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 خلفية عامة

تم اعداد هذه الوثيقة من خالل الفريق العربي المتخصصصصس لةصصصالمة الوذاط  واةصصص ة م موعة 
 بدعمو  ون مع منظمة األمم المتحدة لألغذية و الزراعةبالتعا العمل الفنية للدةصصصصصصصصصتور الوذا ي

الممولة من الوكالة الةويدية  (SAFE)من المبادرة العربية لةالمة األغذية و تةهيل الت ارة 
معة بالمشصصاركة مع  ا للتعاون االنما ي الدولي  تنفيذ منظمة األمم المتحدة للتنمية الصصصناعية

 ية الزراعيةنمالدول العربية, المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين, المنظمة العربية للت
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 المقدمة

عن اهتمام ملحوظ في الترويج لسالمة األغذية وجودتها في في هيئة الدستور الغذائي  العضوالدولة عرب ت -1
ة للتصدير   ةالوطني واصفاتالمتحديث /تعديلاعداد/لتزم تواالستهالك المحلي، و ما يتعٌلق بالمنتجات الُمعدَّ
الدستور يئة ه الصادرة عنالدولية  والتوجيهات استنادًا إلى المواصفات والتشريعات المتعلقة بسالمة االغذية

 الغذائي.

 وأولوياتها في الدستور الغذائي، واالستراتيجيات التي سوف ُتعَتَمد لدعم حكومةالتحّدد هذه الوثيقة سياسة  -2
 ال.على نحو فعّ  هذه السياسة تنفيذ

 م االت العمل ذات األولوية

 لدعم اإلدارة الكفوطة ألنش ة الدةتور الوذا ي على الصعيد الو نيتعزيز ال نى والُنظم الو نية  -أوالا 

في هاما  راعنصإلدارة أنشطة الدستور الغذائي على الصعيد الوطني  الجيدة والُنظمالمتينة ل البنية تشكّ  -1
طنية الموارد الو  الستخدام الدستور الغذائي، وضمانا عمللودعم اإلدارة الكفؤة الة فعّ المشاركة تعزيز ال

 لمحدودة على النحو األكثر كفاءة.ا
 تين األبرزالمؤسس الدستور الغذائي الوطنية مع االتصال قطةن اللجنة الوطنية للدستور الغذائي و تعتبر
 ستور الغذائي على الصعيد الوطني.الة لعمل الدتضطلعان معًا بدور رئيسي في اإلدارة الفعّ  اللتين

 :توفر العناصر التاليةالغذائي  نظام وطني للدستورالجيدة الي  اإلدارةتتطلب  -2
 الغذائي؛بنى مخصصة إلدارة األنشطة المتصلة بالدستور  -أ

 ةً قادر  كون تلها بحيث  المالئمة في الدستور الغذائي، و موقعها، وتوفير الموارداالتصال الوطنية  نقطةتحديد  -ب
 الرئيسية؛ اومسؤولياته اعلى تأدية جميع مهامه

لفرعية لجانها اعلى الصعيد الوطني )اللجنة الوطنية للدستور الغذائي و  بناء مرجعيات استشارية متينة -ت
في جميع المسائل المتعلقة بالدستور العالقة كافة دعم مشاركة أصحاب بما يالمجموعات المتصلة بها( و 

 الغذائي وغيرها من المسائل ذات الصلة؛
لدولة اد أولويات برامج الدستور الغذائي عبر إعالن واضح يحدّ واالقرار برفيع المستوى الدعم التوفير  -ث

 تور الغذائي؛االستراتيجية واهتماماتها في الدس
 مشترك؛الهتمام اللدعم التعاون والنهوض بالمسائل ذات ا قويةدولية اقليمية و إقامة روابط  -ج
 لرصد وتحليل أنشطة الدستور الغذائي ومتابعة التدابير المتخذة.منهجية اعتماد إجراءات  -ح
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حيث اللجنة الوطنية للدستور الغذائي ب وعمل تعزيز دورانشاء و/او في للحكومة تتمثل األولوية بالنسبة  -3
من حيث اإلشراف االستراتيجي الرفيع المستوى على أنشطة الدستور الغذائي وتوجيهها، مهامها تؤدي 

تشريعات الوضع  في مجالتعزيز القدرات الوطنية  على صعيدودعم عملية تحقيق أولويات وطنية حاسمة 
 الدستور الغذائي. نشاطات   والمشاركة في المواصفاتو 

 تشكل هيئة استشارية رفيعة المستوى، سيكون من الهام أنالغذائي للدستور  الوطنية اللجنةأن ونظرًا إلى 
لدستور في عمل ا ةتعزيز العمليات التشاورية الرامية إلى دعم مشاركة جميع األطراف المعنيلتسعى قدمًا 

 الغذائي على الصعيد الوطني.  

 يذاةتراتي ية التنف

 صلة بهاالمجموعات المتلجانها الفرعية و و  موّثقة لتعزيز اللجنة الوطنية للدستور الغذائي آليات عملوضع  -أ
 ؛ األعلى شأناً  الوطنية بصفتها الهيئة االستشارية

، وبناء من خالل تدريبهاالدستور العذائي  مع الوطنية االتصال نقطة موّثقة لتعزيز قدراتآليات عمل وضع  -ب
 ؛وتوفير الموارد الضرورية لها بحيث تؤدي وظائفها ومسؤولياتها الرئيسيةقدراتها، 

تعزيز مشاركتهم في عمل الدستور الغذائي على موّجهة ألصحاب الشأن من أجل وندوات تنظيم ورش عمل  -ت
  الصعيد الوطني.

 

 ةاألولوي ذاتالمشاركة م االت تحديد تعزيز القدرات الو نية للمشاركة في الدةتور الوذا ي و  -ثانياا 

 مواصفاتمان أن ترتكز اللغذائي لتمثيل المصالح الوطنية وضمن الضروري المشاركة في أنشطة الدستور ا -1
 الدولية على مدخالت جميع البلدان األعضاء واألطراف المعنيين.

