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البند (8ج) من جدول األعمال

يونيو/حزيران 5102

برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثامنة والثالثون ،مركز املؤمترات الدولي يف جنيف
جنيف ،سويسرا 00-6 ،يوليو/متوز 5102

املسائل املالية واملتعلقة بامليزانية
استدامة الدعم العلمي للدستور الغذائي

(من إعداد منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية)
معلومات أساسية
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ال يزال التمويل املستدام هليئة الدستور الغذائي املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واألنشطة

ذات الصلة للمنظمتني لدعم الدستور ميثل اهتماماً جادًا ألعضاء هيئة الدستور .وقد خضع متويل توفري املشورة العلمية من جانب
جلان اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة العاملية ،بصفة خاصة يف جمال سالمة األغذية والتغذية
ملناقشات مستفيضة أثناء انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة وداخل اهليئة على أساس منتظم.
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وقد قدّمت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية خالل الدورة السابعة والثالثني للهيئة ،ورقة نقاش بشأن

التمويل املستدام لتوفري املشورة العلمية هليئة الدستور الغذائي وللدول األعضاء (الوثيقة  .)CX/CAC 14/37/12 Add.2أرست
املفاهيم األساسية لعمليات امليزانيات وجهود مجع األموال .واقرتحت الورقة ثالثة خيارات مستقبلية ناقشتها اهليئة بإجياز.
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ويف اخلتام أ شارت اهليئة إىل ضرورة إجياد حلّ مستدام ملعاجلة النقص املزمن يف األموال املخصصة للمشورة العلمية.

وبهدف تقليص هشاشة التمويل ،كان من املهم جدا توسيع نطاق قاعدة املاحنني للمشورة العلمية ،اليت تنحصر حالياً يف بضعة
بلدان ،حبي تشمل عدة عشرات من البلدان.
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وقررّت اهليئة مواصلة البح يف اخليارات الثالثة خالل دورتها الثامنة والثالثني على أساس الوثيقة ذاتها ،على أن

تكّملها بوثيقة عمل إضافية ،تعدّها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ،ملعاجلة املالحظات والتوصيات اليت قدّمتها
اهليئة وجلنتها التنفيذية ،مب ا يف ذل الدروس املستمدة من عمل املبادرة العلمية للمشورة العلمية بشأن األغذية وممارسات مجع
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األموال اليت تعتمدها هيئات أو مشاريع مماثلة .كذل  ،اتفقت اهليئة على دعوة البلدان األعضاء يف الدستور الغذائي لدراسة
اخليارات الثالثة عن كثب وجدواها وتبعاتها قبل انعقاد الدورة التالية للهيئة.
اخليارات والتحليل:

اخليار :1
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هو اقرتاح بتمويل برنامج املشورة العلمية بكامله يف منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية من خالل أموال

امليزانية العادية ،بالطريقة ذاتها اليت ميوّل فيها الدستور الغذائي .وأُقرّ بأن هذا احللّ قد يكون طويل األجل فحسب ،ويتطلّب
قراراً رفيع املستوى يف األجهزة الرئاسية للمنظمتني .ويف حني تبدو هذه املبادرة صعبة ،غري أنها متثل احل ّل األكثر استدامة يف
األجل الطويل ،كما أنه ميكن اعتبار برنامج املشورة العلمية مبثابة عنصر من عناصر برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية .وقد يتطلب حتقيق هذا اهلدف جهوداً مشرتكة من جانب الدول األعضاء يف
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ،وإجراء مناقشات يف األجهزة الرئاسية للمنظمتني.
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ومنذ الدورة السابعة والثالثني هليئة الدستور الغذائي ،اسرتعي انتباه الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة التابعة

