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ii

موجز
إن اللجنة التنفيذية:
(أ) نا شووأل اويكل اجلديد لوثيقة االسووتعراض التقييمي الذي ّدمته األمانة إىل الدورة احلادية والسووبعني للجنة التنفيذية،
ورحبأل هبيكل الوثيقة ،كما ا رتحأل حتسينات إضافية لتنظر فيها األمانة؛
ّ

(ب) ونا ش ووأل مس ووائل متعلّقة باللجان اليت تعمل باملراس وولة وهو بند كانأل د أرجأته اللجنة من دورهتا احلادية والس ووبعني
بس و و و و و ووب التأخري إتاحة وثيقة العمل هبذا الش و و و و و ووأن ،ووافقأل علب إنش و و و و و ووا جلنة فرعية (برئاس و و و و و ووة نائ الرئيس
 )Yayoi Tsujiyamaللعمل علب هذه املس و و و ووألة ورفع التقارير بش و و و ووأها إىل الدورة الثالثة والس و و و ووبعني للجنة التنفيذية
(يونيو/حزيران )2017؛
(ج) وأش و و ووارت إىل أن االس و و ووتعراض املنتظم إلدارة عمل الدس و و ووتور الغذائي للفرتة  2017-2016س و و ووريّكز علب أس و و ووالي
مدى فعاليتها وكفا هتا النهوض بعمل
وإجرا ات العمل اليت تتبعها جمموعات العمل اإللكرتونية وس و و و و و وويبح
الدستور الغذائي؛
(د) وأويفو ووأل بأن يقوم املديران العامان ملنظمة األغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصو ووحة العاملية مبا يلي )1( :منح يفو ووفة
مرا و إىل منظمووة غري حكوميووة واحوودة و( )2اإلبقووا علب يفو و و و و و وفووة مرا و ملنظمتني غري حكوميتني أعربتووا جمووددا
عن اهتمووامهمووا و( )3عوودم منح يفو و و و و و وفووة مرا و ملنظمووة غري حكوميووة واحوودة و( )4إهووا يفو و و و و و وفووة مرا و ملنظمووة
غري حكومية واحدة؛
(هو) وأحاطأل علما مبش ووروم جدول أعمال الدورة األربعني ويئة الدس ووتور الغذائي (اويئة) ومش ووروم جدول أعمال الدورة
الثالثة والسووبعني للجنة التنفيذية ويئة الدسووتور الغذائي وأويفووأل بإض وافة بندين جديدين إىل جدول األعمال املؤ أل
للدورة الثالثة والسووبعني للجنة التنفيذية ،أي بند بشووأن اللجان اليت تعمل باملراسوولة وبند آخر بشووأن الدسووتور الغذائي
وأهداف التنمية املس و و و ووتدامة كما وافقأل اللجنة التنفيذية علب منح الوثائق الواردة علب جدويل أعمال اويئة واللجنة
التنفيذية أر اما مرجعية خمتلفة وتويفيات حمددة لكل منها؛
(و) وأحاطأل علما باعتبارات األعضو و و و ووا عن الدروس املسو و و و ووتفادة من الدورة احلادية والسو و و و ووبعني للجنة التنفيذية والدورة
التاسعة والثالثني للهيئة وأفادت بأن األمانة ادرة علب تنفيذ بعضها دون أي تأخري حني سيتطل البعض اآلخر
مزيدا من البح ؛
(ز) و ّدمأل عددا من املقرتحات حول كيفية تعزيز دور اللجنة وعملها
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مق ّدمة
 -1عقدت اللجنة التنفيذية ويئة الدس ووتور الغذائي (اللجنة التنفيذية) دورهتا الثانية والس ووبعني املقر الرئيس ووي ملنظمة الص ووحة
العاملية جنيف من  30أغس ووطس/آب إىل  1س ووبتمي/أيلول  2016وترأس ووأل الدورة الس وويدة Awilo Ochieng Pernet
األول هبذا التقرير
(سويسرا) ،رئيسة هيئة الدستور الغذائي وترد ائمة كاملة باملشاركني املرفق ّ

افتتاح الدورة
 -2افتتح الدورة الدكتور  ،Oleg Chestnovاملدير العام املس و و وواعد ملنظمة الص و و ووحة العاملية – "األمراض غري املعدية والص و و ووحة
العقلية" وس و و ولّ الض و ووو علب الدور املتجدد الذي تؤديه اللجنة التنفيذية وأمهية التمتع برؤية اس و و ورتاتيجية وفهم للمص و وواح
املشو و وورتكة علب حد س و و ووا  ،ال سو و وويما من حي املسو و ووامهات اليت يق ّدمها الدسو و ووتور الغذائي لتحقيق بعض أهداف التنمية
املسو ووتدامة األسو وواسو ووية الواردة خطة األمم املتحدة للتنمية املسو ووتدامة لعام  2030وس و ولّ الضو ووو علب حاجة الدسو ووتور
الغذائي إىل العمل بش و و و و و ووكل وثيق مع منظمة الص و و و و و ووحة العاملية والفاو باعتبارمها املنظمتني الراعيتني له إىل جان غريمها
من املؤس وس ووات املعنية وأيف ووحاب املص وولحة ض وومن إطار متكامل لتحقيق أهداف الص ووحة العامة جمايل س ووالمة األغذية
طرق مبتكرة للمضي دما
وشجع اللجنة التنفيذية علب التمتع باجلرأة عند البح
والتغذية
ّ
 -3افتتحأل الدورة الدكتورة  ، Renata Clarkeرئيس و و و و ووة وحدة س و و و و ووالمة األغذية وجودهتا إدارة الزراعة ومحاية املس و و و و ووتهل
ورحبأل بأعض و و و و و ووا اللجنة بالنيابة عن املدير العام للفاو وش و و و و و ووددت علب ض و و و و و وورورة أن حتافظ اللجنة التنفيذية
الفاوّ ،
علب وظيفتها االسو و و ورتاتيجية احلامسة لإل رار بالتغيري والس و و ووعي إىل حتس و و ووني ممارس و و ووات العمل وأش و و ووارت إىل أمهية التكيّف
ورحبأل بالقرار العملي واحلكيم
من أجل بلوغ األهداف االسو و و ورتاتيجية مبوازاة حتقيق مقايف و و وود أهداف التنمية املس و و ووتدامة ّ
الرامي إىل تكليف األمانة باستعراض إدارة العمل بشكل متوايفل
 -4وس ولّطأل الرئيسووة الضووو  ،مالحظاهتا االفتتاحية ،علب يمة عقد دورة إضووافية للجنة التنفيذية لتتمكن اللجنة من تأدية
دورها االسرتاتيجي واالستشاري بشكل كامل سعيا إىل حتسني فعالية هيئة الدستور الغذائي وكفا هتا
تقرر عقد دورة إض ووافية للجنة التنفيذية بعد ش ووهرين فق من الدورة التاس ووعة والثالثني
 -5وأوض ووح أمني الدس ووتور الغذائي أنه ّ
للهيئة لتمكني اللجنة التنفيذية من العمل "كمجموعة تفكري" اسرتاتيجية للهيئة واألمانة
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اعتماد جدول األعمال (البند  1من جدول األعمال)

