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إىل:

2019

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

من:

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

املوضوع:

طلب تقدمي تعليقات على مشروع اخلطة االسرتاتيجية املراجعة للدستور الغذائي

آخر مهلة:

 30أبريل/نيسان

للفرتة 2025-2020

2019

اخللفية
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يف أعقاب القرارات اليت اختذهتا اللجنة التنفيذية للدستور الغذائي يف دورهتا السادسة والسبعني ،1صدر التعميم
 CL 2018/67/OCS-CACيف شهر أغسطس/آب  2018الذي يطلب إبداء التعليقات على مشروع اخلطة
االسرتاتيجية للدستور الغذائي للفرتة  .2025-2020وقد أجاب اثنان ومخسون من األعضاء على التعميم (التعليقات
متاحة هنا) وقد حبثت يف هذه التعليقات جلنة فرعية منبثقة عن اللجنة التنفيذية للدستور الغذائي خالل االجتماع الذي
عقدته يومي  19و 20ديسمرب/كانون األول  .2018وجرى تعميم ملخص الرئيس خالل اجتماع اللجنة الفرعية على
األعضاء يف الدستور الغذائي.
2
توخي الشمولية والدقّة يف التوقيت من
وذ ّكرت اللجنة التنفيذية للدستور الغذائي يف دورهتا اخلامسة والسبعني أبمهية ّ
أجل وضع خطتها االسرتاتيجية اجلديدة وقيمة املشاورات اإلقليمية .وعليه ،فقد استضاف املنسقون اإلقليميون جمموعة
من االجتماعات خالل الفرتة املمت ّدة من سبتمرب/أيلول إىل نوفمرب/تشرين الثاين  2018لتيسري املناقشات بشأن اخلطة
االسرتاتيجية ومساعدة األعضاء على إعداد تعليقاهتم .وأعطى املنسقون اإلقليميون تعقيباهتم على هذه املناقشات مباشرة
خالل اجتماع اللجنة الفرعية املنبثقة عن اللجنة التنفيذية للدستور الغذائي.
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يف سياق االجتماع ويف فرتة املتابعة الالحقة له.
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وقد متّت مراجعة مشروع اخلطة االسرتاتيجية للفرتة
ومشلت التعديالت ما يلي:


2025-2020

تعديالت على نص املقدمة واجلدول املتعلق أبهداف التنمية املستدامة

 1الوثيقة
 2الوثيقة REP18/EXEC2-Rev.1
REP19/EXEC1
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تعديالت على النص اخلاص ابلدوافع من أجل مراعاة احتياجات التوحيد اليت تنشأ عن اآلاثر احملتملة لالجتاهات
والتحدايت على صحة املستهلك والتجارة ابألغذية يف السياق العاملي األوسع نطاقًا
تعديل على بيان الرؤية وإضافة بيان املهمة
يدا من املناقشات بشأن أي
اإلبقاء على القيم األساسية كما وردت لكن مع اإلقرار أب ّن ذلك قد يستدعي مز ً
تغيريات ضرورية يف ضوء التعليقات الواردة
تعديالت حتريرية طفيفة على األهداف اخلمسة بغرض التوضيح
املسوغ
املسوغ املنطقي لكل هدف يف املشروع األصلي وحذف ّ
إضافة فقرة سردية قصرية ضمن كل هدف مع مراعاة ّ
املنطقي نتيجة لذلك
مراجعة األهداف بغرض التوضيح والتبسيط
مراجعة جوهرية للمؤشرات متاشيًا مع األهداف املراجعة لتسهيل عملية رصد تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية[ .سوف تُع ّد
مذكرة معلومات عن مصادر البياانت من أجل الرصد مقارنة ابملؤشرات قبل انعقاد الدورة الثانية واألربعني هليئة
الدستور الغذائي]
مراجعة النواتج يف ضوء ما تق ّدم.
حذف األنشطة بعدما اتفقت اللجنة الفرعية على ضرورة وجود متييز واضح بني اخلطة االسرتاتيجية وخطة العمل
لتنفيذها .يُقرتح إعداد خطة العمل املصاحبة بعد اعتماد اخلطة االسرتاتيجية من جانب هيئة الدستور الغذائي يف
دورهتا الثانية واألربعني واستعراضها يف دورهتا الثالثة واألربعني يف عام  .2020ومن شأن فصل اخلطة االسرتاتيجية
يدا من املرونة واملشاركة من جانب األعضاء يف عملية التخطيط لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية.
أن يتيح مز ً

