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أمانة الدستور الغذائي :المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية

1

(من إعداد أمانة الدستور الغذائي)

-1

مقدمة

ق ّدمت األمانة ،يف عام  ،2016تقريرا عن النفقات اخلاصة بالفرتة املالية  ،2015-2014وأع ّدت خطة العمل
-1
وامليزانية للفرتة املالية  2017-2016إىل جانب اقرتاح مليزانية الفرتة املالية .22019-2018
األول ،على تقرير عن نفقات السنة التقوميية  2016مع تسليط الضوء على جلان
-2
وحتتوي هذه الوثيقة ،يف جزئها ّ
التنس ي ي ي ي ي ييي اإلقليمية املش ي ي ي ي ي ييرت ة بني منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) ومنظمة الصي ي ي ي ي ي ي ة العاملية .ويوفّر اجلزء الثاين تقديرا
لنفقييات عييام  2017اس ي ي ي ي ي ييتنييا ا إىل خطيية العمييل املقي ّدميية يف عييام  .2016وحيتوي اجلزء الثييالي واألخري على آفييا الفرتة
املالية .2019-2018
ويرّ ز التقرير هذا على امليزانية العا ية هليئة الدس ي ي ي ييتور الغذائي (املسي ي ي ي ي ولة عن تنفيذ برنامج املواص ي ي ي ييفات الغذائية
-3
املشي ييرت بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ي ي ة العاملية) .غري أن نظام الدسي ييتور الغذائي يعتمد باإلض ي يافة إىل ذلك
على ما يلي:
( )1توفري املشورة العلمية من األجهزة املختصة يف املنظمتني؛

3

( )2مشاريع بناء القدرات لدى املنظمتني وفعاليات الدستور الغذائي على املستويني الوطين واإلقليمي؛
1
2

3

أُ رجت هذه الوثيقة أيضا يف جدول أعمال الدورة األربعني هليئة الدستور الغذائي ضمن الوثيقة
انظر الوثيقتني  CX/EXEC 16/71/7و.CX/EXEC 16/71/7 Add 1
ير التقرير املايل املشرت بني املنظمتني بشأن الدعم العلمي املق ّدم إىل الدستور الغذائي يف الوثيقة .CX/EXEC 17/73/10
.CX/CAC 17/40/13
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( )3املشروع واحلساب املشرت ان بني املنظمتني لتعزيز املشار ة يف الدستور الغذائي؛
( )4األعض ي ي ي يياء الذين ينتدبون موظفني إىل أمانة الدس ي ي ي ييتور الغذائي ويوفّرون التمويل لرئاس ي ي ي يية هيئة الدس ي ي ي ييتور
الغذائي أو لنواب الرؤساء؛
( )5األعضيياء املضيييفون للجان الدسييتور الغذائي وفر املهام وجمموعات العمل (مع توفري األما ن وخدمات
الرتمجة الفورية والت ريرية والرئاسة وأمانة حملية)؛
( )6مسامهات املنظمتني يف عمل الدستور الغذائي ويف إ ارة العمل ،مبا يف ذلك اإلرشا ات التقنية واخلدمات
القانونية وخدمات االتصاالت.
وس ي ي ي ييو ترفع األمانة ،يف عام  ،2018تقريرا عن النفقات يف الفرتة املالية  ،2017-2016وس ي ي ي ييتع ّد خطة العمل
-4
وامليزانية للفرتة املالية  2019-2018إىل جانب اقرتاح مليزانية الفرتة املالية .2021-2020

-2

تقرير عن النفقات في عام

1-2

نفقات البرامج لعام 2016

2016

أُنفقت نس ي ة إمجالية قدرها  46يف املائة من ميزانية الفرتة املالية  2017-2016يف عام  .2016ويُظهر اجلدول
-5
ص ي ي ي ي ي ي للميزانية املع ّدلة للفرتة املالية  2017-2016إىل جانب نفقات األمانة من الربنامج العا ي يف عام 2016
توزيعا مف ّ
مفصلة حبسب نوع التكاليف.
ّ
1

