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برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة الحادية والسبعون ،المقر الرئيسي لمنظمة األغذية والزراعة
روما ،إيطاليا 02-02 ،يونيو/حزيران 0212
الطلبات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية
للحصول على صفة المراقب في هيئة الدستور الغذائي
-1

اللجنة التنفيذية مدعوة ،بهذه الوثيقة ،وفقا ً للمادة  6-9من الالئحة الداخلية و"المبادئ المتعلقة
بمشاااة ة المناماااد الدوليااة حيااي الح وميااة فاال سما ليذااة الد ااتوة ال ااذائل" ،إلاات دقاادي

-2

اايقدم ممولااو المستشاااةين القاااموميين لمنامااة األحذيااة والرةاسااة ومنامااة الصااحة العالميااة
خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالل الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادوةة معلومااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد
سن أية أبحاث إضافية قد د ون ضيوةية بالنسبة لبعض مقدمل الطلبااد وسان أياة شايو
قد يتوجب دضمينها فل حالة قبول الطلب ،موالً ،بسبب ازدواجية التموي .

-3

يقية المدييان العامان لمنامة األحذية والرةاسة ومنامة الصحة العالمية ماا إذا اان ا
من المنامااد المتقدماة بطلبااد ايمنح صافة المياقاب أم ع ،بعاد أن ياخاذا باعستبااة افاة
المعلوماد ذاد الصلة الواةدة من المنامة المتقدمة بالطلب والمشاوةة التال دساديها اللجناة
التنفيذية.

المشوةة فيما يتعلق بطلباد الحصول سلت صفة المياقب التل قادمتها منامااد دولياة حياي
ح ومية ليست لديها صفة المياقب لدى منامة األحذياة والرةاساة وع سالقااد ة امية ما
منامة الصحة العالمية ،وذلك سلت النحو المدةج فل مالحق لذه الوثيقة.

 -4دتضاامن لااذه الوثيقااة الطلباااد التاليااة ع ااتتاا المعلوماااد ا ضااافية المشاااة إليهااا فاال بعااض
الطلبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال وثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائق داااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوفي
فل قاسة اعجتماساد ع )CRDsخالل الدوةة).
الملحق
اع
الملحق
الملحق
الملحق

1
2
3

AGROCARE
C4CCES
DRC

الملحق

4

FIA

الملحق

5

GHI

الملحق

6

RCP

الملحق
(أ)

AGROCARE :1

االسم الرسمي للمنظمة باللغات المختلفة (بما في ذلك باألحرف األولى)
 .AGRO-CARE a.i.s.b.lعةابطة دولية حيي ةبحية)

MQ755/A
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وعنوووان البريوود ارلكترونووي ،و ووذلك رقووم
(ب) العنوووان البريوودك الكامو ورقووم الفووا والفووا
التليك وعنوان الموقع على ارنترنت ،حسب االقتضاء
Rue des Chevaliers 14 bte 10
Brussels, Belgium1151
Telephone: +32 476 82 43 64
E-mail : secretary@ecca-org.eu
Website address : www.agro-care.org

(ج) أهداف المنظموة وميوادين موعووعا فا (ااتصاصوا فا) ،وأسواليب عملفوا.ذ (يرجوى إرفوا
الميثا والدستور والالئحة الداالية والقواعد ارجرائية ،وما إلى ذلك) .اريخ التأسي
داةيخ التا يس 22 :أبيي /ميسان

2112

ألداف الرابطة:
 -1دس دوفيي المنتجاد فل السوق بعد الحصول سلت بياءاد اعختياع ،ما يوفي منافسة
مستقلة فل السوق.
 -2إ ااالع افااة أسضااائها سلاات القااوامين واألمامااة القطييااة والدوليااة المتصاالة بامشااطته
المهنية ،وع يما دلاك التال دا ثي أو ات ثي سلات حصاوله سلات الموافقااد أو دمدياد
الموافقاد سلت دسويق أو إمتاج منتجاد حماية النباداد ومبيداد اآلفاد ا حيائية.
 -3إيجاد حلول للمشا الشائعة المتعلقاة بالوعياة القضاائية والتمويا والعلا والت نولوجياا
التاال دحاادثها الو اااعد القطييااة أو الدوليااة بهاادف ديساايي أو دطااويي أمشااطة األسضاااء
اعقتصادية.
 -4دموي أسضائها يان ألي حاعد أو ادصاعد م السلطاد القطيية أو الدولية.
 -5داااوفيي مناماااة داسماااة فيماااا يتعلاااق بالااادفاع سااان المنتجااااد الجديااادة والمتخصصاااة
ودطوييلا ودسويقها ألي سضو سلت افة المستوياد.
 -6دتش أمشطة اليابطة بش سام مما يلل ،دون أن دقتصاي سليا  :دنااي اعجتماسااد
ودوزيااا المعلومااااد باااين أسضاااائها ،وإجاااياء ادصااااعد مااا الم سااااد القطيياااة
والدولية ،ودولياد المقتيحااد ودقاديمها إلات السالطاد المعنياة والشايوع فال الادساوى
القضااائية .وماان المسااموا لليابطااة بصاافة سامااة أن دقااوم ،مباشااية أو بصااوةة حيااي
مباشية ،بتنفيذ أي سملية دتعلق بالدافها ودساسد مباشاية أو حياي مباشاية سلات الوفااء
بهذه األلداف ،مستخدمة أصوعً ائلة أو ثابتة.
أماي أيضا الناام األ ا ل الميفق.
(د)

المنظمووات األعضوواء (اسووم وعنوووان و هيئووة قطريووة منتميووة ،وعريقووة االنتموواء ،وعوودد
األعضاء إن أمكن ،وأسوماء المسولولين الرئيسويين .إذا وان فوي المنظعموة أعضواء أفوراد،
يُرجووى اررووارة إلووى العوودد التقووديرك فووي و بلوود .وإذا انووت المنظمووة ذات عووابع فيوودرالي
و ضم منظمات دولية غير حكومية أعضاء ،يرجى بيان ما إذا ان أك مون هولالء يتمتوع
قبالً بصفة المراقب لدى هيئة الدستور الغذائي).
AGROCARE LATIONAMERICA
Curridabat
San José
Costa Rica
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ييقة اعمتماء :سضو منتسب
سدد الشي اد األسضاء11 :
المس وعن اليئيسيان :السيد  ،Héctor Di Loretoالسيد Roberto Muñoz
دتمت  Agrocare LatinoAmericaبصفة المياقب لدى ليذة الد توة ال ذائل

CCPIA
China Crop protection industry Association
Room 918, Building 16
Anhuili 4th Area
Chaoyang District, 100723 Beijing
China

-

ييقة اعمتماء :سضو منتسب
سدد الشي اد األسضاء251 :
المس وعن اليئيسيان :السيد  ،Sun Shubaoالسيدة Feng Xia

ECCA
European Crop Care Association aisbl
Rue des Chevaliers, 14
1050 Brussels
Belgium

-

ييقة اعمتماء :سضو منتسب
سدد الشي اد األسضاء15 :
المس وعن اليئيسيانJürgen Wenzel ،Garth Drury :

PMFAI
Pesticides Manufacturers Formulators Association of India

B-4, Anand Co-op. Housing Soc.
Sitladevi Temple Road
Mahim (W), Mumbai – 400016
India

-

ييقة اعمتماء :سضو منتسب
سدد الشي اد األسضاء 15 :من األسضاء المنتسبين 113 :سضوا ساديا ً
المس وعن اليئيسيان :السيد  ،Pradip Daveالسيد Samir Dave

(هـ) الفيك (جمعية عاموة أو مول مر أو مسلو أو أك روك ماور مون أروكال السفواي الرئاسوي
ونوع األمانة العامة واللسان المعنية بموعوعات ااصة ،إن وجدت وما إلى ذلك).
اليئيسJürgen Wenzel :
مائب اليئيسHéctor Di Loreto :
أمين الخرامةRoberto Muñoz :
المدييون  :دFeng Xia ،Sun Shubao ،Samir Dave .

(و) بيوووان مصووودر التمويووو (موووثالً ،اروووترا ات األعضووواء أو التمويووو المبارووور أو المسووواهمات
الخارجية أو المنح).
دم ّول الرابطة من ة وم نوية يسددلا األسضاء لت طية مفقاد التش ي العادي.

4

(ي)
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االجتماعات (يرجى بيوان وا رهوا ومتوسود عودد الحضوور وإرسوال قريور عون االجتمواع
السوابق ،بمووا فوي ذلووك أيووة قورارات متعلقووة بمسوائ غطووي افووة مسواالت أنشووطة الفيئووة أو
جزءاً من هذه األنشطة).
يجتم أسضاء الرابطة فل الجمعية السنوية العادية التل دنعقد قب مهاياة يومياو/حرييان مان
ااا ساااام ،ودُااانا خاااالل اعجتماسااااد السااانوية لاااـ "المجلاااس التعااااومل الااادولل لتحليااا
المبيداد/منامااة األحذيااة والرةاسة/منامااة الصااحة العالميااة" .وساادا ساان لااذا اعجتماااع
السنوي ،ينا أسضاء الم دمي م الماد لادفية جماسية لمناقشة األسمال الجاةية ميدين إلت
ثالث مياد فل السنة.

(ح) العالقوات موع المنظموات الدوليوة األاورى - :األموم المتحودة وأجفز فوا (يرجوى بيوان الصوفة
االستشووارية أو أك رووك ماوور موون العالقووة ،إن وجوودت) - .منظمووات دوليووة أاوورى (يرجووى
وثيق األنشطة السوهرية)
دشاةك الرابطة بنشا فل اجتماسااد مناماة األحذياة والرةاساة ومناماة الصاحة العالمياة
ومنامة التجاةة العالمية والمجلس التعاومل الدولل صود سالمل لصناسة حماية باياءاد
اعختياع.
وميفق الوثائق التالية:
 المجلااس التعاااومل الاادولل لتحلي ا المبيداد/منامااة األحذيااة والرةاسة/منامااة الصااحةالعالمية -ج موجر لالجتماع المفتوا المنعقد فل  15يوميو/حرييان .2115
 اعجتماع الوامن المشتيك بين منامة األحذية والرةاسة ومنامة الصحة العالمية بشاانإداةة المبيااداد والاادوةة العاشااية لفييااق خبااياء منامااة األحذيااة والرةاسااة بشااان إداةة
المبيداد 11-14 ،أ توبي/دشيين األول .2114
(ع)

المسووواهمة المتوقععوووة فوووي برنوووامج المواصوووفات الغذائيوووة المشوووترك بوووين منظموووة األغذيوووة
والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.
صود ساالمل لصاناسة حماياة باياءاد اعختاياع للنبااد ،تساال الرابطوة فال البيماام
بتوفيي المعلوماد واآلةاء الفنية حاول المساائ التال دتعاما معهاا اللجناة المعنياة بمخلفااد
مبيداد اآلفاد.

