيما ان كجهزة اخلرباء ،اثل نة اخلرباء الشرتتة العنية بالواد الضافة إ األغذية ،واجتماعات
اخلرباء الشرتتة بشان تقييم الخاطمل اليكملوبيولوجية ،واالجتماع الشرتك بشان صلفات البيدات ،واجتماعات اخلةرباء
الشرتتة بشان التغذية.

 7نة الزراعة هي جهاا ان األجهزة الملئاسية للفاو يقدم توجيهات عااة تنظيمية واتعلقة بالسياسات بشان القضايا ذات الصةلة بالزراعةة والثةملوة
احليوانية وسالاة األغذية والتغذية والتنمية المليفية وإدارة الوارد الطبيعية.
8
يكن االطالع على تقمليمل الدورة الملابعة والعشملين للجنة الزراعة على العنوان التاليل http://www.fao.org/3/a-ML895a.pdf
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حالة التنفيذ
تعكف الفاو وانظمة الصحة العالية على إعداد اسرتاتيجية لدعم ا هود الملااية إ دعم تعبئة الوارد ان كجل
بملنااج الشورة العلمية .وال تزاجل القاعدة احلالية للجهات الاحنة صغةة جدا ،تما هةو اشةار إليةه يف الوثيقةة
 ،CX/CAC 15/38/14إذ ال يساهم سوى  7يف الائة ان البلدان مبةوارد االيةة اةن خةارج اليزانيةة ختصة
للمشورة العلمية.
النشاط  :3-4-4استكشاس اصادر اناسبة كخملى لتمويل الشورة العلمية الشرتتة بني الفاو وانظمة الصحة العالية.
حالة التنفيذ
لقد حلّ ل عمل اللجنة الفملعية التابعة للجنة التنفيذية الذي حيدد اخليارات احملتملة للدعم الالي (الةيت
كنشاتها تل ان اللجنة التنفيذية يف دورتها الثاانة والستني واهليئة يف دورتها السابعة والثالثني) ورقة اناقشةة
ستقوم الفاو وانظمة الصحة العالية بإعدادها بشان التمويل الستدام لتقديم الشورة العلمية إ الدستور الغةذائي
والدوجل األعضاء .وتتابع الفاو وانظمة الصحة العالية هذه السالة.
اهلدف :3-4
ايادة اإلسهااات العلمية ان جانب البلدان النااية.
النشاط  :0-3-4تشجيع البلدان النااية على تقديم البيانةات اسةتجابة لنةداءات كجهةزة اخلةرباء الشةرتتة بةني الفةاو
وانظمة الصحة العالية ان خالجل تعزيز قدرات توليد البيانات التعلقة بالسالاة الغذائية والتغذية.
حالة التنفيذ
تصدر الفاو وانظمة الصحة العالية  6إ  1نداءات لتقديم البيانةات تةل فةرتة سةنتني رهنةا بطلبةات الشةورة
العلمية الواردة ان صتلف اللجان .وتواع مجيع هذه النداءات اةن خةالجل القةوائم الربيديةة للدسةتور الغةذائي
إضافة إ اوقع تل ان الفاو وانظمة الصحة العالية على اإلنرتن وصتلةف الشةبكات ذات الصةلة .وجيةملي
حاليا مجع بيانات كساسية لفرتة السنتني احلالية فيما يتعلق بالملدود على نداءات تقديم البيانات الةيت يكةن
قياسا إليها اقارنة باألجوبة يف الستقبل .إال كن بعض النةداءات لتقةديم البيانةات تسةتهدس القطةاع بةدال اةن
البلدان ،وهو عاال يتم النظمل فيه عند وضع خ األساس.
النشاط  :4-3-4تشجيع الفاو وانظمة الصحة العالية على دعم الربااج الةيت تهةدس إ تعزيةز قةدرة البلةدان الناايةة
على توليد البيانات ومجعها وتقديها.
حالة التنفيذ
قُدم الدعم عن طمليق جمموعة ان طملائق تنمية القدرات على النحو التاليل
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قدم الشملوع الشرتك بني الفاو وانظمة الصةحة العاليةة مةع البيانةات بشةان تلةوث الةذرة الملفيعةة بالسةموم
الفطملية (الذ ي اولته الفوضية األوروبية ان خالجل حسةاب كاانةة الدسةتور الغةذائي) الةدعم إ بورتينةا فاسةو
وإثيوبيا واالي والسودان.
توليد البيانات بشان استهالك األفملاد لألغذية بالنسبة إ تةونس وتملتيةا واةالي [اةن خةالجل بملنةااج التعةاون
التقين للفاو .]TCP/MLI/ 3502 ،TCP/TUR/ 3501 ،TCP/TUN/3102 -
تطبيق دراسة إقليمية بشان النظام الغذائي الكلي يف نيجةيا واالي والكااةون وبةنن -وتولة الفةاو وانظمةة
الصحة العالية إدارة هذا الشملوع الذي يوله املفق وضع العاية وتنمية التجارة.
إجملاء اسح جتملييب اشرتك بةني الفةاو وانظمةة الصةحة العاليةة بشةان اسةتخدام العقةاقة البيطمليةة (كامليكةا
الالتينية  -الرباايل واألرجنتني ،وتوستاريكا وباراغواي؛ جنوب آسيا  -بنغالدي وبوتةان واهلنةد ،ونيبةاجل
وسملي النكا وفيي نام؛ كوروبا -كلبانيا؛ كفمليقيا  -نيجةيا) .ومت تقديم التقمليمل واسةتخدااه اةن قبةل اللجنةة
العنية مبخلفات العقاقة البيطملية.
الدعم القدم ان الفاو إ اشملوع توليد البيانات بشان البيدات يف كفمليقيةا ( )STDF/PG/359بالنسةبة إ بةنن
والكااةون وغانا وتينيا واالي وغانا وتينيا والسنغاجل وتنزانيا وكوغندا وااابيا (.)3115 - 3112
الدعم القدم ان الفاو إ اشةملوع توليةد البيانةات بشةان البيةدات يف كامليكةا الالتينيةة (- )STDF/PG/436
بوليفيا وتولوابيا وتوستاريكا وغواتيماال وبنما وبةو (.)3115-3112
تنظيم دورات تدريبية وطنية للفاو يف الصني ،يف نوفمرب/تشملين الثاني  ،3112بشةان تقيةيم بيانةات صلفةات
البيدات يف اا يتعلق بتقديمل احلدود القصوى للمخلفات وبالنسبة إ تقييم صاطمل الوجبات الغذائية.
وباإلضافة إ ذلك ،تنكب الفاو وانظمة الصحة العاليةة علةى اسةتحداث كداتةني عةاليتني لتجميةع البيانةات
التاحة الفصلة حبسب نوع ا نس والسن بشان استهالك األغذية وهمال


