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برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

هيئة الدستور الغذائي

الدورة السادسة والعشرون ،مقر املنظمة ،روما3330/7/7 – 6/03 ،

جدول األعمال املؤقت
القسم األول :مقدمة
- 1
- 2
- 3

املوافقة على جدول أعمال الدورة وترتيباتها
تقرير رئيس اهليئة عن الدورات التاسعة واألربعني واخلمسني والثانية واخلمسني للجنة التنفيذية
تقارير جلان التنسيق اإلقليمية املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

القسم الثاني :املسائل اإلجرائية
 - 4التعديالت يف دليل اإلجراءات
(أ) التعديالت يف الالئحة الداخلية
(ب) التعديالت األخرى يف دليل اإلجراءات
القسم الثالث :مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة
- 5

- 6

مشروع املواصفات والنصوص ذات الصلة عنـد اخلطـوة  8مـن اإلجـراءات (مبـا يف ذلـا املواصـفات الـ
عرضت عند اخلطوة  5مـ التوصـية بقسـقاخل اخلطـوتني  6و 7وتلـا الـ عرضـت عنـد اخلطـوة  5مـن
اإلجراءات العاجلة)
مشروع املعايري املقرتحة والنصوص ذات الصلة باخلطوة 5

لدواعي االقتصاد طبعت هذه الوثيقة يف عدد حمدود من النسخ ،واملرجو من أعضاء الوفود واملراقبيـن أن يكتفوا بهذه النسخة أثناء االجتماعات
وأال يطلبوا نسخا إضافية منهـا إال للضرورة القصوى .ومعظم وثائق املنظمة متاحة على شبكة االنرتنت على العنوان:
www.codexalimentarius.org
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- 7
- 8

سحب أو إلغاء مواصفات الدستور الغذائي احلالية والنصوص ذات الصلة
االقرتاحات املتعلقة بوض مواصفات جديدة ونصوص ذات الصلة

القسم الرابع :املسائل العامة واملتعلقة بالسياسات
- 9
- 11
- 11
- 12
- 13

سياسات حتليل املخاطر يف هيئة الدستور الغذائي
التقييم املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـحة العامليـة هليئـة الدسـتور الغـذائي ولألنشـطة
األخرى ال تضطل بها املنظمتان يف جمال املواصفات الغذائية
حساب األمانة املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ملشـاركة البلـدان الناميـة فـى
إجراءات وض املواصفات الغذائية
املسائل األخرى الناشئة عن أعمال منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
املسائل الناشئة عن تقارير اللجان وأفرقة العمل التابعة هليئة الدستور الغذائي

القسم اخلامس :املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية
- 14
- 15

املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية للفرتة  2113-2112وامليزانية املقرتحة للفرتة
الربنامج الزمين املقرتح الجتماعات الدستور الغذائي يف الفرتة 2115-2113

القسم السادس :عمليات االنتخاب والتعيني
- 16
- 17
- 18

انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية
تعيني املنسقني اإلقليميني
اختيار البلدان املسؤولة عن تعيني رؤساء هيئة الدستور الغذائي وأفرقة العمل

