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برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
الصحة العالمية
اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي
الدورة الثانية والسبعون
المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية ،جنيف ،سويسرا 03 ،أغسطس/آب – 1
ّ
سبتمبر/أيلول 6312

الطلبات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية للحصول على صفة مراقب
في الدستور الغذائي
معلومات أساسية
 -1نظرت اللجنة التنفيذية ،خالل دورتها الحاديةة والسةعيي ،،فة الوثيقةة بشةن الطلعةات المقدمةة
م ،المنظمات الدولية غير الحكومية للحصةول علة صةفة مراقة فة الدسةتور الغةذاي (العنةد 1-9

م ،جدول األعمال) .1وأوصت الجنة التنفيذية ف دورتها الحادية والسعيي ،بالحصول عل موافقةة
المديري ،اليامي ،لمنظمة األغذيةة والزراعةة ومنظمةة الصةحة اليالميةة بشةن الطلعةات المقدمةة مة،
مؤسسة تسوية المنازعات الخاصة بالفاكهة والخضر ،والمؤسسة المينية بقطةا األغذيةة فة آسةيا،
ولكنها طلعت ميلومات إضافية مة ،أربة منظمةات غيةر حكوميةة ،وهة أغروكيةر ()RRGCORGA
ومركز الدراسات العيئية وتغير المناخ ( )C4CCESومعادرة المواءمة اليالمية ( )RHGوشعكة ()GOR
المينية بةالفقراء ،ووافقةت علة مناقشةة طلعةاته خةالل اجتماعهةا المقعة علة أسةا أي ميلومةات
2
جديدة مقدمة.
 -2واتصةةةةلت األمانةةةةة بةةةةنغروكير ( )RRGCORGAومركةةةةز الدراسةةةةات العيئيةةةةة وتغيةةةةر المنةةةةاخ
( )OEOOACومعةةادرة المواءمةةة اليالميةةة ( )RHGوشةةعكة ( )GORالمينيةةة بةةالفقراء وطلعةةت المزيةةد مةة،
الميلومات حول القضايا التالية:
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أغروكير ( :)AGROCAREعما إذا كةا وجةود جمييّةة ( ALINAحاليةا أغروكيةر ألمريكةا
الالتينية) كواحدة م ،الجمييات األرب األعضةاء فيهةا ،قةد يةؤدي إلة تمزية مةزدو فة
الدستور الغذاي ؛
ومركةةز الدراسةةات العيئيةةةة وتغيةةر المنةةةاخ ( :)C4CCESعمةةا إذا كةةةا يسةةتوف التيريةةة
الخاص "بمنظمة دولية"؛
ومعةةادرة المواءمةةة اليالميةةة ( :)GHIفيمةةا يتيلةةس باسةةتيفايها شةةروط الصةةفة الدوليةةة الت ة
ت قتضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة إضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافة القيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
إل الدستور الغذاي  ،وارتعاطها باألم المتحدة؛

الوثايس  CX/EXEC 16/71/11و )RRGCORGA( CRD1و )C4CCES( CRD2و )RHG( CRD3و.)RCP-Network( CRD4
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وشعكة ( )RCPالمينية بالفقراء :ف ما يتيلس باستيفايها شروط الصفة الدولية.

 -3وتتوفر الميلومات اإلضافية المقدمة لهذه الطلعات ف الوثايس )RRGCORGA( CRD1؛
()C4CCES؛ )RHG( CRD3؛ ( CRD4شةةةعكة  .)GORوسةةةتت إتاحةةةة الطلعةةةات األصةةةلية ،المرفقةةةة فةةة
الوثيقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 CX/EXEC 16/71/11كمالحس ،خالل الدورة.
CRD2

 -Eوسةةيقد ممزلةةو المستشةةاري ،القةةانونيي ،لمنظمةةة األغذيةةة والزراعةةة ومنظمةةة الصةةحة اليالميةةة
خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالل الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدورة ميلومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
عةة ،أيةةة أبحةةا إضةةافية قةةد تكةةو ضةةرورية بالنسةةعة لةةعي مقةةدم الطلعةةات وعةة ،أيةةة شةةروط قةةد
يتوج تضمينها ف حالة قعول الطل  ،مزال ،بسع ازدواجية التمزي .

التوصية
 -5عمال بالمادة التاسية 6-م ،الاليحة الداخليةة وبالمعةاد الخاصةة بمشةاركة المنظمةات الدوليةة
غير الحكوميةة فة عمة هيئةة الدسةتور الغةذاي  ،فةن الجنةة التنفيذيةة فة دورتهةا الزانيةة والسةعيي،

مدعوة إل أ تسدي المشةورة إلة المةديري ،اليةامي ،لمنظمةة األغذيةة والزراعةة ومنظمةة الصةحة
اليالمية بالنسعة إل طل الحصول عل صفة مراق م ،جان أغروكيةر ( )AGROCAREومركةز
الدراسات العيئية وتغير المناخ ( )C4CCESومعادرة المواءمة اليالمية ( )GHIوشعكة ( )RCPالمينيةة
بالفقراء.

آخررر التطررورات الحاصررلة بعررد الرردورة الحاويررة والسرربعين للجنررة التنفيذيررة بش ر ن محافظررة
المنظمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات
غير الحكومية على صفة مراقب في الدستور الغذائي
 -6أوصةةت الةةدورة الحاديةةة والسةةعيو للجنةةة التنفيذيةةة ،اسةةتنادا إلة اسةةتيرا للمنظمةةات غيةةر
الحكومية الت تتمت بصفة مراق ف الدسةتور الغةذاي  ،3بإنهةاء صةفة المراقة لة  21منظمةة غيةر
حكومية (الجدوال  1و 2م ،الوثيقة  .4)CX/EXEC 16/71/12واتصلت منظمتا غير حكوميتي ،،هما
االتحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد األوروبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة للشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم واالتحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدول للعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذور،
ف وقت الحس باألمانة ف يوليو/تموز  ،2016وأشارتا إلة أ عةد مشةاركتهما واسةتجابتهما ييةود
إلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تغيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات داخليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ف هيكليهما.
 -7وإ اللجنة التنفيذية مدعوة إل اإلحاطة علما بننة فة ضةوء االهتمةا الةذي أبدتة المنظمتةا
غير الحكوميتا والتفسيرات المقدمة بشةن مشةاركتهما فة أنشةطة الدسةتور الغةذاي  ،سةيحاف كة
م ،االتحاد األوروب للشم واالتحاد الدول للعذور عل صفت كمراق ف هيئة الدستور الغذاي .
 -8كما أ اللجنة التنفيذية مدعوة أيضا إل اإلحاطة علما بن اتحاد التقانةة الحيويةة خة عةر
 E9قد أعل األمانة بنن ل ييد مهتما بالحفاظ عل صفة مراق لدى هيئة الدستور الغذاي  .ولذا فإ
اللجنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التنفيذيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدعوة إلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة النظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
ف التوصية بإنهاء صفت كمراق .
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الوثيقة .CX/EXEC 16/71/12
الفقرة  112م ،الوثيقة .REP16/EXEC
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