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المقدمة
-1
-2

عقدددت اللجنددة التنفيذيددة تيئددة الدسددتور الغددذائي دور ددا السادسددة والسددبعني يف املقددر الرئيسددي ملنظمددة األغذيددة والزراعددة ل مددم
األول.
املتحدة (الفاو) ،يف روما ،إيطاليا ،يف  7يوليو/متّوز  .2018وترد قائمة باملشاركني يف املرفق ّ
وافتدت رئديا اتيئدة ،السديد ( Guilherme da Costa Juniorالربازيد)) ،االجتمداحب وردور السديد  ،Tom Heilandtأمدني
الدس ددتور الغ ددذائي ،والس دديدة  ،Renata Clarkeرئيس ددة وح دددة سد د مة وج ددودة األغذي ددة يف الف دداو ،والس دديدة Angelika
منسقة إدارة س مددة األغذيددة واألمراض احليوانية يف منظمة الصحة العاملية.
ّ ،Tritscher
اعتماد جدول األعمال (البند  1من جدول األعمال)
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اعتمدت اللجنة التنفيذية يف دور ا السادسة والسبعني جدول األعمال املؤقت املع ّدل كما يلي:
( )1اعتماد جدول األعمال
( )2وضع اخلطة االسرتاتيجية للدستور الغذائي للفرتة
(أ)

2025 -2020

العملية واجلدول الزمين (الوثيقة )CRD2

(ب) اختصاصات اللجنة الفرعية الثانية للتخطيط االسرتاتيجي التابعة للجنة التنفيذية للدستور الغذائي
(الوثيقة )CRD1
( )3خطة عم) الدستور الغذائي يف جمال االتصاالت للفرتة  :2019 -2017حالة التنفيذ (الوثيقة )CX/EXEC 18/75/4
( )4االستعراض املنتظم إلدارة عم) الدستور الغذائي :تقرير الفرتة ( 2018 -2017الوثيقة )CX/CAC 18/41/13
( )5االستعراض املنتظم إلدارة عم) الدستور الغذائي :موضوحب الفرتة ( 2019-2018الوثيقة )CX/EXEC 18/75/5
( )6الطلب د د ددات املقدم د د ددة م د د ددن املنظم د د ددات الدولي د د ددة غ د د ددر احلكومي د د ددة ملنحه د د ددا ص د د ددفة املراقد د د د يف هيئ د د ددة الدس د د ددتور الغ د د ددذائي
(الوثيقة )CX/EXEC 18/75/7
( )7أية مسائ) أخرى
-4

كما وافقت اللجنة التنفيذية يف دور ا السادسة والسبعني على النظر يف املسائ) الواردة يف ما يلي ضمن البند " ،7أية مسدائ)
أخرى":
منسدق
( )1اإلحاالت من جلان التنسيق اإلقليمية املشرتكة بدني منظمدة األغذيدة والزراعدة ومنظمدة الصدحة العامليدة (اقدرتا مدن ّ
إقليم أمريكا ال تينية والبحر الكارييب)؛
منسق إقليم أمريكا ال تينية والبحر الكارييب)
( )2تنظيم جدول أعمال هيئة الدستور الغذائي (اقرتا من ّ

( )3تبادل وجهات النظر بشدأن االسدتعراض التقييمدي  ،مبدا يف ذلد تعليقدات الدرئيا وكيفيدة معاجلتهدا بأفرد) شدك) ممكدن
(اقرتا من عرو يف إقليم أوروبا)
منسق إقليم أوروبا)
( )4استخدام اللغة الروسية يف الدستور الغذائي (اقرتا من ّ

( )5دور اللجنة التنفيذية للدستور الغذائي (الوثيقة ( )CRD3اقرتا من الرئيا)؛
( )6الدورة املقبلة
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وضع الخطة االستراتيجية للدستور الغذائي للفترة ( 2025 -2020البند  2من جدول األعمال)
العملية والجدول الزمني (البند ( 2أ) من جدول األعمال)

