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مقدمة
عُقدت الدورة التاسعة والستون للجنةة التنفيذيةة لهيئةة الدسةتور الغةذائي فةي المقةر الرئيسةي
-1
لمنظمة الصحة العالمية ،جنيف ،خالل الفترة من  3إلى  11يوليو/تموز  .2114وقد ترأس الةدورة
السةةيد ( Sanjay Daveالهنةةد) ،رئةةيس هيئةةة الدسةةتور الغةةذائي بمسةةاعدة نةةواب الةةرئيس الثالثةةة،
وهةةةةم الةةةةدكتور ( Samuel Godefroyكنةةةةدا) والسةةةةيدة ( Pernet Awilo Ochiengسويسةةةةرا)
والبروفيسور ( Samuel Sefa-Dedehغانا) .وترد قائمة المشاركين الكاملة في المرفق األول بهذا
التقرير.

افتتاح الدورة
وقفت اللجنةة التنفيذيةة دقيقةة صةمت تكريمةا ا للراحةل الةدكتور
-2
شغل منصب مستشار للعضو الممثل ألفريقيا في عدة دورات للجنة التنفيذية.

Narcisse

 ،Ehoussouالةذ

وافتتح الدورة الةدكتور  ،Bruce J. Aylwardالمةدير العةام المسةاعد لةددارات المعنيةة بشةلل
-1
األطفةةال والطةةوارل والتعةةاون مةةع البلةةدان فةةي منظمةةة الصةةحة العالميةةة .فرحةةب بأعضةةاء اللجنةةة
التنفيذيةةة فةةي جنيةةف نيابةةة عةةن منظمةةة الصةةحة العالميةةة وعةةن منظمةةة األغذيةةة والزراعةةة (الفةةاو)،
وسلط الضوء على أهمية اللجنة التنفيذية في إعداد عمل وضع المواصفات بالنسبة للهيئة ورصةد
وتقييمه .وأكد مجددا استمرار مساهمة منظمة الصحة العالمية في ميزانية الدستور الغةذائي خةالل
فترة السنتين الحالية عند نفس المستوى الذ كانت عليةه فةي فتةرة السةنتين السةابقة حيةت ارتفعةت
بنسبة  41في المائة .وأفاد أنه بالنظر إلى نهاية حساب أمانة الدستور الغةذائي الحةالي فةي ديسةمبر
/كانون األول  ،2115يجر اتخاذ خطوات إلجراء تقييم لنهايةة المشةروع لحسةاب أمانةة الدسةتور
الغذائي ووضع مفاهيم بشأن مبادرة الحقة لهذا الحساب .وأخيراا ،أشةار إلةى أن تعيةين أمةين جديةد
للدسةةةةةةتور الغةةةةةةذائي فةةةةةةي أقةةةةةةرب فرصةةةةةةة ممكنةةةةةةة يعتبةةةةةةر مةةةةةةن أوليةةةةةةات منظمةةةةةةة الصةةةةةةحة
العالمية والفاو.
كمةا رحبةت الةدكتورة
-4
وكذلك رئيس الهيئة باألعضاء.

Clarke

اعتماد جدول
-5

 ،Renataرئيسةة وحةدة سةالمة األغذيةة وجودتهةا فةي الفةاو،

األعمال (البند  4من جدول األعمال)

1

اعتمدت اللجنة التنفيذية جدول األعمال المؤقت ووافقت على أن تنظر في إطار:
 البند (2ج) من جدول األعمال "االستعراض التقييمةي ،اقتةرال لوضةع مواصةفات جديةدة":
وثيقة مشروع ألعمال جديدة خاصة باألجبان المجهّزة،2
 والبند  3من جدول األعمال "ما يستجد من أعمال وعمل اللجنة في المستقبل" :إدارة عمةل
هيئةة الدسةتور الغةذائيس وسةير عمةل اللجنةة التنفيذيةةس وتحةدي اسةتراتيجية هيئةة الدسةتور
الغذائي لالتصاالتس ودور رئيس هيئة الدستور الغذائي ونوابةه ألغةراض المةادة  1-5مةن
الالئحة الداخلية.

االستعراض التقييمي لوضع مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصللة

(البند  4من جدول األعمال)
1
2

الوثيقة .CX/EXEC 14/69/1
الوثيقة .CX/CAC 14/37/10 Add.1
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مشاريع المواصفات والنصوص ذات الصلة المعروضة علل الهيئلة للموافقلة عليهلا (البنلد
3
(4أ) من جدول األعمال)

الجللزا األول – المشللروع المقتللرح ومشللاريع المواصللفات والنصللوص ذات الصلللة عنللد
عجلة
الخطوات  1و 1/5أو  5ال ُم ّ
لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في األغذية
التوصةةةةةيات المتعلقةةةةةة بةةةةة دارة مخةةةةةاطر الكلورامفينيكةةةةةول والةةةةةدهن األخضةةةةةر والكربةةةةةادوكس
والفورازوليدون والنتروفورال والكلوربرومازين والستيلبين واألوالكندوكس
قةةدم بعةةض األعضةةاء تعليقةةات مفاده ةا أن اللغةةة الحاليةةة ملزمةةة بشةةكل مفةةرط وال تعتةةرف
-6
ا
ا
اعترافا كافيا بدور الهيئات المختصة في اتخاذ القرارات المتعلقةة بة دارة المخةاطر علةى المسةتوى
الوطني ومسؤولياتها عةن ذلةكس وأنةه ينبغةي وضةع التوصةيات المتعلقةة بة دارة المخةاطر فقةط بعةد
انتهاء تقييم لجنة الخبراء المشتركة المعنية بالمواد المضافة إلى األغذية .وأشارت اللجنة التنفيذيةة
إلى أن أحد األعضاء تساور شواغل بشأن اعتماد التوصيات المتعلقة ب دارة مخةاطر بةالنظر إلةى
أنه ينبغي دراسة بعض المركبات على أساس كل حالة على حدة.
وأوضح ممثل منظمةة الصةحة العالميةة أن اللجنةة المعنيةة بمخلفةات العقةاقير البيطريةة فةي
-3
األغذية صاغت التوصيات المتعلقة ب دارة المخةاطر ،تاركةة قةدرا مةن المرونةة للسةلطات الوطنيةة
لتنظيم استخدام هذ المر ّكبات .وقد أخذت مناقشة اللجنة في االعتبار المخةاوف المتعلقةة بةالثغرات
التي تشوب البيانات وصاغت توصيات إلدارة المخةاطر مختلفةة بالنسةبة لمر ّكبةات كانةت البيانةات
كافية لتحديةد مخةاوف صةحية واضةحة (قة ّدمت إلةى الخطةوة  )3/5عنهةا ،وللمر ّكبةات التةي تطلبةت
ثغرات البيانات المتعلقة بها إجراء استعراض (أبقيت عند الخطوة  4وأدرجت في قائمة األولويات
لتقيّمها أو تعيد تقييمها لجنة الخبراء المشتركة بين الفاو ومنظمة الصحة العالمية والمعنيةة بةالمواد
المضافة إلى األغذية).
وأبلغت األمانة اللجنة التنفيذية أن التوصيات المتعلقة ب دارة المخاطر تعكس توافةق ارراء
-3
السائد في اللجنة المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في األغذية.
الخالصة
أوصت اللجنةة التنفيذيةة ،مقةرّ ة باسةتيفاء معةايير االسةتعراض التقييمةي ،باعتمةاد المشةروع
-2
المقترل للتوصيات المتعلقة ب دارة المخاطر.

لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة األغذية
الخطوط التوجيهية لمكافحة الشعرينة الحلزونية ( )Trichinella sppفي لحوم الخنزيريات
 -11أشارت اللجنة التنفيذية إلى أنه تةم تقةديم الخطةوط التوجيهيةة العتمادهةا عنةد الخطةوة .3/5
وأحاطةةت علمةةا بةةبعض الشةةواغل المتعلقةةة ب تاحةةة تقريةةر مشةةاورة الخبةةراء فةةي وقةةت متةةأخر وبقلةةة
الوضول فيما يخص تنفيذ الخطوط التوجيهية إضافة إلةى التعليقةات التةي قةدمتها المنظمةة العالميةة
لصحة الحيوان .ووافقت اللجنة التنفيذية على أن توصي باعتمادهةا عنةد الخطةوة  .5وسةتقدم الفةاو
3

الوثيقة CX/EXEC 14/69/2س وثيقة االجتماع ( 3تصويب ألحكام المواصفات العامة للمواد المضافة إلى األغذية محالة
إلى الدورة السابعة والثالثين لهيئة الدستور الغذائي العتمادها)س وثيقة االجتماع ( 3تعليق مقدم من رئيس لجنة
الدستور الغذائي المعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية الخاصة).
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ومنظمة الصحة العالمية المزيد مةن المعلومةات لتحسةين فهةم عمليةة التنفيةذ وسةترفعان تقريةراا فةي
الوقت المناسب إلى اللجنة المعنية بنظافة األغذية.
الخالصة
 -11أوصةةت اللجنةةة التنفيذيةةة ،مقةةرّ ة باسةةتيفاء معةةايير االسةةتعراض التقييمةةي ،باعتمةةاد الخطةةوط
التوجيهيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
عند الخطوة .5

لجنة الدستور الغذائي المعنية باألسماك والمنتجات السمكية
معةةايير األداء لطةةةرق تحديةةد التوكسةةةينات البحريةةة (القسةةةم  1إلةةى  )6-3فةةةي المواصةةفة الخاصةةةة
بالرخويات الحية والنيئة الثنائية الصمامات
 -12أشارت اللجنة التنفيذية إلى أن اللجنةة المعنيةة بأسةاليب التحليةل وأخةذ العيّنةات قةد صةادقت
على المقترل المق ّدم من اللجنة المعنيةة باألسةماك والمنتجةات السةمكية مةع تعةديالت .وأعةرب عةن
شواغل تتعلق بتصنيف االختبار األحيائي للفئران المستخدم على نطاق واسةع كأسةلوب مةن النةوع
الرابع ،مفادها أنه سيكون لهةذا القةرار تةأثير علةى التجةارة وأنةه ينبغةي إعةادة المقتةرل إلةى اللجنةة
المعنية باألسماك والمنتجات السمكية أو اللجنة المعنيةة بأسةاليب التحليةل وأخةذ العيّنةات لمزيةد مةن
النظر فيه .وأعرب آخرون عن تأييدهم للقرار الذ اتخذته اللجنةة المعنيةة بأسةاليب التحليةل وأخةذ
العيّنات والذ يتماشى مع اقترال اللجنة المعنيةة باألسةماك والمنتجةات السةمكية ،وأشةاروا إلةى أن
تصنيف األساليب ليس هرميا ا وأن هذ األساليب جميعها هي محط إقرار من وجهة نظر تنظيمية.
 -11وأشةةارت "اللجنةةة التنفيذيةةة" إلةةى أن اللجنةةة المعنيةةة بأسةةاليب التحليةةل وأخةةذ العيّنةةات تعةةال
الشواغل المتعلقة باألساليب البيولوجية بطريقة أعم.
الخالصة
 -14وافقت اللجنة التنفيذية ،مقرّ ة باستيفاء معايير االستعراض التقييمي ،على التوصية باعتمةاد
القسم  1إلى  6-3كما ع ّدلته اللجنة المعنية بأساليب التحليل وأخذ العيّنات.
المواصفة الخاصة بمنتجات المحار المروحي النيء الطازج والسريع التجميد
 -15أوصت اللجنة التنفيذية ،مقرّ ة باستيفاء معايير االستعراض التقييمي ،باعتماد المواصفة مع
اإلشارة في الوقت نفسه إلى ضرورة مصادقة اللجنة المعنية بتوسيم األغذية على أحكام التوسيم.

لجنة الدستور الغذائي المعنية بالفاكهة والخضر الطازجة
مواصفات فاكهة زهرة ارالم والدوريان والبامية
 -16أوصت اللجنة التنفيذية ،مقر باستيفاء معايير االستعراض التقييمةي ،باعتمةاد المواصةفات
وأشةةارت فةةي الوقةةت نفسةةه إلةةى أنةةه ينبغةةي للجنةةة المعنيةةة بتوسةةيم األغذيةةة أن تصةةادق علةةى أحكةةام
التوسيم.

لجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة إل األغذية
األحكام الخاصة بالمواد المضافة إلى األغذية في المواصفة العامة للمواد المضافة إلى األغذية
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 -13أوصت اللجنة التنفيذية باعتمةاد أحكةام المواصةفة العامةة للمةواد المضةافة إلةى األغذيةة مةع
التصويبات التي أعدتها أمانة هيئة الدستور الغذائي (وثيقة االجتماع .)3

لجنة الدستور الغذائي المعنية بالملوثات في األغذية
المستويات القصوى للفومونيزين في الذرة ومنتجات الذرة وخطط أخذ العيّنات المصاحبة لها
 -13أوصةةت اللجنةةة التنفيذيةةة باعتمةةاد المسةةتويات القصةةوى وخطةةط أخةةذ العينةةات وأشةةارت فةةي
الوقت نفسه إلى أنه ينبغي للجنة المعنية بأساليب التحليل وأخذ العيّنات المصادقة علةى خطةط أخةذ
العينات.
خالصة عامة (البند (4أ) الجزا األول)
 -12باإلضافة إلى التعليقات والقرارات الواردة أعال  ،أوصت اللجنةة التنفيذيةة ،مقةرّ ة باسةتيفاء
معايير االستعراض التقييمي ،باعتماد جميع المواصفات األخرى والنصوص ذات الصةلة التةي لةم
تقدم بشأنها أية تعليقات محددة.
 -21أخذت اللجنة التنفيذيةة علمةا بوجهةة نظةر ممثةل منظمةة الصةحة العالميةة القائلةة بةأن واليةة
اللجنة التنفيذية فيما يتعلق ب جراء االستعراض التقييمي ال تتمثل في "التوصةية" أو عةدم التوصةية
باعتماد مشروع نص من قبل الهيئة  -فالقرار بشأن ما إذا كان ينبغي اعتماد نص أو عدم اعتمةاد
هو من اختصاص الهيئةس وإن مهمة اللجنة التنفيذية ،بدال من ذلك ،تكمةن فةي التحقةق مةن اسةتيفاء
جميع المعايير المنصوص عليها في القسم ذ الصلة من دليل اإلجراءات ،وبالتالي من أن الةنص
المعني جاهز للنظر فيه من قبل الهيئة عند الخطوة .3

الجزا الثاني  -مشاريع المواصفات المقترحة والنصوص ذات الصلة عند الخطوة

5

خالصة عامة
 -21أوصةةت اللجنةةة التنفيذيةةة ،مقةةرّ ة باسةةتيفاء معةةايير االسةةتعراض التقييمةةي ،باعتمةةاد جميةةع
النصوص المقدمة عند الخطوة .5
رصد وضع المواصفات (البند (4ب) من جدول األعمال)

4

لجنة الدستور الغذائي المعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية الخاصة
اقترال استعراض المواصفة المعنية بمستحضر المتابعة
 -22أشارت اللجنة التنفيذية إلى أنةه فةي الوقةت الةذ مةن المقةرر فيةه االنتهةاء مةن هةذا العمةل
بحلول عام  ،2113ف ن وضع مستحضر متابعة ومواصةفة لهيئةة الدسةتور الغةذائي لهةذ المنتجةات
يقتضي إجراء مناقشة قبل المضي قدما في العمل.
 -21وذكر ممثل منظمة الصحة العالميةة اللجنةة التنفيذيةة بةأن منظمةة الصةحة العالميةة ال تةزال
تعتبر أنه ال حاجةة إلةى وضةع مواصةفة بشةأن مستحضةر للمتابعةة ،وذلةك نظةرا إلةى أنةه فةي حةال
اعتبرت هذ السلعة بديال لحليب الثد  ،ف نه ينبغي لها االمتثال للمواصفة المتعلقة بالمستحضرات

