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برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي
الدورة احلايية والسبعون
املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة ،روما ،إيطاليا  24-21يونيو /حزيران 2016

استعراض املنظمات غري احلكومية الدولية اليت تتمتع بصفة مراقب
معلومات أساسية
-1

اعتمدت هيئة الدستور الغذائي يف دورتها الثالثني املعقودة يف يوليو/متوو  2007تعوديال عىو ”املبواد املتعىقوة
مبشووار ة املمامووات الدوليووة وووة ا عوليووة يف عمووو هيئووة الدسووتور الغووذائي“ (الووي ياشووار اليهووا يف لووا دعوود
داسو ”املبوواد “) .ونتيجووة لووذلصب اووبن اال نو ال قو ة  6لو القسو السوواد لو املبوواد املووذ ورة ن ووا
مايىي” :جيو لىمدي ي العالني ملمامة األوذية والزراعة ولمامة الصحة العاملية انهاء ا ة امل اقب اذا مل تعد
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وقد وفّ هذا التعديو ساسا الستع اض وض امل اقبني ا اليني عى ضوء املعاية احملددة يف املباد .
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وجيب عى لمامة دولية وة حعوليةب لعي تتقدم دطىب ا صول عى ا ة ل اقب لدى هيئة الدستور الغذائي
ولعي حتت ظ دهذ الص ةب ل تستويف املعاية احملددة يف ال قو ة  3لو املبواد ب مبوا يف ذلوص المطوا واهليعوو
الدوليني ألنشطتهاب ومتتّعها دغايات و و اض تتماش ل الماام األساسي هليئوة الدسوتور الغوذائيب و ل تعوول
لعمية مبسائو تغطي جزءا ل عمو اهليئة و ىه ضم نطا نشطة اهليئة ووةها ل املعاية.

-4

وعالوة عى ذلصب تم ال ق ة  6ل القس الساد ل املباد عى لا يىي” :دودول اخالوالل دوال ق ة السوادقةب
جيو اعتبار املمامة الدولية وة ا عولية ا ااىة عى ا ة ل اقب دول ل حتض ي اجتماعات و تقدّم يوة
تعىيقات لعتودة الالل فرتة رد سموات ل تق ة اىل االهتمام العايف الوذي يو ر اسوتم ار هوذ العالقوة“ .ويأالوذ

املمامووة تسووتويف املعوواية الووواردة يف القسوومني  3و  4املووذ وري عووال ب و ألسووباذ ذات طبيعووة اسووتثمائيةب
وفقالإلج اءات املوضحة يف هذا القس .“]...[ .

االستع اض ا الي هذا ا ع يضا يف عني االعتبار.
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ول ل لشار ة املمامات الدولية وة ا عولية تعود دال ائدة عى العمو اخلاص دالدستور الغذائي وذلص دزيادة
اخل ة ال مية املتاحة ودتحسني الش افيةب يمبغي ل تعز الرتتيبات ل املمامات الدولية ووة ا عوليوةب ولو
دني تىص الرتتيبات لمن ا ة امل اقب واخدقاء عىيهاب لقااد هيئة الدستور الغذائي .ويف هذا السيا ب وعى ضووء
حعام املباد املذ ورة عال ب دادرت لانة الدستور الغذائيب دالتشاور لو لعوتا الشو ول القانونيوة يف لماموة
األوذية والزراعة ولمامة الصحة العامليةب اىل القيام دعمىية استع اض لىممامات الدولية وة ا عولية الوي هلوا
ا ة ل اقب لدى هيئة الدستور الغذائي.
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وال مجي املمامات الدولية وة ا عولية الوي هلوا او ة ل اقوب لعميوة داالستع اضوات الدوريوة .ولقود ناو
االستع اض ا الي لىم اقبني املوجودي يف لشار ته يف نشطة الدستور الغذائي دني يماي  /وانول الثواني 2010
وسبتم  /يىول .2015

