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البند  6من جدول األعمال

CX/EXEC 16/71/6
May 2016

برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي
الدورة احلادية والسبعون
املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة ،روما ،إيطاليا 23-20 ،يونيو /حزيران 2016

إعداد اخلطة االسرتاتيجية للدستور الغذائي للفرتة 2025-2020
(من إعداد أمانة الدستور الغذائي)
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معلومات أساسية

 -1اعتمدت هيئة الدستور الغذائي (اهليئة) ،يف دورتها السادسةة والةالثي الة انعقةدت يف عةا  ،2013اخلطةة
االسرتاتيجية للفرتة  .2019-2014وهي اخلطة االسرتاتيجية الالانية الة حتتةو علة أهةدا وغايةات إىل جانة
1
خطة تنفيذ مفصّلة .واعتمدت اهليئة قبل عا  2008إطاراً اسرتاتيجياً.

 -2ويتماش اإلطار الزمين للخطة االسرتاتيجية احلالية للدستور الغذائي مع اخلطةة االسةرتاتيجية ملنظمةة األغذيةة
والزراعة (الفاو) وبرنامج العمل العا الالاني عشر ملنظمة الصحة العاملية اللةذا دخةث اآل سةنة التنفيةذ الالانيةة وسةو
تنتهي مهلتهما يف عا .2019
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وتطلّبت عملية إعداد اخلطة االسرتاتيجية احلالية حوالي يثث سنوات وتضمنت اخلطوات التالية:
( )1وافقت هيئة الدسةتور الغةذائي يف دورتهةا الالالالةة والةالثي املعقةودة يف عةا  ،2010علة التمةا اقرتاحةات
من جلا التنسيق املشةرتةة بة الفةاو ومنظمةة الصةحة العامليةة (جلةا التنسةيق املشةرتةة) ()2011 - 2010
2
عن طريق استبيا أعدّته جمموعة عمل إلكرتونية تألفت من الرئيس ونوابه ،ومت توزيعه عرب رسائل دورية؛


 1اإلطار االسرتاتيجي هليئة الدستور الغذائي للفرتة .2007-2003
2
الويائق  CL 2010/37-NEAو CL 2010/41 – NASWPو CL 2010/42-ASIAو CL 2010/43-AFRICAوCL2010/44-EURO
و.CL2010/46-LAC
MQ797/A
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( )2وناقشت اللجنة التنفيذية للهيئة (اللجنة التنفيذية) يف دورتها اخلامسة والسةت يف عةا  2011املشةرو األوّلةي
للخطة االسرتاتيجية واختذت قراراً بأ يقةو العضةو املمالةل ألمريكةا الشةمالية جبمةع التعليقةات علة املشةرو
من أعضاء اللجنة التنفيذيةة وجتميعهةا ،ووافقةت علة تعمةي نسةخة جديةدة علة مجيةع األعضةاء واملةراقب
3
يف اهليئة للحصول عل تعليقاته ؛
( )3واستعرضت اللجنة التنفيذية يف دورتها السابعة والست يف عةا  2012املشةرو الالةاني الةدّث الةذ تضةمّن
جمموعة ةاملة من األنشطة ،ووافقت اهليئة يف دورتها اخلامسة والالثي عل إنشاء جلنة فرعية يرتأسها نائ
من نواب الرئيس تكو مفتوحة أما مشارةة مجيع األعضاء يف اللجنة التنفيذيةة ملواصةلة إعةداد مشةرو اخلطةة
االسرتاتيجية؛
( )4وناقشت جلا التنسيق املشرتةة املشةرو الالةاني للخطةة االسةرتاتيجية ةجةزء مةن جةداول أعمةال اجتماعاتهةا
يف الفرتة ب سبتمرب/أيلول  2012ويناير ةانو الالاني .2013
( )5واجتمعت اللجنة الفرعية التابعة للجنة التنفيذيةة يف أوتةاوا ،ةنةدا يف مةار /ذاار  ،2013للبحة يف تعليقةات
جلا التنسيق املشرتةة وإعداد مشرو نهائي للخطة االسرتاتيجية 4للتعليق عليه والنظر فيه خثل الدورة الالامنة
والسةةت للجنةةة التنفيذيةةة يف يونيةةو/حزيرا ولكةةي تعتمةةد اهليئةةة بعةةد ال ة يف دورتهةةا السادسةةة والةةالثي
يف يوليو/متّوز 2013؛
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النقاشات واالستنتاجات

 -4قدّمت جلا التنسيق املشرتةة إسهامات بشأ املشرو األوّل وتعليقات عةن مشةرو الحةق خةثل عمليةة إعةداد
اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  2019 - 2014ال امتدت عل يثث سنوات.
 -5ةما قامت مخس جلةا مةن جلةا التنسةيق املشةرتةة بإعةداد خطة اسةرتاتيجية إقليميةة أو أنهةا تقةو حالية ًا
بإعدادها .وتتضمن بعض اخلط االسرتاتيجية اإلقليمية عناصر خاصة باإلقلي قد ال تكو بالضةرورة مدرجةة يف اخلطةة
االسرتاتيجية العاملية ،يف ح أ غريها من اخلط تتداخل عل حنو ملحوظ مع اخلطة االسرتاتيجية العاملية.
 -6وقررت جلنة التنسيق للدستور الغذائي يف ذسيا وقة العمةل يف سةيا خطةة اسةرتاتيجية إقليميةة علة اعتبةار
5
أنه من األنس استخدا قائمة باألنشطة املهمة بالنسبة إىل اإلقلي دعماً للخطة االسرتاتيجية العاملية.