الخاصة بالرضع ومواصفة المستحضرات الغذائية الخاصةة بالرضةع والمستحضةرات المسةتخدمة

4

الوثيقة
لالستخدامات
التغذوية الخاصة).
14/69/3

CX/EXECس وثيقة االجتماع

3

(تعليق من رئيس لجنة الدستور الغذائي المعنية بالتغذية واألغذية
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فةةةةةةةةي أغةةةةةةةةراض طبيةةةةةةةةة خاصةةةةةةةةة بالرضةةةةةةةةع (مواصةةةةةةةةفة الدسةةةةةةةةتور الغةةةةةةةةذائي )1231-32س
وبالنسةةبة إلةةى االسةةتخدامات األخةةرى ،تطبةةق المواصةةفة ذات الصةةلة بمسةةاحيق األلبةةان ومسةةحوق

القشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة

(مواصةةفة الدسةةتور الغةةذائي  .)1222-213وقةةد نشةةرت منظمةةة الصةةحة العالميةةة واليونيسةةيف بيانةةا
رسميا بهذا الشأن .وأشار الممثةل كةذلك إلةى أن مسةألة مةا إذا كةان ينبغةي للدسةتور الغةذائي وضةع
مواصفة أو الحافظ عليها بالنسبة لسلعة ُتشكك في وجودهةا منظمةة راعيةة لهيئةة الدسةتور الغةذائي
هي مسألة مبدأ تبرر إجراء مناقشة واتخاذ قرار من قبل الهيئة.
 -24وأشةةار بعةةض األعضةةاء إلةةى أنةةه هةةذا المنةةت متةةداول تجاري ةا ا وإلةةى أنةةه مةةن الضةةرور
استعراض المواصفة الموجودة لتجنب االلتباس في التجارة وضمان سالمة المنت .
الخالصة
 -25نوّ هةت اللجنةة التنفيذيةةة بمداخلةة منظمةة الصةةحة العالميةة ،وأشةارت إلةةى أن العمةل يمضةةي
حسب الجدول الزمني المحدد بهدف استكماله بحلةول عةام  .2113وأشةارت اللجنةة التنفيذيةة كةذلك
إلى أن اللجنة ا لمعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية قد قامت بوضةع وثيقةة نقةان تنظةر
في نطاق التنقيح والحاجة إلى وضع مواصفة .وأوصت اللجنة التنفيذية أن تراعةي اللجنةة المعنيةة
بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية في مداوالتها شواغل منظمة الصحة العالمية.
المشةةروع المقتةةرل لتعةةديل المواصةةفة المعنيةةة باألغذيةةة المجهةةزة القائمةةة علةةى الحبةةوب للرضةةع
وصغار األطفال إلدراج قسم جديد باء للرضع األكبر سنا ا لناقصي الوزن واألطفال الصغار
 -26أشةةارت اللجنةةة التنفيذيةةة إلةةى أن هةةذ المسةةألة متةةأخرة عةةن موعةةدها ،وأن اللجنةةة المعنيةةة
بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية تعيد النظر في النطاق.
الخالصة
 -23شجعت اللجنة التنفيذية اللجنة المعنية بالتغذية واألغذية لالسةتخدامات التغذويةة علةى تأكيةد
نطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاق العمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
بما في ذلك الحاجة إلةى وضةع مواصةفة ،مةع األخةذ فةي االعتبةار التوجيهةات المقدمةة مةن منظمةة
الصحة العالمية.

لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة األغذية
 -23أشارت اللجنة التنفيذيةة إلةى التقةدم الجيةد المحةرز فةي عمةل اللجنةة ،وإلةى أهميةة المشةورة
العلميةةة المقدمةةة مةةن الفةةاو ومنظمةةة الصةةحة العالميةةةس وإلةةى أن اللجنةةة المعنيةةة بنظافةةة األغذيةةة قةةد
تستفيد من معرفة متى ستتوافر مشورة الفاو/منظمة الصحة العالمية.
 -22وأشار ممثل الفاو إلى أنه من الضةرور  ،لتيسةير تخطةيط أفضةل للمةوارد ووجةود عمليةة
فعالة لتقديم المشورة العلمية إلى اللجنة المعنية بنظافة األغذية ،تحديد الطلب بوضول في مرحلةة
المقترل والنظر في وضع جدول زمني للتنفيذ مدته سنتان.

لجنة الدستور الغذائي المعنية بالسكر
 -11أشارت اللجنة التنفيذية إلى أن هذ هي المرة الثانية التي ُ
طلب فيها وقت إضافي الستكمال
المواصفة المتعلقة بعصير قصب السكر المجفف غير المنبّذ .ووافقت اللجنة التنفيذية علةى الطلةب
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من كولومبيا ،بوصفها البلد المضيف للجنة المعنية بالسكر ،تقديم مزيد من اإليضال حول العقبات
التي تعترض سبيل وضع المواصفة والتوصية بتقديم توقعات واقعية الستكمالها.
خالصة عامة (البند (4ب))
 -11إضافة إلةى التعليقةات والقةرارات المةذكورة أعةال  ،أشةارت اللجنةة التنفيذيةة إلةى أن العمةل
بشأن مواصةفات أخةرى ونصةوص ذات صةلة يسةير وفقةا ا للجةدول الزمنةي ويتبةع التوصةيات التةي
قدمت سابقا في االستعراض التقييمي.
مقترحات لوضع مواصفات جديدة ونصوص ذات صلة (البند (4ج) من جدول األعمال)

5

لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في األغذية
قائمة أولويات العقاقير البيطرية لغرض تقييمها أو إعادة تقييمها من لجنة الخبراء المشتركة
 -12فيما يتعلق بطلب ال لجنة المعنية بمخلفةات العقةاقير البيطريةة فةي األغذيةة إلةى الهيئةة بشةأن
إدراج اإلثوكسيكوين في "قائمة األولويات" ،6أشارت اللجنة التنفيذية إلةى أن المةواد المضةافة إلةى
األعالف ليست مدرجة في اختصاصةات اللجنةة المعنيةة بمخلفةات العقةاقير البيطريةة فةي األغذيةة،
لكن ال لجنة المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في األغذيةة وهيئتهةا االستشةارية ،أ لجنةة الخبةراء
المشتركة ،تملكان الخبرة الالزمة لوضع توصيات بشأن هذ المادة .ولذلك ،أيدت اللجنةة التنفيذيةة
إدراج اإلثوكسيكوين في "قائمة األولويات".

مسائل أخرى
مواصفة لمسحوق مصل اللبن
 -11أشةةارت اللجنةةة التنفيذيةةة إلةةى أن المقتةةرل المتعلةةق بعمةةل جديةةد لوضةةع مواصةةفة لمسةةحوق
مصل اللبن ،الذ تقدمت به الةدانمرك ،ينةدرج فةي إطةار واليةة اللجنةة المعنيةة باأللبةان ومنتجةات
األلبان وأن وثيقة المشروع تتطلب إجراء المزيد مةن المشةاورات مةع البلةدان األخةرى ومعلومةات
بشأن التجارة الدولية في هذ المنتجات.
 -14وقد وافقت اللجنة التنفيذية على توصةية الهيئةة ب نشةاء مجموعةة عمةل إلكترونيةة لمراجعةة
وثيقة المشروع لتقديمها من خالل اللجنة المعنية باأللبان ومنتجات األلبان ،إن أعيةد إحياؤهةا ،فةي
دورة الهيئة واللجنة التنفيذيةة عةام  .2115وأشةارت اللجنةة التنفيذيةة إلةى العةرض الةذ تقةدمت بةه
نيوزيلندا لمشاركة الدانمرك في رئاسة مجموعة العمل اإللكترونية.
مواصفات األجبان المجهزة
 -15أشارت اللجنة التنفيذية إلى أن الهيئة ،في دورتها السادسة والثالثةين ،قةد أنشةأت مجموعةة
عمل إلكترونية إلجراء دراسةة أخةرى حةول إمكانيةة وضةع مواصةفة لاجبةان المجهةزة ،واعتمةاداا
على نتائ هذ الدراسة تم إعداد وثيقة مشةروع لعمةل جديةد وتقةديم تقريةر إلةى الهيئةة فةي دورتهةا
السابعة والثالثين.