اإلحصاءات الوجزة لبيانات استهالك األغذية الفملدي الزان الشرتتة بني الفةاو وانظمةة الصةحة العاليةة
( )CIFOCOssاليت كصبح انشورة اآلن على http://www.who.int/foodsafety/databases/en



كداة بيانات استهالك األغذية الفملدي العالي الشرتتة بني الفاو وانظمة الصةحة العاليةة ( ،)GIFTوهةي
قاعدة بيانات شاالة جتمع البيانات اخلاصة بالغذيات الدقيقة باستخدام نظةام تصةنيف األغذيةة الصةادر
عن اهليئة األوروبية لسالاة األغذيةة .يكةن االطةالع علةى الزيةد اةن العلواةات علةى العنةوان التةاليل
. http://www.fao.org/food/nutrition-assessment/foodconsumptiondatabase/en

النشاط  :3-3-4تشجيع الشارتة الستمملة والتواصلة للخرباء الفنيني والعلميني ان البلدان النااية يف عمل الدستور الغذائي.
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حالة التنفيذ
يبيّن الشكل وا دوجل التاليان جمموع عدد الوفود (قاعدة البلدان األعضاء ،مبا يف ذلك االحتاد األوروبي) وعدد
الوفود ان البلدان النااية 9الةيت شةارت يف اجتماعةات اهليئةة واللجةان (باسةتثناء اللجنةة التنفيذيةة و ةان
التنسيق اإلقليمية) اليت عقدت خالجل الفرتة بني عااي  3111و.3112
عدد الوفود املشاركة يف الفرتة بني عامي  2008و2014
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0
Total
اجملموع

 Countriesالبلدان النااية
Developing
النسبة الئوية

Percentage

يبيّن الشكل وا دوجل التاليان جمموع عدد الوفود (قاعدة البلدان األعضاء ،مبا يف ذلك االحتاد األوروبي) وعدد
الوفود ان البلدان النااية اليت شارت يف اجتماعات اهليئة واللجان (باستثناء اللجنة التنفيذية و ان التنسيق
اإلقليمية) اليت عقدت يف عام .3112

 9البلدان النااية االقتصادات انخفضة الدخل ( 22بلدا) واالقتصادات اتوسطة الدخل ان الشملحية الدنيا الدنيا ( 51بلدا) مبوجب التصةنيف الةذي
قداه البنك الدولي للسنة الالية احلالية )http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups( 3115
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عدد الوفود املشاركة يف اجتماعات اهليئة واللجان اليت عقدت يف عام 2014
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43.53% 23.73% 25.45% 20.83% 28.07% 24.53% 35.14% 28.95% 31.82% 20.00% 32.73% 33.33% 36.00% 34.15%

Total
اجملموع

Developing
Countriesالبلدان النامية

النسبة املئوية

Percentage

النشاط  :2-3-4تشجيع إقااة شبكات ان األعضاء والشارتة فيها ان كجل تعزيز التعاون يف توليد البيانات اليت يكن
تقديها لكي تستعملضها ان اخلرباء.
حالة التنفيذ
تدعم إدارة اصايد األمساك يف الفاو الشبكات التالية اليت تتضمن آخمل العلواات عن عمل الدستور الغةذائي ذي
الصلة وتلتمس إسهااات فنية يف ان اخلرباء الشرتتة بني الفاو وانظمة الصحة العالية.




شبكة العلواات التعلقة باألمساك التابعة للفةاو (انفةوفي  -انظمةة حكوايةة دوليةة يف إقلةيم آسةيا واحملةي
اهلادئ) .وتنشمل نشملة فصلية بعنوان . Fish Inspector
الومتمل الدولي بشان سالاة األمساك الملخوية الصدفية الذي ينعقد تل سةنتني .قااة الفةاو ،يف عةام ،3112
بتنظيم اجتماع اائدة استديملة عن عمل الفاو وانظمة الصحة العالية بشان اخلطو التوجيهيةة الفنيةة لربنةااج
إصحاح األنواع الثنائية الصمااات.
تدعم الفاو (ان خالجل الربنااج الشرتك بني الفاو والوتالة الدولية للطاقة الذرية) عددا اةن شةبكات الختةربات
 اثل ( RALACAالشبكة التحليلية ألامليكا الالتينية والبحمل الكارييب)ويف الوق احلالي ،ال يوجد كي مجع انتظم للبيانةات عةن الشةبكات .وإذا ركى كعضةاء الدسةتور الغةذائي كن
ذلك يعترب كحد نواتج اخلطة االسرتاتيجية اليت ينبغي قياسها تجزء اةن رصةد التنفيةذ السةنوي ،فةإن هنةاك
حاجة إ الزيد ان التوجيه .وإذا تانة هنةاك شةبكات تةثةة لتوليةد البيانةات العلميةة اوجةودة كو جيةملي
إنشااها حاليا ،فإنه سيكون ان الفيد مجع العلواات عنها .وان جهةة كخةملى ،إذا تةان األعضةاء ال يعملفةون
الكثة ان هذه الشبكات ،فإن مجع العلواات يف هذه الملحلة قد يكون هدرا للموارد.
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اهلدف االسرتاتيجي :3
تسهيل الشارتة الفعالة ألعضاء الدستور الغذائي تافة.
اهلدف :0-3
ايادة الشارتة الفعالة للبلدان النااية يف الدستور الغذائي.
النشاط  :0-0-3تشجيع األعضاء على وضع تملتيبات اوسسية وطنية استدااة ان كجةل تشةجيع السةاهمة الفعالةة يف
عمليات وضع الواصفات اخلاصة بالدستور الغذائي.
حالة التنفيذ
يف اارس/آذار  ،3115يبلغ عدد البلدان األعضاء يف الدستور الغذائي  116بلدا ،كنشا مجيعها جهةات اتصةاجل
وطنية للدستور الغذائي .إال كن وجود جهة اتصاجل وطنية ال يعين بالضملورة كن األعضاء قد كنشاوا هياتل وطنية
دائمة للدستور الغذائي ،وهو النتيجة القابلة للقياس الواردة يف اخلطةة االسةرتاتيجية .واةن الناحيةة الثاليةة،
ينبغي كن يكون لألعضاء جهة اتصاجل تقدم بشكل نشة اعلواةات بشةان قضةايا الدسةتور الغةذائي يف الملاحةل
األولية والنهائية على السواء ،وكن حيظوا بدعم نش يف النهوض مبهااهم اةن نةة وطنيةة للدسةتور الغةذائي
جتتمع بانتظام وتشمل مجيع كصحاب الصلحة.
وجتملي كاانة الدستور الغذائي ،جنبا إ جنب اع الفاو وانظمة الصةحة العاليةة ،اسةحا يف عةام  3115اةن
كجل حتديد احتياجات جهات االتصاجل وتطلعاتها ،وهو اا سيمكّن ان تقديمل الوضع الةملاهن ألنشةطة الدسةتور
الغذائي الوطنية .واستنادا إ هذا السح ،سيحدد دعم األاانة يف الستقبل واالحتياجات اخلاصة ببناء القدرات
بالنسبة إ جهات االتصاجل.
النشاط  :4-0-3تشجيع استخدام ابادرات الشملاتة لزيادة فعالية اشارتة البلدان النااية ،اثل االشةرتاك يف استضةافة
اللجان وجمموعات العمل ،مبا يف ذلك إعداد وثائق توجيهية ،باالستفادة ان الدروس الستخصلة.
حالة التنفيذ
األجهزة الفملعية اليت مت االشرتاك يف استضافتهال خةالجل الفةرتة بةني عةااي  3111و ،3112مت االشةرتاك يف
استضافة  17يف الائة يف التوس ان اجتماعات اللجان .ويف عام  ،3112انعقد  17اجتماعةا للجةان (باسةتثناء
اللجنة التنفيذية) ،ان بينها  2اجتماعات (الدورة الثاانة عشملة للجنةة العنيةة بالفاتهةة واخلضةمل الطااجةة،
والدورة التاسعة عشملة للجنة التنسيق للدستورالغذائي فةى آسةيا ،والةدورة السادسةة واألربعةون للجنةة العنيةة
بنظافة األغذية ،والدورة السادسة والثالثون للجنة العنية بالتغذية واألغذية لالستخدااات التغذويةة اخلاصةة)
مت االشرتاك يف استضافتها ( 32يف الائة).
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األجهزة الفرعية اليت