1

 -6اعتمدت اللجنة التنفيذية جدول األعمال املؤ أل كجدول أعمال الدورة ووافقأل علب النظر،
األعمال ،ما يلي:



إطار البند  7من جدول

الدروس املستفادة من الدورة احلادية والسبعني للجنة التنفيذية والدورة التاسعة والثالثني للهيئة؛
تعزيز دور اللجنة التنفيذية وعملها

تنفيذ االستعراض التقييمي (البند  2من جدول األعمال)

2

 -7عرضو و ووأل األمانة الوثيقة  CX/EXEC 16/72/2السو و ووتقا الردود بشو و ووأن وثيقة االسو و ووتعراض التقييمي اليت أعيدت هيكلتها
(أي الوثيقة  )CX/EXEC 16/71/2هبدف االس ووتجابة بش ووكل أفض وول الحتياجات اللجنة التنفيذية عند اض ووطالعها هبذه
الوظيفة اوامة
المناقشة
رح األعض ووا بش ووكل عام باويكل اجلديد للوثيقة ورأوا أن املذكرات اإلعالمية وتعليقات رؤس ووا جلان الدسو وتور الغذائي
ّ -8
املوحدة (اليت حتل حمل ثالث وثائق منفص وولة عن النص ووو اجلاهزة لالعتماد؛ وريف وود وض ووع
مفيدة جدا وش و ّكلأل الوثيقة ّ
املوايفووفات ،وا رتاحات لعمل جديد) حتسووينا كبريا من حي ابلية را هتا ،كما أها وفّرت حملة شوواملة عن عمل كل جلنة
وكانأل مناذج تقدمي املعلومات مفيدة ومسحأل بإعداد الوثيقة بعد و أل صري من انعقاد كل دورة من دورات اللجان
رح األعضو و و و ووا مبقرتح إعداد الوثيقة علب مراحل بل انعقاد أي دورة من دورات اللجنة التنفيذية نظرا إىل أن ذل
 -9كما ّ
سيتيح وم الو أل الكا للتحضري لالستعراض التقييمي و هذا الصدد ،أُشري إىل أن النماذج ت سمح بإعداد الوثيقة
الو أل املناس مع إدراج مدخالت من رؤسا اللجان ومعلومات فعلية من األمانة
 -10وأشار األعضا إىل أنه من املفيد احلصول علب املزيد من املعلومات واآلرا من الرؤسا عن عمل اللجان وا رتحوا أن تق ّدم
األمانة مزيدا من التوجيهات إىل الرؤس و و و و و ووا بش و و و و و ووأن املدخالت الواج تقدميها جلعل اللجنة التنفيذية أكثر فعالية خالل
االستعراض التقييمي كما مت تسلي الضو علب أمهية احلفاظ علب رؤية أفقية لعمل اللجان وأوجه التفاعل بينها

1
2

الوثيقة
الوثيقة CX/EXEC 16/72/2
CX/EXEC 16/72/1

3
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وتضمنأل ا رتاحات أعضا اللجنة التنفيذية األخرى الرامية إىل حتسني وثيقة االستعراض التقييمي ما يلي:
ّ -11
االجتاه الص و ووحيح وفصو و ولها عن تل



الرتميز باأللوان (علب غرار إش و ووارات املرور) لتحديد جماالت العمل الس و ووارية
اليت تتطل مزيدا من االنتباه وتويفيات خايفة من اللجنة التنفيذية



إدراج مؤش و ورات لألهداف تسو ووتند إليها اللجنة التنفيذية عند اختاذ راراهتا ،مثل تضو وومني معايري واضو ووحة السو ووتعراض
ا رتاحات العمل اجلديد



دمج آرا األمانة بشأن عمل اللجان

 -12كما ّدم األعضو ووا تعليقاهتم بشو ووأن جوان أخرى خايفو ووة باالسو ووتعراض التقييمي وس و ولّطوا الضو ووو علب ضو وورورة منا شو ووة
أس و و ووالي ياس فعالية وظيفة االس و و ووتعراض التقييمي وحتس و و ووينها من خالل النظر مثال الطرق اليت مت ّكن اللجنة التنفيذية
من مس وواعدة رئيس اويئة بش ووكل أفض وول والتأثري علب اويئة عند التعامل مع ض ووايا مع ّقدة ويف ووعبة ومتأل اإلش ووارة أيض ووا
إىل ض و و و و وورورة حتس و و و و ووني طريقة تقدمي تويف و و و و وويات اللجنة التنفيذية إىل اويئة ،عي جعلها أوض و و و و ووح مثال من خالل عرض و و و و ووها
علب الشاشة (بدال من االكتفا بقرا هتا)
 -13كما متأل اإلشو ووارة إىل يفو ووعوبة التمييز أحيانا بني اجلوان اإلجرائية والفنية عند تنفيذ االسو ووتعراض التقييمي ،وا ُرتح تنظيم
حلقات عمل ألعضا اللجنة التنفيذية لتحسني فهم عملية االستعراض التقييمي وبالتايل حتسني فعاليتها
االستنتاج
رحبأل اللجنة التنفيذية هبيكل الوثيقة اجلديد وطلبأل إىل األمانة النظر
ّ -14

إجرا حتسينات علب أساس املنا شة أعاله

اللجان التي تعمل بالمراسلة (البند  3من جدول األعمال)

