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برانمج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي
الدورة الثامنة والسبعون
مقر منظمة الصحة العاملية ،جنيف ،سويسرا،

 14-10فرباير/شباط 2020

انعقاد الدورة الثانية واألربعني هليئة الدستور الغذائي :التعقيبات على التغيريات واالقرتاحات ملزيد من التحسينات
(من إعداد أمانة الدستور الغذائي)
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مقدمة
أقرت يف دورهتا السادسة والسبعني1بضرورة حتسني إدارة الوقت خالل دورات هيئة الدستور
إن اللجنة التنفيذية ،إذ ّ
الغذائي لضمان النظر الواجب يف البنود املدرجة على جدول أعماهلا ،وافقت على أن تعمل أمانة الدستور الغذائي
مع رئيس اهليئة ونوابه لتحديد احللول احملتملة ورفع التقارير إىل الدورة السابعة والسبعني للجنة التنفيذية هبذا
الشأن ،مع توفري املواد ذات الصلة سل ًفا ألعضاء اللجنة التنفيذية.
وقد أُخذ الطلب الصادر عن اللجنة التنفيذية يف دورهتا السادسة والسبعني وكذلك الشواغل اليت أعربت عنها
الوفود خالل الدورة احلادية واألربعني للهيئة 2بعني االعتبار لدى وضع جدول األعمال واجلدول الزمين للدورة
الثانية واألربعني للهيئة .ومت إجراء عدد من التغيريات وإاتحة حملة عامة للجنة التنفيذية يف دورهتا السابعة والسبعني،3
على الرغم من إرجاء املناقشة إىل دورة الحقة .وميكن تلخيص هذه التغيريات على النحو التايل:
 اجللسة االفتتاحية :بدأت أعمال اجللسة قبل  30دقيقة من موعدها احملدد واقتصر املتحدثون على منظمةاألغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ورئيس اهليئة؛
نظرا إىل
 جدول األعمال :مت حذف بندين من جدول األعمال (االستعراض املنتظم إلدارة عمل الدستور الغذائي ًتناوله من قبل اللجنة التنفيذية وإمكانية اإلشارة إىل البندين من خالل تقرير اللجنة التنفيذية والتقرير عن مناقشات
اخلرباء مع املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية) وتنظيم أحداث جانبية ملعاجلة احملتوى اجلوهري
بشأن حساب أمانة الدستور الغذائي وتنمية القدرات من قبل املنظمة ومنظمة الصحة العاملية؛