مت االشرتاك يف استضافتها بني عامي  2008و2014

25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

2012
2013
2014
17
13
17
3
3
4
17.65% 23.08% 23.53%

2011
13
0
0.00%

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2008
2009
2010
Total
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Committee
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19
15
17
ليت عقدت
اللجان
إمجالي عدد
اللجان اليت اشرتك يف
عدد
استضافتها #
of Committee
co-hosted
4
2
4
النسبة املئوية
Percentage
21.05% 13.33% 23.53%

اجتماعات جمموعات العمل اإللكرتونية والفعلية اليت مت االشرتاك يف استضافتهال يف عةام  ،3112كنشة اةا جمموعةه
 65جمموعةةة عمةةل إلكرتونيةةة ،اةةن بينهةةا  25جمموعةةة عمةةل مت االشةةرتاك يف استضةةافتها ( 61يف الائةةة)؛
وانعقد اا جمموعه  13اجتماعا فعليا جملموعات العمل ،انها  2مت االشرتاك يف استضافتها ( 22يف الائة).
وخالجل الفرتة  ،3111-3112كجملي دراسة بشان االشرتاك يف استضافة دورات الدستور الغذائي اسةتنادا إ
النشا  2-5ان اخلطة االسرتاتيجية للدستور الغذائي للفرتة  .3112-3111ونتيجةة للمناقشةات الةيت دارت
بشان هذه السةالة يف هيئةة الدسةتور الغةذائي واللجنةة العنيةة بالبةادئ العااةة ،عّةدل اخلطةو التوجيهيةة
للحكواةةات الضةةيفة للجةةان الدسةةتور وكفملقةةة الهةةام احلكوايةةة الدوليةةة الخصصةةة (القسةةم الثالةةمل اةةن دليةةل
اإلجملاءات) إلدراج الن الذي يشة إ االستضافة الشرتتة ،ومت نشمل صفحة إلكرتونية 10تشة إ اإلجملاءات
اخلاصة برتتيبات االستضافة الشرتتة على الوقع الملمسي للدستور الغذائي على اإلنرتنة  .وإذا تانة هنةاك
حاجة إ الزيد ان التوجيهات ،ينبغي لألعضاء إحاطة كاانة الدستور الغذائي علما مبا قد ال يزاجل ناقصا.
النشاط  :3-0-3تشجيع الساهمات الالية يف حساب كاانة الدستور الغذائي والبادرة اليت ستحل له.
حالة التنفيذ
تما يتضح ان الشكل الوارد كدناه ،مل يسجل عام  3112كي ايادة يف ابلغ السةاهمات الاليةة كو عةدد البلةدان
اليت تساهم يف حساب كاانة الدستور الغذائي.

10

/http://www.codexalimentarius.org/meetings-reports/co-hosting-meetings/ar

17

CX/CAC 15/38/12 - Appendix I

حساب أمانة الدستور الغذائي

املساهمات املالية احملصلة يف الفرتة 2014-2003
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النشاط  :2-0-3دعم ختطي ابادرة حتل

ل حساب كاانة الدستور الغذائي وتطويملها.

