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املقدمة
-1

عقدت اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي (اللجنة التنفيذية) دورهتاا الساابعة والسابعني يف املقار الرئيساي ملنظماة الصاحة العاملياة
يف جنيا ،سويسارا خالل الفارتة املمتادة مان  1إىل  5يوليو/متاو  .2019وقاد افتاتح السايد Guilherme da Costa Junior
ورحاب كال مان السايد  Kazuaki Miyagishimaمادير إدارة سالمة األغذياة واألماراض
(الربا يال) رئاي اهليئاة هاذ الادورةّ .
احليوانيااة املصاادر يف منظمااة الصااحة العامليااة والساايد  Markus Lippرئااي وحاادة ساالمة وجااودة األغذيااة ابلنيابااة يف منظمااة
األغذية والزراعة ابملشاركني نيابة عن املنظمتني الراعيتني.

اعتماد
-2

جدول األعمال (البند  1من جدول األعمال)

1

اعتم ا اادت اللجن ا ااة التنفيذي ا ااة يف دورهت ا ااا الس ا ااابعة والس ا اابعني ج ا اادول األعم ا ااال املؤقا ا ا م ا ااع إض ا ااافة م ا ااا يل ا ااي ض ا اامن البن ا ااد
"ما يستجد من أعمال":

12

 -1اقا ا ارتا بش ا ااأن إدرا بن ا ااد دائ ا اام جدي ا ااد عل ا ااى ج ا اادول األعم ا ااال بعنا ا اوان :املس ا ااائل الناش ا اائة ع ا اان االس ا ااتعراض التقييم ا ااي
(بناء على اقرتا مقدم من أحد أعضاء أورواب).

االستعراض التقييمي (البند  2من جدول األعمال)

2

-3

ابلتحس ان ال ااذي ارأ عل ااى الواثئ ااق الداعم ااة لعم اال االس ااتعراض التقييم ااي
أق ا ّارت اللجن ااة التنفيذي ااة يف دورهت ااا الس ااابعة والس اابعني
ّ
وانقش ابلتفصيل املضمون املعروض عليها ابلنسبة إىل كل جلنة من اللجان.

-4

وأشااارت اللجنااة التنفيذيااة يف دورهتااا السااابعة والساابعني إىل اتباااع اإلجاراءات املناساابة ابإلوااال وأوصا ئن تقااوم هيئااة الدسااتور
الغذائي (اهليئة) يف دورهتا الثانية واألربعني مبا يلي:
 -1دراسة ويع النصوص بغرض اعتمادها كماا اقرتحتهاا اللجاان املختصاة ابساتثناء ماا هاو مشاار إلياه أدان وأخاذ العلام
بتلك اليت أبدت بشأهنا تعليقات وتوصيات حمددة ترد أدان ؛
 -2وإلغاء ويع النصوص املقرت إلغاؤها؛
 -3ووق ،ويع األعمال املقرت وقفها؛
 -4واملوافقة على ويع البنود املقرتحة كعمل جديد؛
 -5واملوافقة على ويع التعديلت املقرت إدخاهلا على نصوص الدستور الغذائي؛
 1الوثيقة

CX/EXEC 19/77/1 Rev.1

 2الوثيقتان

 CX/EXEC 19/77/2 Rev.1وCX/EXEC 19/77/2 Add. 1 – Rev.1
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 -6واملوافقة على متدياد املهال الزمنياة حيثماا يطلاب لاك والطلاب إىل اللجناة املعنياة حيثماا و تاوفر أي مهلاة منياة تقاد
مهلة.
-5

وتق ّدم اللجنة التنفيذية كذلك يف دورهتا السابعة والسبعني بتعليقات وتوصيات حمددة ترد أدان :

اللجنة املعنية بفحص الواردات والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات
 -6إ أوص اللجنة التنفيذية اهليئة ئن تقوم يف دورهتا الثانية واألربعني ابعتماد مشروع املباادئ واخلطاوا التوجيهياة املقرتحاة لتقيايم
ووفاه مان أن ياؤدي هاذا الاربانمج إىل
برامج التأمني الطوعية لدى األ راف الثالثة واستخدامها عند اخلطوة  5أبدى أحد األقااليم ّ
تقويض رقابة احلكومات على األغذية .وأشري إىل أ ّن هذ املخاوف قد جرت مناقشاتها ومعاجلتهاا يف إ اار اللجناة املعنياة بفحاص
الواردات والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات.

-7

وأبر ت اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني أمهية املناقشات اجلارية خبصوص العمل اجلديد احملتمل للجنة املعنية بفحص
الواردات والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات يف جمال الغش الغذائي وأشارت إىل احلاجة إىل تسريع وتارية املناقشاات بغياة
إحرا تقدم يف هذا العمال احملتمال الاذي ماا يازال عناد مساتوى وثيقاة مناقشاة بشاأن لليال للثّغارات .وأشاارت اللجناة التنفيذياة يف
دورهتااا السااابعة والساابعني إىل أنّاه ابإلضااافة إللااالوالملت املتحاادة األمريكيااة الاايت سااتتوىل منصااب الارئي ووهوريااة إياران اإلساالمية
ئيسا مشارًكا جملموعة العمل اإللكرتونية املعنية ابلغش الغذائي.
وااللاد األورويب كنائبني مشاركني للرئي ستكون الصني ً
أيضا ر ً

-8

وأشارت اللجنة التنفيذياة يف دورهتاا الساابعة والسابعني إىل أ ّن اللجناة املعنياة بفحاص الاواردات والصاادرات الغذائياة ونظام إصادار
الشاهادات كانا أول ماان ابدر إىل االسااتعانة بتكنولوجيااا الناادوات عاارب اإلنرتنا لازملدة املشاااركة يف أعمااال الدسااتور الغااذائي وإىل
ضرورة تقييم مدى فعالية آليات العمل هذ .

اللجنة املعنية ابلتغذية واألغذية للستخدامات التغذوية اخلاصة
-9

أوص ا اللجن ااة التنفيذي ااة يف دورهت ااا الس ااابعة والس اابعني ئن تق ااوم اهليئ ااة يف دورهت ااا الثاني ااة واألربع ااني ابعتم اااد مش ااروع النط ااا
للرضا ا ااع األكا ا اارب سا ا اانّا (القسا ا اام ألا ا اا )،ما ا اان املواص ا اافة املنقحا ا ااة املقرتح ا ااة حللي ا ااب املتابعا ا ااة
والوصا ا اا ،والتوسا ا اايم حلليا ا ااب املتابعا ا ااة ّ
أقرهتااا وعا ّدلتها اللجنااة املعنيااة بتوساايم األغذيااة مااع اإلشااارة بنااوع خاااص إىل أ ّن
( )CX 156-1987عنااد اخلطااوة  5علااى ااو مااا ّ
اللجنااة و تقا ّار القساام املتعلااق بتقييااد عمليااة الاارتويج املشاارتم وهااو مااا يسااتدعي مزيا ًادا ماان النقاااي يف إ ااار اللجنااة املعنيااة ابلتغذيااة
واألغذيااة للسااتخدامات التغذويااة اخلاصااة .وأشااارت كااذلك اللجنااة التنفيذيااة يف دورهتااا السااابعة والساابعني إىل لديااد ساانة 2019
كموعد إلهناء العمال احلااا اخلااص بلياب املتابعاة وإىل تشاجيع اللجناة املعنياة ابلتغذياة واألغذياة للساتخدامات التغذوياة اخلاصاة
على استكمال هذا العمل خلل سنة  2019أو لديد موعد واقعي أكثر.

ادرجا علااى جاادول
 -10وإ أشااارت اللجنااة التنفيذيااة يف دورهتااا السااابعة والساابعني إىل أ ّن العماال اخلاااص ابلتاادعيم األحيااائي كااان ما ً
داع لتعرياا ،التاادعيم األحيااائي ابلنساابة إىل توساايم
األعمااال منااذ ساانوات ع ا ّدة وإىل أ ّن اللجنااة املعنيااة بتوساايم األغذيااة ال فااد ماان ي
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األغذيااة لب ا ماان اللجنااة املعنيااة ابلتغذيااة واألغذيااة للسااتخدامات التغذويااة اخلاصااة إىل إيضااا فائاادة وجااود هااذا التعرياا ،يف
سيا عمل الدستور الغذائي وإىل البحث يف إمكانية وق ،هذا العمل يف حال اتضح عدم وجود فائدة منه.
 -11و ّكرت اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني وأعادت التأكيد جمد ًدا على املشورة الصادرة عان اللجناة يف دورهتاا اخلامساة
والسبعني 3يف ما يتعلق ابستخدام اإلحاالت إىل واثئق منظمة الصحة العاملية/وعية الصحة العاملية.

اللجنة املعنية ابلتوابل وأعشاب الطهي
موحااد للمواصاافات اجلماعيااة الااذي ماان
 -12أشااارت اللجنااة التنفيذيااة يف دورهتااا السااابعة والساابعني إىل العماال اجلاااري إلعااداد وااو
ّ
أيضا هبذا العمل.
ورحب
شأنه أن يؤدي يف هناية املطاف إىل تسريع عمل اللجنة و/أو لديث هذا النمو
ً
ّ
 -13وأوص ا اللجنااة التنفيذيااة يف دورهتااا السااابعة والساابعني ئن تعتمااد اهليئااة يف دورهتااا الثانيااة واألربعااني مشااروع املواصاافة املقرتحااة
للثوم الياب أو اجملف ،عند اخلطوة  8/5على اعتبار أنّه لن ينشر قبل إقرار األحكام الثلثة املتعلقة ابلتوسيم الايت و تنفاذ بعاد مان
قبل اللجنة املعنية بتوسيم األغذية .وجرى توضيح أ ّن األساليب ليس جزءًا ال يتجزأ مان املواصافة ومكان ابلتااا اعتمااد املواصافة
املقرتحة ونشرها رغم عدم مصادقة اللجنة املعنية ئساليب التحليل وأخذ العيّنات على األحكام اخلاصة ابالختبارات.

اللجنة املعنية ابملبادئ العامة
رحب ا اللجنااة التنفيذيااة يف دورهتااا السااابعة والساابعني ابسااتثئناف عماال اللجنااة املعنيااة ابملبااادئ العامااة وأشااارت إىل العماال اهلااام
ّ -14
اجلاري يف جمال التوجيهات للجان اليت تعمل ابملراسلة.

اللجنة املعنية ابملواد املضافة إىل األغذية
 -15أوصا اللجنااة التنفيذيااة يف دورهتااا السااابعة والساابعني ئن تعتمااد اهليئااة يف دورهتااا الثانيااة واألربعااني مشااروع اخلصااائص املقرتحااة
هلوية املواد املضافة إىل األغذية ونقاوهتا مبا يشمل التصويب الوارد يف القسم  1-4من املرفق  7ابلوثيقاة CX/EXEC 19/77/2
.Rev.1
 -16وأثن اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني على اللجناة املعنياة ابملاواد املضاافة إىل األغذياة وجمموعاات العمال اإللكرتونياة
املختصااة يف سااعيها إىل إحاااد حلااول والتوصاال إىل توافااق يف االراء بشااأن امللحظااات البديلااة عاان امللحظااة  161والتنقيحااات يف
بعض األحكام اخلاصة ابملواد املحلّية.

وردا علااى مداخلااة بشااأن اإلشااارة احملتملااة إىل املنظمااة الدوليااة للكااروم والنبيااذ يف املواصاافة العامااة بشااأن امل اواد املضااافة إىل األغذيااة
ً -17

( )CXS 192-1995ابإلضافة إىل إمكانية استئناف النقاي بشأن املواد املضافة إىل األغذية املستخدمة يف النبيذ أوضح أمانة
الدستور الغذائي ما يلي:
 3الفقرة  14من الوثيقة
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 -1جرى بث هذ املسألة خلل الادورة التاساعة واألربعاني للجناة املعنياة ابملاواد املضاافة إىل األغذياة لكان مان دون التوصال
إىل توافق يف االراء؛
 -2ومتّ إبقاء مشروع األحكام ومشروع األحكام املقرتحة للنبيذ عند اخلطوتني  7و 4على التواا؛

 -3ومكن لألعضاء إعادة فتح النقاي ضمن اللجنة املعنية ابملواد املضافة إىل األغذية والتقدم ابقرتاحات بشأن كيفية إحارا
تقدم يف العمل بشأن هذ األحكام.
 -18وأش ااارت اللجن ااة التنفيذي ااة يف دورهت ااا الس ااابعة والس اابعني إىل أ ّن وهوري ااة إيا اران اإلس االمية ستش ااارم يف ر س ااة جمموع ااة العم اال
اإللكرتونية املعنية بنظام الرتقيم الدوا.

اللجنة املعنية مبخلفات املبيدات
 -19هنّ ا ا اأت اللجنا ا ااة التنفيذيا ا ااة يف دورهتا ا ااا السا ا ااابعة والسا ا اابعني اللجنا ا ااة املعنيا ا ااة مبخلفا ا ااات املبيا ا اادات علا ا ااى ما ا ااا أحا ا اار ما ا اان تقا ا اادم
يف العمل بشأن احلدود القصوى للمخلفات ابالستناد إىل تقييم املخا ر الوارد من االجتماع املشارتم باني منظماة األغذياة والزراعاة
ومنظمة الصحة العاملية بشأن خملفات املبيدات من أجل اعتمادها يف الوق املناسب.
 -20ودع اللجنة التنفيذياة يف دورهتاا الساابعة والسابعني اللجناة املعنياة مبخلفاات املبيادات واللجناة املعنياة مبخلفاات العقااقري البيطرياة
يف األغذيااة إىل التعاااون وتنساايق العماال بشااأن القضااامل ات االهتمااام املشاارتم ابلنساابة إليهمااا إىل أقصااى حااد كاان لتيسااري وضااع
كبات ات االستخدامات املزدوجة.
حدود قصوى ملخلفات املبيدات والعقاقري البيطرية للمرّ

اللجنة املعنية ئساليب التحليل وأخذ العينات
شجع اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني اللجنة املعنياة ئسااليب التحليال وأخاذ العيناات علاى أن تنساق ماع اللجاان
ّ -21
األخاارى يف مااا يتعلااق ئساااليب التحليل/معااايري األداء وأخااذ العينااات وتسااتخدم املواصاافة العامااة اخلاصااة ئساااليب التحلياال وأخااذ
العينات ( )CXS 234-1999ابعتبارها النقطة املرجعية الوحيادة ابلنسابة إىل أسااليب التحليال /معاايري األداء وأخاذ العيناات قادر
املستطاع.
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فريق املهام املعين مبقاومة مضادات امليكروابت
شجع اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني فريق املهام على التوصل إىل توافق يف االراء والنهاوض ابلعمال يف ماا يتعلاق
ّ -22
ابإلجراءات اخلاصة ابخلطوات من أجل إجنا ضمن املهلة الزمنية احملددة.
 -23وأشااارت اللجنااة التنفيذيااة يف دورهتااا السااابعة والساابعني كااذلك إىل أنااه ساايتعني علااى فريااق املهااام عقااد أربعااة اجتماعااات إلكمااال
عمله (مع إمكانية االعتماد خلل الدورة الرابعة واألربعني للهيئة يف عام . )2021
اح خيااص الصااحة العامااة ولااه علقااة بعماال جااا ير ي أولويااة قصااوى علااى
 -24ومت التشااديد علااى أن هااذا العماال هااو رد علااى موضااوع ملا ّ
املستوى الدوا.