ن أ لذلك يجب الحرص علىواسعة من المواضيع،  مجموعةالدستور الغذائي نشاطات هيئة يشمل برنامج  -2
 لدولة العضواُتوَجه الموارد الوطنية المحدودة إلى المواضيع والبرامج ذات الصلة والفائدة األكبر بالنسبة إلى 

 .البينية التجارةنزاهة ، و المستهلك صحةسالمة األغذية، وحماية  على صعيد

في عملية  شأنصحاب الالوطني، وتعزيز انخراط ومشاركة أ هم الدستور الغذائي على المستوى الترويج لف -3
إلى  تّتسم بأهمية خاصة بالنسبة مواصفاتالدولية، بما في ذلك التشجيع على وضع  وضع المواصفات

 . دول االقليمالدولة و/او 

ي يتطّلب بذل الكثير من الجهود فتعتمد على االسس العلمية وتقييم المخاطر دولية  أن وضع مواصفات -4
من اجل تحقيق هدفين إثنين هما حماية صحة المستهلكين وضمان اعتماد ممارسات عادلة  مجال التعاون 
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ى الشبكات والروابط اإلقليمية من أجل التشجيع عل وطيدالضروري اتخاذ إجراءات لت منوعليه  ،في التجارة
 شتركة. ية مأهمدولية في مجاالت ذات  والخبرات، ودعم عملية وضع مواصفات ، وتبادل المعلوماتالتواصل

 اةتراتي ية التنفيذ

 ؛الدولة و/او االقليموبرامج العمل ذات األولوية بالنسبة إلى الدستور الغذائي تحديد لجان  -أ
غذائي الترويج النشطة الدستور ال علىتدريب أمانة اللجنة الوطنية للدستور الغذائي وجهة االتصال الوطنية  -ب

  ؛حماية الصحة والتجارةوصلته بفهم الدستور الغذائي في  نشر المعرفة من خالل
تعزيز اإلطار االستشاري لدعم إشراك ومشاركة أصحاب الشأن على الصعيد الوطني في عمل الدستور  -ت

 الغذائي؛
الوعي إزاء الدستور الغذائي والمسائل المتصلة بالسالمة الغذائية بين أصحاب الشأن لدعم عملية زيادة  -ث

 ؛وتنفيذها على الصعيد الوطني المواصفاتالتشريعات و استيعاب 
الغذائي، والمساهمة في وضع تعزيز الفهم والقدرات على الصعيد الوطني للمشاركة في عمل الدستور  -ج

 دولية، وتمثيل المصالح واألولويات الوطنية.ال مواصفاتال
صال الوطنية االت نقاطن اللجان الوطنية و في ما بيلتعزيز الشبكات والروابط اإلقليمية الهادفة دعم اإلجراءات  -ح

المعلومات، والتشجيع على التعاون في مجال الدستور الغذائي تبادل من أجل للدستور الغذائي في دول االقليم 
 .والمسائل المتصلة به
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 اةتناداا إلى الدةتور الوذا ي التشريعاتو و نية لألغذية المواصفات الالتش يع على وضع  -ثالثاا 

للبلدان  لفرصةبتوفير االدستور الغذائي والمشاركة فيه  لعضوية أحد المبررات الرئيسية لالنضمام يقضي -1
  اصفاتو ، ودعم عملية وضع معلى الصعيد الوطنيفي ما يخص الغذاء التنظيمية  تعزيز قدراتهالاألعضاء 
الدستور ها هيئة تصدر التي  توجيهيةالخطوط الدولية و ال مواصفاتالباالستناد إلى وطنية لألغذية  وتشريعات
في غذية الوطنية لألوالتشريعات المواصفات تعديل/تحديث /اعداداألولوية إلى . ويجب أن ُتمَنح  الغذائي

جة المسائل لمعال تشريعات. كذلك، ينبغي إيالء األولوية القصوى إلى وضع الحساسة واالكثر دقة مجاالتال
 المتصلة بسالمة األغذية على امتداد السلسلة الغذائية.

االحكام و على الصعيد الوطني، التمييز بصورة واضحة بين األحكام اإللزامية  إصدار مواصفات ينبغي، عند -2
بة إلى سالوطنية على األحكام اإللزامية الضرورية بالن تشريعيةال. وبصورة عامة، ترّكز السلطات االختيارية

، تضعها الهيئات المعنية بالمواصفات سالمة األغذية وحماية الصحة. أّما األحكام المتصلة بالجودة والتي
  الوطنية على خالف ذلك. التشريعاتما لم تنّص اختياريا طبيقها فيجب أن يكون ت

 اةتراتي ية التنفيذ

ا هخطط عمل من أجل مراجعتها وتحديث، ووضع بشأن األغذيةالموجودة والتشريعات استعراض المواصفات  -أ
 ؛الدستور الغذائي الصادرة عن هيئةوالخطوط التوجيهية  مع األخذ في االعتبار المواصفات

 ؛الغذيةاالتشريعات الخاصة ب المواصفات و المخاطر عند وضع تحليل االرتكاز على -ب
 .الزمةال توفير المراجع العلمية -ت
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 لدوليةا ي للمةاهمة في عملية وضع المواصفاتوالفنية على الصعيد الو نتعزيز القدرات العلمية  -رابعاا 

وعة واسعة من مجم فيقدرات علمية وفنية  توّفر دولية اركة الفعالة في عملية وضع مواصفاتتتطّلب المش -1
 المجاالت.

الح الوطنية المصالبيانات، وتمثيل وجمع إن الخبرة العلمية والقدرات الفنية ضرورية للتحليل، والبحث،  -2
نية الف الخبراتالدولة أن تستخدم المهم . ومن لمراحل الحاسمة من عملية وضع المواصفاتخالل جميع ا

المعلومات  ، واستخدام هذهبالنسبة اليها ذات االولويةإلجراء البحوث والتحاليل الضرورية للمسائل المتاحة 
 مان انلضلبلورة مواقف وطنية. كذلك، إن القدرات العلمية الوطنية ضرورية لدعم عملية جمع البيانات 

هة جت العلمية الوطنية حاسم ل. كما أن تعزيز القدراممثلة عالمياعلى بيانات مبنية الدولية  واصفاتالم
 الوطني. مستوى لى المتطلبات السالمة الغذائية عتحديد ة دعم عملي

 اةتراتي ية التنفيذ

 تشريعاتو  واصفاتمالدستور الغذائي/ وضع ب في مجاالت متصلة الوطنيينعلميين الخبراء الاالستعانة ب -أ
 ؛الدولةوذات أولوية بالنسبة إلى  ،غذيةألا

خرى، واي مجموعات العلمية ابين المؤسسات البحثية واألوساط األكاديمية  التواصل تعزيز الروابط وشبكات -ب
 على الصعيدين الوطني واإلقليمي لتبادل المعلومات العلمية ودعم التحليل الفني؛

التنسيق بين اللجان العلمية المعنية بسالمة الغذاء واللجان الفنية المعنية باعداد المواصفات و التشريعات   -ت
 الخاصة باالغذية.

 .الدولة و/او االقليم ل مسائل/مواضيع ذات أهمية بالنسبة إلىبيانات وطنية حو و دعم عملية وضع قواعد  -ث
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 إ راطات توزيع وثا ق هي ة الدةتور الوذا ي
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 المقدمة

توضح هذه الوثيقة اإلجراءات المتبعة في توزيع وثائق هيئة الدستور الغذائي والتي ترسل بواسطة أمانة  -1
هيئة الدستور الغذائي، وتجدر اإلشارة إلى أن وثائق الدستور الغذائي تكون عادًة وثائق عامة ويمكن 

 االّطالع عليها على الموقع االلكتروني الخاص بالدستور الغذائي. 