(ك) األنشووطة السووابقة التووي نفووذ فا المنظمووة بالنيابووة عوون هيئووة الدسووتور الغووذائي وبرنووامج
المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة األغذية والزراعوة ومنظموة الصوحة العالميوة أو
بالتعوواون معفمووا (يرجووى ذ وور أيووة عالقووة بووين المنظمووات األعضوواء القطريووة وبووين اللسووان
التنسيقية ارقليمية و/أو جفات اال صال أو اللسان القطرية التابعة لفيئة الدسوتور الغوذائي
االل السنوات الثالث األايرة على األق قب قديم علب الحصول على صفة المراقب).
دتمت إحدى اليابطاد األةب األسضااء بصافة المياقاب لادى ليذاة الد اتوة ال اذائل ،ولال
 .ALINA Asociación Latinoamérica de la Industria Agroquímicaوقااد حياايد ا اامها إلاات
AgroCare Latino America

(ك) مسال النشاع المطلوب المشار ة فيو بصوفة المراقوب (الفيئوة و/أو أجفز فوا الفرعيوة).إذا
علبووت أ ثوور موون منظمووة لفووا اهتمامووات متشووابفة منحفووا صووفة المراقووب فووي أك مسووال موون
مسوواالت النشوواع ،ستشووسع هووذه المنظمووات علووى أن شووك معوا ً ا حوواداً أو رابطووة ألغوورا
المشار ة .وإذا لم يكن ذلك بارمكان ،ينبغي أن يتضمن الطلب ررحا ً لألسباب.
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لجنة الد توة ال ذائل المعنية بمخلفاد المبيداد اآلفاد
(ل)

الطلبات التي قدعمت في الماعي للحصول على صوفة المراقوب فوي هيئوة الدسوتور الغوذائي،
بما في ذلك الطلبات التي قدمفا يان عضو في المنظمة صواحبة الطلوب .وإذا انوت الصوفة
قد منحت ،يرجى ذ ر سبب و اريخ انتفائفا .وإذا لوم مونح ،يرجوى ذ ور مسووغات الورف
التي أعطيت.
بدأد  CCPIAاليابطة العضو فل  AgroCareدقدي لب الحصاول سلات وضا المياقاب لادى
ليذة الد توة ال ذائل .و ع دسعت إلات متابعاة لبهاا ألن  AgroCareشايست مفساها اآلن فال
دقدي لب.

(م)

اللغوووات (ارنكليزيوووة أو الفرنسوووية أو ارسوووبانية) التوووي ينبغوووي أن رسووو بفوووا الوثوووائق إلوووى
المنظمة غير الحكومية الدولية.
يم ن إة ال افة الي ائ بالل ة ا مجليرية

(ن) اسم ووظيفة وعنوان مقدم المعلومات.
Katrien Van Cauwenberghe,
Secretary
secretary@agro-care.org
AgroCare aisbl
Rue des Chevaliers 14 bte 10
1050 Brussels, Belgium

(س) التوقيع والتاريخ

 29أبيي

/ميسان 2116
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الملحق
(أ)

C4CCES :0

االسم الرسمي للمنظمة باللغات المختلفة (بما في ذلك باألحرف األولى)
مي ر الدةا اد البيذية ود يي المناخ ع)C4CCES

وعنوووان البريوود ارلكترونووي ،و ووذلك رقووم
(ب) العنوووان البريوودك الكامو ورقووم الفووا والفووا
التليك وعنوان الموقع على ارنترنت ،حسب االقتضاء
No. 5 Elbe Close, Minister’s Hill.
Panama Street.
P.O.Box. 19081.
Maitama.
Abuja, Nigeria.
Tel: +2348038213028
Email: info@center4climatechange.com

(ج) أهووداف المنظمووة وميووادين موعوووعا فا (ااتصاصووا فا) ،وأسوواليب عملفووا( .يرجووى إرفووا
الميثا والدستور والالئحة الداالية والقواعد ارجرائية ،وما إلى ذلك) .اريخ التأسي
دا س مي ر  C4CCESعالمر ز) فل  13ينايي /امون الوامل  2119منامة حيي ح ومية حيي
ةبحيااة دهاادف إلاات م افحااة د يااي المناااخ والتحاادياد البيذيااة سبااي إذ اااء الااوسل والتوقي ا
والتيوي للطاقة المتجددة ودخفي آثاة د يي المناخ والت ي معها ،والدسوة إلات مواصافاد
لألحذية قيا ية وضبط اآلفاد دمهيداً لتحقيق اع تدامة البيذية.
(د)

المنظمووات األعضوواء (اسووم وعنوووان و منظمووة قطريووة منتميووة ،وعريقووة االنتموواء ،وعوودد
األعضواء إن أمكون ،وأسوماء المسولولين الرئيسوويين .إذا وان فوي المنظعموة أعضواء أفووراد،
يُرجى اررارة إلى العدد التقديرك في بلد .وإذا انت المنظمة ذات عابع فيدرالي و ضوم
منظمات دولية غير حكوميوة أعضواء ،يرجوى بيوان موا إذا وان أك مون هولالء يتمتوع قوبالً
بصفة المراقب لدى هيئة الدستور الغذائي).
العضوية الفيدياة 45 :سضاواً فال ميجييياا و 22سضاواً فال حاماا و 19سضاواً فال جمهوةياة
دشاد.

(هـ) الفيك (جمعيوة عاموة أو مول مر ومسلو أو أك روك ماور مون أروكال السفواي الرئاسوي
ونوع األمانة العامة واللسان المعنية بموعوعات ااصة ،إن وجدت وما إلى ذلك).
الهي

ا داةي للمر ز :دح /دستضي

المر ز أمامة

سامة.

(و)

بيوووان مصووودر التمويووو (موووثالً ،اروووترا ات األعضووواء أو التمويووو المبارووور أو المسووواهمات
الخارجية أو المنح)
مسالمة األسضاء والتبيساد والمنح.

(ي)

االجتماعات (يرجى بيوان وا رهوا ومتوسود عودد الحضوور وإرسوال قريور عون االجتمواع
السووابق ،بمووا فووي ذلووك أيووة قوورارات متعلقووة بمسووائ غطووي افووة مسوواالت أنشووطة الفيئووة أو
جزءاً من هذه األنشطة).
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اجتماااع أصااحام المصاالحة ماايدين فاال الساانة لبحا دنفيااذ بيمااام المواصاافاد ال ذائيااة
المشتيك بين منامة األحذية والرةاسة ومنامة الصحة العالمية
منتدى شهيي للتوسية وبناء القدةاد
متو ط سدد الحضوة 45 :مشاة ا ً

(ح) العالقوات موع المنظموات الدوليوة األاورى - :األموم المتحودة وأجفز فوا (يرجوى بيوان الصوفة
االستشووارية أو أك رووك ماوور موون العالقووة ،إن وجوودت) - .منظمووات دوليووة أاوورى (يرجووى
وثيق األنشطة السوهرية).
يتمت المر ز بصفة المياقب لادى ادفاقياة األما المتحادة ا اةياة بشاان د ياي المنااخ ،ولاو
معتمااد لاادى ادفاقيااة األم ا المتحاادة لم افحااة التصااحي ،ولدي ا وض ا ا تشاااةي خاااى لاادى
المجلس اعقتصادي واعجتماسل لألم المتحدة ،ما أم سضو فل الميفق العالمل للبيذة.
المسووواهمة المتوقععوووة فوووي برنوووامج المواصوووفات الغذائيوووة المشوووترك بوووين منظموووة األغذيوووة
والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

(ع)







خلق الوسل والتوسية العامة لتعرير معيفة وفه أفض سلات الصاعيدين القطايي وا قليمال
لهيذة الد توة ال ذائل ولبيمام المواصافاد ال ذائياة المشاتيك لمناماة األحذياة والرةاساة
ومنامة الصحة العالمية.
دناي حلقة سما منتاماة ألصاحام المصالحة ،يشااةك فيهاا منتجاو األحذياة والمساتوةدون
والمصاادةون ومناماااد المجتم ا الماادمل ،دسااتهدف التنفيااذ الفعااال لنتااائ اجتماساااد ليذااة
الد توة ال ذائل.
دعرير مشاة ة أصاحام المصالحة ذوي الصالة فال أمشاطة وبايام ليذاة الد اتوة ال اذائل
لتمهيد الطيق لسالمة األحذية وةفاه المستهل ين.
الشيا ة م مقطة اعدصاال القطيياة وما المنامااد ا قليمياة لنشاي المعلومااد سان أفضا
المماة اد الدولية فل مجال االمة ومواصافاد األحذياة دمشايا ً ما ألاداف ليذاة الد اتوة
ال ذائل.

(ك) األنشووطة السووابقة التووي نفووذ فا المنظمووة بالنيابووة عوون هيئووة الدسووتور الغووذائي وبرنووامج
مواصوفات األغذيووة المشوترك بووين منظموة األغذيووة والزراعوة ومنظمووة الصوحة العالميووة أو
بالتعوواون معفمووا (يرجووى ذ وور أيووة عالقووة بووين المنظمووات األعضوواء القطريووة وبووين اللسووان
التنسيقية ارقليمية و/أو جفات اال صال أو اللسان القطرية التابعوة لفيئوة الدسوتور الغوذائي
االل السنوات الثالث األايرة على األق قب قديم علب الحصول على صفة المراقب).








دعرياار المعيفااة العامااة والفها العااام لهيذااة الد ااتوة ال ااذائل ولبيمااام المواصاافاد ال ذائيااة
المشاااتيك لمناماااة األحذياااة والرةاساااة ومناماااة الصاااحة العالمياااة مااان خاااالل مااا دمياد
ومنتدياد.
إشياك أصحام المصلحة فل وض مواصفاد لألحذية دستهدف اع تهالك الصحل.
مشااي المعلوماااد ساان بيمااام المواصاافاد ال ذائيااة المشااتيك لمنامااة األحذيااة والرةاسااة
ومنامة الصحة العالمياة باين المساتوةدين والمصادةين وأصاحام المصالحة ذوي الصالة،
وفقا ً ألفض المماة اد الدولية.
المشاة ة م جهة اعدصال القطيية فل دنفيذ متائ اجتماع وأمشطة ليذة الد توة ال ذائل.
المشاة ة فل اجتماع ليذة الد توة ال ذائل القطيي واللجنة التقنية.
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المشاااة ة فاال البيمااام القطاايي المتعلااق بهيذااة الد ااتوة ال ااذائل واألمشااطة التاال دنامهااا
مناماة المواصاافاد القيا اية النيجييياة والو الاة القطييااة داةة األحذياة والاادواء واليقابااة
سليهما.