اللجنة املعنية ابحلبوب والبقول واحلبوب البقولية
 -25أوضااح األمانااة أن مشااروع املواصاافة اخلاصااة ابلكين اوا وابسااتثناء األحكااام املتعلقااة ابحملتااوى ماان الر وبااة وحجاام احلبااوب قااد
اعتمدته اهليئة عند اخلطوة  8يف دورهتا احلادية واألربعني ( )2018رهنًا مبصادقة اللجناة املعنياة بتوسايم األغذياة يف دورهتاا اخلامساة
واألربعني على األحكام املتعلقة ابلتوسيم .وكان اللجنة املعنية بتوسيم األغذية قد أقرت يف دورهتا اخلامساة واألربعاني (ماايو/أملر
 )2019األحكام املتعلقة ابلتوسايم .وكانا األماناة قاد أرجاأت نشار املواصافة إىل ماا بعاد الادورة الثانياة واألربعاني للهيئاة يف حاال
أمكن اختتام املناقشات الدائرة.
 -26وأوصا ا اللجن ااة التنفيذي ااة يف دورهت ااا الس ااابعة والس اابعني مش اارية إىل اتب اااع عملي ااة وض ااع املواص اافات عل ااى النح ااو الواج ااب وإىل
االسااتنتاجات املنبثقااة عاان اللجنااة املعنيااة ابحلبااوب والبقااول واحلبااوب البقوليااة ئن تعتمااد اهليئااة يف دورهتااا الثانيااة واألربعااني القساام
اخلاص ابحملتوى من الر وبة (القسم  )1-2-3وأن لذف القسم املتعلق بجم احلبوب (القسم .)7-2-3
 -27كم ا ا ا ااا أوصا ا ا ا ا اللجن ا ا ا ااة التنفيذي ا ا ا ااة يف دورهت ا ا ا ااا الس ا ا ا ااابعة والس ا ا ا اابعني مش ا ا ا اارية إىل ورود ول ا ا ا ااة متص ا ا ا االة جا ا ا ا اراءات القب ا ا ا ااول
يف الكثري من مواصفات اللجنة املعنية ابحلبوب والبقول واحلبوب البقولية (مبا يف لاك املواصافة اخلاصاة ابلكيناوا) ئن توافاق اهليئاة
يف دورهتااا الثانيااة واألربعااني علااى حااذف هااذ اجلملااة ماان ويااع مواصاافات اللجنااة املعنيااة ابحلبااوب والبقااول واحلبااوب البقوليااة ات
الصلة.4
علما ئنه سيتم إرجاء اللجنة املعنية ابحلبوب والبقول واحلبوب البقولية إىل
 -28وأحا اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني ً
أجل غري مسمى بعد إهناء العمل احلاا.
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اللجنة املعنية ابلفاكهة واخلضر املصنّعة
 -29أوص ا اللجنااة التنفيذيااة يف دورهتااا السااابعة والساابعني ئ ّن تقا ّار اهليئااة يف دورهتااا الثانيااة واألربعااني اقرتاحااات رئااي اللجنااة املعنيااة
ابلفاكهة واخلضر املصنّعة واليت تقضي مبا يلي:
-1
-2

مواصلة اللجنة املعنية ابلفاكهة واخلضر املصنّعة العمل ابملراسلة؛
والعمل ابالستناد إىل التقدم احملر يف عمل اللجنة على تقييم ما إ ا كان هنام حاجة إىل عقد اجتماع عمل بضور
األعضاء يف عام .2020

 -30وأشااارت اللجنااة التنفيذيااة يف دورهتااا السااابعة والساابعني إىل رأي مفاااد أنااه ساايكون ماان الضااروري ابلنظاار إىل عاادد جمموعااات
أيضا إىل أ ّن املشاركة يف بعض
العمل اإللكرتونية عقد اجتماع عمل بضور األعضاء يف النص ،األول من عام  .2020وأشارت ً
جمموعات العمل اإللكرتونية كان بطيئًا نسبيًا وأبدت أملها يف أن تزداد املشااركة يف اللجناة ئكملهاا ابملراسالة مباا يتايح إحارا تقادم
على صعيد وضع املواصفات.
 -31وأشارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني إىل االهتمام بتنشيط العمل بشأن حباوب الكاشايو وإىل تشاجيع األعضااء
علااى املشاااركة يف عماال اللجنااة املعنيااة ابلفاكهااة واخلضاار املصاانّعة وإىل إمكانيااة مناقشااة لااك يف االجتماااع القااادم للجااان التنساايق
املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.

اللجنة املعنية ابلسكر
اددا يف دورهتااا السااابعة والساابعني مشاارية إىل أن اإل ااار الاازمين للنتهاااء ماان العماال خبصااوص وضااع
 -32وأ ّك ادت اللجنااة التنفيذيااة جما ً
مواصا ا ا اافة خاص ا ا ا ااة بعصا ا ا ااري قص ا ا ا ااب الس ا ا ا ااكر اجملفا ا ا اا ،غ ا ا ا ااري املنبا ا ا ااذ ق ا ا ا ااد أرج ا ا ا ا عا ا ا اادة م ا ا ا ارات وو ا ا ا اار أي تق ا ا ا اادم ي ا ا ا ااذكر
علااى اسااتنتاجات الاادورة اخلامسااة والساابعني للجنااة التنفيذيااة الاايت تقضااي ابلتوصااية بوقاا ،العماال .ومكاان للهيئااة يف دورهتااا الثانيااة
اهتمام اا كافيًااا بااذلك وعاارض اق ارتا عماال
واألربعااني أن تنظاار يف إجاراء عماال يف املسااتقبل يف هااذا اجملااال يف حااال أباادى األعضاااء
ً
جديد.

املسائل الشاملة الناشئة عن االستعراض التقييمي
 -33أشارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني إىل القضامل الشاملة التالية اليت نشأت عن مناقشات االستعراض

التقييمي:

 -1االسااتعانة بواثئااق االسااتعراض التقييمااي (مبااا يف لااك التعليقااات ال اواردة ماان الرؤساااء) ماان أجاال لديااد القضااامل الشاااملة
حيث مكن ملناقشات اللجنة التنفيذية أن تضي ،قيمة خاصة.
 -2مواصاالة دراسااة اسااتخدام تكنولوجيااات الناادوات عاارب اإلنرتن ا ماان جانااب جمموعااات العماال بضااور األعضاااء التابعااة
لألجهزة الفرعية.
 -3إمكانيااة تقااد اق ارتا لتعااديل شااكل املواصاافات الساالعية بيااث تتضاامن قسا ًاما عاان التتبااع .وهااذا جما ياد ابلنساابة إىل عماال
اللجنة املعنية بفحص الواردات والصادرات الغذائية ونظم إصدار الشهادات يف ما يتعلق ابلغش الغذائي.

7

REP19/EXEC2

 -4وطيط ترتيب اجتماعات األجهازة الفرعياة التابعاة للدساتور الغاذائي وتواترهاا خاصاة يف ماا يتعلاق ابللجاان الايت ال تعقاد
اجتماعات سنوية هلا وحيثما تتعاون اللجان حول مسائل ات اهتمام مشرتم لتسريع عملية وضع املواصفات.
 -5مناقشة التعاري ،املختلفة املستخدمة لنف املصطلحات يف خمتل ،األجهزة الفرعية التابعة للدستور الغذائي.
 -34و لبا اللجنااة التنفيذيااة يف دورهتااا السااابعة والساابعني ماان األمانااة إعااداد وثيقااة مناقشااة حااول املسااألة املشااار إليهااا يف الفقاارة
(.)4
اخلطة االسرتاتيجية للدستور الغذائي للفرتة ( 2025-2020البند  3من جدول األعمال)

33

5

 -35أثن وق ّدرت اللجنة التنفيذية يف دورهتاا الساابعة والسابعني العمال الاذي اضاطلع باه اللجناة الفرعياة لوضاع اخلطاة االسارتاتيجية
علم اا بنتيجااة اجتماااع اللجنااة الفرعيااة بضااور األعضاااء 6الاايت انعقاادت مباشاارة قباال
املراجعااة للفاارتة  2025-2020وإ أحا ا
ً
الدورة اتفق على تركيز مناقشاهتا على النص الوارد بني قوسني مربّعني .وإ أعادت التأكيد على أمهية الشافافية اتفقا اللجناة
احا قاادر اإلمكااان ماان
التنفيذيااة يف دورهتااا السااابعة والساابعني علااى أن تسااعى جاهااد ًة خاالل مراجعااة الاانص إىل إبقائااه مبساطًا وواضا ً
املسوغ املنطقي لقراراهتا.
أجل تسهيل التواصل بشأن اخلطة االسرتاتيجية ولديد ّ
 -36وأجرت اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني التعديلت وأبدت امللحظات التالية كما تارد يف الفقارات مان  37إىل
أدان .

60

العنوان
 -37اتفق ا ا علا ااى أن يكا ااون العن ا اوان "اخلطا ااة االس ا ارتاتيجية للدسا ااتور الغا ااذائي للفا اارتة  "2025-2020لغا اارض االتسا ااا ما ااع اخلطا ااط
االسرتاتيجية احلالية واخلطط السابقة.
املقدمة
 -38الفقرة  : 3-1اتفق على العودة إىل اللغة املستخدمة يف اخلطة االسارتاتيجية احلالياة الايت تشاري إىل الدساتور الغاذائي بوصافه "مادير
املخااا ر" وألغ ا تعبااري "إدارة املخااا ر" كتوصااي ،ملواصاافات الدسااتور الغااذائي ماان أجاال تفااادي االرتبااام بشااأن بيعااة هااذ
انص وعادم
املواصفات؛ كماا اتفقا علاى حاذف اإلشاارة إىل املواصافات "املساتخدمة كمواصافات غاري تشاريعية" هبادف تبسايط ال ّ
احل ّد من الطريقة اليت مكن أن تستخدم فيها املواصفات يف فارة األغذية.
 -39الفقاارة  :6-1قام ا مبراجعااة الاانص عنااد هنايااة النقطااة  2بيااث تاارد فيااه عبااارة "...املمارسااات العادلااة يف فااارة األغذيااة" لغاارض
االتسا مع والية الدستور الغذائي.
 5الوثيقة
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حمركات التغيري
 -40الفقرة  :3-2حذف عبارة "آاثر التحول السكاين" نظراً إىل عدم وضو صلتها بسلمة األغذية وجودهتا.
احا بساالمة األغذيااة وقااد لااب أحااد األقاااليم خصيصااً إدراجااه إوااا
 -41وأبقا علااى تعبااري ناادرة امليااا خاصااة وأنااه يارتبط ارتبا ًاا واضا ً
تفادمل إلعطاء تفسري ضيّق بشكل مبالغ فيه هلذا املفهوم.
فصلته عن "تغري املناخ" ً
خيص اإلبقاء على إدرا عبارة "شواغل املستهلكني" ي
كمثل عن حمركات التغيري الايت قاد تنطاوي
 -42وأحا
علما ابالراء التالية يف ما ّ
ً
على فرص ولدملت جديدة:




أن هذا املفهوم واسع جداً وأناه قاد يشاري إىل األخاذ يف االعتباار قضاامل تتعا ّدى والياة الدساتور الغاذائي وأناه يفضاي
التصور أكثر منه على األدلّة؛
إىل توقعات بوضع املواصفات بناءً على ّ
أنه مكن توضيح املفهوم جلهة أنواع شواغل املستهلكني ات الصلة ابلدستور الغذائي؛
انص مباا أن هادف مواصافات الدساتور الغاذائي هاو ااياة املساتهلكني؛ وقاد أدر يف اخلطاة
أنه حاب اإلبقااء علاى ال ّ
االسارتاتيجية احلالياة ( )2019-2014وو تطار أي شاواغل حماددة وأناه أعطيا مزياد مان التوضايحات بشاأن أمهياة
إدرا ش اواغل املسااتهلكني يف اإل ااار االس ارتاتيجي للدسااتور الغااذائي للفاارتة 72007-2003؛ واعرتاف ااً بنطااا االراء
املعرب عنها وافق على إدرا عبارة "املتصلة بسلمة األغذية وجودهتا" مباشرةً بعد شواغل املستهلكني.
ّ

بيان رؤية الدستور الغذائي
 -43أشاارت إىل ضاارورة أن يكااون بيااان الرؤيااة مصاادراً لاهلااام وواضاحاً وابر اً وأن يرّكااز علااى اإلجنااا ات املتوقعااة وأن يتفااادى أن يظهاار
وكأنه خيادم نفساه وبنااءً علياه اتفقا علاى العاودة إىل الانص األصالي الاذي اقرتحتاه اللجناة الفرعياة يف الوثيقاة  CL2019/21ماع
املسوغ املنطقي.
اإلقرار ئمهية إ لع أعضاء الدستور الغذائي على هذا ّ
بيان مهمة الدستور الغذائي
 -44اتفق على إبرا أمهية العلوم يف البيان مع اإلشارة إىل أن العلوم مفهوم واساع يشامل اختصاصاات عديادة وهاو جاوهري ابلنسابة
وشجع األعضاء على قراءة الرؤية واملهمة جنبًا إىل جنب.
إىل عمل الدستور الغذائي؛ ّ
القيم األساسية
 -45اتفقا علااى حااذف الاانص واحلاشااية بااني قوسااني ماربعني؛ وأشااارت إىل اقرتاحااات إدرا االسااتناد إىل العلاام كقيمااة أساسااية وتغيااري
تعبري بناء التوافق يف االراء إىل التوافاق يف االراء؛ لكان نظاراً إىل عادم التوصال إىل اتفاا علاى تعاديل هااتني العباارتني خلصا إىل
 7الفقرة  17من املرفق الثاين ابلوثيقة
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عاادم تغيااري القاايم األساسااية؛ كااذلك أشااارت إىل أنااه مت االتفااا أيض ااً علااى القاايم األساسااية احلاليااة يف اخلطااة االس ارتاتيجية للفاارتة
 2019-2014وأن تعبااري "القااائم علااى العلاام" ابت يظهاار اليااوم يف بيااان املهمااة وأ ّن التوافااق يف االراء يظهاار يف دلياال اإلج اراءات
(احلاشية للمادة  2واملادة  12النقطة .)2
 -46واتفق على اإلبقاء على الفقرة  2-4يف صياغتها األصلية وحاذف الانص اإلضاايف املقارت باني قوساني ماربّعني؛ ونقال هاذ الفقارة
إىل اجلزء التمهيدي مباشرًة بعد الفقرة  3-1مع اإلشارة إىل أنه ال يتصل مباشرًة ابلقيم األساسية إوا ابملضمون العام للوثيقة.
األهداف والغاملت
 -47اهلاادف  :1اتفقا ألغاراض التبساايط والوضااو علااى حااذف كاماال الاانص املقاارت بااني قوسااني ماربعني إوااا إ أحا ا علمااً ئمهيااة
وضااع املواصاافات يف الوق ا املناسااب وفق ااً للتعليااق الااذي أبدتااه اللجنااة يف االسااتعراض التقييمااي اتفق ا علااى إضااافة عبااارة "يف
الوق املناسب" يف هناية اهلدف.
 -48اهلدف  :2اتفق على إ الة القوسني املربعني مع اإلشارة إىل أن العلوم مبعناها الواسع تساهم يف ويع أنواع مواصافات الدساتور
لسن الوضو نظراً إىل أن املنظمات األخرى املعنياة بوضاع
الغذائي وأن اإلشارة احملددة إىل مبادئ لليل خما ر الدستور الغذائي ّ
أيضاا إىل أ ّن وياع أجازاء مواصافات
املواصفات/األجهزة األخرى إلدارة املخا ر قد وضع أيضاً مباادئ لتحليال املخاا ر .وأشاري ً
الدستور الغذائي كافة مستندة إىل العلم.
 -49اهلاادف  :4اتفق ا علااى مراجع اة اهلاادف بيااث يعك ا األساالوب املعتمااد يف األهااداف األخاارى ويت اواءم مااع اخلطااة االس ارتاتيجية
احلالية واقرتح ئن يظهر مفهوم تنمية القدرات يف أنشطة دعم تنفيذ اهلدف.
 -50الفقرة  :5-5اتفق على حذف العبارة األوىل لعدم وضوحها ولكون عناصرها األساسية تظهر يف مكان آخر يف الفقرة.
اهلدف

