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إىل:

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 إس ه ه ههعدمد وجياا توملعد ججللة المععي االرجلة ااتدبتة اليس ه ه ههتوس ااا ا وار س ه ه ههد عد
بشأن تلتلل بلدان املبدائ املتتلقة بيوس ااتلم

آخر معلة:

 30نوفجرب/تشرين ااثدين

2019

متلومد أسدسلة
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أقرت اهليئة يف دورهتا الثانية واألربعني 1توص ي يييات الللنة التنفيذية يف دورهتا ال ي ييابعة وال ي ي عني 2بش ي ييشا نش ي يياة نة رعية
ّ
من ثقة عن الللنة التنفيذية معنية بتط يق بياانت امل ادئ املتعلقة بدور العلم (يش ي ي ي ي ي ييار ليها يف ما بعد ابس ي ي ي ي ي ييم ال ياانت
3
تكوا اختصاصاهتا على النحو التايل:

(أ

ص ييياغة توجيهات عملية لزجهزل الفرعية للدس ييتور الغذائي ولر س ييائها بش ييشا تفعي بياانت امل ادئ املتعلقة بدور العلم
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وتن ثق االختص يياص ييات من املناقش ييات اليت جرت خ ل الدورل ال ييابعة وال ي ي عني لللنة التنفيذية والدورل الثانية واألربعني
للهيئة بش ي ييشا وأليقة األمانة ول اتريخ الفقرل  4من ال ياانت ابمل ادئ وانعكاس ي يياهتا ( CX/EXEC 19/77/10وت ي ييتند
ابألسيياإ ىل الفقرل  6-5-6من تلك الوأليقة مع صييا ة عنصيير صييو توا ق ارآراة .وأشييارت اهليئة أي ييا ىل أنب ين غي
عدم عادل تح ال ياانت.
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وسييينصيب تركيز ا ولة األوىل من املشيياورات على حتديد النطاق ول العناصيير الرئي ييية الث ألة يف االختصيياصييات ،وهي:
التوجيهات العملية ؛ وتفعي ال ياانت ؛ واسي ي ي ييتكمال التوجيهات بشي ي ي ييشا توا ق ارآراة  .وسي ي ي ييت ي ي ي ييتخدم الللنة الفرعية

لتمكني الدس ي ييتور الغذائي من وص ي ييع مواص ي ييفات وتات األع ي يياة ليها وت ي ييتند ىل العلوم ،مع اإلقرار ابحلاالت املختلفة
يف املناطق املختلفة من العامل ،واستكمال التوجيهات الواردل يف التدابري الرامية ىل تي ري التوص ىل توا ق يف ارآراة .

1
2
3

الدورل الثانية واألربعوا هليئة الدستور الغذائي.
الدورل ال ابعة وال عوا لللنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي.
املر ق الرابع ابلوأليقة .REP19/EXEC2
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التعقي ات الواردل من أج عداد وأليقة أوليّة بش ي ي ي ي ي ييشا التوجيهات العملية لتفعي ال ياانت ،س ي ي ي ي ي ييتنظر يها الللنة التنفيذية
يف دورهتا الثامنة ال عني يف رباير/ش اط .2020