3

 -15عرض األمني هذا البند من جدول األعمال وأش و و ووار إىل أن املنا ش و و ووات حول أس و و ووالي العمل املختلفة أجريأل و أل
يناسو و الدس ووتور الغذائي نظرا إىل وجود عدد هائل من املوايف ووفات اليت وض ووعتها األس وواس جلان مت تأجيلها ما بعد
إىل أجل غري مس و و وومب ،و د تفقد هذه املوايف و و ووفات أمهيتها وفائدهتا ما مل حت ّدث الو أل املناسو و و و كما أن هناك عدد
يتعني عليها القيام بكمية حمدودة من العمل مما
من اللجان املعنية بالس و و وولع اليت د يتم تأجيلها و أل وش و و ووي واليت د ّ
ال يير عقد اجتماعات فعلية وا
 -16وأش و و و و و ووارت األمانة إىل الفرق بني اللجان اليت تعمل باملراس و و و و و وولة وجمموعات العمل االلكرتونية التابعة للجان وذكرت بعدد
من املس ووائل احمليطة بالعمل باملراس وولة اليت د تتطل توجيهات إض ووافية وإن بعض هذه املس ووائل يتعلّق بالظروف املالئمة
وذا النوم من العمل وبعضو و و و ووها اآلخر باحلاالت اليت تتطل عقد اجتماعات فعلية وش و و و و و ّكلأل أعبا العمل املنخفضو و و و ووة
3

الوثيقة

CX/EXEC 16/72/3

4
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حىت اآلن ميرا للعمل باملراس و و و وولة ،غري أن إحدى اللجان اليت كانأل تعمل باملراس و و و وولة أيف و و و ووبحأل تض و و و ووطلع اآلن بكميات
من العمل تفوق ما كانأل مكلّفة به أيف ووال فقامأل بإنش ووا جمموعة عمل فعلية وطُرحأل مس ووائل أخرى متص وولة باكتمال
النصاب و رارات الرؤسا والشفافية وبنا التوافق اآلرا واملشاركة
 -17وتسو ووا لأل األمانة ما إذا كان من املناس و و أن تُنش و و اللجان اليت تعمل باملراسو وولة جمموعات عمل الكرتونية أو جمموعات
عمل فعلية ال س و وويما أن ذل د يؤدي إىل ارتباك حالة جمموعات العمل الفعلية حتديدا إذ س و وويتعني عليها رفع التقارير
إىل عملية افرتاضية ودعأل األمانة اللجنة التنفيذية إىل النظر احلاجة إىل وضع إطار واضح للجان اليت تعمل باملراسلة
مناقشة
 -18أش و ووار األعض و ووا إىل ميزات العمل باملراس و وولة والفر اليت تتيحها للتص و و ّورف سو و وريعا مبس و وواعدة تكنولوجيا املعلومات وعدم
التقاعس وضووع املوايفووفات هذه البيئة الس وريعة التب ّدل كما أشوواروا إىل أن العمل باملراسوولة د يسوومح للجان املؤجلة
(الصامتة) مبوايفلة العمل
 -19كما ا ُرتح أن تنظر أمانة الدسو و ووتور الغذائي جتارب أجهزة أخرى معنية بوضو و ووع املعايري (االتفا ية الدولية لو اية النباتات
واملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس وغريها) وحتديد أفضل املمارسات.
 -20وس و و ولّ األعض و و ووا الض و و ووو علب احلاجة إىل توفري توجيهات عند تكليف جلنة ما بالعمل باملراس و و وولة لض و و وومان جودة العمل
من حي املش و وواركة ومس و ووؤولية الرئيس اختاذ القرارات وأش و ووري إىل ض و وورورة النظر مبزيد من الد ة العمل نفس و ووه ملعرفة
ويتعني علب اويئة النظر
ما إذا كانأل اللجنة املكلّفة ادرة علب وض ووع موايف ووفة عاملية عن طريق العمل باملراس وولة فحسو و
ّ
توافر الدعم الكا للقيام هبذا العمل ،والقبول باحتمال أال يكون وضع املوايففات ممكنا عي العمل باملراسلة فق
التويفل إىل االستنتاجات
 -21وباإلشارة إىل الصعوبات املتصلة بالعمل باملراسلةّ ،
وضح األعضا أن مسائل كالشفافية وطريقة ّ
والنهوض الفعلي باملوايففة د تكون حم انتقاد.
 -22ومت اإلعراب أيضو ووا عن أن بيئات العمل الفعلية هي األفضو وول للتفاوض وأنه يتع ّني علب اللجان تفادي اختاذ رارات حيوية
باملراسلة وجي استخدام البيئات االفرتاضية جلمع املعلومات فق
 -23وأُشري إىل أن عمل الدستور الغذائي القائم علب التوافق اآلرا بني احلكومات ،خمتلف متاما بطبيعته عن عمل منظمات
غري حكومية مثل املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس اليت تعتمد جز ا كبريا من أعماوا باملراس و و و و و وولة كما اعتُي أن املش و و و و و وواركة
عمليات الكرتونية تفتقر إىل اويبة مقارنة باالجتماعات الفعلية مما ال حيقق أفض وول مس ووتويات االلتزام واحلض ووور وبالتايل
التوافق اآلرا
 -24وأشووار األعضووا إىل أنه ،عند العمل باملراسوولة ،يبدو أن إجناز وثيقة ما واختاذ القرارات بعض احلاالت مها من مسووؤولية
البلد املضيف (الرئيس) بشكل كامل ،وأن القرارات حتال مباشرة إىل اويئة من دون فسح اجملال ملزيد من املنا شات الفنية
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 -25و ما خيص احلاجة إىل توجيهات و واعد من شو و ووأها مسو و وواعدة اللجان علب العمل باملراسو و وولة ،ذكر األعضو و ووا أن وضو و ووع
جمموعة خمتلفة من القواعد وذه اللجان د يؤدي إىل التباس ،وحثوا علب التمتع باحليطة بل حماولة وضع واعد جديدة
 -26وأشو ووارت ممثلة املسو ووتشو ووار القانوين ملنظمة الصو ووحة العاملية ،بالنيابة عن املكتبني القانونيني لكل من منظمة الصو ووحة العاملية
والفاو ،إىل أن القواعد اليت تنطبق علب اللجان اليت تعمل باملراس و و وولة ليس و و ووأل مذكورة يف و و وراحة دليل اإلجرا ات اإلدارية
الو أل احلاضوور كما أشووارت إىل أن متطلبات اللجان ختتلف حبسو ما إذا كانأل تعمل حبضووور األعضووا أو الكرتونيا
وأن أي حاجة إىل توجيهات س و و و ووتنبع من احتياجات أس و و و ووالي العمل احملددة وذ ّكرت األعض و و و ووا باالختالفات اليت متيّز
جمموعة عمل الكرتونية ترفع تقاريرها إىل جلنتها الراعية عن جلنة تعمل باملراسلة وترفع تقاريرها مباشرة إىل اويئة
 -27كما أ ّكدت ممثلة املسووتشووار القانوين ملنظمة الصووحة العاملية علب أنه من املناس و معاجلة سووبل عمل غري فعلية عند النظر
توفري توجيهات إض ووافية وأش ووارت إىل أنه ميكن النظر املنص ووات التكنولوجية وغريها من األدوات املتاحة إىل جان
املستقبل.
الطرق املبتكرة واملقبولة للمضي وضع املوايففات إذا ما رغ األعضا ذل
 -28وختاما ،لفتأل انتباه اللجنة التنفيذية إىل بعض املس ووائل اليت د تس ووتفيد اللجان اليت تعمل باملراس وولة من توجيهات بش ووأها
يف و و و ول إىل االسو و و ووتنتاجات؛ كيفية معاجلة االختالفات
– مثل مشو و و وواركة املرا بني؛ التحقق من اكتمال النصو و و وواب؛ كيفية التو ّ
اآلرا كما سيكون من الضروري عدم النظر املسائل القائمة علب القواعد فحس بل االعتبارات العملية كأمن
البيانات كذل األمر
 -29وسلّ ممثل الفاو الضو علب احتمال وجود عدد كبري من املوايففات القدمية أو غري احمل ّدثة اليت د تتطل انتباها وعمال
جديدا املسو ووتقبل وأشو ووار إىل أنه من املفيد النظر عوامل أخرى د تسو وواهم بروز مسو ووائل تبدو وكأها ال تتناس و و
جيدا مع اللجان القائمة والفاعلة
 -30وا رتح األعض و ووا  ،هبدف دراس و ووة القض و ووايا املطروحة خالل املنا ش و ووات بش و ووكل كامل ،إنش و ووا جلنة فرعية للجنة التنفيذية
وكس و و ووبيل للمض و و ووي دما ،ا ُرتح اعتماد هج "ش و و ووجرة القرارات" عي اختاذ خطوة إىل الورا ومراعاة كافة اخليارات املطروحة
اخليارات احلالية املتاحة دليل اإلجرا ات اإلدارية
عند ا رتاح عمل جديد و د يبدأ هذا العمل عن طريق البح
عند التعامل مع عمل جديد وا ُرتح أيض و و و و ووا أن يأخذ هذا العمل بعني االعتبار الوثيقة  CX/EXEC 16/72/3كأس و و و و وواس
لتحليالت إضووافية إىل جان الوثائق اليت ُعرضووأل سووابقا علب جلنة الدسووتور الغذائي املعنية باملبادئ العامة بشووأن املوضوووم
ذاته
وتضمنأل تعليقات وا رتاحات أخرى ما
ّ -31
•