5

6

الوثيقة CX/EXEC 14/69/4س وثيقة االجتماع ( 3تعليق مقدم من رئيس اللجنة المعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات
التغذوية الخاصةس وثيقة االجتماع ( 2مقترل من الدانمرك ،مشروع مقترل مواصفة لمسحوق مصل اللبن).
الوثيقة .CX/CAC 14/37/10
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 -16ورغم أن هذا البند قد أضيف خالل اعتماد جدول األعمال ،فة ن اللجنةة التنفيذيةة رأت أنهةا
ليست في وضع يمكنها من إجراء االستعراض التقييمي ووافقت على إرجاء النظر في تقديم وثيقة
المشروع إلى الهيئة.
خالصة عامة (البند (4ج))
 -13باإلضافة إلى التعليقات والتوصيات المذكورة أعال  ،وافقت اللجنة التنفيذية على التوصية
بأن تقوم الهيئة باعتماد كافة البنود المقترحة األخرى المقترحة كعمل جديد.

الخطللة االسللتراتيجية لهيئللة للدسللتور الغللذائي للفتللرة  :4142-4141حالللة التنفيللذ
العامللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة

(البند  3من جدول األعمال)

7

 -13أعادت اللجنة التنفيذية التأكيد على أهمية وضع أدوات لرصةد تنفيةذ الخطةة االسةتراتيجية،
وكةةةذلك توضةةةيح المعةةةايير للمسةةةتخدمة للرصةةةد ،واالحتفةةةاظ بالمؤشةةةرات المحةةةددة فةةةي الخطةةةة
االستراتيجية بالصيغة التي اعتمدتها الهيئة في دورتها السادسة والثالثينس واإلبالغ قياسا إلى هةذ
المؤشرات في الجدول الزمني المحدد في الخطة.
 -12وبشكل عام ،لم يلق اقترال وضع مؤشرات أرفع مستوى لاهداف االستراتيجية أو غيرها
مةةن األهةةداف ،وأشةةير إلةةى أن الخطةةة االسةةتراتيجية اع ُتمةةدت أص ةالا لتسةةتخدم فةةي رصةةد تنفيةةذها
المعلومات الموجودة أو التي يمكةن الحصةول عليهةا بسةهولة .ويمكةن يمكةن النظةر فةي المؤشةرات
الحالية جنبا إلى جنب لتقييم التقدم الشامل الذ أحرزته هيئة الدسةتور الغةذائي فةي تحقيةق أهةدافها
االستراتيجية.
 -41وعبّر ممثل منظمة الصحة العالمية عن اسةتعداد منظمتةه والفةاو للمسةاهمة بالبيانةات لةدعم
عمليةةة رصةةد الخطةةة االسةةتراتيجية .وواقةةع األمةةر أن العديةةد مةةن البيانةةات متاحةةة بالفعةةل ،ال سةةيما
بالنسبة لانشطة المرتبطة بحساب أمانة الدستور الغذائي .وأشار إلى أن عمةل المنظمةات الراعيةة
بشكل عام يسترشد أيضا بعملية التخطيط االستراتيجي ،مع وجود عدد محدود جدا من المؤشةرات
لوصةةف خةةط أسةةاس وغايةةة مةةا .كمةةا أشةةار إلةةى أن الدسةةتور الغةةذائي يركةةز علةةى عةةدد قليةةل مةةن
المؤشرات التي تمثل أداء  .ونظرا إلى أنه يمكن لمؤشرات الرصد في حد ذاتها أن تتطلب مةوارد
كثيرة ،ف نه من المهم موازنة الموارد المستخدمة لتنفيذ الخطة مع تلك المطلوبة للنهةوض بالواليةة
الرئيسية للدستور الغذائي والمتمثلة في وضع المواصفات.
 -41وأحاطت اللجنة التنفيذية علما باقترال مفةاد أن تضةع األمانةة أيضةا جةدوال زمنيةا إلجةراء
استعراض منتصف المدة لتنفيذ الخطة االستراتيجية.
الخالصة
 -42وافقت اللجنةة التنفيذيةة علةى إنشةاء إطةار لرصةد تنفيةذ الخطةة االسةتراتيجية ،بمةا فةي ذلةك
آليات لجمع البيانات بصورة منتظمة (مثل النماذج) لتسةهيل الحصةول علةى معلومةات مةن اللجةان
المتعددة إذا ما كانت هذ اللجان الجهات الرئيسية المقدمة لمعلومات الرصد.

7

الوثيقة .CX/CAC 14/37/11
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 -41وأوصت اللجنة التنفيذية بتكليف األمانة بوضع هذا اإلطار باستخدام مصادر البيانات
الموصى بها في ورقة النقان واالقتراحات األخرى التي قدمت أثناء نقاشات اللجنة التنفيذية.
ويمكن استخدام إطار الرصد هذا إلعداد تقرير أولي عن التقدم المحرز وتقديمه إلى اللجنة
التنفيذية في دورتها القادمة وإلى الهيئة في دورتها الثامنة والثالثين .و ُسلّم أيضا ا بأن من المتوقع
أن يكون إطار الرصد هذا تكراريا لتحقيق أقصى قدر من الفعالية.

المسائل المالية والمتعلقة

بالميزانية (البند  1من جدول األعمال)

ميزانية الدستور الغذائي

8

 -44أخذت اللجنة التنفيذية علما مع التقدير بزيادة مساهمة منظمة الصحة العالمية في ميزانية
الدستور الغذائي منذ فترة السنتين الماضية والمساهمات العينية التي تقدمها الحكومات المضيفة،
بما في ذلك المنسقون وإعارة موظفين من جمهورية كوريا واليابان .ورأت اللجنة التنفيذية أنه
ينبغي إبراز هذ المساهمات بشكل أكبر في التقارير المقبلة.
 -45وأشارت اللجنة التنفيذية إلى نقص اإلنفاق الكبير خالل فترة السنتين  2111-2112وإلى أن
ذلك يعزى باألساس إلى شواغر لفترة طويلة ،أدت إلى تحقيق وفورات في األسفار إضافة إلى
الوفورات الناجمة عن القيود المتعلقة باألسفار المفروضة على نطاق المنظمة .كما أشارت اللجنة
التنفيذية إلى أن أموال الدستور الغذائي غير المنفقة ال يمكن ترحيلها إلى فترة سنتين جديدة نظرا
إلى أنه يجر  ،وفقا لقواعد الفاو 9إلغاء األموال غير المنفقة من مخصصات فترة السنتين من
االعتمادات.
 -46وأشارت اللجنة التنفيذية إلى ضرورة توزيع التكاليف على مستوى اللجنة من أجل إبالغ
أعضاء اللجنة التنفيذية بشكل أفضل بأعباء العمل مقابل إنفاق برنام الدستور الغذائي ،وإلى
ضرورة إدراج عدد دورات الدستور الغذائي في التقرير.
 -43وأخذت اللجنة التنفيذية علما بأن بند المبالغ المستردة يمثل جزءا كبيرا من الميزانية وال
يوزع إلى منتجات وخدمات محددة يتم شراؤها داخل الفاو .وينبغي إيالء االعتبار لمقارنة
تكاليف المبالغ المستردة بالخدمات الخارجية.
 -43ودعت اللجنة التنفيذية إلى تحسين عملية وضع الميزانية وتخطيط العمل من أجل الحد من
خطر زيادة ونقص اإلنفاق .وأشارت كذلك إلى أن من شأن تزويد األمانة بالعدد الكامل من
الموظفين وتحدي ممارسات العمل أن يمكناها من االستجابة بشكل أفضل لمطالب الهيئة.
الخالصة
إن اللجنة التنفيذية:

