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 متاباة   آرائهاا  املنظمات غري احلكومية الدولية إمكانية إباداء  بعض نشأتها منظمة األغذية وال راعة منذ منحت- 4

، حاددت بدقاة   1597ويف عاام  . الفنياة  واملاؤررات  اخلاااء  اجتماعاات  يف واملشاارمة  الرئاسية إىل اجتماعات األجه ة

ويف السانوات األخارية، تعاّ   بااطراد دور منظماات      . معايري مشارمة املنظمات غاري احلكومياة الدولياة يف االجتماعاات    

ومسا  لفئاات   . على أساس عدم االعرتاض اجملتمع املدني يف املنظمة ويف اجتماعاتها، أحيانا  على أساس غري رمسي أو

من املنظمات مل تكن متوقعة يف النصوص األساسية باملشارمة يف اجتماعات حماددة، أحياناا  اوجاب إجاراءات خاصاة      

إجراءات وآليات حمددة ملشارمة منظمات اجملتماع املادني يف    دستوريةوعالوة على ذلك، وضعت بضعة أجه ة . مؤقتة

ويف السنوات القليلة املاضية، قّدمت طلبات فحواها أنه ينبغي علاى منظماة   . تها فيما بني الدوراتاجتماعاتها ويف أنشط

األغذية وال راعة توضي  اإلجراءات اخلاصة اشارمة املنظماات غاري احلكومياة الدولياة ومنظماات اجملتماع املادني يف        

 منظماة  اسارتاتيجية "رغوباا  نظارا  للحاجاة إىل تنفياذ     وسيكون ذلك أمرا  م. اجتماعاتها أو إعادة النظر يف هذه اإلجراءات

 .اليت اعتمدت مؤخرا  تنفيذا  فعاال" املدني اجملتمع منظمات مع بالشرامات اخلاصة وال راعة األغذية

 

تشري النصوص األساسية إال إىل املنظماات غاري احلكومياة الدولياة، الايت ال ر ال غاري نسابة ضائيلة مان            ال- 3

ويف حني اعتا يف املاضي أن املنظمات غري احلكومية الدولية، حسب التعريف الوارد يف الفقرة . منظمات اجملتمع املدني

رافق تطوٌر توسع وتنوع قطااع  ، ممة العاملية، مع مرور الوقتأعاله، هي املنظمات الوحيدة اليت هلا دور بار  يف احلو 4

فلام يكان يعتاا يف الساابق أن مان املناساب أن تشاارا املنظماات         . التعاون الدولي وعالقاته مع منظومة األمام املتحادة  

وصااحبه   لكن ذلك املوقاف تطاور تادر يا    . الوطنية، حتى ولو بصفة مراقب، يف اجتماعات اهليئات احلكومية الدولية

 . تطّور يف املصطلحات

 

الايت ال تساتهد  الارب ، والايت تقادم       املنشاأة رمسياا   فقا  إىل اجلهاات   " منظمة غري حكومية"تشري تسمية - 9

ة ولكنهاا ال تكاون يف ما ري مان األحياان      أو تعبئ الرأي العام يف اجملاالت ذات الصلة انظومة األمام املتحاد  /خدمات و

يف منظومة األمم املتحادة، ااا يف ذلاك يف     "منظمات اجملتمع املدني"وهكذا، أدخلت فكرة  .مم لة لقطاعات من السكان

 ومجااهري ومصاا    أهادا   حاول  الايت تانظم نفساها    االجتماعياة  منظمة األغذية وال راعة، لتشمل املواطنني واحلرمات

منظماات اجملتماع املادني املنظماات غاري احلكومياة        وتشامل . مواضيعية معينة يف اجلدل الدائر حول احلوممة يف العامل

ومذلك فئات أخرى من اجلهات الفاعلة، من م ل احلرمات االجتماعية والسكان األصليني والسالطات اللياة ورجاال    

  . األعمال ومجاعات الباح ني
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ياذ مناذ أواخار    ُوضع االنفتاا  األوساع ملنظماة األغذياة وال راعاة علاى منظماات اجملتماع املادني موضاع تنف          - 6

فاذ عادد مان الرتتيباات املبتكارة      ، حيا  ن 1556لألغذية، الاذي عقاد عاام     العاملي القمة يف أعقاب مؤرر 2التسعينات

وبعاد ماؤرر القماة ذاا، تارعت املنظماة يف      . منظمات اجملتمع املدني يف مؤرر القماة /ملشارمة املنظمات غري احلكومية

منظمات اجملتمع املدني يف االجتماعات املتعلقة اتابعاة  /ختفيف إجراءاتها فيما يتعلق اشارمة املنظمات غري احلكومية

 احلكومية غري املنظمات مع التعاون سياسة واسرتاتيجية، اعتمدت منظمة األغذية وال راعة 1555ويف عام . مؤرر القمة

ولكن، . املدني اجملتمع منظمات مع اسرتاتيجية الشرامات 2114، اليت حلت حملها يف عام املدني اجملتمع ومنظمات

، مشارمة منظمات اجملتماع املادني   املدني اجملتمع منظمات مع اسرتاتيجية الشراماتمن  49مما تنص صراحة الفقرة 

يف اجتماعات منظمة األغذية وال راعة حمكومة بالقواعد املنصوص عليهاا يف النصاوص األساساية، وهكاذا فإنهاا تقتصار       

 .رمسيا  على املنظمات غري احلكومية الدولية

 

 اجملتمع املدنيمنظمات  القواعد واملمارسات احلالية املتعلقة مبشاركة-  ثانيا

 يف اجتماعات املنظمة

 

 أحكام النصوص األساسية- ألف

 

اإلطار القانوني العام املتعلق اشارمة منظمات اجملتمع املدني يف اجتماعات وأنشطة املنظمة منصاوص علياه يف   - 7

 غاري  املنظماات  ماع  العالقاات  بشاأن  وال راعاة  األغذية منظمة سياسة( "م)النصوص األساسية للمنظمة، خصوصا  اجل ء 

، (الدولياة  احلكومياة  وغاري  احلكومياة  باملنظماات  يتعلاق  فيماا ) املراقاب  صافة  مان   ( "ن)واجلا ء   "احلكومية الدولياة 

يف السادساة واألربعاني بعاد املائاة     مماا أقرهاا اجمللا  يف دورتاه      املادني  اجملتمع منظمات مع اسرتاتيجية الشراماتو