مفصلة بحسب نوع التكاليف (آالف الدوالرات األمريكية)
الجدول  :1ميزانية البرنامج العادي لعام ّ 2016

نوع التكاليف

5
6

4,238

2,172
-

432

()1

تكاليف املوظفني

()2

املصروفات غري املنظورة

307

()3

املوار ال شرية

األخرى4

994

()4

اخلدمات الداخلية املشرت

()5

النفقات التشغيلية

()6

السفر

المجموع

4

ميزانية الفترة

2017-2016

ة5

األخرى6

نفقات عام

2016

ميزانية عام

()%51
()%0
()%43
890

()%53

1,670
790

131

790

387

8,789

4,012

()%17
()%51
()%46

تشمل االستشاريني واملتدربني والعقو مع مزو ي اخلدمات اخلارجيني والوقت اإلضايف املدفوع ملوظفي فئة اخلدمات العامة.
تشمل خدمات الرتمجة الت ريرية والفورية وخدمات الط اعة يف املقر الرئيسي للمنظمة.
تشمل معدات معاجلة ال يانات واألثاث واأل وات املكت ية وتكاليف استئجار امل اين اخلارجية والنفقات العامة وتكاليف التشغيل.

2017

2,066
307
562
780
659
403
4,777
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 -6والفر بني امليزانية املقررة والنفقات لعام  2016ليسي ييت جديرة بالذ ر بالنس ي ي ة إىل األبواب التالية )1( :تكاليف
املوظفني و( )4اخلدمات الداخلية املشرت ة و( )6السفر.
و ان هنا نقص يف اإلنفا ضمن ال اب ( )5النفقات التشغيلية األخرى بس ب تراجع عد أيّام االجتماعات
-7
أقل ض ي ي ي ي ييمن ال اب ( )3املوار ال ش ي ي ي ي ي يرية األخرى ألن تكاليف
يف عام  2016مقارنة بفرتة الس ي ي ي ي يينتني الس ي ي ي ي ييابقة ،وبدرجة ّ
االستشاريني املعنيني بنظام التعليقات اإللكرتوين ستُخصم من امليزانية يف بداية عام .2017

 -8ونظرا إىل ع ييدم تنظيم أي أح ييداث غري متوقع يية أو غري مقررة يف ع ييام  ،2016مل يُس ي ي ي ي ي ييتخ ييدم ( )2احتي يياطي
املصروفات غري املنظورة ال الغة قيمته  307 000والر أمريكي.
2-2

لجان التنسيق المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

متيياشي ي ي ي ي ي يييا مع خطيية عمييل الييدس ي ي ي ي ي ييتور الغييذائي وامليزانييية للفرتة ُ ،72017-2016عقييد يف عييام  2016مييا جمموعييه
-9
 15اجتماعا للجان (أي  77يوما من االجتماعات) .وباإلضي ي ي ي ي ييافة إىل ذلكُ ،عقدت ورة للهيئة و ورتان للجنة التنفيذية
(أي  12يوما من االجتماعات) .وش ي ّكلت الدورات اليت عقدهتا أربع جلان من جلان التنس ييي اإلقليمية نس ي ة  26يف املائة
من جمموع أيّام اجتماعات اللجان يف عام .2016
 -10وبلغ متوس ييط تكاليف اجتماعات جلان التنس ييي اإلقليمية املخص ييومة من الربنامج يف عام  2016م لغ
والر أمريكي لكل إقليم .وتش ي ّكل خدمات الرتمجة الفورية ،ما هو م ّني يف الشكككل  ،1أعلى لفة ما عدا جلنة تنس ييي
الدستور الغذائي يف أمريكا الشمالية وجنوب غرب احمليط اهلا ئ اليت تعقد اجتماعاهتا باللغة اإلنكليزية فقط.