تضطلع نقطة االتصال الوطنية للدستور الغذائي بمسؤولية ضمان حصول جميع األطراف المعنية في  -2
الدولة على الوثائق والمعلومات المتصلة بالدستور الغذائي. وهذا إجراء هام لإلحاطة بمشاركة جميع 

 أصحاب الشأن في نشاطات هيئة الدستور الغذائي، ودعم هذه المشاركة. 

جراءات لضمان أن تغطي نشاطات هي -3 ئة الدستور الغذائي مجموعة واسعة من المجاالت، وتتطلب نظمًا وا 
 ُترَسل الوثائق والمعلومات إلى الشخص المناسب/المجموعات المناسبة.

 

 أوال : أنواع وثا ق هي ة الدةتور الوذا ي

 ي، ما يلي:الدستور الغذائ تشمل الوثائق التي تتلقاها نقطة االتصال الوطنية للدستور الغذائي من قبل أمانة
 دعوات إلى المشاركة في اجتماعات لجان الدستور الغذائي ومجموعات العمل. -أ

 تقارير االجتماعات ودورات اللجان. -ب
 أوراق جدول األعمال ومشاريع المواصفات. -ت
 رسائل دورية. -ث
 أخرى. تقارير فنية صادرة عن منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة العالمية وهيئات دولية -ج
 بنود إعالمية. -ح

 

 ثانيا :  إ راطات توزيع وثا ق هي ة الدةتور الوذا ي

تقوم نقطة االتصال الوطنية باستعراض الوثائق، وتقّرر التدابير الواجب اتخاذها لمتابعة كل منها مثاًل:  -1
 لإلحاطة علمًا، أو التخاذ اإلجراءات الالزمة والمتابعة ، و/او غيرها من اإلجراءات.

الوثائق التي تتطلب اتخاذ اإلجراءات والمتابعة إلى اإلدارة الوطنية المختصة/الشخص المسؤول ذات ُترسل  -2
 الصلة، وفقا لتعليمات اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، التخاذ اإلجراءات الضرورية والمتابعة.
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جان لة المتعلقة بلُترسل الدعوة، وجدول األعمال، وأوراق العمل ومشاريع المواصفات والنصوص ذات الص -3
الدستور الغذائي إلى االدارة المختصة، وفقا لتوصيات اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، وترسل نسخ عنها 

 إلى سائر األفراد/المجموعات المعنية حسبما هو مالئم. 

اللكتروني ا ُترَسل الوثائق اإلعالمية إلى األطراف المهتمة. ومن المفيد أيضًا نشر هذه الوثائق على الموقع -4
 للجنة الوطنية للدستور الغذائي.

م اإلجابات على الدعوات والوثائق األخرى ضمن الفترة الزمنية  -5 تحرص نقطة االتصال الوطنية على أن ُتقدَّ
 المناسبة.

ُترَسل المالحظات الوطنية، عند إنجازها، من خالل نقطة االتصال الوطنية إلى أمانة الدستور الغذائي/  -6
 نية في الدستور الغذائي. اللجنة المع

 

 ثالثا: االتصاالت مع أمانة الدةتور الوذا ي والحكومات المضيفة لل ان

عماًل بدليل إجراءات هيئة الدستور الغذائي، يجب أن تمّر جميع االتصاالت الرسمية من والى أمانة الدستور 
ي غ تسميات الوفد او المشاركين فالغذائي من خالل نقطة االتصال الوطنية للدستور الغذائي بما فيه ابال

رسال التعليقات الوطنية وأي اتصاالت أخرى ذات طابع رسمي. ومن األهمية أن يتم إطالع  االجتماعات، وا 
 جميع األطراف المعنية على اإلجراءات المعتمدة في االتصاالت بحيث ال يحصل أي ارتباك أو سوء تفاهم. 
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   راطات العملإ -الل نة الو نية للدةتور الوذا ي
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 المقدمة

تعتبر اللجنة الوطنية للدستور الغذائي بموجب هيكليتها، ورئاستها، وتشكيلتها، هيئة رفيعة المستوى يقضي  -1
دورها الرئيسي بتوفير اإلدارة اإلستراتيجية والتنسيق الرفيع المستوى على الصعيد الوطني بشأن مسائل 

بالدستور الغذائي ، وتقوم اللجنة بإسداء المشورة للحكومات بشأن اآلثار المترتبة على مختلف متصلة 
 القضايا المّتصلة بالعمل الذي تضطلع به هيئة الدستور الغذائي واللجان المنبثقة عنها.

مختلف ليشكل إنشاء لجنة وطنية للدستور الغذائي دعما لعمل نقطة االتصال الوطنية ويضمن وجود فرصة  -2
 الجهات المعنية لتقديم آرائهم بشأن مختلف المواضيع المتعلقة بالدستور الغذائي.

 تحّدد هذه الوثيقة إجراءات عمل اللجنة الوطنية للدستور الغذائي.  -3
 

 إ راطات عمل الل نة الو نية للدةتور الوذا ي

 تشكيلة ومهام الل نة الو نية للدةتور الوذا ي -1
اللجنة الوطنية للدستور الغذائي بموجب التشريع الذي يرعى تأسيسها. وتتسق مهامها إلى ُتحّدد تشكيلة ومهام 

 حّد كبير مع الخطوط التوجيهية ذات الصلة الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي؛

 تضم اللجنة الوطنية للدستور الغذائي ممثلين عن الجهات التالية:
 الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة؛ -أ

 السلطات المحلية؛ -ب
 منظمات المستهلكين؛ -ت
 االتحادات/النقابات المهنية؛ -ث
 الجامعات؛  -ج
 مراكز البحوث؛ -ح
 الخبراء االختصاصيين. -خ

 تحدد مهام  اللجنة الوطنية للدستور الغذائي على النحو التالي:
   .صياغة المواقف الوطنية حول المسائل التي تنظر فيها هيئة الدستور الغذائي وأجهزتها الفرعية -أ

 تحديد مجاالت األولوية لمشاركة البلد في أعمال هيئة الدستور الغذائي؛ -ب
تحديد اإلدارات الوطنية المختصة والجهات المعنية وتعيين المندوبين لتمثيل البلد في االجتماعات التي تعقدها  -ت

 الهيئة وأجهزتها الفرعية؛
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تندة ة ووضع مواصفات وتشريعات وطنية مستقديم المشورة للحكومة في مسائل متصلة باعتماد مواصفات دولي -ث
 إلى الدستور الغذائي.