 1الفقرة  13من الوثيقة
 2الوثيقة REP18/CAC
 3الوثيقة CX/EXEC 19/77/13

REP19/EXEC1

CX/EXEC 20/78/3

2

 اجلدول الزمين :اسرتاحات غداء أقصر (ساعة واحدة ونصف الساعة بدالً من ساعتني) ،عدم تنظيم أيأحداث جانبية خالل اسرتاحة الغداء ،واختاذ ترتيبات الحتمال عقد جلسات مطولة أو مسائية).
 األحداث اجلانبية :تقليل عدد األحداث اجلانبية بعقد معظم األحداث اجلانبية يوم إعداد التقرير لتفاديالتأثري على مناقشات اجللسات العامة.
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التنفيذ
نُ ّفذت التغيريات حسبما ُحدد خالل الدورة الثانية واألربعني للهيئة .ومت تلقي التعقيبات حول الدورة عن طريق
دراسة استقصائية بشأن مدى رضا املشاركني كانت مفتوحة أمام اجلميع .وعقد الرئيس أيضا اجتماعا غري رمسي
مع رؤساء مجيع األجهزة الفرعية التابعة للدستور الغذائي يوم إعداد التقرير من أجل مجلة أمور ،منها تلقي تعقيبات
بشأن سري عمل الدورة الثانية واألربعني للهيئة.
وكانت التعقيبات بشأن الدورة إجيابية على العموم .غري أن املشاركني يف الدراسة االستقصائية أبرزوا بعض اجملاالت
اليت يتعني إجراء حتسينات فيها ،واليت مشلت حتسني االتصاالت خبصوص الرتتيبات اخلاصة ابجللسات املسائية،
وخاصة عند استئنافها بعد إجراء عمليات انتخاب ،ابستخدام قنوات اتصال متعددة قدر اإلمكان (اإلعالن من
املنصة ،على الشاشات وغري ذلك ).وإمكانية احلصول مسب ًقا وإلكرتونيًا على اجلدول الزمين الذي أتيح عند
التسجيل يف شكل كتيّب .وحظيت مسألة إدارة الوقت املخصص لبنود جدول األعمال اليت تنطوي على مناقشات
صعبة بعدد كبري من التعقبيات ،وساد شعور عام بضرورة حتسني هذه املسألة ،وإذا اقتضى األمر ،استخدام آليات
جديدة ملعاجلة مثل هذه األمور للحيلولة دون إجراء مناقشة مستفيضة يف اجللسات العامة ودون إلقاء بند واحد
أيضا العديد من
أو اثنني من البنود بظالهلما على ابقي بنود جدول األعمال .وتتناول الدراسة االستقصائية ً
اجلوانب األخرى لالجتماع من املرافق املتاحة إىل خدمات الرتمجة التحريرية والفورية اليت ال تتصل مباشرة ابلتغيريات
السالفة الذكر .غري أن بعض النقاط اإلضافية اليت أثريت هي ذات صلة مبسألة إدارة الوقت ،مبا يف ذلك إعداد
واثئق أقصر ،وتزويد اهليئة بتوجيهات أكثر بشأن طبيعة املناقشات يف اهليئة مقارنة ابألجهزة الفرعية ،وتفادي
كيزا ،وتوفري املزيد من
التدخالت املتكررة ،واعتماد فرتات اسرتاحة ميكنها أن تسهم يف إجراء مناقشات أكثر تر ً
املعلومات عن اهلدف من التقرير وهيكله للتقليل إىل أدىن حد ممكن من طلبات إدراج نص إضايف أثناء عملية
االعتماد.
وابإلضافة إىل ما ورد أعاله ،سلّط االجتماع غري الرمسي للرؤساء الضوء على نطاق املناقشات الفنية اليت جرت
خالل الدورة الثانية واألربعني ،مؤكدا أن تركيز اهليئة ينبغي أن ينصب على السعي إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء
علما ابألساس الذي يقوم عليه عدم التوصل إىل توافق يف اآلراء وحتديده بكل بساطة بدالً من إجراء
أو األخذ ً
مناقشات فنية مستفيضة وإعادة فتح النقاشات الفنية .وقد أشري إىل أن ينبغي ابألحرى عقد املناقشات الفنية
خالل دورات األجهزة الفرعية اليت يتمتع فيها املشاركون ابملعارف واخلربات ذات الصلة .وهذا يربز احلاجة إىل
مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني مسألة إدارة الوقت وكذلك احلاجة إىل وضع آليات لفهم املسائل املتعلقة بعدم
التوصل إىل توافق يف اآلراء ومعاجلتها على حنو أفضل ،وال سيما عندما تصبح جلية يف وقت متأخر جدا من
عملية وضع املواصفات .وتضمنت االقرتاحات خبصوص كيفية حتسني هذه املسألة ما يلي:
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دائما ،فإنه إبمكان التحقيق فيما إذا كان من
ومع اإلقرار أبن التوصل إىل توافق يف اآلراء ليس أمرا ممكنًا ً
املمكن حتسني الطريقة اليت تتم هبا معاجلة مسألة عدم التوصل إىل توافق يف اآلراء على مستوى األجهزة
الفرعية ،أن يسهم أيضا يف إجراء مناقشات أكثر فعالية يف اهليئة؛



وتعزيز أو حتسني اآللية اليت ميكن من خالهلا النظر يف التعليقات اخلطية يف األجهزة الفرعية لضمان مناقشة
مجيع وجهات النظر بشكل كاف يف تلك املرحلة؛



وتقدمي توجيهات بشأن الكيفية اليت ميكن هبا للرؤساء ضمان أن يربزوا بشكل أفضل ،يف تقارير االجتماعات،
األساس الذي تقوم عليه التحفظات خبصوص املواصفات اليت جيري تقدميها العتمادها بصورة هنائية؛



وزايدة استخدام املوارد املتاحة يف إدارة مناقشات اهليئة مثل تقارير اللجنة التنفيذية ورؤساء األجهزة الفرعية.

