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برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
الصحة العالمية
اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي
الدورة السابعة والسبعون
المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية ،جنيف ،سويسرا 5-1 ،يوليو/تموز

الخطة االستراتيجية للفترة  :2019-2014حالة التنفيذ

2019

(من إعداد أمانة الدستور الغذائي بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية)
معلومات أساسية
-1
 1-1اعتمدت الدورة السااااادسااااة واليئةون لسيوة الدسااااتور الغذائي ( )2013الخطة االساااات ا يجية
لسيوة الدستور الغذائي للفت ة ( 2019-2014الخطة االست ا يجية) .1واللجنة التنفيذية مسؤولة بالدرجة
األولى عن رصااد نفيذ الخطة االساات ا يجية ساانويا .ودد أذعدا تذا التل ي للساانة التلويمية الخامسااة
ودبل األخي ة ( )2018من التنفيذ.
 2-1بنا ًء على طلب الدورة التاسااااعة واليئةين لسيوة الدسااااتور الغذائي إج اء اسااااتع ا منتظ
لممارساااات إدارة عمل الدساااتور الغذائي نجزء من رصاااد الخطة االسااات ا يجيةع نذفاذ االساااتع ا
اليالث بليادة األمانة في الفت ة بين ساااااابتمب /أيلو  2018وفب اي /شااااااباط  2019ور انز على وظيفة
االستع ا التلييمي للجنة التنفيذية (النشاط  .)2-1-1و د النتائج والتوصيات ذات الصلة من تذا
في الوةيلة .CX/EXEC 19/77/5
االستع ا
 3-1وأ اما إج اء المتابعة المتصااااال باالساااااتع ا المنتظ األو (مجموعات العمل ا ل ت ونية)
فمبلاغ عنه في تذه الوردة (الن شاط )3-1-4ع في حين أن متابعة التو صيات ال صادرة عن االستع ا
المنتظ الياني (التعاون بين تيوة الدسااااااتور الغذائي ومنظمات دولية أخ لووااااااع المواصاااااافات)
في الوةائق .CX/EXEC 18/77/6 – 8
ذع
 4-1و د التفاصيل عن حالة نفيذ الخطة االست ا يجية للسنة التلويمية  2018في الم فق األو .
موجز تنفيذ الخطة االستراتيجية للدستور الغذائي للفترة 2019-2014
-2
السدف  :1ووع مواصفات غذائية دولية عالج دضايا األغذية ال اتنة والمستجدة
ااوصاااا
 1-2اعتمدت الدورة الحادية واألربعون لسيوة الدساااتور الغذائي ( )2018مواصااافتين ونصا ً
ً
فضئ عن  18غيي ً ا 2للمواصفات الحالية.
ذات صلة بسا (المواصفات)ع
 2-2و واصل التعاون وةيلا ً مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان واال فادية الدولية لوداية النبا ات
طيلة عام  2018ع األم الذي يظس في الحضااااااور المتباد للمميلين في األحدار ال ب والتعاون
الفني بشأن عمل لجنة الدستور الغذائيع ميل إ صدار ال شسادات ا ل ت ونية (اال فادية الدولية لوداية
النبا ات والمنظمة العالمية لصااااااحة الحيوان في لجنة الدسااااااتور الغذائي المعنية بفح الواردات
1

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/publications/ar/

 2شااااااي نلمة ا غيي اتا إلى التنليحات والتعديئت التي أج يت على المواصاااااافات الحالية في الدسااااااتور الغذائي وعلى
النصوص ذات الصلة بسا.
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والصااادرات الغذائية ونظ إصاادار الشااسادات) أو ملاومة مضااادات المي وبات (المنظمة العالمية
لصاااحة الحيوان في ف يق المسام الح ومي الدولي المخصااا التابع لسيوة الدساااتور الغذائي المعني
بملاومة مضادات المي وبات).
 3-2وفي ما يتعلق بالتنسااايق مع المنظمات الدولية لوواااع المواصااافاتع حدادت أمانة الدساااتور
الغذائي مجاالت للتحسين المحتملع ت ا معالجتسا في الوةائق .CX/EXEC 77/6-8
السدف  :2ومان طبيق مبادئ حليل المخاط لد ووع مواصفات الدستور الغذائي
 4-2واصاااااالت منظمة األغذية والزراعة التزامسا بحماية مويل المشااااااورة العلمية من خئ
حصااين الميزانيات المخصااصااة للموظفين واألنشااطة .وفي حالة منظمة الصااحة العالميةع ل ط أ
أي غيي ات عام  2018في ما يتعلق بتخصي الموارد للمشورة العلمية بشأن سئمة األغذية.
 5-2ولزيادة المسااااااااتمات العلمية من البلدان الناميةع ددامت منظمة األغذية والزراعة/منظمة
الصااحة العالمية دع ًما عب عدة أنشااطة ضاامنت ب امج دريب ومشاااريع سدف إلى عزيز ددرات
البلدان النامية في مجا المختب ات وم ادبة البيانات ورفع التلاري  .وال يوجد حاليًا مؤش ا مناسااب
نافٍ للياس مدخئت البيانات العلمية الواردة من البلدان الناميةع ل ن البيانات التي ددمتسا البلدان
عا طوا عام .2018
النامية ظلات غي نافية ن ًما ونو ً
 6-2نما في الساانوات السااابلةع ا ا بئغ عن التوصاايات بشااأن إدارة المخاط من خئ نشاا
المواصااااافات أو النصاااااوص ذات الصااااالة التي ا وواااااعسا .نذللع فدن المواد الجديدة على المودع
الشاااب ي للدساااتور الغذائي والتغ يدات على ويت أللت الضاااوء على دضاااايا محددة في مجا ليي
المخاط متصااالة بالنصاااوص المعتمدةع حيث حظيت تذه األخي ة بأني من  5مئيين مشااااتدة عام
 .2018عئوة ً على ذللع ووااااااعت أمانة السيوة ونشاااااا ت مطبوعتين طئع الجمسور على عمل
اللجان الخاصاااة (لجنة الدساااتور الغذائي المعنية بالدتون والزيوت ولجنة الدساااتور الغذائي المعنية
بنظافة األغذية).3
السدف  :3يسي المشارنة الفعالة ألعضاء الدستور الغذائي نافةً
علدت ساااااع دورات ل جسزة الف عية لسيوة الدساااااتور الغذائي عام  .2018وازدادت نسااااابة
7-2
ذ
الوفود من البلدان النامية إلى االجتماعات الفعلية للجان الدستور الغذائي (بما في ذلل تيوة الدستور
الغذائي) من  28في المائة (عام  )2017إلى  30في المائة (عام .)2018

 3نظافة األغذية في الدورة الخم سين -رحلة الد ستور الغذائي من البدايات ال صغي ة إلى د ص
 -oil, a tonne of valueلجنة الدستور الغذائي المعنية بالدتون والزيوت (.)2018