يلي:

حتليل نوم العمل الذي مت االضطالم به عي وسائل الكرتونية وا رتاح أشكال ممكنة للمستقبل؛
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•

التعلّم من حاالت مثل اوس و و و و و ووتامني (مثال عن نقل عمل من جلنة الدس و و و و و ووتور الغذائي املعنية باألمساك واملنتجات
الس و و و و و وومكية إىل جلنة الدس و و و و و ووتور الغذائي املعنية بنظافة األغذية تأجيل انعقاد اللجنة املعنية باألمساك واملنتجات
السمكية) ووضع إجرا ات واضحة وعملية للعمل عي وسائل الكرتونية للحاالت اجلارية؛
إنش و و و و ووا  ،عند اال تض و و و و ووا  ،جمموعات عمل الكرتونية تابعة للهيئة لرفع التقارير إىل اللجان اليت تعقد اجتماعاهتا بل
إحالة موايففة ما إىل اويئة؛
سيناريوهات أو "مسارات عمل" ممكنة وإعداد وثيقة تُظهر هذه العملية
البح

•
•

االستنتاج
 -32وافقأل اللجنة التنفيذية علب إنشا جلنة فرعية وا ،برئاسة السيدة  ،Yayoi Tsujiyamaنائ رئيس اويئة ،تكون مفتوحة
أمام مجيع أعضا اللجنة التنفيذية وتعمل باللغة اإلنكليزية فق وتستخدم املنصة االلكرتونية التجريبية اخلايفة مبجموعات
العمل االلكرتونية وتكون اختصايفاهتا علب الشكل التايل:

مع األخذ عني االعتبار الوثيقة  CX/EXEC 16/72/3ووثيقة املنا ش و و و و و ووة عن العمل الذي تقوم به اللجان اليت
تعمل باملراس وولة – اليت أعدهتا فرنس ووا وأملانيا ( )CX/GP 16/30 CRD2إلجناز هذه املهمة ،س ووتقوم اللجنة الفرعية
مبا

يلي:

ألف -حتديد اخليارات املتاحة للهيئة عند اختاذ رارات بشأن عمل جديد وفقا للسيناريوهات
 -1إذا كووان العموول اجلووديوود املقرتح يقع
انعقادها)؛
 -2إذا كان العمل اجلديد املقرتح ال يقع
با -

التالية:4

إطووار اختصو و و و و و ووايفو و و و و و ووات جلنووة مؤجلووة (أو جلنووة تنظر
إطار اختصايفات أي جلنة

تووأجيوول

ائمة.