عملية االستعراض
-7

واعتبارا ل  30سبتم  /يىول 2015ب ال هماك جمموع  164لمامة دولية وة حعولية تتمت دص ة ل اقب يف
هيئة الدستور الغذائي .ول ديمهاب اعتا ل  10لمها لا الت تستويف الش وط احملددة يف القس الساد نا ا اىل
نها نالت ل ال ا ا ة ل اقب .ول ضم القائمة األالةة داملمامات الدوليوة ووة ا عوليوة الوي ل حتىيىوهاب
تبيّ استمادا اىل البحث األوّلي يف سجالت األرشي الي حيت ظ دها الدستور الغذائي (لثو التقاري الصادرة ع
الدستور الغذائيب وجمموعات العمو ال عىيةب وجمموعات العموو االلعرتونيوةب وال سوائو الوواردة لو املماموات
الدولية وة ا عولية)ب ل  47لمامة دولية وة حعولية مل حتض ي لو دورات الدسوتور الغوذائي ومل تقودم
ية تعىيقات الطية يف السموات اخلمس املاضية (.)2015 – 2010
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وفقا لىمباد (ال ق ة  6ل القس الساد )ب يدعو املدي ال العالال ملمامة األوذية والزراعة وملمامة الصحة العامليوة
املمامات الدولية وة ا عولية الي تمطبق عىيها الش وط املبيّمة يف ال ق ة  6ل القس الساد اىل تقدي لا لديها
ل لالحاات .وحبىول  2توود /تشو ي األوّل 2015ب رسوو است سوار اىل عمووال االتصوال املسوجّو اخلواص
داملمامات الدولية وة ا عولية احملددة وجمموعها  47لمامة .وحيثما تبيّ ل هذ العماوي قدميوة و مل تعود
اا ةب داذلت قص اجلهود لىعثور عى عماوي اتصال جديدة و حيوو االست سوار اليهوا جموددا .وقود داعيوت
املمامات الدولية وة ا عولية اىل تقدي لالحااتهاب يف لوعد قصا  31تود /تش ي األوّل .2015
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وحبىول  5نوفم  /تش ي الثاني 2015ب انت قد وردت ردود ل  27لمامة دولية وة حعولية ل اوو
لمامة ل االتصال دها .و ق ّت لانة الدستور الغذائي استالم مجي املالحاات امل سىة.
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 -10ول دوني املماموات الدوليوة ووة ا عوليوة الوي ل حتديودها وجمموعهوا  47لماموةب قودلت  7لماموات يف
لالحااتها اخلطيةب دليال عى التثاهلا لىمعاية والش وط املمصوص عىيهوا يف املبواد (لثوو حضوور اجتماعوات
الدستور الغذائي/تقدي تعىيقات الطية يف السوموات اخلموس املاضويةب وعضوويتها و نشوطتها يف لوا ال يقوو عو
3دىدال) .وقد استابعدت هذ املمامات ل االستع اض.
 -11ول دني املمامات وة ا عولية املتبقية البالغ عددها  40لمامةب  19مل تستوف الش وط احملوددة يف ال قو ة
ل القس الساد ل املباد ب ومل جتِب  18لماموة حبىوول املهىوة القصووى يف  31تود /تشو ي األوّل 2015
ومل ت سو ي ردود حت دعد ارسال تذ ةات هلا (اجلدول )1؛ و شارت لمامتال وة حعوليتني نهما مل تعدا
لهتمتني حبضور اجتماعات الدستور الغذائي دص ة ل اقب (اجلدول )2؛ و رسوىت  11لماموة ردا ضوم املهىوة
احملددةب ولمامة واحدة دعدهاب ل ادداء اهتمالها دعمو الدستور الغذائي؛ طالبوة ا صوول عىو اذل دا وا
عى ا ة امل اقب (اجلدول )3ب ووفّ ت  7لمامات دولية وة حعولية خمتى الت سةات لعدم لشار تها طوال
ال رتة ( 2015 - 2010اجلدول .)4
6

إنهاء صفة املراقب
 -12ال الىجمة التم يذية لدعوة مبوجب هذ الوثيقةب ووفقا لى ق ة  6ل القس الساد ل املباد ب اىل اسداء املشوورة
دشأل انهاء ا ة امل اقب لىممامات الدولية وة ا عولية الواردة مساؤها يف اجلودولني  1و .2ولو تامهو او ة
امل اقب دالمسبة اىل املمامات وة ا عولية الواردة مساؤهوا يف اجلودولني  3و 4ناو ا اىل نهوا دودت اهتمالهوا
وقدّلت ت سةات تعىو عدم لشار تها يف نشطة الدستور الغذائي.
 -13وسيتخذ املدي ال العالال ملماموة األوذيوة والزراعوة ولماموة الصوحة العامليوة القو ار المهوائي دشوأل انهواء او ة
امل اقبب الذي يف االعتبار املالحاات املقدلوة لو املماموات الدوليوة ووة ا عوليوة املعميوة ولشوورة الىجموة
التم يذية .وستت استشارة لعتا الش ول القانونية يف لمامة األوذيوة والزراعوة ولماموة الصوحة العامليوة حسوب
االقتضاء عمد تقيي املعىولات الواردة.
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اجلداول
اجلدول  :1املنظمات الدولية غري احلكومية ( )19اليت مل تقدّم أيلة على استيفائها الشروط الوارية يف الفقررة  6مرن
القسم السابع من املبايئ
االسم الكامل