ومتاشيًا مع قرارات اللجنة التنفيذية يف دورهتا السادسة والسبعني ،جيري حاليًا تعميم اخلطة االسرتاتيجية املراجعة على
األعضاء كافة جلولة جديدة من التعليقات .وسوف تبحث اللجنة الفرعية املنبثقة عن اللجنة التنفيذية يف الردود اليت
سرتدها على هذا التعميم ويف أي نتائج سوف تصدر عن االجتماعات مبشاركة األعضاء من أجل وضع مشروع اخلطة
متهيدا لعرضه على هيئة الدستور الغذائي يف دورهتا الثانية واألربعني.
االسرتاتيجية بصيغته النهائية ً

طلب إبداء تعليقات
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إ ّن األعضاء يف الدستور الغذائي واملراقبني مدعوون إىل إبداء تعليقاهتم على النسخة املراجعة من اخلطة االسرتاتيجية
للدستور الغذائي للفرتة  2025-2020واملتاحة عرب نظام التعليقات اإللكرتوين للدستور الغذائي:
 ،https://ocs.codexalimentarius.org/بناء على التوجيهات أدانه.
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أنتم مشجعون ،عند إعداد تعليقاتكم ،على املشاركة بنشاط يف أي مناقشات على املستوى اإلقليمي إبشراف املنسق
اإلقليمي.
ويرجى منكم ،عند إعداد تعليقاتكم ،أن أتخذوا بعني االعتبار التغيريات اليت أدخلتها اللجنة الفرعية وال سيما املسائل
التالية:
 التعديالت اليت أدخلت على القسم اخلاص ابلدوافع وما إذا كان هذا القسم ابت ( )1يعكس تعليقات األعضاء
يف ردودهم على التعميم السابق؛ ( )2ويقيم توازًان مناسبًا من جهة بني السعي إىل توخي اإلجياز يف اخلطة
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االسرتاتيجية ومن جهة أخرى أمهية اإلقرار أب ّن هذه الدوافع قد تكون هلا أتثريات على صحة املستهلك
واملمارسات العادلة يف جتارة األغذية وأنّه قد يكون ابإلمكان توحيد إدارة هذه التأثريات ضمن نطاق الوالية
الفريدة للدستور الغذائي.
ظل عدم وجود توافق يف اآلراء يف التعليقات الواردة من األعضاء بشأن إمكانية تعديل القيم
اإلقرار أبنه ،يف ّ
يتم أي نقاش إضايف ضمن احملفل املناسب خارج نطاق توضيح اخلطة االسرتاتيجية
األساسية ،ينبغي أن ّ
تبسيط األهداف واملؤشرات يف ضوء التعليقات الواردة ًردا على التعميم واملناقشات خالل االجتماعات اإلقليمية
حبضور األعضاء
اقرتاح إعداد خطة عمل مصاحبة ابالستناد إىل إسهامات األطراف املسؤولة

توجيهات عامة إلبداء التعليقات
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ينبغي إبداء التعليقات من خالل جهات االتصال لدى األعضاء يف الدستور الغذائي واملراقبني ابستخدام نظام التعليقات
اإللكرتوين.
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وجيوز جلهات االتصال لدى األعضاء يف الدستور الغذائي واملراقبني الدخول إىل نظام التعليقات اإللكرتوين والوصول إىل
الوثيقة املفتوحة للتعليقات عن طريق اختيار " "Enterيف الصفحة املعنونة ” ،“My reviewsاملتاحة بعد تسجيل
الدخول إىل النظام.

 -10ويُطلب إىل جهات االتصال لدى األعضاء يف الدستور الغذائي واملنظمات اليت تتمتع بصفة مراقب تقدمي التغيريات
املقرتحة والتعليقات/املربرات ذات الصلة بشأن فقرة حمددة (حتت إطار الفئات التالية :اجلوانب التحريرية واجلوهرية والفنية
واملتعلقة ابلرتمجة) و/أو على مستوى الوثيقة (تعليقات عامة أو موجزة) .وميكن االطالع على توجيهات إضافية بشأن
فئات التعليقات وأنواعها يف نظام التعليقات اإللكرتوين ضمن األسئلة املتكررة ( )FAQsيف النظام نفسه.
 -11وميكن االطالع على موارد أخرى خاصة هبذا النظام ،مبا يف ذلك دليل املستخدم ودليل موجز ،من خالل الرابط التايل:
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/resources/ocs/en/.

 -12وابلنسبة إىل األسئلة املتعلقة بنظام التعليقات اإللكرتوين ،يرجى االتصال على العنوان التايل:
.Codex-OCS@fao.org