1

 -51أدرجا مؤشارين اثنااني إضااافيني لا إ ااار الغايااة  2-1لعكا التقاادم يف الوقا املناسااب للنتقااال ماان ترتيااب أولااوملت القضااامل
الناشئة إىل استكمال مواصفات الدستور الغذائي واستخدام آليات ترتيب األولوملت ضمن جلان الدستور الغذائي.
اهلدف

2

 -52اتفق على إ الة القوسني من "التو يع اإلقليمي" يف املؤشر ل إ ار الغاية  2-2ولكن أشارت إىل ضرورة أن يراعي هذا املؤشر
أيضاً عوامل أخرى مثل النطا العاملي إلنتا سلع غذائية قد تساهم يف فهم "التمثيل العاملي" يف كل حالة.
 -53واتفق على حذف اجلزء الثاين من املؤشر لعدم اتصااله بصاورة مباشارة ابلنتيجاة وعادم لكام أعضااء الدساتور الغاذائي باه .ولكان
اللجنااة التنفيذيااة أشااارت يف دورهتااا السااابعة والساابعني إىل أنااه مكاان للبلاادان األعضاااء أن تااؤدي دوراً هام ااً يف تسااهيل مشاااركة
اخلرباء يف اجتماعات اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.
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 -54وأشارت إىل أنه ابالستناد إىل فربة اخلطة االسرتاتيجية احلالية و يطر الرصد بناءً على هذ املؤشرات أي لدملت وأنه قد يكون
من الضروري تنقيح املؤشرات يف وق الحق يف إ ار االستعراض املقرت كل سنتني للخطة االسرتاتيجية من جانب اهليئة.
 -55وأشااارت إىل وجهااة نظاار ثاال منظمااة الصااحة العامليااة بشااأن املؤشاار  1ل ا إ ااار الغايااة  3-2ئن التموياال األساسااي ال مثاال
ابلضرورة ريقة التمويال الوحيادة واألكثار اساتدامةً للمشاورة العلمياة نظاراً إىل هيكلياات التمويال احلالياة يف منظماة الصاحة العاملياة
التحول املستمرة ضمن املنظمة مع تبعات حمتملة على وو التمويل املقبل هلذ املنظمة.
وعملية ّ
 -56وألق الضوء على أمهية التشديد على ملدة التمويل األساسي كجزء من اجلهود املبذولاة جلعال املشاورة العلمياة املساتدامة للدساتور
الغذائي أكثر اساتدامة؛ وراجعا املؤشار بياث يض ّام تعباري "الكاايف" بعاد "التمويال األساساي" لعكا الارأيني املقادمني مان منظماة
الصحة العاملية واللجنة التنفيذية للدستور الغذائي.
اهلدف

3

 -57اتفق ا عل ااى حااذف ال اانص ال اوارد ب ااني قوسااني م اربعني يف الفقاارة  8-5بش ااأن "صااحة املس ااتهلكني واملمارسااات العادل ااة يف ف ااارة
األغذية" مع اإلشارة إىل وجود عدد من التحدملت لقياس هكذا أثر.
 -58واستبدل كلمة "إصدار" بكلمة "تشجيع" يف الغاية  3-3بيث تشمل النيّة األوسع مبناصارة مواصافات الدساتور الغاذائي فضالً
عن التواصل بشأهنا والتوعية هبا.
 -59وأحا علماً ابلشواغل اليت أثريت حول كيفية لقيق النتيجة  2للغاية  2-3ولكنهاا اتفقا علاى اإلبقااء علاى الانص ماع إلقااء
الضاوء علاى أمهيااة التحلّاي ابلطمااو وحماولاة احلصااول علاى مزيااد مان املعلومااات بشاأن ويااع جواناب اسااتخدام مواصافات الدسااتور
الغذائي من جانب ويع املستخدمني احملتملني.
اهلدف

4

نصاه "احلا ّد مان احلاواجز "...لتاوفري مزياد مان الوضاو وعا ّدل النتيجاة
 -60قام مبراجعة املؤشر ل إ ار الغاية  3-4بياث يصابح ّ
بناءً عليه.
اهلدف

5

 -61واتفق على حاذف الانص الاوارد باني قوساني ماربعني يف هناياة الغاياة  2-5ماع اإلشاارة إىل أن هاذا اهلادف يعكا كفااءة آلياات
أيضاا
الاادعم الاايت تسااتند عليهااا األهااداف األربعااة األخاارى يف اخلطااة االسارتاتيجية وأن وضااع املواصاافات يف الوقا املناسااب يعتاارب ً
أيضا يف اهلدف .1
جزءًا من االستعراض التقييمي وأن بعض عناصر حسن التوقي تظهر ً
املسائل األخرى
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 -62وأشارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني إىل التعليقاات الايت أباداها ثال منظماة الصاحة العاملياة بشاأن التقادم الاذي
ر من خلل االنتقال من مؤشرات النواتج إىل مؤشرات نتائج قابلة للقياس.
علما ابلطلب الاوارد مان أحاد األعضااء بتوضايح العملياة الايت قاد يساتكمل
 -63أحا اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني ً
من خلهلا تقييم اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  2019-2014والتوصية ات الصلة الواردة يف الوثيقة .CX/EXEC 19/77/4

اخلالصة
 -64إ ّن اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني:
 -1أوص اهليئة ئن تقوم يف دورهتا الثانية واألربعني ابعتماد اخلطة االسارتاتيجية للفارتة  2025-2020ابلصايغة املنقحاة مان
اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني (املرفق الثاين)؛
شجع بقوة املنسقني اإلقليميني وويع أعضاء اللجناة التنفيذياة علاى التواصال ماع وياع األعضااء يف الدساتور الغاذائي
 -2و ّ
بشااأن أساااس املناقشااات واألساااس املنطقااي للنتااائج املنشااودة يف حماولا ياة لتيسااري عمليااة اعتماااد اخلطااة االس ارتاتيجية للفاارتة
 2025-2020يف الدورة الثانية واألربعني للهيئة؛
 -3واتفقا علااى إنشاااء جلنااة فرعيااة اثلثااة معنيااة ابلتخطاايط االسارتاتيجي تاارد اختصاصاااهتا يف املرفااق الثالااث لتيسااري عمليااة
وضع خطة العمل لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  2025-2020ودعمها وضامان مشااركة وياع اجلهاات الفاعلاة ات
الصلة يف الدستور الغذائي يف هذ العملية.

اخلطة االسرتاتيجية للدستور الغذائي للفرتة  :2019-2014حالة التنفيذ

(البند  4من جدول األعمال)
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 -65أعربا اللجنااة التنفيذيااة يف دورهتااا السااابعة والساابعني عاان تنويههااا بتقرياار عااام  2018عاان حالااة تنفيااذ اخلطااة االسارتاتيجية للفاارتة
( 2019-2014اخلطة االسرتاتيجية احلالية) وعن تقديرها له.
 -66ويف ما خيص حمتوى الوثيقة



 8الوثيقة

CX/EXEC 19/77/4

أشارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني إىل ما يلي:

أدى العدد املرتفع للمؤشارات يف اخلطاة االسارتاتيجية احلالياة والباالغ يف جمموعاه  61مؤش ًارا تعا ّذر قيااس العدياد منهاا
إىل مشاكل يف الرصد؛
وقد ظهر نقص يف بيان إنتاجياة هيئاة الدساتور الغاذائي ضامن العارض الكماي للمواصافات املعتمادة (النشااا -1-1
 .)1ومكاان للقاايم املعروضااة أن تزيااد مااثلً يف حااال احتساااب احلاادود القصااوى الفرديااة ملسااتوى املخلفااات كمواصاافات
فردية للدستور الغذائي؛

CX/EXEC 19/77/4
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وقااد كااان هنااام عاادم تطااابق بااني البياااانت بشااأن املشاااركة الاايت عرض ا يف سااردية املرفااق األول (لا اهلاادف )3-2
وبني األشكال (الشكل  2والشكل  )3وهذا ما يستوجب تصحيحه لدى إعداد التقرير النهائي عن احلالة؛
وابلنسبة إىل الواثئق الصادرة ابللغاة األصالية (مثال التعليقاات اجملمعاة) فاعن عادم تاوفر ترواات ر ياة هلاا (النشااا -3
 )5-1قد ر مشكلة ابلنسبة إىل بعض األقاليم؛
وإ ّن النسبة املئوية من واثئق العمال املقدماة ضامن املهلاة املطلوباة (النشااا  )4-1-4كانا متدنياة قاد اتفضا بعاد
ااا أثاّار يف قاادرة األعضاااء علااى االسااتعداد بصااورة مناساابة الجتماعااات الدسااتور الغااذائي .وباار ت ضاارورة تااوفّر الوقا
الكايف من أجل تيسري املشااورات علاى املساتوى الاو ين .وفضالً عان لاك ينبغاي جلمياع نساخ واثئاق العمال ابللغاات
املختلفة أن تتا قبل االجتماع بفرتة منية كافية.

 -67وأوضاح أما نااة الدساتور الغااذائي أن التااأخري يف تو ياع واثئااق العماال ماا بعااد املهلاة املطلوبااة قااد لاوحف لاادى اللجااان كلهاا مبااا فيهااا
اللجنااة التنفيذيااة وهيئااة الدسااتور الغااذائي وأن هنااام عواماال متعااددة أسااهم يف تلااك التااأخريات .وقااد تضاامن تلااك العواماال:
التااأخريات يف صاادور تقااارير جمموعااات العماال اإللكرتونيااة وعاابء العماال الكبااري لألمانااة مثاال ضاارورة إعااداد واثئااق للجتماعااات
املتعددة ضمن اإل ار الزمين نفسه فضلً عن الوق احملدود املتا ما بني بعض من اجتماعات اجلها الفرعي.
 -68ولدى مناقشة تقد واثئق العمل يف الوق املناسب واحللول املمكنة الحظ اللجنة:













أمهية لديد أسباب التأخري للتمكن من اقرتا حلول كنة؛
اهرا يتاايح مزيا ًادا ماان الوق ا
وأن عقااد اجتماااع األجهاازة الفرعيااة للهيئااة بصااورة أقاال ت اواتر ماان ماارة واحاادة كاال  12شا ً
اااب يف تقااد تقااارير جمموعااات العماال اإللكرتونيااة يف
ملناقشااات جمموعااة العماال اإللكرتونيااة األماار الااذي قااد يااؤثر إحا ً
الوق املطلوب؛
وأنااه ماان شااأن اإلعاالن الصاريح يف اختصاصااات جمموعااات العماال اإللكرتونيااة ال اواردة ضاامن تقااارير االجتماعااات
بوجوب تقد تقارير جمموعة العمل اإللكرتونية قبل  3أشهر من بداية اجتماع كل جلنة معنية أن يكون مبثابة تذكري
فعال لرؤساء جمموعة العمل اإللكرتونية؛
وأنااه قااد تكااون اجتماعااات رؤساااء جلنااة الدسااتور الغااذائي وأماااانت البلاادان املضاايفة منتاادملت مناساابة لتبااادل أفضاال
املمارسات (مثلً يف ما خص تعميم التذكريات واجلداول الزمنية الواقعية) بشأن إدارة عمل جمموعة العمال اإللكرتونياة
إىل جانب أمانة الدستور الغذائي؛
وأن ابلوسع وضع إشارة على واثئق العمل على أهنا متأخرة أو مقدمة يف الوق املناسب؛
وأنه ينبغي للرسائل الدورية اليت تلتم توفري تعليقات أن ترسل بعيد اختتام اجتماعات اجلها الفرعاي (وهاي ارساة
يتبعها العديد من اللجان)؛
ومكاان إعااداد وثيقااة للسااتعراض التقييمااي علااى أكثاار ماان دفعتااني إلاتحااة املزيااد ماان املعلومااات يف الوق ا املناسااب.
دائما؛
ولكن لوحف ً
أيضا أن املعلومات الصادرة عن اجتماع اللجان يف مايو/أملر ستكون متأخرة ً
وأنه يف حال أصدرت جمموعة عمل إلكرتونية تقر ًيرا بعدة لغات حب مراعاته عناد إعاداد الرتواات الر ياة مان أجال
توفري الوق واملوارد وتفادي النقاشات اللغوية حول قضامل رئيسية على مستوى اللجنة؛
وأن أمانة الدستور الغذائي قد نشرت وو إبلغ جملموعات العمل اإللكرتونية وهي يف صدد تنفيذ إجراءات متابعاة
أخ اارى الس ااتعراض  2017جملموع ااة العم اال اإللكرتوني ااة (مث اال املناقش ااات يف جل ااان التنس اايق اإلقليمي ااة وال اادورات عل ااى
اإلنرتن والتوجيهات العملية لرؤساء جمموعات العمل اإللكرتونية)؛
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اتخداما يف الدسااتور الغااذائي
وأن أمانااة الدسااتور الغااذائي كانا تعااد مسا ً
اردا متعاادد اللغااات للمصااطلحات األكثاار اسا ً
هبدف تعزيز الرتوات.



ونظرا إىل توقعات اللجنة التنفيذية يف ما خيص التقرير النهائي للحالة بشأن اخلطة االسارتاتيجية احلالياة اقرتحا اللجناة التنفيذياة
-69
ً
يف دورهتا السابعة والسبعني وجوب تسليط الضوء بوضو على الدروس املستفادة والتحدملت على صعيد قياس األنشطة.
 -70والحظ اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسابعني أن حالاة تنفياذ اخلطاة االسارتاتيجية احلالياة قاد تطار علاى بسااا البحاث
أيضاا إىل أن
يف الدورات املقبلة للجان التنسيق اإلقليمية .ويف هذا السيا أشارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسابعني ً
الواليااة احلاليااة للمنسااقني اإلقليميااني ستسااتمر حااا الاادورة الثالثااة واألربعااني للهيئااة يف أعقاااب اجياال جلااان التنساايق اإلقليميااة لساانة
واحدة.