حالة التنفيذ
انظةةةمل البنةةةد  2اةةةن جةةةدوجل كعمةةةاجل الةةةدورة الثاانةةةة والةةةثالثني هليئةةةة الدسةةةتور الغةةةذائي والوثيقةةةة
( CX/CAC 15/38/18-Add.5حساب كاانة هيئة الدستور الغذائيل البادرة اخللف؛ اقرتاح اشملوع)
النشاط  :5-0-3التشجيع ،قدر اإلاكان ،على استخدام اللغات الملمسية للهيئة يف اللجان ويف جمموعات العمل.
حالة التنفيذ
اجتماعات اهليئة واللجان اليت انعقدت يف عام 3112ل استخدا مجيع اللغات الملمسية السة (اإلنكليزيةة
والفملنسية واإلسبانية والعملبية والصينية والملوسية) يف الدورة السةابعة والةثالثني للهيئةة ،واسةتخدا اللجنةة
التنفيذية يف دورتها التاسعة والستني مجيع اللغات الملمسيةة غةة اللغةة الملوسةية .واسةتخدا مجيةع ةان
الواضيع العااة واللجان العنية بالسةلع اللغةات اإلنكليزيةة والفملنسةية واإلسةبانية تلغةات عمةل خاصةة بهةا.
وبالنسبة إ ان التنسيق اإلقليمية ،فقةد اسةتخدا اللغةات التاليةةل الةدورة الثالثةة عشةملة للجنةة تنسةيق
الدستور الغذائي يف كامليكا الشمالية وجنوب غملب احملي اهلادئ (اللغةة اإلنكليزيةة فقة ) ،والةدورة التاسةعة
والعشملون للجنةة التنسةيق للد سةتورالغذائي يف كوروبةا (اللغةات اإلنكليزيةة والفملنسةية واإلسةبانية والملوسةية)،
والدورة التاسعة عشملة للجنة التنسيق للدستورالغذائي فى آسيا (اللغتان اإلنكليزية والصينية) ،والةدورة التاسةعة
عشملة للجنة التنسيق للدستور الغةذائي يف كامليكةةةا الالتينيةةةةة والبحةمل الكةاريبى (اللغتةان اإلنكليزيةة واإلسةبانية)،
و نة التنسيق للدستور الغذائي يف كفمليقيا (اللغتان اإلنكليزية والفملنسية) ،و نةة التنسةيق للدسةتور الغةذائي
للشملق األدنى (اللغات اإلنكليزية والفملنسية والعملبية).
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جمموعات العمل اإللكرتونية النشاة يف عام 3112ل كنش اا جمموعه  65جمموعة عمةل إلكرتونيةة .وعملة
مجيع جمموعات العمل اإللكرتونية باللغة اإلنكليزية .ان بينها  11جمموعات عمل اسةتخدا لغةات العمةل
اإلضافية التاليةل استخدا جمموعة عمل إلكرتونية اللغة الفملنسةية ،واسةتخدا  1جمموعةات عمةل اللغةة
اإلسبانية بينما استخدا جمموعة عمل واحدة اللغة الملوسية.
اجتماعات جمموعةات العمةل الفعليةة الةيت انعقةدت يف عةام 3112ل انعقةد اةا جمموعةه  13اجتماعةا فعليةا
جملموعة عمل .واستخدا مجيعها اللغة اإلنكليزية .واستخدا ثةالث جمموعةات انهةا اللغةتني الفملنسةية
واإلسبانية إضافة إ اللغة اإلنكليزية.
اهلدف :4-3
تشجيع بملااج لتنمية القدرات تساعد البلدان على إنشاء هياتل وطنية استدااة للدستور الغذائي.
النشاط  :0-4-3تشجيع الفاو وانظمة الصحة العالية على تنفيةذ بةملااج لتنميةة القةدرات تةدعم إنشةاء هياتةل وطنيةة
استدااة ذات صلة بالدستور الغذائي
حالة التنفيذ
قدا الفاو الدعم الفين الباشمل بشان فهم نصوص الدستور الغذائي ووضع الواصفات الوطنيةة التعلقةة بسةالاة
األغذيةةة باسةةتخدام نصةةوص الدسةةتور الغةةذائي إ تةةل اةةن تمبوديةةا وانغوليةةا ( )TCP/MON/3401وبوتةةان
( ،)TCP/BHU/3401وحظي مجيع بلدان رابطة كام جنوب شةملق آسةيا بالةدعم يف جمةالي تصةميم وتقيةيم
بملوتوتوالت كخذ عينات السموم الفطملية باستخدام نصوص الدستور الغذائي.
ومسح الدعم الباشمل للفاو مبشارتة كتثمل فعالية يف دورات الدستور الغةذائي وبتعزيةز الةربااج الوطنيةة للدسةتور
الغذائي يف بنغالدي ( ،)GCP/BGD/047/NETوشيلي ( ،)UTF/CHI/033/CHIوتةوت ديفةوار؛ ونيبةاجل
( ،)TCP/NEP/3402ولبنان ( ،)TCP/LEB/3401وإقليم كفمليقيا الوسةطىل الكةااةون والغةابون ومجهوريةة
كفمليقيا الوسطى (.)TCP/SFC/3402
تما قدم الدعم إ الكااةون بصفته انسق نة التنسيق للدستور الغذائي يف كفمليقيا ان خالجل بملنةااج التعةاون
التقين .TCP/SFC/3402
ومت تنظيم ثالث حلقات ع مل اشرتتة بني الفاو وانظمةة الصةحة العاليةة قبةل انعقةاد نةة تنسةيق الدسةتور
الغذائي (اول ان حساب كاانة الدستور الغذائي)ل


حلقة عمل اشرتتة بني الفاو وانظمة الصحة العالية (ممولة اةن حسةاب األاانةة) إلقلةيم نةة التنسةيق
للدستور الغذائي يف آسيا ،يف نوفمرب/تشةملين الثةاني  ،3112بشةان تعزيةز القةدرات يف جمةاجل اواصةفات
الدستور الغذائي يف بلدان رابطة كام جنوب شملق آسيا.
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حلقة عمل فنية اشرتتة بني الفاو وانظمة الصحة العالية قبل انعقاد تنسةيق الدسةتور الغةذائي يف كامليكةا
الشمالية وجنوب غملب احملي اهلادئ بشان التطورات ذات الصلة ببلدان جةزر احملةي اهلةادئ ،بةابوا
غينيا ا ديدة ،كيلوجل/سبتمرب .3112



حلقة عمل اشرتتة بني الفاو وانظمة الصحة العالية قبل انعقاد نة التنسيق للدستورالغذائي يف كوروبةا،
( 3112شارك فيهةا اوظفةو جهةات اتصةاجل الدسةتور الغةذائي اةن البلةدان التاليةةل كلبانيةا ،وكراينيةا،
وبيالروس ،ومج هوريةة اقةدونيا اليوغوسةالفية السةابقة ،وهنغاريةا ،وتاااخسةتان ،والتفيةا ،واولةدوفا،
وبولندا ،وصملبيا ،وسلوفاتيا ،وتملتيا ،وكوتملانيا).



وقدت الفاو الدعم إ حلقيت عمل للدستور الغذائي خالجل عام  ،3112اولتهما احلكواةة السويسةملية ،بالنسةبة
إ إقليم كفمليقيا ان كجل تعزيز الشارتة يف عمل الدستور الغذائي ،والثانية بشان قضايا نظافة األغذية.