2114عام  نيسان/أبريل
وممالحظة عامة، جتدر اإلتارة إىل أن اإلجراءات املنصاوص عليهاا يف النصاوص األساساية،     . 3

، تعك  نهجا  تقييديا  إىل حّد ما جتاه مشارمة املنظماات غاري احلكومياة يف اجتماعاات     1597اليت ووفق عليها يف عام 

ظمة، لكن اإلطار القانوني يظل إىل حد مبري ومما هو موض  يف هذه الوثيقة، حدث تطور يف املمارسة العملية للمن. املنظمة

   .هو نفسه

                                        
 العااملي  القماة  ماؤرر  هلاا يف  إهلاماا   واالجتماعاات  وال راعاة  األغذياة  منظمة أنشطة يف املدني اجملتمع منظمات دور تع ي  عملية مدخالت وجدت  2

 أعطاى  ،2112 عاام  يف الحاق  وقت ويف. هذا املؤرر مبرية يف إجنا  احلكومية الدولية مساهمةاملنظمات غري  من ساهم العديد إذ ،1556 عام لألغذية

 مان  املادني  اجملتماع  منظماات  ماع  وال راعاة  األغذية امليدانية ملنظمة للعالقات قوية دفعة" االنعقاد بعد سنوات مخ : لألغذية العاملي القمة مؤرر"

ماع   تنسايق  مراما   وال راعاة  األغذياة  ملنظمة اإلقليمية عينت املكاتب لذلك، ومنتيجة. القمة هذا مؤرر عملية يف األخرية لتلك الشاملة املشارمة خالل

  .اإلقليمي الصعيد على املدني اجملتمع منظمات مع العالقات بغية تع ي  املدني اجملتمع
 .CL146/Repبالوثيقة ( واو)امللحق   3

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn2
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 الصفة اليت  و  أن رن  اوجب النصوص األساسية

 

قاد تأخاذ تاكال  مان      4تنص النصوص األساسية على أن العالقات الرمسية مع أي منظمة دولية غاري حكومياة  - 8

صافة  : "أنشطة منظمة األغذية وال راعة ومستوى التعااون املتاوخى    ما خصيفأتكال ثالثة وفقا  ألهمية جمال نشاطها 

 .5"اتصالصفة  أو تخصصم استشاريصفة  أو استشاري

 

تعك  مل صفة مستوى من املشارمة خمتلفا  لكن هناا جمموعة مشرتمة من املتطلبات األساسية الايت ياتعني   - 5

 :وميكان تلخايص هاذه املتطلباات علاى النحاو التاالي       . استيفائها بغض النظر عن الصفة اليت ران  يف نهاياة املطاا    

 الاذي  للميادان  مافياة  بدرجة مم لة تكون وأن نشاطها، وجمال تكوينها يف دولية صفة املنظمة املعنية ذات أن تكون( 1)

وباإلضاافة إىل ذلاك، ينبغاي أن    . منظماة  وإجاراءات  مفوضاون  ومم لون دائم إداري جها  هلا يكونأن  (2)فيه  و تعمل

 . سقة مع والية منظمة األغذية وال راعة ودستورهامتتكون أهدا  املنظمة غري احلكومية الدولية وأنشطتها 

 

من املؤرر، بناء على اقارتا  مان    االستشاريبناًء على طلب املنظمة غري احلكومية الدولية املهتمة، رن  صفة - 11

مان   االتصاال صافة  و االستشااري املتخصاص  اجملل ، أو من اجملل  أثناء فرتات ما بني الدورات، يف حني رن  صفة 

وتظل الصفة الرمسية املمنوحة من منظمة األغذية وال راعة ملنظمة دولية غاري حكومياة قياد املراجعاة وقاد      . 6دير العامامل

 .7تنهى أو حيافظ عليها حسب االقتضاء

 

 املشارمة يف اجتماعات املنظمة

 

استشاارية يف دورات املاؤرر، ميكان هلاا أن      بصافة  تتمتاع  حكوميةغري منظمة دولية فيما يتعلق اشارمة أي - 11

 الفنياة  واللجاان  الرئيساية  اللجان وجلسات للمؤرر العامة حلضور اجللساتومساعدون  ترسل مراقبا  يصحبه مستشارون

 الرئيساية  اللجاان  هاذه  أمام الكلمة أخذ املراقبني هلؤالء و و . 19 املادة اقتضى املشكلة الفنية واللجان عنها املتفرعة

 حاق  هلام  يكاون  أن دون الارئي ،  طلاب  علاى  بنااء  فيهاا  جتارى  الايت  املناقشات يف واالترتاا عنها املتفرعة واللجان

 يو عاوا  أن وهلم للمؤرر، العامة اجللسات يف الكلمة أخذ للمؤرر، العامة اللجنة من اوافقة هلم،  و  مما .التصويت

الايت   كومياة احل غاري  دولياة ة المنظمو و  أيضا  لل 8.الكاملة بنصوصها املؤرر على مي لونها اليت املنظمات نظر وجهات

  .اجملل  يصحبه مستشارون حلضور جلساتاستشاري أن ترسل مراقبا   بصفة تتمتع

 

                                        
 .من الالئحة العامة( م)اجل ء   4
 من الالئحة العامة ( م)من اجل ء  16-5الفقرات   5
 .من النصوص األساسية( م)من اجل ء  19و  12و  11الفقرات   6
  من النصوص األساسية( م)من اجل ء  25-26الفقرات  7
  من املادة السابعة عشر من الالئحة العامة 4الفقرة   8
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استشاارية متخصصاة إلرساال مراقاب      بصفة اليت تتمتعولية الد كوميةاحلغري ات نظمباملقارنة، جتو  دعوة امل- 12

اجمللا  علاى   دورات وبشكل مشابه، تادعى إىل  . 9املؤرر على أساس مؤقت فق ، ورهنا  اوافقة املؤرردورات حلضور 

 .10أساس مؤقت أيضا

 

إيفاد ماراقبني إىل دورات  إىل مع املنظمة  تمتع بصفة االتصاليت تال وليةالد كوميةاحلغري  و  دعوة املنظماتجت- 14

 .11 تع ي  النشاط الفين للمنظمة بغيةاملدير العام أن هناا أسبابا ملموسة تار الدعوة  ىاملؤرر واجملل ، إذا رأ

