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مقدمة
-1

عقدت اللجنة التنفيذية هليئة الدس تتتور الغذائي دورهتا الرابعة والس تتبعني يف املقر الرئيس تتي ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة)
يف روما ،إيطاليا ،خالل الفرتة املمتدة من  26إىل  28سبتمرب/أيلول  .2017وترد قائمة باملشاركني ضمن املرفق األول.

-2

كل من الدكتور  ،Ren Wangاملدير العام املس تتاعد ةدارة الزراعة و اية املس تتتهلة يف منظمة األغذية والزراعة
وقد ّ
رحب ّ
والدكتور  ،Kazuaki Miyagishimaمدير إدارة األمراض احليوانية املصت ت تتدر وست ت تتالمة األغذية يف منظمة الصت ت تتحة العاملية،
باملشاركني نيابة عن املنظمتني الراعيتني.
اعتماد جدول األعمال (البند  1من جدول األعمال)

-3

1

اعتمدت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الرابعة والستتبعني جدول األعمال املؤقم مإ إضتتافة ما يلي ضتتمن البند " 9ما يستتتجد
من أعمال":
( )1معلومات حم ّدثة عن عمل جمموعة العمل املفتوحة العض ت ت تتوية التابعة للجنة الزراعة واملعنية بالتمويل املس ت ت تتتدام لربنام
املشورة العلمية لسالمة األغذية املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية؛
( )2ودور اللجنة التنفيذية وبرنام عملها.
الدستور الغذائي وأهداف التنمية المستدامة (البند  2من جدول األعمال)

2

-4

بعدما اس ت تتتذكرت اللجنة التنفيذية املناقش ت تتات اليت لللم دورهتا الثالثة والس ت تتبعني والدورة األربعني هليئة الدس ت تتتور الغذائي
بش ت تتأن العالقات القائمة بني عمل الدس ت تتتور الغذائي وأهداف التنمية املس ت تتتدامة ،اس ت تتتعرض ت تتم اللجنة التنفيذية يف دورهتا
يتم على املس ت ت ت تتتويني
الرابعة والس ت ت ت تتبعني التوص ت ت ت تتيات الواردة يف الوثيقة  CX/EXEC 17/74/2وأكدت ً
جمددا على أمهية أن ّ
الوطين والدويل إيضاح العالقة القائمة بني عمل الدستور الغذائي وأهداف التنمية املستدامة.

-5

وإ ّن اللجنة التنفيذية يف دورهتا الرابعة والسبعني:
أقرت بالعالقات املتعددة القائمة بني عمل الدس تتتور الغذائي وأهداف التنمية املس تتتدامة وس تلّطم الض تتو على أمهية
(ّ )1
الدعم الذي ميكن أن يق ّدمه الدست تتتور الغذائي للبلدان يف اجلهود اليت تبذهلا من أجل قيق تلة األهداف املتصت تتلة
بص ت ت تتورة مباة ت ت تترة بس ت ت تتالمة األغذية واملمارس ت ت تتات العادلة يف التجارة (األهداف  2و 3و 12و 17من أهداف التنمية
املستدامة)؛

1
2

الوثيقة .CX/EXEC 17/74/1
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( )2واتفقم على ما يلي:
(أ) أن تع ّد اللجنة الفرعية املوكلة وضتتإ مشتترو اخلطة االس ترتاتيجية للدستتتور الغذائي للفرتة ( 2015-2020انظر
يفصل الدعم املقدم من الدستور الغذائي ألهداف التنمية املستدامة؛
قصريا ّ
البند  3من جدول األعمال) ً
نصا ً

(ب) وأن تع ّد األمانة وثيقة قصت ت ت تترية تغست ت ت تتتخدم ألغراض التواصت ت ت تتل مإ جمموعة واست ت ت تتعة من أصت ت ت تتحاب املصت ت ت تتلحة،
مبا يف ذلة املنستتقني اةقليميني ،وتتضت ّتمن أمثلة على استتتخدام البلدان ملواصتتفات الدستتتور الغذائي يف إطار
جهودها الوطنية الرامية إىل قيق أهداف التنمية املستدامة.
مسودة الخطة االستراتيجية للدستور الغذائي للفترة ( 2025-2020البند  3من جدول األعمال)

3
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رحبم اللجنة التنفيذية يف دورهتا الرابعة والستتبعني بعمل فريق الصتتياغة ،الذي يضت ّتم الرئي ونوابه ،باعتباره منطل ًقا للنقاش
ّ
وس تلّطم الضتتو على أمهية حلقة العمل املخص تصتتة ألعضتتا اللجنة التنفيذية واليت نغظّمم عشتتيّة انعقاد الدورة حيث أهنا
أتاحم الفرصة للتفكري وتبادل اآلرا بشأن اخلطة االسرتاتيجية.