(ك) مسال النشاع المطلوب المشار ة فيو بصوفة المراقوب (الفيئوة و/أو أجفز فوا الفرعيوة).إذا
علبووت أ ثوور موون منظمووة لفووا اهتمامووات متشووابفة منحفووا صووفة المراقووب فووي أك مسووال موون
مسوواالت النشوواع ،ستشووسع هووذه المنظمووات علووى أن شووك مع وا ً ا حوواداً أو رابطووة ألغوورا
المشار ة .وإذا لم يكن ذلك بارمكان ،ينبغي أن يتضمن الطلب ررحا ً لألسباب.
المشاة ة فل اجتماساد الهيذة وأجهردها الفيسية.
(ل)

الطلبات التي قدعمت في الماعي للحصول على صوفة المراقوب فوي هيئوة الدسوتور الغوذائي،
بما في ذلك الطلبات التي قدمتفا يان عضو في المنظمة صاحبة الطلب .وإذا انوت الصوفة
قد منحت ،يرجى ذ ر سبب و اريخ انتفائفا .وإذا لوم مونح ،يرجوى ذ ور مسووغات الورف
التي أعطيت.
لذه لل المية األولت التل دتقدم فيها المنامة بطلب لمنحها صفة المياقب.

(م)

اللغوووات (ارنكليزيوووة أو الفرنسوووية أو ارسوووبانية) التوووي ينبغوووي أن رسووو بفوووا الوثوووائق إلوووى
المنظمة غير الحكومية الدولية
ا م ليرية.

(ن) اسم ووظيفة وعنوان مقدم المعلومات.
)Dr. Aminu Zakari (MD, MBBS
Executive Director
No. 5 Elbe Close, Minister’s Hill.
Panama Street.
P.O.Box. 19081.
Maitama.
Abuja, Nigeria.
Tel: +234 803 821 3028
Email: aminu.zakari@centerclimatechange.com: info@center4climatechange.com
Website: www.center4climatechange.com

(س) التوقيع والتاريخ.

 14ماةس/آذاة

2116

9
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الملحق
(أ)

DRC :2

االسم الرسمي للمنظمة باللغات المختلفة (بما في ذلك باألحرف األولى)
)Fruit and Vegetable Dispute Resolution Corporation (DRC
)Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC
)Corporación de Solución de Controversias sobre Frutas y Hortalizas (DRC

داااوفي الملسسوووة  DRCافاااة خااادمادها والوثاااائق الخاصاااة بهاااا بالل ااااد الي ااامية الاااوالث
عا م ليرية والفيمسية وا بامية).
وعنوووان البريوود ارلكترونووي ،و ووذلك رقووم
(ب) العنوووان البريوودك الكامو ورقووم الفووا والفووا
التليك وعنوان الموقع على ارنترنت ،حسب االقتضاء.
Building 75, Central Experimental Farm
960 Carling Avenue Ottawa, Ontario
K1A 0C6 Canada
Tel: 613-234-0982
Fax: 613-234-8036

(ج) أهووداف المنظمووة وميووادين موعوووعا فا (ااتصاصووا فا) ،وأسوواليب عملفووا( .يرجووى إرفووا
الميثا والدستور والالئحة الداالية والقواعد ارجرائية ،وما إلى ذلك) .اريخ التأسي
الملسسة ع )www.fvdrc.comمنامة حيي ةبحية دا ست سام  2111فل إ اة الماادة  111مان
ادفاق أميي ا الشمالية للتجاةة الحية ،ولل مناماة سضاويتها دولياة دخادم دجااةة المنتجااد.
وبا ضااافة إلاات التشاااوة والو ااا ة والتح ااي  ،دعماا الملسسووة ساان وااب ماا ةابطاااد
الصااناسة والح وماااد ميابااة ساان أسضااائنا ص االا التشااييعاد وجعاا سملياااد التفتااي
اعدحادية أ وي اهولة ،ولتطاويي أفضا المماة ااد ،ودفسايي مواصافاد الفا هاة والخضاي
الطازجة .عديجت مياجعة الناام الداخلل وقواسد التش ي الميفقة).
حديوا ً ،أسلنت الح ومة ال ندية سرمها ا تبدال لوائح التيخيص والتح ي القطيية بشي لو
أن ي ون المتعاملون بالمنتجاد الطازجة أسضاء فال الملسسوة ،وذلاك جارء مان جهودلاا
لتحدي قامون "الطعام اآلمن لل نديين" .سالوة سلت ذلك ،دعم الملسسة حاليا ما الو الاة
ال ندية لفحص األحذية لتصبح الهيذة الم لفة بتطويي وصيامة مواصفاد المنتجاد الطازجة
ال ندية.
(د)





المنظمووات األعضوواء (اسووم وعنوووان و منظمووة قطريووة منتميووة ،وعريقووة االنتموواء ،وعوودد
األعضواء إن أمكون ،وأسوماء المسولولين الرئيسوويين .إذا وان فوي المنظعموة أعضواء أفووراد،
يُرجى اررارة إلى العدد التقديرك في بلد .وإذا انت المنظمة ذات عابع فيدرالي و ضوم
منظمات دولية غير حكوميوة أعضواء ،يرجوى بيوان موا إذا وان أك مون هولالء يتمتوع قوبالً
بصفة المراقب لدى هيئة الدستور الغذائي).
دتال سضويتنا من أ وي من  1 511من دجاة الخضاي الطازجاة الادوليين األفاياد ،ماوزسين
ما يلل:
1
البيازي
1161
ندا
33
شيلل
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الصين
و تاةي ا
الجمهوةية الدوميني ية
إ وادوة
حواديماع
لندوةاس
1
لوم وم
إ يائي
الم سيك
ميوزيلندا
1
بييو
1
جنوم أفييقيا
2
إ باميا
ديينيداد
أوةوحواي
الوعياد المتحدة األميي ية
2
4
1

2
1
1
1
24
1

1
1
351

(هـ) الفيك (جمعيوة عاموة أو مول مر ومسلو أو أك روك ماور مون أروكال السفواي الرئاسوي
ونوع األمانة العامة واللسان المعنية بموعوعات ااصة ،إن وجدت وما إلى ذلك).
يعم فل م تب الملسسة فل أوداوا تة أفياد .واليئيس والايئيس التنفياذي مسا وعن أماام
مجلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس إداةة يتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال
ماان  12فاايداً يوافااق سلاايه األسضاااء 4 :ماان ا ماان ناادا والوعياااد المتحاادة األميي يااة
والم ساايكإ إلاات جامااب  3مااياقبين ماان ح ومااة اا بلااد .ويم اان للاايئيس أن يشاا لجامااا ً
لمواضي مختلفة.
(و) بيوووان مصووودر التمويووو (موووثالً ،اروووترا ات األعضووواء أو التمويووو المبارووور أو المسووواهمات
الخارجية أو المنح)
التموي مستمد ب امل من ة وم العضوية السنوية.
(ي)

االجتماعات (يرجى بيوان وا رهوا ومتوسود عودد الحضوور وإرسوال قريور عون االجتمواع
السووابق ،بمووا فووي ذلووك أيووة قوورارات متعلقووة بمسووائ غطووي افووة مسوواالت أنشووطة الفيئووة أو
جزءاً من هذه األنشطة).
ما لو مفص فل الناام الداخلل الميفق ،لناك اجتماع نوي ساام مفتاوا ل افاة األسضااء
عأمااااي المحضاااي الميفاااق مواااال) ينعقاااد بالتنااااوم ااانويا ً باااين الوعيااااد المتحااادة و نااادا
والم سيك .وحضوة األسضاء المصودين لهذه اعجتماساد جيد.
لناك أيضا ً جلستان ساديتان لمجلس ا داةة ،دعقد إحادالما بااعقتيان ما اعجتمااع السانوي
العام.

(ح) العالقات مع المنظمات الدولية األارى:
 -األم المتحدة وأجهردها عييجت بيان الصفة اع تشاةية أو أي ش

وجدد).

ع شلء
 -مناماد دولية أخيى عييجت دوثيق األمشطة الجوليية)

آخي مان العالقاة ،إن
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ع شلء
(ع)

المسووواهمة المتوقععوووة فوووي برنوووامج المواصوووفات الغذائيوووة المشوووترك بوووين منظموووة األغذيوووة
والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.
ع دسعت الملسسة حاليا ً وى إلت الحصول سلت صفة المياقب فل لجناة الد اتوة ال اذائل
المعنية بالفا هة والخضي الطازجة.
يحتم أن دنجر الملسسة المواصفاد ال ندية للفا هة والخضاي الطازجاة مياباة سان الو الاة
ال ندية لفحاص األحذياة .وفال قيامهاا بهاذا الادوة ،تساتطي الملسسوة ا اهام فال دطاويي
مختل مواصافاد الد اتوة ال اذائل وقواساد المماة اة التال يصادةلا للمنتجااد الطازجاة.
وأيضا ،بسبب التي يبة الدولياة لعضاويتنا ،ات ون لعملناا سلات مواءماة المواصافاد/قواساد
المماة ة آثاة إيجابية سلت التجاةة الدولية للمنتجاد الطازجة التل ددخ أميي ا الشمالية.

(ك) األنشووطة السووابقة التووي نفووذ فا المنظمووة بالنيابووة عوون هيئووة الدسووتور الغووذائي وبرنووامج
مواصوفات األغذيووة المشوترك بووين منظموة األغذيووة والزراعوة ومنظمووة الصوحة العالميووة أو
بالتعوواون معفمووا( .يرجووى ذ وور أيووة عالقووة بووين المنظمووات األعضوواء القطريووة وبووين اللسووان
التنسيقية ارقليمية و/أو جفات اال صال أو اللسان القطرية التابعوة لفيئوة الدسوتور الغوذائي
االل السنوات الثالث األايرة على األق قب قديم علب الحصول على صفة المراقب).
فل الماضل قدمت الم سة مسالماد إلت مندوم الو الة ال ندية لفحص األحذية إلات لجناة
الد توة ال ذائل المعنية بالفا هة والخضي الطازجة فيما يتعلق بالتوجهاد ومساائ النوسياة
والمماة اد.
(ك) مسال النشاع المطلوب المشار ة فيو بصوفة المراقوب (الفيئوة و/أو أجفز فوا الفرعيوة).إذا
علبووت أ ثوور موون منظمووة لفووا اهتمامووات متشووابفة منحفووا صووفة المراقووب فووي أك مسووال موون
مسوواالت النشوواع ،ستشووسع هووذه المنظمووات علووى أن شووك مع وا ً ا حوواداً أو رابطووة ألغوورا
المشار ة .وإذا لم يكن ذلك بارمكان ،ينبغي أن يتضمن الطلب ررحا ً لألسباب.
ع دسعت الملسسة حاليا ً وى إلت الحصول سلت صفة المياقب فل لجناة الد اتوة ال اذائل
المعنية بالفا هة والخضي الطازجة.
(لـ)

الطلبات التي قدعمت في الماعي للحصول على صوفة المراقوب فوي هيئوة الدسوتور الغوذائي،
بما في ذلك الطلبات التي قدمتفا يان عضو في المنظمة صاحبة الطلب .وإذا انوت الصوفة
قد منحت ،يرجى ذ ر سبب و اريخ انتفائفا .وإذا لوم مونح ،يرجوى ذ ور مسووغات الورف
التي أعطيت.
ع شلء