 

 االستشاارية  الصافة  أو االستشارية اليت تتمتع بالصفة وليةالد كوميةاحلغري  للمنظماتتوجه الدعوة  و  أن  - 13

 املاؤررات الفنياة أو احللقاات الدراساية الايت تتنااول       وأمن املادير العاام لالتارتاا يف اجتماعاات اخلاااء      املتخصصة 

املتمتعة بصافة االتصاال    وليةالد كوميةاحلغري  لمدير العام أن يدعو املنظماتول. 12اهتمامها اتموضوعات تدخل يف نطاق

 .13إىل إيفاد مراقبني إىل االجتماعات املتخصصة اليت تعقد حتت رعاية منظمة األغذية وال راعة

 

قد تشارا املنظمات غري احلكومية الدولياة ماع منظماة األغذياة وال راعاة اجملاردة مان أياة صافة رمسياة يف           - 19

وعلى وجه اخلصوص، يبلغ املدير العاام اجمللا    . اجتماعات حمددة للمنظمة، بناء على دعوة خمصصة من املدير العام

ولكن عندما يكون هاذا  . ية الدولية اليت يعت م دعوتهايف وقت مبكر، ملما مان ذلك ممكنا ، بأمساء املنظمات غري احلكوم

اإلخطار املسبق للمجل  أمرا  غري عملي، قد يدعو املدير العام هذه املنظمات غري احلكومية الدولية حلضاور االجتماعاات   

املروناة  وقد رت املوافقة على هذا اإلجراء يف منتصف الستينات، موسايلة إلدخاال   . 14ويبلغ اجملل  بذلك بأثر رجعي

والسما  للمدير العام بدعوة املنظمات غري احلكومية الدولية اليت ال تتمتع بصافة رمسياة ماع منظماة األغذياة وال راعاة       

وراا نتيجة العدد الكبري من االجتماعات، مت التخلي تادر يا  عان مطلاب أن يبل اغ     . لكنها ميكن أن تقدم مساهمة هلا

 . كومية الدولية املدعوة حلضور اجتماعاتاجملل  بأثر رجعي باملنظمات غري احل

 

علاى منظماة غاري    " دولياة "من اجلدير بالذمر أن نهجا  أم ر مرونة قد طّور يف املمارساة العملياة إلضافاء صافة     - 16

ففي حني تتطلاب النصاوص األساساية    . حكومية، باملقارنة مع املتطلبات الرمسية املنصوص عليها يف النصوص األساسية

، املطلاوب مان ناحياة    بنيتهانظمة غري احلكومية الدولية اليت تسعى إىل احلصول على صفة رمسية دولية يف أن تكون امل

 .عملية هو أن تكون حوممتها دولية، أي أن يكون أعضاء جها ها الرئاسي مواطنني من ثالثة بلدان على األقل

 

                                        
  من النصوص األساسية( م)من اجل ء ( أ) 21الفقرة   9

 من النصوص األساسية ( م)من اجل ء ( أ) 21و( أ) 15الفقرتان   10
  من النصوص األساسية( م)من اجل ء  29الفقرة  11
  من النصوص األساسية( م)من اجل ء ( ب) 21و( ب) 15الفقرتان   12
  من النصوص األساسية( م)من اجل ء  23الفقرة   13
 .CL 49/REPمن الوثيقة  39  الفقرة CL 49/7من الوثيقة  43  الفقرة CL 48/REPمن الوثيقة  151الفقرة   14
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القطاع اخلااص يف اجتماعاات منظماة     بشكل عام، ال حتتوي النصوص األساسية على أية نصوص عن مشارمة- 17

 .األغذية وال راعة

 

 تطور املمارسة وتأسيس ترتيبات خمصوصة- باء

 

احلكومية الدولية  غري على املنظمات الفنيةمن ناحية عملية، مل تقتصر مشارمة املراقبني يف اجتماعات املنظمة - 18

اليت هلا صفة رمسية لدى منظمة األغذية وال راعاة، بال ماان هنااا توجاه متناام  حلضاور منظماات اجملتماع املادني           

، إذ ميكن هلذه املنظماات أن تشاارا يف االجتماعاات رهناا      خمصصةاجتماعات املنظمة، أحيانا  يف إطار ترتيبات مؤقتة 

 .مكتب الشرامات والدعوة وتنمية القدراتبالتشاور مع ذات الصلة،  الفنيةاوافقة الشعبة 

 

عالوة على ذلك، يف ظرو  است نائية، م ال  يف ضاوء صالة منظماة جمتماع مادني معنياة ببناد جادول أعماال          - 15

وعندما تعا منظماات  . حمدد،  و  للمنظمات غري احلكومية الوطنية حضور اجتماعات املنظمة مج ء من وفد حكومي

وطنية أو عضوة يف رواب  إقليمية أو رواب  دولية أو احتاادات أو تابكات عان االهتماام بهاذا اخلصاوص،        غري حكومية

مكتاب الشارامات    و  هلا أن تشارا، رهنا  بإجراء تقييم مسبق لطلبها من الشاعبة الفنياة ذات الصالة بالتشااور ماع      

 .والدعوة وتنمية القدرات

 

ارمة منظمات اجملتمع املدني واملنظماات غاري احلكومياة يف اجتماعاات     يف غياب قواعد حمددة، ال  الت مش - 21

إىل تطوير أتاكال   1556لألغذية يف عام  العاملي القمة وقد أدى مؤرر. املنظمة تقوم أساسا  على ترتيبات مؤقتة خمصصة

حكومية ليسات هلاا    منظمات اجملتمع املدني، إذ دعيت منظمات غري/ جديدة من التعاون مع املنظمات غري احلكومية 

صفة رمسية لدى املنظماة للمشاارمة يف ماؤرر القماة وتقاديم بياناات مكتوباة وتافوية بشاأن مساائل تقاع ضامن نطاا               

ومنذ ذلك احلني، أعّد عدد من الرتتيبات املؤقتة املخصصة ملشارمة منظمات اجملتمع املادني يف اجتماعاات   . 15أنشطتها

 تيبات املؤقتة املخصصة مقتصرة على اجتماعات متعلقاة بتنفياذ خطاة عمال ماؤرر     ويف البداية، مانت تلك الرت. املنظمة

