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CX/CAC 20/43/14

برانمج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثالثة واألربعون

تعيني املنسقني
معلومات أساسية
ليال تفسك ك ً  ،وتنبغي اإلحالة إىل الالئحة الداخلية هليئة الدس ككتع
 -1تشك ك ل املالحظات التالية بش ككهذ اا املع ككع ً
الغاائي (اهليئة) والالئحة العامة ملنظمة األغاية والز اعة (املنظمة) ،كما تر يف اجلزء األول من النصك ك ك ك ك ككع األسك ك ك ك ك ككاسك ك ك ك ك ككية
للمنظمة (طبعة عام  1.)2017ومي ن االطال على الالئحة الداخلية للهيئة يف ليل إجراءات يئة الدستع الغاائي.

تعيني املنسقني اإلقليميني
2
نظرا إىل إ جاء و ات جلاذ التنسيق الست املشرتكة بني منظمة
 -2أشا ت اهليئة ،يف و هتا الثانية واأل بعني ،إىل أنه ً
األغاية والز اعة ومنظمة الص ككحة العاملية بس ككنة واحدل إىل النص ككن الثا من عام  ،2019فس كيظل املنس ك عذ يف مناص ككبهم
حىت هناية الدو ل الثالثة واأل بعني للهيئة ( .)2020وتنص الالئحة الداخلية على أنه يتم ،من حيث املبدأ ،ترشيح املنس ني
يف كل و ل للجنة التنسككيق ذات الصككلة وتعيينهم يف الدو ل العا ية التالية للهيئة .وجتد اإلشككا ل إىل أذ مجيع جلاذ التنسككيق
3
قد اجتمعت منا انع ا الدو ل الثانية واأل بعني للهيئة.

 -3وقد شككغل منس ك ع جلاذ التنسككيق يسككيا وأمري ا الالتينية والبحر ال ا ييب والشككرا األ و وأمري ا الشككمالية وجنعب
3
فعال لفرتتني متتاليتني ،وابلتايل فإنه ال جيعز إعا ل تعيينهم.
غرب احمليط اهلا ئ مناصبهم ً

 1متاحة على العنعاذ التايل:
 2الف رل  147من العثي ة .REP19/CAC
 3إذ ت ا ير جلاذ التنسيق املشرتكة بني منظمة األغاية والز اعة ومنظمة الصحة العاملية ،مبا يف ذلك النتائج اليت خلصت إليها مناقشاهتا بشهذ مع ع
املنسق ،متاحة على النحع التايل REP20/AFRICA :و REP20/ASIAو REP20/EUROو REP20/LACو REP20/NEو.REP20/NASWP
mp046a.pdf#P6_2-http://www.fao.org/3/a
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3
نظرا إىل أنه شغل منصبه لفرتل واحدل
 -4وقد شحت جلنة التنسيق ألو واب املنسق احلايل،كازاخستاذ ،إلعا ل تعيينه ً
ف ط و ع مؤ ل إلعا ل تعيينه.

 -5ومل ت ن جلنة التنس ككيق ألفري يا يف و ككع يس ككمح هلا بتعيني منس ككق جديد ليحل حمل املنس ككق احلايل (كينيا) الا مل
ي ن مؤ الً إلعا ل تعيينه ،بعد أذ ش ك ككغل منص ك ككبه لفرتتني متتاليتني .ووقت إعدا اه العثي ة ،مل تتلق األمانة أ ترش ك ككيح
ملنصككم منسككق جديد من غالبية أعاككاء اهليئة الاين يش ك لعذ إقليم أفري يا ،بسككبم أخر املناقشككات جراء اسككتمرا تفشككي
جائحة كعفيد.19-

اإلجراءات املقرت ااخاهها من جانب اهليئة
 -6إذ اهليئة مدععل يف اا السك ك ك ك ككياا إىل ال يام مبا يلي )1( :تعيني كل من الصك ك ك ك ككني وفيجي واململ ة العربية السك ك ك ك ككعع ية
وإكعا و كمنس ك ك ك ك ني ألقاليم آس ك ك ككيا وأمري ا الش ك ك ككمالية وجنعب غرب احمليط اهلا ئ والش ك ك ككرا األ و وأمري ا الالتينية والبحر
ال ا ييب على التعايل؛ ( )2وإعا ل تعيني كازاخسككتاذ كمنسككق ألو واب .وسككتبدأ اه التعيينات يف هناية الدو ل الثالثة واأل بعني
للهيئة وتستمر حىت هناية الدو ل العا ية األوىل للهيئة بعد انع ا الدو ل التالية للجنة التنسيق ذات الصلة.
علما ابلف رل  2من املا ل الرابعة من الالئحة الداخلية
 -7ويف ما يتعلق بلجنة التنسيق ألفري يا ،فإذ اهليئة مدععل إىل األخا ً
4
للهيئة اليت تنص على أنه "ستتخا اهليئة الرتتيبات الارو ية لاماذ التعاصل يف مهام املنس ني".
متاحا بش ل استثنائي ل فالة استمرا ية التنسيق يف أفري يا
 -8وأكدت األمانة أذ املنسق احلايل ألفري يا (كينيا) سي عذ ً
تبعا لالك ،قد ترغم اهليئة
لسنة أخرى ،وذلك من أجل مت ني اإلقليم من إجراء املزيد من املشاو ات وتعيني من حيل حمله .و ً
يف و هتا الثالثة واأل بعني يف أذ ت عم ،استنا ًا إىل الف رل  2من املا ل الرابعة ،بتمديد والية كينيا كمنسق ألفري يا لسنة إ افية
حىت هناية الدو ل الرابعة واأل بعني للهيئة ،وحث جلنة التنسيق ألفري يا على بال قصا ى اجلهع لرتشيح منسق جديد مي ن
تعيينه خالل الدو ل الرابعة واأل بعني.

مالحظة بشأن التعيينات والفقرة  1من املاةة اخلامسة
علما أبنه لدى ال يام ابلتعيينات ،جيم مراعال الف رل  1من املا ل اخلامسة اليت تنص على
إذ اهليئة مدععل إىل األخا ً

-9
أنه "ال ينبغي أذ تام اللجنة التنفياية أكثر من مندوب واحد من أ بلد من البلداذ".

4

ليل اإلجراءات ،الف رل  2من املا ل الرابعة ،املنس عذ ،الصفحة .10