-42
-1

8
9

أخذت علما بتقرير األمانة ورحبت بالدعم المالي المستمر من المنظمتين الراعيتين ،بما
في ذلك الزيادة الكبيرة من منظمة الصحة العالمية منذ فترة السنتين  2111-2112إضافة
إلى المساهمات العينية من خارج ميزانية الدستور الغذائي في برنام الهيئة بما يشمل
إعارة موظفين معنيين بالمواصفات الغذائية ألمانة هيئة الدستور الغذائي ومساهمات

الوثيقة .CX/CAC 14/37/12

المادة الرابعة من الالئحة المالية للمنظمة.
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-2

-1
-4

-5

11

حكومات البلدان األعضاء التي تستضيف الدورات ،وهو ما ينبغي إبراز بشكل أكبر في
التقارير المقبلة.
وأحاطت علما بنقص اإلنفاق ( )2111-2112قياسا إلى الميزانية األولية واألسباب
المقدمة بهذا الشأن وسلطت الضوء على ضرورة اعتماد عملية أفضل لوضع الميزانية
وتخطيط العمل لتوقع االحتياجات في المستقبل واستخدام الميزانية المرصودة بشكل أكثر
كفاءة ،فضال عن تزويد أمانة الدستور الغذائي بالعدد الكامل من الموظفين.
وأعربت عن ضرورة ضمان المزيد من الشفافية فيما يتعلق بتوزيع تحميل التكاليف
ودراسة إمكانية االستعانة بموردين خارجيين لخدمات مختارة دون المساس بالجودة.
وأخذت علما بالوفورات في فترة السنتين  2115-2114بسبب الشواغر الحالية وبأن من
شأن إجمالي المصروفات أن يقترب كثيرا من الميزانية المرصودة نظرا إلى الزيادة التي
سيشهدها اإلنفاق على االتصاالت ،والموقع الشبكي ،وخدمات الترجمة التحريرية/
الشفوية والمطبوعات.
وشجعت أعضاء الدستور الغذائي على الدعوة إلى رصد اعتمادات كافية في الميزانية
من خالل األجهزة الرئاسية للمنظمتين الراعيتين.

الدعم العلمي المقدم من الفاو ومنظمة الصحة العالمية إل هيئة الدستور الغذائي

10

أعرب األعضاء عن قلقهم حيال فجوة التمويل الحالية.

-51

 -51وتم تأكيد وجود تعاون تام وسلس بين الفاو ومنظمة الصحة العالمية بشأن تحديد
األولويات لتقديم المشورة العلمية المطلوبة من جانب الدستور الغذائي.
الخالصة
إن اللجنة التنفيذية:

-52
-1
-2
-1
-4
-5

أعربت عن تقديرها للدعم العلمي الذ تقدمه الفاو ومنظمة الصحة العالمية.
وشددت على أهمية توفير التمويل الالزم لضمان تقديم المشورة العلمية التي تكتسي
أهمية بالغة لوضع المواصفات.
وأشادت بمساهمات البلدان األعضاء من خارج الميزانية.
وسلطت الضوء على الشواغل المتعلقة بالفجوات في التمويل والتي يمكن أن تؤخر تقديم
المشورة العلمية ومن ثم قد تطال خطة عمل الدستور الغذائي.
وشجعت الفاو ومنظمة الصحة العالمية على مواصلة دعم أنشطة الدستور الغذائي
وأنشطة المشورة العلمية ذات الصلة وتمويلها.

ورقة مناقشة بشأن التمويل المستدام إلسداا المشورة العلمية للدستور الغذائي والدول
11
األعضاا

10
11

الوثيقة
الوثيقة

.CX/CAC 14/37/12-Add.1
.CX/CAC 14/37/12-Add.2
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 -51أشارت اللجنة التنفيذية إلى اختالف آليات الميزانية بين الفاو ومنظمة الصحة العالمية
والصعوبات التي تواجهها الفاو ومنظمة الصحة العالمية في جمع التمويل من مصادر مختلفة
لتقديم المشورة العلمية حسب ما يطلبه الدستور الغذائي.
 -54ونظرت اللجنة التنفيذية في الخيارات الثالثة لتأمين التمويل الالزم للمشورة العلمية
الواردة في الوثيقة وأعربت عن تأييدها لمواصلة دراسة الخيارين  1و 1مع اإلشارة إلى أن
الخيار  2غير قابل للتنفيذ على المدى القصير بسبب السياسات التي تعتمدها حاليا الفاو ومنظمة
الصحة العالمية فيما يتعلق بالتمويل من الجهات الفاعلة "غير الحكومية" وعدم االهتمام الواضح
في صفوف الجهات المانحة الرئيسية من غير الدول في الفاو ومنظمة الصحة العالمية.
 -55كما أشارت اللجنة التنفيذية إلى أن الخيار  1على وجه الخصوص يقتضي ضرورة
ترجمة االلتزام الجماعي القو للدول األعضاء إلى إجراءات ملموسة في األجهزة الرئاسية للفاو
ومنظمة الصحة العالمية.
 -56وأحاطت اللجنة التنفيذية علما بأن مساهمات البلدان األعضاء ،بالصيغة المقترحة في
إطار الخيار  ،1طوعية وينبغي عدم الخلط بينها وبين االشتراكات المقررة للفاو ومنظمة الصحة
العالمية .وتم اإلعراب عن شواغل حيال قبول الحكومات الوطنية ألنصبة مقررة جديدة حتى وإن
كانت طوعية.
 -53ودارت نقاشات بشأن طبيعة الخيارات المعروضة في الوثيقة وجدواها وجداولها الزمنية
الممكنة .وسلط األعضاء الضوء على الدروس التي يمكن استخالصها من بعض استراتيجيات
التمويل التي تعتمدها أجهزة أخرى تعمل بموجب المادتين  6و 14من دستور الفاو ،مثل االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات ،ومن مبادرات مثل حساب األمانة المشترك بين الفاو ومنظمة الصحة
العالمية .كما أثارت اللجنة التنفيذية مسألة األسباب الكامنة وراء تحقيق المبادرات السابقة في هذا
المجال ،مثل المبادرة العالمية بشأن المشورة العلمية المتصلة باألغذية ،نجاحا أقل مما كان
متوقعا.
الخالصة
-53
-1
-2

-1
-4

إن اللجنة التنفيذية:
أوصت بأن تقوم الهيئة بدراسة الخيارات الثالثة مع اإلشارة إلى أن الخيار  2غير قابل
للتنفيذ على المدى القصير وب سداء توجيهات إضافية للفاو ومنظمة الصحة العالمية بشأن
الخيارات التي ينبغي مواصلة دراستها والعمليات الممكنة.
وطلبت من الفاو ومنظمة الصحة العالمية بح الدروس المستخلصة من آليات التمويل
المستخدمة من قبل أجهزة أخرى تعمل بموجب المادتين  6و 14من دستور الفاو ،مثل
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،ومن مبادرات مثل حساب األمانة المشترك بين الفاو
ومنظمة الصحة العالمية ،ومن أسباب عدم نجال المبادرة العالمية بشأن المشورة العلمية
المتصلة باألغذية.
ودعت الفاو ومنظمة الصحة العالمية إلى دراسة إمكانية إعادة تخصيص األموال الالزمة
للمشورة العلمية من أية أموال لم تستخدم من الميزانية العادية للدستور الغذائي.
وناشدت أعضاء هيئة الدستور الغذائي:
-

النظر في تقديم مساهمات عينية للمشورة العلميةس
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وبذل الجهود على الصعيدين الوطني واإلقليمي بهدف جمع األموال لغرض
المشورة العلمية وتقديمها كمساهمة إلى الفاو ومنظمة الصحة العالمية.

العالقات بين هيئة الدستور الغذائي والمنظمات الدولية األخرى :الطلبات
المقدمة
من المنظمات الدولية غير الحكومية للحصول عل صفة مراقب في هيئة
الغذائي
الدستور

(البند  5من جدول األعمال)
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أوصت اللجنة التنفيذية المديرين العامين للفاو ومنظمة الصحة العالمية بما يلي:

-52

-1

الموافقة على الطلبات الواردة من:
-

-2

وعدم الموافقة على الطلبات الواردة من:
-

-1

المركز الدولي لقانون البيئة المقارن ( )CIDCEنظرا إلى أن اللجنة التنفيذية تحتاج
إلى المزيد من التفاصيل بشأن الطريقة التي تعتزم بها هذ الجهة مقدمة الطلب
المساهمة في برنام الدستور الغذائي.

