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برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثامنة والثالثون ،مركز املؤمترات الدولي يف جنيف
جنيف ،سويسرا 11-6 ،يوليو/متوز 5112

املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية
الدعم العلمي للدستور الغذائي من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
مقدمة
تست ند االحتياجات املتعلقة بامليزانية املعروضة يف هذه الوثيقة إىل طلبات احلصول على املشورة العلمية الواردة من عدد
-1
من جلان الدستور الغذائي .وتتضمن الوثيقة  CX/CAC 15/38/16حملة عامة عن االستجابة للطلبات املقدمة والطلبات املعلّقة.1
كما تقدم هذه الوثيقة موجزاً للموارد املتاحة من قبل منظمة األغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العاملية لتقديم املشورة
العلمية إىل الدستور الغذائي يف الفرتة  2112-2112واملوارد املتاحة ،يف يونيو/حزيران  ،2112لتنفيذ خطة عمل فرتة السنتني
 2112-2112املتعلقة باملشورة العلمية بالنظر إىل حالة التوظيف الراهنة .وستتاح يف أوائل عام  2112املعلومات النهائية بشأن
اإلنفاق يف الفرتة .2112-2112
ميزانية منظمة الصحة العاملية
تُ قدم معظم أموال منظمة الصحة العاملية املخصصة لتكاليف األنشطة واملوظفني املتعلقة بإسداء املشورة العلمية يف جمالي
-2
سالمة األغذية والتغذية من خالل مساهمات طوعية من خارج امليزانية من الدول األعضاء وليس من خالل ميزانية الربنامج
العادي (االشرتاكات املقررة).
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وخالل فرتة السنتني  ،2112-2112بلغت تكلفة األنشطة املخصصة للمشورة العلمية  1 212 111دوالر أمريكي
-2
ألغراض سالمة األغذية و 899 111دوالر أمريكي ألغراض التغذية .بينما بلغت تكاليف املوظفني  2 219 111دوالر أمريكي
ألغراض سالمة األغذية و 1 921 111دوالر أمريكي ألغراض التغذية.
ويف فرتة السنتني ،وردت مساهمات من خارج امليزانية من كل من اليابان والصني وكندا ومجهورية كوريا والواليات
-2
املتحدة األمريكية .وفيما يتعلق بالتغذية ،وردت بعض املساهمات الطوعية األساسية غري املخصصة واستخدم قرابة
 221 111دوالر أمريكي لتغطية تكاليف املوظفني بالنسبة إىل العمل املتصل باملشورة العلمية بشأن التغذية.
وبالنسبة إىل فرتة السنتني احلالية  ،2112-2112تقدر تكاليف األنشطة املقررة اخلاصة باملشورة العلمية بنحو
-2
 1 211 111دوالر أمريكي ألغراض سالمة األغذية و 1 122 111دوالر أمريكي ألغراض التغذية ،باالستناد إىل النفقات الفعلية
يف فرتة السنتني السابقة .وتبلغ تكاليف املوظفني املقدّرة  22 912 111دوالر أمريكي ألغراض سالمة األغذية
و 2 121 111دوالر أمريكي ألغراض التغذية.
وحبلول مايو/أيار  ، 2112قدمت كندا واليابان والواليات املتحدة األمريكية مساهمات طوعية ألغراض سالمة األغذية
-2
والتغذية .ويف الوقت احلالي ،تقدر فجوة التمويل يف ما يتعلق بأنشطة املشورة العلمية مببلغ  111 111دوالر أمريكي بالنسبة إىل
سالمة األغذية و 129 111بالنسبة إىل التغذية .ويف حني أن رواتب املوظفني يف جمال سالمة األغذية مغطاة جزئيا خالل عام
 2112فإن رواتب مجيع املوظفني يف جمال التغذية ممولة بالكامل يف فرتة السنتني .2112-2112
وتتوقف أنشطة املشورة العلمية اليت تقوم بها منظمة الصحة العاملية على املساهمة الكبرية من خارج امليزانية اليت
-2
يقدمها عدد صغري من الدول األعضاء ،وهي حمط تقدير كبري.
ميزانية الفاو
تُ رصد أموال الفاو املخصصة لدعم تكاليف األنشطة واملوظفني ذات الصلة بتقديم املشورة العلمية إىل الدستور الغذائي يف
-9
برنامج العمل وامليزانية العادي حتت ناتج تنظيمي واحد  ،3مما يساعد على ضمان استمرارية املشورة العلمية وجودتها .وحتظى
املشورة العلمية يف جمال سالمة األغذية املقدمة إىل الدستور الغذائي بدعم عدد من الوحدات والشعب داخل الفاو ،مبا يف ذلك
وحدة سالمة وجودة األغذية ،وشعبة اإلنتاج النباتي ووقاية النباتات ،وشعبة سياسات واقتصاديات مصايد األمساك وتربية
األحياء املائية ،وشعبة االنتاج احليواني وصحة احليوان .بينما تقدم املشورة العلمية بشأن التغذية ،عند الطلب ،من قبل شعبة
التغذية.