وعقةةدت اشةةاورة إقليميةةة للفةةاو يف عةةام  ،3112بالنسةةبة إ البلةةدان اآلسةةيوية بشةةان المارسةةات الصةةناعية
ا يدة/نظام حتليل الخاطمل ونقا الملاقبة احلملجة ،مت خالهلا إعداد وثيقةة توجيهيةة إقليميةة بشةان العةاية
التعلقة مبمارسات التصنيع ا يدة/نظام حتليل الخاطمل ونقا الملاقبة احلملجة للبلدان اآلسيوية ،تكّيةف نة
الدستور الغذائي اخلاص بنظام حتليل الخاطمل ونقا الملاقبةة احلملجةة يف شةكل اواصةفات كو اعةاية اباشةملة
بصورة كترب وكتثمل حتديدا وان ثم قابلة لإلنفاذ.
ويف اا يتعلق مبوشمل النتائج اآلخمل 11الوارد يف اخلطة االسةرتاتيجية ،ال توجةد يف الوقة احلةالي كيةة بيانةات
اتاحة ولكن يكن مجعها بالنسبة للتقاريمل القبلة .إال كن ذلك اةن شةانه كن يقتضةي إيضةاحات بشةان اعنةى
هياتل وطنية للدستور الغذائي تعمل بشكل جيد .
النشاط  :4-4-3تشجيع البلدان النااية على حتديد ان وفملق اهام الدستور الغذائي اهلااة بالنسبة إليها وإعطائها األولوية.
حالة التنفيذ
يف الوق احلاضمل ،ال يُعملس عدد البلدان النااية اليت حددت انها ذات األولوية وتشارك فيها بشةكل نشة  .ويكةن
طلب احلصوجل على هذه البيانات خالجل الدورة التاسعة والثالثني للهيئة ان خالجل اسح هات اتصاجل الدستور الغذائي
اليت ستعقد يف وق الحق ان عام  ،3115كو يكن عوضا عن ذلك استخدام النصة الوحدة عنداا تصبح جاهزة.
النشاط  :3-4-3االستعانة ،حيثما يكون ذلك عمليا ،باجتماعات الدسةتور الغةذائي تمنتةدى إلجةملاء كنشةطة تعليميةة
وفنية لبناء القدرات بشكل فعاجل.
حالة التنفيذ
نظم ،يف عام  ،3112كتثمل ان  15حدثا بالتزاان اع انعقاد اهليئة واللجان ،على النحو التاليل

11

الوشمل  .3عدد البلدان اليت متتلك هياتل وطنية للدستور الغذائي تعمل بشكل جيد.

CX/CAC 15/38/12 - Appendix I

20



حدث خاص اشرتك بني انظمة التعاون والتنمية والدستور الغذائي بشان الملاان (الدورة الثاانةة عشةملة للجنةة
العنية بالفاتهة واخلضمل الطااجة)
حدث جانيب لربنااج الواصفات الغذائية اشرتك بني الفاو وانظمة الصحة العالية عن سالاة األعالس (الدورة
الثاانة للجنة العنية باللوثات)
انصة الفاو لألغذية احملورة وراثيا  -آخمل العلواات عن تقدم النصة والنتائج النبثقة عن الشاورة التقنية حوجل
تدني استويات احملاصيل احملورة وراثيا (الدورة السابعة والثالثون للهيئة)
آخمل العلواات عن الوقع اإللكرتوني للدستور الغةذائي  -التسةجيل والتعليةق اباشةملة علةى اإلنرتنة (الةدورة
السابعة والثالثون للهيئة)



حلقة عمل فنية بشان التطورات احلاصلة يف الدستور الغذائي والتصلة ببلةدان جةزر احملةي اهلةادئ (الةدورة
الثالثة عشملة للجنة تنسيق الدستور الغذائي يف كامليكا الشمالية وجنوب غملب احملي اهلادئ)



حلقة عمل اشرتتة بني الفاو وانظمة الصحة العالية قبل انعقةاد نةة التنسةيق للدسةتور الغةذائي بةدعم اةن
حساب كاانة الدستور الغذائي بشان تعزيز القدرات على الشارتة الفعالة يف الدستور الغذائي اع الرتتيةز علةى
السالاة الكيميائية لألغذية (الدورة التاسعة والعشملون للجنة تنسيق الدستور الغذائي يف كوروبا)
حلقة عمل بشان اسرتجاع/تتبع األغذية ضمن إطار حتليل الخاطمل  -الوقاية ان حاالت طوارئ سالاة األغذية
(الدورة التاسعة عشملة للجنة تنسيق الدستور الغذائي يف آسيا)
األحداث ا انبية للمنظمة العالية لصحة احليوانل الساهمة يف صحة البشمل ان خالجل حتسني سالاة األغذيةة
ذات الصدر احليواني (الدورة التاسعة عشملة للجنة تنسيق الدستور الغذائي يف آسيا)
األحداث ا انبية لكتب الفاو اإلقليمي آلسيا واحملي اهلادئل تعزيز القةدرات يف جمةاجل اواصةفات الدسةتور
الغذائي يف بلدان رابطة كام جنوب شملق آسيا (الدورة التاسعة عشملة للجنة تنسيق الدستور الغذائي يف آسيا)