حتديد الفجوات اإلجرائية املمكنة و/أو التوجيهات الالزمة

 -33وطلبأل اللجنة التنفيذية أن ترفع اللجنة الفرعية تقاريرها إىل دورهتا التالية (يونيو/حزيران )2017

إدارة عمل الدستور الغذائي (االستعراض المنتظم) (البند  4من جدول األعمال)

5

ّ -34د مأل األمانة الوثيقة  CX/EXEC 16/72/4اليت تيز حم تركيز االس و و و و و ووتعراض املنتظم إلدارة عمل الدس و و و و و ووتور الغذائي
ض و و و و وحأل األمانة ،من خالل
للفرتة  2017-2016الذي أنيطأل به األمانة من جان الدورة التاسو و و و ووعة والثالثني للهيئة وو ّ
دعوة األعض ووا إىل توفري أي عنايف وور د تس وواعد موايف وولة حتس ووني نطاق االس ووتعراض ،أن خيار الرتكيز علب جمموعات

 4د يشو ّكل هج شووجرة القرارات أداة مناسووبة وذا النشووا
يرتت عنها من تبعات ممكنة
 5الوثيقة CX/EXEC 16/72/4

ومتثّل شووجرة القرارات أداة لدعم اختاذ القرارات تسووتخدم رمسا بيانيا أو منوذجا للقرارات وما
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العمل االلكرتونية س و وويس و وومح باس و ووتعراض أنش و ووطة عدة متعلّقة بإدارة العمل ومدرجة اخلطة االسو و ورتاتيجية احلالية وذل
بصورة متكاملة ومناسبة للسياق (مثل استخدام التكنولوجيات واللغات واملشاركة ومهارات الرؤسا )
 -35وأحاطأل األمانة اللجنة علما بأن وحديت التقييم كل من الفاو ومنظمة الص و و و و و ووحة العاملية د أعربتا عن اس و و و و و ووتعدادمها
للمساعدة االستعراض لضمان أن تكون العملية وا عية وسليمة من الناحية املنهجية
 -36كما أشارت األمانة إىل أها ستوايفل ريفد تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية بأكملها ورفع التقارير السنوية هبذا الشأن إىل اللجنة
التنفيذية ،إىل جان القيام بأنشطة إدارة العمل املتصلة مبجموعات العمل االلكرتونية
المناقشة
رح األعضووا بشووكل عام باختيار جمموعات العمل االلكرتونية كموضوووم لالسووتعراض وأشوواروا إىل أن اوند د س ولّطأل
ّ -37
بتعمق أكي مسألة جمموعات العمل االلكرتونية ضمن وثيقة منا شة ُعرضأل علب
الضو سابقا علب احلاجة إىل النظر ّ
6
الدورة التاسعة والعشرين للجنة الدستور الغذائي املعنية باملبادئ العامة
 -38وشو وودد األعضو ووا علب أن الس و وؤالني األسو وواسو وويني الواج طرحهما مها إىل أي مدى تش و و ّكل جمموعات العمل االلكرتونية
"نظوما فعالة وكفؤة إلدارة العمل" (اودف االسرتاتيجي  )4ومدى جناحها النهوض بعمل الدستور الغذائي
وجع األعض و ووا األمانة علب أن توض و ووح بالتفص و وويل الرواب احملددة القائمة بني جمموعات العمل االلكرتونية واألنش و ووطة
 -39وش و و ّ
الواردة اخلطة االس و ورتاتيجية اليت سو وويشو ووملها االسو ووتعراض ،وطلبأل إىل األمانة أن حتدد بوضو وووح كيفية معاجلتها اجلوان
املتعددة ذات الصلة وذكر األعضا بشكل خا باستخدام اللغات الرمسية باعتبارها جانبا متّصال باالستعراض وأشاروا
إىل احلاجة إىل إجياد التوازن املناسو و و و و عند مقاربة هذا اجلان (إذ د يكون العمل بلغة واحدة أكثر كفا ة مثال من دون
أن يكون بالضرورة أكثر فعالية)
 -40واألسئلة األخرى احملتمل طرحها

سياق االستعراض ،حبس ما ا رتحه األعضا  ،هي:

 -1إىل أي مدى ُحترتم مبادئ الشفافية والشمولية

جمموعات العمل االلكرتونية؟

جمموعات العمل االلكرتونية؟

 -2كيف تُضمن املشاركة اجليّدة
 -3ما هي أفضل املمارسات جمموعات العمل االلكرتونية؟

 -4مووا هي املنووافع والقيود احملتملووة النوواشو و و و و و وئووة عن طرق العموول البووديلووة اليت جيري تطبيقهووا
املوايففات (مثل جمموعات العمل املغلقة)؟

6

امللحق  1بالوثيقة

CX/GP 15/29/6-Add.2

منظمووات أخرى لوض و و و و و ووع
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 -41كما أش ووار األعض ووا إىل ض وورورة دمج مس ووائل أخرى مهمة متعلٌّقة بإدارة العمل (مثل االس ووتخدام الكفؤ للو أل والتعاون
بني اللجان) االسو و ووتعراض ،ولكنّهم أ ّروا بأن حم الرتكيز للفرتة  2017-2016ش و و و ّكل خطوة أوىل االجتاه الصو و ووحيح
وفريفة جيدة للتعلّم تدرجييا وفهم تعقيدات عملية االستعراض املنتظم بشكل أفضل كما متأل اإل شارة إىل أن هذا العمل
ذو يفلة باللجان اليت تعمل باملراسلة (البند )5
االستنتاج
 -42أشووارت اللجنة الفرعية إىل أن االسووتعراض املنتظم إلدارة عمل الدسووتور الغذائي للفرتة  2017-2016سووريّكز علب عمليات
مدى فعاليتها وكفا هتا من حي النهوض بعمل
وإجرا ات العمل اليت تتبعها جمموعات العمل االلكرتونية وسو و و و وويبح
الدستور الغذائي

الطلبات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية للحصول على صفة مراقب في الدستور
الغذائي (البند  5من جدول األعمال)7
ّ -43دمأل األمانة الوثيقة  CX/EXEC 16/72/5وأشوارت إىل أن األمانة ومكتيب املسوتشوارين القانونيني للفاو ومنظمة الصوحة
العاملية د حتققوا من الطلبات األربعة الواردة وثيقة العمل وخلص و ووا إىل أن هناك طلبا واحدا كامال وس و ووليما وهو طل
مؤسسة أغروكري AGRO-CARE
االستنتاج
 -44أويفأل اللجنة التنفيذية بأن يقوم املديران العامان للفاو ومنظمة الصحة العاملية مبا يلي:
 -1منح يففة مرا

ملؤسسة أغروكري  AGRO-CAREرهنا بالشرو الواردة

الوثيقة CRD1؛
(( GHI

 -2طل معلومات إض و و و ووافية من مركز الدراس و و و ووات البيئية وتغري املناخ (  ،) C4CCESومبادرة املوا مة العاملية
وموايف و و و وولة منا ش و و و ووة طلبيهما خالل اجتماعها املقبل (الدورة الثالثة والس و و و ووبعني للجنة التنفيذية) بنا علب املعلومات
الواردة؛
 -3عدم منح يففة مرا

