A
البند  4من جدول األعمال

CX/EXEC 16/72/4
July 2016

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 6312

إدارة عمل الدستور الغذائي – االستعراض العادي
(من إعداد أمانة الدستور الغذائي)

مقدمة

وافقت التترو التاست والثالثت للهيئت علت وقت المناقشتتا بشت اختصاصتتا عمليت
-1
داخلي بقياد األمان الست راض إدا عمل الرست الغذائي وستير عمتل اللجنت التنفيذيت وطلبت
إل األمان برالا من ذلك أ تست رض بشكل منتظم إدا عمل الرست الغتذائي كجتء متن صتر
الخط ت االستتتراتيجي للرستتت الغتتذائي وطلب ت الهيئ ت أيض تا ا إل ت األمان ت أ تحتتي علم تا ا اللجن ت
التنفيذي والهيئ عل نح منتظم بالنتائج واإلجرا ا الم ص بها المستتمر متن هتذا االستت راض
1
ال ادي
وت تتترض هتتتذ ال ثيقتتت األنشتتتط التشتتتغيلي الخاصتتت بتتتإدا ال متتتل التتت ا د فتتتي الخطتتت
-2
االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراتيجي الحاليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 2112-2112وتقرم أيضا ا مح تركيء االست راض ال تادي للفتتر  2117-2112التذي أستنرت الهيئت
إل األمان دو تها التاس والثالثين

التركيز على التحليل واالستعراض
يستمر عرض حال تنفيذ الخط االستراتيجي للفتر  2112-2112ب هرافها األ ب وغاياتها
-3
ال شر وأنشطتها االثنين والثالثين عل اللجن التنفيذيت علت أستا ستن ي وفتي ضت قترا ا
الرو التاس والثالثين لهيئ الرست الغذائي (الفقر  )1است رض األمان األنشط ال ا د في
الخط االستراتيجي الحالي وحرد  12نشاطا ا يغطي ج انب إدا ال مل التشغيلي وكما هت مبتين
في الجرول  1يمكن ال ث عل غالبي أنشط إدا ال مل في الهرف االستراتيجي المخصص لهتا
2

الجدول :1األنشطة التشغيلية الخاصة بإدارة العمل في الخطة االستراتيجية

6312-6314

النشاط
الهدف االستراتيجي
الهدددددددف االسددددددتراتيجي  2-1-1 :1ت ءيء عملي االست راض التقييمي لتحسين مراقب الم اصفا
1
2

الفقر  132من ال ثيق
يتم تناول ذلك جءئيا

2

CAC 12 RER
في ال ثيق CX/EXEC 16/72/2

MR267/A
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النشاط
الهدف االستراتيجي
وضددددا مواصددددفات غذائيددددة  1-2-1وضع نهتج منتتظم متن أجتل التشتجيع علت تحريتر القضتايا المستتجر
دولية تعالج قضدايا األغذيدة المرتبط بسالم األغذي والتغذي والمما سا ال ادل في تجا األغذي
الراهنة والمستجدة
 2+ 1-3-1ت ءيتتء الت تتاو فتتي وضتتع الم اصتتفا متتن المنظمتت ال الميتت
لصتح الحيت ا واالتفاقيت الروليت ل قايت النباتتتا والت تتاو متتع منظمتتا
دولي حك مي وغير حك مي أخرى
الهدددددددف االسددددددتراتيجي :2
تطبيددددددد مبددددددداد تحليدددددددل ال ي جر أي نشاط
المخددددددداطر عدددددددن وضدددددددا
مواصفات الدستور الغذائي
 2-1-3تشتتجيع االستتت ان بمبتتاد ا قائم ت عل ت تتراكا لتف يتتل مشتتا ك
الهدددددددف االسددددددتراتيجي  :3البلرا النامي (مثالا من خالل المشا ك في االستضاف )
المشدداركة الفعالددة ألعضددا
 5-1-3التشتتتجيع علتتت استتتتخرام اللغتتتا الرستتتمي للهيئتتت فتتتي اللجتتتا وفتتتي
الدستور الغذائي كافة
مجم عا ال مل
 3-2-3االستتت ان باجتماعتتا الرستتت الغتتذائي كمنتتترى للمما س ت الف ال ت
لألنشط الت ليمي والفني لبنا المها ا
 1-1-4االستتت راض التترو ي ألستتاليب ال متتل واإلجتترا ا المستتتخرم متتن
الهيئ واألجهء الفرعي التاب لها متن أجتل ضتما تحريتر الم قتا التتي
ت رقل عملي وضع الم ايير وم الجتها بحسب ما يلءم
 3+ 2-1-4تقييم المنافع وحيث يكت ذلتك ف تاالا متن حيتث التكلفت تطبيت
تكن ل جيا جرير لتحسين ( )1االتصاال الخاص بالرست الغذائي ()2
تتتتترف ال متتتتل ( )3إدا األنشتتتتط ( )4مشتتتتا ك األعضتتتتا فتتتتي اللجتتتتا
الهدف االستراتيجي  :4نظم ومجم عا ال مل
وممارسدددات فعالدددة وكفددد ة  4-1-4تحستتتين ت زيتتتع وثتتتائ عمتتتل الرستتتت الغتتتذائي باللغتتتا الم تمتتتر
للجن للهيئ في ال ق المناسب
إلدارة العمل
 5-1-4زيتاد جرولت اجتماعتتا مجم عتتا ال متل بتتالتءامن متتع اجتماعتتا
اللجا
 2+ 1-2-4تحسين فهم أعضا ومنروبي الرست الغذائي ألهمي ولنهج بنا
الت اف في اآل ا والس ي إلت تحستين مهتا ا ءستا مجم عتا ال متل
واللجتتا بغيتت تحقي ت الت افتت فتتي اآل ا (الت اصتتل الشتتبكي والتتتر يب
وحلقا ال مل)