اخلالصة
 -71إن اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني:
مؤشرا يف جمموعه) قاد أدى
 -1قد الحظ أن العدد املرتفع للمؤشرات يف اخلطة االسرتاتيجية احلالية (والذي يصل إىل ً 61
إىل مشاكل يف الرصد ورحب بقيام مشروع اخلطة االسرتاتيجية اجلديد خبفض عدد املؤشرات بنسبة الثلثني تقريبًا؛

 -2و لبا إىل أمانااة اهليئااة إعااداد وثيقااة مناقشااة بشااأن تقااد واثئااق العماال يف الوقا املناسااب إىل الاادورة الثامنااة والساابعني
للجنة التنفيذياة ماع لدياد األساباب املمكناة للتاأخري ومراعااة امللحظاات الصاادرة عان الادورة الساابعة والسابعني للهيئاة
التنفيذية؛
 -3و لبا إىل أمانااة الدسااتور الغااذائي ابلتعاااون مااع منظمااة األغذيااة والزراعااة ومنظمااة الصااحة العامليااة إعااداد تقرياار هنااائي
للتنفيااذ يشاامل املاادة الكاملااة للخطااة االس ارتاتيجية للفاارتة  2019-2014لريفااع إىل اللجنااة التنفيذيااة يف دورهتااا السااابعة
والسبعني مع مراعاة امللحظات الصادرة عن اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني.

االستعراض املنتظم إلدارة عمل الدستور الغذائي للفرتة :2019-2018عملية االستعراض التقييمي
(البند  1-5من جدول األعمال)

9

 -72اتفق اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني على أن تواصال األماناة مراجعتهاا للساتعراض التقييماي مان خالل النظار يف
اثرياته ورفع تقارير إىل اللجنة التنفيذية قبل انعقاد الدورة الثالثة واألربعني للهيئة.

متابعةةة االسةةتعراض املنةةتظم إلدارة عمةةل الدسةةتور الغةةذائي
الدستور الغذائي (البند  2-5من جدول األعمال)10
 9الوثيقة

CX/EXEC 19/77/5

 10الوثيقة CX/EXEC 19/77/6

الفةةرتة  :2018-2017االسةةتعراض الةةدورا ملواصةةفات
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 -73أشارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني إىل أهنا ستنظر يف هذا البند قبل انعقاد الدورة الثالثة واألربعني للهيئة.

متابعةةة االسةةتعراض املنةةتظم إلدارة عمةةل الدسةةتور الغةةذائي
الدستور الغذائي (البند  3-5من جدول األعمال)11

الفةةرتة  :2018-2017اسةةتمدامل املراجةةع

نصةةو

 -74أشارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني إىل أهنا ستنظر يف هذا البند قبل انعقاد الدورة الثالثة واألربعني للهيئة.

متابعةةة االسةةتعراض املنةةتظم إلدارة عمةةل الدسةةتور الغةةذائي
(البند  4-5من جدول األعمال)

الفةةرتة  :2018-2017التةةداعيات علةةي صةةعيد املةةوارد

12

 -75أشارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني إىل أهنا ستنظر يف هذا البند قبل انعقاد الدورة الثالثة واألربعني للهيئة.

االستعراض املنتظم إلدارة عمل الدستور الغذائي :املوضوع الرئيسي للفرتة

(البند  5-5من جدول األعمال)

2020-2019

13

 -76اتفقا اللجنااة التنفيذيااة يف دورهتااا السااابعة والساابعني علااى املباشاارة بعمليااات االسااتعراض املنتظمااة إلدارة عماال الدسااتور الغااذائي
كاال ساانتني فحسااب نظا ًارا إىل أن إج اراء هااذ االستعراضااات وتنفيااذها بشااكل كاماال يتطلبااان اسااتثمارات كباارية ماان حيااث الوق ا
واملوارد البشرية.
اتريخ بياانت املبادئ وتداعيات الفقرة الرابعة منها (البند  6من جدول األعمال)

14

 -77عرض أمانة الدستور الغذائي هذ الوثيقة مسلّطة الضوء على تشاابه الوضاع القاائم يف عاام  2018ماع حالاة الدساتور الغاذائي يف
عام  1991عندما اتفق األعضاء على تقييم جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واملعنية ابملواد
املضااافة إىل األغذيااة لاابعض احلاادود القصااوى ملخلفااات العقاااقري البيطريااة لكاان ماان دون التوصاال إىل توافااق يف االراء بشااأن اعتماااد
مواصفة للدستور الغذائي .وأوضح أمني الدستور الغذائي أ ّن بياانت املباادئ بشاأن دور العلام قاد أعا ّدت يف أعقااب الوضاع القاائم
يف عام  1991ملساعدة الدستور الغذائي يف مثل هذ احلاالت؛ غري أهنا و تكن مفيدة على ما يبادو يف إحااد ح ّال هلاذا الناوع مان
املشاااكل .ومنااذ لااك احلااني تكااررت أوضاااع اثلااة أفض ا إىل عمليااة تصااوي كااان آخرهااا يف عااام  2012بشااأن الراكتااوابمني.
وكان النتائج يف معظم احلاالت متقاربة للغاية وبيّن مدى انقسام اهليئة بشأن موضوع البحث.

 11الوثيقة

CX/EXEC 19/77/7

 12الوثيقة CX/EXEC 19/77/8
 13الوثيقة CX/EXEC 19/77/9
 14الوثيقة CX/EXEC 19/77/10
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 -78وشدد أمني الدستور الغذائي على أنه خلل هذ الفرتة املمتدة على ثلثني سنة تقريبًا مت اعتماد االالف من مواصافات الدساتور
الغذائي واحلدود القصوى بتوافق االراء رغام صاعوبة التوصال إىل توافاق يف االراء يف بعاض األحياان .واعتارب أماني الدساتور الغاذائي
أنّه ال ينبغي قياس قيمة الدستور الغاذائي وفعاليتاه ابلنظار إىل بعاض احلااالت املثارية للجادل بال يف ضاوء جناحاه بشاكل عاام واعتارب
حول االنتبا والوق عن مواضيع هامة أخرى.
أ ّن الوق املخصص ملثل هذ القضامل القليلة قد ّ
 -79واستعرض أمني الدستور الغاذائي الانهج املختلفاة (يف ماا خال التصاوي ) الايت اتبعتهاا اهليئاة يف احلااالت الصاعبة وهاي التحفظاات
وإبقاء املواصفات عند اخلطوة 8؛ وتضمني النص اختلفات يف التطبيق لشر حاالت خمتلفة يف بلدان/أقاليم خمتلفة؛ واإلعلن أ ّن
موضوعا ما غري قابل للتوحيد ضمن مواصفة ووق ،العمل به وجلميع هذ اإلجراءات حسنات وسيئات.
ً
 -80وأشااار أمااني الدسااتور الغااذائي إىل أ ّن التحفظااات قااد شا ّكل أداة انجحااة وإن و تااذكر بشااكل صاريح يف تقااارير الدسااتور الغااذائي
حيثماا كااان لااك مرتبطًاا بتطبيااق البيااان  .4وهناام اسااتثناء لااذلك يتمثاال يف الادورة الرابعااة والعشارين للجناة الدسااتور الغااذائي املعنيااة
مبخلفااات العقاااقري البيطريااة يف األغذيااة حيااث مت اقارتا اللجااوء إىل هااذ اإلمكانيااة .وأوضااح كااذلك أمااني الدسااتور الغااذائي إىل أ ّن
يبني كيفية تفسري البيان.
تتضمن لليلً نصيا للبيان ّ 4
الوثيقة ّ
 -81وأوضااح أمااني الدسااتور الغااذائي أ ّن الفقارتني اخلتاااميتني ماان الوثيقااة تتضاامنان اقرتاحااات للخطاوات املقبلااة الاايت مكاان اوا هااا وهااي:
( )1البحث يف كيفية مسامهة التطبيق املتجان لبياانت املبادئ بشأن دور العلوم يف عملية وضع مواصفات الدستور الغذائي اليت
تااا إليهااا األعضاااء واملسااتندة إىل العل ام مااع اإلق ارار ابخااتلف األوضاااع يف منااا ق خمتلفااة ماان العاااو؛ ( )2و/أو متابعااة ال ارأي
القاانوين الااذي متّ إ الع اللجنااة التنفيذيااة علياه يف دورهتااا اخلامساة والساابعني ومفاااد أ ّن "اساتعراض بياااانت املباادئ إليضااا ماادى
إمكاني ااة مراع اااة "عوام اال مش ااروعة أخ اارى متص االة بماي ااة الص ااحة و ارس ااات التج ااارة العادل ااة" ل اادى اعتم اااد مواص اافات الدس ااتور
الغذائي".
ورحب اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني ابلوثيقة املفصلة اليت أعدهتا أمانة الدستور
ّ -82
 -83وأحا

الغذائي.

علما مبا يلي:
اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني خلل جولة أوىل من املداخلت ً

•

ينبغي للدساتور الغاذائي أن يكاون جهاا ًا لوضاع املواصافات يتصا ،بقابلياة التوقاع واحليااد واالساتناد إىل العلاوم واللاوائح
وياارد كاال مااا يلاازم هلااذ الغايااة يف دلياال اإلجاراءات مبااا فيااه بياااانت املبااادئ ومعااايري وضااع العواماال األخاارى يف االعتبااار
املشار إليها يف البند الثاين من بياانت املبادئ .أما التوجياه الوحياد الال م فهاو إرساال تعليماات واضاحة بشاأن تطبيقهاا.
وال يعزى الفشل إىل اللوائح غري الواضحة وإوا إىل عدم التطبيق املتسق للوائح.



وأفاااد اس ااتعراض أج ارا أحااد األعض اااء لتق ااارير اللجن ااة أنااه خ االل الس اانوات العش اار املاضااية رح ا مس ااألة "العوام اال
األخاارى"  98م ا ّارة يف خمتل اا ،جل ااان الدسااتور الغ ااذائي ول ااي فق ااط ض اامن اللجنااة املعني ااة مبخلف ااات العق اااقري البيطري ااة يف
األغذية .وبسب التقييم الاذي أجارا هاذا العضاو جارى مان أصال هاذ العوامال الباالغ عاددها  98عااملً ار عوامال
واقعة خار نطا والية الدساتور الغاذائي ومت اساتئناؤها مبوجاب املعاايري الاواردة يف دليال اإلجاراءات ماا ال يقال عان 24
ّ
ماارة لتااأخري اعتماااد مواصاافات مااا أو منعااه .وخلااص هااذا العصااو إىل أناّاه يف مااا ال يقا ّال عاان  74حالااة اتبع ا اللجااان
والرؤساء البياانت واملعايري أكثر ا جنح الدستور الغذائي يف اتباع مبادئه.
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حل وجود آليو للحوار حب أن تكون مفتوحة وشاملة بيث تاتم مراعااة آراء وياع األ اراف علاى أكمال
ويتطلب إحاد ّ
وجه.
وتتمثاال واليااة اللجنااة التنفيذيااة للدسااتور الغااذائي يف العماال لصااا الدساتور الغااذائي ككا ّال وعاادم تكارار احلجااج واملواقاا،
املعاارب عنهااا علااى مسااتوى اللجنااة .وقااد ثب ا عاارب التاااريخ جنااا الدسااتور الغااذائي يف اعتماااد آالف املواصاافات وحيثمااا
ينطباق لااك ابالسااتناد إىل املشااورة العلميااة الصااادرة عاان األجهازة العلميااة لاادى منظمااة األغذيااة والزراعااة ومنظمااة الصااحة
العاملية .وحب أال تؤدي املشاكل الدورية يف إ ار اللجنة يف ما يتعلق ابحلادود القصاوى للمخلفاات ابلنسابة إىل حمفازات
معا .وقد يتمثل أحد االحتماالت يف
النمو إىل فا ابت وانقسامات بل يتعني على الدستور الغذائي إحاد سبل للعمل ً
قدما وإحاد حل مناسب.
استكشاف كيفية إمكان تطبيق بيان املبادئ من أجل املضي ً
وعلينا احلرص على عدم تقويض العلوم وأجهزتنا العلمية املتخصصة .بيد أ ّن عليناا مراعااة شاواغل اجلمياع ومباا أنناا علاى
علم بوجود مشكلة فيتعني عليناا البحاث عان حال .ومان الصاعب اجلازم ئن أحاد األ اراف علاى حاق فيماا االخار علاى
خطااأ .ويتمثاال أحااد اخليااارات املمكنااة يف إنشاااء فريااق مه اام صااغري ضاامن اللجنااة املعنيااة مبخلفااات العقاااقري البيطريااة يف
األغذية للنظر يف املسألة.

•

ومر الدستور الغذائي مبرحلة دقيقة ومان املهام عادم تقاويض عمال األجهازة العلمياة املتخصصاة أو هادر املاوارد احملادودة.
ويش ااكل الت ااأخري يف التق اادم ابملواص اافات عقب ااة حقيقي ااة .وينبغ ااي لعم اال الدس ااتور الغ ااذائي الرتكي ااز عل ااى ااي ااة ص ااحة
املستهلكني وعدم وضع عراقيل أمام فارة األغذية .ومباا أن مواصافات الدساتور الغاذائي هاي أسااس اللاوائح الو نياة وهلاا
أمهيااة خاصااة ابلنساابة إىل البلاادان ات امل اوارد احملاادودة فماان الصااعب تربياار املشاااركة يف الدسااتور الغااذائي يف حااال أدى
أيضاا
العمل إىل ريق مسدود .ويشا ّكل التصاوي أداة شارعية وال يعا ّد التوافاق يف االراء اخلياار الوحياد مباا أنناا نساتطيع ً
او ااا القا ارارات ئصا اوات األكثري ااة .وعلين ااا أن نك ااون خلق ااني ومبتكا ارين ولك اان يف الوقا ا الا اراهن ال ض اارورة لتع ااديل
إجراءات الدستور الغذائي.

•

ويوا األعضاء قيمة عالية لدور العلوم .ورغام أن العراقيال ليسا كثارية إال أهناا تتسابب ابملشااكل حاني تطارأ .وال حاب
أن نواصاال النقاااي بشااأن األمااور اجملا ّاردة باال علينااا إحاااد ريااق إىل األمااام لتفعياال بياااانت مبااادئ العماال لصااا الدسااتور
الغذائي وتطبيقها بشكل متسق على ويع جلان الدستور الغذائي.

•

وال ينبغااي للدسااتور الغااذائي صااياغة وثيقااة أخاارى بشااأن هااذا املوضااوع باال عليااه ابألحاارى التواصاال بشااأن ضاارورة تطبيااق
بياااانت املبااادئ املعتماادة ماان أجاال منااع الضاارر بعماال الدسااتور الغااذائي وبساامعته .وتتاايح مواصاافات الدسااتور الغااذائي
لألعضاء أن يسامهوا يف التجارة الدولية لألغذية جراء بيعتها القائمة على العلوم.