وتأجيل الموافقة على الطلبات الواردة من:
-

-4

رابطة المنتجات العشبية األمريكية ()AHPA
الجمعية الدولية لمنتجات وممارسات صناعة الخمور)OENOPPIA( 
)GOED( D
 Eو HA Omega-3s
المنظمة العالمية ألحماض  PA
مؤسسة  NSFالدولية

مجلس ستيفيا الدولي ( )ISCإلى حين تقديمه ما يكفي من المعلومات بشأن األسباب
الكامنة وراء عدم سعيه إلى المشاركة في عمل هيئة الدستور الغذائي تحت إطار
منظمة مشرفة ينضو تحت لوائها وتعمل بشأن قضايا مماثلة تتعلق بالمُحليات.
وسيتم البت في الطلب المقدم عندما تجر دراسة رد المجلس والموافقة عليه من
قبل الفاو ومنظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى أن العديد من المراقبين الذين جرت الموافقة عليهم غير نشطين ألسباب
مختلفة ،وإلى أنه ب مكان األمانة تقييم المشاركة من خالل البيانات التي يقدمها نظام
التسجيل اإللكتروني .واستنادا إلى هذا التقييم ،يمكن االتصال بالمراقبين غير النشطين
للتحقق مما إذا كانوا ال يزالوا مهتمين بالمشاركة في عمل الدستور الغذائي.

المسائل الناشئة عن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

من جدول األعمال)

12

(البند

6

الوثائق  CX/EXEC 14/69/5و( CRD 1 (AHPAو( CRD 2 (CIDCEو( CRD 3 (OENOPPIAو(CRD 4 (GOED
و) CRD 5 (NSFو).CRD 6 (NSC
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مشروع وحساب األمانة المشتركان بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة
13
العالمية لتعزيز المشاركة في الدستور الغذائي (البند (6أ) من جدول األعمال)
 -61عرضت ممثلة منظمة الصحة العالمية الوثائق وقدمّت آخر المستجدات عن التق ّدم المحرز
فيما يتعلق بتقييم نهاية فترة المشروع الخاص بحساب أمانة الدستور الغذائي الذ سينتهي في
ديسمبر/كانون األول  ،2115واألفكار األولية للمبادرة الالحقة له .وشددت على التعاون الجار
بين منظمة الصحة العالمية والفاو من أجل إجراء تقييم نهاية فترة المشروع تحت إشراف وحدة
التقييم لدى منظمة الصحة العالمية ،وذكرت أنهم يتوقعون تلقي تقرير نهائي من شركة التقييم
الخارجية المتعاقد معها في الوقت المناسب في بداية عام  2115من أجل رفع تقرير إلى اللجنة
التنفيذية والهيئة مقدما ولتوفير المعلومات الالزمة لعملية وضع المبادرة الالحقة.
 -61وقدم بعض األعضاء تعليقات بشأن الطبيعة الحيوية لعمل حساب األمانة في أقاليمهم وفي
سياق الشمولية وبناء القدرات .وتم اقترال تعزيز أمانة حساب أمانة الدستور الغذائي من أجل
تقديم المزيد من المساعدة إلى المشاركين في هذا الحساب للحصول على تأشيرات الدخول في
الوقت المناسب.
 -62وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية ،في معرض ردها على أسئلة األعضاء ،إنهم
يتطلعون إلى توثيق أوصر التعاون مع المكاتب اإلقليمية للفاو ومنظمة الصحة العالمية والمنسقين
المعنيين في التخطيط لانشطة التدريبية للدستور الغذائي في األقاليم .ولدى االعتراف بصعوبة
الحصول على تأشيرات الدخول لبعض األشخاص الذين يمول حساب أمانة الدستور الغذائي
سفرهم ،تم التأكيد على أن أمانة الحساب يمكن لها فقط تيسير إصدار الحكومات المضيفة
لتأشيرات الدخول من خالل تقديم رسائل تدعم طلبات التأشيرات ،على أن يحد ذلك فقط في
الوقت المناسب من العملية.
الخالصة
إن اللجنة التنفيذية:

-61
-1
-2
-1
-4

قدمته الجهات المانحة لحساب أمانة الدستور

أشادت مع التقدير بالدعم المالي الذ
الغذائي.
وأحاطت علما بأن حساب أمانة الدستور الغذائي سينتهي في ديسمبر/كانون األول
 ،2115كما كان مخطط في البداية.
وأشارت إلى التقدم المحرز في وضع المبادرة الالحقة له.
وتطلعت إلى نجال إنهاء حساب أمانة الدستور الغذائي ،إضافة إلى األخذ بزمام المبادرة
الالحقة له في الوقت المناسب.

المسائل الناسئة عن أعمال منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية :النظر في
14
طلبات الحصول عل المشورة العلمية (البند (6ب) من جدول األعمال)

13

14

الوثائق  CX/CAC 14/37/13و CX/CAC 14/37/14-Add.1ووثيقة االجتماع العاشر (صحيفة الوقائع المشتركة بين
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن المبادرة الالحقة لحساب األمانة للدستور الغذائي).
الوثيقتان  CX/CAC 14/37/14و.CX/CAC 14/37/14-Add.1

15
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 -64سلطت ممثلة منظمة الصحة العالمية الضوء على اجتماعات الخبراء وما توصلت إليه من
نتائ بشأن مختلف جوانب مجال سالمة األغذية والتغذية دعما لعمل الدستور الغذائي ،بما في
ذلك المشروع المشترك بين الفاو ومنظمة الصحة العالمية بشأن السموم الفطرية في الذرة الرفيعة
الذ يدعمه حساب األمانة ( .15)2114-2112وشددت على أن عدد طلبات المشورة العلمية التي
ال تزال عالقة آخذ في التزايد وأن القيود المفروضة على الموارد قد تطال قدرة الفاو ومنظمة
الصحة العالمية على االستجابة في الوقت المناسب.
 -65وشددت ّ
ممثلة الفاو على أهمية تنمية القدرات في البلدان النامية واألقاليم المحتاجة .وقد
مُنحت للوثيقة المتعلقة بهذا البند من جدول األعمال بنية جديدة لجعلها أداة أفضل للمناقشة في
اللجنة التنفيذية والهيئة .ولدى تطلعها إلى المستقبل ،أعربت عن أملها في أن تؤد لجان التنسيق
اإلقليمية دورا أكبر في مناقشة احتياجات تنمية القدرات وتحديدها في األقاليم التابعين لها.
الخالصة
إن اللجنة التنفيذية:

-66
-1
-2
-1
-4

أعربت عن تقديرها للفاو ومنظمة الصحة العالمية على تقديم كل المشورة العلمية
األساسية المحددة والمنفذة في دعم مباشر لعمل هيئة الدستور الغذائي.
وأشارت إلى القيود المفروضة على الموارد التي تواجهها المنظمتان الراعيتان والتي قد
تمس تقديم المشورة العلمية في الوقت المناسب.
ودعت أعضاء الدستور الغذائي إلى توفير الدعم المالي وغير ذلك من أشكال الدعم للفاو
ومنظمة الصحة العالمية من أجل ضمان تقديم المشورة العلمية في الدستور الغذائي.
وأحاطت علما بأنشطة تنمية القدرات الهامة في مجالي سالمة األغذية وجودتها،
وأعربت عن تقديرها لكل من الفاو ومنظمة الصحة العالمية لما تبذالنه من جهود.

مشروع جدول األعمال المؤقت للدورة الثامنة والثالثين لهيئة الدستور الغذائي

(البند  7من جدول األعمال)
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 -63أُحيطت اللجنة التنفيذية علما ا بأن مشروع جدول األعمال المؤقت يتضمن البنود االعتيادية
من جدول األعمال وأن البند المتعلّق بتقارير لجان التنسيق المشتركة بين الفاو ومنظمة الصحة
العالمية (البند  )1قد تم حذفه عن غير قصد.
 -63ووافقت اللجنة التنفيذية على مشروع جدول األعمال المؤقت وأشارت إلى أن المديرين
العامين للفاو ومنظمة الصحة العالمية سيع ّدان جدول األعمال النهائي.