للفاو( 1أكتوبر/تشرين األول  )4112والدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر الفاو (يونيو/حزيران  )2115إىل مسألة التمويل املستدام،
ونظرتا فيها ،وأوصيتا الفاو ،واألعضاء فيها ،وشركاءها البح عن مصادر متويل جديدة ميكن ختصيصها ملواجهة التحديات
النامجة عن زيادة الطلب على برنامج الفاو اخلاص باملشورة العلمية يف جمال سالمة األغذية .لذا ،يف حني تق ّر وتعرتف األجهزة
الرئاسية يف الفاو بوضوح بهذه احلاجة ،مل تتم اإلشارة إىل إعادة توجيه صرحية ألموال إضافية من امليزانية العادية إىل هذا
الربنامج ،وبالتالي يبقى من الضروري حتديد مصادر متويل أخرى.
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ويف منظمة الصحة العاملية ،ما زالت النسبة املنخفضة نسبياً من املساهمات املقدّرة الواردة من الدول األعضاء ضمن

امليزانية اإلمجالية تشكّل حتدياً يف جمال متويل أنشطة منظمة الصحة العاملية املتصلة بتوفري املشورة العلمية إىل الدستور
الغذائي .ومل توافق اجلمعية العامة للصحة العاملية يف دورتها الثامنة والستني (مايو/أيار  )2115على اقرتاح األمانة بزيادة
املساهمات املقدّرة ،إمنا وافقت على مستوى منو صفري للفرتة
929

2117-2112

مليون دوالر أمريكي ،وهذا سوف خيفض املساهمة املقدرة من

23,4

مقارنة بالفرتة  ،2115-2114مبستوى

يف املائة ( )2115-2114إىل

21,2

يف املائة

( .)2117-2112وأمّا األموال احملدودة من امليزانية العادية املخصّصة لربنامج املشورة العلمية ،فتغطي فقط كلفة األجور وال
تغطي كلفة األنشطة .ويتم السعي إىل إجراء مناقشة رفيعة املستوى بشأن التمويل اإلمجالي ملنظمة الصحة العاملية ضمن إطار
احلوار املالي يف منظمة الصحة العاملية.

1
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اخليار :2
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هو اقرتاح بإقامة حساب أمانة متعدد اجلهات املاحنة .وكما تشري إليه الوثيقة  ،CX/CAC 14/37/12 Add.2ال جتيز

أي من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية قبول متويل من القطاع اخلاص لوضع املواصفات والقيام بعمل معياري.
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وسياسة الفاو بشأن املشاركة مع جهات فاعلة غري رمسية ،اليت أقرّها األعضاء عام  ،2113مل تتغري منذ السنة

املاضية .وكما جرى شرحه يف دورة هيئة الدستور الغذائي عام  ،2114ومتشياً مع اسرتاتيجية البلد العضو اليت متّ التفاوض
بشأنها حول التعاون مع القطاع اخلاص ،ال تعترب الفاو أنه من املالئم إقامة آليات لتلقّي أموال من جهات يف القطاع اخلاص يف
جمال وضع املعايري واملواصفات يف املنظمة .إمنا لطاملا سعت املنظمة إىل التعاون مع القطاع اخلاص يف جماالت أخرى ،وبدءاً من
نوفمرب/تشرين الثاني  2114تقيم الفاو شراكات ناشطة مع  21كيانا يف القطاع اخلاص.
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ويف الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة للصحة العاملية اليت انعقدت يف مايو/أيار  ،2115تواصل النقاش بشأن

"إطار املشاركة مع جهات غري رمسية" ،3دون التوصل إىل أى نتيجة .وسوف يستمر النقاش بني الدول األعضاء بهدف اعتماد
اإلطار يف خالل الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة للصحة العاملية (مايو/أيار  .)2112ووفقاً ملشروع النص احلالي لإلطار،
جيب فرض عدد من القيود على منظمة الصحة العاملية بالنسبة إىل قبول موارد من القطاع اخلاص حسب طبيعة األعمال،
واجملاالت اليت ميكن ملنظمة الصحة العاملية أن تقبل فيها مساهمات من القطاع اخلاص .ويشري النقاش الذي جرى حتى اآلن
إىل أنه قد يتم اإلبقاء على السياسة احلالية لعدم قبول مساهمات من الصناعة الغذائية يف العمل املعياري.
اخليار : 3
-11

هو اقرتاح بإنشاء صندوق عاملي يتمتع باالكتفاء الذاتي وتدعمه مساهمات طوعية من الدول األعضاء على أساس حجم