 2موظفان اثنان من فئة املوظفيني الفنيني (ف )2-وثالثة موظفنني من فئة املوظفيني الفنيني (ف( )2-مساهمة تعادل  1.1مليون دوالر أمريكي يف إطار عمليات
إعارة من اليابان ومجهورية كوريا والصني ملدة  2أشهر) وموظف واحد من فئة اخلدمات العامة (خ ع.)2-
 3اهلدف االسرتاتيجي  ،2النتيجة  ،1-2الناتج " ،1-1-2وضع مواصفات دولية جديدة ومنقّحة يف جمال سالمة األغذية وجودتها والصحة النباتية ،توافق
عليها البلدان ،وتشكّل مرجعاً لالتساق الدولي".
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وبالنسبة إىل الفرتة املالية  ،2112-2112بلغت تكاليف أنشطة املشورة العلمية املقدمة إىل الدستور الغذائي
-8
 1 291 111دوالر أمريكي ألغراض سالمة األغذية و 192 111دوالر أمريكي ألغراض التغذية .بينما بلغت تكاليف املوظفني يف
جمال سالمة األغذية  1 912 111دوالر أمريكي و 121 111دوالر أمريكي يف جمال التغذية.
 -11وخالل الفرتة املالية  ،2112-2112مت تغطية مجيع تكاليف املوظفني و 81يف املائة من تكاليف األنشطة اليت نفذت
فعال ،واليت بلغت  2.2ماليني دوالر أمريكي ،من ميزانية الربنامج العادي للفاو .ووردت ،يف الفرتة املالية ،مساهمات من
خارج امليزانية من أسرتاليا والواليات املتحدة األمريكية.
 -11ويف ما يتعلق بفرتة السنتني  ،2112-2112مثة حاجة إىل توفري  2.2ماليني دوالر أمريكي من أجل تنفيذ مجيع
األنشطة املقررة تنفيذا كامال .وتقدر تكاليف املوظفني يف ما خيص املشورة العلمية مببلغ  1 821 111دوالر أمريكي يف جمال
سالمة األغذية و 212 111دوالر أمريكي يف جمال التغذية .بينما تقدر تكاليف األنشطة املقررة غري املتعلقة باملوظفني يف جمال
سالمة األغذية مببلغ  1 991 111دوالر أمريكي .وبالنسبة إىل التغذية ،قدرت تكاليف األنشطة غري املتعلقة باملوظفني مببلغ
 28 111دوالر أمريكي ،نظرا إىل عدم ورود طلبات حمددة بالنسبة إىل اجتماعات اخلرباء املشرتكة بشأن التغذية.
 -12ويف ما يتعلق بفرتة السنتني  ،2112-2112تُقدم الفاو  2.2ماليني دوالر أمريكي للمشورة العلمية من ميزانية
برناجمها العادي .وتبلغ املوارد املتاحة املقدرة لتكاليف املوظفني يف الفرتة  2112-2112من ميزانية الربنامج العادي للفاو
 1 229 111دوالر أمريكي ألغراض سالمة األغذية و 212 111دوالر أمريكي ألغراض التغذية .بينما تبلغ املوارد املقدرة غري
املتعلقة باملوظفني املتاحة ألغراض أنشطة سالمة األغذية  1 929 111دوالر أمريكي ( 28يف املائة من ميزانية الربنامج العادي
للفاو و 21يف املائة من موارد مؤكدة من خارج امليزانية .)4وأما موارد الربنامج العادي غري املتعلقة باملوظفني املتاحة لتزويد
الدستور الغذائي باملشورة العلمية بشأن التغذية فتبلغ  29 111دوالر أمريكي.
 -12وأدى االعرتاف باالجتماعات واملشاورات الرئيسية لتقديم املشورة العلمية إىل الدستور الغذائي (مثل جلنة اخلرباء
املشرتكة املعنية باملواد املضافة إىل األغذية ،واجتماع اخلرباء املشرتكة بشأن تقييم املخاطر امليكروبيولوجية ،واالجتماع املشرتك
بشأن خملفات املبيدات) على أنها أنشطة فنية على مستوى املنظمة يف برنامج العمل وامليزانية للفاو إىل ضمان أمن مالي لألنشطة
غري املتعلقة باملوظفني يف الفرتة املالية احلالية ،وإن ذلك حمط تقدير كبري.
خالصة
 -12يرد يف اجلدول  1موجز عن إمجالي التكلفة املقدرة للمشورة العلمية املقدمة إىل الدستور الغذائي .وكما أشري إىل ذلك
أعاله ،فإن الطريقة اليت ميول بها تقديم املشورة العلمية حاليا ختتلف بني منظمة الصحة العاملية (حيث يعتمد اعتمادا كبريا
على املساهمات الطوعية) والفاو (حيث يتم تغطيتها بشكل أساسي من خالل االشرتاكات املقررة).
 -12ويستفيد عمل أجهزة اخلرباء املشرتكة بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية من املساهمات العينية املهمة املقدمة من البلدان
األعضاء وخربائها الفنيني ،وإن ذلك حمط تقدير كبري.
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مقدمة من الواليات املتحدة األمريكية وأسرتاليا والسويد.
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اجلدول  :1املوارد اخلاصة بتقديم املشورة العلمية إىل الدستور الغذائي (النفقات الفعلية خالل الفرتة  2112-2112والنفقات املقدرة للفرتة  2112-2112بالدوالر األمريكي)
( 5112-5115الفعلية)
امليزانية العادية