وب تتتر هتتتذا التحليتتتل قتتتر األمانتتت أ تستتتت رض بمءيتتتر متتتن التفصتتتيل أستتتاليب ال متتتل
-2
واإلجتترا ا المتب ت متتن قبتتل مجم عتتا ال متتل اإللكتروني ت الستكشتتاف متترى نجاحهتتا (وف اليتهتتا
وكفا تها) في اال تقا ب مل الرست الغذائي
وفتتي التترو التاست وال شتترين للجنت الرستتت الغتتذائي الم نيت بالمبتتاد ال امت ()2115
-5
قترم الهنتر وثيقت مناقشت (الملحت األول بال ثيقت  )CX/GP 15/29/6-Add. 2و ترد ال ثيقت أيضتا ا
عل الحاج إل إجرا د اس أعم لمجم عا ال مل اإللكتروني منذ اعتماد الخطت ط الت جيهيت
لمجم عتتا ال متتل اإللكترونيت  3فتتي عتتام  2115وستتلط الضت علت ال قبتتا فتتي وجت مشتتا ك
البلرا النامي وأير ال رير من األعضا  4مباد الهنر

3
4

القسم الثالث من دليل اإلجرا ا ClunaMolrP drcorP
الفقرا 111- 29من ال ثيق CAC15 EC
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وتمشيا ا مع الخط ط الت جيهيت لمجم عتا ال متل اإللكترونيت ينبغتي علت اللجتا إعطتا
-2
األول ي إلنشا مجم عا ال مل اإللكترونيت عنتر اتختاذ قترا لالضتطال ب عمتال بتين الترو ا
وحالي تا ا يستتتخرم  93فتتي المائتت متتن جميتتع األجهتتء الفرعيتت للرستتت الغتتذائي مجم عتتا عمتتل
إلكتروني لتسهيل عملها (اعتبا ا ا من ي لي تم ز  2112هناك  57مجم ع عمتل إلكترونيت نا تط
ذا صل بتستع عشتر لجنت ) 5وعلت الترغم متن أ األمانت ترصتر البيانتا المت لقت بمجم عتا
ال مل اإللكتروني بشكل منتظم لم يتم إجرا أي تحليل متكامل حت اآل
وتختتتا اللجتتا مجم عتتا ال متتل اإللكتروني ت أل أستتل ال متتل هتتذا ال يستتم بمشتتا ك
-7
أوسع ألعضا الرست الغذائي بما في ذلك البلرا النامي (الهرف االستراتيجي  )3فحسب بل إنت
ينط ي أيضا عل انخفاض كبير في التكالي وباإلضاف إل ذلتك يل تب عترد متءايتر متن البلترا
دو ا ا نا تتطا ا أكثتتر بصتتفتهم بلتترا مضتتيف أو مشتتا ك فتتي استضتتاف مجم عتتا ال متتل اإللكترونيت
(انظر الشكل )1
الشكل  :1عدد مجموعات العمل اإللكترونية والبلدان المضديفة لها/المشداركة فدي استضدافتها فدي
فترة 6312-6313

عرد مجم عا ال مل اإللكتروني المنش
ا ك في استضاف مجم ع عمل الكتروني واحر أو أكثر
عرد البلرا األعضا في الرست الغذائي التي استضاف
ا ك في استضاف مجم ع عمل إلكتروني واحر أو أكثر
عرد البلرا األعضا في الرست الغذائي التي استضاف

ت فر مجم عا ال مل اإللكتروني سياقا ا منطقيتا ا الستكشتاف قضتايا إدا ال متل التشتغيلي
-9
نظرا لتءاير استخرامها والتن يتع فتي البلترا المضتيف لهتا و بطهتا ب ترد متن األهتراف واألنشتط
التي تغطيها الخط االستراتيجي الحالي (انظر الجدول )1

التخطيط
ست مل األمان بالتشاو مع وحرا التقييم فتي منظمت األغذيت والء اعت ومنظمت الصتح
-2
ا
ال المي وستتقرم تقريترا عتن استتنتاجاتها وت صتياتها إلت الترو الثالثت والستب ين للجنت التنفيذيت
لهيئ الرست الغذائي في عام 2117

التوصية
 -11إ اللجن التنفيذي مرع إل اإلحاط علما ا بمح تركيء االست راض ال ادي إلدا عمل
الرست الغذائي للفتر  2117-2112وت فير أي عناصر إضافي قر تساعر األمان في االست راض
 5ليس لرى األجهء الفرعي التالي أي مجم ع عمل إلكتروني نا ط حاليتا ا ( )1لجنت الرستت الغتذائي الم نيت بالمبتاد
ال ام ( )2لجن تنسي الرست الغذائي في أو وبا ( )3لجن الرست الغذائي الم ني باأللبا ومنتجا األلبا * ( )2لجن
الغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذائي الم نيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكر*
الرستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
(* ت مل بالمراسل )
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