 القيام بمهام أخرى تسندها إليها الحكومة -ج
 أمانة الل نة الو نية للدةتور الوذا ي -2

 تؤدي أمانة اللجنة الوطنية المهام الرئيسية التالية:
 عليه.تنظيم اجتماعات اللجنة الوطنية للدستور الغذائي وفق جدول زمني متَّفق  -أ

رسااااااااااااااله إلى  -ب إعداد جدول األعمال بالتشااااااااااااااور مع رئيس اللجنة الوطنية للدساااااااااااااتور الغذائي او من يمثله، وا 
 األعضاء قبل انعقاد االجتماع بفترة كافية.

 إعداد الوثائق وأوراق جدول األعمال لدعم المناقشات أو عملية اتخاذ القرارات. -ت
الصااااااااااااادرة عن اللجنة الوطنية للدسااااااااااااتور الغذائي، إعداد محاضاااااااااااار االجتماعات ودعم تنفيذ التوصاااااااااااايات  -ث

 واالضطالع  بمسؤولية إجراءات المتابعة؛
 تحديث األجزاء ذات الصلة باللجنة في الموقع االلكتروني للجنة الوطنية للدستور الغذائي؛ -ج
 تأدية الوظائف التي تسند إليها من جانب اللجنة الوطنية للدستور الغذائي. -ح

 
دارة  دول  -3  األعمالاعداد وا 
  تعقد اللجنة الوطنية للدستور الغذائي اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها وبموجب جدول أعمال رسمي

يتوافق مع صااااالحيات اللجنة. وينبغي التمييز بصااااورة واضااااحة بين القضااااايا التي تتطلب نقاشااااًا/ توصااااية 
 وتلك التي ُتعَرض إلطالع اللجنة عليها.

 لجنة الوطنية للدستور الغذائي على ما يلي: يجب أن يرّكز جدول أعمال ال 
 مسائل استراتيجية في مجال السياسات التي تتصل بالدستور الغذائي ووضع المواصفات؛ -أ

 الموافقة على التمثيل الوطني في اجتماعات الدستور الغذائي؛ -ب
 ي؛دستور الغذائالمصادقة على المواقف الوطنية بشأن مسائل رئيسية مدَرجة على جدول أعمال اجتماعات ال -ت
 الموافقة على األولويات الوطنية وبرامج العمل المتصلة بالدستور الغذائي ووضع المواصفات؛ -ث
 االحاطة بما تم من توصيات باجتماعات اللجان الدولية بعد انعقاد كل اجتماع من خالل الوفود المشاركة؛ -ج
 مسائل وطنية متعلقة بسالمة الغذاء وذات الصلة بالدستور الغذائي -ح
 .ب مستوى رفيع من التدقيق والقرارأي مسائل أخرى تتطل -خ
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 تواتر اال تماعات -4
  تعقد اللجنة الوطنية للدسااااتور الغذائي اجتماعين على األقل في الساااانة لمناقشااااة قضااااايا متصاااالة بالدسااااتور

الها أعمالغذائي. ويجوز لها أن تعقد اجتماعات إضااافية عند الحاجة. وُترساال مواعيد االجتماعات وجداول 
 قبل فترة مالئمة من انعقادها لتسهيل استعداد الممثلين لها ومشاركتهم فيها.

 :ُتحّدد مواعيد االجتماعات بناء على عوامل مثل 
 مواعيد اجتماعات هيئة الدستور الغذائي ولجانها الفرعية؛ -أ

متطلبات إصااادار الساااياساااات مثل خطط العمل السااانوية، أو التشاااريعات، أو متطلبات وضاااع المواصااافات أو  -ب
 المصادقة عليها. 

 تطورات ومبادرات جديدة تؤثر على إدارة أنشطة هيئة الدستور الغذائي؛ -ت
 مسائل مختصة تتطّلب مستوى رفيع من التدقيق والتوجيه. -ث
 مسائل طارئة ذات الصلة. -ج

 اال تماعاتاعداد محاضر  -5
تقوم امانة اللجنة الوطنية للدسااااتور الغذائي بإعداد محاضاااار موجزة عن اجتماعات اللجنة تشااااير بوضااااوح إلى 
جراءات المتابعة. ويجب أن ُتعّد هذه  المسااااائل التي جرت مناقشااااتها وما خلصاااات إليه من نتائج وتوصاااايات، وا 

 عضاء واألطراف المعنيين في الوقت المالئم. المحاضر بعد انعقاد االجتماع، على أن ُتوزَّع على جميع األ

 متابعة التوصيات -6
تتولى أمانة اللجنة الوطنية للدستور الغذائي مسؤولية رصد تنفيذ التوصيات المعتمدة من اللجنة، واتخاذ أي 

 تدابير متابعة ضرورية.

 الل ان الفرعية المن ثقة عن الل نة الو نية للدةتور الوذا ي -7
 دسااتور الغذائي وفقًا للمواضاايع واللجان. لذلك يمكن للجنة الوطنية ان تنشاان  لجانا فرعية تتّم إدارة عمل ال

متخصصة تابعة لها عاكسة للجان الدستور الغذائي ُتعنى بمواضيع ذات أولوية بالنسبة إلى البلد وتعكس 
 البنى الدولية إلدارة المشاورات واالتصاالت. 

 ن الفنية المعنية المتوفرة في البلد او انشاء لجان فرعية وفق الحاجة. يمكن للجنة الوطنية االستعانة باللجا 

  ُتحّدد تشااكيلة اللجان الفرعية وفق الموضااوع المعني بحيث تتمثل فيها الوزارات والمؤسااسااات الحكومية ذات
من  ،الصاااالة، والهيئات غير الحكومية وفقا للحاجة. ونظرًا للطابع العلمي الذي يّتساااام به الدسااااتور الغذائي

 األهمية أن يتمثل الخبراء الوطنيون المختصون في اللجان الفرعية. 
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  ُتسااااااااااااااناد إلى االدارة المعنياة بموضااااااااااااااوع اللجناة تحادياد الخبير المسااااااااااااااؤول عن إدارة عمال اللجناة الفرعية
المتخصااااااصااااااة ضاااااامن التوجيهات العامة الصااااااادرة عن اللجنة الوطنية للدسااااااتور الغذائي وبدعم من نقطة 

 االتصال الوطنية. 