•

ولقاد حااان الوقا للتفكاري بطريقااة مبتكاارة ولديااد األماور األخاارى الاايت مكنناا القيااام هبااا .واألها ّام مان لااك أنااه ال ينبغااي
إعااادة فااتح مبااادئ البياااانت باال ينبغااي جملموعااة صااغرية أو جلنااة فرعيااة تناااول هااذ املسااألة ضاامن عمليااة تصااب يف إ ااار
صنع القرارات.

•

وإن التوجيهااات الاواردة يف دلياال اإلجاراءات كافيااة أمااا األهاام فهااو تفعليهااا .ولاادى الدسااتور الغااذائي مسااائل عاادة أخاارى
ليناقشها وال حب أن يضيع الوق على إعادة فتح اإلجراءات بل عليه أن يستخدم ما هو متا ابألحرى.

 -84ويف أعقاااب التوافااق يف االراء الااذي جاارى التوصاال إليااه خاالل مناقشااة اللجنااة التنفيذيااة يف دورهتااا السااابعة والساابعني بشااأن جاادوى
صياغة توجيهات للجان وللرؤساء حول كيفية تفعيل بياانت املبادئ من دون إعادة فتحها انقشا اللجناة أفضال سابيل لصاياغة
هكذا توجيهات فحددت اخليارات التالية:
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بوسع اللجنة التنفيذية إصدار توجيهات مباشرة إىل اللجان والرؤساء من أجل تطبيق بياانت املبادئ؛
ومكاان تشااكيل جمموعااة عماال إلكرتونيااة ماان قباال اهليئااة للسااما مبناقشااة هااذا املوضااوع ضاامن منتاادى مفتااو وشااامل
مكاان لأل اراف املهتمااة أن تشااارم فيااه كلهااا .ومكاان جملموعااة العماال اإللكرتونيااة مااثلً أن وضااع لر سااة مشاارتكة بااني
اهلام هلكاذا جمموعاة هاو العمال علاى امللحظاة
الوالملت املتحدة األمريكية وااللاد األورويب .ومن األمثلة عن النجا ّ
 161لدى جلنة الدستور الغذائي املعنية ابملواد املضافة إىل األغذية؛
وحو إنشاء جلنة فرعية اتبعة للجنة التنفيذية من أجل وضع مشروع توجيهات فيما يتم التشاور مع رؤساء الدساتور
الغذائي وأعضائه؛
وحو التشااور ماع رؤسااء اللجاان الفنياة لادى اجتمااع الرؤسااء مان أجال فهام آرائهام حاول ماهياة التوجيهاات املفيادة
هلم؛
ومكن أن يرتم للهيئة قرار االختياار باني اساتخدام جلناة فرعياة اتبعاة للجناة التنفيذياة أو جمموعاة عمال إلكرتونياة اتبعاة
للهيئة؛
ومكن إسناد املهمة إىل جلنة الدستور الغذائي املعنية ابملبادئ العامة ابعتبارها املنتدى املخصص ابملسائل اإلجرائية.

 -85وقد أثري سؤال بشأن كي ،مكن لللاد األورويب بوصفه أحاد األ اراف املهتماة الرئيساية يف النقااي أن يسااهم يف العمال يف حاال
قام به جلنة فرعية اتبعة للجنة التنفيذية .وأوضح ثل املستشار القانوين ملنظمة الصحة العاملية أن لك مكان أن ياتم مان خالل
منسق أورواب.
 -86واقرت الرئي

آخ ًذا يف االعتبار االراء املعرب عنها إنشاء جلنة فرعية اتبعة للجنة التنفيذية من أجل مواصلة النظر يف املسألة.

اخلالصة
 -87وافقا اللجناة التنفيذياة يف دورهتاا الساابعة والسابعني علاى إنشااء جلنااة فرعياة للجناة التنفيذياة تعا بتطبياق بيااانت املباادئ بشااأن
دور العلوم مع االختصاصات الواردة يف املرفق الرابع.
املسائل املالية واملتعلقة ابمليزانية اخلاصة ابلدستور الغذائي (البند  7من جدول األعمال)

15

 -88أشارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني إىل أ ّن هذا البند سيكون موضع بث يف الدورة الثانية واألربعني للهيئة.

الةةدعم العلم ةةي املق ةةدمل م ةةن منظمةةة األغذي ةةة والزراع ةةة ومنظم ةةة الصةةحة العاملي ةةة
األنشطة واملسائل املالية واملتعلقة ابمليزانية (البند  8من جدول األعمال)16

الدس ةةتور الغ ةةذائي:

 -89أشارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني إىل أ ّن هذا البند سيكون موضع بث يف الدورة الثانية واألربعني للهيئة.
 15الوثيقة CX/CAC 19/42/13
16

الوثيقة CX/CAC 19/42/14
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املسائل الناشئة عن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

(البند  9من جدول األعمال)

17

 -90أشارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني إىل أ ّن هذا البند سيكون موضع بث يف الدورة الثانية واألربعني للهيئة.

الطلبات املقدمة من املنظمات الدولية غري احلكومية للحصةول علةي صةفة مرايفةا

(البند  10من جدول األعمال)

الدسةتور الغةذائي

18

 -91عرض األمانة هذ الوثيقة وأشارت إىل أ ّن مكتاب الشاؤون القانونياة يف كال مان منظماة الصاحة العاملياة ومنظماة األغذياة والزراعاة
وتبني أ ّهنا كاملة ومقبولة.
قد لقق من الطلبات السبعة الواردة يف وثيقة العمل ّ

اخلالصة
 -92أوص اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني ئن يقوم املديران العامان لكل من منظمة األغذية والزراعاة ومنظماة الصاحة
العاملية مبا يلي:
 -1ماانح صاافة مراقااب لللاااد األورويب جلمعيااات مرضااى أم اراض احلساسااية واملسااالك اهلوائيااة ( )EFAوالتحااال ،األورويب
للسياسات اخلاصة ابلكحول ( )EUROCAREوالاد سلمة األغذية وااللااد األورويب للمرغارين ( )IMACEوالااد
MoniQA؛
 -2وماانح صاافة مراقااب اللاااد األ باااء البيط اريني يف أورواب ( )FVEوالاااد املنتجااات الطبيعيااة ( )NPAرهنًااا مبوافقتهااا علااى
الشروا التالية لتجنّب التمثيل املزدو :
(أ) يف االجتماعات اليت يكون فيها االلاد العاملي لأل باء البيطريني ثلً مكاان الااد األ بااء البيطاريني يف أورواب
املشاااركة فقااط ضاامن وفااد االلاااد العاااملي ولااي مكانااه التح ا ّدر بصاافته كالاااد لأل باااء البيط اريني يف أورواب.
و مكااان الاااد األ باااء البيط اريني يف أورواب إبااداء تعليقااات خطيّااة فقااط ابلنساابة إىل القضااامل الاايت و يبااد بشااأهنا
االلااد العااملي أي تعليقاات .ويشاارم الااد األ بااء البيطاريني يف أورواب يف اجتماعاات الدساتور الغاذائي فقاط يف
حال عدم متثيل االلاد العاملي فيها.
(ب) ويف االجتماعات اليت يكون فيها التحال ،الدوا اللادات املكملت الغذائية ( )IADSAثلً مكان الااد
املنتجااات الطبيعيااة ( )NPAاملشاااركة فقااط ضاامن وفااد التحااال ،الاادوا ولااي مكانااه التحاادر بصاافته كالاااد
للمنتجات الطبيعية .و مكان الاد املنتجات الطبيعية إبداء تعليقات خطيّة فقط ابلنسبة إىل القضاامل الايت و يباد

17
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 18الوثيقة CX/EXEC 19/77/11
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بشأهنا التحال ،الدوا أي تعليقات .ويشارم الاد املنتجات الطبيعية يف أورواب يف اجتماعاات الدساتور الغاذائي
فقط يف حال عدم متثيل التحال ،الدوا فيها.

تنظ ةةيم ال ةةدورة الثاني ةةة واألربع ةةني هليئ ةةة الدس ةةتور الغ ةةذائي :تقري ةةر ع ةةن التغية ةريات لتحس ةةني كف ةةا ة اهليئ ةةة
وفعاليتها (البند  11من جدول األعمال)19
 -93أشارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني إىل أ ّهنا ستنظر يف هذا البند قبل انعقاد الدورة الثالثة واألربعني للهيئة.

ما يستجد من

أعمال (البند  12من جدول األعمال)

ايفرتاح دراج بند دائم جديد علي جدول األعمال بعنوان :املسائل الناشئة عن االستعراض التقييمي (بنا علي ايفرتاح مقدمل
من أحد األعضا عن أورواب)
 -94أشارت اللجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني إىل أ ّهنا ستنظر يف هذا البند قبل انعقاد الدورة الثالثة واألربعني للهيئة.

 19الوثيقة

CX/EXEC 19/77/12
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املرفق الثاين

اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  2025-2020للدستور الغذائي :املشروع املنقح
(بناء على تنقيح اللجنة التنفيذية للدستور الغذائي يف دورهتا السابعة والسبعني)
-1

مق ّدمة

 1-1أنشاأت منظماة األغذياة والزراعاة لألماام املتحادة (املنظماة) ومنظماة الصاحة العامليااة يف عاام  1963هيئاة الدساتور الغااذائي
(اهليئا ا ا ا ااة) ال ا ا ا ا اايت ابت ا ا ا ا ا تض ا ا ا ا اام الي ا ا ا ا ااوم  188م ا ا ا ا اان البل ا ا ا ا اادان األعض ا ا ا ا اااء ومنظم ا ا ا ا ااة واح ا ا ا ا اادة وتعتم ا ا ا ا ااد إض ا ا ا ا ااافًة إىل ل ا ا ا ا ااك
 229من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية غري احلكومية واحدة بصفة مراقب.
ادوانت ارساات ات صالة
 2-1وينصب تركيز عمل اهليئة الرئيسي على وضع مواصفات غذائية دولية وخطاوا توجيهياة وم ّ
أيض ا ااا تنس ا اايق ك ا اال األعم ا ااال
احة املس ا ااتهلكني وض ا اامان ارس ا ااات عادل ا ااة يف ف ا ااارة امل ا ا اواد الغذائي ا ااة .وتع ا ا ّاز اهليئ ا ااة ً
حلماي ا ااة ص ا ا ّ
اليت تقوم هبا املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية يف جمال املواصفات الغذائية.
 3-1وابلنسبة إىل مسائل سلمة األغذية والتغذية تضع اهليئة بوصفها مسؤولة عن إدارة املخا ر املواصفات الصاادرة عنهاا
(يتض ا ا ا ا ا اامن ه ا ا ا ا ا ااذا املص ا ا ا ا ا ااطلح الع ا ا ا ا ا ااام اخلط ا ا ا ا ا ااوا التوجيهي ا ا ا ا ا ااة وم ا ا ا ا ا اادوانت املمارس ا ا ا ا ا ااات وغ ا ا ا ا ا ااري ل ا ا ا ا ا ااك م ا ا ا ا ا اان النص ا ا ا ا ا ااوص)
قااد تسااتخدمها البلاادان األعضاااء أو قااد تسااتخدم يف فااارة امل اواد الغذائيااة .وتضااع اهليئااة هااذ املواصاافات مسااتعينةً مببااادئ للياال
املخاا ر وتساتند يف عملهاا إىل املشاورة العلمياة الصاادرة عان أجهازة اخلارباء وعان املشااورات املشارتكة باني املنظماة ومنظماة الصااحة
العامليااة والاايت حااب أن يتااوفّر هلااا التموياال الكااايف واملسااتدام .وقااد تعاااا مواصاافات الدسااتور الغااذائي أيضااا قضااامل متصاالة ااودة
األغذيا ا ا ا ا ااة وتوسا ا ا ا ا اايمها .ويف ظا ا ا ا ا ا ّال تزايا ا ا ا ا ااد العوملا ا ا ا ا ااة وتزايا ا ا ا ا ااد أحجا ا ا ا ا ااام األغذيا ا ا ا ا ااة املتداولا ا ا ا ا ااة يف التجا ا ا ا ا ااارة الدوليا ا ا ا ا ااة حا ا ا ا ا ااب
أيض ااا عل ااى االس ااتجابة يف الوقا ا املناس ااب لت ااأثريات االفاه ااات والتح اادملت الناش اائة عل ااى ااي ااة ص ااحة
أن تك ااون اهليئ ااة ق ااادرة ً
املسا ا ااتهلكني أو املمارسا ا ااات العادلا ا ااة يف فا ا ااارة امل ا ا اواد الغذائيا ا ااة و املا ا ااا أن اخلط ا ا اوات املتخا ا ااذة ملعاجلا ا ااة ها ا ااذ التا ا ااأثريات قابلا ا ااة
ألن وضع ملواصفات.
 4-1وتراعي اهليئة لدى االضطلع بعملها وحساب املقتضاى السياساات واالسارتاتيجيات واخلطاوا التوجيهياة ات الصالة
لدى منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية وسائر املنظمات احلكومية الدولية علاى غارار املنظماة العاملياة لصاحة احلياوان
مبا ا ا ا ااا يتماشا ا ا ا ااى ما ا ا ا ااع الوفا ا ا ا اااء بواليتها ا ا ا ااا الف ريا ا ا ا اادة املتمثلا ا ا ا ااة يف اايا ا ا ا ااة صا ا ا ا ااحة املسا ا ا ا ااتهلكني وتشا ا ا ا ااجيع املمارسا ا ا ا ااات العادلا ا ا ا ااة
يف فارة املواد الغذائية من خلل وضع مواصفات دولية لألغذية.
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ويقر اتفا منظمة التجارة العاملية بشأن تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية صراحةً مبواصفات سالمة األغذياة الدولياة
5-1
ّ
مرجعااا مبوجااب اتفااا منظمااة التجااارة العامليااة بشااأن احلاواجز التقنيااة أمااام
الاايت تضااعها اهليئااة .وتشااكل مواصاافات الدسااتور الغااذائي ً
التجارة (اتفا منظمة التجارة العاملية بشأن احلواجز التقنية أمام التجارة).
 6-1وهتدف هذ اخلطة االسرتاتيجية إىل االرتقاء بوالية اهليئة للفرتة  .2025-2020وإن هذ الوثيقة ال تلغي تفسري والياة اهليئاة
توسا ا ا ااع نطاقا ا ا ااه
أو مواصا ا ا اافاهتا أو أحكا ا ا ااام دليا ا ا اال إج ا ا ا اراءات الدسا ا ا ااتور الغا ا ا ااذائي الا ا ا اايت اعتما ا ا اادهتا اهليئا ا ا ااة أو وافق ا ا ا ا عليها ا ا ااا أو ّ
أو تتعارض معه.
7-1

وإن اخلطة االسرتاتيجية للفرتة :2025-2020





تعرض على اهليئة املهمة والرؤية واألهداف والغاملت ومؤشرات قابلة للقياس.
وتاادعم األولويااة العاليااة الاايت تسااتمر كاال ماان املنظمااة ومنظمااة الصااحة العامليااة يف إيلئهااا لساالمة األغذيااة وجودهتااا
وتوجه اهليئة يف اضطلعها مبسؤولياهتا وبواليتها الفريدة من أجل ااية صحة املساتهلكني وضامان ارساات عادلاة
ّ
يف جمال فارة املواد الغذائية.
وتبلّغ األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية غري احلكومية وأصاحاب املصالحة االخارين ابلطريقاة
الاايت تعتاازم هبااا اهليئااة لقيااق واليتهااا وتلبيااة احتياجااات أعضااائها مبااا يف لااك القضااامل الناشاائة وتوقعاااهتم خاالل
الفرتة .2025-2020

 8-1وساايتم دعاام اخلطااة االس ارتاتيجية خبطااة عماال أكثاار تفصاايلً تتضا ّامن أنشااطة ومعاااو رئيسااية تساامح بتتبّااع التقاادم احملاار يف
لقيااق الغاااملت املنشااودة .وسااوف تقااوم األ اراف املسااؤولة احملا ّددة لكاال هاادف بوضااع العناصاار ات الصاالة خلطااة العماال واحملافظااة
عليهااا .وستخضااع اخلطااة االسارتاتيجية وخطااة العماال الداعمااة هلااا السااتعراض اهليئااة عااام  2020وبعااد لااك كاال ساانتني يلااة فاارتة
س سنوات وف ًقا لألحكام ات الصلة الواردة يف دليل إجراءات الدستور الغذائي.
تضمن هذ اخلطة حمور تركيز جديد ينصب على تعزيز جدوى مواصفات هيئة الدستور الغاذائي واساتخدامها مان قبال
 9-1وت ّ
احلكومات وأ اراف أخارى حلماياة صاحة املساتهلكني وكمرجاع لضامان ارساات منصافة يف جماال فاارة املاواد الغذائياة ماع اإلقارار
ابلدور احملوري الذي تضطلع به مواصفات الدستور الغذائي يف تيسري التجارة.