1

الخالصة
-5

قامت اللجنة التنفيذية يف دور ا السادسة والسبعني مبا يلي:
( )1وافقددت علددى رغبتهددا يف تقدددم مشددروحب اخلطددة االسدرتاتيجية إىل الدددورة الثانيددة واألربعددني للهيئددة إلقدرار متاشدديا مددع اجلدددول
الزمين لذل (املرفق الثاين)؛
( )2وأش ددارت إىل أن ذلد د يتطلد د عق ددد جول ددة م ددن االجتماع ددات ور ددور األعر ددا يف األق دداليم كاف ددة خد د ل الف ددرتة ب ددني
أغسطا/آب ونوفمرب/تشرين الثاين 2018؛
ورحبددت بعددرض أمانددة الدسددتور الغددذائي تقدددم املسدداعدة لتيسددر عقددد هددذ االجتماعددات ودعمهددا ،بالتعدداون الوثيددق مددع
()3
ّ
املنسقني اإلقليميني والبلدان املريفة ،باالستناد إىل حلقات العم) املخطط تا وغرها من األحداث ذات الصلة؛
( )4وأشدارت إىل إمكانيددة مواصددلة االسددتعراض علددى هدوام جلددان أخدرى ،مبددا فيهددا الدددورة احلاديددة والث ثددون للجنددة الدسددتور
الغذائي املعنية باملبادئ العامة.

اختصاصات اللجنة الفرعية الثانية للتخطيط االستراتيجي التابعة للجنة التنفيذية للدستور الغذائي
(البند (2ب) من جدول األعمال)

2

الخالصة
-6

وافقددت اللجنددة التنفيذيددة يف دور ددا السادسددة والسددبعني علددى اختصاصددات اللجنددة الفرعيددة الثانيددة للتخطدديط االسدرتاتيجي التابعددة
للجنة التنفيذية للدستور الغذائي (املرفق الثالث).

-7

ووافقت اللجنة التنفيذية يف دور ا السادسة والسبعني على اإلبقا علدى الصدياغة احلاليدة للنشدا  3-3-2يف خطدة العمد) مدع
توض كيفية النظر يف العوام) كما ورد ذكر يف اخلطة االسرتاتيجية للفرتة .32019-2014
إضافة م حظة يف أسف) الصفحة ّ

خطة عمل الدستور الغذائي في مجال االتصاالت للفترة  :2019 -2017حالة التنفيذ
(البند  3من جدول األعمال)

4

الخالصة
-8

قامت اللجنة التنفيذية يف دور ا السادسة والسبعني مبا يلي:

 1الشمولية وحسن التوقيت يف وضع اخلطة االسرتاتيجية للدستور الغذائي للفرتة ( 2025-2020الوثيقة )CRD2
 2اختصاصات اللجنة الفرعية الثانية للتخطيط االسرتاتيجي التابعة للجنة التنفيذية للدستور الغذائي (الوثيقة )CRD1
 3ند امل حظددة اإلضددافية يف أسدف) الصددفحة " :خيرددع النظدر يف عوامدد) أخددرى ضدمن عمليددة وضددع مواصدفات الدسددتور الغددذائي إىل بياندات املبددادئ املتعلقددة بدددور
العلوم يف عمليات صنع القرارات يف الدستور الغذائي ومدى مراعاة العوام) األخرى".
 4الوثيقة CX/EXEC 18/75/4

3
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( )1أق ّدرت بأمهيدة العمد) يف جمددال االتصداالت الدذ بلورتد أمانددة الدسدتور الغدذائي وأوصدت مبواصددلت بندا علدى خطدة العمدد)
للفرتة  ،2019-2017متطلّعة إىل تعزيز أمهية الدستور الغذائي بالنسبة إىل ك) اجلهات الفاعلدة املعنيدة بسد مة األغذيدة
واملمارسات املنصفة يف جتارة األغذية؛
( )2وأشارت إىل أن هذ األنشطة تدعم حتقيق هدف اخلطة االسرتاتيجية املتمث) يف استخدام مواصدفات الدسدتور الغدذائي
على املستوى العاملي وأهنا تتطل بالتايل ما يكفي من املوارد.
االستعراض المنتظم إلدارة عمل الدستور الغذائي :تقرير الفترة ( 2018 -2017البند  4من جدول األعمال)