(م) اللغوووات (ارنكليزيوووة أو الفرنسوووية أو ارسوووبانية) التوووي ينبغوووي أن رسووو بفوووا الوثوووائق إلوووى
المنظمة غير الحكومية الدولية.
ا مجليرية.
(ن) اسم ووظيفة وعنوان مقدم المعلومات.
Luc Mougeot
Vice-President
Building 75, Central Experimental Farm
960 Carling Avenue
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(س) التوقيع والتاريخ

 25يوميو/حرييان

2115

الملحق
(أ)

FIA :4

االسم الرسمي للمنظمة باللغات المختلفة (بما في ذلك باألحرف األولى).
)Food Industry Asia (FIA

وعنوووان البريوود ارلكترونووي ،و ووذلك رقووم
(ب) العنوووان البريوودك الكامو ورقووم الفووا والفووا
التليك وعنوان الموقع على ارنترنت ،حسب االقتضاء.
1 Scott’s Road, Shaw Centre #19-07/08, Singapore 228208
Telephone: +65 6235 3854
Fax: +65 6235 7459
Email: info@foodindustry.asia
Website: www.foodindustry.asia

(ج) أهووداف المنظمووة وميووادين موعوووعا فا (ااتصاصووا فا) ،وأسوواليب عملفووا( .يرجووى إرفووا
الميثا والدستور والالئحة الداالية والقواعد ارجرائية ،وما إلى ذلك) .اريخ التأسي .
دا ست اليابطة ) (FIAو اجلت لادى اج
يوليو/دموز  2111بتسجي ةق .T10SS0105D

ان افوةة للجمعيااد م ساة حياي ةبحياة فال

ألداف اليابطة ،ما وةدد فل د توةلا:
 العم لصالح أسضاائها فال افاة المجااعد العلمياة والتقنياة والتنايمياة التال لهاا صالةمباشية أو حيي مباشية بصناسة األحذيةإ
ضااامان أن يفساااي أسضاااا لا دفسااايياً صاااحيحا ً التوصاااياد والتشاااييعاد والمباااادئ
التوجيهية العلمية أو التقنية أو التنايمية التل دصدةلا الهيذاد ذاد العالقةإ
 دعرير دنفيذ يا اد اليابطة فل بلاد آ ايوي مان جاماب المنامااد القطيياة التابعاةلهاإ
 التا د من إصداة السيا اد للصناسة التل يضعها "مجلس التنسيق"إ دعرير مواءمة األمامة القطيية والدولية فيماا يتعلاق بتصاني ودي ياب ودعبذاة ود لياودوزي المنتجاد ال ذائية ووض البطاقاد التعييفية سليهاإ
 -دس إمشاء ومشي معلوماد سلمية سن المسائ المتعلقة بسالمة األحذية وبالت ذيةإ
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 مشااي الدةا اااد والوثااائق والمنشااوةاد العلميااة التاال دهاا صااناسة األحذيااة بصااوةةمشتي ة.
ييجت اليجوع إلت د توة اليابطة فل الملحاق الواامل مان لاذا الطلاب لمرياد مان التفاصاي
حول الناام الداخلل والقواسد ا جيائية.
(د)

المنظمووات األعضوواء (اسووم وعنوووان و منظمووة قطريووة منتميووة ،وعريقووة االنتموواء ،وعوودد
األعضواء إن أمكون ،وأسوماء المسولولين الرئيسوويين .إذا وان فوي المنظعموة أعضواء أفووراد،
يُرجى اررارة إلى العدد التقديرك في بلد .وإذا انت المنظمة ذات عابع فيدرالي و ضوم
منظمات دولية غير حكوميوة أعضواء ،يرجوى بيوان موا إذا وان أك مون هولالء يتمتوع قوبالً
بصفة المراقب لدى هيئة الدستور الغذائي).
العضوية فل اليابطة مفتوحة ألي يان أو منامة أو فيد يعم فل دصني أو دوزيا أو بيا
منتجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد األحذيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة
فل آ يا والمحيط الهادئ .أسضاء الرابطة الحاليون ل :
Cargill Asia Pacific Holdings Pte Ltd
138 Market Street, #17-01 CapitaGreen, Singapore
http://www.cargill.com/index.jsp
Coca-Cola Far East Limited
457 Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 639933
http://www.coca-cola.com.sg/home/home.asp
FrieslandCampina AMEA Pte Ltd
3 Temasek Avenue, #11-01 Centennial Tower, Singapore
http://www.frieslandcampina.com/
General Mills Asia Pacific Ltd
Level 21, Tower 1, MegaBox, Enterprise Square 5, 38 Wang Chiu Rd, Kowloon Bay, Hong
Kong
http://www.generalmills.com/
Hershey Asia Pacific Pte Ltd
541 Orchard Road, 20th Floor Liat Towers, Singapore 238881
https://www.hersheys.com/en_us/home.html
Kellogg Asia Pacific Pte Ltd
238B Thomson Road, #10-01/08 Novena Square Tower B, Singapore
http://www.kelloggcompany.com/
Kerry Ingredients (S) Pte Ltd
8 Biomedical Grove, #02-01/04 Neuros, Singapore
http://www.kerry.com/
Mars, Incorporated
47 Scott's Road, #07-01/02 Goldbell Towers, Singapore
http://www.mars.com/global/index.aspx
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McDonald’s APMEA Franchising Pte Ltd
11 North Buona Vista Drive, #08-07 The Metropolis Tower 2, Singapore
http://www.aboutmcdonalds.com/mcd.html
Mondelēz Asia Pacific Pte Ltd
1 Harbourfront Avenue, #05-01 Keppel Bay Tower, Singapore
http://www.mondelezinternational.com/
Nestlé Singapore (Pte) Ltd
15A Changi Business Park Central 1 #05-02/03 Eightrium @ Changi Business Park,
Singapore 486035
http://www.nestle.com/
PepsiCo HK LLC
20/F Caroline Centre, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong
http://www.pepsico.com/
Unilever Asia Pte Ltd
20 Pasir Panjang Road, #06-22 Mapletree Business City, Singapore
http://www.unilever.com/
Symrise Asia Pacific Pte Ltd
226 Pandan Loop, Singapore 128412
https://www.symrise.com/
Danone Asia Pacific Holdings Pte Ltd
47 Scott’s Road, Danone Regional Office, Goldbell Towers, Singapore
http://www.danone.com/
BRF Singapore Foods Pte Ltd
350 Orchard Road, #13-01 Shaw House
http://www.brf-global.com/brasil/en/
DSM Nutritional Products Asia Pacific
30 Pasir Panjang Road, #13-31 Mapletree Business City, Singapore
http://www.dsm.com/corporate/home.html
Ferrero Asia Limited
79 Science Park Drive #03-06/08, Cintech IV Singapore Science Park 1
http://www.ferrero.com/
Fonterra Brands (Singapore) Pte Ltd
One George Street, #08-01, Singapore
http://www.fonterra.com/

17
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Suntory Beverage & Food Asia Pte Ltd
23 Church Street, #13-05 Capital Square, Singapore
http://www.suntory.com/
Perfetti Van Melle
331 North Bridge Road, #11-03 Odeon Towers, Singapore
http://www.perfettivanmelle.com/
Lotte
LOTTE Corporate Headquarters, 25F LOTTE Building, 81 Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul,
Korea
https://www.lotte.co.kr/eng/index.jsp
Yum! Brands
99 Bukit Timah Road #06-00, Singapore 229835
http://www.yum.com/brands/
Dole Asia Holdings Pte Ltd.
79 Anson Road, #21-05 Singapore 079906
http://www.dole.com/
Godiva Chocolatier (Asia) Limited
Suite 1601-03, Devon House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay Hong Kong
https://www.godiva.com.hk/
Crisp Sensation Asia Pte Ltd
20 Garlick Avenue Singapore 279651
http://www.crispsensation.com/
Waters Corporation
34 Maple Street, Milford, MA 01757, USA
http://www.waters.com/waters/home.htm?locale=en_SG
AsureQuality Limited
Private Bag 14946, Panmure Aukland 1741
T: +64 9 573-8000
https://www.asurequality.com/
Covance MAD labs Inc
PO Box 4047, Danville IL 61834
http://www.covance.com/
United States Pharmacopeia
No. 520, Fu Te North Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, China
http://www.usp.org/
BioMerieux Industry, Asia Pacific
Helios, Unit #10-04, 11 Biopolis Way, Singapore 138 667
http://www.biomerieux-industry.com/
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Merieux NutriSciences Corporation
111 E. Wacker Dr., Suite 2300, Chicago, IL 60601, USA
http://www.merieuxnutrisciences.com/us/eng
Institute of Grocery Distribution (IGD)
Grange Lane, Lechmore Health, Watford, Hertfordshire, WD25 8GN, UK
http://www.igd.com/
Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI)
Gedung Annex Lantai 2 (Kompleks PPM Manajemen), Jl. Menteng Rya No.9-19, Jakarta
Pusat 10340
http://www.gapmmi.or.id/
Philippine Chamber of Food Manufacturers INC
Unit 1216 Cityland 10 Tower 2, 6817 Ayala Avenue cor H.V. dela Costa Street, Salcedo
Village, Makati City, Philippines
http://www.foodchamber.org/
Singapore Manufacturing Federation (SMF)
2985 Jalan Bukit Merahk, Singapore 159457
http://www.smfederation.org.sg/
Federation of Malaysian Manufacturers – Malaysian Food Manufacturing Group
(FMM-MAFMAG)
No. 3 Persiaran Dagang, PJU 9, Bandar Sri Damansara, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
http://www.fmm.org.my/About_FMM-@-Contact_Us.aspx
National Chamber of Commerce and Industry Brunei Darussalam
Unit 1, Block D, Beribi Industry Complex 1, Jalan Gadong BE1118, Nagara Brunei
Darussalam
Federation of Thai Industries (FTI)
4th Floor, Zone C, 60 Ratchadaphisek Rd, Khlong Toey, Bangkok 10110 Thailand
http://www.fti.or.th/2016/thai/index.aspx
China National Food Industry Association (CNFIA)
5 Taiping Bridge East Road, Fengtai District, Beijing China 100073
http://www.cnfia.cn/html/main/index.html
Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)
Federation House, Tansen Marg, New Delhi 110001
http://ficci.in/index.asp
Korea Food Industry Association (KFIA)
2423 Southern Ring Rd., Fl. 3 & 4, Seocho-gu, Seoul, Korea
http://www.kfia.or.kr/kfia/main.php
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(هـ) الفيك (جمعيوة عاموة أو مول مر ومسلو أو أك روك ماور مون أروكال السفواي الرئاسوي
ونوع األمانة العامة واللسان المعنية بموعوعات ااصة ،إن وجدت وما إلى ذلك)
الجمعية العامة
دتولت الجمعية العامة بيئا ة اليئيس السلطة العليا فل الرابطة.
مجلس التنسيق
يتولت إداةة اليابطة مجلس التنسيق الذي ينتخاب فال اعجتمااع السانوي العاام ،ولاو يتشا
من اليئيس ومائب اليئيس وأمين الصندوق واألمين وأسضاء مجلس التنسيق العاديين.
اللجان
يجوز لمجلس التنسيق أن يفوض أيا ً من الطاد إلات لجاان دتاال مان أسضااء فال المجلاس
حسبما ييى منا باً .ويتوجب سلت أية لجناة دشا سلات لاذا النحاو أن دمااةس الصاالحياد
المخولة لها حسب الشيو الميجعية التل قد يفيضها مجلس التنسيق.
ودحتفظ اليابطة بلجنتين دائمتين ،لما لجنة الش ون العامة ولجنة العلوم والت نولوجيا اللتاان
دجتمعاااان بامتااااام ودقااادمان دقاةييلماااا مباشاااية إلااات مجلاااس التنسااايق .وبا ضاااافة إلااات
اعجتماساااد العاديااة ،ياادست أسضاااء اللجنتااين إلاات المشاااة ة فاال ثالثااة "أيااام ا ااتياديجية
مشتي ة" فل السنة.
 لجنة الش ون العامة
دصااي لجنااة الش ا ون العامااة مه ا اليابطااة فاال التفاس ا م ا صااناع السيا اااد وحياايل ماان
أصحام الايأي اليئيسايين فال المنطقاة با ايلا .ودقاوم لجناة الشا ون العاماة ،معتمادة سلات
الخبية الفنية للجنة العلوم والت نولوجياا ،بتعريار أفضا المماة ااد ودسا دطاويي يا ااد
متسقة سلت أ اس سلمل.
 لجنة العلوم والت نولوجيا
دي ر لجنة العلوم والت نولوجيا سلت المساائ المتعلقاة باالعلوم والت نولوجياا لتناويي ودوجيا
دطويي يا اد الرابطة با تعياض افة سواما العلاوم والعواما التنايمياة التال قاد دا ثي
سلت متائ سم الرابطة.
ودقااود لجنااة العلااوم والت نولوجيااا مشاايوع اليابطااة الطويا األجا للتوصا إلاات مواصاافاد
حذائية متسقة فل افة أمحاء آ يا .ولل ،با ضافة إلت ذلك ،دوفي فال الوقات المنا اب ةأي
الخباااياء والمشاااوةة التقنياااة بشاااان القضاااايا الناشاااذة التااال دااا ثي سلااات صاااناسة األحذياااة
والمشيوباد ،وخاصة مسائ المة األحذية ومسائ مواءمة التجاةة واللوائح التنايمية.
 األمامة العامة
يديي المديي التنفيذي أمامة اليابطة ويساسد مجلس التنسيق فل ا داةة اليومية للرابطوة وفال
دنفيااذ يا ااادها .ودشاايف األمامااة العامااة ماان م تبهااا فاال اان افوةة سلاات افااة الخاادماد
لألسضاء وسلت اعدصاعد معه .
(و)