60 000

7

انظر املرف

األول بالوثيقة .CX/EXEC 16/71/7
ّ
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الشكل  :1تكاليف لجان التنسيق اإلقليمية في البرنامج بحسب نوع التكاليف (بالدوالرات األمريكية)
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60,000
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10,000
0
الدورة الرابعة عشرة
للجنة تنسيق الدستور
الغذائي في أمريكا
الشمالية وجنوب غرب
المحيط الهادئ (بورت
فيال)

الدورة العشرون للجنة الدورة الثالثون للجنة الدورة العشرون للجنة
التنسيق للدستور
التنسيق للدستور
التنسيق للدستور
الغذائي في أمريكــا
الغذائي في أوروبا
الغذائي في آسيا
الالتينيـــة والبحر
(أستانا)
(نيودلهي)
الكاريبي (فينيا ديل
المار)

الدورة الثانية
والعشرون للجنة
التنسيق للدستور
الغذائي في أفريقيا
(نيروبي)

الترجمة الفورية

سفر الموظفين

الترجمة التحريرية وخدمات الطباعة

الدورة التاسعة للجنة
تنسيق الدستور الغذائي
للشرق األدنى (روما)

 -11متلييك اللجييان اإلقليمييية احتييياجييات خمتلفيية من حيي الرتمجيية الفورييية والت ريرييية .واس ي ي ي ي ي ييتُخييدمييت ،خ ل اجلوليية
األخرية من اجتماعات جلان التنسي اإلقليمية ،اللغات التالية باإلضافة إىل اللغة اإلنكليزية:


الدورة الرابعة عشرة للجنة تنسي الدستور الغذائي يف أمريكا الشمالية وجنوب غرب احمليط اهلا ئ :ال ينط



الدورة العشرون للجنة التنسي للدستور الغذائي يف آسيا :الصينية



الدورة الث ثون للجنة التنسي للدستور الغذائي يف أوروبا :الفرنسية والروسية واإلس انية



الدورة العشرون للجنة التنسي للدستور الغذائي يف أمريكييا ال تيني يية وال ر الكارييب :اإلس انية



الدورة الثانية والعشرون للجنة التنسي للدستور الغذائي يف أفريقيا :الفرنسية والربتغالية (الرتمجة الفورية فقط)



الدورة التاسعة للجنة تنسي الدستور الغذائي للشر األ ىن :العربية والفرنسية.

 -12وبالنس ي ة إىل جلنة التنسييي للدسييتور الغذائي يف أوروبا ،فإن ال لد املضيييف للجنة (هولندا) تكّد تكاليف الرتمجة
الت ريرية والفورية إىل اللغة الروسية.
 -13وات عييت جلييان تنس ي ي ي ي ي ييي إقليمييية خمتلفيية هنج يا عملي يا لت قي وفورات يف تكيياليف الرتمجيية الت ريريييةفالفورييية أو
االسييتثمار فيها لت قي توازن بني اللغات األ ثر اسييتخداما يف اإلقليم لتعزيز إمكانيات األعضيياء من املشييار ة إىل أقصييى
حد ممكن ،مبوازاة تنظيم حلقات عمل وغريها من األنشطة املتصلة بالدستور الغذائي أثناء ورات جلان التنسي اإلقليمية.
 -14فعلى س يل املثال ،تستخدم جلنة التنسي للدستور الغذائي يف أمريكي ي ي ي ي ي ي ي ييا ال تيني ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية وال ر الكارييب اللغتني
اإلنكليزية واإلس ي انية فقط يف حني يض ي ّيم اإلقليم بلدا مت دثا باللغة الفرنس ييية (هاييت) .وتس ييتخدم جلنة التنس ييي للدس ييتور
الغذائي يف أفريقيا اللغات اإلنكليزية والفرنسي ي ي ي ي ييية والربتغالية يف حني يضي ي ي ي ي ي ّيم اإلقليم بلدا مت دثا باللغة اإلس ي ي ي ي ي ي انية (غينيا
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االسييتوائيّة) .وعلى الرغم من أن البرتغالية لي ست لغة ر سمية في األمم المتحدة ،فإنها قد أ ضيفت على أ ساس مخ صص إىل
خدمات الرتمجة الفورية للجنة التنسي للدستور الغذائي يف أفريقيا ،رهنا بتوافر املوار من امليزانية ،نظرا إىل تواجد عد من
ال لدان املت دثة باللغة الربتغالية يف اإلقليم وأن امل مترات اإلقليمية ملنظمة الص ة العاملية يف أفريقيا تت ع النهج نفسه.
عما تق ّدم ،ائما ما تتاح تقارير جلان التنسي اإلقليمية باللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلس انية مع
 -15وبغض النظر ّ
إض ييافة إحدى اللغات ذات أمهية خاص يية بالنسي ي ة إىل اللجنة املعنية على غرار اللغة العربية (جلنة تنس ييي الدس ييتور الغذائي
للشر األ ىن) أو الصينية (جلنة التنسي للدستور الغذائي يف آسيا).
 -16وإثر املناقشات اليت ُعقدت خ ل الدورة التاسعة والعشرين للجنة التنسي للدستور الغذائي يف أوروبا (،)2014
والدورة الثامنة والث ثني هليئة الدس ي ي ي ي ي ييتور الغذائي ( )2015والدورة الث ثني للجنة التنس ي ي ي ي ي ييي للدس ي ي ي ي ي ييتور الغذائي يف أوروبا
( ،)2016ترى األمانة أن اللغة الروسية تتسم بأمهية بالنس ة إىل جلنة التنسي يف أوروبا وأنه جيب ا ستخدامها يف خدمات
الرتمجة الت ريرية (مبا يف ذلك التقرير النهائي) وخدمات الرتمجة الفورية.
 -17وتُقي ّدر لفية توفري خيدميات الرتمجية الت ريريية والفوريية إىل اللغية الروسي ي ي ي ي ي ييية ض ي ي ي ي ي ييمن ميزانيية اليدس ي ي ي ي ي ييتور الغيذائي
بقيمة  23 000والر أمريكي .وميكن تغطية هذا امل لغ خ ل الفرتة املالية  2019-2018ولكن ال ميكن ض ي ي ي ي ييمان تغطيته
على أساس منتظم يف ورات اللجنة يف املستق ل.