 .لألغذية، لكنها امتدت أحيانا  إىل اجتماعات أخرى العاملي القمة

 

 يف تلك األثناء، وضاعت بعاض األجها ة الرئاساية والدساتورية إجاراءات إلتاراا منظماات اجملتماع املادني          - 21

 النباتااات وجلنااة األماان لوقايااااة الدوليااااة األم لااة مااؤررات إقليميااة واالتفاقياااة وتشاامل. يف اجتماعاتهااا وأنشااطتها

 .العاملي الغذائي

 

                                        
 العاماة  خماطباة اجللساات   إىل بامسهاا دعاوا   املتحادثني عادد مان    وتعايني  التجمعاات  من عدد يف اأنفسه غري احلكومية لتنظيم املنظمات دعيت  15

 .القمة ملؤرر
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 اخلطاوط ترتيبات مشاارمة منظماات اجملتماع املادني يف اجتماعاات املاؤررات اإلقليمياة منصاوص عليهاا يف          - 22

و او  أن مي ال منظماات     .16ملنظمة األغذية وال راعاة   يف املؤررات اإلقليمية املدني اجملتمع مشارمة بشأن التوجيهية

اجملتمع املدني ثالثة متحدثون محد أدنى على مل من مستوى املسؤولني الكبار ومستوى الشارائ  الو ارياة مان املاؤرر     

مياة، عان   و ري اختيار املتحدثني باسم هذه املنظمات، وتع ي  موقعها يف اجتماعات املاؤررات اإلقلي . اإلقليمي املعين

طريق إجراء مشاورات للمجتماع املادني تنظمهاا منظماات اجملتماع املادني قبال انعقااد دورات املاؤررات اإلقليمياة أو           

اإلقليمية / ومنظمات اجملتمع املدني املؤهلة للمشارمة يف مشاورات اجملتمع املدني هي املنظمات الدولية . بالتوا ي معها

وينبغاي أن تكاون مشاارمتها متوا ناة جغرافياا       . نية للبلد املضيف للمؤرر اإلقليميومذلك منظمات اجملتمع املدني الوط

الايت يوصاي بهاا    االثانيت عشارة   وجنسانيا  وتشمل أنواع خمتلفة من املنظمات والشبكات، وتأخذ باحلسبان اجلماعات 

تماع املادني املاذمورين أعااله،     وباإلضافة إىل املتحدثني باسم منظمات اجمل .17مكتب الشرامات والدعوة وتنمية القدرات

 و  للمنظمات غري احلكومية الدولية اليت تتمتع بصفة رمسية لدى منظمة األغذية وال راعة أيضا  املشارمة ممراقاب يف  

 . 18اجتماعات املؤررات اإلقليمية

 

 لوقاياة  الدولية ياةالنباتية، اليت أنشئت اوجب االتفاق الصحة تدابري من ناحية أخرى، مؤخرا ، عّدلت هيئة- 24

 الدولياااة  لتوضي  تروط مشارمة مراقبني يف اجتماعات اهليئة واجتماعات االتفاقياة للهيئة الداخلية النباتات، الالئحة

  و  لفئتني اثنتني من املنظمات غري احلكومية الدولية املشارمة يف دورات هيئاة . النباتات األخرى ذات الصلة لوقايااة

منظمات غري حكومية دولية ُمنحت صفة رمسية يف منظمة األغذية وال راعاة   ( 1: )النباتية بصفة مراقب الصحة تدابري

 الصاحة  تدابري منظمات غري حكومية دولية ال تتمتع بصفة رمسية تطلب املشارمة بصفة مراقب يف اجتماعات هيئة( 2)و

غري أنه جتدر . 19النباتية الصحة تدابري لنباتات ومكتب هيئةا لوقايااة الدوليااة النباتية، رهنا  اراجعة أمني االتفاقياة

 اإلتااارة إىل أن املنظمااات غااري احلكوميااة الدوليااة هااي فقاا  الاايت ميكنهااا املشااارمة بصاافة مراقااب يف االجتماعااات    

 .املشار إليها أعاله

 

وماان تع يا    . نظاماا  فريادا  العاملي لعملية إصال  وأقامت  الغذائي األمن ، خضعت جلنة2115أخريا ، يف عام - 23

والقطاع اخلاص يف عمل جلنة األمن الغذائي العاملي وأنشطتها أحد النواتج الرئيساية   20مشارمة منظمات اجملتمع املدني

  ولكان يف حاني ميكان    21وتستطيع هذه املنظمات املشاارمة يف دورات اللجناة إماا ممشاارمة أو ممراقباة      . هلذه العملية

                                        
16  society//ar-http://www.fao.org/partnerships/civil/ 
 للجماعااات وفقااا املنظمااات القاادرات هااذه  وتنميااة والاادعوة الشاارامات مكتااب يصاانف املاادني، اجملتمااع منظمااات نطااا  تقياايم لاادى  17

 الغاباات،  وسكان والرعاة واملستهلكون، والشباب، والنساء، والصيادون، أرضا، ميلكون ومن ال األصلية، والشعوب امل ارعون، :التالية االثنيت عشرة

 .واملنظمات غري احلكومية ال راعيون، والعمالواملستهلكون، 
18  http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/partnerships/docs/3_Regional%20Conference%20Guidelines.pdf 
 النباتية  الصحة تدابري خلي هليئةمن املادة السابعة من النظام الدا 4الفقرة   19
 إىل اللاي  مان  املساتويات،  خمتلاف  تعمل على مجعيات أيضا  دولية، لكنها منظمات غري حكومية ليست فق  املؤهلة املدني اجملتمع منظمات  20

وأصحاب مصلحة آخارون يعملاون   ومؤسسات   خاص  ومجعيات قطاع وإقليمية  ومنظمات دولية وإنسانية  غري حكومية إمنائية ومنظمات الدولي 

  .العاملي الغذائي األمن جلنة والية نطا  يف تدخل جماالت يف
 .من الالئحة العامة للمنظمة 44من املادة  9و 4الفقرتان   21

http://www.fao.org/partnerships/civil-society/ar/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/partnerships/docs/3_Regional%20Conference%20Guidelines.pdf
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، ال ميكن للمراقبني التادخل  22 "اداخالتهم قيام األعضاء انتظار إىل احلاجة وند"يف املناقشات  للمشارمني أن يتحدثوا