3
4
5

الوييقة .CL2012/2-EXEC
الوييقة .CX/CAC 13/36/12
الفقرة  78من الوييقة .REP15/ASIA
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ويرتب حديا حصث مؤخراً باخلطة االسرتاتيجية للفرتة  ،2025-2020وهما:
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( )1أ اهليئة قد وافقت يف دورتها الالامنة والالثي يف عةا " 2015علة البةدء باملرحلةة ( 1االسةتعرا الةداخلي
بقيادة األمانة إلدارة عمل الدستور الغذائي وعمل اللجنة التنفيذية) بعد الدورة التاسعة والالثي للهيئة" يف عةا
 2016وأشارت إىل أ "اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  2019 - 2014جي أ تشكّل قاعدةً لتصةمي تقيةي إدارة
6
العمل".
( )2واعتمدت اجلمعية العامة لألمة املتحةدة يف سةبتمرب/أيلول  ،2015أهةدا التنميةة املسةتدامة العامليةة اجلديةدة
لتنفيذها حبلول عا  .2030وتتناول أهدا التنمية املستدامة القضايا املرتبطة بسثمة األغذية والتجارة والتغذية
وال تتصل باألهدا واألنشطة االسرتاتيجية للفاو ومنظمة الصحة العاملية وهيئة الدستور الغذائي.
 -8وبهد ضما مشاورات واسعة النطا مع جلا التنسيق اإلقليمية واألعضاء واملراقب يف الدسةتور الغةذائي قبةل
أ تعتمد اهليئة خطة جديدة ونهائية يف عا  ،2019فإ الوقت مناسة للشةرو يف إعةداد خطةة اسةرتاتيجية للفةرتة
.2025 - 2020
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التوصيات

 -9إ اللجنة التنفيذية مدعوّة إىل النظر يف العملية ةما يرد وصفها يف النقاط من  1إىل  5أدنا  ،لتوافق عليها اهليئةة
وإعداد خطة اسرتاتيجية جديدة للفرتة .2025 -2020
( )1تقو جلا التنسيق املشرتةة (تُعقد اجتماعاتها ب سبتمرب/أيلول  2016وفرباير/شباط  )2017بتوفري مقرتحةات
عن األهدا والغايات املمكن إدراجها يف اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة؛
( )2يقو رئيس اهليئة ونوابه بإعداد املشةرو األوّل للخطةة االسةرتاتيجية (مةن دو خطةة تنفيةذ مفصّةلة) لتعميمةه
ةي تنظر فيه اللجنة التنفيذيةة وتقةدّ تعليقةات بشةأنه يف عةا  .2017وبعةد احلصةول علة مسةاهمات جلةا
التنسةةيق ،جي ة أ يةةولي املشةةرو اعتبةةاراً واجب ةاً للتقريةةر السةةنو عةةن حالةةة تنفيةةذ اخلطةةة االسةةرتاتيجية
للفةرتة  2019 - 2014ولنتةةائج االسةةتعرا الةةداخلي (حبسة االقتضةةاء) .وإ املصةةادر اات الصةةلة األخةةر
ال جي النظر فيها هي الربامج االسرتاتيجية/برامج العمل اخلاصة بالفةاو ومنظمةة الصةحة العامليةة وأهةدا
األم املتحدة الشاملة املشار إليها يف خطة التنمية املستدامة لعا 2030؛
( )3يقو الرئيس ونوابه بإعداد مشرو ةامل (مبا يف ال خطة التنفيذ) لتستعرضه اللجنة التنفيذية يف عا 2018؛

6

الوييقة .REP15/CAC



 CX/EXEC 16/71/6

4

( )4تقو جلا التنسيق املشرتةة ،من خثل اجتماعاتها ب خري عا  2018وربيع عا  ،2019بتوفري تعليقاتها
عن املشرو الكامل الذ مت استعراضه (مبا يف ال خطة التنفيذ)؛
( )5يقو رئيس اهليئة ونوابةه بإعةداد مشةرو نهةائي لتعميمةه علة مجيةع األعضةاء واملةراقب يف اهليئةة التماسةاً
لتعليقاته  ،للنظر فيه من جان اللجنة التنفيذية ( )2019والعتماد من جان اهليئة (.)2019
اجلدول  :1اجلدول الزمين املقرتح لعملية إعداد اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 2025 – 2020
اإلجراء

املوعد
النص الالاني من عا
النص األول من عا
النص األول من عا
النص األول من عا
النص الالاني من عا
النص األول من عا
النص
النص
النص
النص
النص
النص

الالاني من عا
األول من عا
األول من عا
األول من عا
األول من عا
الالاني من عا

2016
2017
2017

2017
2017
2018

2018
2019
2019
2019
2019
2019

اجلهة املسؤولة

تقدي مقرتحات عن األهدا والغايات املمكةن إدراجهةا جلا التنسيق املشرتةة ب منظمة األغذيةة والزراعةة
ومنظمة الصحة العاملية
يف خطة اسرتاتيجية جديدة
رئيس اهليئة ونوابه
إجناز املشرو األول
(من دو خطة تنفيذ)
األعضاء واملراقبو
تقدي التعليقات عن املشرو األول
اللجنة التنفيذية للدستور الغذائي
االستعرا
رئيس اهليئة ونوابه
إعداد املشرو الالاني
(مع خطة تنفيذ)
جلا التنسيق املشرتةة ب منظمة األغذيةة والزراعةة
املساهمات بشأ املشرو الالاني
ومنظمة الصحة العاملية
رئيس اهليئة ونوابه
إعداد املشرو النهائي
األعضاء واملراقبو
التعليقات
اللجنة التنفيذية للدستور الغذائي
االستعرا النهائي
هيئة الدستور الغذائي
االعتماد

