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برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
الصحة العالمية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة التاسعة والثالثون
المقر الرئيسي لمنظمة األغذية والزراعة ،روما ،إيطاليا 72 ،يونيو/حزيران
يوليو/تموز 7132

3-

تقرير عن النفقات ( )7132-7132والتخطيط للميزانية االستراتيجية للدستور
الغذائي
(1)7132-7132
(من إعداد أمانة الدستور الغذائي)

الميزانية المقترحة للفترة

7132–7132

 -1عمالً بأحكام المادة الثالثة عشرة 2-من الالئحة الداخلية للهيئة ،يجب أن تلحظ النفقات المقدرة
نفقات التشغيل الخاصة بهيئة الدستور الغذائي (الهيئةة) ببأههتتهةا الفرعيةة المنشةأة بموهةب المةادة
الحادية عشرة(1-أ) بالحادية عشرة(1-ب)( )2إلى هانب المصربفات المتعلقة بةالموففين المكلفةين
بالبرنامج بالنفقات األخرى الناشئة عن توفير الخدمات للبرنامج.
 -2بتةةرد الميتانيةةة المقترحةةة لفتةةرة ال ةةنتين  2112-2112فةةي الجدددول  3مةةن هةةذو الو.يقةةة .بتبقةةى
الم ةةاهمات المقترحةةة لمنامةةة األاذيةةة بالتراعةةة (الفةةاب) بمنامةةة الصةةحة العالميةةة رهنةا ً بموافقةةة
األههةةتة الرئاسةةية فةةي المنامتةةين عليهةةا فةةي عةةام  .2112بت ةةتند الميتانيةةة إلةةى خمةةة العمةةل نف ةةها
الةةةةةةةواردة فةةةةةةةي المرفةةةةةةة ةةةةةةةا بالو.يقةةةةةةةة  ،CX/EXEC 16/71/7بتتضةةةةةةةمن هملةةةةةةةة أمةةةةةةةور
منها التخميط لدبرات الهيئة باألههتة الفرعية على النحو التالي:
( )1الدبرات ال نوية لهيئة الدستور الغذائي (التي ستُعقد في ربما في عام  2112بفي هنيف فةي
عام )2112؛
( )2دبرة عادية باحدة بدبرة متابعة سنوية للجنة التنفيذية (بالتنابب بين ربما بهنيف)؛
( )3بمن المتوقّع أن تتّبع أههتة فرعية أخرى ،منها لجان التن ي  ،هدبالً زمنيا ً شبيها ً بالجةدب
التمنةي للفتةةرة  .2112-2112ايةر أن اللجنةةة المعنيةة باألسةةمان بالمنتجةات ال ةةمكية قةد تعلّة
دبراتهةةا الفعليةةة بتواصةةل العمةةل عةةن رية المراسةةلة فقةةط ،رهنةا ً بموافقةةة الةةدبرة التاسةةعة
بالثال.ين للهيئة ،كما قد يتم إنشا فري عمل معني بمقابمة مضادات الميكرببات.
 -3بمةةن المقةة ّدر أن تغمةةي دبرات الهيئةةة باألههةةتة الفرعيةةة إلةةى هانةةب االهتماعةةات الفعليةةة
لمجموعة العمل  211أيام عمل على األقل في فترة ال نتين .2112-2112
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لقد تم إدراج هذو الو.يقة أيضا ً فةي هةدب أعمةا الةدبرة الحاديةة بال ةبعين للجنةة التنفيذيةة لهيئةة الدسةتور الغةذائي

الو.يقة .CX/EXEC 16/71/7 Add. 1

ةمن

MQ906/A
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الجدول  :3الميزانية المقترحة للفترة ( 7132 - 7132بآالف الدوالرات األمريكية)
المبالغ المقترحة
للفترة المالية