  .وليست لغري أعضاء جلنة األمن الغذائي العاملي سلطة اختاذ قرارات. 23يف اجللسة العامة إال بناًء على دعوة من الرئي 

 

بشاكل  " القطااع اخلااص  "إمكانية أن يقوم  الغذائي األمن للجنةباإلضافة إىل ذلك، أقر اإلطار القانوني اجلديد - 29

ومنتيجاة  . 24مستقل بإنشاء آلية عاملية لألمن الغذائي والتغذية تعمل موسيلة للتشاور واملشارمة يف جلناة األمان الغاذائي   

ملنظماات غاري   ا/حتى اآلن، أنشأت منظمات اجملتماع املادني   آلية تنسيق دائمةلذلك، يف حني مل ينشئ القطاع اخلاص 

. احلكومية املشارمة آلية جمتمع مدني خّصص هلا عدد حمدد سلفا  من املقاعد يف دورات جلناة األمان الغاذائي العااملي    

وال ت ال القواعد واإلجراءات اليت حتكم مشارمة منظمات اجملتماع املادني يف عمال جلناة األمان الغاذائي العااملي قياد         

ات اجملتمع املدني املؤهلة ألن تصب  مراقبة ومنظمات اجملتماع املادني املؤهلاة ألن    املراجعة وستوض  للتميي  بني منظم

 .تصب  مشارمة
 

 جمموعة خمتارة من منظمات منظومة األمم املتحدة وممارسات قواعد-  ثالثا

 فيما يتعلق مبشاركة منظمات اجملتمع املدني
 

على مدى السنني، سعت مافة الكيانات الرئيسية يف منظومة األمم املتحدة إىل تع ي  مشارمة منظمات اجملتمع - 26

وراجعت بعض املنظمات، م ل األمم املتحدة نفساها، أطرهاا القانونياة ولكنهاا     . املدني يف أنشطتها وإجراءات حوممتها

ملية إصال  فيما يتعلق بعالقاتهاا ماع منظماات اجملتماع     وقامت منظمات أخرى بع. 25قررت اإلبقاء على النهج احلالي

للبيئة مؤخرا  اإلجراءات والقواعد بالنسبة ملشاارمة منظماات اجملتماع املادني يف      املتحدة األمم فقد راجع برنامج. املدني

وتقوم منظمة الصحة العاملية حاليا  باستكشا  ُنهاج جديادة ل ياادة مشاارمة املنظماات      . 26اجتماعات أجه ته الرئاسية 

 .غري احلكومية يف ترتيبات حوممتها، ويف م ري من األحيان تأخذ باالعتبار املمارسة السائدة يف منظمة األغذية وال راعة

 

مل مع مشاارمة منظماات اجملتماع املادني يف     بشكل عام، ال تتبع منظمات األمم املتحدة نهجا  موحدا  يف التعا- 27

ويف حني أن احلقو  املستمدة من الصفة الرمسياة املمنوحاة ملنظماات اجملتماع املادني متجانساة       . اجتماعاتها وأنشطتها

 .راما ، إال أن متطلبات التأهل واعتماد الصفة حبد ذاتها وإجراءات االعتماد تتباين

 

                                        
 .CFS:2009/2 Rev.2من الوثيقة  12  إصال  جلنة األمن الغذائي العاملي، الفقرة 44من املادة  3الفقرة   22
 .CFS:2009/2 Rev.2من الوثيقة  13  إصال  جلنة األمن الغذائي العاملي، الفقرة 44من املادة  9الفقرة   23
 .CFS:2009/2 Rev.2 هاء من الوثيقة القسم من 17الفقرة  إصال  جلنة األمن الغذائي العاملي،  24
 حذرة فيماا  عموما  مانت األعضاء الدول لكن املدني، اجملتمع منظمات مع العالقات الذي حيكم يف مراجعة اإلطار مرات املتحدة عدة نظرت األمم  25

 املتحادة  األمم يف الوحيد اجلها  هو واالجتماعي االقتصادي اجملل  احلاضر، الوقت يف. للمنظمة الدولي احلكومي للطابع نظرا املبادرات بتلك يتعلق

 الرئيساية  لاي  لادى األجها ة    واالجتمااعي،  االقتصادي للمجل  التشارمي جللنه وخالفا. دوراته غري احلكومية باملشارمة يف الذي يسم  للمنظمات

 .املدني اجملتمع منظمات ملشارمة قانوني األمن، إطار وجمل  العامة اجلمعية وخصوصا  املتحدة، يف األمم األخرى
اجمللا    أقرهاا  مماا  ،للبيئاة  املتحادة  برناامج األمام   السياسات يف تصميم يف املصلحة وأصحاب الرئيسية اجملموعات ملشارمة اخلطوط التوجيهية  26

 .2115 آب/أغسط  يف مراجعتها ورت 2118 عام الرئاسي يف
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 جتماعاتاملنظمات املؤهلة للمشاركة يف اال

 

تسم  املنظمات اشارمة منظمات اجملتمع املدني يف اجتماعاتها، انحها صفة رمسية على أساس مؤقت بنااء  - 28

فم لاها م ال منظماة األغذياة وال راعاة، ران  منظماة العمال الدولياة صافة رمسياة            . على دعوة إىل اجتماعات حماددة 

بدال  مان ذلاك، يتاي  اجمللا      . يف دورات مؤرر منظمة العمل الدولية للمشارمة 27للمنظمات غري احلكومية الدولية فق 

الفكرية مشارمة املنظمات غري احلكومية الوطنية  للملكية العاملية االقتصادي واالجتماعي ومنظمة الصحة العاملية واملنظمة

نماا تسام  اليونساكو أيضاا اشاارمة      ، بي 28أو اإلقليمية أو الدولية يف اجتماعات أجه تها الرئاسيةالفرعية أو اإلقليمية 

 . 29املنظمات اللية

 

فعلى الرغم من أن نظامه الداخلي يشري رمسيا  إىل املنظمات غري . للبيئة نهجا  فريدا تحدةامل األمم اعتمد برنامج- 25

احلكومية الدولية، إال  أن اجتماعاته اإلدارية مفتوحة لكافة منظمات اجملتماع املادني، ااا يف ذلاك املنظماات الوطنياة       

 للمجموعاات  العااملي  جتماعاات مان خاالل املنتادى    وتتم مشارمة منظمات اجملتمع املدني يف اال. واحلرمات االجتماعية