5

الخالصة
أش ددارت اللجن ددة التنفيذي ددة للدس ددتور الغ ددذائي إىل اس ددتنتاجات ال دددورة احلادي ددة واألربع ددني للهيئ ددة (الفق د درات م ددن  109إىل
يف الوثيقة  ،)REP 18/CACوطلبت إىل أمانة الدستور الغذائي إعداد وثيقة لتستند إليها املناقشات املقبلة يف الدورة السابعة
والس ددبعني للجن ددة التنفيذي ددة بش ددأن التوص دديات ( )2و( )3و( )4الد دواردة يف االس ددتعراض املن ددتظم إلدارة عم دد) الدس ددتور الغ ددذائي
للفرتة .2018 -2017

-9

121

االستعراض المنتظم إلدارة عمل الدستور الغذائي :موضوع الفترة ( 2019-2018البند  5من جدول األعمال)
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الخالصة
قامت اللجنة التنفيذية يف دور ا السادسة والسبعني مبا يلي:

-10

( )1أشددارت إىل اختيددار "وظيفددة االسددتعراض التقييمددي للجنددة التنفيذيددة" كموضدوحب ل سددتعراض املنددتظم إلدارة عمدد) الدسددتور
يسه) عم) اتيئة؛
الغذائي للفرتة  ،2019-2018مذ ّكرة بأن االستعراض التقييمي للجنة التنفيذية ّ
( )2وطلب ددت إىل أمان ددة الدس ددتور الغ ددذائي األخ ددذ يف احلس ددبان التعليق ددات املق ّدم ددة خ د ل ال دددورة السادس ددة والس ددبعني للجن ددة
التنفيذية 7عند القيام باالستعراض؛
( )3وميكن أن يترمن هذا البند من جدول األعمال ،أثنا االجتماعات املقبلة للجنة التنفيذية ،مناقشات موضدوعية حدول
حتسن إدارة العم) يف الدستور الغذائي.
مبادرات أخرى قد ّ

الطلبات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية لمنحها صفة المراقب في هيئة الدستور الغذائي

(البند  6من جدول األعمال)

8

الخالصة
أوصت اللجنة التنفيذية يف دور ا السادسة والسبعني بأن يقوم املديران العامان للفاو ومنظمة الصحة العاملية مبا يلي:

-11

( )1م د ددن ص د ددفة مراقد د د إىل االحت د دداد األمريك د ددي ملنتج د ددات األلب د ددان ( )FEPALEورابط د ددة األغذي د ددة اجل د دداهزة ل س د ددتعمال
()IRUFA؛

5
6
7
8

الوثيقة
الوثيقة CX/EXEC 18/75/5
التسجي) الصويت متا على الصفحة اإللكرتونية للدورة السادسة والسبعني للجنة التنفيذية
الوثيقة CX/EXEC 18/75/7
CX/CAC 18/41/13
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( )2ومددن صددفة مراق د إىل الرابطددة األوروبي ددة للشددا واملش ددروبات العشددبية ( )THIEش ددر تلبيددة الش ددرو التاليددة لتف دداد
التمثي) املزدوج" :يف االجتماعات اليت تشارك فيهدا املؤسسدة األوروبيدة ل غذيدة واملشدروبات (،)FoodDrinkEurope
ال ميكد ددن للرابطد ددة األوروبيد ددة للشد ددا واملشد ددروبات العشد ددبية املشد دداركة إال كجد ددز مد ددن وفد ددد املؤسسد ددة األوروبيد ددة ل غذيد ددة
واملشددروبات وال ميكنه ددا تن دداول الكلم ددة بامسهددا اخل ددا  .وميك ددن للرابط ددة أن تق د ّدم تعليقددات خطيّددة بش ددأن املس ددائ) ال دديت
مل تقد ّدم املؤسسددة األوروبيددة تعليقددات بشددأهنا فحس د  .وال تشددارك الرابطددة بصددفتها اخلاصددة ّإال يف اجتماعددات الدسددتور
الغذائي اليت ال تشارك فيها املؤسسة األوروبية ل غذية واملشروبات".
أية مسائل أخرى (البند  7من جدول األعمال)