بيوووان مصووودر التمويووو (موووثالً ،اروووترا ات األعضووواء أو التمويووو المبارووور أو المسووواهمات
الخارجية أو المنح).
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دم ّول اليابطة مباشية من ة وم العضوية التل يدفعها األسضاء نويا.
(ي)

االجتماعات (يرجى بيوان وا رهوا ومتوسود عودد الحضوور وإرسوال قريور عون االجتمواع
السووابق ،بمووا فووي ذلووك أيووة قوورارات متعلقووة بمسووائ غطووي افووة مسوواالت أنشووطة الفيئووة أو
جزءاً من هذه األنشطة).
دقااود لجنااة العلااوم والت نولوجيااا مشاايوع اليابطااة الطوي ا األج ا للتوص ا إلاات مواصاافاد
حذائيااة متسااقة فاال افااة أمحاااء آ اايا .ودجتم ا اللجنااة ا ااتة أ ااابي  ،ويبل ا متو ااط ساادد
المشاة ين  .15وبا ضافة إلت ذلك ،دجتم اللجنة أيضا ً ما لجناة الشا ون العاماة فال ثالثاة
اجتماساد مشتي ة للجنتين فل السنة ،ويبل متو ط سدد المشاة ين .45
فاال آخااي اجتماااع مشااتيك للجنتااين فاال  25فبيايي/شاابا  ،2116اقتاايا األسضاااء أن دقااوم
الرابطة با ت شاف إم ان اعمضمام إلت ليذة الد اتوة ال اذائل بصافة مياقاب .وفال أسقاام
لذا القياة ،أبل ت األمامة العامة لجنة العلوم والت نولوجياا ،فال اجتماسهاا الاذي سقاد فال 23
ماةس/آذاة  ،2116أمهاا بادأد ديصاد المباحوااد فال لجاان الد اتوة ال اذائل المختلفاة وأمهاا
تتقدم بطلب للحصول سلت صفة المياقب فل ليذة الد توة ال ذائل .وأيادد اللجناة سموماا ً
مية الرابطة اعمضمام إلت ليذة الد توة ال ذائل.

(ح) العالقات مع المنظمات الدولية األارى:
 األمم المتحدة وأجفز فا (يرجى بيان الصوفة االستشوارية أو أك روك ماور مون العالقوة،إن وجدت).
 منظمات دولية أارى (يرجى وثيق األنشطة السوهرية)إن د ياة دفشل حاوادث االمة األحذياة واألماياض المنقولاة بال اذاء فال أجاراء وياية مان
العال ي د ألمية التصدي لمسالة المة األحذية سلت الصعيد العالمل .ويم ن لألحذية حيي
المامومة أن دنتق بسيسة سبي البلدان والمنا ق .وبا ضافة إلت آثاةلا السلبية سلت الصحة
العامة ،دسال حوادث المة األحذية أيضا فل دقويض ثقة المستهل ين وفل إساقاة التجااةة.
ذلك يم ن أن دسه النُه المختلفة لليقابة التنايمياة فال القياود سلات التجااةة .ولنااك قاوى
دافعة مختلفة د ثي سلت مشهد المة األحذية ،ومنها د يّي أمماا ا اتهالك ودوزيا األحذياة
فال البلاادان الناميااة والتعقيااد المتراياد لسال ا إمااداداد األحذيااة ما درايااد ساادد البلاادان التاال
ددخ وق األحذية العالمل .وع بد من التصدي للمخا ي الميدبطة بهذه القاوى الدافعاة إلات
الت ييي بتعرير قدةاد السالمة ال ذائية.
ولذا لو السبب فل أن اليابطة أصبحت جرءاً من شيا ة بين القطاسين العام والخاى لال
"الشيا ة العالمية من أج المة األحذياة" التال يعقادلا البناك الادولل بهادف التي يار سلات
ةفاا مسااتوى ال فاااءاد فاال مجااال ااالمة األحذيااة ،وذلااك فيمااا يتعلااق باااأل ي التنايميااة
وبمماة اد ا متاج والمعالجة فل األ واق النامية لريادة إمتاج األحذية الماموماة ،ماا يحسان
الصحة العامة وييسي الوصول إلت األ واق ويسه فل دعرير األمن ال ذائل.
إن دنمية قدةاد السالمة ال ذائية مسع ًت م ل يتطلب ا توماةاد مان شاي اء فال القطااسين
العام والخاى ،حالبا ً ما يعملون منفصالين ويفتقايون إلات فايى للتعااون .ويادةك الشاي اء
فاال الشاايا ة العالميااة ماان أجا ااالمة األحذيااة الحاجااة إلاات منبااي يجما المناماااد الدوليااة
وواضعل اللوائح التنايمية لألحذية والمنتجين من القطاع الخاى ومصنعل األحذية ودجاة
التجرئااة ومقاادمل الخاادماد التقنيااة و بيياااد الم ساااد األ اديميااة وحياايل ماان أصااحام
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المصاالحة ،دسماا ً لوضا ودنفيااذ مها دعاااومل للتصاادي عحتياجاااد بناااء القاادةاد فاال مجااال
السالمة ال ذائية.
والرابطة سضو فل الجهاز اليئا ل للشيا ة العالمية مان أجا االمة األحذياة ،الاذي يضا
منامة الصحة العالمية ومنامة األحذية والرةاسة ومناماة التنمياة الصاناسية التابعاة لألما
المتحدة ،فضال سن البنك الدولل وواضعل اللوائح التنايمياة لألحذياة مان الوعيااد المتحادة
و ندا وحييل من شي اد القطاع الخاى ،مو  Watersو.Mars
ومولهااا مو ا األ ااياف األخاايى فووي الشاايا ة العالميااة ماان أج ا ااالمة األحذيااة ،دقاادمت
الرابطة للشيا ة بالترام مالل ،بهدف مواجهة التحدياد فل مجال المة األحذياة مان خاالل
دبادل المعاةف سن أفض المماة اد وسبي بيام بناء القدةاد سبي آ يا.
(ع)

المسووواهمة المتوقععوووة فوووي برنوووامج المواصوووفات الغذائيوووة المشوووترك بوووين منظموووة األغذيوووة
والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
ت ون مسالمة اليابطة فل البيمام دموي مناوةاد وأف اة الصاناسة فال آ ايا والمحايط
الهادئ سن ييق معااةف الخباياء المساتقاة مان وجهاة مااي .وبماا أن الشاي اد والهيذااد
القطيية األسضاء فل الرابطة موجودة فل مختل البلدان سبي آ يا أو لها أسماال فيهاا ،فا ن
بو ااااااااعها أن دضااااااااي قيمااااااااة إلاااااااات مختلاااااااا لجااااااااان ليذااااااااة الد ااااااااتوة ال ااااااااذائل،
بما فل ذلك لجنة التنسيق آل ايا والهيذااد العلمياة المشاتي ة باين مناماة األحذياة والرةاساة
ومنامة الصحة العالمية ،لجنة الخبياء المشتي ة باين مناماة األحذياة والرةاساة ومناماة
الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلات األحذياة ،وذلاك بتاوفيي البيامااد سان الصاناسة
والمعيفااة والخبااية والفاايوق الوقافيااة ماان آ اايا التاال دختل ا ساان أجااراء أخاايى ماان العااال .
ودي ر اليابطة وقتها ودفاميها لمجاعد الصحة والت ذية و المة األحذياة واللاوائح المتصالة
بسلسلة قيمة األحذية املة.
و ت ون الخبية المتيا مة للصناسة من آ يا ذاد فائدة لهيذة الد توة ال ذائل ،ألن اليابطاة
ت ون بموابة صود واحد يق ّدم إلت البيمام أدلة مصداقة قائمة سلت العل .

