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برانمج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي
الدورة الثامنة والسبعون
مقر منظمة الصحة العاملية ،جنيف ،سويسرا 14-10 ،فرباير/شباط 2020
ما يستجد من أعمال
التعامل مع حاالت التعليق االستثنائي الجتماعات الدستور الغذائي
(من إعداد أمانة الدستور الغذائي)
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مقدمة

1-1

يف أكتوبر/تشرين األول  ،2019اضطرت جلنة التنسيق للدستور الغذائي يف أمريكــا الالتيني ــة والبحر الكارييب املشرتكة
بني منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) ومنظمة الصحة العاملية (جلنة التنسيق يف دورهتا احلادية والعشرين) ،اليت نُظمت
يف سانتياغو ،شيلي ،إىل تعليق جلستها قبل أن تكمل النظر يف جدول أعماهلا بسبب احلالة األمنية اليت كانت
سائدة على الصعيد احمللي.
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وقد أدى الطابع غري املسبوق وغري املتوقع للظروف السائدة خالل الدورة احلادية والعشرين للجنة التنسيق إىل حالة
قام فيها البلد املضيف وأمانة الدستور العاملي ابلعمل يدا بيد لتعديل النهج املعتمد يف ما يتعلق بتنظيم االجتماعات
يف حماولة لضمان استمرار سري أعمال الدورة بشكل آمن ومثمر .ورغم اجلهود املبذولة ،مل يتسن يف هناية املطاف
احلفاظ على بيئة آمنة للمشاركني ،وتعني تعليق أعمال الدورة.
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وميكن جلميع اجلهات املعنية (األماانت املضيفة وأمانة الدستور الغذائي والوفود) استخالص عدد من الدروس من
هذا الوضع للتأهب للحاالت األمنية اليت قد تنشأ.
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وإن أمانة الدستور الغذائي على اتصال بوحدة األمن التابعة للمنظمة ملتابعة هذه املسألة ،وستتيح حلقة العمل املقبلة
لألماانت املضيفة 1الفرصة ملناقشتها مع البلدان املضيفة ،وإن كانت هذه الوثيقة ال تتناول ذلك بشكل صريح.
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وعقب تعليق أعمال الدورة احلادية والعشرين للجنة التنسيق ،أبدى األعضاء اهتماما كبريا ابعتماد تقرير العمل الذي
مت إجنازه وكذلك إبجياد وسيلة إلكمال البنود العالقة املدرجة على جدول األعمال.

 1من املقرر انعقادها يومي  28و 29مارس/آذار .2020
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وأبرز ذلك احلاجة إىل وجود عمليات لتيسري استمرار عمل الدستور الغذائي عندما يتم بشكل مفاجئ تعليق
العمليات املعتادة .وتقدم هذه الوثيقة ملخصا للنُهج اليت اتُبعت بعد الدورة احلادية والعشرين للجنة التنسيق من
أجل )1( :اعتماد تقرير البنود اليت جرت مناقشتها يف االجتماع املنعقد حبضور األعضاء (القسم )2؛ ( )2واعتماد
تقرير عن العمل الذي تعذر تناوله خالل الدورة (القسم .)3
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اعتماد البنود اليت جرت مناقشتها يف االجتماع املنعقد حبضور األعضاء