وعاالوة علاى ذلاك،    . 30وهو منتدى مؤسسي مفتاو  ملنظماات وحرماات اجملتماع املادني      املصلحة، وأصحاب الرئيسية

 للبيئااة هااو املنظمااة الوحياادة الاايت تاانص رمسيااا  علااى مشااارمة القطاااع اخلاااص يف اجتماعااات  املتحاادة األماام برنااامج

 .أجه ته الرئاسية

  

                                        
 .الدولية العمل الرئاسية ملنظمة األجه ة يف ال الثي التم يل هذا عن ختلف  27
 االقتصاادي  قارار اجمللا   ) "دولاي  حكاومي  اتفا  أو حكومي ميان ينشئها مل اليت للمنظمات صفة رمسية واالجتماعي االقتصادي مين  اجملل   28

 ظارو   رن  منظمة الصحة العاملية املنظمات غري احلكومياة الدولياة، ويف  (. ECOSOC Resolution E/1996/31 بالوثيقة 12 الفقرة، واالجتماعي

 اليت تنظم العالقاات  العاملية الصحة من مبادئ منظمة 9-4 - 2-4الفقرات ) املنظمة مع رمسية احلكومية الوطنية، عالقات غري املنظمات است نائية،

تساتوفى   فقا  عنادما   دائم صفة مراقب الوطنية احلكومية غري الفكرية، رن  املنظمات للملكية العاملية املنظمة حالة ويف(. احلكومية غري املنظمات مع

 (.http://www.wipo.int/members/en/admission/observers.html) .واألمانة األعضاء الدول بني مسبقة جتري مشاورات حمددة وبعد أن معايري

 .األساسية لليونسكو من النصوص( ا)، اجل ء 1، القسم 1الفقرة  ،احلكومية غري املنظمات مع اليونسكو ترامة بشأن توجيهات  29
 ويادعى مجياع  . لادى برناامج األمام املتحادة للبيئاة      املعتمدة البيئة املصلحة إال منظمات وأصحاب الرئيسية للمجموعات العاملي  مع املنتدى ال  30

 مادى  أي إىل غاري أن لارئي  اجمللا  الرئاساي أن يقارر     . لانامج األمم املتحدة للبيئاة  الرئاسية األجه ة دورات يف املنتدى تلقائيا  حلضور املشارمني

 .االجتماعات يف للمنتدى باملشارمة سيسم 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn29
http://www.wipo.int/members/en/admission/observers.html
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 االعتماد 

 

بينما  و  للمنظمات غري احلكومية التقدم بطلب للحصول على صفات رمسية خمتلفة يف اجملل  االقتصاادي  - 41

، يتوقع يف منظمات أخرى احلصول على من  واحد فق  مان أتاكال   33واليونسكو 32ومنظمة العمل الدولية 31واالجتماعي

وال راعة، ركن دعوة املنظماات غاري احلكومياة الايت لاي  هلاا        ولكن، بشكل مشابه ملنظمة األغذية. 34الصفة الرمسية

 .صفة رمسية إىل اجتماعات حمددة على أساس مؤقت خمصص

 

عادة، يف معظم املنظمات، رن  صفة االعتماد علاى أسااس الطاابع القاانوني ملنظماة اجملتماع املادني املعنياة         - 41

رمسية للمنظمات غري احلكومية آخذة باالعتبار أهمية واساتمرارية  ورن  منظمة الصحة العاملية صفة . ونطاقها وأنشطتها

عالقاات  "وعلى وجه اخلصوص، تتطلب منظمة الصحة العاملية ملن  . التعاون بني املنظمة واملنظمة غري احلكومية املعنية

ة العاملية، ومذلك فرتة خطة منظ مة ألنشطة تعاونية يتفق عليها بني املنظمة غري احلكومية املعنية ومنظمة الصح" رمسية

 . 35اخنراط يف أنشطة مشرتمة ثبت جناحها

 

                                        
 صفة استشارية عامة، وصفة استشارية خاصاة، : التالية ال الثة األتكال أحد واالجتماعي االقتصادي اجملل  مع االستشارية قد تتخذ العالقات  31

 اجمللا   أنشاطة  اعظام  تهتم العامة للمنظمات غري احلكومية اليتالصفة االستشارية  ورن . املنظمات أنشطة أهمية ملستوى تبعا  قائمة، يف واإلدراج

 اخلاصاة  الصافة االستشاارية   إما. الدولي الصعيد على اجملتمع من مبرية ترائ  واسع نطا  على ر ل واليت الفرعية وهيئاته واالجتماعي االقتصادي

ماا  إو. الفرعية وهيئاته اجملل  يغطيها األنشطة اليت فق  من ميادين قليل بعدد وتهتم غري احلكومية اليت لديها اختصاصات خاصة للمنظمات فتمن 

 الفرعياة  هيئاتاه  أو اجمللا   لعمال  مفيادة  مسااهمات  بني احلني واآلخر اليت تستطيع ضمن اختصاصاتها أن تقدم للمنظمات فمفتو  قائمة يف اإلدراج

 .(23-22 الفقرات ،Resolution E/1996/31 القرار)
 وماذلك نطاقهاا   (إقليمياة /عاملياة )أهمياة أنشاطتها    ملساتوى  املنظمات غري احلكومية الدولياة تبعاا    العتماد فئات ثالث الدولية العمل لدى منظمة  32

 العمال  منظماة  اجتماعاات  املنظماات غاري احلكومياة الدولياة يف     تشاارا  قد الصفة الرمسية، نوع على واعتمادا (. ال أم عمال/ منظمات أرباب عمل )

 . دعوة على بناء أو مباترة أما اإلقليمية واالجتماعات الدولية
وقاد تشاارا   . وصافة مشاارمة   صافتني رمسياتني هماا، صافة استشاارية      احلكومية غري املنظمات مع املتعلقة بشرامات اليونسكو تورد التوجيهات  33

يف  ولكان ، . دعاوة  علاى  بنااء  أو مباتارة  أماا  لليونساكو  العاام  املاؤرر  دورات نوع الصفة الرمسياة، يف  على املنظمات غري احلكومية الدولية، اعتمادا 