وصف الحساب

7132 -7132

م اهمة منامة األاذية بالتراعة

7,066

 80في المائة

م اهمة منامة الصحة العالمية

1,725

 20في المائة

4,461

 51في المائة

900

 10في المائة

( )3الخدمات الداخلية المشتركة

1,700

 19في المائة

( )4مصربفات التشغيل األخرى

800

 9في المائة

( )5ال فر

750

 8في المائة

( )2المصربفات اير المناورة

180

 2في المائة

( )1تكاليف الموففين
( )2الموارد البشرية األخرى

مجموع التكاليف المقدرة

8,791

 100.0في المائة
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مالحظات تفسيرية
 -4من الضربري أن تكةون األمانةة مجهّةتة بالقةدرات بالمهةارات الالزمةة لال ةماله بواليتهةا
بمواصلة تنفيذ خمة العمل .بلقد ا ةملع األمانةة ،خةال فتةرة ال ةنتين  ،2115-2114بالعديةد مةن
األنشةمة تماشةةيا ً مةةع الخمةةة االسةةتراتيجية باسةةتخدام ن ةةبة  13فةةي المائةةة مةةن الميتانيةةة لمصةةربفات
المةةوارد البشةةرية األخةةرى علةةى اةةرار الم تشةةارين بالمةةوففين المعيّنةةين ألهةةل قصةةير .بفةةي حةةين
يمكةةةةةةةةةن للم تشةةةةةةةةةارين تغميةةةةةةةةةة بعةةةةةةةةة المهةةةةةةةةةام (مثةةةةةةةةةل تةةةةةةةةةدريب ر سةةةةةةةةةا اللجةةةةةةةةةان)،
فقةةد أفهةةرت التجربةةة أن مهةةام أخةةرى ،مثةةل إدارة الموقةةع اولكتربنةةي للدسةةتور الغةةذائي بالم ةةاعدة
على تنفيةذ ناةم المعلومةات الجديةدة مةن هانةب ههةات االتصةا التابعةة للدسةتور الغةذائي بالجهةات
المضيفة ،تتملّب تغمية دائمة من هانب األمانة ال يمكن للم تشارين أب الخدمات الداخلية في الفةاب
تأمينها.
 -5بلقةةد قةةام الم تشةةاربن فةةي ال ةةاب بتغميةةة بع ة
الوفورات الناهمة عن الوفائف الشاارة.

هةةذو المهةةام المم ّولةةة هتئي ةا ً عةةن ري ة

 -2بحرصا ً على مان فعالية األمانة بكفا تها باستقرارها بشةكل إهمةالي ،مةن المقتةرا زيةادة
تكةةاليف المةةوففين ةةمن البةةاب ( )1لفتةةرة ال ةةنتين  2112 - 2112إلةةى مةةا يقةةارب  221 111دبالر
أمريكي لتحويل بفيفة من الفئة خ ه  3ببفيفة أخرى من الفئةة خ ه  5إلةى بفيفةة مةن الفئةة 3-
(مةدير الموقةع) ،بللحفةةاف علةى الوفيفةة مةةن الفئةة ( 4-ناةم المعلومةةات) علةى اعتبةار أن األمانةةة
بالحكومةةات المضةةيفة للدسةةتور الغةةذائي ستواصةةل التعويةةل بشةةكل متتايةةد علةةى ناةةم المعلومةةات
اولكتربنية.
 -2بفي ما يخصّ الباب ( )2المتع ّل بالموارد البشرية األخةرى ،مةن المتوقّةع انخفةال التكةاليف
المرتبمةةة بخةةدمات الم تشةةارين بحةةوالي  111 111دبالر أمريكةةي ناةةراً إلةةى التيةةادة المقترحةةة فةةي
تكاليف الموففين.
 -2بما من تغييرات مرتقبة بالن بة إلى تكاليف البةاب ( )3الخةدمات الداخليةة المشةتركة ،بالبةاب
( )4مصربفات التشغيل األخرى.
 -2بمةةن المتوقّةةع حةةدبا انخفةةال فيةةف قةةدرو  41 111دبالر أمريكةةي فةةي البةةاب ( )5المتعلّ ة
بال فر ب بب تغيير سياسة ال فر في المنامة التي تنمب أيضا ً على أمانة الدستور الغذائي.
 -11بناراً إلى أنه من اير المناور القيام باسةتعرال داخلةي فةي فتةرة ال ةنتين  ،2112-2112تةم
تخصةةةيص مبلةةةا احتيةةةا ي أصةةةغر قةةةدرو  121 111دبالر أمريكةةةي للبةةةاب ( )2المصةةةربفات ايةةةر
المناورة.

