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 استئناف االستعراض الذي جتريه وحدة التفتيش املشرتكة يف األمم املتحدة :18البند 
 لشؤون اإلدارة والتنظيم يف منظمة األغذية والزراعة

 

وحدد التفتيت الترتكدددددددددددددد( ليوحدد التفتيت االارلا  ددظلتف اددم ددظلتةددممن ددظلرتغذيةددظلترةعلترتت دد ا لوةغذ ددظلتر دد  ددظلوتف مت ددظل
ةغذ ظلةكددمم ظولوفن غذ ظلل28ةغذ ظ لوتضددعلوح التفتيت الل28يترتغذ ظالارلإح ىلترتغذ متلترتكددمم ظلوتفلمفعل  اامل

يفلترتمئظلةنلتفتكمف فلتفسددددددددددددغي ظلفيح الل7 3وتسددددددددددددماعلترتغذ ظل غسددددددددددددلظللاتم خلحمفللةنلتالمتلمطلترتث  ل يح التفتيت ا 
ل.ةن ينلاوالملأة  كرلةنلترتسممهمتلتفسغي ظل25 0تفتيت اولأيلحيتيلل

وتث نلترتغذ ظل  للوح التفتيت اولخمصددددظليفلةمل تبنضل يعددددملةبم  لة نب ظلةمل  ماتلترةعلترتت  الترخ ى لوتب لل
التفتيت الف  عل  ن متلتسددددددددددتب تعددددددددددممولوتكددددددددددمم ليفلأيلوا لةنلتروامتليفل  ن متلترتغذ ظل كددددددددددكللو  ضلةملوح 

تسدددددددددتب تتلةتب االتكتضدددددددددرلةكدددددددددمم ظلتكددددددددداظلفكلمملةيجيرلترتغذ ظلوتفت تة مل ل  تل فيا لةنلنمتلمع لوإنلتكمم  لوح ال
ل ىلشلكظلتإلت(ت تفتيت الوتفتبن كمتلترتك ةظل نىلتامقلةغذيةظلترةعلترتت  التغك ل نىلةياملترتغذ ظل ن

وجت يلوح التفتيت ال كددددددكللاوميل  ن متلتسددددددتب تتلفكددددددمونلتإلاتمالوتفتغذ عليفلترتغذ متلترتكددددددمم ظولح  لتضددددددانمل
ول سدددتب تتلأولتسدددتب تعددد لت غ لفكدددمونلتإلاتمالوتفتغذ ع لوالسدددتب تتلوح التفتيت الترتك( لفكدددمونلل نى تفب يمولسدددغي  

يفلةملخيصلل2018 خلطي ل لفك لتتصددددددددددددن لوح التفتيت الرو لة ال رتغذ ظليفل م ظل مملتإلاتمالوتفتغذ عليفلترتغذ ظلاتمل
 منل مة ملتتتكمف  مل فغسدددددددلظلإ لا ماالترتغذ ظولفك للل2019تفربتةجلذتتلتفصدددددددنظل كدددددددمونلتإلاتمالوتفتغذ ع لوتذ  تلإ لأنل ممل

ل ميكنلأنل كّكللف صظلن  ال2020تتيضلتفا فمنل نىلأنلأوتئلل ممل
تلإ لأنلذفكلةنلشأتهلأنل ت حلتذ الةستكنظلفيح التفتيت الهب هلتفي صظولةك  لل2019ّحبلترت   لتفبمملتجل   ليفل مملومل

يفل  ت ظل  ن ظلتالتتكم لةنلتإلاتمالتفسددددددددددددم كظلإ لتإلاتمالتجل   اليفلتك  علت ت لمتلتإلاتمالوتفتغذ علوت ي  ظلتف  ةظلفتغي  ل
ل.تفيال ظلترتغيطظل رتغذ ظ

ل.2020شمونلتإلاتمالوتفتغذ عليفلترتغذ ظليفل  اةجل  نمملفبممللتستب تتلومللت مجلوح التفتيت الترتك( ظليفلوا لالحض
شدددددددمونلتإلاتمالوتفتغذ عليفل  اةجللتسدددددددتب تتلولأحمط لوح التفتيت الترتغذ ظل ن  ملإبامتج2021ويفل غم  / متينلتفثمينل

غذ ظلهب هلتةايالترتن يسددددددددددظلترو لوتاّنب لإ ل   لتالسددددددددددتب تتليفلأا  ل لومحل لترت2021  للوح التفتيت الفبممل
ولأوعددددددددد  ل2021وا لممكنلةنلأنللتالسددددددددد(شدددددددددمال هليفل  ن متلتفتيا فلوتفت ّي لتجلمم ظلفب   لويفل يت ي/ح   تنل

 اليفلذفكلتفيا ل لو ّواتلترتغذ دظلوح التفتيت2021وح التفتيت الأ ملتبت مل   لتالسددددددددددددددتب تتليفلةانمل يف ي/ ي ل
ل  ياثئضلةبنيةمتلأسمس ظلفت س ل   لتستب تعممليةثللواثئضلتفتيا فلتفيتلا غملإب  تااما