 املدني اجملتمع منظمات مساهمة أهمية يف النظر على بناًء العام، من املدير إىل قرار األخرى اليونسكو اجتماعات إىل احلالتني ملتيهما، ختضع الدعوة

 (.األساسية لليونسكو من النصوص (ا) للج ء 6و 4و 2من األقسام  (و) و( ج) 1الفقرتان ) االجتماعات هذه أعمال يف
 حالة منظمة يف رمسية عالقات :وهي أساسا  الرمسية العالقات من فق  واحدة بفئة الفكرية للملكية العاملية واملنظمة العاملية الصحة تعرت  منظمة  34

 منظمة مع رمسية تشارا املنظمات غري احلكومية اليت تتمتع بعالقات وقد. الفكرية للملكية العاملية حالة املنظمة يف دائم وصفة مراقب العاملية الصحة

 اللجناة  رئاي   من أو الصحة مجعية رئي  من دعوة على بناء فق  الرئيسية جلانها اجتماعات يف أو ،"الصحة مجعية"اجتماعات  يف العاملية الصحة

 يف دائام  صافة مراقاب   هلاا  غري احلكومياة الايت   وتدعى املنظمات(. جلمعية الصحة الداخلي من النظام 37 املادة) التوالي على الصلة، ذات الرئيسية

 اجتماعاات  أن تشاارا يف  اليت ليست هلا صفة رمسياة  بينما ميكن للمنظمات حوممة  اجتماع أي يف للمشارمة تلقائيا  الفكرية للملكية العاملية املنظمة

  .العام خمصصة من املدير دعوة على بناء ، الفكرية للملكية العاملية حمددة للمنظمة
 عاام  يف الرابعاة  دورتها يف "العاملية الصحة مجعية" اعتمدتها مما احلكومية، غري املنظمات مع العالقات حتكم اليت العاملية الصحة مبادئ منظمة  35

 (.29.31 القرار) 1587



11 CCLM 97/8 

تكون عملية االعتماد ضمن منظومة األمم املتحدة مدفوعة باملنظمة أو بالعضو، تبعا  ملن لاه سالطة مان  صافة      قد- 42

وينص معظام منظماات األمام املتحادة علاى عملياة مدفوعاة بالعضاو، إذ تقارر الادول           . رمسية ملنظمات اجملتمع املدني

 .36صة، من  الصفة الرمسية ملنظمات اجملتمع املدنياألعضاء، سواء يف اجللسات العامة أو من خالل جلان مؤقتة خمص

 

راعة واليونسكو نهجا  خمتلطا ، إذ أن األجه ة الرئاسية رن  بعض أنواع الصافة،  اعتمدت منظمة األغذية وال - 44

 .37بينما مين  الرئي  التنفيذي للمنظمة البعض اآلخر

 

 حقوق منظمات اجملتمع املدني املشاركة يف االجتماعات

 

منظمات معينة املنظمات غري احلكومية املعتمدة احلق يف تعيني مم ال هلاا للمشاارمة، دون أن يكاون لاه       رن - 43

ويف العاادة ميكان هلاذه املنظماات     . حق التصويت، يف دورات أجه تها الرئاسية أو يف اجتماعات تعقاد حتات سالطتها   

مماا يف حالاة   )وبة للتداول، ونادرا  ماا ميكنهاا   احلصول على وثائق غري سرية، وميكنها أن تقدم مذمرات أو بيانات مكت

وعالوة على ذلك، ميكان للمنظماات غاري    . أن تدرج هذه املذمرات أو البيانات يف جدول األعمال( منظمة الصحة العاملية

احلكومية املعتمدة لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة أن تقادم إىل األماناة مالحظاات مكتوباة علاى وثاائق عمال اجمللا          

 .الرئاسي واملنتدى الو اري للنظر فيها وتو يعها على أعضاء جلنة امُلم لني الدائمني، قبل أن تنشر وثائق العمل

 

 مراجعة أو تعليق أو سحب االعتماد

 

لدى معظم املنظمات نظام ملراجعة اعتماد املنظمات غري احلكومية لغرض استمرار العالقات الرمسية أو تعليقهاا  - 49

فارع  "بناء على توصاية مان    املتحدة للبيئة، األمم فعلى سبيل امل ال، ميكن ألمانة األجه ة الرئاسية لانامج. أو إنهائها

، تعليق اعتماد منظمات اجملتمع املدني مدة تصل إىل ثالث سنوات أو ساحب  "اجملموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة

   38.هذا االعتماد إذا ما أساءت استخدام الصفة املمنوحة هلا

                                        
. املخصصاة  احلكومياة  اللجان صالحيات غري احلكومية هو من املنظمات اعتماد قرار العاملية، الصحة ومنظمة واالجتماعي االقتصادي اجملل  يف  36

 حاني  يف املاؤرر،  رئاي   وناواب  رئي  إىل الدولي العمل مؤرر غري احلكومية الدولية لدورات املنظمات ختّول سلطة دعوة الدولية، العمل منظمة ويف

 العمال  موظفي اجلهاا  الرئاساي ملنظماة    اوافقة األخرى الدولية العمل منظمة اجتماعات يف غري احلكومية الدولية املنظمات حتظى مشارمة ينبغي أن

" األعضااء  الادول  مجعياات "يف أجه تها الرئاسية مان مساؤولية    الدائم صفة املراقب فاختاذ قرار من  الفكرية، للملكية العاملية أما يف املنظمة. الدولية

 .الصلة ذات
 العاام  املادير  مان  توصاية  علاى  الصافة املشاارمة بنااء    التنفيذي اجملل  مين  حني يف العام االستشارية املديرالصفة  مين  أن  و  اليونسكو، يف  37

 (األساسية لليونسكو من النصوص (ا) جل ء، ا4و 2القسم ) احلكومية غري املنظمات مع املتعلقة بشرامات اليونسكو التوجيهات)
 .األساسية لليونسكو من النصوص( ا)، اجل ء 3، القسم 3-2الفقرة  احلكومية، غري املنظمات مع اليونسكو ترامة بشأن توجيهات  38
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 مسائل منبثقة عن اإلطار القانوني ملنظمة األغذية والزراعة احلالي  - رابعًا

 وممارسات املنظمة احلالية

 

يف الوقت احلاضر، للنظام القانوني الذي حيكم مشارمة منظمات اجملتمع املدني يف اجتماعات منظمة األغذياة  - 46