اخلالصة
جيدا رغم وجود
عموما ولقيت
ً
استحسان ً
اتّسمت الرتتيبات التنظيمية اخلاصة ابلدورة الثانية واألربعني ابلفعالية ً
حتسينات ميكن إدخاهلا يف جمال التنفيذ .وينبغي إاتحة املعلومات املتعلقة بتوقيت الدورات مسبقا وتوفريها إلكرتونيًا
علما بفعالية أكرب أبي تغيريات تطرأ على اجللسات واجلدول الزمين،
ويف شكل ورقي .كما ينبغي اإلحاطة ً
وال سيما يف ما خيص اجللسات املسائية وابستخدام إن أمكن ذلك قنوات متعددة لضمان املشاركة الكاملة يف
هذه اجللسات .وهذا أمر ابلغ األمهية عندما ميكن إجراء عملية انتخاب بني جلسة ما بعد الظهر واجللسة املسائية.
وينبغي مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل حتسني إدارة الوقت املخصص لبنود جدول األعمال ،وال سيما يف حالة
مسائل غري متوقعة ابستخدام املوارد املتاحة والنهج اجلديدة عند االقتضاء ،مبا يف ذلك التحلي ابملرونة ألخذ
فرتات اسرتاحة ،وهو ما قد ييسر املناقشات.
وينبغي إيالء االعتبار ملا ينبغي إدخاله على مستوى األجهزة الفرعية من حتسينات ميكن أن تساعد على ضمان
النظر يف مجيع املسائل الفنية ،مبا يشمل األساس الفين الذي تقوم عليه التحفظات ،وتوثيقها قبل انعقاد اهليئة.
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توفري املزيد من التوجيهات للمندوبني بشأن طبيعة القضااي اليت ستثار يف اهليئة وكيفية التعبري عن االعرتاض
و/أو التحفظ؛

وكانت التعقيبات غري الرمسية الواردة من املنظمات اليت تتمتع بصفة مراقب واليت شاركت يف مناقشات اخلرباء مع
املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إجيابية ،إذ أشارت إىل أن توفري وقت وفضاء خمصصني
للمراقبني يضفي املزيد من الوضوح على عملهم من حيث صلته ابلدستور الغذائي ومي ِّّكن أيضا من إجراء مناقشة
أكثر انفتاحا وغىن ابملعلومات حول مسائل حمددة .ويف حني كانت تعقيبات املراقبني الذين شاركوا يف الدراسة
االستقصائية خمتلطة وتضمنت بعض اجلوانب اإلجيابية حيث أشاروا إىل الفرصة اليت أاتحها الرئيس للمراقبني
للقيام مبداخالت ،فإن آخرين رأوا أن برزوهم يف اهليئة أقل.
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التوصيات

إن اللجنة التنفيذية يف دورهتا الثامنة والسبعني مدعوة إىل القيام مبا يلي:
-1

أتكيد استمرار التغيريات اليت طرأت على الدورة الثانية واألربعني للهيئة يف ختطيط الدورة الثالثة واألربعني وتنظيمها؛
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ومعاجلة املسائل املتعلقة ابإلبالغ عن توقيت اجللسات املسائية وإاتحة اجلدول الزمين الشامل إلكرتونيا وقبل انعقاد
اجللسة؛

-3

والطلب إىل الرؤساء واألمانة وضع اسرتاتيجيات للحيلولة دون إجراء مناقشات فنية مستفيضة خبصوص املواضيع
اليت ال يوجد توافق يف اآلراء بشأهنا من أجل تيسري إحراز التقدم املناسب من حيث التوقيت؛

-4

والطلب إىل الرؤساء واألمانة العمل معا لضمان إيالء االعتبار الواجب للتعليقات اخلطية الواردة وإدراج األساس
الفين للتحفظات يف تقارير االجتماعات.