-3

تقديرات النفقات لعام

2017

 -18ال يُتوقّع إجراء أي تغيريات يف األنشطة واملخرجات املقررة واملذ ورة يف خطة عمل الدستور الغذائي وميزانيته
للفرتة املالية 2016ف 2017يف السنة التقوميية .2017
 )1( -19املوظفون (مبا يف ذلك مرت ات املوظفني من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة) :ان من املتوقّع ملء وظيفة
األول  .2017واضطلع موظفون
 5مدرجة يف امليزانية منذ س تمربفأيلول  2016حبلول موعد أقصاه شهر أ توبرفتشرين ّ
ائمون واسييتشيياريون مبس ي وليات الوظيفة  5-بشييكل م قت لعدم املس ياس خبطة العمل .وسيييواصييل موظف فين واحد
 4ذو عقد حمد املدة ،مس ي ي ي يياعدة األمانة على وض ي ي ي ييع نظم املعلومات يف عام  .2017وأصي ي ي ي ي ت وظيفة خ-ع4-واحدة شيياغرة يف نوفمربفتشيرين الثاين  2016يف حني يتوىل موظف اسييتشيياري م قت مهام الوظيفة (مدرج يف باب املوار
ال شي يرية األخرى) .وس ييت قى وظيفتان أخريان من رجة ج-ع 5-وخ-ع 4-ش يياغرتان يف عام  2017وس ييتُس ييتخدم املوار
املخصصة هلما ضمن امليزانية لتمويل الوظيفة احملد ة املدة  4-املذ ورة أع ه.
-20