النجاح ()2018؛

A drop of
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 8-2ودد أظس ت ال ئاسة المشت نة لمجموعات العمل ا ل ت ونية ا جاتا ً واوحا ً إلى التصاعد
منذ عام  2014وازدادت من  75في المائة (عام  )2017إلى  86في المائة (عام .)2018
 9-2وعلى خئف مجموعات العمل ا ل ت ونيةع ال يوجد ا جاه سنوي واوح في النسبة المووية
لدورات اللجنة ومجموعة العمل الفعلية التي ت اساتضاافتسا بصاورة مشات نة .غي أن االساتضاافة
المشت نة لئجتماعات الفعلية بلى ممارسة شائعة.
السدف  :4نفيـذ النظ والممارسات الفعاالة وال فؤة دارة العمل
 10-2واصاال اسااتخدام و حسااين الت نولوجيات المعتمدة بين عامي  2014و( 2017نظام التسااجيل
ا ل ت ونيع منتد النلاش في مجموعة العمل ا ل ت ونيةع الب يد اآلليع نظام التعليق ا ل ت ونيع
المودع الشااااب ي الجديد للدسااااتور الغذائي) طوا العامع األم الذي بيانه الزيادة ا جمالية في أعداد
المستخدمين.
 11-2واسااااااتم ت مجموعات العمل ا ل ت ونية ؤدي دورا ً تاما ً في عملية ووااااااع مواصاااااافات
الدستور الغذائي .وبالتشاور مع أمانات البلدان المضيفة للدستور الغذائي وأعضاء اللجنة التنفيذيةع
ووااااعت أمانة الدسااااتور الغذائي نموذجا ً لتلاري مجموعة العمل ا ل ت ونية للت نيز على التلاري
يس ا النلاش على مسااتو اللجنة .عئوة ً على ذللع ا دريب
حو اللضااايا ال ئيسااية التي سااوف ا
جسات اال صا التابعة للدستور الغذائي على استخدام ورصد المنتد ا ل ت وني لمجموعة العمل
علدت عام  .2018و باد المشاااااااارنون
ا ل ت ونية نجزء من حللات العمل ا دليمية السااااااتة التي ذ
ً
دروسا ً ديامة حو الحواجز التي حو دون مشارنة أني نشاطاع األم الذي سوف ت منادشته في
اجتماع اللجان التنسيلية بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية عام .2019
 12-2واجتمعت أمانات البلدان المضااايفة في حللة عمل في فب اي /شاااباط ( 2018باريسع ف نساااا)
لتباد التجارب من أجل واامان ا سااار إج اءات العمل و حسااين التعاون بين بعضااسا البعض ومع
أمانة الدسااتور الغذائي بما يشاامل مواواايع االسااتضااافة المشاات نةع واألدوات ا ل ت ونية للدسااتور
الغذائيع وخدمات الت جمة التح ي ية والفورية.
علدت سااااات من مجموع سااااابع مجموعات عمل إل ت ونية بالتزامن مع دورات اللجنة.
 13-2ودد ذ
ودد و امت إحد مجموعات العمل ا ل ت ونية التي علدت في الفت ة الفا صلة بين الدورات (والتي
أنشااااأ سا الدورة اليالية والعشاااا ون للجنة الدسااااتور الغذائي المعنية بفح الواردات والصااااادرات
الغذائية ونظ إصااااادار الشاااااسادات) ج بةً لحللة دراساااااية على االنت نت بسدف وااااامان مزيد من
الشاااامولية واعتذب ت ناجحة .وأوصاااات الدورة ال ابعة والعشاااا ون للجنة الدسااااتور الغذائي المعنية
بفح الواردات والصاااااادرات الغذائية ونظ إصااااادار الشاااااسادات بأن نظ أجسزة ف عية أخ
للدساااتور الغذائي في إم انية اساااتخدام الحللات الدراساااية على االنت نت أو نولوجيات مماةلة في
المستلبلع حسب نل حالة على حدةع لد إنشاء مجموعات العمل الفعلية.
ً
إجماال النساااابة المووية
 14-2وفي ما يتعلق بتوزيع وةائق العمل في الودت المناساااابع انخفضاااات
سلامت في الودت المحدد عام  2018من  33إلى  26في المائة.
للوةائق التي ذ
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االستنتاجات
-3
 1-3أح ز نفيذ الخطة االساااات ا يجية لدما ً جديا ً عام  .2018وبلي األداء في معظ نوا ج السدف
على حاله نما في السنة السابلة مع بعض االستيناءات على النحو التالي.
2-3

و حسنت الحالة بالنسبة إلى ما يلي:





مشارنة البلدان النامية في االجتماعات الفعلية للدستور الغذائي ()3-3-2؛
االستضافة المشت نة لمجموعات العمل ا ل ت ونية والفعلية ()2-1-3؛
المساتمات المالية في حساب أمانة الدستور الغذائي ()3-1-3؛
االساااااتفادة من نظ نولوجيا المعلومات واال صااااااالت التي اعتمد سا أمانة الدساااااتور
الغذائي لتعزيز اال صاالت و يسي المشارنة (.)8-1-4

 3-3وفي ما يخ ا لدي البيانات العلمية من البلدان ال نامية (النشااااااااط )1-3-2ع ا إبئغ ف يق
صااياغة الخطة االساات ا يجية الجديدة للفت ة  2025-2020بأنه في حا أذبلي عليساع يجب ووااع مؤشا
أني مئءمة للياس التلدم بحيث يم ن وفي معلومات عن ددرات البلدان النامية على المشااااااارنة في
األنشطة المتصلة بالمشورة العلمية .نما أن مد و وع البلدان األعضاء النامية لت يبات مؤسسا ية
مستدامة (النشاط  )1-1-3يتطلب مزيدا ً من المؤش ات المئئمة للياس التلدم.
 4-3وما زا وزيع وةائق العمل في الودت المناسب ( )4-1-4يش ل مسألة ؤة سلبا ً على نفاءة
إدارة العمل.
-4
1-4

التوصيات
وصى الدورة السابعة والسبعون للجنة التنفيذية للدستور الغذائي بما يلي:
( )1النظ في ما إذا نانت نتائج األنشااااااطة تطور في اال جاه الصااااااحيح وبالنساااااابة إلى
األن شطة التي ل ذنفاذ نفيذا ً م وياًع والنظ في ادت اح دابي ل يفية حسينسا خئ
نفيذ الخطة االست ا يجية للفت ة 2025-2020؛
( )2األخذ علما ً بالصعوبات المستم ة في ما يتعلق ب صد األنشطة التي تضمن مؤش ات
غي واواااااحة أو ال يم ن دياساااااسا والنظ بعناية في إم انية دياس المؤشااااا ات عند
ووع الخطة االست ا يجية 2025-2020؛
( )3الطلب من األمانة العامة لسيوة الدساااتور الغذائي أن لومع بالتعاون مع منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصااااحة العالميةع في الدورة التاسااااعة والساااابعين للجنة التنفيذية
ل ي التنفيذ النسائي طيلة مدة الخطة االست ا يجية للفت ة .2019-2014
بع
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المرفق األول
ملخص حالة التنفيذ

الهدف االستتتتتتراتيجي  :1وضتتتتتص مواصتتتتتفات غذائية جولية تعالج يةتتتتتايا األغذية الراهنة
والمستجدة
الهدف  :1-1إن شاء موا صفات جديدة للد ستور الغذائي وا ستعراض الموا صفات الحالية بنا ًء على
أولويات هيئة الدستور الغذائي
اعتمادت الادورة الحاادياة واألربعون لسيواة الادسااااااتور الغاذائي مواصاااااافتين جادياد ين و 18غيي ا ً
للمواصفات الحالية .ونانت المواصفتان الجديد ان المعتمد ان في مجا الفانسة والخضار الطازجة
(الباذنجان) والبلو والخضار (ال ينوا).
وال توف معلومات جديدة عن استخدام اللجان لنظ خاصة بسا من أجل يب أولوية عملسا.
ووظيفة االستع ا التلييمي للجنة التنفيذية تي ديد الم اجعة مشيا ً مع النشاط  2-1-1و د النتائج
التي حللت حتى اريخه في الوةيلة .CX/EXEC 19/77/5

النشاط

1-1-1

الشا ل  .1المواصافات الجديدة والتغيي ات في المواصافات الحالية التي
حسب اللجنة

اعتمادتا عام  2018مبيانةً
7
6
5
4
3
2
1
0

أساليب التحليل نظافة األغذية مخلفات
البلو
العلادي
والخضار وأخذ العيانات
البيط ية في
األغذية
التغيي ات
Changes