اهلدف االسرتاتيجي :2
تطبيق نظم وممارسات فعّالة وتفوة إلدارة العمل.
اهلدف :0-2
السعي إ استحداث عملية فعالة وتفوة وشفافة وقائمة على توافق اآلراء لوضع الواصفات.
النشاط  :0-0-2االستعملاض الدوري ألساليب وإجملاءات العمل اليت تستخداها اهليئة واألجهزة الفملعيةة التابعةة هلةا
ان كجل ضمان حتديد العوقات اليت تعرتض سبيل عمل وضع العاية واعا تها ،عند االقتضاء.
حالة التنفيذ
مت ،إ حد اا ،تناوجل العوائق اليت تعرتض عمل وضع الواصفات يف الوثيقة اليت كعةدتها األاانةة بشةان إدارة
عمل الدستور الغذائي وكداء اللجنة التنفيذية ( .)CX/CAC 15/38/10وسيناق هذا البند ان جدوجل األعمةاجل
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يف اجتماع اللجنة التنفيذية ويف اجتماع اهليئة تذلك ،وقد يسفمل ذلك كيضا عن توصيات تتعلةق بةالعوائق الةيت
مت حتديدها وتعرتض عمل وضع الواصفات.
ومل تساجل ان الدستور الغذائي عن هذا النشا يف األسئلة النموذجية ،ولكةن يكةن فعةل ذلةك يف السةتقبل.
وتنظمل تل نة على األرجح إ العوائق اليت تعةرتض عمةل وضةع الواصةفات بشةكل صتلةف (مبةا يف ذلةك
احللوجل المكنة) ،وقد يشكل ذلك اعلواات قيّمة بالنسبة إ مجيع كصةحاب الصةلحة للةتفكة فيهةا 12فعلةى
سبيل الثاجل ،ناقش اللجنة العنية مبخلفات العقاقة البيطملية العوائةق الةيت تعةرتض عملةها خةالجل دورتهةا
الثانية والعشملين (كبمليل/نيسان  -اايو/كيار  ،)3115ويكن هلذا الةنهج كن يكةون افيةدا بالنسةبة إ اللجةان
األخملى كيضا.
النشاط  :4-0-2تقييم النافع ،وحيثما يكون ذلةك فعةاال اةن حيةمل التكلفةة ،تطبيةق تكنولوجيةات جديةدة لتحسةني
اتصاالت الدستور الغذائي وتدفق العمل وإدارة األنشطة.
النشاط  :3-0-2تقييم ال نافع ،وحيثما يكون ذلةك فعةاال اةن حيةمل التكلفةة ،تطبيةق تكنولوجيةات جديةدة لتحسةني
اشارتة األعضاء يف اللجان وجمموعات العمل.
حالة التنفيذ
تجزء ان اسرتاتيجية االتصاالت ا ديدة للدستور الغذائي ،سيتم النظمل يف تكنولوجيات جديدة وتدفقات عمل
سنة ،وتقييمها وتنفيذها .وبالفعل جيملي اعتماد بعض االبتكارات (خداات  ،SharePoint cloudوبملنةااج
 phpBBلنتديات الناقشة ،والربيد اآللةي) يف جمموعةات عمةل و ةان صتةارة ،وسةتعتمدها كاانةة الدسةتور
الغذائي تكل يف كساليب عملها يف حاجل ثبت فعاليتها.
وسيتم إطالق اوقع شبكي دث للدستور الغذائي حبلوجل نهاية عةام  ،3115وسيشةمل العديةد اةن السةمات
اليت ستحسن اشارتة األعضاء والملاقبني ،باإلضافة إ تدفقات عمل األاانة.
األنشطة  :2-0-2ضمان توايع مجيع وثائق عمل الدستور الغذائي بلغات عمل اللجان/اهليئة يف الوق الناسب.
حالة التنفيذ:
يتوقف توايع وثائق الدسةتور ال غةذائي يف الوقة الناسةب علةى عةدة عوااةل داخةل كاانةة الدسةتور الغةذائي
وخارجها على السواء .وفى حني ستعتمد األاانة عملية سنة وآلية بشةكل كتةرب لتةدفق الوثةائق تجةزء اةن
اسرتاتيجية االتصاالت ا ديدة ،فإنه يتعني على احلكواات الضةيفة وراسةاء اللجةان ضةمان جتهيةز الوثةائق
وتوايعها يف الوق الناسب متاشيا اع األطمل الزانية الواردة يف دليل اإلجملاءات.
النشاط  :5-0-2ايادة حتديد اواعيد اجتماعات جمموعات العمل بالتزاان اع اجتماعات اللجان.
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ورقة اناقشة بشان القضايا والشواغل اليت توثمل يف قدرة اللجنة العنية مبخلفات العقاقة البيطملية على كداء عملها بكفاءة ()CX/RVDF 15/22/2

CX/CAC 15/38/12 - Appendix I

22

حالة التنفيذ
يف عام  ،3112انعقد اا جمموعه  13اجتماعا فعليةا جملموعةات عمةل ،وباسةتثناء اجتمةاع واحةد ،انعقةدت
اجتماعات جمموعات العمل ( 23يف الائة) بالتزاان اع اجتماعات اللجان .وفقا لألجوبةة النموذجيةة ،تسةعى
مجيع ان الدستور الغذائي إ عقد اجتماعات فعلية جملموعةات العمةل بةالتزاان اةع اجتماعةات اللجةان،
اا مل يكن فعل خالس ذلك اربرا باحتياجات ددة.
اهلدف :4-2
تعزيز القدرة على التوصل إ توافق يف اآلراء يف عملية وضع الواصفات.
النشاط  :0-4-2حتسني فهم كعضاء الدستور الغذائي والندوبني ألهمية ولنهج بناء توافق اآلراء يف عمل الدستور الغذائي.
حالة التنفيذ:
هناك افتقار إ العلواات بشان ثالثة اوشملات (ان كصل كربعة) .سيتم بلورة توجيهات عةن بنةاء توافةق اآلراء
ضمن اإلطار الزاين النشود (.)3116
يف عام  ،3112عقد اا جمموعه  17نة اجتماعات (باستثناء اللجنة التنفيذية) ،ان بينها مخس ان على
األقل (الدورة األو للجنة العنية بالتوابل وكعشاب الطهي ،والدورة الثالثة والثالثون للجنةة العنيةة باألمسةاك
والنتجات السمكية ،والدورة السابعة والعشملون للجنة العنية بالفاتهة واخلضمل الصنعة ،والدورة الثاانة للجنة
العنية باللوثات يف األغذية ،والدورة احلادية والعشملون للجنة العنية بفحة الةواردات والصةادرات الغذائيةة
ونظم اصدار الشهادات) نظم حلقة دراسية/حلقة عمل بالنسبة إ الندوبني الذين يشارتون للمملة األو قبةل
انعقاد ا لسة العااة.
النشاط  :4-4-2السعي ،ان خالجل إقااة الشبكات والتدريب وحلقةات العمةل ،إ حتسةني جمموعةة اهةارات راسةاء
جمموعات العمل واللجان للتوصل إ توافق اآلراء.
حالة التنفيذ:
سيستممل توجيه راساء اللجان وتاطةهم ان خالجل تنظيم كاانة الدستور الغذائي الجتماعني فعلةيني جملمةوعيت
عمل يف عام ( 3115يف اا يتعلق بالةدورة التاسةعة والعشةملين للجنةة العنيةة بالبةادئ العااةة والةدورة الثاانةة
والثالثني للهيئة) .ويف نهاية عام  ،3115ستستفسمل األاانة عن احتياجات الملاساء يف جماجل التدريب ان كجل
إتاحة جمموعات عمل كنسب للملاساء يف عام .3116
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املرفق الثاني
توافر البيانات واملعلومات للرصد ومصدرها
النشاط

التوفر

املصدر

اهلدف االسرتاتيجي :0
وضع اواصفات غذائية دولية تعاجل قضايا األغذية الملاهنة والستجدة
اهلدف :0-0
وضع اواصفات جديدة للدستور الغذائي واستعملاض الوجودة انها ،استنادا إ كولويات هيئة الدستور الغذائي.
النشاط  :0-0-0تطبيق اعاية صنع القةملار وحتديةد األولويةات بشةكل اتسةق
عرب صتلف اللجةان لضةمان تقةدّم الواصةفات وجمةاالت العمةل ذات األولويةة اتوفملة جزئيا
القصوى بطمليقة اناسبة ان حيمل التوقي .
النشاط  :4-0-0تعزيز عملية االستعملاض التقييمي لتحسني رصد الواصفات.