1-2

اقرتح املنسق اإلقليمي/الرئيس ،سعيا إىل اعتماد تقرير الدورة احلادية والعشرين للجنة التنسيق ،العمل ابملراسلة
ابستخدام أدوات إلكرتونية ،وهو ما وافق عليه املشاركون يف الدورة احلادية والعشرين للجنة التنسيق .وقد أدى ذلك
2
إىل النجاح يف اعتماد تقرير البنود اليت مت تناوهلا يف الدورة احلادية والعشرين ونشره يف ديسمرب /كانون األول .2019
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وابلنسبة إىل هذا االعتماد اإللكرتوين األول ألحد تقارير الدستور الغذائي ،بُذلت جهود لضمان بقاء العملية أقرب
ما ميكن إىل العملية املتبعة العتماد تقرير يف اجتماع منعقد حبضور األعضاء ،إذ قدم الرئيس توجيهات مماثلة يف ما
يتعلق بضرورة الرتكيز على املسائل اجلوهرية واقرتاح بدائل نصية حمددة وليس جمرد إبداء تعليقات عامة .وأرسل تعميم
يستعرض العملية املتعددة اخلطوات اليت يتعني اتباعها ،إىل مجيع املشاركني يف الدورة احلادية والعشرين للجنة التنسيق
للشروع يف اعتماد التقرير .وكان نظام التعليقات اإللكرتوين األداة الرئيسية اليت استخدمت لتيسري التعليق على
مشروع التقرير الذي أعدته أمانة الدستور الغذائي.
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وأبرزت العملية جدوى اعتماد التقرير عن طريق املراسلة ولكنها أشارت أيضا إىل بعض التحدايت .فمن الناحية
اإلجيابية ،تسّن اعتماد التقرير؛ وأضفت وظيفة نظام التعليقات اإللكرتوين ،اليت مسحت للمشاركني ابالطالع على
تعليقات اآلخرين عند تقدميها ،بعدا آنيا على عملية اعتماد التقرير؛ وابلنسبة إىل مجيع بنود جدول األعمال اليت
مت االنتهاء من تناوهلا ،كانت عملية االعتماد عملية مباشرة .ومن بني التحدايت اليت متت مواجهتها اعتماد تقرير
بنود جدول األعمال اليت مل جير تناوهلا إال جزئيا ،وال سيما البند  6املتعلق أبعمال الدستور الغذائي ذات الصلة
ابإلقليم .وأظهر ذلك ضرورة النظر بعناية يف قيمة إدراج البنود اليت مل جير تناوهلا إال جزئيا يف تقرير جلسة معلقة،
وإجياد توازن بني إبراز املناقشات اليت جرت ابلطريقة األمثل وتيسري اعتماد التقرير.
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وأُبقي على اجلداول الزمنية لعملية االستعراض قصرية نسبيا لضمان املضي قدما بطريقة مناسبة من حيث التوقيت
يف عملية االعتماد املتعدد اخلطوات .وبذل األعضاء واملراقبون قصارى جهدهم الحرتام هذه اجلداول الزمنية رغم
مالحظة بعض االنزعاج ابلنظر إىل أن تقدمي تعقيبات سريعة عن طريق نظام التعليقات اإللكرتوين ال يشكل املمارسة
املعتادة.

5-2

وتعني على كل من الرئيس واألمانة ختصيص وقت أكرب للعمل بطريقة إلكرتونية كما تعني مراعاة الوقت املخصص
لرتمجة التنقيحات .وكانت هناك حاجة إىل إاتحة املزيد من الوقت للتوصل إىل توافق يف اآلراء عندما تعذر إجراء
مناقشات مباشرة .كما كان من الصعب ابلنسبة إىل الرئيس إظهار أنه يتم النظر يف التعليقات كافة على قدم املساواة
عند االعتماد على وسيلة اتصال غري متزامنة وأحادية األبعاد  -وهي الكلمة املكتوبة.
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واستعانت عملية االعتماد ابلتكنولوجيا األكثر توافرا بسهولة ،وهي نظام التعليقات اإللكرتوين .ومع ذلك ،ففي
املستقبل ،سواء أتعلق األمر مبواجهة ظروف استثنائية أو ابللجان اليت تعمل ابملراسلة ،قد تؤدي تكنولوجيات إضافية
مثل الندوات اإللكرتونية/املؤمترات عن طريق التداول ابلفيديو /قاعات االجتماعات االفرتاضية (متعددة اللغات)

 2الوثيقة

REP 20/LAC

CX/EXEC 20/78/9

3

وتوفري ترمجة آلية آنية للتعليقات املكتوبة ضمن إطار األدوات القائمة مثل نظام التعليقات اإللكرتوين أو املنتدى
اإللكرتوين ،إىل تيسري التفاعل وتسريع وترية اإلجناز.
-3