 لويفل م ظل2021ولأحمط لوح التفتيت ال ن  ملإبمنم ل   لتالسدددتب تتلإ لسدددلت رب/أ ني ل2021ويفل م ظل يت ي/ح   تنل
هل تب مل ن ممل   لتالسددددددتب تتلاللل  ت ظلتيف رب/تكدددددد  نلتفثمينلولأ نغ لوح التفتيت الترتكدددددد( ظلأت2021سددددددلت رب/أ ني ل

ل 2021



اولتنك لترتغذ ظلأو لة   الممس ظلةنلوح ال2021تيف رب/تكدددددددددددددد  نلتفثمينلل30يل2021ويفل م ظلتيف رب/تكدددددددددددددد  نلتفثمينل
ترتغذ ظل كدددأنلشدددمونلتإلاتمالوتفتغذ عليفلترتغذ ظ لوأشدددممتلترت   الإ لأنل/  ن ظل م/  للتسدددتب تتتفتيت الخبصدددي ل

/ لوتي(تلترتغذ ظلأنلا تلإ للإ لتسددددتب تتلوح التفتيت الفياثئضلتفتيا فل تفل ماتلوتالسددددتب تتلترتكتأل  أتلن   
يفلتفيا لترتغمسدددددبلتإل  ال نلتجل و لتف ة للتفيتلأمسدددددن ليفلوا لسدددددم ضلةنلتفبمم ل  ملأشدددددممتلترت   الإ لأتهلسددددد تع

ل.وةك وعلتالختصمصمت
وأام  لترتغذ ظوليفلا هلترت حنظولأنلتسددددتب تتلوح التفتيت الفكددددمونلتإلاتمالوتفتغذ عليفلترتغذ ظلتفيتلملل ت كنلف سددددفل

ل تالتتكم لولأيلإاتحظلتذ الةستكنظليفل  ت ظل  ن ظ2019ةنلتفيفم ل فغ تلترصنرلترتتيضل ن هليفل ممل
ولأنل ك ملتبن كمتل نىلأ  لتفتغ  تتلتفيتل2022  ملمأتلترتغذ ظلأتهلةنلتفسدددم ضلروتتهلالسدددتب تتولل يلفبن  مليفل ممل

ت ت  تلةنلخ  لتإلطمملتالسدد(تت  رلوتةاظلترتتيسدداظلترنللو  اةجلتفب للوترت  تت ظلتفيتلوتفضل ن مملتر ضددم ليفل ممل
ل التلتفتغذ   ظولمبمليفلذفكلتفت يل2021
إلاتحظلل2024ولتا(ح لترتغذ ظل نىلوح التفتيت الإمنم لتالنت معلإ لم  مل ممل2021ا سددددددد رب/ متينلترو لل13ويفل

تفي صدددددظلفن غذ ظلالجمذلإن ت تتلةن يسدددددظلفتغي  ل  اةجلتفب للتف يل  لترتيتفكظل ن هلةمخ  تلوعددددد منلأنلتسدددددي لتجلميال
ل.ترتل وفظلةنلنمتبل ٍللةنلترتغذ ظلووح التفتيت اليفلا هلتفب ن ظل نلتتمئجلةي  الو  ن ظ

نت معلترتيتكددد لا مولتسدددتغما تلإ لترتبنيةمتلترتك ةظولتبن ضلتلوح التفتيت الأبنلتولماّل2022 غم  /ل متينلتفثمينلل14ويفل
ملإ لأ ملف سددد ليفل تالسدددتب تتلأب  لفيميلوتك  علام ن تهلف سدددت  تمليفل  تةجلتفب للترتكلنظ لوأشدددممتلوح التفتيت الأ ضددد 

وح التفتيت الخ  لا هلوعددددددملميكّنغمملةنلتالفت تمل رتيت   لتفيتلتا(حتمملترتغذ ظلالسددددددت غمكلتالسددددددتب تت ل  ملسددددددأف ل
ل. تلترتغذ ظلأتهل  فكةغمسل مولوأ ّلل2023تفي(الترتغذ ظولةنلخ  لنمظلتالتصم لتفتم بظلهلمول ّ ملإذتل منلخ  فل ممل

ومللحتفلوح التفتيت الحىتلتآلنل ن  مل رتي  لتف يلتتياملف هلإن ت لتالسددددددددددددتب تتلفكددددددددددددمونلتإلاتمالوتفتغذ عليفلترتغذ ظ ل
جم ا تلتفت تةمملتفكمةللإبن ت لا تلتالسددتب تتلوا  هلمب  التالتيمقلةملوح التفتيت ال نىلةي  لةغمسددبللترتغذ ظل وتم ّل

ل فك لتفا ف 
ل
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ل