(ك) األنشووطة السووابقة التووي نفووذ فا المنظمووة بالنيابووة عوون هيئووة الدسووتور الغووذائي وبرنووامج
مواصوفات األغذيووة المشوترك بووين منظموة األغذيووة والزراعوة ومنظمووة الصوحة العالميووة أو
بالتعوواون معفمووا (يرجووى ذ وور أيووة عالقووة بووين المنظمووات األعضوواء القطريووة وبووين اللسووان
التنسيقية ارقليمية و/أو جفات اال صال أو اللسان القطرية التابعوة لفيئوة الدسوتور الغوذائي
االل السنوات الثالث األايرة على األق قب قديم علب الحصول على صفة المراقب).
خبي موظفو األمامة العامة لليابطة العم م ليذاة الد اتوة ال اذائل مان خاالل أدواة اابقة
لعبولا بوصفه مقا اعدصال القطيية للهيذة.
ما سم بعض ،وإن ل ي ن افة ،أسضاء اليابطة منذ نواد سديدة م مقا اعدصال فال
ليذاة الد ااتوة ال ااذائل لتقاادي دعليقاااد وبياماااد الصااناسة ،سلاات أ اااس قطاايي ،و ااذلك ماان
خالل بعض اليوابط فل اعدحاد األوةوبل والوعياد المتحدة.
ومعا المهنيين فل الش ون التنايمية اليئيسيين األسضاء فال اليابطاة سلات دةاياة وخباية
ب جياءاد العم فل ليذة الد توة ال ذائل والقضايا التل دجيي مناقشتها فيها.

CX/EXEC 16/71/11

22

(ك) مسال النشاع المطلوب المشار ة فيو بصوفة المراقوب (الفيئوة و/أو أجفز فوا الفرعيوة).إذا
علبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت أ ثووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور
من منظمة لفا اهتمامات متشابفة منحفا صفة المراقب في أك مسال من مسواالت النشواع،
ستشسع هذه المنظموات علوى أن شوك معوا ً ا حواداً أو رابطوة ألغورا المشوار ة .وإذا لوم
يكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون ذلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك بارمكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووان ،ينبغووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي
أن يتضمن الطلب ررحا ً لألسباب.
دتطلااا اليابطاااة إلااات المشااااة ة فااال مباحوااااد الد اااتوة ال اااذائل حاااول دطاااويي ومواءماااة
مواصاافاد ااالمة األحذيااة والت ذيااة ،ع اايما فاال المسااائ المتعلقااة بااالمواد المضااافة إلاات
األحذياااااااااااااة علجناااااااااااااة الد اااااااااااااتوة ال اااااااااااااذائل المعنياااااااااااااة باااااااااااااالمواد المضاااااااااااااافة
إلاات األحذيااة) والملوثاااد علجنااة الد ااتوة ال ااذائل المعنيااة بالملوثاااد فاال األحذيااة) ودو اي
األحذية علجناة الد اتوة ال اذائل المعنياة بتو اي األحذياة) والت ذياة علجناة الد اتوة ال اذائل
المعنية بالت ذية واألحذية لال تخداماد الت ذوية الخاصة) ،وماافاة األحذياة علجناة الد اتوة
ال ذائل المعنية بناافة األحذية) ،فضال سن مباحواد ليذة الد اتوة ال اذائل ا قليمياة علجناة
التنسيق للد توة ال ذائل فل آ يا).
وسلاات الاايح ماان أن بعااض أسضاااء اليابطااة سملاوا بالفعا ما ليذااة الد ااتوة ال ااذائل ماان
خالل ةواباط فال اعدحااد األوةوبال والوعيااد المتحادة ،إع أن أسضااء اليابطاة وجادوا أن
امخيا صناسة األحذية فل آ يا سموما فل أسمال ليذاة الد اتوة ال اذائل ،بماا فال ذلاك ما
مقااا اعدصااال القطييااة فاال جهااودل التعاوميااة ،ع ي ناال ساان دموي ا القطاااع الخاااى فاال
المنطقة .وييى أسضاء اليابطة أن ةابطة للصناسة اآل يوية متخصصة دملاك معيفاة دقنياة
وا عة النطاق باللوائح فل آ يا وفهما ً للبيذة السيا ية واعقتصادية والوقافية فيها ت ون ذاد
فائدة بيية لهيذة الد توة ال ذائل وأسمالها الجاةياة .إن اليابطاة لال الهيذاة اليائادة الممولاة
للصناسة فل آ يا با ملها ،ولل باذلك المناماة المنا ابة لتمويا لاذه الصاناسة ا قليمياة فال
ليذة الد توة ال ذائل.
(ل)

الطلبات التي قدعمت في الماعي للحصول على صوفة المراقوب فوي هيئوة الدسوتور الغوذائي،
بما في ذلك الطلبات التي قدمتفا يان عضو في المنظمة صاحبة الطلب .وإذا انوت الصوفة
قد منحت ،يرجى ذ ر سبب و اريخ انتفائفا .وإذا لوم مونح ،يرجوى ذ ور مسووغات الورف
التي أعطيت.
ل دقدم فل الماضل أية لباد.

(م)

اللغوووات (ارنكليزيوووة أو الفرنسوووية أو ارسوووبانية) التوووي ينبغوووي أن رسووو بفوووا الوثوووائق إلوووى
المنظمة غير الحكومية الدولية.
ا م ليرية.

(ن) اسم ووظيفة وعنوان مقدم المعلومات
Matt Kovac
Executive Director
1 Scott’s Road, Shaw Centre #19-07/08,
Singapore 228208
Email: matt.kovac@foodindustry.asia
Tel: +65 6235 3854

(س) التوقيع والتاريخ
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الملحق
(أ)

GHI :5

االسم الرسمي للمنظمة باللغات المختلفة (بما في ذلك باألحرف األولى)
)Global Harmonization Initiative (GHI

وعنوووان البريوود ارلكترونووي ،و ووذلك رقووم
(ب) العنوووان البريوودك الكامو ورقووم الفووا والفووا
التليك وعنوان الموقع على ارنترنت ،حسب االقتضاء.
GHI Association
C/o Dr. Gerhard Schleining
Department of Food Science and Technology
Universität für Bodenkultur
Muthgasse 18
1190 Wien Austria
Email: info@globalharmonization.net
ZVR: 453446383

(ج) أهووداف المنظمووة وميووادين موعوووعا فا (ااتصاصووا فا) ،وأسوواليب عملفووا (يرجووى إرفووا
الميثا والدستور والالئحة الداالية والقواعد ارجرائية ،وما إلى ذلك) .اريخ التأسي
دا ست اليابطة  GHIسام  2114فل فيينا ،النمسا ،للتاثيي سلات مواءماة التشاييعاد واللاوائح
المتعلقة باألحذية و المة األحذية.
ولاادفها لااو ضاامان دااوفي منتجاااد حذائيااة آمنااة وصااحية ل افااة المسااتهل ين سلاات الصااعيد
العالمل.
لتحقيق لاذا الهادف ،ع باد مان إزالاة الحاواجر التال ع مباية لهاا أماام حيياة التجااةة والتال
دتن ااي فاال ش ا إجااياءاد لحمايااة ااالمة األحذيااة .ودشاام لااذه الحااواجر اعختالفاااد فاال
األماماة والتشااييعاد بااين الادول سلاات الصااعيد العاالمل .ولااذا ،يجااب سلات المجتما العلماال
الدولل أن يعم سلات دحقياق دوافاق ساالمل فال اآلةاء سلات العلا الاذي دقاوم سليا األماماة
والتشييعاد ال ذائية.
و يتحقق ذلك من خالل دحقيق األلداف التالية:
دحديد المناماد العلمية ذاد الصلة
دسوة لذه المجتمعاد العلمياة إلات مباادةة التنسايق العاالمل ودشاجي مشااة تها فيهاا ودساوة
أسضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائها للمشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة ة
فل لذا النشا فل مجال خبياده .
دحديد أصحام المصلحة ذوي العالقة من حيي المجتمعاد العلمية.
إمشاء دواص فعال بين المناماد العلمية والمناماد حيي العلمية.
دسوة افة أصحام المصلحة عمناماد وأفايادا) إلات دحدياد ودقادي القضاايا اليئيساية التال
دتطلب اعلتمام.
إسطاء األولوية للقضايا اليئيساية ،سلات أن دشا عحقاا ً مجموسااد سما لوضا مساوداد
أوةاق بيضاء أو بياماد دوافق فل اآلةاء بشان صحة لذه القضايا العلمية.
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دوجي األفيقة العاملة إلت دقيي أفض األدلة المتاحة ومناقشاة متائجهاا ما المجتما العلمال،
عيا ً إلت بناء دوافق فل اآلةاء.
مشي النتائ ل قضية من القضايا فل المجالد العلمية وحيي العلمية والصح .
تام.
مشي مجموساد بياماد دوافق اآلةاء النادجة فل ش
المشاة ة فل الم دمياد المنا بة وسيض النتائ فيها.
جعا النتااائ متاحااة ل افااة أصااحام المصاالحة ،وبخاصااة للمسا ولين ساان دطااويي أو دعاادي
األمامة والتشييعاد واعدصاعد العالمية ومدييي ومقيّمل المخا ي.
و اايت ذلااك لاا بطييقااة مفتوحااة شاافافة ،عجتنااام التحياار ،أو الاهااوة بماهااي التحياار،
السيا ل أو حيي السيا ل.
(د)

المنظمووات األعضوواء (اسووم وعنوووان و منظمووة قطريووة منتميووة ،وعريقووة االنتموواء ،وعوودد
األعضواء إن أمكون ،وأسوماء المسولولين الرئيسوويين .إذا وان فوي المنظعموة أعضواء أفووراد،
يُرجى اررارة إلى العدد التقديرك في بلد .وإذا انت المنظمة ذات عابع فيدرالي و ضوم
منظمات دولية غير حكوميوة أعضواء ،يرجوى بيوان موا إذا وان أك مون هولالء يتمتوع قوبالً
بصفة المراقب لدى هيئة الدستور الغذائي).
ع أحد.