مان النصاوص   ( ن)و( م)فمن ناحية، هناا جمموعة مان القواعاد الاددة جيادا  يف األجا اء      . م دوجة طبيعةوال راعة 

وهذا . األساسية، ومن ناحية أخرى، هناا عدد من املمارسات واإلجراءات املؤقتة املخصصة اليت طّورت على مر السنني

ينظم املشارمة يف االجتماعاات، وقاد مانات هنااا     الوضع مصدر لقدر من عدم اليقني بشأن النظام القانوني الفعلي الذي 

طوال السنوات األربع أو اخلم  املاضية دعوات متكررة إلعادة تعريف اإلجاراءات املطبقاة ملشاارمة منظماات اجملتماع      

ا لكنه –فذلك يف نهاية املطا  أمر يقرره األعضاء  –وال تقرت  هذه الوثيقة أية إجراءات حمددة . املدني يف االجتماعات

 . حتدد أدناه عددا  من اجملاالت اليت ينبغي النظر فيها يف سيا  استعراض اإلجراءات والرتتيبات القائمة

 

اجملاالت اليت قد حتتاج إىل معاجلة هي تلك املتعلقة اعايري األهلية اليت تكتسب من خالهلاا منظماات    أحد- 47

فسايكون مان املرغاوب فياه أن تتخلاى      . اجملتمع املدني صفة رمسية أو تشارا، بناء على دعوة، يف اجتماعات حمددة

املنظمات غري احلكومية الوطنية، بدال  من املنظماات   وقد تكون هناا حاجة إىل دعوة. املنظمة عن النظام ال نائي احلالي

وإذا مان يتعني أن تظل املعايري احلالية اليت قد تتطلب صافة  . غري احلكومية الدولية، حلضور اجتماعات املنظمة رمسيا

ياة ألن  دولية قائمة، ستكون هناا حاجة إىل توفري امل يد من الوضو ، فالنصوص األساساية تؤهال املنظماة غاري احلكوم    

، ولكان يف املمارساة الراهناة، يقاّيم الطاابع      هيكلاها التنظيماي  تكون دولية عندما تكون تلك املنظمة دولية يف نطاقها ويف 

، أي أساسا  باتفحص التكاوين الادولي    وممتهالنطا  املنظمة وحل الدوليالدولي ملنظمات اجملتمع املدني بتفحص الطابع 

 . ألجه تها الرئاسية

 

، وبينما ال ت ال اإلجراءات املتعلقة ان  صفة رمسية ساارية املفعاول، يشاارا    بإجراءات املشاركةفيما يتعلق - 48

م ري من منظمات اجملتمع املدني يف اجتماعات منظمة األغذية وال راعة ، بناء على دعاوة مان املنظماة، دون أن تكاون     

 .  ي  اتسا  ووضو  عملية من  حقو  املشارمةوقد يكون مرغوبا  تع. هذه املنظمات قد منحت صفة رمسية

 

، فإنه اوجب املمارساة احلالياة يشاارا بعاض     حبقوق مشاركة منظمات اجملتمع املدنيما يتعلق األمر  بقدر- 45

حبكم الواقع يف اجتماعات منظمة األغذية وال راعة دون أية صفة رمسية، واألهم من ذلك، دون  غري احلكومية املنظمات

ويف حني قد تتادخل املنظماات غاري احلكومياة الدولياة الايت هلاا صافة         . ى صيغ لتنظيم حقوقها وواجباتهاأي نص عل

رمسية يف اجتماعات منظمة األغذية وال راعة، إذا مس  الوقت وحاملا ختتم األعضاء مداخالتهم، قد تتادخل املنظماات   

ومان  . ماعات دون انتظار أن يتحدث األعضااء مجيعاا  غري احلكومية الدولية اليت ال رلك صفة رمسية يف عدد من االجت

 .هنا، يبدو أن هناا حاجة إىل حتديد احلقو  والواجبات وضمان االتسا 
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، عموما ، ال توفر النصاوص األساساية إمكانياة مشاارمة مم لاي القطااع اخلااص يف        بالقطاع اخلاصفيما يتعلق - 31

اإلتارة إىل أن جلنة األمن الغذائي العاملي وهيئة الدستور الغاذائي   ومع ذلك، جتدر. اجتماعات منظمة األغذية وال راعة

وعالوة على ذلك، أحيانا ، قد ر ل املنظمات غري الرحبية الرمسية حبكم الواقاع مصالحة    39م ل هذه اإلمكانية نتتوقعا

يكون مرغوبا  توضي  نطا  املشارمة اليت ينبغي منحها هليئات القطاع اخلاص  وقد. الصناعة يف اجتماعات تقنية حمددة

 .ذات الصلة، إن مان هلا أن رن 

 

 اللجنة من اختاذها املقرتح اإلجراءات  - خامسًا

 

. املقتضاى  عليها حساب  ومالحظات بتعليقات والتقدم الوثيقة هذه يف النظر إىل مدعوة تقّدم، اللجنة ما يف ضوء- 31

 :االعتبارات املتعلقة بأن األمور التالية أمور مرغوب فيها احلسبان يف وقد ترغب اللجنة لدى قيامها بذلك يف أن تأخذ
 

ينبغي اإلبقاء على الطابع احلكومي الدولي لعملية اختاذ القرار يف منظمة األغذية وال راعاة، أي أن تكاون    (أ)

 الختاذ القرارات  للدول األعضاء السلطة احلصرية

 تنبغي مواصلة تطوير القواعد أو املعايري أو السياسات دون التأثر بأية مصا  أخرى   (ب)

يف منظماة  املعماول بهاا   االتسا  بني خمتلف قواعد وآليات مشارمة منظمات اجملتمع املدني تنبغي مفالة  (ج)

القواعاد  ، ماع األخاذ باالعتباار    (وغريهاا وهيئة الدساتور الغاذائي،    النصوص األساسية)األغذية وال راعة 

 .واإلجراءات واملمارسات يف منظومة األمم املتحدة

 

القواعد واإلجراءات الايت  إسداء املشورة بشأن عملية استعراض جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف قد ترغب  -32

 .مشارمة منظمات اجملتمع املدني يف اجتماعات املنظمةحتكم 

                                        
 .بوصفها منظمات غري حكومية دولية يف حالة هيئة الدستور الغذائي  39