اتوفملة

األجوبة النموذجية
البيانات الوجودة
البيانات الوجودة

اهلدف :4-0
حتديد القضايا الستجدة 13واحتياجات األعضاء بشكل استباقي ،وعند االقتضاء ،وضع اواصفات غذائية ذات صلة.
النشاط  :0-4-0وضع نهج انتظم ان كجل تشةجيع حتديةد القضةايا الناشةئة
ذات الصلة بسالاة األغذية والتغذية والمارسات العادلة يف جتارة األغذية.

اتوفملة جزئيا

األجوبة النموذجية

النشاط  :4-4-0وضع وتنقيح الواصةفات الدوليةة واإلقليميةة حسةب احلاجةة
تلبية لالحتياجات اليت حددها األعضاء ،واسةتجابة للعوااةل الةيت تةوثمل علةى اتوفملة جزئيا
سالاة األغذية والتغذية والمارسات العادلة يف جتارة األغذية.

األجوبة النموذجية

اهلدف :3-0
تعزيز التنسيق والتعاون اع النظمات الدولية األخملى العنية بوضع الواصفات سعيا إ جتنب اادواجيةة ا هةود
وتعظيم الفملص.
النشاط  :0-3-0تشجيع التعاون يف وضةع اواصةفات الدسةتور الغةذائي اةع النظمةة
العالية لصحة احليوان واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشان الواصفات الةيت تغطةي اتوفملة
السلسلة التواصلة ان الزرعة إ الائدة وتوثمل يف الدستور الغذائي ويف تلك النظمتني.

البيانات الوجودة

 13تُفسمل القضايا الستجدة التعلقة بسةالاة األغذيةة والتغذية ة علةى كنهةا تتضةمن االبتكةارات العلميةة والتكنولوجيةة والخةاطمل الناشةئة ذات الصةلة
بالتحقيقات ا ارية كو باحداث غة عادية (اثل الكوارث الطبيعية والتهديدات اخلارجية).
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النشاط
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التوفر

النشاط  :4-3-0تشجيع التعاون اع النظمات احلكواية وغة احلكواية الدوليةة
األخملى العنية بوضع الواصفات ان كجل دعةم وضةع اواصةفات الدسةتور الغةذائي اتوفملة
ذات الصلة ولتعزيز الوعي مبواصفات الدستور الغذائي وفهمها واستخدااها.

املصدر
البيانات الوجودة

اهلدف االسرتاتيجي :4
ضمان تطبيق ابادئ حتليل الخاطمل يف وضع اواصفات الدستور الغذائي.
اهلدف :0-4
ضمان االستخدام التناسق لبادئ حتليل الخاطمل وللمشورة العلمية.
النشاط  :0-0-4استخدام الشورة العلمية الصادرة عن كجهزة اخلرباء الشرتتة
بةةني الفةةاو وانظمةةة الصةةحة العاليةةة ،إ كقصةةى حةةد ممكةةن ،يف جمةةاجل وضةةع
اتوفملة جزئيا
الواصفات اخلاصة بسالاة األغذية والتغذية استنادا إ ابادئ العمةل لتحليةل
الخاطمل الواجب تطبيقها يف إطار الدستور الغذائي .

األجوبة النموذجية
البيانات الوجودة

النشاط  :4-0-4تشجيع إشةملاك اخلةربات العلميةة والفنيةة للبلةدان األعضةاء
وممثليها يف وضع اواصفات الدستور الغذائي.

اتوفملة جزئيا

األجوبة النموذجية

النشاط  :3-0-4ضمان النظمل بشكل تاال يف مجيع العواال ذات الصةلة عنةد
استكشاس خيارات إدارة الخاطمل يف سياق وضع اواصفات الدستور الغذائي.

اتوفملة جزئيا

األجوبة النموذجية

النشاط  :2-0-4إبالغ مجيع األطملاس الهتمة بالتوصيات التعلقة بإدارة الخاطمل.

اتوفملة جزئيا

األجوبة النموذجية
البيانات الوجودة
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التوفر

املصدر

اهلدف :4-4
متكني احلصوجل على الشورة العلمية بصورة استدااة.
النشاط  :0-4-4تشجيع األجهزة الملئاسية للفاو وانظمة الصحة العالية علةى
حتديد تقديم الشورة العلمية تاولوية عليا وختصي اا يكفي ان الوارد لشةورة
اخلرباء الشرتتة بني النظمتني ،ال سيما ان كجهزة اخلرباء اثل نة اخلةرباء
اتوفملة جزئيا
الشرتتة العنية بالواد الضافة إ األغذية ،واجتماعات اخلرباء الشرتتة بشةان
تقييم الخاطمل اليكملوبيولوجية ،واالجتماع الشةرتك بشةان صلفةات البيةدات،
واجتماعات اخلرباء الشرتتة بشان التغذية.
النشاط  :4-4-4تشجيع األعضاء على االستمملار يف تقديم الدعم الالي لشةورة
اخلةةرباء الشةةرتتة بةةني الفةةاو وانظمةةة الصةةحة العاليةةة ،ال سةةيما اةةن كجهةةزة
اخلةةرباء ،اثةةل نةةة اخلةةرباء الشةةرتتة العنيةةة بةةالواد الضةةافة إ األغذيةةة ،اتوفملة
واجتماعات اخلرباء الشرتتة بشان تقييم الخةاطمل اليكملوبيولوجيةة ،واالجتمةاع
الشرتك بشان صلفات البيدات ،واجتماعات اخلرباء الشرتتة بشان التغذية.
النشااط  :3-4-4استكشةةاس اصةادر اناسةةبة كخةملى لتمويةةل الشةورة العلميةةة
الشرتتة بني الفاو وانظمة الصحة العالية.

اتوفملة

اعلواات اةن الفةاو
وانظمةةةة الصةةةحة
العالية

اعلواات اةن الفةاو
وانظمةةةة الصةةةحة
العالية
البيانات الوجودة

اهلدف :3-4
ايادة اإلسهااات العلمية ان جانب البلدان النااية.
النشاط  :0-3-4تشجيع البلدان النااية على تقديم البيانات استجابة لنداءات
كجهزة اخلرباء الشرتتة بني الفةاو وانظمةة الصةحة العاليةة اةن خةالجل تعزيةز اتوفملة جزئيا
قدرات توليد البيانات التعلقة بالسالاة الغذائية والتغذية.

