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هيكلية الدستور الغذائي
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:اللجنة التنفيذية هي

ي يعمل نيابة اجلهاز التنفيذي هليئة الدستور الغذائي الذ❑
دوراتاليف الفرتات الفاصلة بني عنها
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تشكيل اللجنة التنفيذية للدستور الغذائي

:تتألف اللجنة التنفيذية من"•
نواب رئيس اهليئة3رئيس و•
املنسقني االقليميني الستة•
ضائها، على أساس سبعة أعضاء آخرين تنتخبهم اهليئة يف دوراهتا العادية من بني أع•

ا، وأورواب، وأمريكا أفريقيا، وآسي: عضو واحد عن كل موقع من املواقع اجلغرافية التالية
. حمليط اهلاديالالتينية والكارييب، والشرق األدىن، وأمريكا الشمالية، وجنوب غرب ا

"من البلدانال ينبغي أن تضم اللجنة التنفيذية أكثر من مندوب واحد من أي بلد"
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دور اعضاء اللجنة التنفيذية 

لتوالي على ا–يكون رئيس ونواب رئيس الهيئة هم :ونواب الرئيسالرئيس •

.  رئيس ونواب رئيس اللجنة التنفيذية–

:اإلقليميونالمنسقون•

إلقليمية آراء البلدان والمنظمات امن خالل نقل مساعدة اللجنة التنفيذية والهيئة، 

التي الحكومية وغير الحكومية المعترف بها في إقليم كل منهم بشأن المسائل

تخضع للمناقشة أو التي تحظى باالهتمام

:األعضاء المنتخبون على أساس التوزيع الجغرافي•

أدية عملهم يُنتظر من األعضاء المنتخبين على أساس جغرافي أن يتوخوا أثناء ت

.  في اللجنة التنفيذية مصلحة الهيئة ككل
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مهام اللجنة التنفيذية

بة عن اهليئة بوصـــــفها تعمل اللجنة التنفيذية، يف الفرتات الفاصـــــلة بني دورات اهليئة، ابلنيا-1
يئة بشـــــــأن االجتاه وجيوز بوجه خاص للجنة التنفيذية أن تقدم مقرتحات إىل اهل. جهازها التنفيذي

أن تساعــد علــى العام والتخطيط االسرتاتيجي وبرجمة عمل اهليئة، وأن تدرس املشكــالت اخلاصــة، و 
مي ملقرتحات القيام إدارة برانمج اهليئة لوضــع املواصــفات، وعلى وجه التحديد إجراء اســتعراض تقيي

.  بعمل ورصد التقدم يف وضع املواصفات
ظمة األغذية تدرس اللجنة التنفيذية مسائل حمددة حييلها إليها املديــــران العامان لكل من من-2

.ة املقرتح والزراعة ومنظمة الصــحة العاملية، إضــافة إىل تقديرات مصــروفات برانمج عمل اهليئ
ـــائها لتمكينها من جيوز للجنة التنفيذية إنشـــاء ما تراه ضـــروراي من اللجان الفرعية من بني أعض-3

. ممارسـة وظائفها بصـورة فعالة بقدر اإلمكان
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دور اللجنة التنفيذية 

ة المشروع نقدية لوثيقالمراجعة البناًء على اي مواصفة يتم ضع ان القرار بو•

.  من قبل اللجنة التنفيذية

ؤولة عن مسهي الاختيار اي لجنة فرعية كما يؤخذ برأي اللجنة التنفيذية في•

المواصفةتطوير

جتهامعالأطرتحديد أولويات القضايا وتحديد تقوم اللجنة التنفيذية ب•
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مقومات نجاح عمل اللجنة التنفيذية

.ئيذالغور استدتیجیة للراالستاة طلخذ اتنفیر ویطوقابي لتدور ر CCEXECدىل-

،للهيئة، بصفتها الجهاز التنفيذي  CCEXECمن األهمية بمكان أن نأخذ في االعتبار أن-

إلنجاز هذه المهمة ، من و.  CACفائدة دائًما من أجل تعمل وتفاوض جهةمن أكثر هي 

.الضروري العمل كفريق

-(CCEXEC) اء بين األعضعلى اساس القاعدة العلمية إلى تعزيز التفاعل تسعى

.تحديد أولويات عمل الدستور الغذائيفي والمناطق 

ة على منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالميتشجيعتعمل اللجنة التنفيذية على -

.توفير ميزانية كافية لدعم المشورة العلمية الالزمة لدعم عمل الدستور الغذائي
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مقومات نجاح عمل اللجنة التنفيذية

اء ألن هذا االستثمار في الوقت المناسب للتوصل إلى توافق في اآلر•

.يؤدي إلى معايير قوية وشفافة

يتمهيد الطريق للتوصل إلى توافق في اآلراء ففي المساعدة •

CAC  .هذا يعني من بين أمور أخرى أنCCEXEC  يجب أن

اللتدعم اللجان ورؤسائها لتجنب إعادة فتح المناقشات الفنية خ

CAC  . أسس عدم التوافق / المزيد من المعلومات حول أسباب

كن لـيمكن أن تساعد الدستور الغذائي على إيجاد حلول أفضل ويم

CCEXEC أن تلعب دوًرا هنا.
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مقومات نجاح عمل اللجنة التنفيذية

ت العمل النقدية المستمرة أن مقترحاالمراجعة من خالل تضمناللجنة التنفيذية هي التي•

يات األولوتتوافق باستمرار مع الجديد ومسودة المعايير المقدمة إلى الهيئة العتمادها 

ة المتطلبات اإلستراتيجية للهيئة ويمكن تطويرها في غضون فترة زمنية معقولة ، مع مراعا

.وتوفر مشورة الخبراء العلميين

وضوح اإلجراءات التي يمكن أن تقوم ب CCEXECتحددبصفتها الذراع التنفيذي للهيئة ، •

: لعلى سبيل المثالنهوض بعمل الدستور الغذائي وتحسينهل CACبها بين دورات

 على اللجان الفرعية ، ومجموعات العمل اإللكترونية ، واالجتماعات المادية ، بناءً أنشطة 

من هيئة ويض األولويات التي حددتها اللجنة التنفيذية ، ويجب أن تكون مرتبطة دائًما بتف

.الغذائيالدستور 
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ةتجربة المشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذي

كون االطار الوحيد في الدستور الغذائي ذات المشاركة المحدودة والتي تهي •

.  جلساتها غير مفتوحة للجمهور

ى موقع بالصوت وتحميلها علاللجنة التنفيذيةيتم تسجيل جلسات: مالحظة

. الدستور الغذائي لضمان الشفافية
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شكرا الصغائكم
14