( )2املصروفات غري املنظورة :ال يُتوقّع تغطية أي أحداثفأنشطة من احلساب االحتياطي هذا حىت اآلن.
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يجل ال اب هذا من امليزانية رص يييدا س ييل يا .إذ ما ذُ ر يف الفقرة
 )3( -21املوار ال شي يرية األخرى :من املتوقع أن يس ي ّ
 19أع ه ،لقد جرى توظيف اس ي ي ي ي ي ييتش ي ي ي ي ي يياري م قت مللء وظيفة خ-ع 4-ش ي ي ي ي ي يياغرة ومدرجة يف امليزانية الفرتة املمتدة من
األول  2016إىل فربايرفش ي ا  .2018وباإلضييافة إىل ذلك ،سيييقدم اسييتشيياريون آخرون عمهم ملشيياريع
يسييمربف انون ّ
قصي ييرية األجل حبسي ييب االقتضي يياء؛ وسي ييو ختصي ييم تكاليف اخلدمات اخلارجية املتعلّقة بنظام التعليقات اإللكرتوين اجلديد
من ميزانية عام 2017؛ وس ي ييترتتب عن ورة اهليئة املمتدة على س ي ييتة أيّام يف عام  2017تكاليف متعلّقة بالوقت اإلض ي ييايف
املدفوع ملوظفي فئة اخلدمات العامة.
 )4( -22اخلدمات الداخلية املش ي ي ي ييرت ة :من املتوقع تك د تكاليف أقل بقليل مقارنة بعام  2016نظرا إىل عقد ورات
أقيل لألجهزة الفرعيية ( 17ورة للجيان يف عيام 2016؛ و 12ورة للجيان و ورة لفري مهيام يف عيام  )2017غري أن ورة
اهليئة اليت سي ي ي ي ييتعقد ملدة سي ي ي ي ييتة أيّام يف جنيف سي ي ي ي ييتسي ي ي ي ييفر عن تكاليف أعلى ضي ي ي ي ييمن باب اخلدمات الداخلية املشي ي ي ي ييرت ة
مقارنة بعام .2016
 )5( -23النفقات التش ييغيلية األخرى :على الرغم من أن النفقات س ييتزيد عن عام  2016قلي بسي ي ب تنظيم حدث
إضيايف لل لدان املضييفة والقيام بأعمال ختص املنصية اإللكرتونية املتاحة لل لدان األعضياء يف الدسيتور الغذائي ،فمن املتوقع
يسجل باب امليزانية هذا رصيدا إمجاليا إجيابيا يف هناية عام .2017
أن ّ
-24
الفرعية.

-4

( )6السييفر :من املتوقع أن ترتاجع النفقات قلي مقارنة بعام  2016نظرا إىل عقد عد أقل من ورات لألجهزة

آفاق الفترة

المالية 2019–2018

 -25عم بأحكام املا ة الثالثة عش ي ي ييرة 2-من ال ئ ة الداخلية للهيئة ،جيب أن تل ظ النفقات املقدرة للفرتة املالية
 2019-2018نفقات التش ي ي ي ي ي ييغيل اخلاصي ي ي ي ي ي يية باهليئة وبأجهزهتا الفرعية ،إىل جانب النفقات املتعلقة باملوظفني املدرجني
يف الربنامج والنفقات األخرى الناشئة عن توفري اخلدمات للربنامج.
يجل منوا امسيا صي ييفريا
 -26وتر امليزانية املقرتحة لفرتة السي يينتني  2019-2018يف اجلدول  2من هذه الوثيقة ،وإهنا تسي ي ّ
مقارنة بالفرتة املالية  .2017-2016وت قى امليزانية رهنا مبوافقة األجهزة الرئاسي ي ييية ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ي ي ي ة
العاملية عليها يف عام .2017
 -27وقد مت عرض االقرتاح مع املس ييامهات الوار ة من ل من منظمة األغذية والزراعة ( 80يف املائة) ومنظمة الصي ي ة
العاملية ( 20يف املائة) يف الوثيقة  .CX/EXEC 16/71/7 Add. 1غري أن توزيع التكاليف قد شي ييهد تعدي طفيفا ض ي يمن
ال ابني ( )1تكاليف املوظفني و( )4النفقات التشغيلية األخرى.
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الجدول  :2الميزانية المقترحة للفترة ( 2019-2018بآالف الدوالرات األمريكية)

نوع الحساب
مسامهة منظمة األغذية والزراعة
مسامهة منظمة الص ة العاملية
( )1تكاليف املوظفني
( )2املصروفات غري املنظورة
( )3املوار ال شرية األخرى
( )4اخلدمات الداخلية املشرت ة
( )5النفقات التشغيلية األخرى
( )6السفر