اإلحاالت من لجان التنسيق اإلقليمية المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
(لجان التنسيق اإلقليمية)
الخالصة
-12

قامت اللجنة التنفيذية يف دور ا السادسة والسبعني مبا يلي:
( )1أعربت عن قلقها حيال تأجي) انعقداد جلدان التنسديق اإلقليميدة لكنهدا أق ّدرت بالتحدديات الديت ّأدت إىل اختداذ هدذا القدرار
وطلبت استشارة املنسقني اإلقليميني ورئيا اتيئة ونوابد قبد) اختداذ أ قدرار مماثد) يف املسدتقب) يف حدال نشدأت ظدروف
مشاهبة؛
( )2وأخذت علما بتفسر أماندة الدسدتور الغدذائي للصدعوبات الديت أسدفرت عدن هدذا القدرار والتزامهدا بعقدد مشداورات سدابقة
مع املنسقني اإلقليميني ورئيا اتيئة ونواب يف حال نشو ظروف مشاهبة يف املستقب)؛
( )3وأخددذت علمددا ببيددان ممثدد) الفدداو الددذ يقد ّدر بالدددور احلاسددم للجددان التنسدديق اإلقليميددة ،ويؤكددد جمددددا علددى ضددرورة عدددم
تفسر هذا التأجي) بأن يقل) من أمهية عملها يف هيك) الدستور الغذائي ،وعلى ضرورة تفاد مثد) هدذ االخدت الت
يف املستقب).

تنظيم جدول أعمال هيئة الدستور الغذائي
الخالصة
-13

إن اللجنددة التنفيذيددة ،إذ أقدّدرت يف دور ددا السادسددة والسددبعني برددرورة حتسددني إدارة الوقددت خد ل دورات هيئددة الدسددتور الغددذائي
لردمان النظدر الواجد يف البندود املدرجددة علدى جددول أعماتددا ،وافقدت علددى أن تعمد) أماندة الدسددتور الغدذائي مددع رئديا اتيئددة
ونواب د لتحديددد احللددول احملتملددة ورفددع التقددارير إىل الدددورة السددابعة والسددبعني للجنددة التنفيذيددة هبددذا الشددأن ،مددع تددوفر امل دواد ذات
الصلة سلفا ألعرا اللجنة التنفيذية.

تبادل وجهات النظر بشأن االستعراض التقييمي ،بما في ذلك تعليقات الرئيس وكيفية معالجتها بأفضل
شكل ممكن
الخالصة
-14

ذ ّكرت اللجنة بأهنا وثت يف هذ املسائ) ضمن البند  5من جدول األعمال.
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استخدام اللغة الروسية في الدستور الغذائي
الخالصة
املنس ددق اإلقليم ددي ألوروب ددا املتعلّددق باحلاج ددة إىل حتس ددني
أخ ددذت اللجن ددة التنفيذي ددة يف دور ددا السادس ددة والس ددبعني علم ددا هب دداجا ّ
استخدام اللغة الروسية يف عم) الدستور الغذائي.

-15

دور اللجنة التنفيذية للدستور الغذائي

9

الخالصة
وافقددت اللجنددة التنفيذيددة يف دور ددا السادسددة والسددبعني علددى النظددر يف الوثيقددة  CRD3ومواصددلة مناقشددة املسددألة خ د ل دور ددا
السابعة والسبعني.

-16

الدورة المقبلة
ووافقت اللجنة التنفيذية على عقد دور ا املقبلة يف جنيف ،سويسرا ،قُبي) انعقداد الددورة الثانيدة واألربعدني للهيئدة علدى أن تؤكدد
أمانة الدستور الغذائي بشك) مسبق الرتتيبات ذات الصلة.