املختصر

ل سسة العىوم والتعمولوجيا الغذائية ألل يعا الالتيمية والبح العاريا

ALACCTA

.1

AVOC

.2

نادي رادطة ل جموذ ش

BIOPOLYMER

.3

امل سسة الدولية لىبوليم ا يوي ()BIOPOLYMER International

CIDE

.4

االحتاد األورودي لصماعة التج ي

COPANT

.5

جلمة املعاية يف البىدال األل يعية

EACA

.6

امل سسة األورودية لو االت االتصاالت

EAN

.7

امل سسة الدولية لألرقام الش يطية ()EAN

ECFF

.8

االحتاد األورودي لألوذية امل دة

EFFA

.9

امل سسة األورودية لىمعهات والعطور

EUROPABIO

 .10ال ادطة األورودية لىصماعات ا يوية

EWF

 .11االحتاد األورودي لىشم

HIPA

 .12االحتاد الدولي لتعبئة العسو

ICTSD

 .13امل ز الدولي لىتجارة والتممية املستدالة

IFEH

 .14االحتاد الدولي لىصحة البيئية

INEC

 .15املعهد األورودي لصماعات امغ اخل وذ

ISF

 .16االحتاد الدولي لىبذور

PAN

 .17شبعة العمو اخلااة مببيدات اافات

WAAP

 .18ال ادطة العاملية لإلنتاج ا يواني

WMA

 .19ال ادطة الطبية العاملية

سيا لىزيوت المباتية
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اجلرردول  :2املنظمررات الدوليررة غررري احلكوميررة ( )2الرريت مل تبر تد امتمامررا جتررور اجتماعررات الدسررتور الغررذائي
بصفة مراقب.
االسم الكامل

املختصر
PROFEL

 .02املمامة األورودية لصماعات جتهيز ال وا ه واخلض وات

TI

 .02امل سسة الدولية  Transfrigorouteاملعمية دمقو األوذية اخلاضعة لضبط درجات ا ارة

اجلدول  :3املنظمات الدولية غري احلكومية ( )12اليت أبدت امتماما بعمل الدستور الغرذائي االبرة احلصرول علرى
إذن للحفاظ على صفة مراقب.
االسم الكامل

املختصر
1

AIPCE-CEP

 .00رادطة جمهزي األمساك يف االحتاد األورودي ورادطة جتار األمساك يف االحتاد األورودي

APIMONDIA

 .02االحتاد الدولي ل ادطات المحالني

CLAM

 .02جلمة االتصاالت املعمية دزراعة شجار ال ا هة ا مضيَّة املتوسطية

COLEACP/PIP

 .02جلمة االتصال املشرت ة دني ورودا و ف يقيا والبح العاريا واحمليط اهلاد لىرتويج لى ا هة االستوائيةب
واخلض وات يف الارج لومسها واأل هار ونباتات الزيمة والتوادو

EAPA

 .02امل سسة األورودية لى وتيمات ا يوانية

EFM

 .02ل سسة لطاح الدقيق األورودية

EUROGLACES

 .02رادطة اماعة املثىجات

GREENPEACE

 .02لمامة السالم األالض الدولية

IHPC

 .22اجملىس الدولي لى وتني املتحىو

PRRI

 .22لبادرة البحوث والىوائن العالة

WFA

 .20االحتاد العاملي لو االت اخعالل

WGPAT

 .22جمموعة العمو املعمية دتحىيو ال واللني ومسيّته


 1ورد رد رادطة جمهزي األمساك يف االحتاد األورودي ورادطة جتار األمساك يف االحتاد األورودي يوم األردعاء  16لارس /ذار  2016يف متام الساعة
 11:28اباحا.
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اجلررردول  :4املنظمرررات الدوليرررة غرررري احلكوميرررة ( )7الررريت قر ردّما تفسرررريات متلفرررة لعررردم مشرررار تها
اوال الفرتة .2015 – 2010
املختصر

االسم الكامل

BEUC

 .22ال ادطة األورودية الحتادات املستهىعني

CLITRAVI

 .22ل ز ردط الصماعات التحويىيّة لىحوم يف االحتاد األورودي

ECA

 .22ل سسة العا او األورودية

EFFPRA

 .22ال ادطة األورودية لىعالىني يف جمال جتهيز الدهول واستخالاها

EPA

 .22اجلمعيّة األوروديّة ملمتجي البوليول

WPCT

 .22اجملىس العاملي لىطماط اجملهّز

WRO

 .22املمامة العاملية لتحويو املمتجات ا يوانية



