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Codex has been a huge part of my working life since I first headed the UK
delegation to Codex Alimentarius Commission (CAC) in 2006, and it has
been an honour to serve as Vice-Chairperson since 2017. It would be an
even greater honour and a privilege to serve as your next Chairperson. I
would bring experience and knowledge from an entire career dedicated
to improving food safety and quality standards, and the perspective of a
scientist by training. If elected in November 2021, I commit to be impartial,
and to work tirelessly to deliver an inclusive, transparent and robust
Codex respected throughout the world for its commitment to consensus-
driven and science-based food standards.

The Codex family has been impacted hugely by the COVID-19 pandemic.
I stand ready to steer Codex through the future challenges it will face as
the world emerge from the pandemic.

@stevewearne Steve Wearne
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لرئاسة هيئة الدستور الغذائي

تشكل هيئة الدستور الغذائي )الهيئة( جزءا كبيرا من حياتي العملية منذ أن ترأست وفد المملكة 
المتحدة لدى الهيئة في سنة 2006، وكان شرفا لي أن أشغل منصب نائب رئيس الهيئة منذ سنة 
2017. وسيكون شرفا وميزة أكبر لي أن أشغل منصب رئيسها التالي. سوف أجلب معي الخبرة 

والمعرفة من واقع حياتي المهنية التي كرستها لتحقيق معايير سالمة وجودة األغذية، كما 
سأنظر إلى األمور من منطلق مهنتي كعالم. إن انتخبت في شهر نوفمبر 2021، سوف ألتزم 

الحيادية، وسأعمل جاهدا لضمان شمولية وشفافية وصمود الهيئة، لتكون هيئة تحظى باالحترام 
في جميع أنحاء العالم اللتزامها بمعايير غذائية تستند إلى اإلجماع والعلم. 

لقد تأثرت أسرة الهيئة بدرجة كبيرة بسبب جائحة كوفيد-19. وإنني مستعد تماما لتوجيه دفة 
الهيئة في مواجهة التحديات التي أمامها بينما ينهض العالم من آثار الجائحة. 
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األغذية والزراعة 

)الفاو(

لمزید من المعلومات یرجى متابعة رسالتي بالفیدیو
یمكن قراءة نص الفیدیو المكتوب باللغات العربیة والصینیة واإلنجلیزیة 

والفرنسیة والروسیة واإلسبانیة

https://twitter.com/stevewearne
https://www.linkedin.com/in/steven-wearne-a9363258/
https://www.youtube.com/watch?v=aE6tmf1FL6s


أتمتع بالخبرة والمعرفة وأعمل بكل جھد، وقضیت حیاتي المھنیة كلھا أعمل في مجال معاییر سالمة وجودة األغذیة في المملكة المتحدة وعلى الصعید  •
العالمي. 

أسست شراكات واسعة مع أسرة الھیئة، ومع رؤساء الھیئات التابعة، واألعضاء الزمالء في اللجنة التنفیذیة، والدول األعضاء، والمراقبین. •

أتواصل بكل شغف مع المؤسسات ألم ألجل توفیر التمویل للھیئة وللعلم الذي تستند إلیھ – وذلك ابتداء بمستوى المدیر العام وما  •
دونھ.

رؤیتي
تطبیق استراتیجیة الھیئة

زیادة المشاركة

سأكون قائداً ومناصراً لدیھ مصداقیة

سجلي الحافل
كنائب لرئیس ھیئة الدستور الغذائي

كجزء من وفد المملكة المتحدة
ترأست مجموعات العمل المادیة التي طورت نصوصا ھامة للھیئة:

•  مجموعة العمل المادیة المعنیة بمقاومة مضادات المیكروبات في لندن في شھر دیسمبر 2016، والتي حشدتا اإلجماع حول الخطوات التالیة بشأن ھذه
المسألة العالمیة المھمة في عمل الھیئة

مجموعة العمل المادیة حول مسودة التوجیھات ااإلر شادیة المقترحة بشأن مقاربة تنظیم ضمانات األطراف الثالثة •
 قبل االجتماع 24 للجنة الدستور الغذائي المعنیة بفحص الواردات والصادرات الغذائیة ونظم إصدار الشھادات، وذلك أفضى إلى تبنیھا 

في الخطوة 5 من الجلسة 42 لھیئة الدستور الغذائي.

مجموعة العمل المادیة المعنیة بمراجعة المبادئ العامة لنظافة الغذاء قبل االلجتماع 51 للجنة الدستور الغذائي المعنیة بنظافة األغذیة، وذلك أفضى  •
تبني ھذه المراجعة ألحد النصوص التأسیسیة للھیئة في الخطوة 8/5 من الجلسة 43 لھیئة الدستور الغذائي. إلى 

انتخبوا ستیف ویرن

• أشارك بحس متجدد من الطموح في الخطة االستراتیجیة للھیئة للسنوات 2025-2020  لتكون مستوفیة الموارد،  

ق في أنحاء العالم. ومستجیبة لالحتیاجات، وتتفھم أولویات واحتیاجات األعضاء وتتصرف بموجبھا لوضع معاییر ونصوص تطب
سوف أناصر جھود إدراك، واالستجابة إلى، تحدیات وفرص حمایة صحة المستھلك والتجارة العادلة التي تنشأ عن تغییرات في النظام الغذائي.  •

سوف أحرص على أن تكون الدول والمناطق األعضاء في الھیئة في محور سیاستنا بحیث یشاركون في بلورتھا وبامتالكھا، ومن ثم تنفیذھا. •

َّ ُ

قیادتي للعمل بشأن الخطة االستراتیجیة الجدیدة مثال على كون الھیئة ممثلة للجمیع وشفافة وتعمل بمبادرة من أعضائھا. •

أطبق في رئاستي اللجتماعات نموذجا موجھا ودینامیكیا وتشاركیا، وھو نمووذج یساعد، حسب فھمي لعمل مختلف لجان الھیئة، في إحراز تقدم في  •
العمل وبالمواعید المحددة.

ً ً ً ً

ترأست، منذ سنة 2017، جلسات نقاش حول عدة مواضیع في اجتماعات ھیئة الدستور الغذائي، بما في ذلك مناقشتنا ومن ثم تنبینا، لخطة الھیئة 
االسترتیجیة للسنوات 2025-2020 .

وكرئیس ألربعة لجان تنفیذیة فرعیة متعاقبة للھیئة، تولیت قیادة تطویر خطة استراتیجیة شمولیة وشفافة، وتواصلت مع كل من مناطق الھیئة في 
تحدید اإلجراءات الالزمة لبلورة الخطة.

https://www.linkedin.com/in/steven-wearne-a9363258/
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