8

لشبكة  RCPاملعنية بالفقرا ؛

 -4اإلبقا علب يف و و و و و ووفة مرا ملنظمتني غري حكوميتني مها االحتاد األورويب للش و و و و و وومع واالحتاد الدويل للبذور مش و و و و و وورية
إىل أن عدم مشاركتهما واستجابتهما يعود إىل تغريات داخلية هيكليهما
 7الوثيقة CX/EXEC 16/72/5؛ الطلبات املقدمة من املنظمات الدولية غري احلكومية للحصول علب يففة مرا  :مؤسسة أغروكري
(الوثيقة )CRD1؛ مركز الدراسات البيئية وتغري املناخ (( )C4CCESالوثيقة )CRD2؛ مبادرة املوا مة العاملية (( )GHIالوثيقة  )CRD3وشبكة ()RCP
املعنية بالفقرا (الوثيقة )CRD4
 8مركز الدراسات البيئية وتغري املناخ ما خيص يففته الدولية ومبادرة املوا مة العاملية ما خيص االعرتاف بدولة تايوان
AGRO-CARE
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 -45كما أش و و و و و ووارت اللجنة التنفيذية إىل أن احتاد التقانة احليوية خ عرض  )49P( 49مل يعد مهتما بالتمتّع بص و و و و و ووفة مرا
هيئة الدستور الغذائي وأويفأل املديرين العامني للفاو ومنظمة الصحة العاملية بإها يففة املرا لالحتاد

جدددوال األعمددال المؤقتددان للدددورة الثددالثددة والسد د د د ددبعين للجنددة التنفيددذيددة والدددورة األربعين للهيئددة
(البند  6من جدول األعمال)9
 -46عرض ووأل األمانة الوثيقة  CX/EXEC 16/72/6ملتمس ووة مدخالت وتويف وويات من اللجنة التنفيذية بش ووأن جدويل األعمال
املؤ تني للدورة األربعني للهيئة والدورة الثالثة والس و و و و و ووبعني للجنة التنفيذية وأش و و و و و ووارت إىل أن املديرين العامني للمنظمتني
سيعدان جدويل األعمال املؤ تني يفيغتهما النهائية علب أساس تويفيات اللجنة التنفيذية وبالتشاور مع الرئيس
 -47كما أشارت إىل اختالف األر ام املرجعية للبنود املوجودة جدويل أعمال اويئة واللجنة التنفيذية من أجل تسلي الضو
علب الوظائف املختلفة اليت تض و و و و ووطلع هبا كل من اللجنة التنفيذية واويئة ومت توض و و و و وويح أن البند  1-15من جدول أعمال
اويئة والبند  8من جدول أعمال اللجنة التنفيذية مها بندان دائمان حني أن البند  7من جدول أعمال اللجنة التنفيذية
كل مسألة حمددة أحالتها اويئة دورهتا التاسعة والثالثني إىل اللجنة التنفيذية.
يش ّ
 -48وذ ّكرت أنه ستتم إضافة الوثيقة عن اللجان اليت تعمل باملراسلة علب جدول أعمال الدورة الثالثة والسبعني للجنة التنفيذية
نتيجة منا شة البند 3
المناقشة
 -49أشو و ووار األعضو و ووا  ،مبوازاة دعمهم جلدويل األعمال املؤ تني للدورة الثالثة والسو و ووبعني للجنة التنفيذية والدورة األربعني للهيئة،
إىل ض و و وورورة أن يُيز جدوال األعمال األدوار املختلفة اليت تض و و ووطلع هبا كل من اللجنة التنفيذية واويئة وإىل ض و و وورورة إعداد
الوثائق مبا يتناس مع وظائف كل من اجلهازين
 -50و حني ذ ّكر األعض و ووا بأن بعض التعليقات علب هذا البند تس و ووتبق املنا ش و ووة عن الدروس املس و ووتفادة (البند  ،)7أش و وواروا
إىل ض و وورورة موايف و وولة التفكري بس و ووبل حتس و ووني إدارة الو أل اللجنة التنفيذية واويئة خالل اجللس و ووة االفتتاحية مثال؛ تنظيم
جلسات اويئة وحدات خمتلفة؛ الو أل املخصص للمسائل الرئيسية والبنود اوامشية واملعروضة لإلحاطة؛ حتسني النظام
طريقة تيسري اجللسات؛ الو أل املخصص إلدال املندوبني مبداخالهتم؛ التكاليف اإلضافية اليت تتكبدها البعثات بفعل
عقد جلسات أطول

9

الوثيقة

CX/EXEC 16/72/6
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 -51وذ ّكر الرئيس مبالحظة املدير العام املس و وواعد ملنظمة الص و ووحة العاملية بش و ووأن أهداف التنمية املس و ووتدامة وأش و ووار إىل أن س و ووتة
أهداف حمددة علب األ ل هي ذات يفوولة بوالية الدسووتور الغذائي أي اودف " 1القضووا علب الفقر" واودف " 2القضووا
التام علب اجلوم" واودف " 3الص و و و و و ووحة اجليدة والرفاه" واودف " 8العمل الالئق ومنو اال تص و و و و و وواد" واودف " 12املهدر
من األغذية وإدارة املواد الكيميائية" واودف " 17عقد الشراكات لتحقيق األهداف"
 -52وأعرب األعض و ووا عن دعمهم ملقرتح الرئيس بإدراج بند فرعي عن الدس و ووتور الغذائي وأهداف التنمية املس و ووتدامة جدول
ويتعني
أعمال الدورة الثالثة والسو و و ووبعني للجنة التنفيذية وأُشو و و ووري إىل أن املقرتح د ورد الو أل املناس و و و و نظرا إىل أنه سو و و و ّ
علب الدس و ووتور الغذائي ،باعتباره جهازا عامال إطار األمم املتحدة ،إبراز رواب واض و ووحة بني أهداف التنمية املس و ووتدامة
وخطته االسرتاتيجية املقبلة ( )2025 – 2020وستعد الفاو ومنظمة الصحة العاملية الوثيقة املتعلّقة بذل
االستنتاج
 -53أحاطأل اللجنة التنفيذية علما جبدويل األعمال املؤ تني للدورة األربعني للهيئة والدورة الثالثة والسو و و و و و وبعني للجنة التنفيذية
(املرفق الثاين) وأويف و و و و ووأل بإض و و و و ووافة بندين جديدين علب جدول األعمال املؤ أل للدورة الثالثة والس و و و و ووبعني للجنة التنفيذية
أي بند عن اللجان اليت تعمل باملراس وولة وبند عن الدس ووتور الغذائي وأهداف التنمية املس ووتدامة كما أها وافقأل علب منح
الوثائق الواردة علب جدويل أعمال اويئة واللجنة التنفيذية أر اما مرجعية خمتلفة وتويفيات حمددة لكل من اجلهازين
 -54ويف ّورح ممثل منظمة الصوحة العاملية أن الفاو ومنظمة الصوحة العاملية سوتحيطان علما بتويفويات اللجنة التنفيذية عند وضوع
اللمس و و و و و و ووات األخرية علب جوودويل األعمووال املؤ تني للوودورة األربعني للهيئووة والوودورة الثووالثووة والس و و و و و ووبعني للجنووة التنفيووذيووة
وأن املنظمتني الراعيتني تدعمان جهود األمانة الرامية إىل التمييز بني جدويل أعمال كل منهما مما حيد إىل أ ص و و و و و ووب درجة
من التداخل غري الضروري مبوازاة إ امة الرواب الضرورية بني اويئة واللجنة التنفيذية