الصادرات من األغذية (أو كما اقتُرح أيضاً باالستناد إىل تصدير األغذية واستريادها) .وقد متّ اإلقرار بهذا االقرتاح بوصفه نهجًا
ابتكاري ًا يتطلب مزيدًا من البح واملناقشة يف البلدان.
مجع األموال للمشورة العلمية

الدروس املستمدة
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أطلقت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املبادرة العاملية للمشورة العلمية بشأن األغذية منذ عدة سنوات

كوسيلة إلقامة طريقة أكثر استدامة لتمويل املشورة العلمية .ومع ذل  ،ورد متويل حمدود من خالل هذه اآللية ،وأُنشئت قاعدة
اجلهات املاحنة ضمت حفنةً من البلدان فقط .وقد نظرت املنظمتان يف إمكانية إقامة آليات متويل لبعض اهليئات األخرى يف
املنظمات كقاعدة إلنشاء آلية أكثر فعالية لتعبئة املوارد .وترد يف ما يلي بعض االستنتاجات الرئيسية:

3

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_5-en.pdf

CX/CAC 15/38/15/Rev.1

4


تشكّل حسابات األمانة املتعددة اجلهات املاحنة آليةً يف املنظمتني لتلقّي متويل من خارج امليزانية ألنشطة رئيسية .ومع
اإلشارة إىل أن املستو يات املتدنية من التمويل تشكّل عبئاً إدارياً مقابل عائدات ضئيلة ،غري أنها تنطوي على ميزة هامة
إذ تسهم يف صرف أسهل لألموال بالنسبة إىل بعض اجلهات املاحنة ،وقد تسهّل قبول املنظمة لألموال.



مثة حاجة إىل حتسني الرسائل املوجهة إىل اجلهات املاحنة بشأن املوارد املطلوبة لربنامج املشورة العلمية ،مبا يف ذل
أثر هذه املوارد .وقد ظهر ذل جلياً يف متطلبات اإلبالغ لدى بعض اجلهات املاحنة .ويبدو أنه توجد فكرة خاطئة بأن
املوارد املالية ضرورية فقط لعقد اجتماعات :لكن ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار العمل "اخلفي" املستمر الذي تقوم به
األمانات.



املوارد املالية هامة ولكن الدعم العيين للربنامج ،وخاصة من خالل إرسال خرباء للمشاركة يف عمليات توفري املشورة
العلمية ،يتسم بنفس القدر من األهمية .ومثة صعوبة متزايدة يف محل اخلرباء إىل املشاركة يف العملية :لذا ،ينبغي
معاجلة هذا الوضع احلرج.
وبعد أخذ هذه النقطة ونقاط أخرى يف االعتبار ،تعمل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية على حتديد
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رؤية جديدة لالستدامة واالمتياز العلمي للمشورة العلمية .وبهدف تيسري هذا األمر ،حنتاج إىل مزيد من املعلومات من جهات
ماحنة حمتملة بشأن التحديات اليت تواجهها على صعيد ترتيب أولويات ختصيص املوارد لربنامج املشورة العلمية.

حاجات التمويل
فيما جيري العمل على " رؤية لالستدامة واالمتياز العلمي يف عامل متغري لربنامج املشورة العلمية املشرتك بني منظمة
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األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية" ،ترد يف ما يلي معلومات أوّلية إلعطاء صورة عن التعزيزات املقررة للربنامج املشرتك
بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية لتوفري املشورة العلمية بشأن سالمة األغذية .وسوف تركز هذه الورقة على
سالمة األغذية ألغراض توضيحية ،فيما يت ّم النظر أيض ًا يف العمل اجلاري لتوفري املشورة العلمية بشأن األغذية.
ينبغي أن تشكل املشورة العلمية السليمة قاعدةً لوضع سياسات مستنرية ،ولتحديد األولويات على صعيد تدابري إدارة
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املخاطر وتنفيذها لتقليص األمراض املنقولة عن طريق األغذية والوقاية منها ،وتسهيل التجارة والتنمية االقتصادية .وجيب أن
توجّه كل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية وهيئة الدستور الغذائي عملية وضع سياسة لسالمة األغذية تكون
قائمة على العلم وخيارات إدارة املخاطر ،وخاصة من خالل وضع مواصفات دولية قائمة على العلم .وقد ازداد عدد وتعقيد
طلبات املشورة العلمية الواردة من جلان الدستور الغذائي ،ما أفضى إىل تراكم كبري يف هذه الطلبات لتوفري املشورة العلمية (حالياً
هناك

