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English
Saudi Arabia avails itself the opportunity to thank the secretariat of Codex Alimentarius and its
members for their efforts to keep our food safe and wholesome and facilitating food trade. We also
appreciate the accomplishments achieved through the work of the Codex committees, particularly
that of the Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU), which
has definitely promoted the nutritional values of food products.
We are all aware of the challenges the world is facing in terms of noncommunicable diseases such
as diabetes, hypertension, cardiovascular illnesses, and other diseases related to unhealthy diets.
This has become the concern of many international health bodies, mainly the World Health
Organization (WHO). To safeguard global health against the risk associated with unhealthy diet,
WHO has set goals to be achieved which includes elimination of industrially-produced trans fats by
2023.
We strongly believe that we have the obligation to further the aspirations of WHO and the
sustainable development goals of the United Nations.
The Codex has a paramount role to play in this context as highlighted in a statement by DirectorGeneral of the WHO, reaffirming that the Codex is a key player in the supply of safe and healthy
food.
Saudi Arabia requests from the commission to undertake a number of initiatives which directly
address these challenges. The (CCNFSDU) should work to achieve the UN sustainable
development goals, specifically goal No. 3 “Ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all
ages”. The (CCNFSDU) should work to develop a set of plans which aim at bolstering public health
through, inter alias, setting standards based on WHO recommendations, including the elimination
of industrially-produced trans fats by 2023, and the reduction of salt and sugar in food products. It
is a dream that WHO as well as other international Health Organizations would like to fulfill, and
we, in Saudi Arabia, would like to be part of it.
Arabic

السيد الرئيس
... أعضاء هيئة الدستور الغذائي
بداية تتقدم المملكة العربية السعودية بالشكر الجزيل ألمانة هيئة الدستور الغذائي والدول األعضاء بالدستور الغذائي
على جهودهم في وضع مواصفات للمحافظة على سالمة ومأمونية المنتجات الغذائية وتسهيل تجارتها وتقدر
االعمال التي تمت من خالل اللجان الفنية التابعة للدستور الغذائي وخاصةً اللجنة الفنية المعنية بالتغذية واألغذية
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ذات االستخدامات التغذوية الخاصة بما يخدم المستهلك من خالل رفع وتعزيز القيمة التغذوية في المنتجات الغذائية
.
كما يعلم الجميع ان هناك العديد من التحديات التي نواجهها جميعا ً مثل ازدياد نسب اإلصابة باألمراض غير السارية
مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وامراض القلب والشرايين ومشاكل السمنة المرتبطة بالغذاء غير الصحي ،كما
أن هناك أهداف تحث عليها منظمة الصحة العالمية ومن أهم هذه األهداف هدف منع الدهون المهدرجة جزئيا ً
بحلول عام ٢٠٢٣م.
لذا فإن علينا االستجابة لهذه التحديات وتنفيذ أهداف منظمة الصحة العالمية وأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة،
وهذا يأتي تأكيدا ً على ما ورد في كلمة سعادة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والتي تضمنت أهمية دور
مواصفات هيئة الدستور الغذائي لضمان توفير غذاء آمن وصحي.
وتدعو المملكة العربية السعودية الي القيام بمبادرات وأنشطة من خالل إعداد مواصفات دولية تصدر من هيئة
الدستور الغذائي تساهم بطريقة مباشرة على االستجابة لهذه التحديات وذلك من خالل قيام اللجنة الفنية المعنية
بالتغذية واألغذية ذات االستخدامات الخاصة بتبني اهداف التنمية المستدامة وباألخص الهدف الثالث الذي يتعلق
بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وكذلك وضع خطط عمل وأنشطة لتعزيز الصحة العامة من خالل اعداد
مواصفات في مجال الغذاء الصحي مبنية على توصيات منظمة الصحة العالمية مثل القيام بمنع الدهون المهدرجة
جزئيا ً والحد من استهالك الملح والسكر في الصناعات الغذائية ويسر المملكة ان تشارك في اعداد هذه المواصفات.