ما يستجد من أعمال وعمل اللجنة في المستقبل
(أ )

(البند  1من جدول األعمال)

إدارة أعمال الدستور الغذائي

 -62أثيرت هذ المسألة عقب اقترال قدمته اللجنة المعنية بالمبادل العامة في دورتها الثامنة
والعشرين 17إلى اللجنة التنفيذية.
15
16
17
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 -31وأوضح مدير مكتب التقييم لدى الفاو أن التقييم أصبح على مدى السنوات أكثر تنظيما
وأصبح يش ّكل أدا اة مفيدة للرد على األسئلة المعقّدة بمصداقية وعمق تحليلي .وأوضح كذلك أن
التقييم قد يكون عملية مكلفة تستغرق الكثير من الوقت ،وأن بعض القضايا يمكن أن تعال بشكل
أفضل من خالل المراجعات الداخلية أو بواسطة تحليل العمليات عبر االستعانة باستشاريين في
مجال اإلدارة .وش ّدد على أنه إذا كان من المتوخى إجراء تقييم ،فينبغي تحديد أسئلة تقييمية
واضحة.
 -31ونصح مدير مكتب التقييم اللجنة التنفيذية بأن تنظر في تنفيذ خطوتين متتابعتين من أجل
تقييم االحتياجات:
-1
-2

الستكشاف ما إذا كانت المراجعة الداخلية للعمليات قادرة على أن تحل القضايا من خالل
دراسة لامانة بالتعاون مع استشار في مجال اإلدارة.
وإشراك مكتب التقييم فيما خص الجوانب التي تتطلب تقييما موضوعيا خارجيا ،وحي
يمكن لاجهزة الراعية أن تأخذ بزمام المبادرة.

 -32وأشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية إلى أن النقص الواضح في كفاءة عمل الدستور
الغذائي يمكن أن يعزى إلى عوامل متعددة مع إمكانية وجود أسباب مثل )1( :عدم كفاية
الموظفين في أمانة الدستور الغذائي بسبب الشواغر لفترات طويلةس ( )2هيكل الحوكمة الداخلية
للدستور الغذائيس ( )1العوامل التشغيلية مثل فترات تواتر اجتماعات أجهزة الدستور الغذائيس
( )4عدم اكتمال التقيّد بالقواعد التي تضعها الهيئة والتي ترد في دليل اإلجراءاتس ( )5تزايد
مشاركة أعضاء الدستور الغذائي في عمل الهيئة ،وهو ما يؤد حتما إلى تأخير الوتيرة فيما
يتعلق بقيم الشمولية والشفافية .ويمكن لتقييم تأخذ بزمامه األمانة أن يساعد على توضيح تفاعالت
هذ األسباب المحتملة ومساهمتها في المشاكل المطروحة.
 -31والحظت اللجنة التنفيذية أنه ينبغي تحديد الشواغل الرئيسية وتحليلها قبل اتخاذ قرارات
ملموسة بشأن الطريق إلى األمام .والحظت اللجنة كذلك أنه قد يكون من األفضل تناول هذ
المسألة من خالل وثيقة مناقشة من إعداد األمانة بالتعاون مع الفاو ومنظمة الصحة العالمية.
-34
-1
-2

إن اللجنة التنفيذية:
وافقت على إمكانية تنفيذ عملية مكونة من مرحلتين ،داخلية أوال بقيادة األمانة ،وخارجية
ثانيا ،من أجل تقييم إدارة عمل الدستور الغذائي.
وطلبت من األمانة القيام ،بالتعاون مع الفاو ومنظمة الصحة العالمية ،ب عداد وثيقة تحدد
النطاق والعمليات لتقييم إدارة عمل الدستور الغذائي لكي تنظر فيها اللجنة المعنية
بالمبادل العامة في مايو/أيار  .2115وينبغي لخلفية هذ الوثيقة أن تتضمن أيضا تحليال
لتنفيذ تقييم الدستور الغذائي لعام  .2112ومع مراعاة التعليقات التي قدمت في اللجنة
المعنية بالمبادل العامة ،سيتم بدء االستعراض الداخلي الذ تقود األمانة في شكل
ستحدد وتوافق عليه الهيئة في دورتها الثامنة والثالثين .كما ستنظر الهيئة في أسباب
وعملية إجراء استعراض خارجي.

(ب) عمل اللجنة التنفيذية
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 -35عرضت األمانة المسألة التي طرحها وفد الكاميرون خالل الدورة الثامنة والعشرين للجنة
المعنية بالمبادل العامة 18في ما يخصّ فعالية اللجنة التنفيذية وطابعها التمثيلي.
 -36وأشارت اللجنة إلى أن هذ المسألة ترتبط بشكل وثيق بالنقان حول إدارة عمل الدستور
الغذائي ،وإلى إمكانية معالجتها في إطار وثيقة النقان التي تم الموافقة عليها (انظر البند (3أ) من
جدول األعمال).

(ج )

معلومات محدّثة عن استراتيجية االتصاالت في هيئة الدستور الغذائي

 -33ذ ّكرت اللجنة التنفيذية بأنه تم خالل الدورات السابقة مناقشة مسألة وضع استراتيجية
ّ
وتمثلت الخطوة األولى في إجراء مسح بشأن وجهة نظر
االتصاالت في الدستور الغذائي.
أصحاب المصلحة تجا الدستور الغذائي.
 -33وأشارت اللجنة التنفيذية إلى أن عملية تقديم المناقصات النتقاء شركة تقوم بالمسح قد
استغرقت وقتا ا أطول مما كان متوقعا ا وحتى ارن لم يصدر إال تقرير أولي جزئي يستند إلى مكون
مسح إلكتروني .وعندما سيتم إتاحة المسح بالكامل وتحليله ،يتوقع المضي قدما ا بشكل سلسل في
العمل بشأن استراتيجية االتصاالت.
 -32وستعمل األمانة بشكل وثيق مع الفاو ومنظمة الصحة العالمية بهذا الشأن .وسيتم إشراك
اإلدارات الفنية وتلك المعنية باالتصاالت على حد سواء لضمان تطابق هذ االستراتيجية مع
استراتيجيات المنظمات الشقيقة.
 -31وسلّط األعضاء الضوء على أهمية استراتيجية االتصاالت لتعزيز وعي جميع أصحاب
المصلحة ليس فقط بشأن عمل الدستور الغذائي ،بل أيضا بشأن المنافع االقتصادية الناجمة عن
المشاركة في مواصفات الدستور الغذائي واستخدامها .وتم التشديد على الحاجة إلى التواصل
بشكل فعّال في جميع اللغات.
الخالصة
إن اللجنة التنفيذية:

-31
-1
-2

أشارت إلى التحدي الوارد بشأن وضع استراتيجية االتصاالت.
وشجّ عت األمانة على إتمام العملية ورفع تقرير إلى اللجنة التنفيذية في دورتها القادمة.