-7

وأةتتارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الرابعة والستتبعني إىل أ ّن عملية وضتتإ الصتتيغة النهائية ملشتترو اخلطة االس ترتاتيجية للفرتة
 2025-2020ستتتقوم على مشتتاورة واستتعة النطاع مإ أعضتتا الدستتتور الغذائي كافة ،مبا يف ذلة من خالل جلان التنستتيق
املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واهليئة.
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وإ ّن اللجنة التنفيذية يف دورهتا الرابعة والسبعني:
( )1اتفقم على مست تتودة نص بيان رؤية من ّقح وعلى أهداف اس ت ترتاتيجية تست تتة (ترد ضت تتمن املرفق الثاي -ألف) وعلى
املرسخة يف اخلطة االسرتاتيجية احلالية للدستور الغذائي للفرتة 2019-2014؛
ضرورة اةبقا على القيم األساسية ّ
( )2ودعم إىل عقد اجتما للجنة فرعية مبوجب االختصاصات الواردة يف املرفق الثاي -با .

آخر المعلومااات عن اس ا ا ا ا ااتراتيجيااة الاادس ا ا ا ا ااتور الغااذائي الخاااص ا ا ا ا ا ااة باااالتص ا ا ا ا ا اااالت للفترة
(البند  4من جدول األعمال)

-9

2019-2017

4

أةارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الرابعة والسبعني إىل أ ّن مصطلح "خطة العمل" يعك على حنو أفضل مضمون الوثيقة
أكثر من مص ت تتطلح "است ت ترتاتيجية" وإىل أنه يتعني على األعض ت تتا املس ت تتامهة يف بلورهتا وتنفيذها من خالل إعطا توجيهات
التبصر بشأن أفضل السبل لبلوغ اجملموعات الرئيسية املستهدفة.
اسرتاتيجية و ّ

3
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 -10وأثنم اللجنة التنفيذية على التح ّس ت ت تن امللحوش الذي ة ت ت تتهدته عمليات التواص ت ت تتل يف الدس ت ت تتتور الغذائي خالل الس ت ت تتنوات
األخرية ،مبا يف ذلة عرب وس تتائل التواص تتل االجتماعي ،وة تتددت على أمهية أن يكون هذا التواص تتل متس ت ًقا خاص تتة لدعم
حساب أمانة الدستور الغذائي واملنحى الراهن إىل تأمني متويل مستدام للمشورة العلمية.
 -11وأةت ت تتارت اللجنة التنفيذية إىل إمكانية تعزيز املشت ت تتاركة والتأثري من خالل تعاون مصت ت تتمم خصت ت تتيص ت ت تاً هلذا الغرض مإ جلان
التنسيق اةقليمية املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.
 -12وإ ّن اللجنة التنفيذية يف دورهتا الرابعة والسبعني:
وةجعم األطراف املعنية
( )1أةارت إىل خطة عمل الدستور الغذائي اخلاصة باالتصاالت للفرتة  2019-2017وأيّدهتا ّ
كافة على العمل من أجل ضمان تنفيذها الناجح؛
تجعم األمانة على التشت تتديد على أ ّن برنام املشت تتورة العلمية يشت تتكل جزًا ال يتجزأ من عمل الدست تتتور الغذائي
( )2وةت ت ّ
وعلى النظر يف كيفية استهداف املستهلكني من خالل معلومات عن سالمة األغذية وأمهية الدستور الغذائي.
إدارة عمل الدستور الغذائي (االستعراض المنتظم للفترة ( )2018-2017البند  5من جدول األعمال)
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 -13إ ّن اللجنة التنفيذية يف دورهتا الرابعة والسبعني:
( )1أةت تتارت إىل أن األمانة ست تتتدر متابعة عملية االست تتتعراض بشت تتأن جمموعات العمل اةلكرتونية خالل الفرتة -2016
 2017ضمن التقرير عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للدستور الغذائي؛
( )2وأةت تتارت إىل اختيار "التعاون مإ املنظمات الدولية األخرع املعنية بوضت تتإ املواصت تتفات" (مثالً ضت تتمن طرع التحليل)
كموض ت ت ت تتو الس ت ت ت تتتعراض الفرتة  2018-2017وإىل أ ّن األمانة س ت ت ت تتتتيح القائمة األولية باملنظمات اليت س ت ت ت تتيش ت ت ت تتملها
االس ت ت تتتعراض ،بعدما اتفقم على أن تكون آخر مهلة ةبدا أي تعليقات على تلة القائمة يف  15أكتوبر/تشت ت ت ترين
األول 2017؛
2019-2018