 :تعنى اللجان الفرعية المتخصصة بما يلي 
 ة الوطنية للدستور الغذائي في ما يتعلق بالمجال الذي انشئت الجله؛العمل كهيئة استشارية للجن -أ

 تقديم المشورة والتوجيهات حول مسائل قيد الدراسة في لجنة الدستور الغذائي ذات الصلة؛ -ب
توفير المشااورة  الفنية التخاذ مواقف وطنية بشااأن النصااوص والمسااائل المطروحة على جدول األعمال والتي  -ت

 بالنسبة إلى البلد؛تكون ذات أولوية 
 رفع توصيات بشأن تشكيلة الوفود الوطنية في اللجنة، أو مجموعة العمل او فريق المهام؛ -ث
رفع توصاايات بشااأن األولوية في عملية وضااع المواصاافات والتشااريعات الوطنية الخاصااة باالغذية باالسااتناد  -ج

 إلى هيئة الدستور الغذائي ؛
 وبناء القدرات؛تقديم المشورة عن متطلبات التدريب  -ح
 القيام بأي أنشطة أخرى قد توكلها إليها اللجنة الوطنية للدستور الغذائي. -خ



 

17 
 

 م موعات العمل االةتشارية الفنية -8
مجموعة العمل االستشارية الفنية هي مجموعات مكونة من خبراء اختصاصيين تنشئها اللجنة الوطنية  

مسائل أو مواضيع محّددة ذات صلة بالدستور الغذائي أو بهدف توفير الدعم الفني، وتقديم المشورة بشأن 
بعملية وضع المواصفات على الصعيد الوطني. ويمكن أن تكون مجموعات العمل االستشارية الفنية لجانًا 
مختصة، مؤقتة أو دائمة، حسب الموضوع أو األولويات الفنية أو المتطلبات على الصعيد الوطني. وتكون 

تور الغذائي واللجان الفرعية المتخصصة المنبثقة عنها مسؤولًة بصورة عامة عن تحديد اللجنة الوطنية للدس
 المسائل والمواضيع التي تتطلب دعمًا فنيًا ومشورة.

يمكن إنشاء مجموعات استشارية فنية لتوفير التقييم، والدعم الفني، والمشورة في مجاالت مثل علم  
مضافة إلى األغذية، وأساليب التحليل ومتبقيات المبيدات ومخلفات العقاقير االحياء الدقيقة، والتغذية، والمواد ال

 البيطرية ومضادات الميكروبات من بين مجاالت أخرى.

يتم اختيار األعضاء في المجموعات االستشارية الفنية على أساس إلمامهم وخبرتهم في المجال  
ة بالموضوع المعروض باختيار رئيس المجموعة الموضوعي الذي يوكل الى المجموعة. وتقوم السلطة المعني

االستشارية الفنية. كذلك، توّفر نقطة االتصال الوطنية الدعم والتوجيهات اإلجرائية إلى المجموعة االستشارية 
 الفنية خالل تأدية المهام المسندة إليها. 
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 - مع الدةتور الوذا ي نق ة االتصال الو نية
  رق العمل
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الدولة نقطة االتصال الوطنية وذلك تسهيال القامة اتصاالت وعالقات عمل تتسم بالكفاءة والفعالية فيما تحدد 
 بين هيئة الدستور الغذائي وحكومات الدول االعضاء.

 الصعيد على الغذائي الدستور أنشطة إدارة في هام بدور الغذائي الوطنية مع الدستور االتصال نقطة تقوم
 لدعم صحيحة ونظم بنى إقامة الضروري  من نطاقها، واتساع الغذائي الدستور برامج تعّدد إلى الوطني. ونظراً 

 الغذائي.  الدستور في الوطنية بالمصالح والنهوض الوطني المستوى  على الفّعال التنسيق

كل والهيا الوطنية للتشريعات تبعا بلد كل الغذائي في بالدستور الخاصة نقاط االتصال عمل طرق  تتباين
 والممارسات الحكومية.

لنقطة االتصال الوطنية مع الدستور الغذائي  الكفوءة تحّدد هذه الوثيقة البنى واإلجراءات الالزمة لدعم اإلدارة
 على الصعيد الوطني.

  رق عمل نق ة االتصال الو نية مع الدةتور الوذا ي
 مهام نق ة االتصال الو نية -1

بالدستور الغذائي في كل بلد تبعا للتشريعات الوطنية والهيكليات  تتباين طرق عمل نقاط االتصال الخاصة
والممارسات الحكومية؛ وتتمثل المهام األساسية لنقطة االتصال الوطنية الخاصة بالدستور الغذائي، وفقا لدليل 

 اإلجراءات الدستور الغذائي في ما يلي:
ن الدولة العضو وجهات االتصال الوطنية في العمل كرابط بين الدولة العضو وأمانة الدستور الغذائي وبي -أ

 البلدان األعضاء في هيئة الدستور الغذائي؛
 استالم النصوص النهائية لوثائق الدستور الغذائي وضمان توزيعها إلى  المعنيين؛ -ب
رسال المالحظات الوطنية بشأن وثائق أو اقتراحات هيئة الدستور الغذائي إلى  -ت تنظيم اجتماعات تشاوريه وا 

 امانة الدستور الغذائي وأجهزته الفرعية؛
 التعاون الوثيق مع اللجنة الوطنية للدستور الغذائي؛ -ث
 تبادل المعلومات وتنسيق األنشطة مع جهات االتصال الوطنية في الدول األعضاء في هيئة الدستور الغذائي؛ -ج
 لة وأمانة الدستور الغذائياستالم الدعوات لحضور دورات هيئة الدستور الغذائي، وابالغ اللجان ذات الص -ح

 عن أسماء المشاركين الوطنيين وتشكيلة الوفود ؛
 حفظ قاعدة معلومات للنصوص النهائية للوثائق الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي؛  -خ
 الترّويج ألنشطة هيئة الدستور الغذائي على المستوى الوطني؛ -د
 تحديث المعلومات الخاصة بها على الموقع االلكتروني -ذ
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 االتصاالت -2
  تتولى نقطة االتصال الوطنية مسؤولية التواصل بين أمانة الدستور الغذائي وحكومة الدولة العضو. فهي

الجهة المعنية باستالم الوثائق، واإلخطارات، واالستفسارات والدعوات إلى اجتماعات اللجان ومجموعات 
ت والمالحظات واالتصاالت الصادرة عن العمل، وجدول األعمال، وأوراق عمل اللجنة، وتقارير االجتماعا

 المنظمات الراعية أو بلدان أعضاء أخرى. 

  تتم جميع االتصاالت الرسمية بين البلد العضو وأمانة الدستور الغذائي ونقاط االتصال الوطنية في البلدان
ى حضور إلاألعضاء األخرى عبر نقطة االتصال الوطنية. وتضّم هذه االتصاالت اإلخطار بقبول الدعوات 

بداء المالحظات الوطنية وغيرها من اإلخطارات الرسمية.   االجتماعات وتشكيلة الوفود الوطنية، وا 

  تحرص نقطة االتصال الوطنية على إحاطة اللجنة الوطنية للدستور الغذائي، في حال وجودها، علما
 بالمراسالت المذكورة اعاله.

 توزيع الوثا ق  -3
  مسؤولية ضمان أن ُتوزَّع الوثائق في الوقت المالئم إلى األطراف المعنية تتولى نقطة االتصال الوطنية

ذات الصلة على الصعيد الوطني. وتشمل هذه الوثائق الدعوات إلى حضور اجتماعات اللجان ومجموعات 
العمل، وجدول األعمال ووثائق العمل، ومشاريع المواصفات والنصوص النهائية، واإلخطارات، 

م اإلجابات على الدعوات والوثائق واالستفسارات وغ يرها، وتحرص نقطة االتصال الوطنية على أن ُتقدَّ
 األخرى ضمن الفترة الزمنية المناسبة.