اعلواات اةن الفةاو
وانظمةةةة الصةةةحة
العالية
اعلواات اةن الفةاو
وانظمةةةة الصةةةحة
العالية

النشاط  :4-3-4تشجيع الفاو وانظمة الصحة العالية على دعم الةربااج الةيت
تهدس إ تعزيز قدرة البلدان النااية على توليد البيانات ومجعها وتقديها.

اتوفملة

النشاط  :3-3-4تشجيع الشارتة الستمملة والتواصلة للخرباء الفنيني والعلميني
ان البلدان النااية يف عمل الدستور الغذائي.

اتوفملة

البيانات الوجودة

النشاط  :2-3-4تشجيع إقااة شبكات ان األعضاء والشارتة فيها ان كجل تعزيةز
التعاون يف توليد البيانات اليت يكن تقديها لكي تستعملضها ان اخلرباء.

اتوفملة جزئيا

البيانات الوجودة
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التوفر

النشاط

املصدر

اهلدف االسرتاتيجي :3
تسهيل الشارتة الفعالة ألعضاء الدستور الغذائي تافة.
اهلدف :0-3
ايادة الشارتة الفعالة للبلدان النااية يف الدستور الغذائي.
النشاااط  :0-0-3تشةةجيع األعضةةاء علةةى وضةةع تملتيبةةات اوسسةةية وطنيةةة
استدااة ان كجل تشجيع الساهمة الفعالة يف عمليات وضع اواصةفات اخلاصةة اتوفملة جزئيا
بالدستور الغذائي.

البيانات الوجودة

النشاط  :4-0-3تشجيع استخدام ابةادرات الشةملاتة لزيةادة فعاليةة اشةارتة
البلدان النااية ،اثل االشرتاك يف استضافة اللجان وجمموعةات العمةل ،مبةا يف اتوفملة جزئيا
ذلك إعداد وثائق توجيهية ،باالستفادة ان الدروس الستخلصة.

البيانات الوجودة

النشاط  :3-0-3تشجيع الساهمات الالية يف حساب كاانةة الدسةتور الغةذائي
والبادرة اليت ستحل له.
النشاط  :2-0-3دعم ختطي ابادرة حتل
وتطويملها.

ل حساب كاانة الدستور الغذائي

النشاط  :5-0-3التشةجيع ،قةدر اإلاكةان ،علةى اسةتخدام اللغةات الملمسيةة
للهيئة يف اللجان ويف جمموعات العمل.

اتوفملة

العلواةةةةةات اةةةةةن
انظمةةةةة الصةةةةحة
العالية

اتوفملة

البيانات الوجودة

اتوفملة

األجوبة النموذجية
البيانات الوجودة

اهلدف :4-3
تشجيع بملااج لتنمية القدرات تساعد البلدان على إنشاء هياتل وطنية استدااة للدستور الغذائي.
النشاط  :0-4-3تشجيع الفاو وانظمة الصحة العالية على تنفيذ بملااج لتنميةة
القدرات تدعم إنشاء هياتل وطنية استدااة ذات صلة بالدستور الغذائي

اتوفملة جزئيا

اعلواات اةن الفةاو
وانظمةةةة الصةةةحة
العالية

النشاط  :4-4-3تشجيع البلدان النااية على حتديد ان وفملق اهام الدسةتور
الغذائي اهلااة بالنسبة إليها وإعطائها األولوية.

غة اتوفملة

-

النشاط  :3-4-3االستعانة ،حيثما يكةون ذلةك عمليةا ،باجتماعةات الدسةتور
الغذائي تمنتدى إلجملاء كنشطة تعليمية وفنية لبناء القدرات بشكل فعّاجل

اتوفملة

األجوبة النموذجية
البيانات الوجودة
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التوفر

املصدر

اهلدف االسرتاتيجي :2
تطبيق نظم وممارسات فعّالة وتفوة إلدارة العمل.
اهلدف :0-2
السعي إ استحداث عملية فعالة وتفوة وشفافة وقائمة على توافق اآلراء لوضع الواصفات.
األنشااطة  :0-0-2االسةةتعملاض الةةدوري ألسةةاليب وإجةةملاءات العمةةل الةةيت
تستخداها اهليئة واألجهزة الفملعية التابعة هلا ان كجل ضمان حتديد العوقات اتوفملة جزئيا
اليت تعرتض سبيل عمل وضع العاية واعا تها ،عند االقتضاء.

البيانات الوجودة

النشاط  :4-0-2تقييم النافع ،وحيثما يكون ذلةك فعةاال اةن حيةمل التكلفةة،
تطبيق تكنولوجيات جديدة لتحسني اتصاالت الدسةتور الغةذائي وتةدفق العمةل اتوفملة
وإدارة األنشطة.

البيانات الوجودة

النشاااط  :3-0-2تقيةةيم النةةافع ،وحيثمةةا يكةةون ذلةةك فعةةاال اةةن حيةةمل
التكلفة ،تطبيق تكنولوجيات جديدة لتحسني اشارتة األعضةاء يف اللجةان اتوفملة
وجمموعات العمل.

البيانات الوجودة

األنشطة  :2-0-2ضمان توايع مجيةع وثةائق عمةل الدسةتور الغةذائي بلغةات
عمل اللجان/اهليئة يف الوق الناسب.

اتوفملة

النشاط  :5-0-2ايادة حتديد اواعيد اجتماعات جمموعات العمل بالتزاان اع
اجتماعات اللجان.

اتوفملة

األجوبة النموذجية
البيانات الوجودة
األجوبة النموذجية
البيانات الوجودة

اهلدف :4-2
تعزيز القدرة على التوصل إ توافق يف اآلراء يف عملية وضع الواصفات.
النشاط  :0-4-2حتسني فهم كعضاء الدستور الغذائي والندوبني ألهمية ولةنهج
بناء توافق اآلراء يف عمل الدستور الغذائي.

اتوفملة

النشاط  :4-4-2السعي ،ان خالجل إقااة الشبكات والتدريب وحلقات العمةل ،إ
حتسني جمموعة اهارات راساء جمموعات العمل واللجان للتوصل إ توافق اآلراء.

اتوفملة

األجوبة النموذجية
البيانات الوجودة
البيانات الوجودة

