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برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
الصحة العالمية
الهيئة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي
الدورة الثانية والسبعون
المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية ،جنيف ،سويسرا 03 ،أغسطس/آب – 1
سبتمبر/أيلول 2312

تنفيذ االستعراض التقييمي

(من إعداد أمانة الدستور الغذائي)
مقدمة

إن اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي (اللجنة التنفيذية) هي المسؤوللة عؤ االسؤتراا
-1
التقييمي ،الذي يتكون مما يلي:
( )1دراسة المواصفات المقتاحة قبل عاضها على الهيئة العتمادها؛
( )2استراا لضؤ مشؤال المواصؤفات فؤي ضؤو اإلطؤار الزمنؤي الؤذي لافقؤ عليؤ
الهيئة؛
( )3االستراا التقييمي لمقتاحات لض المواصفات ل/أل تنقيحها.
قبؤؤل الؤؤدلر الحاديؤؤة لالسؤؤبري للجنؤؤة التنفيذيؤؤة لهيئؤؤة الدسؤؤتور الغؤؤذائي ،عاض ؤ األمانؤؤة
-2
االستراا التقييمؤي فؤي ثؤث لثؤائ منفصؤلة .لمؤ أجؤل تسؤهيل االسؤتراا التقييمؤي مؤ قبؤل
اللجنؤؤؤة التنفيذيؤؤؤة لتؤؤؤوفيا نظؤؤؤا شؤؤؤاملة لرمؤؤؤل كؤؤؤل لجنؤؤؤة ،جمرؤؤؤ األمانؤؤؤة المرلومؤؤؤات المترلقؤؤؤة
باالستراا التقييمي في لثيقة لاحد خثل الدلر الحادية لالسبري للجنة التنفيذية.

لعلؤؤؤى لجؤؤؤ الخصؤؤؤو  ،نظؤؤؤات الؤؤؤدلر الحاديؤؤؤة لالسؤؤؤبرون للجنؤؤؤة التنفيذيؤؤؤة ،مؤؤؤ أجؤؤؤل
-3
االستراا التقييمي ،في عمل إحدى عشا لجنة ( )11اجتمر بد ا مؤ الؤدلر الثامنؤة لالثثثؤي
لهيئؤؤة الدسؤؤتور الغؤؤذائي لحتؤؤى مايو/أيؤؤار 2112؛ لفؤؤي عمؤؤل ثؤؤث لجؤؤان ترمؤؤل بالمااسؤؤلة للثيقؤؤة
مشال لرمل جديد قدمت بوتسوانا لكينيا.
لتهدف هذه الوثيقة إلى السؤري إلؤى توجيؤ اللجنؤة التنفيذيؤة لمشؤورتها بشؤنن السؤبل الكفيلؤة
-4
بتحسؤؤي نؤؤو المرلومؤؤات المقدمؤؤة لثسؤؤتراا التقييمؤؤي م ؤ أجؤؤل تسؤؤهيل لظيفؤؤة اللجنؤؤة التنفيذيؤؤة
لترزيزهؤؤؤا ،تماشؤؤؤيا مؤؤؤ النشؤؤؤاط " 2-1-1ترزيؤؤؤز عمليؤؤؤة االسؤؤؤتراا التقييمؤؤؤي لتحسؤؤؤي رصؤؤؤد
المواصفات" م الخطة االستااتيجية للدستور الغذائي.

إعداد الوثيقة
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نظاا إلى الجدلل الزمني الجتماعات اللجنؤة لتؤوافا تقؤاريا اللجؤان التؤي ترمؤل بالمااسؤلة،
-5
قُسم لثيقة االستراا التقييمي خثل الدلر الحادية لالسبري للجنة التنفيذية إلى جزئي :
 الوثيقة  :CX/EXEC 16/71/2مرلومات ع سؤ لجؤان اجتمرؤ بؤي سؤبتمبا/أيلول
لمنتصف فباايا/شباط ( 2112تم توزيرها في مايو/أيار .)2112
 الوثيقؤؤؤة  :CX/EXEC 16/71/2 Add.1مرلومؤؤؤات عؤؤؤ خمؤؤؤ لجؤؤؤان اجتمرؤؤؤ بؤؤؤي 22
فباايا/شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤباط
ل 13مايو/أيار 2112؛ ثث لجان ترمل بالمااسلة للثيقة مشال ع عمل جديد بشؤنن
مواصفة إقليمية ،أحالتها الكاميالن لكينيا (تم توزيرها في يونيو/حزياان .)2112
2115
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لتوفا الوثيقتان مرلومات م كل لجنة بشنن ما يلي:
( )1النصؤؤو التؤؤي تم ؤ إحالتهؤؤا إلؤؤى الؤؤدلر التاسؤؤرة لالثثثؤؤي لهيئؤؤة الدسؤؤتور الغؤؤذائي
العتمادها النهائي
( )2النصو التي تمؤ إحالتهؤا إلؤى الؤدلر التاسؤرة لالثثثؤي لهيئؤة الدسؤتور الغؤذائي
العتمادها عند الخطو 5
( )3الرمل الجاري (خطوات مختلفة)
( )4اقتااحات الرمل الجديد التي تم إحالتها إلى الدلر التاسرة لالثثثي لهيئؤة الدسؤتور
الغذائي للمصادقة عليها
( )5لثائ المناقشة ل/أل لثائ أخاى
( )2عب الرمل اإلجمالي للجنة