المواد المضافة وسي األغذية
إلى األغذية

الفانسة
والخضار
الطازجة

مخلفات
المبيدات

الملوةات في
األغذية

الجديدة
المواصفات
New
standards

الهدف  :2-1المباجرة إلى تعريف المستائ النائتئة  4واحتياجات األعةتاء والقيا حستبما يتناست
بتطوير مواصفات األغذية ذات الصلة
باالساااتناد إلى ج بة المساااح الذي أذج ي في الفت ة 2017-2016ع حو المساااائل الناشاااوة في مجا
سااائمة األغذية وجود ساع وواااعت وحدة سااائمة وجودة األغذية التابعة لمنظمة األغذية والزراعة
مبسطة من المسح عام  .2018و امت مناد شة مضمون تذه النسخة وعملية نش تا عام 2019
نسخةً ا
المنسلين ا دليميين في المل ال ئيسي للمنظمة (ديسمب /نانون األو .)2018
في اجتماع مع جميع
ا
و سوف ش ل نتائج الم سح داعدة ً للمناد شات في لجان التن سيق ال ستة الم شت نة بين منظمة األغذية
فس ا المسااائل الناشااوة في مجا ساائمة األغذية والتغذية على أنسا ض ا ابت ارات علمية و نولوجية ومخاط مسااتجدة
 4ذ ا
ً
متصلة بالتحليلات الجارية أو األحدار غي االعتيادية (ميئع ال وارر الطبيعية والتسديدات الخارجية).
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والزراعة ومنظمة الصااحة العالمية التي سااوف جتمع عام  2019حو نيف يم ن للدسااتور الغذائي
أن يحداد على نحو استبادي المسائل الناشوة ويعالجسا.
الهدف  :3-1تعزيز التنستتتيق والتعاون مص المنظمات الدولية األ رل المعنية بوضتتتص المواصتتتفات
سعيًا إلى تجن االزجواجية في الجهوج وتحسين الفرص
ما زا يلوم عاون وةيق بين الدسااتور الغذائي والمنظمات الشااليلة لهع أي المنظمة العالمية لصااحة
الحيوان واال فادية الدولية لوداية النبا ات .فسا ان المنظمتان تحدةان في أحدار ذنظ على تامش
اجتماعات الدسااتور الغذائيع و حض ا ان دورات تيوة الدسااتور الغذائي و شااارنان في العمل الفني
ل جسزة ال ف عية ذات الصاااااالة .وفي ما يخ التنساااااايق مع منظمات دولية أخ معنية بووااااااع
المواصاافاتع فلد حدادت أمانة الدسااتور الغذائي مجاالت للتحسااين المم ن في اسااتع اوااسا المنتظ
دارة عمل الدستور الغذائي للفت ة 2018-2017ع و ج ي معالجتسا في الوةائق .CX/EXEC 77/6-8

النشاط

1-3-1

ي د وصااف للتعاون الفني بين لجان الدسااتور الغذائي والمنظمة العالمية لصااحة الحيوان عام 2018
بمزيد من التفاصيل في الوةائق CX/FICS 18/24/3 Add.2 :و CX/FH 18/50/4وCX/RVDF 18/24/4
و.TFAMR6 CRD04

وفي مايو/أيار 2015ع حضاا ت أمانة الدسااتور الغذائي الجمعية العامة السااادسااة واليمانين للمنظمة
العالمية لصاااحة الحيوان (الجمعية العالمية)ع وشاااارنت أيضاااا ً في المنادشاااات التي و اجستسا المنظمة
حو موواااوع ا إدامة اليلة في النظام التجاري المتعدد األط اف من خئ الشااافافية ورصاااد نفيذ
المواصفاتا.
وي د وصااااف للتعاون الفني بين لجان الدسااااتور الغذائي واال فادية الدولية لوداية النبا ات عام
بمزيد من التفاصيل في الوةيلة .CX/FICS 18/24/3 Add.1

2018

ودد اسااتم الدسااتور الغذائي في التنساايق مع أمانة اال فادية الدولية لوداية النبا ات بشااأن نفيذ نظام
وس اع نل من الدسااتور الغذائي واال فادية نطار اسااتخدام تذا
التعليلات ا ل ت وني .وفي عام 2018ع ا
ً
النظام ليشااامل وةائق أخ عدا عن وةائق المواصااافات( .ميئع التعليق على الخطة االسااات ا يجية
الجديدة للدستور الغذائي).
وحضااا ت أمانة الدساااتور الغذائي مع مميلين عن اال فادية الدولية لوداية النبا ات والمنظمة العالمية
لصاااااحة الحيوان حللة العمل حو التعاون بين الوناالت الحدودية لبلدان الجماعة ا نمائية للجنوب
األف يلي في نوفمب  /ش ين الياني .2018

النشاط

2-3-1

إة اسااتع ا التعاون مع المنظمات الدولية األخ المعنية بووااع المواصاافات في الفت ة -2017
2018ع حدادت أمانة الدسااتور الغذائي مجاالت للتحسااين المم ن في خطيط العمل وإدار ه باالسااتناد
إلى المعلومات الواردة من المنظمات التي ج اسااتع اوااسا وإلى النظ في ممارسااا سا في مجا
5
إدارة العمل .ودامت السيوة بت ليف األمانة بتوفي مزيد من التفاصاايل حو وصاايات االسااتع ا
الواردة في الوةائق .CX/EXEC 77/6-8

الهدف االستراتيجي  :2ضمان تطبيق مباجئ تحلي المخاطر لدل وضص مواصفات الدستور
الغذائي
الهدف  :1-2ضمان االستخدا المتسق لمباجئ تحلي المخاطر وللمشورة العلمية
5

انظ الوةيلة  ،REP18/CACالفل ات .121-107
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نما ذذن في لاري ساااااااابلةع طلبت لجنة الدسااااااتور الغذائي المعنية بالملوةات في األغذية ولجنة
الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى األغذية ولجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة األغذية
ولجنة الدسااتور الغذائي المعنية بمخلفات المبيدات ولجنة الدسااتور الغذائي المعنية بمخلفات العلادي
البيط ية في األغذية بانتظام المشااااااورة العلمية من تيوات الخب اء المشاااااات نة بين منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصحة العالمية واستخدمت تذه المشورة .و تبع تذه اللجان مبادئ العمل لتحليل
المخاط الواردة في دليل ا ج اءاتع والتي وجسسا لضاااامان النظ في نافة العوامل ذات الصاااالة
لد اسااات شااااف خيارات إدارة المخاط  .ودد ساااعت لجان أخ ع نلجنة الدساااتور الغذائي المعنية
بالتغذية واألغذية لئسااااااتخدامات التغذوية الخاصااااااة ولجنة الدسااااااتور الغذائي المعنية باألسااااااما
والمنتجات الساااام ية ولجنة الدسااااتور الغذائي المعنية بالدتون والزيوت ولجنة التنساااايق للدسااااتور
الغذائي في أم ي ا الشااامالية وجنوب غ ب المحيط السادئع إلى الحصاااو على مشاااورة علمية من
منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة العالمية حسب الحاجة.
وبا واااااافة إلى طلب المشاااااورة من تيوات الخب اء في منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصاااااحة
العالميةع يسااااااعى األعضاااااااء عادة إلى االسااااااتفادة من الخب ات العلمية والتلنية الوطنية من داخل
ح وما س ومن خارجسا وإش ا تذه الخب ات دبل طوي مودف البلد وع وه.
ويج ي عمي التوصيات الخاصة بددارة المخاط عب نش المواصفات أو النصوص المتصلة بسا
نفسااااااسا .وبا وااااااافة إلى ذللع فدن ملاالت إخبارية على مودع الدسااااااتور الغذائي على ا نت نت
و غ يدات على ويت سلاطت ال ضوء على د ضايا ليي مخاط محددة متعللة بالن صوص المعتمدة.
وفي عام 2018ع دامت أمانة الدستور الغذائي بتطوي ونش مطبوعتين طلعان الجمسور على عمل
لجنتين محداد ين (لجنة الدساااتور الغذائي المعنية بالدتون والزيوت ولجنة الدساااتور الغذائي المعنية
بنظافة األغذية) للجمسور.