(هـ) الفيك (جمعيوة عاموة أو مول مر ومسلو أو أك روك ماور مون أروكال السفواي الرئاسوي
ونوع األمانة العامة واللسان المعنية بموعوعات ااصة ،إن وجدت وما إلى ذلك).
مجلس ا شياف ،واللجنة التنفيذية ،والمديي التنفيذي ،واألمامة العامة ،واألسضاء من سلماء
األحذياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة
سلت الصعيد العالمل.
(و) بيوووان مصووودر التمويووو (موووثالً ،اروووترا ات األعضووواء أو التمويووو المبارووور أو المسووواهمات
الخارجية أو المنح).
التبيساد الخاةجية ودبيساد األسضاء .إمنا ع مفيض ة وم سضوية ،ل ننا مقب التبيساد
الخييية من مصادة خاةجية ومن األسضاء ،شييطة أع يبدو لناك دضااةم فال المصاالح.
ما أمنا متقدم بطلباد للمنح إلت المناماد حيي الح ومية األخيى سلت الصعيد العالمل.
(ي)

االجتماعات (يرجى بيوان وا رهوا ومتوسود عودد الحضوور وإرسوال قريور عون االجتمواع
السووابق ،بمووا فووي ذلووك أيووة قوورارات متعلقووة بمسووائ غطووي افووة مسوواالت أنشووطة الفيئووة أو
جزءاً من هذه األنشطة).
دعقد اجتماساد اللجنة التنفيذية شهييا ً ع تعياض أمشطة المنامة وامتواعً ألح ام د توةما.
ودعقد اعجتماساد العامة عالمخصصاة) سادة ماياد خاالل السانة ودايدبط ساادة بما دمياد.
فعلاات اابي الموااال ،منااذ سااام  ،2115دعقااد المنظمووة اانويا ً اجتماسااا فاال الوعياااد المتحاادة
األميي ية يترامن م اعجتماع السنوي والمعيض لمعهد دقنيل األحذياة .و امات اجتماسااد
مماثلااة قااد اقتيماات م ا اجتماساااد اعدحاااد األوةوباال لعلااوم ود نولوجيااا األحذيااة ع)EFFosT
واعدحاد الدولل لعلوم ود نولوجيا األحذية ع.)IUFosT

(ح) العالقات مع المنظمات الدولية األارى:
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 األمم المتحدة وأجفز فا (يرجى بيان الصوفة االستشوارية أو أك روك ماور مون العالقوة،إن وجدت).
ع يوجد

(ع)

 منظمات دولية أارى (يرجى وثيق األنشطة السوهرية)ع يوجد
المسووواهمة المتوقععوووة فوووي برنوووامج المواصوووفات الغذائيوووة المشوووترك بوووين منظموووة األغذيوووة
والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.
ع شلء

(ك) األنشووطة السووابقة التووي نفووذ فا المنظمووة بالنيابووة عوون هيئووة الدسووتور الغووذائي وبرنووامج
مواصوفات األغذيووة المشوترك بووين منظموة األغذيووة والزراعوة ومنظمووة الصوحة العالميووة أو
بالتعوواون معفمووا (يرجووى ذ وور أيووة عالقووة بووين المنظمووات األعضوواء القطريووة وبووين اللسووان
التنسيقية ارقليمية و/أو جفات اال صال أو اللسان القطرية التابعوة لفيئوة الدسوتور الغوذائي
اوووووووالل السووووووونوات الوووووووثالث األايووووووورة علوووووووى األقووووووو قبووووووو قوووووووديم علوووووووب الحصوووووووول
على صفة المراقب).
ع شلء
(ك) مسال النشاع المطلوب المشار ة فيو بصوفة المراقوب (الفيئوة و/أو أجفز فوا الفرعيوة).إذا
علبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت أ ثووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور
من منظمة لفا اهتمامات متشابفة منحفا صفة المراقب في أك مسال من مسواالت النشواع،
ستشسع هذه المنظموات علوى أن شوك معوا ً ا حواداً أو رابطوة ألغورا المشوار ة .وإذا لوم
يكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون ذلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك بارمكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووان ،ينبغووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي
أن يتضمن الطلب ررحا ً لألسباب.
المة وماافة األحذية ،المواد المضافة ال يميائياة ،الماواد المالمساة لألحذياة ،المواصافاد
العامة بشان األمياض الحيوامية المصدة ،مبيداد اآلفاد والمواد ال يميائية الرةاسية.
(ل)

الطلبات التي قدعمت في الماعي للحصول على صوفة المراقوب فوي هيئوة الدسوتور الغوذائي،
بما في ذلك الطلبات التي قدمفا يان عضو في المنظمة صواحبة الطلوب .وإذا انوت الصوفة
قد منحت ،يرجى ذ ر سبب و اريخ انتفائفا .وإذا لوم مونح ،يرجوى ذ ور مسووغات الورف
التي أعطيت.
ع شلء  -ع ينطبق

(م)

اللغوووات (ارنكليزيوووة أو الفرنسوووية أو ارسوووبانية) التوووي ينبغوووي أن رسووو بفوووا الوثوووائق إلوووى
المنظمة غير الحكومية الدولية.
ا م ليرية واأللمامية.

(ن) اسم ووظيفة وعنوان مقدم المعلومات
 ،Larry Keenerمائب اليئيس واليئيس المشاةك
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الملحق
(أ)

RCP :2

االسم الرسمي للمنظمة باللغات المختلفة (بما في ذلك باألحرف األولى):
)Community Network for the Poor (RCP-Network

وعنوووان البريوود ارلكترونووي ،و ووذلك رقووم
(ب) العنوووان البريوودك الكامو ورقووم الفووا والفووا
التليك وعنوان الموقع على ارنترنت ،حسب االقتضاء.
3923, Route Matadi, Commune Mont-ngafula, V- Kinshasa / D.R.Congo
Tel: +243990550210/ +243811835716
Email: rcpnetwork@gmail.com
Web: https://rcpnetwork.wordpress.com/

(ج) أهووداف المنظمووة وميووادين موعوووعا فا (ااتصاصووا فا) ،وأسوواليب عملفووا( .يرجووى إرفووا
الميثا والدستور والالئحة الداالية والقواعد ارجرائية ،وما إلى ذلك) .اريخ التأسي .
وفقا ً لناامنا األ ا ل ،ألدافنا ومجاعد دي يرما لل:
 م افحة الفقي مساسدة األ فال الاذين يعاامون اوء الت ذياة ،وداوفيي اليساياة للميضات الاذين يحتااجونإليها
 دصليح الطيق المحلية والييفية لتيسايي مقا المنتجااد الرةاسياة مان ميا ار ا متااج إلاتمنا ق اع تهالك
 دناي مداةس ثاموية دقنية للشبام إمشااء مااداةس "اللحااق بالي ااب" ،ميا اار الاتعل المهناال وميا اار محاو األميااة للمساااسدةالنفسية-اعجتماسية لأل فال الذين لديه صعوباد فل التعل أو صعوباد لو ية
 ديسيي امدماج السجناء السابقين فل المجتم دتب جالد األشخاى المسجومين دون داع و/أو سن ييق الخطا م افحة ا تخدام المخدةاد بتناي أمشطة دوسية جمالييية محاةبة الفساد ب افة أش ال م افحة العن وا ةلام والجييمة المنامة دوقي ا المااراةسين بالتاادةيب فاال مجااال التيبيااة المدميااة وحقااوق ا مسااان والديمقيا يااةواعمتخاباد
 دناي أمشطة ثقافية وةياضية وديويحية سادة دالي القي ا مسامية دناي منتدياد وحلقاد دةا ية وم دمياد الحفااااظ سلااات التعااااون مااا الو ااااعد الح ومياااة والمنامااااد الدولياااة فااال دسااا السااا انالمهمشين
 دناي البيذة عإزالة القمامة ،ودناي المراةيب ،ودخطيط ا تخدام األةاضال ،ودصاليحودوفيي إمداداد مياه الشيم)
 بيام الرةاسة الحيجية وبيام م افحة إزالة ال اباد وإسادة التشجيي بيام صيد األ ماك دشجي اع تخدام المستدام لأل مدة الخضياء والبذوة المحسنة دشجي إمشاء دعاومياد ا متاج الرةاسل -إمشاء م سة فيسية دقي بنوك أحذية
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 م افحة اليفض والعرلة واع تبعاد اعجتمااسل والمهنال لألشاخاى الضاعفاء واألمهاادالعازباد
 المسالمة فل إدماج الميأة فل سملية التنمية ودس المساواة بين الجنسين دعرير وحماية المواةد الطبيعية والوقافية مساسدة األمهاد فل دس أ يلن من خالل الشي اد الص يية دس الي وم المدة ية لليتامت ممن ليس لديه دس أو ةوابط أ يية الدفاع سن حقوق األسضاء م افحة وباء فييوس مقص المناسة البشيية/ا يدزدا ست الشبكة  RCPفل سام  ،2112ل نها جلت ة ميا لادى السالطاد فال ساام  ،2113ماا
يتبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين
من ماامنا األ ا ل وماامنا الداخلل الميفقين.
(د)

المنظمووات األعضوواء (اسووم وعنوووان و منظمووة قطريووة منتميووة ،وعريقووة االنتموواء ،وعوودد
األعضواء إن أمكون ،وأسوماء المسولولين الرئيسوويين .إذا وان فوي المنظعموة أعضواء أفووراد،
يُرجى اررارة إلى العدد التقديرك في بلد .وإذا انت المنظمة ذات عابع فيدرالي و ضوم
منظمات دولية غير حكوميوة أعضواء ،يرجوى بيوان موا إذا وان أك مون هولالء يتمتوع قوبالً
بصفة المراقب لدى هيئة الدستور الغذائي).
ديد أ ماء وسناوين المناماد األسضاء فل الشبكة فل الوثيقة الميفقة.
:Base for Education Dissemination BASE


Plot no 71B Kitangiri Street, Mwanza/Tanzania
Contact person: Mr. Nicas Nibengo

:Lake Victoria Environmental Education and Management LEM


P.O.Box 6369, Kirumba, Mwanza/Tanzania
ع)ONG accréditée au Fonds pour l’Environnement Mondial FEM
Contact person: Mr. MICHAEL YUSUF

:Association des Femmes Solidaires AFESO


B.P. 118, Malébé, Lambaréné/Gabon
Contact person: Ms. MAGANGA D SHEILSA

:Sustainable for Environmental and Climate Change Association SECCA


P.O Box 10770, Kirusha/Tanzania
Contact person: MR. ESAYA M. YUSUFU

:Sustainable Rural Growth and Development Initiative SRGDI 
P.O Box 40245, Blantyre, Along Haille Sellassie Road, Imtrust Building, First Floor, Room
5/Malawi
ع)accredited NGO to Global Environment Facility GEF
Contact person: Mr. Maynard Nyirenda
:FONDATION LA COLOMBE


B.P. 7615, Malébé, Lambaréné/Gabon
Contact person: Mr. EKEMI MFOUO SERAFIN

:Association des Jeunes Cadre et Entrepreneur du Congo AJCECO


Tshikapa, Quartier Lodja Commune Kasa-Vubu, Kinshasa/D.R.Congo ,11
Contact person: Dr. TIMOTHEE BITILASI
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:FONDATION SESAM


Colonel Mpia, commune Ngaliema, Kinshasa/D.R.Congo ,15
Contact person: Mr. SAMUNA NDONGOSI
Organisation des Laïcs Engagés du Sacré-coeur pour le Développement de

:Kimbondo OLESDK-NGO
07, Mukengu, Q- Mbenseke, C- mont-ngafula, V- kinshasa / D.R.Congo

عمعتماادة ة ااميا ً بوصاافها منامااة حيااي ح وميااة مياقااب ماادمل لاادى ادفاقيااة األم ا المتحاادة
ا اةية بشان د يي المناخ ولها صفة ا تشاةية لدى المجلس اعقتصادي واعجتماسل لألم
المتحدة)
Contact person: Mr. FELI ESAU UBEBU

الشووبكة معتماادة مياقااب ماادمل لاادى ادفاقيااة األم ا المتحاادة للتنااوع البيولااوجل ،ولاال ممو ا
البلاادان النا قااة بالفيمسااية فاال أفييقيااا لاادى اللجنااة التوجيهيااة لتحااال ادفاقيااة األما المتحاادة
للتناوع البيولاوجل وسضاو مشااةك فال دحاال  World Wide Viewوفال Let's Do It World
وحييلا.
ودض الشب ة العديد من األسضاء األفياد ،بما فل ذلك:









