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برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي
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جدول األعمال املؤقت
البند

الوثيقة

املوضوع
-1

املوافقة على جدول األعمال
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املسائل الناشئة عن تقريري اهليئة واللجنة التنفيذية
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(أ)

مشاريع اإلجراءات واملعايري لتبسيط عمل
اهليئة يف جمال وضع مواصفات إقليمية
وحتويلها إىل مواصفات عاملية

CX/EXEC 07/60/2 Part I

(ب)

استعراض هيكل جلنة الدستور الغذائي
وصالحيات جلان الدستور الغذائي وفرق
املهام

CL 2006/29-CAC
ALINORM 07/30/9C Part II
ALINORM 07/30/9C Part II-Add.1
CAC/30 LIM 11, CAC/30 LIM 14,
CAC/30 LIM 16, CAC/30 LIM 20

(ج)

مسائل أخرى
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االستعراض التقييمي لوضع مواصفات الدستور الغذائي
والنصوص ذات الصلة – رصد التقدم على صعيد وضع
املواصفات
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املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية
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CX/EXEC 07/60/3 Add.1
)(English only

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 اجتماع هيئة الدستور الغذائى متاحة على شبكة االنرتنت على العنوان
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(أ )

دراسة آليات التمويل البديلة

(ب)

مسائل أخرى

ALINORM 07/30/9 Add.1
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اجلدول الزمين املقرتح الجتماعات الدستور الغذائي يف
الفرتة 8002-8002

-6

املسائل الناشئة عن تقارير جلان الدستور الغذائي وفـرق
املهام

-7

العالقات بني هيئة الدستور الغذائي واملنظمات الدوليـة
األخرى
(أ)

الطلبــات املقدةمــة مــن منظمــات دوليــة غــري
حكوميــة ملنحهــا صــفة مراقــت يف الدســتور
الغذائي

(ب)

مسائل أخرى
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)(not issued
CX/EXEC 07/60/5

CX/EXEC 07/60/6

CX/EXEC 07/60/7 Part I

CX/EXEC 07/60/7 Part II
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مشروع وحساب األمانة املشرتكان بـني منظمـة األغذيـة
والزراعـة ومنظمـة الصـحة العامليـة لتعزيـز املشــاركة يف
الدستور الغذائي

CX/EXEC 07/60/8

-9

املسائل األخرى الناشئة عن أعمال منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العاملية

CX/EXEC 07/60/9

-10

مشروع جدول األعمـال املققـت للـدورة اياديـة والـ الثني
هليئة الدستور الغذائي

CX/EXEC 07/60/10

-11

ما يستجد من أعمال

-17

املوافقة على التقرير
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مالحظات على جدول األعمال املؤقت
-1

املوافقة على جدول األعمال :طبقا للمادة السابعة  7 -من الالئحة الداخلية للهيئة ،يكون أول بند يف جـدول
األعمال املققت هو املوافقة على جدول األعمال.

-7

املاسال الناشئة عن تقريري اهليئة واللجنة التنفيذية :طلبت اهليئة يف دورتها ال الثني إىل اللجنة التنفيذية
أن تبحث يف (أ) نتائج دراسة سوف جيريها الرئي ونوةابه لتحديد سلسلة مشاريع إجراءات ومعـايري لتبسـيط
عمل اهليئة يف جمال وضع مواصفات إقليمية يف مقابل املواصفات العاملية وحتويلها إىل مواصفات عاملية (الفقـرة
 952من الوثيقة )ALINORM 07/30/REP؛ (ب) االقرتاحات  5و 6و 7و 2و 90و 99الـواردة يف الوثيقـة
 CL 2006/29-CACيف إطار استعراض هيكل جلنة الدستور الغذائي وصالحيات جلان الدستور الغذائي وفـرق
املهــام (الفقــرات  946و 957و 968مــن الوثيقــة )ALINORM 07/30/REP؛ و(ج) املســائل األخــرى
مبــا يف ذلــط اخلطــوات التحضــريية الــا ينبغــي اااذهــا قبــل مناقشــة مفهــوم "توافــق ااراء" وتطبيقــه
داخــل الدســتور الغــذائي خــالل الــدورة املقبلــة للجنــة املعنيــة باملبــاد العامــة (الفقــرة  800مــن الوثيقــة
.)ALINORM 07/30/REP