  تكون نقطة االتصال الوطنية مسؤولة عن توزيع الوثائق وفقًا لإلجراءات المنصوص عليها في "إجراءات
 توزيع وثائق الدستور الغذائي".

   يغطيها الدستور الغذائي في مجاالت عمل عدد من اإلدارات/المؤسسات على تدخل المواضيع التي
 الصعيد الوطني، وتتطلب دراستها وتحليلها عمليات منتظمة للتواصل ووضع السياسات. 

  تكون نقطة االتصال الوطنية على اتصال بالمندوبين الرئيسيين من اإلدارات المختصة، وتتعاون معهم
 نشطة الالزمة على الصعيد الوطني.االبشكل وثيق، في إدارة 

 



 

21 
 

 الترويج ألنش ة الدةتور الوذا ي على الصعيد الو ني -4

تقوم نقطة االتصال الوطنية بدور هام في تعزيز المعرفة بالدستور الغذائي وفهمه على الصعيد الوطني. ويتم 
 ذلك من خالل:

كة ذائي، وتوفير المشورة حول كيفية المشار تنظيم ورش عمل وطنية تهدف إلى زيادة  الوعي إزاء الدستور الغ -أ
 في نشاطات الدستور الغذائي وكيفية إعداد مواصفات دولية؛

تعزيز فهم مواصفات الدستور الغذائي وأهميتها في حماية الصحة والتجارة، وكيفية استخدامها من الجانب  -ب
 الوطني لوضع المواصفات الوطنية والتشريعات وقواعد الممارسات الجيدة.
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للمشاركة في الوفد الو ني  وآلية تحديدمعايير 

 ا تماعات هي ة الدةتور الوذا ي
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تتسم معايير اختيار الوفود الوطنية في لجان هيئة الدستور الغذائي بأهمية كبيرة لضمان التمثيل الفّعال وحماية 
المصالح الوطنية خالل المشاركة في لجان ونشاطات هيئة الدستور الغذائي. وفي ما يلي الخطوات النموذجية 

ر كّل لغذائي، ولجانها الفرعية. وتشمل هذه المعاييالختيار التمثيل الوطني للمشاركة في لجان هيئة الدستور ا
من نقطة االتصال الوطنية في الدستور الغذائي، والمؤسسات/اإلدارات الوطنية ذات الصلة، واللجنة الوطنية 

 للدستور الغذائي. 

 ما ي ب أن تقوم به الل نة الو نية/ نق ة االتصال الو نية للدةتور الوذا ي -1
 مجموعات عمل هيئة الدستور الغذائي ذات األولوية بالنسبة إلى البلد، مع األخذ في االعتبار ما يلي:تحديد اللجان /  -أ

 .ةيالصح بعاداال -
 االبعاد االقتصادية والتجارية؛ -
 تقوية االنظمة الوطنية للرقابة على االغذية؛ -
 االمكانيات الوطنية؛ -
 توفر المهارات الوطنية؛ -

 كل لجنة/مجموعة عمل مع األخذ في االعتبار ما يلي:تحديد اإلدارة المختصة لمتابعة  -ب
 المجال/الموضوع ومدى ارتباطه بنطاق عمل اإلدارة المحّددة على الصعيد الوطني. -
 المسائل قيد الدرس والحاجة إلى خبرة فنية. -
 توفر الخبرات والقدرات الفنية . -

 تحديد االطراف المعنية بالمشاركة في الوفد الوطني -ت
 يتم اختيار عضو الوفد الوطني وفقا للمعايير التالية: 

 المؤهالت -
 الخبرة -
 المعرفة بمجال الموضوع -

 :التالية الجهات عن ممثلون  الوطني الوفد في يشارك ان يمكن -ث
 الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة؛ -
 السلطات المحلية؛ -
 منظمات المستهلكين؛ -
 االتحادات/النقابات المهنية؛ -
 ت؛ الجامعا -
 مراكز البحوث؛ -
 الخبراء االختصاصيون. -
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 ما ي ب أن تتابعه أمانة الل نة الو نية/ نق ة االتصال الو نية للدةتور الوذا ي -2
 مراسلة االدارة المختصة لتحديد رئيس الوفد الوطني مع األخذ في االعتبار المعايير التالية: -أ

 المؤهالت؛ -
 الخبرة؛ -
 االلمام باليات عمل الدستور الغذائي؛  -
 ىالمعرفة بمجال الموضوع؛ -
 اللغة / مهارات االتصال؛ -
 القدرة على اتخاذ القرار وتمثيل البلد على المستوى الدولي. -

 متابعة انجاز تقرير المشاركة في االجتماع للعرض على اللجنة الوطنية للدستور الغذائي لمناقشته . -ب
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 و نيةاعداد المواقف ال
 في نشا ات هي ة الدةتور الوذا ي المشاركة

 دور ومةؤوليات رؤةاط وأعضاط الوفود والخ راط
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ستدعي ت تغطي نشاطات هيئة الدستور الغذائي مجموعة واسعة من المجاالت الفنية المتعلقة بسالمة الغذاء التي
المساهمة الفّعالة لألعضاء في وضع المواصفات الدولية من خالل المشاركة في االجتماعات ومجموعات 

 . العمل وتقديم التعليقات والبيانات الداعمة

 ول انه الفرعيةالدةتور الوذا ي هي ة التحضير ال تماعات  في إ ار الو ني الموقفإعداد  -1

قدرًا بلد ما لالوطني  الموقفوا عداد و/او لجانها الفرعية  الدستور الغذائي هيئة في اجتماعات تستوجب المشاركة
الذي يتطّلب اإلعداد الجيد والمتواصل على مدار السنة، باإلضافة إلى متابعة عن قرب كبيرًا من التحضير، 

 لكل المستجّدات المتعلقة بمجال عمل اللجنة المعنّية.