النشاط

4-1-2

في عام 2018ع اعتمدت السيوة مواصاااافتين جديد ين و 18غيي ا ً في المواصاااافات الحالية .ونشاااا ت
معلومات عن النصااااوص المعتمدة على مودع الدسااااتور الغذائي على شااااب ة ا نت نت ونذلل على
الل س ا خباري على مودعي نل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة ال صحة العالمية على شب ة
ا نت نت .با واااافة إلى ذللع سااالاط ملاالت إخبارية على مودع الدساااتور الغذائي الضاااوء بانتظام
على محتو مواصفات محددة ومعلومات عن إدارة المخاط .
واسااتخدمت أمانة الدسااتور حسااابسا على ويت ل بط أحدر األخبار عن جارة وساائمة األغذية مع
مواصفات الدستور الغذائي .ودد نذش ت حوالي  5 300غ يدة على ويت واستم عدد المتابعين في
االزدياد (حوالي  )2 100طيلة عام  .2018وفي حين نذ ش عدد إجمالي أدل من التغ يدات على ويت
في تذه السااانة التلويميةع ار فع عدد المشااااتدات بشااا ل نبي (وصااالت إلى  5مئيين مشااااتدةع أي
بنساااابة  15في المائة أني من عام  )2017بفعل نيز ال سااااائل ومزيد من ال بط بحسااااابات رفيعة
الجودة.
الهدف  :2-2تمكين الحصول على المشورة العلمية بصورة مستدامة
اسااااااتم ت منظمة األغذية والزراعة في التزامسا بحماية مويلسا الحالي للمشااااااورة العلمية عب
حصااااين الميزانيات المخصااااصااااة للموظفين واألنشااااطة .وفي حالة منظمة الصااااحة العالمية ظل
خصااي الموارد للمشااورة العلمية بشااأن ساائمة األغذية غي نافٍ ع ساايما أن الموارد ظلات نبيق
فلط من التمويل من خارج الميزانية.

النشاط

1-2-2
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نمااا ورد في لاااري ساااااااابلااةع أد ا ووافق مجلس منظمااة األغااذيااة والزراعااة (في دور ااه اليااامنااة
والخمسااااين بعد المائة المنعلدة في ديساااامب /نانون األو )2017ع باال فار مع شاااا ناء في المواردع
 .إنما في
على خصاااي نسااابة من أموا المنظمة غي المنفلة لحسااااب األمانة غي محداد الغ
نساية عام 2018ع ل ن أي أموا غي منفلة موجودة بما يفور الحدا األدنى األساسيع ولذا ل توفا
أي أموا إوافية لب نامج المشورة العلمية.
وفي حالة منظمة الصااحة العالميةع ظ ال خصااي الموارد للمشااورة العلمية بشااأن ساائمة األغذية
غي نافٍ ع إذ أنه مساااتمد فلط من التمويل من خارج الميزانية .وبا واااافة إلى ذللع ل عد سااائمة
األغذية مدرجة على جدو أعما اجتماعات الجساز ال ئاساااااي لمنظمة الصاااااحة العالمية منذ ودت
طويل.
النشاط 2-2-2

منذ انعلاد الدورة الحادية واألربعين لسيوة الدسااااااتور الغذائيع لالت المنظمة مساااااااتمات من خارج
الميزانية بحوالي  220 000دوالر أم ي ي من جسة مانحة واحدة (نندا) .وسااااااوف ذسااااااتخدم تذه
األموا ا وافية لمشاريع مختارة في عمل المنظمة على المشورة العلمية.
الهدف  :3-2زياجة المساهمات العلمية من البلدان النامية
نان يوجد  78بلدا ً ناميا ً عام  2018من بين البلدان األعضااااء في الدساااتور الغذائي البالغ عددت 188
باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادا ً
6
(أي  41في المائة).
علدت الدورة الحادية واألربعون لسيوة الد ستور الغذائي ودورات  9أجسزة ف عية
وفي عام 2018ع ذ
وحضاااااا تا ما مجموعه  442وفدا ً و 1 457مندوباًع من بينس خب اء فنيين وعلميين وطنيين .ونان
 189وفدا ً من بين الوفود البالغ عددتا  442وفدا ً (أي  43في المائة) من البلدان النامية .8نذللع نان
 618مندوبا ً من بين المندوبين البالغ عددت  1 457مندوبا ً (أي  42في المائة) من البلدان النامية.
وتذا يميل زيادة إجمالية ملارنةً بعام .2017
7

ولزيادة المساااااااتمات العلمية من البلدان الناميةع ددامت منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصااااااحة
العالمية دع ًما عب عدة أنشاااطة ضااامنت ب امج دريب ومشااااريع سدف إلى عزيز ددرات البلدان
النامية في مجاالت المختب ات وم ادبة البيانات وووااااع التلاري  .وال يوجد حاليًا مؤشاااا مناسااااب
ناف للياس مدخئت البيانات العلمية من البلدان الناميةع ول ن طوا عام 2018ع ظلت البيانات التي
عا.
لدمسا البلدان النامية غي نافية ن ًما ونو ً
النشاط 1-3-2

ظل البيانات المتاحة للجمسور غي نافية نما ليي الساااااائمة أو التوصااااااية بالحدود اللصااااااو
لمسااااتو المخلافات .وسااااوف نادش لجنة الدسااااتور الغذائي المعنية بمخلفات العلادي البيط ية في
األغذية في دور سا ال ابعة والعش ين تذه المسألة من بين أمور أخ .
ولمعالجة اللضااااية المتعللة ذ
بشاااا اح البيانات الئزمة لتليي مخلفات العلادي البيط ية الحاساااامة األتمية
ا
لبعض المناطقع ول نسا فتل إلى دع ٍ من جسة ذمصااانعة راعيةع ج بت لجنة الخب اء المشااات نة بين
 6ملارنةً بعام 2017ع غادرت  3بلدان مجموعة البلدان النامية (أي أن البنل الدولي صاااناف البلدان المنخفضاااة الدخل والبلدان
المتوسااطة الدخل من الش ا يحة الدنيا)ع وال ساايما أرمينياع وغوا يماال واألردنع فانخفض عدد البلدان في تذه المجموعة إلى
 81بلداً.
 7ذستينى دورات اللجنة التنفيذية لسيوة الدستور الغذائي نظ اً إلى أن المشارنة فيسا مليادة.
 8ذع ا ف االبلدان الناميةا على أنسا البلدان المنخفضاااة الدخل والبلدان المتوساااطة الدخل من الشااا يحة الدنيا وفق التصااانيف
السنوي للبنل الدولي (.)2018
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منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى األغذية عملية مبت ة
لتليي علادي بيط ية معينة اسااااااتجابةً لطلب عدد من أعضاااااااء الدسااااااتور الغذائي .فمن خئ البحث
النلدي الشااامل في األدبياتع حاولت اللجنة اسااتخدام تذه العملية لت ملة البيانات الملدمة وجمع بيانات
نافية لووااااع الحدود اللصااااو الموصااااى بسا لمسااااتو المخلفات في األغذية .ودد نجحت الم حلة
التج يبية التي ج ت عام  2017مع ماد ينع وإن نانتا وةيلتي الصاالة إحداتما باألخ (نان دد ساابق
جمع بيانات نافية لم نب
للجنة أن ديامت إحداتما أصاااااائً)ع إنما ةبت أن تذه العملية ال في بغ
ةالث .ومن تناع دد ي ون ذلل نس ًجا مفيدًا في حاالت محددةع إال أنه ي جح أال يوف الحل المطلوب في
جميع الحاالت .ومن الجدي بالمئحظة أن تذا النسج يتساااااابب بعبء عمل إواااااااافي نبي للخب اء
ول مانة .و حضااااااي ا ً للجنة الدسااااااتور الغذائي المعنية بمخلفات العلادي البيط ية في األغذيةع من
المل ر انعلاد الدورة اليامنة واليمانين للجنة الخب اء الم شت نة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
الصاااااحة العالمية المعنية بالمواد المضاااااافة إلى األغذية في ال بع اليالث من عام  .2019وفي حين أن
العملية ما زالت في بدايتساع يبدو أنه لتليي بعض الم نباتع دد ت ر ج بة عام  2017وأنه ال يم ن
التعويض عن البيانات المحدودة من الجسات ال اعية بسسولة من خئ استع ا األدبيات.
النشاط 2-3-2

