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برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثامنة والثالثون ،مركز املؤمترات الدولي يف جنيف
جنيف ،سويسرا 11-6 ،يوليو/متوز 5112
املشروع واحلساب املشرتكان بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
لتعزيز املشاركة يف الدستور الغذائي
مذكرة متهيدية عن وثائق حساب أمانة الدستور الغذائي
للدورة الثامنة والثالثني هليئة الدستور الغذائي
 - 0يف آخر سنة من عمل املشروع وحساب األمانة املشرتكني بني الفاو ومنظمة الصحة العامليةة لتعزيةز املشةاركة يف
الدستور الغذائي ،يعرض حساب أمانة الدستور الغذائي عدداً من الوثائق على الدورة الثامنةة والةثثثني هليئةة الدسةتور
الغذائي .واهلدف من إعداد هذه املذكرة التمهيدية هو إطثع األعضاء يف الدستور الغذائي على مضةمو الوثةائق املختلفةة
وإعطاء توجيهات حول كيفية تعاطي األعضاء يف الدستور الغذائي مع هذه الوثائق يف سياق التحضري ملشاركتهم يف الدورة
الثامنة والثثثني هليئة الدستور الغذائي .وإ ّ أي تعليقات من األعضاء على مجيع هذه الوثائق مرحب بها.


 - CX/CAC 15/38/18تتضمن هذه الوثيقة اليت أعدّتها أمانة حساب أمانة الدستور الغةذائي( :أ) التقريةر
السنوي لعام  5102مع اإلشارة إىل املسائل التقنية واملالية اخلاصة بأنشطة حسةاب أمانةة الدسةتور الغةذائي
خثل سنة 5102؛ (ب) التقرير املرحلي التاسع عشةر مةع اإلشةارة إىل املسةائل التقنيةة اخلاصةة باألنشةطة
املستكملة خثل األشهر الستة األوىل من سنة  5102واألنشطة املقررة خثل النصف الثةاني مةن سةنة 5102
واإلسقاطات املالية لسنة  .5102ويُعرض التقريرا على اهليئة سنوياً ويبيّنةا أسةلوب عمةل حسةاب أمانةة
الدستور الغذائي يف السنة ونصف السنة املاضية وهما متاحا إلحاطة األعضاء يف الدستور الغذائي.



 - CX/CAC 15/38/18-Add.1أعدّت أمانة حساب أمانة الدستور الغذائي هذه الوثيقة وهي تتضمن تقريةر
الرصد لسنة  .5102وتستند البيانات واملعلومات الواردة يف هةذه الوثيقةة إىل إطةار الرصةد والتقيةيم سةاب
أمانة الدستور الغذائي وتعطي حملة عامةة عةن أداء حسةاب األمانةة وتداعياتةع علةى اإلدارة .ويُعةرض هةذا
التقرير على اهليئة منذ سنة  5105إلحاطة األعضاء يف الدستور الغذائي.
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 - CX/CAC 15/38/18-Add.2تتضمن هذه الوثيقة موجز التقييم النهائي ساب أمانة الدسةتور الغةذائي
وقد توىل إعدادها فريق التقييم املستقل الذي أجرى التقييم النهائي ساب األمانة الذي ستنتهي مدة إنشائع
األساسية البالغة  05سنة مع حلول شهر ديسمرب/كانو األول  .5102وميكةن اسسةتفادة مةن اسسةتنتاجات
والتوصيات الرئيسية الواردة يف التقييم الن هائي لفهةم تةأثري حسةاب األمانةة وسسةتخثرب العةرب للمبةادرات
املقبلة .وميكن اسطثع على التقرير بنسختع الكاملة من خثل الوثيقة  .CX/CAC 15/38/18-Add.3وتتةا
هذه الوثيقة إلحاطة األعضاء يف الدستور الغذائي.



 - CX/CAC 15/38/18-Add.3هةذه الوثيقةة متاحةة باللغةات اإلنكليزيةة والفرنسةية واإلسةبانية والعربيةة
وتتضمن النسخة الكاملة من تقرير التقييم النهائي ساب أمانة الدستور الغذائي .وتتا هذه الوثيقة إلحاطة
األعضاء يف الدستور الغذائي.



 - CX/CAC 15/38/18-Add.4هذه الوثيقة اليت أعدّتها الفاو ومنظمة الصحة العامليةة بالتعةاو مةع أمانةة
حساب أمانة الدستور الغذائي حتتةوي علةى رد إدارة املنظمةتني املةذكورتن علةى توصةيات التقيةيم النهةائي
ساب أمانة الدستور الغذائي .وتتا هذه الوثيقة إلحاطة األعضاء يف الدستور الغذائي.



 - CX/CAC 15/38/18-Add.5هذه الوثيقة اليت أعدتها اجملموعةة اسستشةارية املعنيةة بسةاب األمانةة
املشرتكة بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية بالتعاو مع أمانة حساب أمانة الدسةتور الغةذائي ،حتتةوي علةى
اخلطوط العريضة سقرتا تقدمت بع املنظمتا املذكورتا بشأ مبةادرة سحقةة سةاب األمانةة .ويتةا هةذا
اسقرتا لألعضاء يف الدستور الغذائي لإلحاطة وملناقشتع بغية التوصل إىل اتفاق خثل الدورة الثامنة والثثثني
للدستور الغذائي حول مبادرة سحقة يبدأ تنفيذها يف سنة .5102