القسم السابع :املسائل األخرى
- 19
- 21

ما يستجد من أعمال
املوافقة على التقرير
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مالحظات على جدول األعمال املؤقت
مالحظة عامة :أوصت اللجنة التنفيذية يف دورتها اخلمسني (روما ،يونيو/حزيران  )2112بتعديل شكل جدول األعمال
املؤقت لدورات اهليئة ،حبيث تعطى األولوية إلدارة املواصفات ،ال سيما لدراسة املواصفات واملوافقة عليها .كما أوصت
اللجنة التنفيذية بتمديد فرتة انعقاد الدورات إىل سبعة أيام عمل كي يتسنى االنتهاء من كافة بنود جدول األعمال.
ويراعي جدول األعمال املؤقت احلالي تلا القرارات .ويوصى بقتباع البنود بالتسلسل ال وردت فيه باستثناء البند 16
من جدول األعمال حيث تبدأ العملية االنتخابية فيه يف اليوم األول من الدورة وتستمر طيلة األسبوع األول.
القسم األول :مقدمة (البنود )0-1
عمالً باملادة اخلامسة 2-من الالئحة الداخلية ،تكون املوافقة على البند األول من جدول األعمال .وعمالً باملادة
الثالثة 5-من الالئحة الداخلية ،تقدم اللجنة التنفيذية تقريراً إىل اهليئة عن دورات اللجنة التنفيذية ال عقدت منذ
انتهاء الدورة العادية السابقة للهيئة .وقد وافقت اهليئة يف دورتها الثالثة والعشرين (روما )1999 ،على أن ترف أيضاً
دورات جلان التنسيق اإلقليمية املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية (الدستور الغذائي) تقارير
إىل اهليئة.
القسم الثاني :املسائل اإلجرائية (البند )4
يرجى من اهليئة أن تبحث التعديالت يف الالئحة الداخلية ال أحالتها إليها جلنة الدستور الغذائي املعنية
باملبادئ العامة .وتشكل غالبية أعضاء اهليئة النصاب القانوني للموافقة على التعديالت يف الالئحة الداخلية وال تتم
املوافقة على هذه التعديالت إال بأغلبية ثلثي األصوات املدىل بها (املادتان الرابعة 6-والثالثة عشرة1.)1-وتصبح هذه
التعديالت نافذة فور إقرارها من جانب املديرين العامني ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية (املادة الثالثة
عشرة .)1-كما يرجى من اهليئة أن تنظر يف التعديالت األخرى يف دليل اإلجراءات ال أحالتها إليها جلنة الدستور
الغذائي املعنية باملبادئ العامة .والنصاب القانوني الالزم هلذه التعديالت هو نفسه املطلوب لألعمال األخرى (املادة
الرابعة .)6-وتصبح التعديالت نافذة فور املوافقة على تقرير الدورة احلالية للهيئة.
القسم الثالث :مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة (البنود )8-5
يرجى من اهليئة أن تنظر يف مشاري املواصفات والنصوص ذات الصلة ال أحيلت إليها كي تقرّها جلان
الدستور الغذائي الفرعية وأفرقة املهام؛ وهي تشمل املشاري ال عرضت عند اخلطوة  8من اإلجراءات املوحدة لوض
 1تضم اهليئة حالياً  168بلداً عضواً ،فيكون النصاب القانوني بالتالي  85عضواً.
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مواصفات الدستور الغذائي ومشاري املواصفات ال عرضت عند اخلطوة  5م التوصية بقسقاخل اخلطوتني
ومشاري املواصفات ال عرضت عند اخلطوة  5من اإلجراءات العاجلة .كما يرجى من اهليئة التأكيد على سحب أو
إلغاء مواصفات الدستور الغذائي احلالية والنصوص ذات الصلة ،بناء على توصية جلان الدستور الغذائي وأفرقة املهام.
ويرجى منها كذلا املوافقة على االقرتاحات املتعلقة بوض مواصفات جديدة ونصوص ذات الصلة (مبا يف ذلا تعديل
النصوص املوجودة أو مراجعتها).
القسم الرابع :املسائل العامة واملتعلقة بالسياسات (البنود )10-9
أطلقت اهليئة يف دورتها الثانية والعشرين (جنيف )1997 ،خطة عمل لتحليل املخاطر تقضي ،من بني أمور
أخرى ،بوض مبادئ عامة لتحليل املخاطر ومنهجيات حمددة لتحليل املخاطر يف إطار الدستور الغذائي .2ويرجى من