دذدام الدع من خئ مجموعة من ط ائق نمية اللدرات على النحو التالي:






يلوم مشااا وع يموله م فق وواااع المعايي و نمية التجارة و تشاااار إدار ه منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصااااحة العالمية بتنفيذ ادراسااااة غذاء نليةا إدليمية في نيجي يا ومالي
وال امي ون وبنن.
يدع مويل يلدمه صاااندور فليمينغ ( ) Flemingالتابع لوزارة الصاااحة في الممل ة المتحدة
عا مشاااااات ًنا بين منظمة األغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصااااااحة الحيوان
مشاااااا و ً
ومنظمة الصااحة العالمية ش ا ا دطاعي األغذية والزراعة في أف يليا جنوب الصااح اء
ال ب وجنوب آسااااايا وجنوب شااااا ر آسااااايا في م افحة ملاومة مضاااااادات المي وبات
باسااتخدام انسج صااحة واحدةاع بما في ذلل الم ادبة ورفع التلاري المت املة عن البيانات
عن ملاومة مضادات المي وبات.
ون افذت منظمة األغذية والزراعة حللات عمل دريبية دون إدليمية أو وطنية على طوي
المختب ات (بما في ذلل البنية التحتية) :ن افذ ما مجموعه  30نشاااااااا ً
طا دريب يًا على طوي
المختب ات واااااا ا أني من  1 000مشاااااااار من  120بلدًا (من بينسا  25بلدًا من أدل البلدان
نموا).
ً

بشااا ل عامع تنا زيادة طفيفة في البلدان التي لدم بيانات اساااتجابةً لنداءات طلب البيانات .و توف
إحصااااااءات موجزة من خئ داعدة البيانات الغذائية للنظام العالمي ل صاااااد البيوة .ويساااااتم لدي
الدع التلني من خئ منظمة ال صحة العالمية إلى بلدان رابطة أم جنوب ش ر آ سيا ب شأن بيانات
استسئ األغذية .إوافةً إلى ذللع يت وفي البيانات أني فأني من خئ األداة التج يبية العالمية
لبيانات االسااااااتسئ الف دي ل غذية المشاااااات نة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصااااااحة
العالميةع وتي منصاااااة إل ت ونية مفتوحة ساااااتضااااايفسا منظمة األغذية والزراعة و دعمسا منظمة
الصااااحة العالميةع و وفا الحصااااو على بيانات متساااالة ف دية بشااااأن االسااااتسئ ال امي ل غذيةع
وبخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل .و ش ل المنصة مستودعا ً متناميا ً للبيانات؛ وفي
عام 2018ع للات تذه األداة التج يبية منحة لمدة أربع سنوات من مؤسسة بيل وميلندا غيتس لتحويل
المنصااة إلى أداة عالمية متينة سااوف ضا ا  50مجموعة بيانات على األدل بحلو عام  .2022و وف
ا
تذه األداة بيانات صااااااغ
موز عة بحساااااااب الجنس والعم الزمة في مجا التغذية والتع ا
الغذائي .و ذتاح تذه البيانات إ اما نبيانات صاااغ أو ندحصااااءات موجزة عن عمل لجان الدساااتور
الغذائي.
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انعلدت عام  2018دورة عادية واحدة لسيوة الدسااااتور الغذائي و 9دورات ل جسزة الف عية .وملارنةً
بالساانة السااابلةع ازدادت حصااة الوفود من البلدان النامية بنساابة  2في المائة .وأ اما دورات األجسزة
الف عية التي حظيت بالحصااااااة األنب من الوفود والمندوبين من البلدان النامية عام  2018فلد نانت
الدورة الخمسون للجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إلى األغذية والدورة اليانية عش ة
بالملوةات في األغذية.
للجنة الدستور الغذائي المعنية
ا

11
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الش ل  -2العدد ا جمالي للوفود وعدد الوفود من البلدان النامية في الفت ة
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الش ل  -4العدد ا جمالي للوفود وعدد الوفود من البلدان النامية في نل دورة في
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الهدف االستراتيجي  :3تيسير المشاركة الفعالة ألعةاء الدستور الغذائي كافةً
الهدف  :1-3زياجة المشاركة الفعالة للبلدان النامية في الدستور الغذائي
يوف حساااااب أمانة الدسااااتور الغذائي الدع ألحد عشاااا بلدا ً ولمشاااا وع واحد من أجل بناء ددرات
وطنية دويةع ومتينة ومسااتدامة للعمل في الدسااتور الغذائي (مايو/أيار  .)2019وسااوف نسي البلدان
األربعة األولى التي ساااتذدع (غاناع دي غيزساااتانع مدغشااال والسااانغا ) مشااااريعسا اللط ية بحلو
نساية عام  2019أو في ال بع األو من عام  .2020ودد أج ت جميع البلدان التي لدم طلبا ً لحسااااااب
أمانة الدسااتور لييما ً للدرات الدسااتور الغذائي باسااتخدام األداة التشااخيصااية المشاات نة بين منظمة
األغاذياة وال زراعاة ومنظمااة الصااااااحااة العااالميااة لتليي حاالاة الب امج الوطنيااة للاادسااااااتور الغااذائي
(األداة التشخيصية للدستور الغذائي) .و للت البلدان/المجموعات الدع لفت ة أدصاتا ةئر سنوات
يت بعدتا إعادة إدارة األداة التشاااخيصاااية للدساااتور الغذائي لتليي التلدم المح ز على صاااعيد عزيز
الس ي ليات الوطنية للدسااااتور الغذائي .ويبدأ إجمالي مويل حساااااب األمانة الجديد للدسااااتور الغذائي
الذي أذطلق عام  2016باالزدياد .وبلغت المسااااتمات في حسااااب أمانة الدساااتور الغذائي 2.050.848
دوالر أم ي ي عام  2018من  10جسات مانحة.
علدت  9دورات ل جسزة الف عية ونانت تنا مشارنة في استضافة إحداتا .وفي
وفي عام 2018ع ذ
ما يخ مجموعات العمل ا ل ت ونية المنشأة عام 2018ع خضعت  37من أصل  43مجموعة عمل
إل ت ونية ل ئاسة مشت نةع أي ما يعاد نسبة  86في المائة.
علدت عام 2018ع اسااتضاايفت أربع من أصاال ساابع
وأ اما بالنساابة إلى مجموعات العمل الفعلية التي ذ
ذ
مجموعات عملع أي ما يعاد  57في المائة .وال بدي النساااااب المووية لدورات اللجنة ومجموعات
العمل الفعلية التي اساااتضااايفت بصاااورة مشااات نة ا جا ًتا إحصاااائيًا سااانويًا واوااا ًحا .إنما في حالة
مجموعات العمل ا ل ت ونية فلد استم ت النسبة المووية تزايد.
وفي ما يتعلق بوةائق العمل والت جمة الفوريةع اساااااات ذ خدمت في الدورة الحادية واألربعين لسيوة
الدستور الغذائي اللغات ال سمية الست جميعسا (ا ن ليزية والف نسية وا سبانية والع بية والصينية
وال وسااية)؛ واسااتخدمت اللغات ال ساامية جميعساع باسااتيناء الصااينيةع للدور ين الخامسااة والساابعين
والسااادسااة والساابعين للجنة التنفيذية لسيوة الدسااتور الغذائي .ودد اسااتخدمت لجان المواواايع العامة
واللجان الساااالعية جميعسا اللغات ا ن ليزية والف نسااااية وا ساااابانية نلغات عمل .واسااااتذخدمت اللغة
ا ن ليزية في جميع مجموعات العمل ا ل ت ونية المنشاااأة عام  2018في حين اساااتذخدمت ا سااابانية
بنسبة  5في المائة والف نسية بنسبة  23في المائة.
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الش ل  -6دورات األجسزة الف عية التي است ذضيفت بصورة مشت نة للفت ة 2018-2014
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الش ل  -8مجموعات العمل الفعلية التي است ذضيفت بصورة مشت نة للفت ة
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الش ل  -9المساتمات المالية في حساب أمانة الدستور الغذائي للفت ة
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الجدو  -1اللغات المستخدمة في مجموعات العمل ا ل ت ونية المنشأة في الفت ة
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الهدف  :2-3تعزيز برامج تنمية القدرات التي تساعد البلدان في إيامة هيكليات وطنية مستدامة
للدستور الغذائي
يج ي نفيذ مجموعة من أنشطة نمية اللدرات نجزء من دع حساب أمانة الدستور الغذائي ألحد
عش بلدا ً ومش وع واحد لمجموعة (انظ الوةيلة  CX/CAC 19/42/17والوةائق الم بطة بسا لمزيد
من التفاصيل).
علدت على تامش دورات تيوة الدستور الغذائي وأجسز سا
وشسد عدد النشاطات الجانبية التي ذ
ً
ً
ا
الف عية اجعا ً طفيفا ً عام  18( 2018حدةا في  8اجتماعات) .وغالبا ما ش لت تذه األحدار منتديات
ج اء أنشطة عليمية أو أنشطة لبناء اللدرات حو مواويع متصلة بجدو أعما االجتماع المعني.