-17

9

دور اللجنة التنفيذية من إعداد رئيا اتيئة ونواب (الوثيقة  CRD3املعروضة على الدورة اخلامسة والسبعني للجنة التنفيذية).
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المرفق الثاني

الشمولية وحسن التوقيت في وضع الخطة االستراتيجية للدستور الغذائي للفترة

2025 -2020

ذ ّكددرت اللجنددة التنفيذيددة يف دور ددا اخلامسددة والسددبعني بأمهيددة تددوخي الشددمولية وحسددن التوقيددت يف عمليددة وضددع خطتهددا
االس درتاتيجية اجلديدددة .وذ ّكددر األعرددا أيرددا بقيم دة املشدداورات اإلقليميددة ،وس دلّط ال درئيا الرددو علددى احلاجددة إىل اسددتخدام ُهن دج
املنس ددقني اإلقليمي ددني واألمان ددة للنظ ددر
مبتك ددرة لتحقي ددق ذل د ُ .
وعق دددت مناقش ددات غ ددر رمسي ددة يف ه ددذا الس ددياك ب ددني مكت د اتيئ ددة و ّ
يف اخليارات املمكنة.
ومتثّلت بعض املبادئ املهمة اليت نشأت عن املناقشات يف ما يلي:





التخطيط االسرتاتيجي يش ّك) عملية تطورية؛
واألقاليم واألعرا هم القيّمون على اخلطة ،مما يتطلّ مشاركتهم النشطة يف اإلعداد تا؛
واملنسقون اإلقليميون يرطلعون بدور أساسي لتعزيز املشاركة يف املناقشات بشأن مشروحب اخلطة االسرتاتيجية؛
وسيكون التنفيذ اإلقليمي للخطة بغاية األمهية.

ومع مراعداة مدا ورد أعد  ،متدت املوافقدة علدى ضدرورة السدعي إىل تيسدر فدر عقدد مناقشدات ،بشدك) إلكدرتوين ووردور
األعرددا علددى حددد س دوا  ،مبددا يناس د االحتياجددات الفرديددة ل قدداليم ويرّكددز علددى اخلطددة االس درتاتيجية بدددال مددن تطبيددق هنددج بددال
الصرامة .ويرد يف ما يلي جدول زمين مقرت إلجناز العم) هبدف تيسر عقد مناقشات إضافية واحتمال التوص) إىل اتفداك خد ل
الدورة السادسة والسبعني للجنة التنفيذية حول إطار للمشاركة اإلقليمية.
وتتي العملية املقرتحة ،والرامية إىل تيسر االعتماد خ ل الددورة الثانيدة واألربعدني للهيئدة ،ثد ث فدر إلجدرا مناقشدات
عل د ددى املس د ددتوى اإلقليم د ددي – اثنتد د دان منه د ددا بش د ددأن ات د ددوى اخلط د ددة االس د درتاتيجية يف يوليو/مت دّ ددوز – نوفمرب/تش د درين الث د دداين ،2018
ويناير/كدانون الثداين – مدار//آذار ( 2019مدع إمكانيدة عقدد اجتماعدات علدى هدام دورة جلندة الدسدتور الغدذائي املعنيدة باملبدادئ
العامددة كخيددار)] ،ومددع إتاحددة الوثيقددة جلولددة أخددرة قبدد) الدددورة السددابعة والسددبعني للجنددة التنفيذيددة والدددورة الثانيددة واألربعددني للهيئددة.
وستقوم جلان التنسيق اإلقليمية بعد ذل بتيسر وضع خرائط طريق إقليمية للتنفيذ 10ل قاليم التابعة تا.
وتُربز العملية أدنا اخلطوات اليت ستُتخذ بغدرض اعتمداد اخلطدة االسدرتاتيجية خد ل الددورة الثانيدة واألربعدني للهيئدة ،علمدا
أن اختداذ قدرار بشددأن اجلددول الددزمين إلجنداز اخلطددة االسدرتاتيجية اجلديددة سدديكون موضدع نقاشددات الددورة السادسددة والسدبعني للجنددة
ديطول ذل د بك دد) بس دداطة الف ددرتة املخصص ددة
التنفيذي ددة .وإذا مت ددت املوافق دة عل ددى توس دديع اجل دددول ال ددزمين اخل ددا بوض ددع اخلط ددة ،فس د ّ
األول  2019بدددال مددن أبري)/نيسددان  .2019ويُقددرت
للمشدداورات (اجلولتدان  2و )3وسددتجر الصددياغة النهائيددة يف ديسددمرب/كانون ّ
األول ،2019
النظر يف هدذا املوضدوحب خد ل اجلولدة املقبلدة مدن اجتماعدات املنسدقني اإلقليميدني يف سدبتمرب/أيلول – أكتوبر/تشدرين ّ
نظددرا إىل أن املناقشددات قددد شددددت علددى أمهيددة وضددع خارطددة طريددق إقليميددة لتنفيددذ اخلطددة االس درتاتيجية ،بغ دض النظددر عددن اجلدددول
الزمين املتبع.

