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املحالظظات على جدول األعمال املؤقت
اعتماد جدول األعمال :طبق ًا للمادة السابعة  2 -من الالئحة الداخلية للهيئة ،يكون اعتمااد جادول األعماال
-1
أول بند يف جدول األعمال املؤقت.
- 2

التوجيهات بشأن تطبيق معايري حتديد أولويات العمل

اتفقت اهليئة على أن تقوم اللجنة التنفيذية بتشكيل جمموعة عمال إلكرتونياة حتات إشاراي رئايئ اهليئاة
ونوّابه وذلك للنظر يف ما إذا كانت هناك حاجة إىل مزيد من التوجيهات بشأن تطبيق معايري حتديد أولويات العمال مان
أجل املوافقة على أي عمل جديد خاص باللجان السلعية وبلجان املواضيع العامة ،على أن ترفاع تقرياراً عماا توصالت
إليه من نتائج إىل الدورة املقبلة للجنة (الفقرة  121من الوثيقة .)ALINORM 09/32/REP
االستعراض النقدي :جتري اللجنة التنفيذية االستعراض النقدي من أجل وضاع مواصافات الدساتور الغاذائي
-3
والنصوص ذات الصلة طبق ًا للمادة اخلامسة –  2من الالئحة الداخلية واجلزء  2من إجراءات وضاع مواصافات الدساتور
الغذائي والنصوص ذات الصلة.
-4

املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية:

(أ)

برنامج وميزانية الدستور الغذائي للفرتة 2211-2212

سوي تُدعى اللجنة التنفيذية إىل اإلحاطاة باملعلوماات عان ميزانياة الفارتة  2211-2212اساتنادًا إىل برناامج
العمل الذي اقرتحته اهليئة واملساهمات املتفق عليها من كلّ من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.
(ب) انعكاسات التعديحالت يف املادة  9من النظام األساسي هليئة الدستور الغذائي
خلُصت اللجنة التنفيذية إىل أنّ منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية مل تساتكمال مناقشااتهما بشاأن
التعديالت املمكنة يف املادة  9من النظام األساسي واتفقت على إبقاء هذا البند على جدول أعماهلا ودراساة أي معلوماات
حمدّ ثة بهذا الشأن يف دورتها الثالثة والستني استناداً إىل املعلومات اجلديدة اليت ستعطيها املنظمتان (الفقرات 121-95
من الوثيقة .)ALINORM 09/32/3
(ج)

إعداد خطة أعمال الدستور الغذائي
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كانت اللجنة أعربت عن تقديرها يف الدورة الثانية والستني للعارض الكاريم الاذي قدمتاه أسارتاليا ونيوزيلنادا
للتوسع يف بلورة هذه الوثيقة لكي تدرسها اللجنة يف دورتها الثالثة والستني ،وذلك مع مراعااة التعليقاات الاواردة خاالل
الدورة (الفقرات  156-152من الوثيقة .)ALINORM 09/32/3
-5

تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للدستور الغذائي

(أ)

ظالة التنفيذ العامة

تعطي اللجنة التنفيذية توجيهات حول املسائل املتصلة بالتخطيط االسرتاتيجي طبقااً للماادة اخلامساة 2-مان
الالئحة الداخلية ،ال سيما يف ضوء اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  2213-2220اليت اعتمدتها اهليئة يف دورتها الثالثني.
(ب) تقييم قدرات أمانة الدستور الغذائي
اتفقت اهليئة على أنّ أي قرار لن يُتخذ يف هذه املرحلة وعلى أنّ مجياع التوصايات ،باساتثناء التوصاية ،11
سوي تُحال ملزيد من الدرس إىل كلّ من الدورة الثالثة والستني للجنة التنفيذية والدورة الثالثة والثالثني للهيئة (الفقرات
 156-139من الوثيقة .)ALINORM 09/32/REP
- 6

دراسة عن سرعة عملية وضع مواصفات الدستور الغذائي

اتفقت اهليئة على الطلب إىل األمانة إعداد حتليل لسرعة عملية وضع مواصفات الدساتور الغاذائي لكاي تقاوم
اللجنة التنفيذية بدراستها (الفقرة  271من الوثيقة .)ALINORM 09/32/REP
- 7

العحالقات بني هيئة الدستور الغذائي واملنظمات الدولية األخرى :الطلبات املقدمة من املنظمات الدولية غريري

احلكومية للحصول على صفة مراقب يف الدستور الغذائي

سوي تُطلب مشورة اللجنة التنفيذية ،حسب االقتضاء ،طبقاً للمادة التاسعة 6-من الالئحة الداخلية واملبااد
اخلاصة مبشاركة املنظمات الدولية غري احلكومية يف أعمال هيئة الدستور الغذائي.
املسائل الناشئة عن أعمال منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصريحة العامليرية :ساوي راري إطاالع اللجناة
-8
التنفيذية على آخر املعلومات عن (أ) حساب األمانة املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية لتعزيز
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املشاركة يف الدستور الغذائي و(ب) املسائل األخرى الناشئة عن أعمال منظمة األغذية والزراعة ومنظماة الصاحة العاملياة
واملتعلقة بعمل الدستور الغذائي ،مبا يف ذلك طلبات احلصول على املشورة العلمية من كل من املنظمتني.
-9

مشروع جدول أعمال الدورة الثالثة والثحالثني هليئة الدستور الغذائي

 -12ما يستجدّ من أعمال والعمل يف املستقبل :قد تناقش اللجنة التنفيذياة أي مساائل يطرحهاا األعضااء يف إطاار
البند  1من جدول األعمال ،إذا سنح الوقت.
اعتماد التقرير :عمالً باملادة العاشرة  1-من الالئحة الداخلية وباإلجراءات املرعيّة ،تدعى اللجنة التنفيذية
-11
إىل املوافقة على تقرير دورتها الثانية والستني استنادًا إىل مشروع التقرير الذي تق ِّدمه األمانة.
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