طلب تقيمي تتللقد /إسعدمد
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ّا أع يياة الدس ييتور الغذائي واملراق ني مدعووا ىل تقدمي ردودهم على األس ييئلة الواردل أدانه من خ ل النموذت املتا عرب
نظام التعليقات اإللكرتوين للدستور الغذائي ،https://ocs.codexalimentarius.org/ :بناة على التوجيهات أدانه.
أاف :ااتوملعد ااتجللة
ااسههلال  :1ه هناك نوع أو شييك دد للنتائج املتوخالي كيك نكننا صييماا عالية النتائج على أكم وجب من ي
عطاة توجيهات مفيدل لتفعي ال ياانتي يرجى التوسع يف اإلجابة.
ابء :أسئلة حول تلتلل اابلدان
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سرتكز هذه اجملموعة من األسئلة على حتديد التحدايت الرئي ية يف جمال تفعي ال ياانت اليت سيتعني معا تها ابالسرتشاد
ابلتوجيهات العملية و مكانية تط يق التوجيهات واإلجراةات املوجودل ع ا .
ااسههلال  :2من خ ل خربتكم يف اجتماعات الدسييتور الغذائي ،ه ال ظتم االت جرى يها تط يق ال ياانت بنلا ي
يرجى تقدمي وص ي ييك للحالة واإلجراةات املتخذل خاص ي يية يف ما يتعلق بدور املندوبني والرئي واألمانة .ويرجى أي ا ي ي يا ذكر
أي جراةات أو توجيهات أو تقنيات صا ية جديدل أو قائمة مت استخدامها وكانت مفيدل.
ااسه ه ه ه ههلال  :3ه ال ظتم االت كاا نكن يها ،يف رأيكم ،تط يق ال ياانت ولكنها مل تطّق .ماذا كانت األس ي ي ي ي ي ي ابي
ما هي التوجيهات أو اإلجراةات ا ديدل أو القائمة اليت كانت ست اعد املندوبني والرئي واألمانة على القيام بذلكي
ااسلال  :4ما هي ،يف نظركم ،احلاالت اليت كاا نكن يها تط يق ال ياانت بشك مفيدي
ااسلال  :5ما هي احلاالت اليت ال نكن يها تط يق ال ياانت وما هي اخليارات األخرى اليت نكن تط يقها يف هذه احلالة
(قد تكوا خيارات مذكورل يف وأليقة األمانة أو خيارات أخرى .
مكجل التوملعد من أمل تلسري توافق اآلساء
ملم :أسئلة بشأن قسم ّ
متلومد أسدسلة :ااتوملعد احلدالة بشأن توافق اآلساء
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تنص ال ئحة الداخلية للدس ييتور الغذائي على أا ت ذل اهليئة قص ييارى جهدها للتوصي ي بتوا ق ارآراة ىل اتفاق .وال جو
الللوة ىل التص ي ي ييويت يف اراذ القرارات املتعلقة ابعتماد املواص ي ي ييفات أو تعديلها ال ذا ش ي ي ييلت هذه ا هود يف التوص ي ي ي
ىل توا ق يف ارآراة (الق م األول من دلي اإلجراةات ،الفقرل الثانية من املادل الثانية عشرل .
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ويقدم الق ي ي ييم املعنوا التدابري الرامية ىل تي ي ي ييري التوص ي ي ي ىل توا ق يف ارآراة (املر ق بدلي جراةات الدسي ي ييتور الغذائي
عددا من اخليارات اليت ين غي ات اعها للتوص ىل توا ق يف ارآراة.
ا
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كما حتتوي اخلطوط التوجيهية لر سي يياة اا الدسي ييتور الغذائي وأ رقة املهام احلكومية الدولية املخص ي يصي يية؛ (الق ي ييم الثال
من دليي اإلجراةات على ق ي ي ي ي ي ييم ول التوا ق يف ارآراة يش ي ي ي ي ي ييري ىل مييا يلي 1( :الفقرل  2من املييادل الثييانييية عش ي ي ي ي ي ييرل
(كما هو وارد أع ه بص ي يييغة )تلفة ؛ ( 2ت ي ييمح جراةات وص ي ييع مواص ي ييفات الدس ي ييتور والنص ي ييو ذات الص ي ييلة جراة
رصا على صماا شفا ية العملية والتوص ىل ّ تو يقي يي ّ ر التوص ىل اتفاق عام يف
مناقشات كاملة وت ادل ارآراة ا
يتعني مراعاتب عند التقدم
ارآراة؛ ( 3يتحم الرئي معظم م ي ي ي ي ي ييقولية تي ي ي ي ي ي ييري حتقيق االتفاق العام يف ارآراة؛ ( 4وما ّ
يف وصع املواصفات؛ ( 5يتعني أا يتكف الرئي أبخذ وجهات نظر األع اة املعنيني يف االعت ار وأا ي عى ىل التو يق
يقرر أنب مت التوص ىل توا ق يف ارآراة؛ ( 6التدابري اليت يتعني تط يقها لتي ري قيام اتفاق عام
بني ارآراة املتعارصة ق أا ّ
يف ارآراة (بصيغة )تلفة ؛ وعند دوث أ مة يف وصع املواصفات ،على الرئي أا ينطر يف قيامب بدور املي ر أو أا يعني
مي ارا خارجياا.
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وتشري اخلطة االسرتاتيلية للدستور الغذائي ىل بناة توا ق يف ارآراة كقيمة أساسية.