اهليئة أن تنظر يف االقرتاحات ال أحالتها إليها اللجنة املعنية باملبادئ العامة وجلان الدستور الغذائي األخرى ذات
الصلة ،إلدراجها ضمن دليل اإلجراءات.
ويف سياق إبداء الرأي بشأن تقرير التقييم املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية هليئة
الدستور الغذائي ولألنشطة األخرى ال تضطل بها املنظمتان يف جمال املواصفات الغذائية ،وافقت اهليئة يف دورتها
اخلامسة والعشرين (االستثنائية) على وجوب أن تقدم األمانة جمموعة أوراق تستند إىل مالحظات األعضاء واملنظمات
الدولية املهتمة ،تتضمّن اسرتاتيجيات وخيارات لتنفيذ بعض التوصيات الواردة يف تقرير التقييم .وطلبت اهليئة يف نفس
الدورة إبقاءها على إطالع على التقدم احملرز والعمليات املتعلقة حبساب األمانة ملشاركة البلدان النامية يف إجراءات
وض املواصفات الغذائية.
وسريجى من اهليئة أيضاً دراسة املسائل احملالة إليها من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية أو
جلان الدستور الغذائي الفرعية وأفرقة املهام.
القسم اخلامس :املسائل املتعلقة بالربنامج وامليزانية (البندان )41-41
يعدّ املديران العامان ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية تقديراً للنفقات استناداً إىل برنامج العمل
املقرتح للهيئة وأجهزتها الفرعية ،مصحوباً مبعلومات عن النفقات خالل الفرتة املالية السابقة .على أن يدرج التقدير،
بعد إدخال التعديالت ال يراها املديران العامان مناسبة على ضوء توصيات اهليئة ،يف امليزانية العادية لكل من
املنظمتني متهيداً إلقرارها من جانب األجهزة الرياسية املعنية (املادة احلادية عشرة .)1-ويتعيّن على اهليئة أيضاً إقرار
الربنامج الزمين املقرتح الجتماعات الدستور الغذائي يف فرتة السنتني املقبلة.
 2تقرير الدورة الثانية والعشرين هليئة الدستور الغذائي ،الفقرات  164-162من الوثيقة .ALINORM 97/37
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القسم السادس :عمليات االنتخاب والتعيني (البنود )18-16
ترعي املادتان الثانية 1-والثالثة  1عملية انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وانتخاب األعضاء يف اللجنة
التنفيذية على أساس املوق اجلغرايف .ويتّب جدول زمين حمدد للعمليات االنتخابية كونها جتري على مراحل .وتعيّن
اهليئة املنسقني اإلقليميني مبقتضى املادة الثانية(4-أ) و(ب) .وترد يف الوثيقة  ALINORM 03/26/2مالحظات
تفسريية مفصّلة بشأن عملية االنتخاب والتصويت.
ومبقتضى املادة التاسعة 11-من الالئحة الداخلية ،على اهليئة أن ختتار أيضاً البلدان املسؤولة عن تعيني
رؤساء جلان الدستور الغذائي وأفرقة املهام ("البلدان املضيفة").
القسم السابع :املسائل األخرى ()33-19

مبقتضى املادة اخلامسة 5-من الالئحة الداخلية ،جيوز ألي عضو يف اهليئة وللمديرين العامني ملنظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ،بعد إرسال جدول األعمال املؤقت ،اقرتاح إدراج بنود حمددة على جدول األعمال
بشأن أية مسائل ذات طاب عاجل.
ومبقتضى املادة الثامنة 1-من الالئحة الداخلية للهيئة وتبعاً ملا درجت عليه العادة ،تقر اهليئة تقرير الدورة
السادسة والعشرين استنادًا إىل مشروع التقرير املقدم إليها من األمانة.

جدول األعمال املؤقت
اليوم

البنود

االثنني 03 ،يونيو/حزيران
الثالثاء 1 ،يوليو/متوز
األربعاء 2 ،يوليو/متوز
اخلميس 0 ،يوليو/متوز
اجلمعة 4 ،يوليو/متوز
السبت 5 ،يوليو/متوز
االثنني 1 ،يوليو/متوز
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( 5تاب )،
13 ،9
10-11
15-14
19-11
( 23املوافقة على التقرير)