ما يستجد من أعمال (البند  7من جدول األعمال)
الدروس المستفادة من الدورة الحادية والسبعين للجنة التنفيذية والدورة التاسعة والثالثين للهيئة
 -55نا ش األعض و و ووا الدروس املس و و ووتفادة وترد العنايف و و وور اليت طرحها األعض و و ووا حبسو و و و املوض و و وووم
شكل خريطة ذهنية بصرية ملوايفلة تطويرها وحتليلها
إدارة الو أل:
•
•
•
•

منا شة املسائل مع األ اليم بل عقد االجتماعات
عرض االستنتاجات علب الشاشة
تشجيع املزيد من التنسيق علب املستوى اإل ليمي توفريا للو أل
ضمان توزيع الوثائق بلغات العمل الو أل املناس

ما يلي كما أها متاحة
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•
•
•
•
•

حتديد املواضيع اليت ميكن منا شتها بشكل أفضل علب مستوى اللجنة التنفيذية
إتاحة نسخ مطبوعة من تقرير اللجنة التنفيذية ووثائق املنا شة للهيئة
حتديد واعد بشأن طول املداخالت وتشديد إجرا ات اليوتوكول
حتديد أطر زمنية للمنا شات و أل مبكر من االجتمام
تدري املندوبني ليستعدوا بشكل أفضل لالجتماعات

التغيريات اإلجيابية
•
•
•

املزيد من االنفتاح بفضل التبادالت غري الرمسية السابقة
أوجه تآزر جديدة
حتسني جودة وثائق العمل

املنا شات الفنية
•
•
•

اللجنة التنفيذية:

الدورة التاسعة والثالثني للهيئة:

تفادي أن تكون االعرتاضات اويئة متنا ضة مع رارات اللجان الفنية
تفادي املنا شات الفنية علب مستوى اويئة
حتسني استخدام الرسائل الدورية

التقارير:
•
•

ضمان إدارة أفضل للتقارير بني اللجان
إبراز كيفية التويفل إىل االستنتاجات بشكل أوضح

ونوابه
رئيس اويئة ّ
•
•
•

اجتمام واحد مما حيد من فعالية اجللسة واستمراريتها

تفادي وجود أربعة رؤسا خمتلفني
حتسني مهارات الرئاسة لتوجيه احلوار
ضم مقاعد نواب الرؤسا إىل مقاعد البعثات القطرية باعتبارهم مراجع يّمة

التخطي
•
•
•
•
•
•
•
•

حتسني التحضري لالجتماعات
حتسني التحضري مع االستناد إىل دليل اإلجرا ات واجلوان القانونية للعمل
حتسني التخطي الستباق املسائل الشائكة
ضمان إدراج بنود أساسية (وغري مكررة) علب جدول األعمال
حتسني إخطار اويئة باملسائل اخلايفة باللجنة التنفيذية
دعوة مجيع رؤسا اللجان إىل حضور اجتماعات اويئة
جعل رارات اللجنة التنفيذية ائمة اويئة
حل النقا الشائكة الرئيسية من خالل جلان التنسيق اإل ليمية
ّ
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•

تأخري عقد انتخابات أعضا اللجنة التنفيذية للحؤول دون فقدان الذاكرة املؤسسية

بيانات الشركا خالل دورة اويئة
•
•

ضمان أن يرّكز الشركا علب املسائل اليت يعىن هبا أعضا الدستور الغذائي
اإل رار بالدور اوام للشركا هذا السياق

االستنتاج
 -56أحاطأل اللجنة التنفيذية علما باعتبارات األعضا اخلايفة بالدروس املستفادة من الدورة احلادية والسبعني للجنة التنفيذية
والدورة التاسعة والثالثني للهيئة وأشارت األمانة إىل درهتا علب تنفيذ بعض األفكار دون أي تأخري ،حني د يتطل
البعض اآلخر مزيدا من البح

تعزيز دور اللجنة التنفيذية وعملها
 -57أش و ووار األعض و ووا إىل أن هذه املس و ووألة مرتبطة ارتباطا وثيقا مبنا ش و ووة الدروس املس و ووتفادة من الدورة احلادية والس و ووبعني للجنة
التنفيذية و د مت اإلدال باملالحظات التالية:
•

لقد حت ّس و ون عمل اللجنة التنفيذية مع الو أل ومتأل االسو ووتفادة من حلقات العمل ومناسو ووبات نظّمتها األمانة إل امة
تبادل غري رمسي؛

•

إن حجم اللجنة التنفيذية جيعلها مناس و و و ووبة بش و و و ووكل خا
وريفدها مما يستدعي رؤية اسرتاتيجية؛

ملعاجلة مس و و و ووائل مثل إعداد اخلطة االسو و و و ورتاتيجية للهيئة

•

ال ميكن ملنا شات اللجنة التنفيذية عن املسائل اخلايفة مبيزانية الدستور الغذائي أن تق ّدم يمة مضافة إال إذا ُعقدت
بل أن تتخذ املنظمتان الراعيتان رارات بشأن ميزانية الدستور الغذائي