 بالنسبة ئيالغذا للدستور الوطنية اللجنة تضعها التي األولويات ضوء على المحّددة المختصة، اإلدارة تتولى
 وتشمل. نةاللج بهذه المتصلة الفنية المدخالت جميع إدارة مسؤولية معّين، متخصص مجال أو معّينة لجنة إلى
 وا عداد البلد، لىع التبعات وتحديد الوثائق وتحليل الوفد، رئيس/ الرئيسي الفني الخبير تحديد المسؤولية هذه

 راتوالمذك الوطنية المواقف مشاريع وا عداد المواصفات، ومشاريع الدورية الرسائل على الوطنية المالحظات
 الصلة؛ ذات والواجبات اإلعالمية،

د مسؤواًل يكون رئيس الوف ،في اجتماعات لجان الدستور الغذائي ضمان تمثيل فّعال للمصالح الوطنية بهدفو 
تي سيشارك في ال عمل اللجنةنطاق المواضيع المتعلقة ب البيانات الوطنية بشأنوتنسيق  جيهعن تو  بشكل عام
 غذائي.أمانة اللجنة الوطنية للدستور الاالتصال الوطنية و  نقطة ما يتم ذلك بالتعاون الوثيق مع وغالباً  أعمالها،

ت ات لجنة الدستور الغذائي الخطوافي اجتماع للمشاركة الحضورية او بالمراسلة يإعداد الموقف الوطنشمل وي
 :التالية

 المعنية الوذا ي الدةتور ل نة ا تماع وثا قوتوزيع  اةتالمالخ وة األولى : 

الدعوة، وجدول األعمال، وأوراق العمل إلى الجهات المعنية  للدستور الغذائي ُترسل نقطة االتصال الوطنية
بداء الرأي بها.  لالطالع عليها وا 
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 الثانية: ا تماع الل نة الفرعية المتخصصةالخ وة 
تقدم أمانة اللجنة الوطنية للدستور الغذائي مشاريع الردود واإلشعارات حول وثائق الدستور الغذائي إلى اللجنة 
الفرعية المتخصصة ذات الصلة لدراستها خالل جلسة أو أكثر، حسب الحاجة، وا عداد مشروع موقف وطني 

 :ما يلي ةبصورة عامالجلسة وتشمل 

 .دول أعمال االجتماععمل ج استعراض أوراق -أ
 األولوية.وفق  البلدذات األهمية بالنسبة إلى  والمواضيع تحديد المسائل -ب
 أوراق جدول األعمال؛ تقييم -ت
 .مكتوبة على مشاريع المواصفات والرسائل الدوريةمالحظات إعداد  -ث
 .بالوفدإعداد المواقف الوطنية والمذكرات اإلعالمية الخاصة  -ج

 الخ وة الثالثة: المصادقة على الموقف الو ني
تقوم اللجنة الفرعية المتخصصة ذات الصلة، بإعداد الصيغة النهائية لمشروع الموقف الوطني وترفعه إلى أمانة 
اللجنة الوطنية للدستور الغذائي التي ترفعه بدورها للمصادقة الرسمية عليه من قبل اللجنة الوطنية للدستور 

ويحال الموقف المكتوب المصادق عليه، عند الضرورة، ودون تأخير إلى امانة الدستور الغذائي من . الغذائي
 خالل نقطة االتصال الوطنية.

 الخ وة الّرابعة: مشاورات الوفد
سبق تيعقد الوفد المعين للمشاركة في اجتماع هيئة الدستور الغذائي اجتماعا تشاوريا في األسابيع السابقة التي 

 :سفره لحضور االجتماعات ، وذلك بهدف

 مواصلة دراسة مختلف البنود المدرجة في جدول أعمال الدورة؛ -
 التشاور بشأن الموقف الوطني الذي اعتمدته اللجنة الفرعية المتخصصة. -
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 تحضيراا للمشاركة في ا تماعات هي ة الدةتور الوذا ي لر يس الوفد الوظا ف والمةؤوليات الر يةية -2

لغذائي نقطة االتصال الوطنية للدستور ا/ مع أمانة اللجنة الوطنية للدستور الغذائيرئيس الوفد بالتعاون  يقوم
 :بالمسؤوليات التالية

 ا، وتحديد اإلجراءات الواجب اتخاذهالخاصة باللجنة المعنية استعراض وثائق الدستور الغذائي وأوراق العمل -أ
 .بشأن كل منها

  :تستوجب اتخاذ إجراءات مع األخذ في االعتبار المعايير التاليةتحديد الوثائق التي  -ب
 الصحة العامة، والتجارة واالقتصاد؛ الموضوع على صعيد/مالءمة مشروع المواصفة -
 على صعيد الصناعة المحلية والتجارة؛المواصفة مشروع  أهمية -
 دولية؛ اتالوطنية للمشاركة والمساهمة في وضع مواصف توّفر الخبرات -

 تحديد الجهات الوطنية المعنية بمواضيع جدول أعمال اللجنة؛ -ت
موافاة الجهات الوطنية المعنية بالوثائق الخاصة باالجتماع وبالسرعة الممكنة لإلحاطة، وطلب تسمية ممثل  -ث

مكانية المشاركة في عضوية الوفد الوطني؛  عن كل منها ممن يتمتعون بالمعايير المطلوبة للمتابعة وا 
 البلد المشارك ومناقشتها مع اإلطراف المعنية،همية بالنسبة إلى األ المواضيع ذاتائق وتحديد الوث تحليل -ج
الفرعية نية الفضمن اللجنة  أواالستعانة بمجموعة عمل استشارية وذلك ب إعداد تقرير فني لمشروع المواصفة -ح

 .المعنية
دارة اجتماعات ممثلي -خ  لمناقشة مشاريع الوثائق/ المواصفات/المعنية على الصعيد الوطني الجهات  تنظيم وا 

 النصوص، وتيسير عملية إعداد المواقف الوطنية حول المواضيع قيد المناقشة؛
رسالها من خالل نقطة على مشاريع المواصفات والرسائل الدورية،  إعداد المالحظات الوطنية ضمان -د وا 

 .وفقا لالصول المتبعة المحددةخالل المهلة  االتصال الوطنية

 ليات أعضاط الوفدمةؤو  -3

 االجتماع؛ ودليل الغذائي الدستورعمل  إجراءات دليل وفق المشاركة -أ
 الوفد؛ رئيس التعاون مع  -ب
 الوفد؛ رئيس يعقدها التي واالجتماعات العامة الجلسات جميع حضور -ت
 الرسمي؛ الوطني الموقف عن تحيد آراء عن الرسمية غير المناقشات في اإلعراب عدم -ث
 الوفد؛ فعالية تعزيز في الحكوميين غير المندوبون  يسهم أن ينبغي -ج
 لم يأذن رئيس الوفد بذلك. ال يجوز للمندوبين غير الحكوميين التفاوض نيابة عن الحكومة ما -ح
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 التمثيل في اال تماعات -4

بموجب ، و لغذائيا اللجنة المعنية في الدستوراجتماعات  الدولة والتحدث فيرئيس الوفد بمسؤولية تمثيل  يضطلع
يجوز  .الدهيمّثل آراء ب االجتماع، فإن رئيس الوفد هو الذيوبموافقة رئيس  إجراءات عمل الدستور الغذائي دليل