مجموع التكاليف المق ّدرة

المبلغ

النسبة المئوية

7,064

%80

1,725

%20

4,479

%51

180

%2

900

%10

1,700

%19

780

%9

750

%9

8,789

%100

األول
 -28تس ي ي ي ي ي ييتنييد امليزانييية املقرتحيية للفرتة  2019-2018إىل خطيية العمييل للفرتة  2017-2016والوار ة يف املرف ّ
بالوثيقة  ، CX/EXEC 16/71/7وتتض ييمن مجلة أمور منها الدورات التالية للهيئة واألجهزة الفرعية اليت س ييتغطّي  210أيّام
عمل على األقل (أي  48يف املائة) يف الفرتة املالية  2019-2018على الشكل التايل:
( )1الدورات السنوية هليئة الدستور الغذائي (اليت ستُعقد يف روما يف عام  2018ويف جنيف يف عام )2019؛
()2

ورة عا ية واحدة و ورة متابعة سنوية للجنة التنفيذية (بالتناوب بني روما وجنيف)؛

( )3من املتوقّع أن تتّ ع أجهزة فرعية أخرى ،مبا يف ذلك جلان التنسي ي ي ييي  ،جدوال زمنيا ش ي ي ي ي يها باجلدول الزمين
للفرتة  .2017-2016غري أن اللجنة املعنية باألمسا واملنتجات السمكية قد علّقت وراهتا إىل أجل غري
مسمى ،ما أُنشئ فري عمل معين مبقاومة مضا ات امليكروبات يف عام .2016

 -29وهبد تعزيز فعالية األمانة و فاءهتا واس ييتقرارها بش ييكل إمجايل ،س ييتُزا ختص يييص ييات امليزانية لل اب ( )1تكاليف
املوظفني حبوايل  240 000والر أمريكي بفعل نقل املوار من أبواب أخرى ،ال سيييما ال اب ( )2املصييروفات غري املنظورة
و( )3املوار ال ش ي ي يرية األخرى .وس ي ي ييتتي عملية النقل هذه ،إىل جانب احلص ي ي يية غري املس ي ي ييتخدمة من تكاليف وظائف فئة
اخلدمات العامة الش ي ي يياغرة واملدرجة يف امليزانية ،املوار ال زمة لتمويل وظيفتني من الفئة الفنية بعقد حمد املدة ومها :وظيفة
( 3مس ول عن املوقع اإللكرتوين) و ( 4-نظم املعلومات) .ومن املتوقع أن تواصل األمانة وأعضاء الدستور الغذائيالتعويل بصورة متنامية على نظم املعلومات املوجو ة على الش كة.
-30

ومت ختصيص م لغ احتياطي أصغر بقيمة

180 000

والر أمريكي لل اب ( )2املصروفات غري املنظورة.

خيص ال اب ( )3املوار ال شرية األخرى ،من املتوقّع أن تنخفض التكاليف املرت طة خبدمات االستشاريني
 -31ويف ما ّ
حبوايل  100 000والر أمريكي نظرا إىل الزيا ة املقرتحة يف تكاليف املوظفني.
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 -32وجرى ختص ي ي يييص م لغ إض ي ي ييايف بقيمة  30 000والر أمريكي لل اب ( )4اخلدمات الداخلية املش ي ي ييرت ة من أجل
تغطييية تكيياليف إض ي ي ي ي ي ي ييافييية للرتمجيية الت ريرييية والفورييية (مثييل الرتمجيية إىل اللغيية الروسي ي ي ي ي ي يييية يف جلنيية التنس ي ي ي ي ي ييي للييدس ي ي ي ي ي ييتور
الغذائي يف أوروبا).
-33

وما من تغيريات رية مرتق ة بالنس ة إىل تكاليف ال اب ( )5النفقات التشغيلية األخرى.

 -34ومن املتوقّع حدوث اخنفاض طفيف قدره
السفر يف املنظمة اليت تنط أيضا على أمانة الدستور الغذائي.
40 000

والر أمريكي يف ال اب ( )6الس ي ييفر بسي ي ي ب تغيري س ي ييياس ي يية