لتتضم الجدالل ،باإلضافة إلى الترليقات المقدمة مؤ رئؤي اللجنؤة المرنيؤة" ،مثحظؤات
-7
تفسؤؤياية" بشؤؤنن حالؤؤة اإلقؤؤاار ،حيثمؤؤا انطب ؤ ذل ؤ  ،لأي مرلومؤؤات أخؤؤاى ذات صؤؤلة ،حسؤؤبما هؤؤو
مثئم .لتتضم المثحظات التفسياية المتصلة بمقتاحات الرمل الجديد لصفا موجزا لنطاق الرمل
الجديد ،ل(بالنسبة إلى البنود في سياق عملية الخطوات) مرلومات ع سنة اعتماد الرمل الجديد.
ليشمل الجدلل بشنن عب الرمؤل اإلجمؤالي ،الؤذي تمؤ إضؤافت للمؤا األللؤى إلؤى لثؤائ
-8
الدلر الحادية لالسبري للجنة التنفيذية ،اعتبارات م الائي لأمانة الدستور الغذائي بشنن عؤب
عمل كل لجنة لإدارتها.
المناقشة خثل الدلر الحادية لالسبري للجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي

المناقشة في الدورة الحادية والسبعين للجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي

استغاق إجاا االستراا
-9
يقارب ثث ساعات (دلر لاحد ).

1

التقييمي مؤ قبؤل الؤدلر الحاديؤة لالسؤبري للجنؤة التنفيذيؤة مؤا

 -11لأشارت الدلر الحادية لالسبرون للجنة التنفيذيؤة أن جميؤ النصؤو المقدمؤة إلؤى الؤدلر
التاسرة لالثثثؤي لهيئؤة الدسؤتور الغؤذائي العتمادهؤا النهؤائي لالعتمادهؤا عنؤد الخطؤو  5قؤد اتبرؤ
عملية لضؤ المواصؤفات بحؤذافياها ،لأنهؤا جؤاهز ليؤتم اعتمادهؤا؛ لأن عمؤل اللجؤان علؤى الرمؤو
يمضي قدما لفقا للجؤدالل الزمنيؤة الخاصؤة بهؤا ،مؤ برؤ االسؤتثنا ات التؤي أصؤدرت لهؤا اللجنؤة
التنفيذية توصيات محدد إلؤى اللجؤان أل هيئؤة الدسؤتور الغؤذائي؛ لأن جميؤ البنؤود المقتاحؤة كرمؤل
جديد قد استوف المراييا لثستراا التقييمي.

1

الفقاات  48-7م الوثيقة

CEX12/EPER
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لقدم الدلر الحادية لالسبرون للجنة التنفيذية توصيات محدد بشنن ما يلي:
( )1أربرة نصو مقدمة لثعتماد (لاحد لثعتماد ع الخطو  )5م أصل  31نصا؛
( )2سبرة نصو قيد التطويا م أصل  24نصا؛
( )3ثثثة مقتاحات لرمل جديد م أصل  7مقتاحات.

النظر في االستعراض التقييمي من قبل الدورة التاسعة والثالثين لهيئة الدستور الغذائي
 -12نظات الدلر التاسرة لالثثثون لهيئة الدستور الغذائي في توصيات االسؤتراا
للدلر الحادية لالسبري للجنة التنفيذية في إطار بنود جدلل األعمال ذات الصلة.