ورحبم بالفرصت ت تتة املتاحة لألعضت ت تتا يف اللجنة التنفيذية لتحديد مواضت ت تتيإ االست ت تتتعراض العادي للفرتة
(ّ )3
وعرض تتها على األمانة لكي تنظر فيها يف مهلة أقص تتاها  31مايو/أيّار  ،2018مبا يف ذلة االقرتاحات األولية التالية:
األس ت ت ت تتاليب املس ت ت ت تتتخدمة بني الدورات ةحرال تقدم يف عمل جلان الدس ت ت ت تتتور الغذائي؛ وفر التعاون املش ت ت ت تترت بني
اللجان؛ وكفا ة منهجيات رفإ التقارير يف الدس ت ت تتتور الغذائي؛ وإتاحة وثائق العمل يف الوقم املناس ت ت تتب؛ وأس ت ت تتاليب
وكفا ة إجرا ات التفاعل مإ األجهزة االستشارية العلمية.

5
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المسائل التي أرجأتها اللجنة التنفيذية في دورتها الثالثة والسبعين (البند  1-6من جدول األعمال)

6

(ألف) المبيدات الحيوية واألسمدة الحيوية والمنشطات الحيوية
(باء) المسائل الناشئة عن سياسات منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمسائل ذات الصلة
(جيم) الرئاسة المشتركة الجتماعات الدستور الغذائي
 -14بعد التذكري بأ ّن هيئة الدس ت ت ت ت ت تتتور الغذائي كانم قد فثم البندين الفرعيني -1-6ألف وبا يف دورهتا األربعني ،ومها ال
يدا من البحث ،قامم اللجنة التنفيذية يف دورهتا الرابعة والسبعني مبا يلي:
يستدعيان بالتايل مز ً
رحبم باالقرتاح املتعلق بالرئاس تتة املش تترتكة يف ّل غياب االس تتتض تتافة املش تترتكة باعتبار ذلة تطوراً إ ابيًا من خالل
(ّ )1
االستتتعانة بلجان التنستتيق املشتترتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصتتحة العاملية باعتبارها منتدع مناستتبًا بنا
قدما يف هذه
على اقرتاح جلنة التنس ت ت تتيق آلس ت ت تتيا ،وتأكيد األمانة أنّه ال توجد أي عقبات إجرائية ول دون املض ت ت تتي ً
املبادرة؛
( )2وأة ت تتارت إىل أنه ،يف ل عدم وجود إجرا أو بروتوكول تطبيقي معمول به حالياً ،يعود إىل البلدان املض ت تتيفة اختبار
الرتتيبات يف هذا اجملال ،مإ التش ت تتديد على املس ت تتؤوليات الكربع املرتتبة عن ذلة والتحضت ت تريات الاللمة ،مبا يف ذلة
البحث يف بعض املسائل على غرار الدعم الفين والتحديد الواضح للمسؤوليات؛
ورحبم برغبة األعضا الذين لديهم خربة يف هذا اجملال يف تشاطر أفكارهم.
(ّ )3

الطلبات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية لمنحها ص ا ا ا ا اافة مراقب في هيئة الدس ا ا ا ا ااتور الغذائي
(البند  2-6من جدول األعمال)

7

لكل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
 -15أوص ت ت ت ت تتم اللجنة التنفيذية يف دورهتا الرابعة والس ت ت ت ت تتبعني بأن مينح املديران العامان ّ
الصت ت تتحة العاملية صت ت تتفة مراقب يف الدست ت تتتور الغذائي ملركز الدراست ت تتات بشت ت تتأن تغري املنا والبيئة والتحالف األورو للتغذية
املتخصصة للرياضة واملنظمة الدولية لضمان مصداقية األغذية.

جدول األعمال األفقي لجولة اجتماعات لجان التنسا ا ا ا اايق المشا ا ا ا ااتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
8
الصحة العالمية للفترة ( 2019-2018البند  7من جدول األعمال)
 -16اتفق ت ت تتم اللجن ت ت تتة التنفي ت ت تتذي ت ت تتة يف دورهت ت ت تتا الرابع ت ت تتة والس ت ت ت ت ت تتبعني مإ التوصت ت ت ت ت ت تي ت ت تتات الواردة يف الفقرة  35من الوثيق ت ت تتة
 CX/EXEC 17/73/8وقامم بتعديل جدول األعمال العام املؤقم جلولة اجتماعات جلان التنس ت ت ت ت ت تتيق اةقليمية للفرتة

6
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 2019-2018فيث يشت تتمل :مشت تترو اخلطة االس ت ترتاتيجية للدست تتتور الغذائي للفرتة 2025-2020؛ وخطة عمل الدست تتتور
الغذائي اخلاصة باالتصاالت مبا يف ذلة العالقات بأهداف التنمية املستدامة.