 ألي من أعضاء الوفد التحدث خالل االجتماع .لرئيس الوفد أن يسمح 

 حضور ا تماعات ل ان الدةتور الوذا يالقرار ب -5

 عضاء والمنظمات المراقبةإن اجتماعات لجان الدستور الغذائي مفتوحة لجميع األ -أ
اتخاذ القرار بشأن أولوياته في المشاركة، مع األخذ في االعتبار الموضوع الذي تتناوله  يعود إلى كّل بلد -ب

 لة.من وجهة نظر حماية الصحة والتجارة العاد اللجنة ومالءمته
ّتخذ اللجنة الوطنية للدستور الغذائي القرار بشأن حضور اجتماع هيئة الدستور الغذائي مع األخذ في االعتبار  -ت

 .لمشاركة في لجان الدستور الغذائيالوطنية عند ااألولويات 
 االتصال الوطنية الدعوات لحضور اجتماعات هيئة الدستور الغذائي؛ نقطةتتلقى  -ث
نص الدعوة وجدول أعمال االجتماع إلى امانة اللجنة الوطنية للدستور الغذائي  االتصال الوطنية نقطةُترسل  -ج

 .التي تحيله الى اإلدارة الوطنية المختصة، للنظر فيه واتخاذ اإلجراءات التحضيرية المناسبة
ل رئيس الوفد المسؤول عن تحلي الشخص الرئيسي/تسمية المختصة  اإلدارةتشمل التدابير المطلوبة من  -ح

غ لّ همية وتباألمسائل ذات التحضير المواقف الوطنية بشأن االشراف على ومات وا عداد المالحظات، و المعل
 .التسمية الى اللجنة الوطنية 

عداد المالحظات الو نية -6  التحضير ال تماعات الدةتور الوذا ي وم موعات العمل، وا 

 ؛لتحضيركبيرًا من ا تستوجب المشاركة في اجتماعات الدستور الغذائي قدرًا  -أ
يكون رئيس الوفد مسؤواًل عادًة عن استعراض جدول األعمال وتحديد المسائل ذات أهمية. ويجري ذلك عمليًا  -ب

بالتشاور مع الجهات الحكومية ذات الصلة واألطراف المعنية. وتعقد اجتماعات على الصعيد الوطني إلطالق 
  . هذه العملية

ددة من جدول األعمال، تكون ذات اهتمام على الصعيد الوطني. يجوز لرئيس الوفد أن يعّد تحليال لبنود مح -ت
ويشكل هذا التحليل قاعدًة إلعداد مالحظات وطنية على مشاريع المواصفات والمسائل لمناقشتها خالل 

 االجتماعات؛
ُيعّد رئيس الوفد مالحظات على مشاريع المواصفات بالتشاور مع الوزارات المعنية وأصحاب الشأن من خالل  -ث

 للجان الفنية الفرعية المعنية؛ا
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 تقرير إلى اللجنة الوطنية للدستور الغذائي شكلحالما ُتستكَمل النقاشات، ترسل مخرجات النقاشات على  -ج
االتصال الوطنية التي تحيل بدورها المالحظات الوطنية إلى أمانة الدستور الغذائي وتحرص على  ونقطة

 .احاطة اللجنة الوطنية علما بذلك

 المشاركة في م موعات العمل -7

ي التي يلجأ إليها العديد من لجان هيئة الدستور الغذائ االداةوااللكترونية،  الحضوريةتشّكل مجموعات العمل،  -أ
. وهذه المجموعات مفتوحة لجميع األعضاء المعنية لتسريع عملية وضع المواصفات بين دورات اللجنة

 .والمراقبين
هامة للمساهمة في وضع مواصفات دولية خالل المراحل األولى  فرصةتمّثل المشاركة في مجموعات العمل  -ب

  .من الصياغة
 :تتم تسمية الممثلين الوطنيين في مجموعات العمل مع األخذ في االعتبار ما يلي -ت

 ارة العادلة؛من وجهة نظر سالمة األغذية والتج البلدالموضوع قيد الدراسة وأهميته بالنسبة إلى  -
 .توّفر الخبرة والبيانات الفنية على الصعيد الوطني للمساهمة في العمل -
ية بشأن استشارة جميع األطراف المعن بالتعاون مع رئيس اللجنة الفنية الفرعية تضمن جهة االتصال الوطنية -ث

 في مجموعة العمل؛ اسةالمسائل قيد الدر 
الوطنية والمشاركة في مجموعة  المدخالتسؤواًل عن إدارة يكون المشارك الرئيسي من االدارة المختصة م -ج

العمل، ويحرص على أن ُتنَسق المالحظات الوطنية وُترَفع الى نقطة االتصال الوطنية ضمن المهلة الزمنية 
 المحّددة؛

سؤواًل عن م في ذلك البلد قيادة مجموعة عمل، يكون الممثل الرئيسي من االدارة المختصة بلد ماحين يتوّلى  -ح
دارة عمل هذه المجموعة )إعداد مشاريع أوراق النقاش، واستعراض ،   وثائق وتقارير مجموعةوا عداد توجيه وا 

 .(العمل
االتصال الوطنية مسؤولية توزيع الدعوات للمشاركة في مجموعة العمل، وابالغ اللجنة المعنية  نقطةتتولى  -خ

على احاطة امانة اللجنة الوطنية للدستور الغذائي علما في الدستور الغذائي أسماء الخبراء كما تحرص 
 .الممثلين والتقارير بأسماء
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 التقييم والمتابعة بعد اال تماع -8

وقت  ممثال برئيساه أن يرفع، وفي أسارع الوفد الوطني المشاارك في اجتماعات الدساتور الغذائيعلى  يتعّين -أ
للنتائج الرئيسااااااااية التي ل اللجنة الوطنية، تقريرًا يورد فيه وصاااااااافاً إلى  ،ممكن ، وتحديد جتماعإليها اال توصااااااااّ

مالحظات خطية إضااافية، ومرحلة التقدم التي وصاال تشاامل تقديم  والتي يمكن ان الالزمةمتابعة الإجراءات 
مكانيةالمعتمدة  إليها مشااااااروع المواصاااااافة، واسااااااتعراض المواصاااااافات ت ومدى ارتباطها بالمواصاااااافا التنفيذ وا 

 .الوطنية
 تدابير يجري اتخاذها؛ ةالجهة المسؤولة عن تنفيذ أييوضح التقرير  -ب
 .ُيرَفع التقرير إلى اللجنة الوطنية للدستور الغذائي للنظر فيه وا عطاء التوجيهات حسبما هو مالئم -ت
جراءات ذات  -ث تقوم اللجنة الوطنية للدساااااااااااااتور الغذائي بإطالع المعنيين في الوقت المالئم على أية نتائج وا 

 وهي قد تشمل المواصفات المعروضة لالعتماد واقتراحات العمل الجديدة والمسائل قيد النقاش.. أهمية
 ,ذات الصلة جميع الجهاتالتقرير إلى تقوم اللجنة الوطنية للدستور الغذائي بإرسال  -ج
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