التقييمؤي

 -13لدعمؤؤؤ الؤؤؤدلر التاسؤؤؤرة لالثثثؤؤؤون لهيئؤؤؤة الدسؤؤؤتور الغؤؤؤذائي جميؤؤؤ التوصؤؤؤيات المحؤؤؤدد
الصادر ع الدلر الحادية لالسبري للجنة التنفيذية .لم ذل  ،في ضو الترليقات التقنية المقدمة
م قبل األعضا  ،التي ليس ضم نطاق اختصا االستراا التقييمؤي ،تؤم اعتمؤاد النصؤو
"الجؤؤاهز لثعتمؤؤؤاد" التاليؤؤة عنؤؤؤد الخطؤؤؤو  5فقؤؤ  )1( :مواصؤؤؤفة الباذنجؤؤان؛ ( )2القؤؤؤيم الماجريؤؤؤة
للمغذيات للفيتامي هـ؛ ( )3المستويات القصوى للاصا في الحدلد القصوى للطماطم المحفوظة
لالمابيات لالهثميات لالمامثد.
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خالصة
 -14تتضؤؤم الوثؤؤائ لثسؤؤتراا التقييمؤؤي مرلومؤؤات بشؤؤنن القؤؤاارات ذات الصؤؤلة ،لالرمليؤؤة
المتبرة م قبل اللجؤان ،لالمؤدخثت مؤ رؤسؤا اللجؤان .ممؤا أدى إلؤى لثؤائ مفصؤلة جؤدا لشؤاملة
(تضؤمن الوثيقتؤؤان اللتؤان تؤؤم إعؤدادهما للؤؤدلر الحاديؤة لالسؤؤبري للجنؤة التنفيذيؤؤة مؤا يقؤؤارب 9 511
ل 11 311كلمة لكل منهما) ،يتطلب تحليلها م قبل أعضا اللجنة التنفيذية لقتا طويث.
 -15لعثل على ذل  ،تتاح الوثائ فؤي كثيؤا مؤ األحيؤان فؤي تؤاري متؤنخا (قايؤب مؤ دلر
اللجنة التنفيذية) بسبب الجدلل الزمنؤي الجتماعؤات اللجنؤة (فؤي عؤا  ،2112مؤ سؤبتمبا/أيلول إلؤى
مايو/أيار) لالحاجؤة إلؤى الحصؤول علؤى مؤدخثت مؤ رؤسؤا اللجؤان .لباإلضؤافة إلؤى ذلؤ  ،يؤوثا
التنخا في إعداد الوثائ لحجمها سلبا على توافا تاجمتها في الوق المناسب.
 -12جمر األمانة في الدلر الحادية لالسبري للجنة التنفيذية المرلومات لثستراا التقييمي
بشؤؤنن النصؤؤو الجؤؤاهز لثعتمؤؤاد ،لرصؤؤد لضؤ المواصؤؤفات ،لالمقتاحؤؤات للرمؤؤل الجديؤؤد ،فؤؤي
لثيقة لاحد  ،لتزليد أعضا اللجنة التنفيذية بنظا شاملة للرمل اإلجمالي لكل م اللجان.
 -17لستنظا اللجنة التنفيذية ،خثل دلرتها القادمؤة التؤي سؤتنرقد فؤي يونيؤو/حزياان  ،2117فؤي
عمل إحدى عشا لجنة (سؤتجتم بؤي سؤبتمبا/أيلول  2112لمايو/أيؤار )2117؛ لثؤث لجؤان ترمؤل
بالمااسؤؤلة (لجنؤؤة الدسؤؤتور الغؤؤذائي المرنيؤؤة باأللبؤؤان لمنتجؤؤات األلبؤؤان ،لاللجنؤؤة المرنيؤؤة بالسؤؤكا،
لاللجنؤؤة المرنيؤؤة بؤؤالحبوب لالبقؤؤول لالحبؤؤوب البقوليؤؤة) لس ؤ لجؤؤان تنسؤؤيقية مشؤؤتاكة بؤؤي منظمؤؤة
األغذيؤؤة لالزراعؤؤة لمنظمؤؤة الصؤؤحة الرالميؤؤة (سؤؤتجتم بؤؤي سؤؤبتمبا/أيلول  2112لفباايا/شؤؤباط
 .)2117لنظؤاا إلؤؤى هؤؤذا الجؤؤدلل ،يُقتؤاح إعؤؤداد ثؤؤث لثؤؤائ منفصؤلة للجؤؤان التؤؤي سؤؤترقد )1( :بؤؤي
سؤؤؤبتمبا/أيلول لديسؤؤؤمبا/كانون األلل 2112؛ ( )2بؤؤؤي ينايا/كؤؤؤانون الثؤؤؤاني لمؤؤؤارذ/رذار 2117؛
( )3بي أبايل/نيسان لمايو/أيار .2117

توصية
 -18سريا إلى تزليد اللجنة التنفيذية بوثيقؤة تسؤتجيب بشؤكل أفضؤل الحتياجاتهؤا ،لبالتؤالي ت ُسؤهل
مهمة االسؤتراا التقييمؤي (بمؤا يتماشؤى مؤ النشؤاط  2-1-1مؤ الخطؤة االسؤتااتيجية) ،إن اللجنؤة
التنفيذية مدعو إلى إسدا المشور حول كيفية تحسؤي الوثيقؤة لثسؤتراا التقييمؤي ،لعلؤى لجؤ
الخصو في ما يترل بما يلي:
( )1نو المرلومات المقدمة (أي المرلومات الناقصة ،المرلومات غيا الضالرية)؛
( )2مستوى التفاصيل الوارد في الوثيقة؛
( )3الطايقة التي يتم بها تقديم المرلومات (أي نصو أل جدالل ،أقسا إضافية)؛
( )4توقي توزي الوثيقة (أي على فتاات ،بحسب الجدلل الزمني في الفقا .)17