 10متاشدديا مددع امل حظددة الدديت مفادهددا أن األقدداليم واألعرددا هددم القيّم دون علددى اخلطددة االس درتاتيجية ،يُنظددر يف وضددع خارطددة طريددق إقليميددة للتنفيددذ ،لتمكددني جلددان
التنسدديق اإلقليميددة مددن حتديددد األنشددطة اخلاصددة الدديت سددتتوىل قياد ددا ،وحتديددد أيددن ميكددن ل قدداليم قيددادة عمليددة تددوفر البيانددات ذات الصددلة ومددا إىل ذلد  ،إىل جاند
املساعدة على رصد تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية (بنا على آليات مجع البيانات املوجودة حيثما أمكن) ،وحتديد أماكن استخدام املدخ ت يف األقاليم ملواصلة تعزيز
عم) الدستور الغذائي وتيسر .
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عملية املشاركة يف وضع اخلطة االسرتاتيجية ومراجعتها لدعم االعتماد خ ل الدورة الثانية واألربعني للهيئة
اإلجراء

الجدول الزمني
 1أغسطا/آب

إصدددار رسددالة دوريددة لطل د تقدددم التعليقددات مصددحوبة باخلطددة االس درتاتيجية املراجعددة بنددا علددى
مناقشات الدورة اخلامسة والسبعني للجنة التنفيذية (والدورة السادسة والسبعني تا)

2018

 1أغس د د ددطا/آب  30 - 2018نوفمرب/تش د د درين الث د د دداين
(اجلولة  1من التعليقات)

 30نوفمرب/تشرين الثاين

2018

عقد مناقشات وردور األعردا يف كد) مدن األقداليم علدى هدوام االجتماعدات وحلقدات العمد)
دروج تدا
املخطط تدا أصد عندد اإلمكدان .وتلدي هدذ االجتماعدات مناقشدات الكرتونيدة اسدتباقية ي ّ
املنسق اإلقليمي وتق ّدم أمانة الدستور الغذائي الدعم تا .ويكمن اتدف منهدا يف تعريدف أعردا
اإلقلدديم علددى اخلطددة االس درتاتيجية والتشددديد علددى أمهيددة التعليقددات املق ّدم دة مددن األعرددا يف هددذ
اجلولة األوىل.
املهلة النهائية لتقدم التعليقات من البلدان

2018

األول  15 – 2018يناير/كد د د ددانون الثد د د دداين اسددتعراض اخلط ددة االس درتاتيجية بن ددا عل ددى اجلولددة األوىل م ددن التعليق ددات .ويُعقددد اجتم دداحب جمموع ددة
 1ديس د د ددمرب/كانون ّ
2019
األول (رّمبددا علددى هددام أحددد اجتماعددات األجهددزة الرئاسددية) إلدراج
الصددياغة يف ديسددمرب/كانون ّ
التعليقات اليت وردت خ ل فرتة التعليق املفتوحة.
إصدار رسالة دوريدة تطلد إىل األعردا تقددم التعليقدات وإبددا  ،قددر اإلمكدان ،مواقدف إقليميدة
بشأن النسخة املراجعة من اخلطة االسرتاتيجية.