 636سضواً فيديا ً
جمهوةية ال وم و الديمقيا ية:
 214أسضاء فيديين
دنراميا:
 46سضواً فيديا ً
أم وع:
 61سضواً فيديا ً
حابون:
 19سضواً فيديا ً
مالوي:
 22سضواً فيديا ً
جنوم أفييقيا:
 14سضواً فيديا ً
ندا:
 12سضواً فيديا ً
إم لتيا:

(هـ) الفيك (جمعيوة عاموة أو مول مر ومسلو أو أك روك ماور مون أروكال السفواي الرئاسوي
ونوع األمانة العامة واللسان المعنية بموعوعات ااصة ،إن وجدت وما إلى ذلك)
لدى الشبكة الهيذاد التالية:
الجمعية العامة
مجلس ا داةة
مديي المجلس
جماسة مياجعل الحساباد
اللجنة التاديبية
(و) بيوووان مصووودر التمويووو (موووثالً ،اروووترا ات األعضووواء أو التمويووو المبارووور أو المسووواهمات
الخارجية أو المنح)
مصاادة التمويا لال مساالماد األسضااء والتمويا للمشااةي  ،والادس مان شاي تل
 sarlESG ltdو. SISI KWA Mungu
(ي)

CSM

االجتماعات (يرجى بيوان وا رهوا ومتوسود عودد الحضوور وإرسوال قريور عون االجتمواع
السووابق ،بمووا فووي ذلووك أيووة قوورارات متعلقووة بمسووائ غطووي افووة مسوواالت أنشووطة الفيئووة أو
جزءاً من هذه األنشطة).
دعقد الشبكة سدة أمواع من اعجتماساد:
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اجتماساااد دقاادي التقاااةيي ودبااادل اآلةاء التاال دسااتخدم لعاايض أمشااطة دوةاد اعدفاقاااد
الدولية التل دشاةك فيها الشبكة للتايوي لهاذه األمشاطة سلات المساتوى القاسادي عاألسضااء
والس ان).
منتدياد التقيي  ،التل دستخدم لتقيي أمشطة المعالداد واعدفاقيااد الدولياة التال دشااةك فيهاا
الشوووبكة وينخاااي فيهاااا األسضااااء ومشااااة ون آخااايون ،ي اااون التقياااي سلااات أ ااااس آةاء
المسالمين.
ا حا اد ا سالمية ،التل دستخدم لنق ة ائ مباشية إلت الصحافة.
اعجتماساد أو الحلقاد الدةا ية التدةيبية ،التل دستخدم لتدةيب أشاخاى فال مجاال معاين
من ضمن ألداف الشب ة.
دوةاد العم عمجلس ا داةة أو الجمعية العامة).
دوادي لذه اعجتماساد مح وم بقواسد الشبكة.
(ح) العالقات مع المنظمات الدولية األارى:
 األمم المتحدة وأجفز فا (يرجى بيان الصوفة االستشوارية أو أك روك ماور مون العالقوة،إن وجدت).
 منظمات دولية أارى (يرجى وثيق األنشطة السوهرية).الشووبكة معتماادة مياقااب ماادمل لاادى ادفاقيااة األم ا المتحاادة للتنااوع البيولااوجل ،ولاال ممو ا
البلاادان النا قااة بالفيمسااية فاال أفييقيااا لاادى اللجنااة التوجيهيااة لتحااال ادفاقيااة األما المتحاادة
للتناوع البيولاوجل وسضاو مشااةك فال دحاال  World Wide Viewوفال Let's Do It World
وحييلا.
(ع)

المسووواهمة المتوقععوووة فوووي برنوووامج المواصوووفات الغذائيوووة المشوووترك بوووين منظموووة األغذيوووة
والزراعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة ومنظموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة
الصحة العالمية
حالياً ،سلت الصعيد المحلل ،ما فل ال وم و ،الرةاسة وا متاج الحياوامل ودصاني األحذياة
أق ب ويي من احتياجاد ا تهالك الس ان ،ولذا دادل منتجاد اع اتهالك ال اذائل مان خااةج
البلد إلت حد بيي.
حيي أن الفسااد فال ا داةة العاماة يا دي إلات ماوع مان ا لماال فال مياقباة الحادود البحيياة
والجماةك.
والواقا أن ال البيااة العاماات ماان العاااملين فاال مجااال لااذه الخاادماد ع يعلمااون بوجااود ليذااة
الد توة ال ذائل ،واألمي يّان بالنسبة لل البية العامت ممن يعملون فل ا تيياد األحذية.
ومما يفاق الوضا ظاالية الحصاامة التال يتمتا بهاا لا عء ألن النااس ع يعيفاون أن لنااك
آلياد وليا سلت المستوى الدولل للتعام م لذه المشا .
مان لناا ،ديماال الشوبكة إلات دحسااين آليااد سملياة مياقبااة الماواد ال ذائياة التاال دادخ البلااد،
و ذلك ال مية المنخفضة من المنتجاد المحلية ،مسالمة منها فل الخطة اع اتياديجية لهيذاة
الد ااتوة ال ااذائل سلاات المسااتويين األفييقاال والاادولل ،وفاال دحسااين مسااتوى األماان ال ااذائل
للناااس فاال جمهوةيااة ال وم ااو الديمقيا يااة فاال المقااام األول ،وماان ثا فاال البلاادان األفييقيااة
األخيى التل للشبكة فيها مناماد أسضاء.
دتش

خطة المسالمة مما يلل:

 إ الق حملة دوسية للمستهل ين فل جمهوةية ال وم و الديمقيا ية الاذين يجها أ واي مان 91فل المائاة مانه وجاود ليذاة الد اتوة ال اذائل ،وذلاك ال يتسانت للمساتهل ين أن يعيفاوا
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يااااااااااااااااااااااادافعون سااااااااااااااااااااااان حقهااااااااااااااااااااااا فااااااااااااااااااااااال معيفاااااااااااااااااااااااة

يااااااااااااااااااااااا
ما يا لون.
 إ الق حملة إسالمياة للفعاليااد اعقتصاادية فال الابالد وللعااملين فال ا داةة العاماة ،وعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايما ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان يعملااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااون
فل قطاع ا تيياد األحذية ،سن وجود ليذة الد توة ال ذائل ،ل يعيفوا فوائادلا والمخاا ي
المتادية سن دجال مواصفاد وقواسد السالمة ال ذائية.
 دساا الم ساااد والساالطاد القطييااة اال دنفّااذ دنفيااذاً أفضاا المبااادئ التوجيهيااة لهيذااةالد اتوة ال ااذائل ومواصاافادها ،ود يّفهاا د ييفاا ً أفضا للقااوامين القطيياة لتاخااذ فاال اعستباااة
حقائق البلد المحددة.
 وض ا واقتااياا مبااادئ دوجيهيااة ومواصاافاد محااددة للبلااد والمنطقااة ،ب يااة إدةاجهااا فاالالمواصاافاد والمبااادئ التوجيهيااة لهيذااة الد ااتوة ال ااذائل ،ووفقااا للخطااة اع ااتياديجية التاال
يجيي وضعها.
 إقامااة مساااة أو بنيااة لجم ا مالحااااد المسااتهل ين ،اال دص ا التعليقاااد والبياماااد سااناألحذية المستهل ة بسهولة إلت لطاد األمن ال ذائل فل بلد وإلت لجنة التنسيق للد توة
ال ذائل فل أفييقيا وليذة الد توة ال ذائل فل ةوما.
(ك) األنشووطة السووابقة التووي نفووذ فا المنظمووة بالنيابووة عوون هيئووة الدسووتور الغووذائي وبرنووامج
مواصوفات األغذيووة المشوترك بووين منظموة األغذيووة والزراعوة ومنظمووة الصوحة العالميووة أو
بالتعوواون معفمووا (يرجووى ذ وور أيووة عالقووة بووين المنظمووات األعضوواء القطريووة وبووين اللسووان
التنسيقية ارقليمية و/أو جفات اال صال أو اللسان القطرية التابعوة لفيئوة الدسوتور الغوذائي
اوووووووالل السووووووونوات الوووووووثالث األايووووووورة علوووووووى األقووووووو قبووووووو قوووووووديم علوووووووب الحصوووووووول
على صفة المراقب).
دسيطي  ،OLESDKولل المنامة حياي الح ومياة التال دلعاب دوة الماديي اليئيسال للشوبكة،
سلاات شااي ة مبيعاااد فيسيااة دساامت  ،SCIM sprlولاال شااي ة متخصصااة فاال إسااادة داادويي
البال اااتيك ودصاااني المنتجااااد البال اااتي ية عالعلاااب الصااا يية ومي ّشااااد الميااااه وال ااا وس
وحييلا) ،ما أمها مرود للمدخالد الرةاسية والبذوة إلت ال وم و .ولل مساجلة فال قاسادة
بياماد منامة األحذية والرةاسة العالمية دحت اليق المع ّيف .51212
(ك) مسال النشاع المطلوب المشار ة فيو بصوفة المراقوب (الفيئوة و/أو أجفز فوا الفرعيوة).إذا
علبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت أ ثووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور
من منظمة لفا اهتمامات متشابفة منحفا صفة المراقب في أك مسال من مسواالت النشواع،
ستشسع هذه المنظموات علوى أن شوك معوا ً ا حواداً أو رابطوة ألغورا المشوار ة .وإذا لوم
يكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون ذلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك بارمكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووان ،ينبغووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي
أن يتضمن الطلب ررحا ً لألسباب.
ليذة الد توة ال ذائل
(ل)

الطلبات التي قدعمت في الماعي للحصول على صوفة المراقوب فوي هيئوة الدسوتور الغوذائي،
بما في ذلك الطلبات التي قدمفا يان عضو في المنظمة صواحبة الطلوب .وإذا انوت الصوفة
قد منحت ،يرجى ذ ر سبب و اريخ انتفائفا .وإذا لوم مونح ،يرجوى ذ ور مسووغات الورف
التي أعطيت.
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ع دوجد أية لباد ابقة.
(م)

اللغووات (ارنكليزيووة أو الفرنسووية أو ارسووبانية) التووي ينبغووي أن رسوو بفووا الوثووائق إلووى
المنظمة غير الحكومية الدولية
دعم الشبكة بالل تين الفيمسية وا م ليرية .يم ن إة ال الوثائق لنا بالفيمسية ،وإذا لا د ان
لناك مسخة فيمسية من وثيقة ،يم ن إة الها لنا با مجليرية.

(ن) اسم ووظيفة وعنوان مقدم المعلومات
FELI ESAU UBEBU
RCP-Network Coordinator
23 B, Q-Lubuzi Synkin, Common Bandalungwa, City Kinshasa / D.R.Congo
feli.esau@yahoo.fr / 243990550210

(س) التوقيع والتاريخ

ينشا ا 9 ،ديسمبي /امون
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