-2

حمركات التغيري
ّ

اريا جااذرًمل منااذ اسيسااها .إ و تتزايااد عضااوية اهليئااة
 1-2تغا ّاريت ديناميكيااات أنشااطة وضااع املواصاافات الاايت تقااوم هبااا اهليئااة تغا ً
بش ا ااكل ملح ا ااو فحس ا ااب ب ا اال إهن ا ااا ش ا ااهدت ك ا ااذلك مس ا ااامهة أكث ا اار نش ا ااا ًا م ا اان أعض ا ااائها وال س ا اايما م ا اان البل ا اادان النامي ا ااة
 1الايت تشاارم يف عملياة وضاع املواصافات الغذائيااة الدولياة .وإضاافةً إىل بارامج التعااون التقااين والتعااون األوساع نطاقًاا باني األقاااليم
وداخلهااا وأنشااطة اجلماعااات االقتصااادية اإلقليميااة يشا ّكل حساااب أمانااة الدسااتور الغااذائي املشاارتم بااني املنظمااة ومنظمااة الصااحة
العاملي ااة (حس اااب األمان ااة  1و )2مب ااادرةً رئيس ااية يف ه ااذا اخلص ااوص .فه ااو ي اادعم البل اادان األعض اااء يف بن اااء ق اادرات و ني ااة متين ااة
وفعااال يف الدسااتور
ومسااتدامة للمشاااركة يف الدسااتور الغااذائي هباادف لقيااق الرؤيااة األ ااى جلميااع البلاادان الاايت تعماال بشااكل كاماال ّ
الغذائي واالستفادة بشكل كامل من مواصفات الدستور الغذائي.
 1على الرغم من عدم وجود أي اتفاقية لتحديد البلدان أو املنا ق "املتقدمة" و"النامية" يف منظومة األمم املتحدة متّ إدخال هذا املفهوم عام  1996يف الرمو
املوحدة للبلدان واملنا ق ألغراض إحصائية (املعروفة ابلقسم  49من دليل اإلجراءات اإلدارية) .وبدءًا من عام  2018اعتمد هذا القسم  49التعري ،اته
املستخدم يف التقرير النهائي لألهداف اإلوائية لأللفية .ا نظر قائمة البلدان يف األقاليم النامية على املوقع التاا:
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
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يتطور حمور تركيز البلدان األعضاء يف الدستور الغذائي واحتياجاهتاا علاى سابيل املثاال يف سايا النظار يف أهاداف
 2-2كما ّ
التنمية املستدامة الطوعية لألمم املتحدة اليت اعتمدها قادة العاو يف سبتمرب/أيلول  2.2015ومكان ملواصافات الدساتور الغاذائي أن
تس اااعد البل اادان األعض اااء يف م ااا تبذل ااه م اان جه ااود يف جم ااال تنفي ااذ أه ااداف التنمي ااة املس ااتدامة املرتبط ااة مباش اارة بس االمة األغذي ااة
خاصااة مكاان العتماااد مواصاافات الدسااتور الغااذائي أن تااوفّر الاادعم لتحقيااق
واملمارسااات العادلااة يف فااارة املاواد الغذائيااة .وبصااورة ّ
أهداف التنمية املستدامة التالية:
4
هدف التنمية املستدامة3
مسامهة الدستور الغذائي
مقصد هدف التنمية املستدامة
اهلةةدف  -2القضةةا علةةي اوةةوع وتةةوفري ض ا ا ا اامان وج ا ا ا ااود نظ ا ا ا اام إنت ا ا ا ااا غ ا ا ا ااذائي تعزيا ا ا ا ا ااز الوصا ا ا ا ا ااول إىل املعرفا ا ا ا ا ااة بشا ا ا ا ا ااأن
احملسةةنة وتعزيةةز مستدامة وتنفيذ ارسات راعية متينة املمارسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات اجليا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادة والطا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار
األمةةن الغةةذائي والتغذيةةة ّ
والتكنولوجيااات اجلدياادة يف جمااال الزراعااة
الزراعة املستدامة
من خلل مواصفات الدستور الغذائي.
اخلاص ا ا ا ااة
ضاامان حصااول اجلميااع علااى مااا يكفاايهم يس ا ا ا اااعد اعتم ا ا ا اااد املواص ا ا ا اافات ّ
بس ا ا ا االمة األغذي ا ا ا ااة يف خف ا ا ا ااض خم ا ا ا ااا ر
من الغذاء املأمون واملغ ّذي.
الوفي ااات واألما اراض الناو ااة ع اان األغذي ااة
ال اايت ق ااد لت ااوي ل ااوال ل ااك عل ااى عوام اال
كيميائية أو (ميكارو) بيولوجياة مبساتوملت
أعل ا ا ا ااى م ا ا ا اان تل ا ا ا ااك املنص ا ا ا ااوص عليه ا ا ا ااا
يف املواصفات.
أيض ااا توجيه ااات
ي ااوفّر الدس ااتور الغ ااذائي ً
بش ا ااأن القض ا ااامل التغذوي ا ااة مب ا ااا يف ل ا ااك
وض ااع ق اايم تغذوي ااة مرجعي ااة ومواص اافات
متعلقااة ابألغذيااة للسااتخدامات التغذويااة
اخلاصاة وغااري لااك ماان املعلومااات الفنيااة
ّ
املستخدمة يف وضع مواصفات التوسيم.
اهلةةدف  -3ضةةمان متتةةع اوميةةع ةةا مكافحة األمراض املعدية
ي ة ة ةةع
ع ة ة ةةي ص ة ة ةةحيّة وابلرفاهيّ ة ة ةةة
األعمار
خف ا ا ااض الوفي ا ا ااات املبك ا ا اارة الناو ا ا ااة ع ا ا اان
األم اراض غ ااري املعدي ااة مبق اادار الثل ااث م اان
خلل الوقاية والعل
احل ا ااد بدرج ا ااة كب ا اارية م ا اان ع ا اادد الوفي ا ااات
واألم ا اراض الناو ا ااة عا اان التع ا اارض للم ا اواد
الكيميائية اخلطرية

 2انظر http://www.un.org/sustainabledevelopment/development -agenda/
3

يرد وص ،كامل ألهداف التنمية املستدامة ومقاصدها على املوقع

development-goals/

التااhttps://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable- :
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هدف التنمية املستدامة
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4

مقصد هدف التنمية املستدامة
تعزيا ااز قا اادرات ويا ااع البلا اادان وال سا اايما
البلاادان الناميااة يف جمااال اإلنااذار املبكاار
واحل ا ا ا ااد م ا ا ا اان املخ ا ا ا ااا ر وإدارة املخ ا ا ا ااا ر
الصحية الو نية والعاملية.

مسامهة الدستور الغذائي
تس اااهم البل اادان النامي ااة بنش اااا أك اارب يف
عمليااة وضااع املواصاافات الغذائيااة الدوليااة.
وي اادعم حس اااب أمان ااة الدس ااتور الغ ااذائي
البلدان يف بنااء قادرات و نياة قوياة ومتيناة
ومسااتدامة للمشاااركة يف الدسااتور الغااذائي
وج ا ا ااين املن ا ا ااافع املتأتي ا ا ااة م ا ا اان مواص ا ا اافات
الدس ا ااتور الغ ا ااذائي .كم ا ااا تت ا اايح نص ا ااوص
الدس ا ا ا ااتور الغ ا ا ا ااذائي خطو ا ا ا ااا توجيهي ا ا ا ااة
للبلاادان األعضاااء مكاان اسااتخدامها لبناااء
القدرات الو نية يف جمال لليل املخا ر.
تاادعم مواصاافات الدسااتور ساالمة وفعاليااة
إنتا األغذية وحفظها وتفتيشها وإصادار
الشا ااهادات بشا ااأهنا ونقلها ااا علا ااى امتا ااداد
سلس ا االة األغذي ا ااة وتوس ا اايمها عل ا ااى ا ااو
ملئم.

اهل ة ة ةةدف  -12ض ة ة ةةمان وج ة ة ةةود أ ة ة ةةا وف ا ا اايض نص ا ا اايب الف ا ا اارد م ا ا اان النف ا ا اااملت
الغذائيااة العامليااة علااى صااعيد أماااكن البيااع
استهالك و نتاج مستدامة
ابلتجزئا ااة واملسا ااتهلكني مبقا اادار النصا اا،
واحل ا ااد م ا اان خس ا ااائر األغذي ا ااة يف مراح ا اال
اإلنت ااا وسلس اال اإلم ااداد مب ااا يف ل ااك
خسائر ما بعد احلصاد
أيض ااا
اهل ةةدف  -17تنش ةةيل الشة ةراكة العاملي ةةة تعزيز نظام فاري عاملي متعدد األ اراف ت اادعم مواص اافات الدس ااتور الغ ااذائي ً
وقاائم علاى القواعااد ومفتاو وغاري متيياازي املمارسات العادلة يف فارة املاواد الغذائياة
من أجل حتقيق التنمية املستدامة.
ال ا ا ا اايت ت ا ا ا اادعم ب ا ا ا اادورها األم ا ا ا اان الغ ا ا ا ااذائي
ومنص،
والنمااو االقتصااادي .وتعتاارب منظمااة التجااارة
مرجعا ا ااا دوليًا ا ااا
العامليا ا ااة ها ا ااذ املواصا ا اافات ً
لسلمة األغذية املتداولة دوليًا وجودهتا.
اداوال
 3-2يتواصاال تطا ّاور البيئااة الاايت يعماال فيهااا الدسااتور الغااذائي .ومااا تازال األغذيااة واملكا ّاوانت الغذائيااة ماان بااني الساالع األكثاار تا ً
على الصعيد الدوا .ومتثّل التغيريات يف نظام سلسلة اإلماداد العااملي لألعالف واألغذياة وجهاود ترشايد اساتخدام املاوارد والشاواغل
املتصاالة ابألماان الغااذائي وساالمة األغذيااة واالبتكااارات يف العلااوم والتكنولوجيااا املتصاالة ابألغذيااة وتغااري املناااخ وناادرة امليااا وشاواغل
املستهلكني يف ماا يتعلاق بسالمة األغذياة وجودهتاا 4بعاض حمركاات التغياري الايت قاد تطار فرصاا ول ي
ادملت جديادة .وحاب علاى اهليئاة
ً
احلفا على حمور تركيز اثب على واليتها .وحب أن تكون قاادرًة علاى ا يو ك ي
ااف علاى االساتجابة بصاورة اساتباقية ومرناة ويف الوقا
املناسب للقضامل الناشئة اليت تؤثر يف سلمة األغذية وجودهتا هبدف ااية صحة املستهلكني وضمان ارساات عادلاة يف فاارة املاواد
الغذائية.

-3

رؤية الدستور الغذائي ومهمته

4
اصة بوضع مواصفات لبياانت ابملبادئ املتعلقاة بادور العلام يف عملياة صانع الق ارار يف هيئااة الدسااتور
وضع دراسة العوامل األخرى يف عملية الدستور الغذائي اخل ّ
الغاذائي ومدى وضع العوامل األخرى يف االعتبار.
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بيان رؤية الدستور الغذائي
1-3

خاصة بسلمة األغذية وجودهتا هبدف ااية اجلميع يف كل مكان".
"حيث يلتقي العاو لوضع مواصفات ّ

بيان مهمّة الدستور الغذائي

خاصاة
" 2-3ااياة صاحة املساتهلكني وتشاجيع املمارساات العادلاة يف فاارة املاواد الغذائياة مان خالل وضاع مواصافات دولياة ّ
بسلمة األغذية وجودهتا قائمة على أس علمية.

-4

القيم اووهرية

1-4

توجه عملها لتحقيق رؤيتها االسرتاتيجية:
تلتزم هيئة الدستور الغذائي ً
جمددا ابلقيم اجلوهرية التالية اليت سوف ّ





الدستور الغذائي

التعاون
الشمولية
5
بناء التوافق
الشفافية

-5

الغاايت واألهداف

1-5

تلتزم هيئة الدستور الغذائي ابلعمل على لقيق الغاملت اخلم التالية:
( )1معاجلة القضامل احلالية واملستجدة واحلرجة يف الوق املناسب.
اخلاصة بتحليل املخا ر.
( )2وضع مواصفات قائمة على أس علمية وعلى مبادئ الدستور الغذائي ّ
()3

ملدة األثر من خلل اإلقرار مبواصفات الدستور الغذائي واستخدامها.

( )4تيسري مشاركة ويع األعضاء يف الدستور الغذائي يف خمتل ،مراحل وضع املواصفات.
( )5تعزيز النظم واملمارسات املتعلقة دارة العمل اليت تدعم إجنا ويع غاملت اخلطة االسرتاتيجية بفعالية وكفاءة.
 2-5وترد يف ما يلي األهداف املتعلقة بكل غاية من الغاملت للفرتة
املتوقعة واملؤشرات اليت سيتم بناءً عليها رصد التقدم احملر .
الغاية  :1معاوة القضااي احلالية واملستجدة واحلرجة

2025-2020

واأل راف املسؤولة عن لقيقها والنتائج

الويفت املناسا

يتطوّر حمور تركيز أعضاء الدستور الغذائي واحتياجاهتم كما تتطور البيئة اليت يعمل فيها الدستور الغذائي .وسيتعني على الدساتور
الغذائي أن يتحلى ابالستباقية واملرونة وأن يستجيب يف الوق املناسب للفرص والتحدملت اليت تنجم عن لك.
األهداف
1-1

لديد االحتياجات والقضامل املستجدة.

2-1

ترتيب االحتياجات والقضامل املستجدة بسب األولوية.