النشاط

1-2-3

أدام حساااااااب أمانة الدسااااااتور الغذائي حدةا ً جانبيا ً فاعليا ً جدا ً خئ الدورة الحادية واألربعين لسيوة
الدسااااتور الغذائي حو ا عزيز المشااااارنة في الدسااااتور الغذائي  -أميلة من بلدان يدعمسا حساااااب
أمانة الدساااتور الغذائيا .نما أن البلدان التي للى الدع منذ الدورة األولى لتلدي الطلباتع والبلدان
التي تشااار مع البلدان المشااارنة في المشا وع وبلدان الدسااتور الغذائي شاااط ت التجارب حو
ما يم ن الليام به لتعزيز المشارنة في الدستور الغذائي.
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و ن افذ منظمة األغذية والزراعة عددا ً نبي ا ً من ب امج نمية اللدرات في مجا ساااااائمة األغذية.
و د أدناه بعض المشااااريع العالمية أو ا دليمية المختارة التي ر انزت على عزيز البنى أو اللدرات
الوطنية للدستور الغذائي:


في إطار م ش وع الح صو المأمون على الودود والطادة (المبادرة الع بية ل سئمة األغذية
الممو من ح ومة السويد والذي نفاذه منظمة األم المتحدة للتنمية
من أجل يسي التجارة)
ا
الصاااناعية في البلدان األعضااااء في رابطة الدو الع بيةع وفا ت منظمة األغذية والزراعة
الخب ة الفنياة لتنفياذ ب ناامج عمال منبيق من نتيجتين رئيساااااايتين )1( :عملياات ليي النظ
الوطنية لم ادبة األغذية و( ) 2عزيز اللدرات ا دليمية والوطنية للدسااااااتور الغذائي .ودد
اسااااتذخدمت األداة المشاااات نة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصااااحة العالمية لتليي
نظام م ادبة األغذية لتج بة ليي في بلدين في ا دلي ( ونس والساااودان) والمصااااددة على
نسج مت يف مع ا دلي ع فض ائً عن ووااع مصااطلحات مشاات نة تعلق بساائمة األغذيةع بما
يدع ح سين الحوار والتفات المتباد  .ودد ذو وعت التوجيسات ا دليمية لتح سين الم شارنة
في الدساااااتور الغذائي (ميئًع إج اءات العمل لجسات اال صاااااا الوطنية للدساااااتور الغذائي
وللجان الوطنية للدساااتور الغذائي؛ وإج اءات معالجة وةائق الدساااتور الغذائي؛ والساااياساااة
الوطنية في الدسااااااتور الغذائي؛ والمعايي وا ج اءات الختيار الوفد الوطني لحضااااااور
اجتماعات الدسااااتور الغذائي؛ وإنشاااااء المودع الوطني للمشااااارنة في اجتماعات الدسااااتور
الغذائي -األدوار والمساااؤوليات) على نحو شاااارني واساااتفادت البلدان من عدد من حللات
العمل ا دليمية وا دليمية الف عية لتعزيز ددرا سا و حفيز الحوار ا دليمي.



وبتمويل من الواليات المتحدة األم ي يةع ذووااعت مواد وجيسية علمية وعملية لدع عزيز
الب امج الوطنية وا دليمية لسااائمة األغذيةع و وفي المسااااندة المباشااا ة للتعزيز التدريجي
لنظ م ادبة األغذية في بلدان نيز مختارة في أف يليا وآسااااايا من خئ نفيذ ب امج نمية
اللدرات ورصااااد آةارتا .وتدفت األنشااااطة إلى ( )1حسااااينات دابلة لللياس في نظ وطنية
مختارة لم ادبة األغذيةع من خئ اسااااااتخدام األداة الجديدة المشاااااات نة بين منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصااااحة العالمية لتليي م ادبة األغذية؛ ( )2التوجيسات لدع أدالي /بلدان
مختارة في حديد ومعالجة المخاط الناشاااوة في مجا سااائمة األغذية؛ ( )3حساااين إدارة
سئمة األغذية في سئسل إمداد األغذية ذات أولوية باستخدام مواصفات الدستور الغذائي
ومدونات الممارساااة حساااب االدتضااااء؛ و( )4زيادة االساااتفادة من إطار حليل المخاط من
أجل ا خاذ د ارات في مجا سئمة األغذية ون دائمة على األدلاة.



المشاااا وع الذي يدع عملية ووااااع واسااااتخدام المواصاااافات في مجا ساااائمة األغذية في
رابطة بلدان جنوب ش ر آسياع بتمويل من اليابان تو ديد التنفيذ ويسات في عزيز اللدرات
الوطنية للدستور الغذائي.



ودد امت المصااااااددة على مشااااا وع إدليمي مع الساااااور المشااااات نة لدو أف يليا الشااااا دية
والجنوبية من أجلع من بين أتداف أخ ع عزيز اللدرات ا دليمية والوطنية (من خئ
بلدان ج يبية) لتحليل المخاط ع لوواااع الساااياساااات واال فار على مواصااافات دائمة على
المخاط ستسدف المخاط ال ئيسية في مجا سئمة األغذيةع فضئً عن ووع إج اءات
لم ادبة الواردات ون دائمة على المخاط و ستند إلى وجيسات الدستور الغذائي.
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النشاط 3-2-3

الجدو  -2األحدار الجانبية الجتماعات الدستور الغذائي التي انعلدت عام

2017

جورة التتتدستتتتتتتور موضوع الحدث الجانبي
الغذائي
الااادورة األربعون 
لسيواااة الااادسااااااتور
الغذائي


عزيز المشااااارنة في الدسااااتور الغذائي -أميلة من البلدان التي يدعمسا حساااااب أمانة الدسااااتور
الغذائي2-
مناد شة لف يق الخب اء في منظمة ح ومية دولية حو سئمة األغذية وأ صالة األغذية :ال سبيل
ددما ً



عبء األم ا



يسااااااي التجارة اآلمنة :التجارب والدروس المسااااااتمدة من العمل على م فق ووااااااع المعايي
و نمية التجارة



نظام ePingع النظام الجديد لإلنذار بشأن دابي الصحة والصحة النبا ية وبالحواجز التلنية أمام
التجارة



الشب ة الدولية للسلطات المعنية بسئمة األغذية



األسااااس العلمي للدساااتور الغذائي  -ال بط بين ب نامج المشاااورة العلمية المشااات
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وووع مواصفات الدستور الغذائي

التي نللسا األغذية :الحاجة إلى دراسات وطنية

الاادورة التاااسااااااعاة 
واليئةون للجناااة
المعنية بأساااااااليب
الااتااحاالاايااال وأخاااذ
العينات

التطبيق الخاص بأداة أخذ العينات

الااادورة ال ا ابااعاااة 
والعشااااا ون للجنة
المعنياااة بمخلفاااات 
العلااادي البيط يااة 
في األغذية