(د) دور رؤساا ونواب رؤساا الهيئة ألغراض المادة الخامسة 4-من الالئحة
الداخلية
 -32عرض منسق أوروبا هذا البند مؤكدا أن جميع رؤساء اللجنة التنفيذية ونواب الرؤساء
يمثلون الهيئة ككل .وذكر أن اللجنة التنفيذية تسعى إلى أن تكون شاملة قدر اإلمكان ،وأن هذا
المفهوم مكرس في المادة الخامسة 1-من الالئحة الداخلية للدستور الغذائي التي تنص على أنه "ال
ينبغي أن تضم اللجنة التنفيذية أكثر من مندوب واحد من أ بلد من البلدان" .وأضاف أن هذ
الممارسة لم تكن مطبقة دائما ا وأنه ألسباب تتعلق بالشمولية والشفافية والمصداقية ،ينبغي للجنة
التنفيذية أن تلتزم بالقواعد وينبغي أال يكون هناك عضوان من أ بلد واحد.
18
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 -31وخلص المستشار القانوني لدى منظمة الصحة العالمية ،متحدثا ا بالنيابة عن المستشارين
القانونيين لدى منظمة الصحة العالمية والفاو ،إلى أن استخدام عبارة "مندوب" ،في تحليلهم للمادة
الخامسة 1-مع مراعاة نص الالئحة الداخلية لهيئة الدستور الغذائي ،وسياق حوكمة الدستور
الغذائي وخصوصيتها ،يشير إلى الرئيس ونواب الرئيس ضمن مصطلح "المندوبين" لغرض
المادة الخامسة .1-وأشار إلى أن المادة الخامسة 1-سارية منذ الوقت الذ كان فيه أعضاء الهيئة
واألعضاء المنتخبون على أساس جغرافي أعضاء في اللجنة التنفيذية ،وأنه نتيجة لذلك ،ف ن
عبارة "أعضاء آخرين" الواردة في المادة الخامسة 1-يمكن فقط قراءتها بأنها تعني أن أعضاء
الهيئة هم أعضاء في اللجنة.
 -34وأضاف المستشار القانوني لدى منظمة الصحة العالمية كذلك أن أعضاء الهيئة يتم
انتخابهم من بين مندوبي أعضاء هيئة الدستور الغذائي ،وأنه يمكنهم البقاء في منصبهم بتأييد
مستمر من وفودهم بموجب المادة الثالثة .191-وإن هذا الرابط المُبين بشكل صريح بين العضو
في الهيئة ووفد يخلق ارتباطا عضويا واضحا بين االثنين.
 -35تم وضع هذا التفسير في سياق المناقشات التي جرت على مدى السنوات العشر الماضية،
وأوضح النه الذ تم اتباعه في عامي  2112و 2111عندما وافقت الهيئة على الشروع في
انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية على أساس عدم االعتراض ودون تشكيل سابقة ،األمر الذ يثير
جزئيا السؤال المطرول حاليا.
 -36وقال المستشار القانوني لدى منظمة الصحة العالمية أنه قد يكون من المرغوب فيه أن
يحاول أعضاء هيئة الدستور الغذائي االتفاق على الترتيبات التي من شأنها أن تسمح بالتوصل
إلى حل شامل ،والسعي أيضا إلى إيجاد حل طويل األجل.
 -33ووافقت اللجنة التنفيذية على ضرورة التوصل إلى حل دائم لهذ القضية وطلبت توضيحا
للتفاهم الوارد في تقرير الدورة الثامنة عشرة للهيئة ( ،20)1232وعالقته بالالئحة الداخلية .وردا
على طلبات التوضيح ،أشار المستشار القانوني لدى منظمة الصحة العالمية إلى أن تفاهم عام
رأيه
في
وأنه
الداخلية،
لالئحة
عليه
متفقا
تفسيرا
كان
1232
ال يتعارض مع المادة الخامسة .1-وأكد مجددا على ضرورة أن تكون للمواد في دليل اإلجراءات
األسبقية على التفاهمات الالحقة.
 -33وأشار أحد األعضاء إلى أن ارراء السابقة التي قدمها المستشارون القانونيون قد أقرت
بأنه يمكن دعم تفسير بديل وشككت في توقيت طلب رأ آخر .كما أشير إلى أهمية عدم اعتماد
سياسات من شأنها أن تؤد إلى االستبعاد .وأشار أعضاء آخرون إلى أن عدم توازن التوزيع
اإلقليمي داخل اللجنة التنفيذية قد يفضي إلى مشاكل تمثيل وشمولية أكبر بالنسبة إلى بعض
األقاليم قياسا إلى غيرها.
 -32وفيما يتعلق بالمسألة األخيرة ،أكد المستشار القانوني لدى منظمة الصحة العالمية أنه
ينبغي أال يؤثر التفسير النصي والسياقي للمادة الخامسة 1-سلبا على إمكانية انتخاب أ عضو من
19

20

تنتخب الهيئة رئيسا وثالثة نواب للرئيس من بين ممثلي أعضاء الهيئة ومناوبيهم ومستشاريهم (الذين سيشار إليهم
يلي
فيما
باسم "المندوبين").
الفقرة  )1(131من الوثيقة ALINORM 89/40
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أعضاء هيئة الدستور الغذائي كعضو في هيئة المكتب ،وخاصة بالنسبة ألولئك الذين ينتمون إلى
إقليم أمريكا الشمالية التي تتألف من بلدين فقط.
 -21كما أثار بعض األعضاء مسألة ما إذا كانت الشروط المتفاوتة لمدة عضوية أعضاء اللجنة
التنفيذية باالقتران مع المادة التي تفيد بأنه ال ينبغي أن تضم اللجنة التنفيذية أكثر من مندوب واحد
من أ بلد من البلدان ،قد تؤثر أيضا على حق أعضاء الهيئة في أن يصبحوا أعضاء في هيئة
المكتب .وعل ّق المستشار القانوني لدى منظمة الصحة العالمية ،متحدثا نيابة عن المستشارين
القانونيين لدى منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة ،بأنه يمكن إيجاد الحلول العملية
لمواجهة هذا التحد المحتمل.
 -21وصرل المستشار القانوني لدى منظمة الصحة العالمية ،في مالحظاته الختامية ،بأن دور
المستشارين القانونيين هو توفير إيضاحات لاعضاء بشأن التاريخ التفسير للمواد وآثارها.
وأضاف أنه إذا كانت اللجنة التنفيذية والهيئة ستقبالن تفسير المستشارين القانونيين لدى منظمة
الصحة العالمية والفاو ،ف نه ينبغي أال يكون أل دولة أكثر من مندوب واحد في اللجنة التنفيذية
في نفس الوقت .وشدد على أن الحالة الراهنة ليست مرضية تماما وهي تتطلب المزيد من التفكير
من أجل إيجاد حل أوسع ودائم لن يؤد إلى نشوء المشكلة نفسها بانتظام.
 -22وأشار المستشار القانوني لمنظمة الصحة العالمية ،استجابة لطلب منسق آسيا بشأن
إمكانية انتخابه كنائب للرئيس خالل دورة الهيئة األسبوع القادم ،إلى أنه ،تماشيا مع التفسير
المقترل ،ثمة احتماال يتمثل في تنحي المنسق عن منصبه في ذلك الوقت واقترال اإلقليم لمنسق
جديد يشغل هذا المنصب ويتولى المهام للفترة المتبقية من الوالية .وبالنظر إلى الحالة المتقدمة
لهذا الترتيب بالنسبة للدورة القادمة التاسعة عشرة للجنة التنسيق للدستور الغذائي في آسيا (التي
ستعقد في نوفمبر/تشرين الثاني في طوكيو ،اليابان) ،قالت األمانة إنه من الممكن إيجاد ترتيب
عملي للمشاركة في استضافة الدورة.
الخالصة
21

-1
-2

-1

إن اللجنة التنفيذية:
أحاطت علما بالمناقشات الكاملة التي دارت ،وارراء المتباينة التي أُعرب عنها بشأن
المادة
تفسير
الخامسة.1-
وأشارت إلى أن التفسير الذ قدمه المستشارون القانونيون لدى منظمة الصحة العالمية
والفاو قد أضاف الوضول لقراءة المادة الخامسة 1-من خالل التوصل إلى خالصة
مفادها أن استخدام كلمة "مندوب" يشمل الرئيس ونواب الرئيس ضمن مصطلح
"المندوبين" بالنسبة لغرض المادة الخامسة ،1-أ أنه ينبغي أال ّ يكون أل بلد أكثر من
شخص واحد في اللجنة التنفيذية في نفس الوقت.
وأوصت بأنه ينبغي معالجة أية مسائل ناشئة عن تفسير المادة الخامسة 1-من قبل الهيئة،
بطريقة تضمن الوضول والقدرة على التنبؤ في المستقبل ،مع مراعاة التفسير المقترل
من قبل المستشارين القانونيين لدى منظمة الصحة العالمية والفاو.
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