-3

االتستررا التقييم  :جتري اللجنـة التنفيذيـة االسـتعراض التقييمـي مـن أجـل وضـع مواصـفات الدسـتور
الغذائي والنصوص ذات الصلة طبقاً للمادة اخلامسة –  7من الالئحة الداخلية واجلزء  7مـن إجـراءات وضـع
مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة .وسوف يرتكّز االستعراض التقييمي يف الدورة السـتني للجنـة
التنفيذية على رصد التقدم احملرز على صعيد وضع املواصفات.

-4

املاسال املالية واملترلقة بامليزانية :تستأنف اللجنة التنفيذية دراسة ورقة العمل عـن آليـات التمويـل البديلـة
الا عُرضت خالل الدورة التاسعة واخلمسني .وسـوف تطّلـع أيضـ ًا علـى أي مسـتجدات علـى صـعيد إعـداد
امليزانية وبرنامج العمل للفرتة .7009-7008

-5

اجلدول الزمين املقرتح الجتماعات هيئةة الدتسةتو الغةذال  :تُـدعى اللجنـة التنفيذيـة إىل دراسـة اجلـدول
الزمين احملدةث الجتماعات هيئة الدستور الغذائي يف الفرتة  ،7009 – 7008يف ضوء برنامج العمل وامليزانيـة
للفرتة .7009-7008

-6

املاسال الناشئة عن تقا ير اهليئة واللجنة التنفيذية وجلان الدتسةتو الغةذال وفةرمل امل ةام :تُعـرض علـى
اللجنة التنفيذية املسائل ذات الصلة الناشئة عن تقارير جلان الدستور الغذائي وفرق املهام ألخذ العلم أو إسداء
املشورة حست االقتضاء.

-7

الرالقات بني هيئة الدتستو الغذال واملنظمات الدولية األخرى :تُطلت مشورة اللجنة التنفيذية ،حست
االقتضاء ،طبقاً للمادة التاسعة 6-من الالئحة الداخلية وللمباد اخلاصة مبشاركة املنظمات الدولية غري
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ايكومية يف أعمال هيئة الدستور الغذائي .وسوف حتاط اللجنة التنفيذية علما بأي تطورات حول العالقات
بني هيئة الدستور الغذائي واملنظمات الدولية ايكومية وغري ايكومية األخرى.
-8

املشروع وحاساب األمانة املشرتكني بني منظمة األغذية والز اعة ومنظمة الصحة الراملية لترزيز املشا كة يف
الدتستو الغذال  :يُعرض على اللجنة التنفيذية تقريرٌ مرحلي عن املشروع وحساب األمانة.

-9

املاسال األخرى الناشئة عن أعمال منظمة األغذية والز اعة ومنظمة الصحة الراملية :تُحاط اللجنة التنفيذية
علماً بأحدث األنشطة املتصلة بالدستور الغذائي الا تنفذها كل من منظمة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصـحة
العاملية ،مبا يف ذلط إسداء املشورة.

-10

مشروع جدول أعمال الدو ة احلادية والةالالثني هليئةة الدتسةتو الغةذال  :عمـ ًال باملـادة السـابعة –  1مـن
الالئحة الداخلية للهيئة ،يتمة التشاور مع اللجنة التنفيذية بشأن جدول األعمال املققت للدورة املقبلة للهيئة.

-11

ما ياستجدّ من أعمال :قد تناقش اللجنة التنفيذية أي مسائل يطرحها األعضاء فيها يف إطار البند  1من جدول
األعمال ،إذا سنح الوقت.

-17

املوافقة على التقرير :عمالً باملادة العاشرة  1-مـن الالئحـة الداخليـة وبـاإلجراءات املرعيةـة ،تـدعى اللجنـة
التنفيذية إىل املوافقة على تقرير دورتها الستني استنادًا إىل مشروع التقرير الذي تق ِّدمه األمانة.
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