 16يناير/كانون الثاين ( 2019تقريبا)
 16يناير/ك د د د ددانون الث د د د دداين  30 – 2019أبري)/نيس د د د ددان
(اجلولة  2من التعليقات)

 30-1مايو/أيّار

2019

دجع املنس ددقون اإلقليمي ددون عل ددى الس ددعي إىل
ف ددرتة تق دددم التعليق ددات عل ددى النس ددخة املراجع ددة .يُش د ّ
احلص ددول عل ددى م دددخ ت إقليمي ددة لتس ددتنر هب ددا املواق ددف اإلقليمي ددة ع ددرب ط ددرك الكرتوني ددة أو بعق ددد
مناقشددات ورددور األعرددا (مددث علددى هددام جلنددة الدسددتور الغددذائي املعنيددة باملبددادئ العامددة).
ويُرح أيرا باحلصول على تعليقات إضافية من فرادى األعرا .
املراجعة النهائية للخطة االسرتاتيجية من جان جمموعة الصياغة.

2019

 1يونيو/حزيران

2019

نشددر مشددروحب اخلطددة االس درتاتيجية النهددائي يف اللغددات كافددة علددى الصددفحات االلكرتونيددة للدددورة
الثانية واألربعني للهيئة والدورة السابعة والسبعني للجنة التنفيذية.

 4-1يوليو/متّوز

2019

مناقشات الدورة السابعة والسبعني للجنة التنفيذية وتوصيا ا بشأن اخلطوات املقبلة.

 12-8يوليو/متّوز

مناقشة اخلطة االسرتاتيجية خ ل دورة هيئة الدستور الغذائي واعتمادها يف حال املوافقة عليها.

2019

األول
سبتمرب/أيلول – أكتوبر/تشرين ّ

2019

خرائط الطريق اإلقليمية لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية اليت ناقشتها جلان التنسيق اإلقليمية
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المرفق الثالث

اختصاصات اللجنة الفرعية الثانية للتخطيط االستراتيجي التابعة للجنة التنفيذية للدستور الغذائي
نطاك العم):
وضع مشروحب كام) للخطة االسرتاتيجية للفرتة  2025-2020لتنظر فيها اللجنة التنفيذية يف دور ا السابعة والسبعني
وتقوم اتيئة بإقرارها يف دور ا الثانية واألربعني.
اجلدول الزمين والنتائج املنشودة:
ستباشر اللجنة الفرعية عملها يف  1أغسطا/آب  2018وسوف تقوم مبا يلي:
األول  ،2018مع
( )1وضع مشروحب مراجع للخطة االسرتاتيجية للفرتة  2025 -2020ولول هناية ديسمرب/كانون ّ
األخذ بعني االعتبار التعليقات الواردة من األعرا خ ل فرتة املشاورات بني أغسطا/آب ونوفمرب/تشرين
الثاين 2018؛
( )2وضع مشروحب مراجع جديد للخطة االسرتاتيجية للفرتة  2025 -2020ولدول هنايدة مايو/أيّدار  ،2019مدع األخدذ
بعني االعتبار التعليقات الواردة من األعرا خ ل فرتة املشاورات بني يناير/كانون الثاين وأبري)/نيسان 2019؛
( )3والنظر يف ن عن املسائ) اليت تتطل املزيد من البحث املتكرر وصياغت خ ل الفرتة من أغسطا/آب
ومايو/أيّار  ،2019كما يرد ذل يف الفقرة  53من تقرير الدور اخلامسة والسبعني للجنة التنفيذية.

2018

العروية وأسالي العم):

يرأ /اللجنة الفرعية نائ الرئيا ،السيد  ،Steve Wearneوتتوىل نائ الرئيا ،السيدة مرم عيد ،منص الرئيسة
املناوبة .وستعم) اللجنة الفرعية بصورة إلكرتونية بشك) أساسي بواسطة املنصة اإللكرتونية على اإلنرتنت .وميكن جلميع أعرا
اللجنة التنفيذية تسجي) أمسائهم واملشاركة فيها .ومن املرتق عقد اجتماعات للصياغة ورور األعرا يف نوفمرب/تشرين الثاين
األول  2018ومايو/أيّار  .2019وميكن عقد املزيد من االجتماعات ورور األعرا إذا دعت احلاجة إىل
– ديسمرب/كانون ّ
ذل  .وستعم) اللجنة الفرعية باللغة اإلنكليزية.