التعامل مع بنود جدول األعمال اليت مل ينظر فيها
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بعدما تعذر على جلنة التنسيق يف دورهتا احلادية والعشرين إكمال النظر يف جدول أعماهلا ،كانت البلدان األعضاء
املشاركة حريصة جدا على إكمال مناقشاهتا ،ال سيما يف ما خيص بنود جدول األعمال احلرجة من حيث الوقت
مثل أعمال الدستور العاملي ذات الصلة ابإلقليم ،وتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للدستور الغذائي للفرتة ،2019-2014
ووضع خطة العمل اإلقليمية لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للدستور الغذائي للفرتة .2025-2020
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وقد طرح ذلك حتداي ابلنسبة إىل املنسق اإلقليمي/الرئيس وأمانة الدستور الدستور لعد إاتحة فرصة للدورة إلنشاء
آلية للعمل بني الدورات .وابلنظر إىل هذه احلالة االستثنائية ،اتُفق على اقرتاح أن تكمل الدورة احلادية والعشرون
للجنة التنسيق عملها ابملراسلة على أساس عدم االعرتاض.
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ويدعم أعضاء إقليم جلنة التنسيق حىت اآلن هذا النهج بشدة ،ويرغبون أيضا يف الوقت ذاته يف ضمان اتباع
اإلجراءات وتنفيذ العملية بطريقة شفافة .وابت أعضاء اللجنة متفقني اآلن على إكمال مناقشات دورهتا احلادية
والعشرين ابملراسلة ،ابستخدام اخلربة السابقة واجلارية اليت اكتسبتها اللجان األخرى اليت تعمل هبذه الطريقة .وميكن
هلذه التجربة أن تساهم أيضا يف املناقشات اجلارية يف جلنة الدستور الغذائي املعنية ابملبادئ العامة بشأن اللجان اليت
تعمل ابملراسلة.
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ونظرا إىل عدم وجود إجراءات رمسية للتعامل مع بنود جدول األعمال اليت مل ينظر فيها بعد حدوث توقف غري
متوقع لدورة ما ،يتم تطبيق آلية العمل هذه بشكل استثنائي .وينبغي عدم اعتبار ذلك مبثابة حتديد أي أسبقية من
حيث استخدام آليات العمل ابلوسائل اإللكرتونية من دون توصية من اللجنة/اهليئة يف احلاالت اليت أتيحت فيها
للجنة فرصة إكمال أعمال دورهتا كما هو مقرر.
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اخلالصة
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ميكن حدوث حاالت غري متوقعة متنع اجتماعا من اجتماعات الدستور الغذائي من العمل حسبما هو مقرر.
وتتمثل األولوية يف مثل هذه احلاالت يف ضمان سالمة مجيع املشاركني يف االجتماع .وينبغي للدروس املستخلصة
من الدورة احلادية والعشرين للجنة التنسيق أن تؤدي إىل استعراض األعمال التحضريية للبلدان املضيفة وأمانة
الدستور والوفود ومسؤولياهتا وإجراءاهتا للتقليل من املخاطر احملتملة ،وإن أمانة الدستور الغذائي تتخذ ابلفعل
خطوات يف هذا الصدد.
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وللتقليل إىل أدىن حد ممكن من أثر حاالت التعليق غري املتوقع الجتماعات الدستور الغذائي على عمل هذا األخري،
يتعني التحلي ابملرونة واستخدام آليات العمل املتاحة لتيسري إجناز العمل ،حىت وإن مل يتم وضعها حلاالت من هذا
القبيل.
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ونظرا إىل أن حاالت كتلك اليت حدثت خالل الدورة احلادية والعشرين للجنة التنسيق اندرة حلسن احلظ وال ميكن
التنبؤ هبا أيضا ،قد ال يكون من الضروري أو من املفيد وضع توجيهات إجرائية حمددة ،بل ابألحرى جعل مجيع
األطراف املعنية على علم إبمكانية حدوث مثل هذه احلاالت وبعد ذلك السماح هلا ابستخدام األدوات املتاحة
مبرونة لكفالة السالمة أوال مث اختتام منظم ألعمال الدورة املعنية.
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وميكن النظر يف إدراج وضع توجيهات غري رمسية ملثل هذه احلاالت ،تتطلب أن تكون أي خطوات متخذة شفافة
متاما وتشاركية ،يف كتيبات للحكومات املضيفة والرؤساء.
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التوصيات
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قد ترغب اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثامنة والسبعني يف النظر يف التوصيات التالية:
-1

اإلقرار ابلتحدايت الصعبة اليت يواجهها املنسق اإلقليمي واألمانة املضيفة واملشاركون وأمانة الدستور الغذائي
يف ما يتعلق بسري أعمال الدورة احلادية والعشرين للجنة التنسيق للدستور الغذائي يف أمريكــا الالتيني ــة والبحر
الكارييب ،واإلعراب عن التقدير للجهود اليت بذهلا املنسق اإلقليمي لضمان أمن مجيع املشاركني وبعد ذلك
اعتماد تقرير الدورة ابالستعانة ابلوسائل اإللكرتونية؛ .
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األخذ علما ابجلهود اجلارية إلكمال املناقشات بشأن جدول أعمال الدورة احلادية والعشرين للجنة التنسيق
ابملراسلة ،مع التذكري أبن هذه احلالة هي حالة استثنائية ،وبينما تنبغي اإلشادة ابهتمام األعضاء ابختتام
مناقشاهتم ،ينبغي عدم اعتبار هذه العملية إجراء موحدا داخل الدستور الغذائي؛
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تشجيع أمانة الدستور الغذائي على العمل مع األماانت املضيفة لضمان وجود وعي وأتهب ملواجهة حدوث
حاالت أمنية حمتملة يف اجتماعات الدستور الغذائي؛
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الطلب إىل أمانة الدستور الغذائي التأهب إىل أقصى قدر ممكن للتعامل مع احلاالت االستثنائية يف حال ظهورها
يف املستقبل.