 -58كما أشووار األعضووا إىل أن املعلومات املسوورتجعة املتاحة لرؤسووا الدسووتور الغذائي د حت ّسون أدا هم البالغ األمهية لضوومان
جناح عملية وضو و ووع املوايفو و ووفات و د تدعو احلاجة إىل إجياد طرق إلتاحة املعلومات املسو و وورتجعة غري تل الواردة حاليا
املسح لتقييم رضا املستخدمني
وجعوا األمانة علب موايف وولة
 -59وأعرب األعض ووا عن تقديرهم إزا التبادل غري الرمسي للتجارب (عي حلقات العمل مثال) وش و ّ
تيسري مثل هذه الفر وا ُرتح عقد اجتمام غري رمسي مشرتك للرؤسا وأعضا اللجنة التنفيذية ملا د تكون له من فائدة
اسرتجام املعلومات املتبادلة
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المرفق الثاني

مشروع جدول األعمال المؤقت للدورة األربعين لهيئة الدستور الغذائي
مركز المؤتمرات الدولي ،جنيف ،سويسرا
 8 –3يوليو/تموز

*

2017

البند

الموضوع

الوثيقة

-1

اعتماد جدول األعمال

CX/CAC 17/40/1

-2

تقرير رئيس الدورتني الثانية والسبعني والثالثة والسبعني للجنة التنفيذية

REP17/EXEC1
REP17/EXEC2

-3

تقارير جلان التنسيق املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية تقارير جلان التنسيق
دليل اإلجرا ات

-4

التعديالت

-5

االعتماد النهائي لنصو
 -التعليقات

CX/CAC 17/40/2

الدستور الغذائي

الدستور الغذائي عند اخلطوة

CX/CAC 17/40/3
CX/CAC 17/40/4

-6

اعتماد نصو
 -التعليقات

-7

إلغا نصو

-8

ا رتاحات لعمل جديد

CX/CAC 17/40/8

-9

و ف العمل

CX/CAC 17/40/9

-10

التعديالت

-11

االستعراض املنتظم إلدارة عمل الدستور الغذائي

-12

املسائل الناشئة عن تقارير اويئة واللجنة التنفيذية واألجهزة الفرعية

-13

املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية اخلايفة بالدستور الغذائي

5

CX/CAC 17/40/5
CX/CAC 17/40/6

الدستور الغذائي

CX/CAC 17/40/7

موايففات الدستور الغذائي والنصو

ذات الصلة

*

CX/CAC 17/40/10
CX/CAC 17/40/11

*

CX/CAC 17/40/12
CX/CAC 17/40/13

ترد البنود املظللة من جدول األعمال كل من جدول أعمال الدورة الثالثة والسبعني للجنة التنفيذية والدورة األربعني ويئة الدستور الغذائي
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البند

الموضوع

الوثيقة

1-14

الودعم العلمي املقودم من منظموة األغوذيوة والزراعوة ومنظموة الصو و و و و و وحوة العوامليوة إىل
*
الدستور الغذائي :تقرير عن األنشطة والعمل املستقبل

CX/CAC 17/40/14

2-14

الودعم العلمي املقودم من منظموة األغوذيوة والزراعوة ومنظموة الصو و و و و و وحوة العوامليوة إىل
*
الدستور الغذائي :املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية

CX/CAC 17/40/15

1-15

املس و و ووائل الناش و و ووئة عن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص و و ووحة العاملية :مس و و ووائل
السياسات واملسائل ذات الصلة

CX/CAC 17/40/16

جمال تنمية القدرات:

2-15

أنشو و ووطة منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصو و ووحة العاملية
تقرير عن األنشطة

3-15

حساب أمانة الدستور الغذائي (حساب األمانة الثاين) :تقرير عن األنشطة

CX/CAC 17/40/18

-16

العال ات بني هيئة الدستور الغذائي واملنظمات الدولية األخرى

CX/CAC 17/40/19

-17

ونواب الرئيس وأعض و و و و ووا اللجنة التنفيذية املنتخبني علب أس و و و و وواس
انتخاب الرئيس ّ
جغرا وتعيني املنسقني

CX/CAC 17/40/20

-18

حتديد البلدان املسؤولة عن تعيني رؤسا األجهزة الفرعية التابعة للدستور الغذائي

CX/CAC 17/40/21

-19

ما يستجد من أعمال

-20

اعتماد التقرير

CX/CAC 17/40/17
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مشروع جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة والسبعين للجنة التنفيذية
مقر منظمة الصحة العالمية ،جنيف ،سويسرا
 30 –27يونيو/حزيران

2017

البند

الموضوع

الوثيقة

-1

اعتماد جدول األعمال

CX/EXEC 17/73/1

-2

االستعراض التقييمي

CX/EXEC 17/73/2

-3

االستعراض املنتظم إلدارة عمل الدستور الغذائي

-4

إعادة تنشي جلان التنسيق اإل ليمية

CX/EXEC 17/73/4

1- 5

اخلطة االسرتاتيجية للدستور الغذائي للفرتة  2019-2014واسرتاتيجية االتصاالت
اخلايفة به :حالة التنفيذ

CX/EXEC 17/73/5

**

CX/EXEC 17/73/3

2025-2020

2-5

مشروم اخلطة االسرتاتيجية للدستور الغذائي للفرتة

3-5

اللجان اليت تعمل باملراسلة

CX/EXEC 17/73/7

4-5

الدستور الغذائي وأهداف التنمية املستدامة

CX/EXEC 17/73/8

1-6

املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية اخلايفة بالدستور الغذائي

2-6

الودعم العلمي املقودم من منظموة األغوذيوة والزراعوة ومنظموة الصو و و و و و وحوة العوامليوة إىل
**
الدستور الغذائي :املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية

CX/EXEC 17/73/10

-7

العال ات بني س و و و و و ووياس و و و و و ووات منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص و و و و و ووحة العاملية
واسرتاتيجياهتما وخطوطهما التوجيهية وعمل الدستور الغذائي

CX/EXEC 17/73/11

-8

املسائل الناشئة عن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

-9

الطلبات املقدمة من املنظمات الدولية غري احلكومية للحصو ووول علب يفو ووفة مرا
الدستور الغذائي

-10

ما يستجد من أعمال

-11

اعتماد التقرير

**

CX/EXEC 17/73/6

CX/EXEC 17/73/9