 3-5وتقع املسؤولية األساسية عن لقيق هذ األهداف على عاتق األجهزة الفرعية التابعة للدساتور الغاذائي واللجناة التنفيذياة
هليئة الدستور الغذائي.
 5ينبغي أن يستند التوافق إىل التدابري الرامية إىل تيسري التوصل إىل توافق يف االراء الواردة يف دليل اإلجراءات.
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يفياس التقدمل احملرز ابجتاه حتقيق أهداف الغاية  1للفرتة 2025-2020

اهلدف
 1-1حتدي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةد
االحتياجات والقضةااي
املستجدة
 2-1ترتي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةا
االحتياجات والقضةااي
املس ة ة ة ةةتجدة س ة ة ة ةةا
األولوية

املؤشرات
النتيجة
لسااني قاادرة الدس ااتور الغااذائي عل ااى ع ا ا ا اادد القض ا ا ا ااامل املس ا ا ا ااتجدة ال ا ا ا اايت ل ا ا ا ااددها األجه ا ا ا اازة الفرعي ا ا ا ااة
وض ا ا ا ا ا ااع مواص ا ا ا ا ا اافات ات الص ا ا ا ا ا االة (تقارير االجتماعات)6
ابحتياجات األعضاء
اسااتجابة الدسااتور الغااذائي يف الوق ا نسبة القضامل املساتجدة احملاددة واملرتّباة بساب األولوياة الايت تاؤدي
املناس ا ا ا ا ا ا ااب للقض ا ا ا ا ا ا ااامل املس ا ا ا ا ا ا ااتجدة إىل اقرتاحات عمل جديد (تقارير االجتماعات)
والحتياجات األعضاء
الوقا املمتااد بااني لديااد القضااامل اجلدياادة وتقااد اقرتاحااات عماال
جديد إىل اللجنة التنفيذية (تقارير االجتماعات)
الوق الذي استغرقته عملية ترتيب القضامل بسب األولوياة بياث
تفضااي إىل نصااوص منقحااة أو جدي اادة للدسااتور الغااذائي (تق ااارير
االجتماعات)
استنادا إىل
قيام اللجان بتوثيق النهج الذي تتبعه لرتتيب األولوملت
ً
معايري ترتيب األعمال بسب األولوية يف دليل اإلجراءات

اخلاصة بتحليل املماطر
الغاية  :2وضع مواصفات يفائمة علي أسس علمية وعلي مبادئ الدستور الغذائي
ّ

 4-5يق ادّر األعضاااء والعاااملون يف فااارة األغذيااة اّان يسااتخدمون مواصاافات الدسااتور الغااذائي القاعاادة العلميااة املتينااة الاايت يقااوم
عليهااا الدسااتور الغااذائي والاايت يه ادّدها حالياًاا التموياال غااري املسااتدام .وحااب أن يعطااي الدسااتور الغااذائي األولويااة لتااوفري مشااورة علميااة
مس اتقلة وحساانة التوقي ا وعاليااة اجلااودة ولتحديااد اخلط اوات الاايت مكاان أن تتخااذها كاال جهااة فاعلااة – األعضاااء واملنظمااة ومنظمااة
الصحة العاملية – لضمان توفري مشورة علميّة للدستور الغذائي يف الوق املناسب ودعمها والدفاع عنها و لاك مان خالل بارانمج
مسااتدام و ااوّل بشااكل كاماال .وابإلضااافة إىل لااك ماان الضااروري إاتحااة بياااانت متثيليااة علااى الصااعيد العاااملي بيااث تكااون املشااورة
العلميااة املقدمااة شاااملة وتكااون مواصاافات الدسااتور الغااذائي ات صاالة ابلنساابة إىل اإلماادادات الغذائيااة العامليااة .وساايتطلّب لااك
ضاامن أمااور أخاارى بناااء قاادرات يف البل اادان الناميااة تكااون خاصّااة بعمليااة إع ااداد بياااانت سااليمة والتحلياال العلمااي و ملدة الق اادرات
اإلوالية للقيام هبذا العمل.
األهداف
1-2
2-2
3-2

اخلاصة بتحليل املخا ر.
استخدام املشورة العلمية على و متّسق مبا يتماشى مع مبادئ الدستور الغذائي ّ

تشجيع تقد بياانت متثيلية على الصعيد العاملي واستخدامها يف وضع واستعراض مواصفات الدستور الغذائي.
التشجيع على توفري متويل ي
كاف ومستدام ألجهزة اخلرباء اليت تسدي املشورة العلمية.

 5-5وتقااع املسااؤولية األساسااية عاان لقيااق اهلاادف  1-2علااى عاااتق األجهاازة الفرعيااة للدسااتور الغااذائي .و ّأمااا مسااؤولية لقيااق
اهلدف  ،2-2فتتحملها ابلتسااوي األجهازة الفرعياة التابعاة للدساتور الغاذائي والبلادان األعضااء يف الدساتور الغاذائي .يف حاني تقاع
مسؤولية لقيق اهلدف  3-2على كاهل هيئة الدستور الغذائي واللجنة التنفيذية والبلدان األعضاء.
6
كل مؤشر.
ّمت لديد مصادر بياانت حمتملة ّ
تسهل قدر اإلمكان قياس التقدم احملر وقد وضع بني قوسني بعد ّ
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اهلدف
 1-2اسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةتمدامل
املشةةورة العلميةةة علةةي
حنو متّسق مبةا يتماشةي
مة ةةع مبة ةةادئ الدسة ةةتور
اخلاصة ة ة ة ة ةةة
الغة ة ة ة ة ةةذائي
ّ
بتحليل املماطر
 2-2تشة ة ةةجيع تقة ة ةةد
بية ةةاانت متثيلية ةةة علة ةةي
الص ة ة ة ة ة ةةعيد الع ة ة ة ة ة ةةاملي
واسةةتمدامها وضةةع
واسةةتعراض مواصةةفات
الدستور الغذائي
 3-2التش ة ةةجيع عل ة ةةي
ت ة ة ةةوفري متوي ة ة ةةل ك ة ة ةةاف
ومس ة ة ة ةةتدامل ألجهة ة ة ة ةةزة
اخل ة ةلا ال ة ة تسة ةةدا
املشورة العلمية

النتيجة
مراع ا اااة املشا ا ااورة العلميا ا ااة علا ا ااى ا ا ااو
متّسق ومباا يتماشاى ماع مباادئ لليال
املخا ا ااا ر يف الدسا ا ااتور الغا ا ااذائي ما ا اان
جان ا ااب ويا ا ااع اللجا ا ااان ات الصا ا االة
خلل عملية وضع املواصفات

املؤشرات
نس اابة النص ااوص ال اايت نظ اارت فيه ااا اللجن ااة التنفيذي ااة كج اازء م اان
عمله ااا لرص ااد التق اادم احمل اار يف وض ااع مواص اافات وال اايت بش ااأهنا
تشري تقارير رؤسااء األجهازة الفرعياة إىل الكيفياة الايت اساتخدم
هبا ااا املشا ااورة العلميا ااة وأي عواما اال مشا ااروعة أخا اارى أخا ااذت يف
االعتبااار لاادى وضااع نصااوص الدسااتور الغااذائي (التقااارير املقدمااة
من رؤساء األجهزة الفرعية إىل اللجنة التنفيذية)

وضع مواصفات الدستور الغاذائي ماع النس ا اابة والتو ي ا ااع اإلقليم ا ااي لألعض ا اااء الدس ا ااتور الغ ا ااذائي ال ا ااذين
اإلشا ااارة إىل البيا اااانت التمثيليا ااة علا ااى يسا ااامهون يف الا اادعوات املوجها ااة لتا ااوفري بيا اااانت ما اان جمموعا ااات
العم ا اال وجل ا ااان اخل ا ارباء املش ا اارتكة ب ا ااني املنظم ا ااة ومنظم ا ااة الص ا ااحة
الصعيد العاملي
العاملية/االجتماعات.
(منتدملت جمموعات العمل اإللكرتونياة وتقاارير جمموعاات العمال
بضور األعضاء وبياانت مقدمة من أماانت جلان اخلرباء)
مد ى التمويل األساسي الكايف اخلاص ابملشورة العلمياة داخال
املنظمة ومنظمة الصحة العاملياة وأي تغياريات تطارأ علاى هاذا
التموياال ( التقااارير بشااأن امليزانيااة ال اواردة ماان املنظمااة ومنظمااة
الصحة العاملية)

تااوفري أجه اازة اخل ارباء التابع ااة للمنظم ااة
ومنظم ا ا ااة الص ا ا ااحة العاملي ا ا ااة املشا ا ا ااورة
العلمياة ضاامن أ اار منياة متفااق عليهااا
بااني اللجااان واملنظمة/منظمااة الصااحة
العامليا ااة و ا ااا ها ااذ األ ا اار الزمنيا ااة
اتم توفريهاا ضامن األ ار الزمنياة احملاددة
ي
اليت
العلمية
املشورة
نسبة
ّ
بتق ا اادم عملي ا ااة وض ا ااع املواص ا اافات يف
(واثئ ااق املنظم ااة /منظم ااة الص ااحة العاملي ااة بش ااأن املش ااورة العلمي ااة
الوق املناسب
وتقارير االجتماعات)

الغاية  :3زايدة األثر من خالل اإليفرار مبواصفات الدستور الغذائي واستمدامها

 6-5إن االتص اااالت ال اايت لفّااز ق اادراً أك اارب م اان التوعي ااة والفه اام واإلق ارار ابملواص اافات املتاح ااة واملتّس ااقة ض اارورية لفعالي ااة الدس ااتور
الغذائي .وحا يف حال عدم اعتماد مواصفات الدستور الغذائي يف التشريعات الو نية فعن استخدام اجلهات املعنياة بتجاارة األغذياة
وجهات فاعلة أخرى هذ املواصفات استخدامًا كبرياً قد يساهم يف ااية املستهلكني وضمان ارسات عادلة يف فارة األغذية.
األهداف

1-3

رفع مستوى الوعي مبواصفات الدستور الغذائي.

2-3

دعم املبادرات للسما بفهم وتنفيذ/تطبيق مواصفات الدستور الغذائي.

3-3

اإلقرار ابستخدام وأثر مواصفات الدستور الغذائي والرتويج لذلك.

 8-5وتقع مسؤولية رفع مستوى الوعي مبواصفات الدستور الغذائي وتعزيز اساتخدامها علاى عااتق وياع األعضااء واملاراقبني يف
أيضا مبسؤولية رفع مستوى الوعي مبواصفات الدستور الغذائي وتقييم أثرها.
الدستور الغذائي .وتضطلع أمانة الدستور الغذائي ً
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املؤشرات
النتيجة
اهلدف
اخلاصااة
 1-3رفة ة ةةع مسة ة ةةتو الة ة ةةوعي تشاجيع األعضاااء يف الدسااتور عاادد املسااامهات القطريااة يف صاافحات الويااب اإلقليميااة و ّ
مبواصفات الدستور الغذائي الغ ا ا ا ا ااذائي عل ا ا ا ا ااى اس ا ا ا ا ااتخدام ابمل اراقبني يف الدس ااتور الغ ااذائي ال اايت تعكا ا األحدار/األنش ااطة
مواص اافات الدس ااتور الغ ااذائي اليت ترفع مستوى الوعي مبواصافات الدساتور الغاذائي (صافحات
الويب اإلقليمية واخلاصّة ابملراقبني)
بصورة استباقية
اخلاص ا ا ااة
ع ا ا اادد األنش ا ا ااطة يف خط ا ا ااة عم ا ا اال الدس ا ا ااتور الغ ا ا ااذائي ّ
ابالتص اااالت ال اايت تتط اار بش ااكل ص ا اريح إىل أمهي ااة مواص اافات
الدسا ا ااتور الغا ا ااذائي وما ا اادى تنفيا ا ااذها (التقري ا اار السا ا اانوي املق ا ا ادّم
إىل اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي)
 2-3دعةةم املبةةادرات للسةةماح اسااتخدام مواصاافات الدسااتور نس اابة البل اادان األعض اااء املش اااركة يف مب ااادرات و ني ااة أو إقليمي ااة
بفهم وتنفيذ/تطبيق مواصفات الغ ا ا ااذائي بش ا ا ااكل متزاي ا ا ااد يف لتنميااة القاادرات ماان أجاال تشااجيع اسااتخدام مواصاافات الدسااتور
وض ا ا ااع املواص ا ا اافات واللا ا ا اوائح الغا ااذائي علا ااى الص ا اعيد العملا ااي وتسا ااهيله (الرسا ااائل الدوريا ااة أو
الدستور الغذائي
التقارير الواردة من جلان التنسيق اإلقليمية)
الغذائية الو نية
اسااتخدام مواصاافات الدسااتور
الغ ا ااذائي ما ا اان قبا ا اال اجلها ا ااات
الفاعلة يف فارة املواد الغذائية

 3-3اإليفة ةرار ابس ةةتمدامل وأث ةةر اعتما ا ا ا اااد آليا ا ا ا ااة/أداة لقيا ا ا ا اااس
مواص ةةفات الدس ةةتور الغ ةةذائي أثا ا ا ا اار مواصا ا ا ا اافات الدسا ا ا ا ااتور
الغذائي اليت وضع وجّرب
والرتويج لذلك
الغاية  :4تيسري مشاركة يع األعضا

الدستور الغذائي

نسبة مواصفات الدستور الغذائي احملاددة املعتمادة أو املساتخدمة
ماان قباال أعضاااء الدسااتور الغااذائي (املسااح اإلقليمااي الااذي حااري
كاال ساانتني بشااأن اسااتخدام نصااوص حمااددة للدسااتور الغااذائي)
نسبة مواصفات الدستور الغاذائي احملاددة املعتمادة أو املساتخدمة
ماان قباال املاراقبني املعنيااني يف الدسااتور الغااذائي (املسااح املوجاّاه إىل
املراقبني)
التقدم احملر يف وضع آلية لقياس أثر مواصفات الدستور الغذائي
(التقرير املرحلي السنوي)

خمتلف مراحل وضع املواصفات

 8-5ما تزال قدرات البلدان على املشاركة بشاكل نشاط يف وضاع نصاوص الدساتور الغاذائي وتلا ،علاى نطاا كباري وتتوقا،
على قدرات النظم الو نية للدستور الغذائي ومدى استدامتها .ويف حني أن مسؤولية هاذ الانظم تقاع علاى عااتق األعضااء ياؤدي
ال ادّعم دوراً يف املساااعدة علااى س ادّ الفج اوات يف جمااال القاادرات قاادر اإلمكااان يلااة ماادة هااذ اخلطااة االس ارتاتيجية .كمااا سااتؤدي
مصااادر التموياال وجمموعااة واسااعة ماان األنشااطة الر يااة وغااري الر يااة لبناااء القاادرات وإقامااة الشاراكات وتبااادل املعااارف الفنيااة أدواراً
مهمّة يف تعزيز قدرات األعضاء على املشاركة بشكل نشط ومستمر يف أنشطة الدستور الغذائي ودعم وياع األعضااء يف احلفاا
على النظم الو نية وتوسيع إمكانية االشرتام يف استضافة اللجان مبا يتوافق مع قيمة الشمولية اليت نعتمدها.
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األهداف
1-4

متكني هياكل الدستور الغذائي الو نية املستدامة يف ويع البلدان األعضاء يف الدستور الغذائي.