العلادي البيط ية العامة

بين منظمة

لدي البيانات إلى لجنة الخب اء المشت نة المعنية بالمواد المضافة ل غذية
ليي ع ا

الم نبات المستخدمة نعلادي بيط ية ونمبيدات للحش ات

الدورة الخمساااااون 
ل ل جناااة ا ل م ع نياااة
بمخلافات المبيدات

نتائج اللمة العالمية اليالية بشاااااأن االساااااتخدام اللليل واعتبارات ملدمة من االجتماع المشااااات
بشأن مخلفات المبيدات

الااادورة ال ا ابااعاااة 
والعشااااا ون للجنة
المعنية بالواردات 
والصاااااااااااااااادرات 
باااألغااذيااة ونظااام
إصدار الشسادات

إصدار الشسادات ا ل ت ونية
ومات الط ف اليالث
سئمة األغذية وأصالة األغذية

الدورة الخمساااااون 
ل ل جناااة ا ل م ع نياااة
بنظافة األغذية

التطور من النظام اللائ على األخطار إلى النظام اللائ على المخاط وما بعدتا

الدورة السااااادسااااة 
لاافاا يااق الاامااساااام
المعني بملااااوماااة
مضاااااااااااااااااااااااادات
المي وبات

االساااات ا يجيات والخيارات في مجا التغذية واألعئف الحيوانية لخفض اسااااتخدام مضااااادات
المي وبات في ا نتاج الحيواني
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الهدف االستراتيجي  :4تنفيذ نظم وممارسات فعالة وكفؤة إلجارة العم
الهدف  :1-4السعي إلى عملية وضص للمواصفات ف ّعالة وكفؤة وئفافة ويائمة على توافق اآلراء
واصل استخدام و حسين الت نولوجيات التي ا إدخالسا عام ( 2014نظام التسجيل ا ل ت ونيع منتد
النلاش في مجموعة العمل ا ل ت ونيةع الب يد اآللي) وفي عام ( 2016نظام التعليق ا ل ت وني)
طوا العامع األم الذي بيانه الزيادة ا جمالية في أعداد المستخدمين.
وما زالت مجموعات العمل ا ل ت ونية ضطلع بدور تام في عملية ووع مواصفات للدستور
الغذائي .وووعت أمانة الدستور بالتشاور مع أمانات البلدان المضيفة للدستور وأعضاء اللجنة
التنفيذيةع نموذجا ً لووع التلاري الصادرة عن مجموعة العمل ا ل ت ونية بحيث ش ل دليئً عداد
ل ي تذه المجموعة .ومن المتودع أن يو اجه تذا النموذج عملية ووع التلاري للت نيز على اللضايا
س النلاش على مستو اللجنة .عئوة ً على ذللع ا دريب جسات اال صا
ال ئيسية التي سوف ي ا
للدستور الغذائي على استخدام ورصد المنتد ا ل ت وني لمجموعة العمل ا ل ت ونية نجزء من
حللات العمل ا دليمية الستة عام  .2018و باد المشارنون دروسا ً ديامة حو الحواجز التي حو
دون مشارنة أني نشاطاً.
علدت دورة إوافية للجنة التنفيذية (الدورة السادسة والسبعون للجنة
وفي يوليو /موز 2018ع ذ
التنفيذية) لمتابعة الدورة الحادية واألربعين لسيوة الدستور الغذائيع األم الذي م ان اللجنة التنفيذية
من ممارسة دورتا االست ا يجي واالستشاري نامئً ومنادشة مسائل م جأة لتحليق السدف النسائي
الذي يلضي بالسعي إلى حسين فعالية ونفاءة تيوة الدستور الغذائي.
حديد ومعالجة العوائق المحتملة لووع المواصفاتع
وواصلت جميع أجسزة السيوة الف عية األخ
وذلل باالستخدام األميل لمجموعات العمل (أي مجموعات العمل ا ل ت ونية ومجموعات العمل
الفعلية ومجموعات العمل خئ الدورة) وحللات العمل .نما بذلت اللجان جسودًا مختلفة للتوصل
إلى وافق في اآلراءع ميئًع بتوفي المعلومات دبل انعلاد الجلسات بودت طويلع واستخدام نسج
إرشاديع و دريب المندوبين المشارنين ألو م ةع والتباحث لتحديد ا جاه ودع واوحين دبل لدي
الملت حات في عملية الخطواتع و حديد نطار العمل لتوجيسه إلى لل المجاالت التي يوجد فيسا
وافق في اآلراء.
عئوة ً على ذللع نظمت أمانة الدستور الغذائي حللة عمل ألمانات البلدان المضيفة في فب اي /شباط
( 2018باريسع ف نسا) لتباد الخب ات بين األمانات .ونان السدف من حللة العمل وفي اال سار في
إج اءات العمل و حسين التعاون مع أمانة الدستور الغذائي ودد شملت مواويع ( )1االستضافة
بصورة مشت نة؛ ( )2األدوات ا ل ت ونية للدستور الغذائي و( )3الت جمة التح ي ية والفورية.
و سعى جميع لجان الدستور الغذائي إلى علد مجموعات عمل فعلية بالتزامن مع اجتماعات اللجنةع
علدت جميع مجموعات العمل الفعلية (ما
ما ل ب ر احتياجات محددة خئف ذلل .وفي عام 2018ع ذ
مجموعه  7مجموعات) باستيناء مجموعة واحدة بالتزامن مع لجان اللجنة المعنية .ودد و امت
علدت في الفت ة الفاصلة بين الدورات (والتي أنشأ سا الدورة اليالية
مجموعة العمل الفعلية التي ذ
الواردات والصادرات الغذائية ونظ إصدار
والعش ون للجنة الدستور الغذائي المعنية بفح
ذ
الشسادات) ج بة لحللة عمل على االنت نت لضمان مزيد من الشمولية واعتب ت ناجحة .وأوصت
الدورة ال ابعة والعش ون للجنة بأن نظ األجسزة الف عية األخ للدستور الغذائي في إم انية
استخدام حللات العمل عب االنت نت و نولوجيات مماةلة في المستلبلع حسب نل حالة على حدةع
لد إنشاء مجموعات العمل الفعلية.
ً
إجماال النسبة المووية للوةائق التي
وفي ما يتعلق بتوزيع وةائق العمل في الودت المناسبع اجعت
سااااالمت في الودت المحدد عام  .2018فمن بين ما مجموعه  460وةيلة عمل صااااادرت في عام 2018
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بلغات ةئر (ا ن ليزية/الف نساااية/ا سااابانية)ع ذوزعت  136وةيلة دبل شاااس ين على األدل من دورة
اللجنة المعنيةع أي ما يعاد  30في المائة فلط ( 3في المائة أد ال مما وزع في عام .)2017
وفي ما يتعلق بدعداد و نليح المواصاافات في الودت المناساابع ذووااع  84في المائة من المواصاافات
التي اعتمدت بين عامي  2009و 2018ومن فت ة خمس سنوات.