من خارج امليزانية

( 5112-5111املقدرة)
اجملموع

امليزانية العادية

من خارج امليزانية

اجملموع

منظمة الصحة النشاط
العاملية

املوظفون

سالمة األغذية
التغذية
سالمة األغذية
التغذية

تقدم معظم أموال منظمة الصحة العاملية املخصصة لتكاليف
األنشطة واملوظفني املتعلقة بإسداء املشورة العلمية يف جمالي
سالمة األغذية والتغذية من خالل مساهمات طوعية من خارج
امليزانية (خمصصة وغري خمصصة) من الدول األعضاء

اجملموع الفرعي
الفاو

النشاط
املوظفون

اجملموع الفرعي

1 212 111
899 111
2 219 111
*1 921 111

تقدم معظم أموال منظمة الصحة العاملية املخصصة لتكاليف
األنشطة واملوظفني املتعلقة بإسداء املشورة العلمية يف جمالي
سالمة األغذية والتغذية من خالل مساهمات طوعية من خارج
امليزانية (خمصصة وغري خمصصة) من الدول األعضاء

6 691 111

سالمة األغذية
التغذية
سالمة األغذية
التغذية

1 221 111

121 111

192 111
1 912 111

-

2 212 111

121 111

122 111

1 211 111
1 122 111
2 912 111
*2 121 111
7 211 111

1 291 111

1 222 111

192 111

29 111

29 111

1 912 111

1 229 111

1 229 111

121 111

212 111

212 111

2 659 111

2 285 111

اجملموع الكلي

11 222 111

اجملموع السنوي

2 121 111

292 111

282 111

• متثل تكاليف نفقات منظمة الصحة العاملية اخلاصة باألنشطة واملوظفني ألغراض التغذية النفقات اإلمجالية اخلاصة بتقديم املشورة العلمية بشأن التغذية واليت تشمل تلك املتعلقة بالدستور الغذائي.

1 929 111

2 967 111
11 211 111
2 222 211