2-4

ملدة املشاركة املستدامة والناشطة جلميع األعضاء يف الدستور الغذائي.

3-4

وفي ،احلواجز أمام املشاركة النشطة للبلدان النامية وسبل معاجلتها.

 9-5وتتحماال املنظمااة ومنظمااة الصااحة العامليااة أيضااا املسااؤولية عاان تااوفري الاادعم للبلاادان الناميااة وتيسااري مشاااركتها الفعالااة ماان
وتكمال البلادان األعضااء لاك مان خالل دعمهاا لألنشاطة الر ياة
خلل حساب أماناة الدساتور الغاذائي ومصاادر متويال أخارىّ .
وغري الر ية لبناء القدرات وإقامة الشراكات وتبادل املعارف واملشاركة فيها.
يفياس التقدمل احملرز ابجتاه حتقيق أهداف الغاية  4للفرتة 2025-2020

اهلدف
 1-4متك ة ة ةةني هياك ة ة ةةل
الدسة ة ة ة ةةتور الغة ة ة ة ةةذائي
الوطني ةةة املس ةةتدامة
ي ة ة ة ة ة ة ة ةةع البل ة ة ة ة ة ة ة ةةدان
األعض ةةا الدس ةةتور
الغذائي

املؤشرات
النتيجة
مش ا اااركة وي ا ااع البل ا اادان األعض ا اااء يف نسبة البلدان ات قدرات فعالة بشأن:
الدس ا ا ااتور الغ ا ا ااذائي يف عم ا ا اال جل ا ا ااان  -1جهة االتصال التابعة للدستور الغذائي وهيكلها وعملياهتا
الدس ااتور الغ ااذائي وجمموع ااات العم اال  -2هياكاال التشاااور (م ااثلً اللجااان الو ني ااة للدسااتور الغ ااذائي)
والعمليات ات الصلة
التابعة له
 -3إدارة عمل الدستور الغذائي
(نت ااائج تطبي ااق أداة التش ااخيص للدس ااتور الغ ااذائي م اان جان ااب
األعضاء)
وص اايص املا اوارد املس ااتدامة مل ااا تقا ا ّدم وه ااو م ااا ق ااد ي اانعك يف
التشاريعات الو نيااة و/أو اهلياكاال التنظيميااة (التقااارير الاواردة ماان
البلدان األعضاء)

مؤش اار إض ااايف للبل اادان املس ااتفيدة م اان حس اااب أمان ااة الدس ااتور
الغذائي:

 2-4زايدة املشة ة ة ة ةةاركة املشاااركة املسااتدامة والنشااطة يف عماال
املس ة ةةتدامة والناش ة ةةطة اللج ا ااان وجمموع ا ااات العم ا اال التابع ا ااة
للدستور الغذائي
ومي ة ة ةةع األعض ة ة ةةا
الدستور الغذائي
 3-4ختفيةةف احلةةواجز يؤدي بناء القدرات وإقامة الشاراكات
دورا ابرًا يف ض ا اامان
أمةةامل املشةةاركة النشةةطة وتب ا ااادل املعرف ا ااة ً
للبلةةدان الناميةةة وسةةبل مشاركة نشطة للبلدان النامية

نسبة البلدان املساتفيدة مان حسااب األماناة  2الايت لاافف علاى
الا اانظم الو نيا ااة للدسا ااتور الغا ااذائي واألنشا ااطة ات الصا االة بعا ااد
انته اااء التموي اال (منت اادى جمموع ااات العم اال اإللكرتوني ااة ونظ ااام
التعليق اإللكرتوين)
نسبة البلدان اليت قام دامة أو ملدة:
 املسامهة يف جمموعات العمل اإللكرتونية
 ر سة جمموعات العمل اإللكرتونية
الرد على الرسائل الدورية
ّ 
(منتدى جمموعات العمل اإللكرتونية ونظام التعليق اإللكرتوين)
املناقشات املوثقة ضمن جلان التنسيق اإلقليمية أو االجتماعات
ات الص االة بش ااأن احلا اواجز واحلل ااول املمكن ااة ملش اااركة البل اادان
النامي ا ا ا ااة ( التق ا ا ا ااارير الا ا ا ا اواردة م ا ا ا اان جل ا ا ا ااان التنس ا ا ا اايق اإلقليمي ا ا ا ااة
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النتيجة

اهلدف
معاوتها
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املؤشرات

واالجتماعات ات الصلة)
ملدة عادد التقااارير عان التوجيااه وتبااادل التجاارب حااول القضااامل
املتص االة ابلدس ااتور الغ ااذائي ب ااني البل اادان (التق ااارير ال ا اواردة م اان
األعضاء و/أو من جلان التنسيق اإلقليمية)

الغاية  :5تعزيز النظم واملمارسات املتعلقة إبدارة العمل ال تدعم جناز يع غاايت اخلطة االسرتاتيجية بفعالية وكفا ة

 10-5سيساعد استعراض النظم واملمارسات املعتمدة يف إدارة عمل الدستور الغذائي ولساينها بشاكل مساتمر يف مواءمتهاا ماع
إجن ا ا ا ااا وي ا ا ا ااع أه ا ا ا ااداف اخلط ا ا ا ااة االس ا ا ا ارتاتيجية .فالتحس ا ا ا ااينات يف ت ا ا ا اادفقات العم ا ا ا اال وترتي ا ا ا ااب أول ا ا ا ااوملت االقرتاح ا ا ا ااات وإدارة
املدخلت/التعليقات سوف تدعم مشاركة األعضاء الذين يعاانون مان قياود كبارية علاى ماواردهم وساتعزّ الشامولية يف عملياة وضاع
املواصاافات .وإن وضااع نصااوص الدسااتور الغااذائي بصااورة فعالااة يعتمااد إىل ح ادّ بعيااد علااى امل اوارد الاايت تقاادمها البلاادان املضاايفة
لألجهاازة الفرعيااة وجمموعااات العماال التابعااة هلااا ال ساايما رؤساااؤها وأماانهتااا .وهكااذا فااعن تعزيااز القاادرات واحلفااا عليهااا يتّساامان
ئمهية حا ة يف إدارة عمل الدستور الغذائي بشكل انجح.
األهداف
1-5

وضع ارسات ونظم كفؤة وفعالة إلدارة العمل واحلفا عليها.

 2-5تعزيز قدرات رؤسااء اللجاان وجمموعاات العمال واملنساقني اإلقليمياني وأمااانت البلادان املضايفة علاى دعام عمال
الدستور الغذائي.
 11-5تقع املسؤولية األساسية عن لقيق هذ األهداف على عااتق أماناة الدساتور الغاذائي وأمااانت البلادان املضايفة ورؤسااء
املنسقني اإلقليميني.
اللجان وجمموعات العمل و ّ
يفياس التقدمل احملرز ابجتاه حتقيق أهداف الغاية  5للفرتة 2025-2020

املؤشرات
النتيجة
اهلدف
 1-5وض ةةع اارس ةةات إن العملي ا ا ااات واإلجا ا ا اراءات املتص ا ا االة نساابة التوصاايات املنفااذة ماان أصاال توصاايات االسااتعراض املنااتظم
ونظ ة ةةم كف ة ةةؤة وفعال ة ةةة بعمال الدسااتور الغااذائي تاادعم تشااغيل إلدارة عمل الدستور الغذائي املعتمدة من جانب اهليئة (التقارير
إلدارة العمل واحلفةا أجهزة الدساتور الغاذائي املعنياة بوضاع السنوية املقدمة إىل اللجنة التنفيذي)
املواصفات بشكل فعال وكفوء
عليها
نسبة واثئق االجتماعات املوّعاة يف الوقا املناساب مباا يتوافاق
إن تص ااميم ج ااداول األعم ااال بش ااكل ما ااع دليا اال إج ا اراءات الدسا ااتور الغا ااذائي أو األ ا اار الزمنيا ااة الا اايت
كف ا ااوء وحس ا اان اس ا ااتخدام الوق ا ا يف ل ّددها اللجان (صفحات الويب اخلاصّة ابالجتماعات)
اجتماع ااات هيئ ااة الدس ااتور الغ ااذائي
نس ا اابة االجتماع ا ااات ال ا اايت مت فيه ا ااا تن ا اااول وي ا ااع بن ا ااود ج ا اادول
وجلنته ا ااا التنفيذي ا ااة وأجهزهت ا ااا الفرعي ا ااة
األعمال ضمن وق االجتماع املخصص للجان والعمل وإجنا
املخص ا ا ا ااص لوض ا ا ا ااع
يعظّا ا ا اام الوق ا ا ا ا
ّ
العماال قباال املوعااد النهااائي للمشااروع (جااداول األعمااال وتقااارير
نصوص الدستور الغذائي.
االجتماعات)
 2-5تعزي ة ة ةةز يف ة ة ةةدرات ر سا ااة اجتماعا ااات األجها اازة الفرعيا ااة نسبة رؤساء األجهزة الفرعية وجمموعات العمل والبلدان املضيفة
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املؤشرات
النتيجة
اهلدف
رؤس ة ة ة ة ة ة ةةا اللج ة ة ة ة ة ة ةةان وجمموعا ااات العما اال وقيادهتا ااا بفعاليا ااة هل ا ااا املش ا اااركني يف ال ا اادورات التدريبي ا ااة و/أو يف إع ا ااداد األدوات
والتوجيهات (التوجيهات وتقارير حلقات العمل املتاحة)
وجمموعة ة ة ةةات العمة ة ة ةةل وكفاءة
واملنس ةةقني اإليفليمي ةةني
مستوى الرضاا عان كفااءة االجتماعاات ودور الرؤسااء والبلادان
وأم ة ة ة ة ةةاانت البل ة ة ة ة ةةدان
املض اايفة وأم اااانت الدس ااتور الغ ااذائي (الدراس ااات االستقص ااائية
املض ة ةةيفة عل ة ةةي دع ة ةةم
ملا بعد االجتماعات)
عم ة ة ة ة ة ة ةةل الدس ة ة ة ة ة ة ةةتور
الغذائي.
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املرفق الثالث

اختصاصات اللجنة الفرعية الثالثة املعنية ابلتمطيل االسرتاتيجي التابعة
للجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي
نطا العمل:
إرشاد ودعم املزيد من النقاي حول اخلطة االسرتاتيجية للفرتة
اإلقليمية واألجهزة الفرعية األخرى واألعضاء واملراقبني.
قيادة عملية إعداد خطة عمل

2025-2020

وال سيما تنفيذها من جانب جلان التنسيق

التنفيذ.

اجلدول الزمين والنتائج املنشودة:
ستبدأ اللجنة الفرعية عملها يوم  13يوليو/متو  .2019وستقوم مبا

يلي:

 -1إاتح ا ا ا ااة منت ا ا ا اادى للتخط ا ا ا اايط وإع ا ا ا ااداد ما ا ا ا اواد إلرش ا ا ا اااد ودع ا ا ا اام منا قش ا ا ا ااة اخلط ا ا ا ااة االسا ا ا ا ارتاتيجية للف ا ا ا اارتة
يف اجتماعات جلان التنسيق اإلقليمية؛

2025-2020

 -2وتقد املشورة والدعم لألجهزة الفرعية األخرى بشأن دورها يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية؛
 -3والدعوة إىل أدوار مباشرة لألعضاء واملراقبني يف وضع خطة العمل وتسهيل لك؛
 -4وتوحياد نتاائج املناقشاات يف وثيقاة /خطاة عمال واحادة ماع عارض مساودة أولياة علاى اللجناة التنفيذياة يف دورهتاا الثامناة
والسا ا اابعني وتعما ا اايم خطا ا ااة عما ا اال مقرتحا ا ااة هنائيا ا ااة علا ا ااى أعضا ا اااء اللجنا ا ااة التنفيذيا ا ااة قبا ا اال شا ا ااهر واحا ا ااد علا ا ااى األقا ا اال
من انعقاد الدورة التاسعة والسبعني للجنة التنفيذية.
العضوية وأساليب

العمل:

ساايرتأس اللجنااة الفرعيااة أحااد ناواب رئااي هيئااة الدسااتور الغااذائي وسيشااارم يف ترأسااها انئبااا الارئي االخاران .وسااتعمل
اللجنة الفرعية بطريقة إلكرتونية ابألساس ابستخدام املنصة اإللكرتونية .وسيكون ابستطاعة ويع أعضاء اللجناة التنفيذياة تساجيل
أ ائهم واملشاركة فيها .وحو عقد اجتماعات فعلية عند االقتضاء .وستكون لغة عمل اللجنة الفرعية اللغة اإلنكليزية.
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املرفق الرابع

اختصاصات اللجنة الفرعية للجنة التنفيذية للدستور الغذائي
بشأن تطبيق بياانت املبادئ بشأن دور العلومل
نطاق العمل
صااياغة توجيهااات عمليااة لألجهاازة الفرعيااة للدسااتور الغااذائي ولرؤسااائها بشااأن تفعياال "بياااانت املبااادئ بشااأن دور العلااوم" لتمكااني
الدس ا ا ااتور الغ ا ا ااذائي م ا ا اان وض ا ا ااع مواص ا ا اافات ت ا ا ااا األعض ا ا اااء إليه ا ا ااا وتس ا ا ااتند إىل العل ا ا ااوم م ا ا ااع اإلقا ا ا ارار ابحل ا ا اااالت املختلف ا ا ااة
يف املنا ق املختلفة من العاو واستكمال التوجيهات الواردة يف "التدابري الرامية إىل تيسري التوصل إىل توافق يف االراء".

اودول الزمين والنتائج املنشودة
ستبدأ اللجنة الفرعية عملها يوم  13يوليو/متو .2019
احاا هنائيًااا لكاي تنظار فياه الادورة التاسااعة
وستضاع مساود ًة لكاي تنظار فيهاا الاادورة الثامناة والسابعون للجناة التنفيذياة واقرت ً
والسبعون للجنة التنفيذية مع إبلغ النتائج للدورة الثالثة واألربعني هليئة الدستور الغذائي.

العضوية وأساليا العمل
ستخضع اللجناة الفرعياة إىل ر ساة أحاد ناواب رئاي هيئاة الدساتور الغاذائي إىل جاناب انئا الارئي االخارين ابعتبارمهاا
رئيس ا ا ااني مش ا ا اااركني للجن ا ا ااة الفرعي ا ا ااة ال ا ا اايت س ا ا ااتكون مفتوحا ا ا اةً جلمي ا ا ااع أعض ا ا اااء اللجن ا ا ااة التنفيذي ا ا ااة .وس ا ا ااتعمل اللجن ا ا ااة الفرعي ا ا ااة
ماان خاالل الوسااائط اإللكرتونيااة مسااتعينةً مبوقااع علااى اإلنرتن ا وستتشاااور مااع رؤساااء األجهاازة الفرعيااة وكاماال عضااوية الدسااتور
وجها ااا لوجا ااه عنا ااد االقتضا اااء .وسا ااتكون اإلنكليزيا ااة فقا ااط لغا ااة عما اال
الغ ااذائي (ما اان خا االل التعا اااميم) .وحا ااو عقا ااد اجتماعا ااات ً
اللجنة الفرعية.