األسئلة:
 -10وكما هو م ني أع ه ،هناك توجيهات جوهرية ول التوا ق يف ارآراة يف جراةات الدس ي ي ي ي ي ييتور الغذائي اليت ط قها بنلا
ر سيياة الدسييتور الغذائي .معظم مواصييفات الدسييتور الغذائي تعتمد بتوا ق ارآراة وهناك على العموم االت ش يكالية
جدا .ويتص ال ياا  4ابحلاالت اإلشكالية اليت حتول يها اعت ارات أخرى دوا التوص ىل توا ق يف ارآراة .وي مح
قليلة ا
تط يق ال ياا لزع يياة املعارصييني ابالمتناع عن الق ول دوا أا ننعوا ابل ييرورل اراذ الدسييتور الغذائي لقرار .وتقيّم األسييئلة
التالية ما ذا كانت هناك أي ألغرات يف التوجيهات احلالية.
ص ي ي ىل توا ق يف ارآراةي ما هي الدروإ
ااس ههلال  :6ه لدى الر سي يياة ما يكفي من التوجيهات ول كيفية تي ي ييري التو ّ
امل تخلصة من التوجيهات القائمةي وما هي التوجيهات أو اإلجراةات أو التدري ات اإلصا ية اليت قد تكوا مفيدلي
التوص ىل توا ق يف ارآراة ومىت شلت مجيع ا هود
ااسلال  :7ه لدى الر ساة ما يكفي من التوجيهات بششا مىت مت ّ
امل ذولة لتحقيق توا ق يف ارآراةي
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ااسلال  :8ه هناك اجة ىل ربط ال ياانت بتوجيهات الدستور الغذائي القائمة الياا بششا التوا ق يف ارآراةي
ااسلال  :9ما رأيكم يف الطرق الفعالة لتي ري را تقدم يف املواصفات ،خاصة ابلن ة ىل الق ااي املعقدل.
اال :أية قضداي أخرى
ااسه ه ه ه ههلال  :10أي تعليقييات أو اقرتا ييات أخرى لكي تنظر يهييا الللنيية الفرعييية لييدى عييداد توجيهييات عملييية لتفعيي
ال ياانت.

توملعد اتقيمي ااتتللقد
 -11ين غي تقدمي التعليقات من خ ل جهات اتص ي ييال الدس ي ييتور الغذائي لدى األع ي يياة واملراق ني ابس ي ييتخدام نظام التعليقات
اإللكرتوين.
 -12وجو هات االتصي ي ييال لدى األع ي ي يياة يف الدسي ي ييتور الغذائي واملراق ني الدخول ىل نظام التعليقات اإللكرتوين والوصي ي ييول
ىل الوأليقة املفتو ة للتعليقات عن طريق اختيار  Enterيف الص ي ي ي ييفحة املعنونة " ،My reviewsاملتا ة بعد ت ي ي ي ييلي
الدخول ىل النظام.
 -13ويُطلب ىل جهات االتص ي ي ييال لدى األع ي ي يياة يف الدس ي ي ييتور الغذائي واملنظمات اليت تتمتع بص ي ي ييفة مراقب تقدمي التغيريات
املقرت ة والتعليقات/املربرات ذات الص ييلة بش ييشا قرل ددل (حتت طار الفئات التالية :ا وانب التحريرية وا وهرية والفنية
واملتعلقيية ابلرتمجيية و/أو على م ي ي ي ي ي ييتوى الوأليقيية (تعليقييات عيياميية أو موجزل  .ونكن االط ع على توجيهييات صي ي ي ي ي ي ييا ييية
بششا ئات التعليقات وأنواعها يف نظام التعليقات اإللكرتوين صمن األسئلة املتكررل ( FAQsيف النظام نف ب.
 -14ونكن االط ع على موارد أخرى خاصي يية اذا النظام ،ا يف ذلك دلي امل ي ييتخدم ودلي موجز ،من خ ل الرابط التايل:
.http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/resources/ocs/en/
 -15وابلن ة ىل األسئلة املتعلقة بنظام التعليقات اإللكرتوين ،يرجى االتصال على العنواا التايل:

Codex-OCS@fao.org.