جدوال األعمال المؤقتان للدورة الخامس ا ا ا ا ااة والس ا ا ا ا اابعين للجنة التنفيذية والدورة الحادية واألربعين لهيئة
الدستور الغذائي (البند  8من جدول األعمال)9
 -17أوصم اللجنة التنفيذية يف دورهتا الرابعة والسبعني مبا يلي:
يتعني عقد الدورة احلادية واألربعني هليئة الدست ت تتتور الغذائي ملدة تست ت تتة أيام مإ إمكانية عقد جلست ت تتات مست ت تتائية إذا
(ّ )1
دعم احلاجة؛
مدرجا على جدول أعمال الدورة احلادية واألربعني للهي ئة مإ إمكانية دجمه مإ البند
( )2و ب أن يبقى البند ً 1-15
13؛
( )3وس ت ت ت ت تتيكون باةمكان حذف البنود  2-15و 3-15و 16من جدول أعمال الدورة احلادية واألربعني للهيئة وإدراجها
ضمن أحداث جانبية مإ آلية لرفإ التقارير عنها إىل اجللسة العامة؛
( )4وينبغي إضت ت ت تتافة "اقرتاح إنشت ت ت تتا جلنة معنية بتقدف املواصت ت ت تتفات مبوجب الفقرة (1أ) من املادة  "11إىل جدول أعمال
الدورة احلادية واألربعني للهيئة؛
ويتعني عقد الدورة اخلامسة والسبعني للجنة التنفيذية من يوم الثالثا إىل يوم اجلمعة؛
()5
ّ

( )6وس ت تتتنظر اللجنة التنفيذية يف البند املتعلق بالطلبات املقدمة من املنظمات الدولية غري احلكومية ملنحها ص ت تتفة مراقب
يف الدستور الغذائي مرة واحدة يف السنة.
ض تا يف دورهتا الرابعة والستتبعني حستتنات وستتيئات عقد دورات اللجنة التنفيذية يف وقم ستتابق
 -18وناقشتتم اللجنة التنفيذية أي ً
مبا فيه الكفاية لدورات اهليئة إفساحا يف اجملال لألعضا لدراسة ما صدر عن اللجنة التنفيذية من نتائ .
ما يستجد من أعمال (البند  9من جدول األعمال)

معلومات مح ّدثة عن عمل مجموعة العمل المفتوحة العضوية التابعة للجنة الزراعة والمعنية بالتمويل المستدام
لبرنامج المشورة العلمية لسالمة األغذية المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
 -19اطّلعم اللجنة التنفيذية يف دورهتا الرابعة والس تتبعني على تقرير ة تتفهي عن أنش تتطة جمموعة العمل املفتوحة العض تتوية املعنية
بالتمويل املس ت تتتدام لربنام املش ت تتورة العلمية بش ت تتأن س ت تتالمة األغذية املش ت تترت بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ت تتحة
العاملية ،مإ اةةت ت تتارة إىل اقرتاح لصت ت تتيص موارد منظمة األغذية والزراعة غري املنفقة مإ هناية الفرتة املالية ألغراض املشت ت تتورة
العلمية اخلاص ت ت تتة بس ت ت تتالمة األغذية كتدبري لفيفي مؤقم .وأة ت ت تتارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا الرابعة والس ت ت تتبعني إىل أمهية
9

الوثيقة .CX/EXEC 17/74/9
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الدعوة من قبل األعضتتا لدعم اقرتاح جمموعة العمل املفتوحة العضتتوية التابعة للجنة الزراعة يف االجتماعات املقبلة للجنيت
الربنام واملالية التابعتني ملنظمة األغذية والزراعة ويف جمل املنظمة (ديسمرب/كانون األول .)2017

دور اللجنة التنفيذية وبرنامج عملها
تتنادا
 -20طلبم اللجنة التنفيذية يف دورهتا الرابعة والس تتبعني إىل الرئي ونواب الرئي إعداد وثيقة عن دور اللجنة التنفيذية اس ت ً
إىل املناقشت ت ت تتات يف حلقة العمل اخلاصت ت ت تتة باللجنة التنفيذية ،وعرض هذه الوثيقة على اللجنة التنفيذية يف دورهتا اخلامست ت ت تتة
والسبعني لكي تنظر فيها.
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المرفق الثاني – ألف
بيان الرؤية االستراتيجية للدستور الغذائي
القيم واألهداف األساسية للخطة االستراتيجية للفترة 2025-2020
الخطة االستراتيجية للدستور الغذائي للفترة

