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2020

برانمج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي
مقر منظمة الصحة العاملية ،جنيف ،سويسرا 14-10 ،فرباير/شباط 2020
الدورة الثامنة والسبعون
خطة العمل لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة :2025-2020
التقرير املرحلي للدورة الثالثة للجنة الفرعية املعنية ابلتخطيط االسرتاتيجي
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مقدمة

 1-1اعتمدت هيئة الدستور الغذائي (اهليئة) ،يف دورهتا الثانية واألربعني ،اخلطة االسرتاتيجية للدستور الغذائي
للفرتة  2025-2020على حنو ما اقرتحته اللجنة التنفيذية التابعة للهيئة يف دورهتا السابعة والسبعني .وشجعت مجيع األعضاء
على املشاركة يف إعداد خطة عمل لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  .2025-2020وطلبت أيضا إىل اللجنة التنفيذية اقرتاح
خطة عمل لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  ،2025-2020تعرض على اهليئة يف دورهتا الثالثة واألربعني.
 2-1كما أشارت اهليئة ،يف دورهتا الثانية واألربعني ،إىل أن اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني أنشأت جلنة
فرعية اثلثة معنية ابلتخطيط االسرتاتيجي لتنسيق عملية إعداد خطة عمل ،وأعربت عن اتفاق عام يف ما يتعلق ابختصاصاهتا.
 3-1ويف سياق املناقشة اليت جرت خالل الدورة الثانية واألربعني للهيئة ،أشارت الوفود إىل أن عملية إعداد اخلطة
االسرتاتيجية للدستور الغذائي للفرتة  2025-2020كانت مثالية من حيث شفافيتها ومشوليتها ،وإىل أن العمل من أجل
إعداد خطة العمل يتطلب إجراء حوار فعال مع مجيع اجلهات الفاعلة يف الدستور الغذائي وأاتح أيضا فرصا العتماد
أساليب عمل جديدة وبناءة.
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النهج املعتمد

 1-2انصب تركيز املرحلة األوىل من عملية إعداد خطة العمل على دعم املناقشات اليت جرت يف كل اجتماع من
اجتماعات جلان التنسيق الستة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ،واليت انعقد أوهلا بعد سبعة
أسابيع فقط من اعتماد اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  2025-2020خالل الدورة الثانية واألربعني للهيئة ،وانعقد آخرها
يف نوفمرب /تشرين الثاين  .2019وقد أنشأت كل جلنة من جلان التنسيق املشرتكة بني املنظمتني جمموعة عمل خالل فرتة ما
بني الدورات معنية هبذه املناقشات ،حتت رائسة أحد البلدان األعضاء يف اإلقليم وبتيسري من أمانة الدستور الغذائي وبدعم
من الرئيس أو رئيس مشارك للجنة الفرعية التابعة للجنة التنفيذية خلمسة اجتماعات من االجتماعات الستة .ويف كل حالة،
أسندت جمموعة العمل األولوية هلدفني أو ثالثة من األهداف االسرتاتيجية لإلقليم يف الفرتة  ،2021-2020وحددت عددا
من األنشطة اليت كان من املقرر اختاذ إجراءات بشأهنا من قبل أعضاء اإلقليم يف هذه الفرتة .ورفعت جمموعة العمل تقريرا
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إىل جلنة التنسيق املشرتكة بني املنظمتني إلجراء مناقشات أخرى .وأكملت ثالث جلان من اللجان الست مناقشتها يف
اجللسة العامة وأتيحت خطط عملها املقرتحة كمرفقات بتقارير االجتماع .1وأنشأت جلنتان من اللجان الثالث األخرى
(جلنة التنسيق ألفريقيا وجلنة التنسيق ألمريكا الشمالية وجنوب غرب احمليط اهلادئ املشرتكتني بني منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العاملية) جمموعيت عمل إلكرتونيتني إلكمال خطط عملهما ومن املقرر أن ترفعا تقريرا عن مناقشاهتما اعتبارا
من  1يناير /كانون الثاين  2020يف حني أن جلنة التنسيق ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب املشرتكة بني منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية اليت تعني تعليقها قبل أن تتمكن من إكمال مناقشاهتا ،تعكف حاليا على إنشاء آلية إلهناء
هذا العمل يف األشهر القادمة.
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وستعقد اللجنة الفرعية اجتماعا فعليا يف  9فرباير /شباط  2020هبدف القيام مبا يلي:
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استعراض خطط العمل اليت وضعتها جلان التنسيق اإلقليمية ،وال سيما حتديد األنشطة املشرتكة بني أكثر من إقليم
واحد وإمكانية القيام بعمل تعاوين مشرتك بني األقاليم؛
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مناقشة التماس إسهامات من جهات فاعلة أخرى يف الدستور الغذائي ،مبا يف ذلك على سبيل الذكر ال احلصر:
األعضاء واملراقبون؛ واملنظمتان الراعيتان؛ ورؤساء األجهزة الفرعية؛
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استعراض املقرتحات اليت ستتقدم هبا أمانة الدستور الغذائي بشأن األنشطة املقرر االضطالع هبا
يف الفرتة  2021-2020لدعم تنفيذ اهلدف االسرتاتيجي  ،5وحتديد الدور الذي ينبغي للجنة التنفيذية القيام به؛
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حتديد الثغرات والتحدايت املتبقية يف جمال إعداد خطة عمل مدهتا سنتان لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية
للفرتة 2025-2020؛
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اقرتاح اخلطوات التالية إلكمال خطة العمل اليت ستعرض على اهليئة يف دورهتا الثالثة واألربعني.

 3-2وحرصا على ضمان الشفافية ،ستعرض على اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثامنة والسبعني بشكل رمسي التعقيبات
املنبثقة عن االجتماع الفعلي للجنة الفرعية ،إما يف شكل وثيقة قاعة مؤمتر أو كموجز الرئيس.
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اخلالصة

 1-3يطلب من اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثامنة والسبعني استعراض التعقيبات املنبثقة عن االجتماع الفعلي للجنة
الفرعية واملوافقة على اخلطوات اليت يتعني على اللجنة التنفيذية واللجنة الفرعية التابعة هلا اختاذها من أجل إكمال خطة
العمل لعرضها على اهليئة يف دورهتا الثالثة واألربعني.

 1الوثيقة  – REP20/ASIAاملرفق الثالث
الوثيقة  – REP20/EUROاملرفق الثاين
الوثيقة  – REP20/NEاملرفق الثاين