النشاط

1-1-4

إعداد و نليح المواصفات في الودت المناسب
صد األمانة سنويًا الودت الئزم عداد أو نليح مواصفات الدستور الغذائي لت ملة رصد النشاط
تذا اللسااااا حليل الودت بين الموافلة على المواصااااافة نعمل جديد حتى اعتمادتا
 .1-1-4ويع
النسائي .ونظ ً ا ألن الدستور الغذائي بدأ باستخدام أردام وظائف بد ًءا من عام ( 2004الدورة السابعة
والعشاااااا ون لسيوة الدسااااااتور الغذائي)ع فدن التحليل محدد بالودت بين عامي  2004و .2018أما
المواصاااافات التي ل منح رد وظيفةع ميل األعما الجارية 9والتعديئتع فلد اسااااتبعدت من نطار
تذه الدراسة .ودد امت ا شارة إلى حدود إوافية للتحليل في الوةيلة .CX/EXEC 16/71/5
2018

خئ الدورة الحادية واألربعين لسيوة الدستور الغذائيع اعتماد سعة بنود حمل أردام وظائف
ننصوص نسائية .ودد ا اعتماد ةمانية منسا ومن فت ة خمس سنواتع ما يعاد نسبة  87في المائة.
والوةيلة الوحيدة التي طلاب إ مامسا أني من خمس سنوات (أي  15سنة) فلد نانت تعلق بتنليح
صنيف األغذية واألعئف ( CXM 4-1989النوع  :04أصناف الجوز والبذور والعصائ النبا يةع
النوع  :05األعشاب والتوابل).
2018-2004

خئ الفت ة الممتدة بين  2004و2018ع امت المصاددة على ما مجموعه  187عمئً جديدا ً يحمل أردام
وظائفع ودد ا اعتماد  159من أصل  187منسا ننصوص نسائية بحلو عام  .2018و ا اعتماد
األغلبية العظمى من النصوص النسائية (أي  84في المائة) في خئ  5سنوات.
يبيان الش ل أدناه عدد المواصفات والتنليحات المعتمدة بين عامي  2009و( 2018بدأ الدستور الغذائي
يمنح أرداما ً للوظائف في عام 2004؛ وفي تذا الخصوصع انتسى العمل بالمواصفات والتنليحات
المعتمدة دبل عام  2009في غضون  5سنوات)ع بما يشي إلى عدد ا عدادات والتنليحات التي
استغ دت حتى اعتمادتا أني من خمس سنوات وعدد لل التي انتملت في غضون خمس سنوات.
الش ل  :10مدة إعداد /نليح مواصفات الدستور الغذائي

2018-2009

 9استينيت من الدراسة األعما الجارية (بما في ذلل األعما التي نذللت إلى العمل الجاري) بغض النظ عن رد الوظيفة
المعطى لسا.
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5

سنوات
أو أدل

5

سنوات
أو أني

األنشطة 3-1-4

في بداية عام 2019ع و ا ا منتد النلاش التابع لمجموعات العمل ا ل ت ونية حوالي  3 400مسااتخدم
مس اجلع أي ما يش ال زيادة ً بلغت  1 400مستخدم ملارنةً بعام .2017
و تأ ى تذه الزيادة في جزء منسا من سااااات حللات عمل حو األدوات الشاااااب ية للدساااااتور الغذائي
انعلدت عام ( 2018نينياع السااااانغا ع باراغوايع السندع فانوا و ونازاخساااااتان) ج خئلسا دريب
جسات اال صاااااا للدساااااتور الغذائي على اساااااتخدام ورصاااااد المنتد ا ل ت وني لمجموعة العمل
ا ل ت ونية .ول ي ن بعض المشاااارنين في حللة العمل دد اساااتخدموا ساااابلا ً منتد مجموعة العمل
ا ل ت ونية بل انضموا إليه خئ حللات العمل .ويللي ا طار أدناه الضوء على الدروس ال ئيسية
المستمدة في ما يخ مجموعات العمل ا ل ت ونية من جانب المشارنين في حللات العمل.
ا طار  :1الدروس المساااتمدة من جانب المشاااارنين في حللات العمل حو األداة الشاااب ية في إطار
مجموعة العمل ا ل ت ونية عام 2018
 من الض وري رفع مستو الوعي بأن المشارنة في عمل الدستور الغذائي تعدا م حلة
إعداد االجتماعات الفعلية والمشارنة فيسا.
 بعد يب أولويات اللضايا الوطنية المتصلة بسئمة األغذية وجود ساع من الض وري إج اء
نلاش ال خاذ الل ار أو عدمه بالمشارنة في مجموعة عمل إل ت ونية معيانة سيما أنه من غي
الوادعي المشارنة في جميع ميل تذه المجموعات .ويجب أن يست شد تذا النلاش بجسات
اال صا الوطنية للدستور الغذائيع وأن يأخذ بعين االعتبار اللدرات على مستو جسات
اال صا للدستور الغذائي.
 ون جسة اال صا للدستور الغذائي المستخدم الوحيد في بلد عضو يم نه أن يسمح بمشارنة
أي ف د وطني آخ (ميئًع خبي ع مميل لمنظمة) في منتد النلاش التابع لمجموعة العمل
ا ل ت ونية.
ً
ً
ً
ص أي مستخدم ددرا نافيا من الودت لي تسب ةلة بنفسه ويصبح مات ا في
 يجب أن يخ ا
صفاح منتد النلاش الجاري في مجموعة العمل ا ل ت ونية والمساتمة فيه.
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حينما يحصل غيي في الموظفين على مستو جسات اال صا للدستور الغذائيع ينبغي إبئغ
أمانة الدستور الغذائي بذلل نما يجب التع يف بمنتد النلاش لمجموعة العمل ا ل ت ونية
نجزء من دريب الموظفين الجدد.
ً
ما زا ا صا االنت نت يش ل حدياع وبخاصة في إدلي أم ي ا الئ ينية والبح ال اريبي.

أذطلق النظام الجديد للتعليق ا ل ت وني خئ الدورة التاسعة واليئةين لسيوة الدستور الغذائي (.)2016
وفي بداية عام 2019ع نان تنا  438مسااتخدما ً مسااجئً في النظامع بما في ذلل جميع جسات اال صااا
للدساااتور الغذائي .وم ا عب النظام عام  57 2018رساااالة عمي  .ونان  33في المائة في المتوساااط من
األعضاء الذين رداوا على طلبات التعليق من البلدان النامية.
األنشطة 4-1-4

وزيع وةائق العمل في الودت المناسب
ً
حليئ لتوزيع وةائق العمل باللغات ا ن ليزية والف نساااية وا سااابانية 10التي أعدت
يلدم تذا اللسااا
للسيوة وللجان التي علدت في الفت ة  .2018-2014وال ينظ التحليل في رساااااااائل الدعوة وجداو
األعما المؤدتة والتعامي ووةائق الضاااااامائ ووةائق التعليلات األخ ع بما في ذلل ال دود على
التعامي ووةائق المعلومات .11إوااااااافةً إلى ذللع اساااااات ذبعدت من نطار التحليل وةائق العمل التي ل
صدر.
يبيان الجدو  3أعداد وةائق العمل التي ا
وزعت دبل شس ين على األدل من انعلاد الدورة المعنيةع
حليلسا.
والنسبة المووية المطابلة من مجموع وةائق العمل التي ج

 10ل ينظ في وةائق العمل باللغات الع بية والصينية وال وسية واللغة األصلية ( ذحتسب وةائق العمل التي عدا بلغة واحدة
من ومن اللغة األصلية فلط)
 11الفل ة  5من الوةيلة CAC/37 CRD/5
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ا
الموزعة في الودت المحدد حسب اللغةع
الجدو  :3وةائق العمل
السنة

مجموع عدج وثائق العم الموزعة في الويت المحدج

اإلنكليزية

الفرنسية

اإلسبانية

101

53

22

26

()%22

()%32

()%16

()%17

129

59

39

31

()%30

()%40

()%26

()%23

119

63

27

29

()%28

()%39

()%21

()%21

140

63

39

38

()%33

()%41

()%28

()%32

88

37

25

26

()%26

()%33

()%22

()%23

(النسبة المئوية من مجموع وثائق العم )

2014
2015
2016
2017
2018

في عام 2018ع حصل انخفا
بعام .2017

2018-2014

بنسبة  7في المائة في التوزيع في الودت المحدد لوةائق العمل ملارنًة

الهدف  :2-4تعزيز القدرة على التوص إلى توافق في اآلراء في عملية وضص المواصفات
نشاااا ت أمانة الدسااااتور الغذائي ادليل ال ئيسا .ويذلصااااد من تذا الدليل أن ي ون بميابة وةيلة حية
ويحفاز الحوار بين ال ؤسااااء واألمانات وغي ت من المعنيين بالتحضاااي لدورات الدساااتور الغذائي
أيضااا على عزيز الممارسااات الجيدة والنذسج المتساالة للتعامل مع
و نظي عملسا .ودد يساااعد الدليل
ً
حاالت ودضايا متشابسة عب اللجان المختلفة.