2025-2020

بيان الرؤية االستراتيجية
تضإ هيئة الدستور الغذائي مواصفات غذائية معرتف هبا دوليا وتغستخدم على مستوع العامل أمجإ حلماية صحة املستهلة
كل مكان.
وتشجيإ املمارسات العادلة يف جمال جتارة األغذية للجميإ ويف ّ
القيم األساسية للدستور الغذائي
يلتزم الدستور الغذائي ،يف سياع قيق رؤيته االسرتاتيجية ،بقيم أساسية تشمل ما يلي:





التعاون
الشمولية
بنا توافق يف اآلرا ( ب أن يقوم التوافق يف اآلرا على "إجرا ات تيسري التوصل إىل توافق يف اآلرا " املدرجة
يف دليل اةجرا ات)
الشفافية

األهداف االستراتيجية للدستور الغذائي
اهلدف االسرتاتيجي  :1تعاجل مواصفات الدستور الغذائي املسائل احلالية والناةئة واحلامسة اليت أةار إليها األعضا .
اهلدف االسرتاتيجي  :2تستند مواصفات الدستور الغذائي إىل العلوم وإىل مبادئ ليل املخاطر.
اهلدف االسرتاتيجي  :3تستخدم مواصفات الدستور الغذائي على املستوع العاملي.
فعال يف عمل الدستور الغذائي.
اهلدف االسرتاتيجي  :4يشار مجيإ أعضا الدستور الغذائي بشكل ّ
اهلدف االسرتاتيجي  :5تتسم نظم وممارسات اةدارة اخلاصة بعمل الدستور الغذائي بالكفا ة والفعالية.
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المرفق الثاني – باء
اختصاصات اللجنة الفرعية المعنية بالتخطيط االستراتيجي التابعة للجنة التنفيذية
نطاق العمل:
بلورة مضمون متسق ملشرو كامل للخطة االسرتاتيجية للفرتة  2025-2020يسرتةد هبا لتحقيق األهداف والرؤية املتفق
عليها يف الدورة الرابعة والسبعني للجنة التنفيذية .وسيشمل هذا املضمون ما يلي:






جمددا التزام الدستور الغذائي بقيمه وحيدد املسامهة اليت يقدمها عمله لتحقيق أهداف التنمية
متهيد يتضمن ً
املستدامة؛
يبني التقدم احملرل يف سبيل قيق األهداف
وأهداف طموحة لكن قابلة لإلجنال للفرتة  2025-2020مبا ّ
اليت وضعتها اللجنة التنفيذية يف دورهتا الرابعة والسبعني؛
وأنشطة عملية ومتقطعة لتحقيق هذه األهداف مإ إيضاح الطرف/األطراف املسؤولة بشكل واضح بالنسبة
إىل كل نشاط وكذلة اجلدول الزمين ةجنالها؛
وةرح واضح للنتيجة (النتائ ) املنشودة بالنسبة إىل كل من األنشطة؛
ومؤةر (مؤةرات) لكل نشاط مإ ةرح كيفية قياس وتقييم املؤةرات بصورة تناسبية ،مإ العمل قدر املستطا
على لفيف العب الناجم عن إحداث مسارات جديدة ةدارة املعلومات.

الجدول الزمني والنتائج المنشودة:
ستباةر اللجنة الفرعية عملها يف  26سبتمرب/أيلول .2017
ستع ّد مسودة كاملة للمضمون املذكور أعاله فلول  31يناير/كانون الثاي .2018
األقل من انعقاد
ستع ّد مسودة مراجعة للمضمون املذكور أعاله وستحيلها إىل أمانة الدستور الغذائي قبل ةهر واحد على ّ
الدورة اخلامسة والسبعني للجنة التنفيذية ،ملناقشتها يف تلة الدورة للجنة التنفيذية.
العضوية وأساليب العمل:
يرأس اللجنة الفرعية نائب الرئي السيد  ،Steve Wearneوتتوىل نائب الرئي السيدة مرف عيد منصب الرئيسة املناوبة.
ستعمل اللجنة الفرعية بصورة إلكرتونية بشكل أساسي بواسطة املنصة اةلكرتونية على اةنرتنم .وسيكون باستطاعة مجيإ
أعضا اللجنة التنفيذية تسجيل أمسائهم واملشاركة فيها .وقد تغعقد اجتماعات فضور األعضا إذا دعم احلاجة.
ستكون لغة عمل اللجنة الفرعية اللغة اةنكليزية.