9

ملوثات/جمموعات من امللوثات،

و31

مادة مضافة إىل األغذية

و23

نكهة بانتظار تقييم جلنة اخلرباء املشرتكة بني

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املعنية باملواد املضافة إىل األغذية ،وحوالي

82

مبيداً للحشرات بانتظار تقييم

االجتماع املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن خملفات املبيدات) ،ومن املهم أن يتم توفري املشورة
العلمية يف الوقت املالئم دعماً لعملية وضع مواصفات دولية.

5
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تكاليف ما متّ توفريه من مشورة علمية بشأن سالمة األغذية إىل الدستور الغذائي يف فرتة السنتني

 ،2113-2112وما متّ توقع توفريه يف فرتة السنتني احلالية (.)2115-2114
اجلدول  -1كلفة توفري املشورة العلمية بشأن سالمة األغذية إىل الدستور الغذائي (بالدوالر األمريكي)
5102-5105

5102-5102

(أرقام حقيقية)

( تقديرات حمدّثة)

منظمة الصحة العاملية
النشاط

1 217.000

1 400 000

املوظفون

2 618 000

2 817 000

منظمة األغذية والزراعة
النشاط

1 481 000

املوظفون
املوظفون

1 806 000

جمموع فرعي
اجملموع الفرعي 7 122 000
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1 828 000

1 778 000

7 823 000

وإضافةً إىل التكاليف املباشرة املشار إليها أعاله ،فإن الربنامج املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة

العاملية لتوفري املشورة العلمية يعتمد إىل حدّ بعيد على الدعم العيين الذي يقدمه اخلرباء إلعداد أوراق العمل ،وحضور اجتماعات
اخلرباء ،وإجناز مطبوعات ما بعد االجتماع.
العناصر الرئيسية يف الربنامج املعزّز لدى منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية لتوفري
املشورة العلمية لسالمة األغذية
قد يركّز االنتقال من الربنامج احلالي املعزز لتقديم املشورة يف جمال سالمة األغذية على حتسينات من حي جودة
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ونوعية املتحصالت ،وزيادة الكفاءات يف تنفيذ الربنامج وحتسني نقل املتحصالت .وقد يؤدي ذل إىل ما يلي:


تقييم عدد أكرب من األخطار يف السنة ملعاجلة الطلبات الواردة من جلان الدستور الغذائي يف الوقت املالئم،
ومعاجلة جزء من عبء العمل.



العمل يف الفرتات الفاصلة بني الدورات للردّ على حنو أسرع على القضايا الناشئة والطارئة (إجراء "املسار السريع")



حتدي البيانات واملنهجيات يف الوقت املالئم ألخذ التطورات العلمية اجلديدة يف االعتبار



حتسني عملية مجع البيانات ،وحتليلها وتقامسها ،مبا يف ذل إدخال حتسينات على التكنولوجيا الداعمة
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حتسني النشر واالتصال ،مبا يف ذل توفري مدخالت كافية من العمل التحضريي للدستور الغذائي مثل جمموعات
العمل االلكرتونية ،ووضع أوراق نقاش ،وحتسني نقل املشورة العلمية لتيسري فهمها واستخدامها من جانب
البلدان األعضاء ،وغري ذل .



-19

إجراء رصد منتظم/مرحلي وتقييم للربنامج وأثره.
ولتحقيق هذا اهلدف ،من الضروري إجراء تغيريات هيكلية وزيادة املوارد املالية واملوارد املتصلة باملوظفني .وترد يف

اجلدول  2حملة عامة عن بعض التغيريات الناجتة من ذل من حي األنشطة يف برنامج معزّز.
اجلدول  -5مقارنة لقدرات الربنامج يف ظل الوضع احلالي ويف إطار برنامج معزّز للمشورة العلمية لسالمة األغذية
 -1اجتماعات اخلرباء العلمية ملعاجلة الطلبات ذات األولوية
النشاط

الوضع احلالي

الربنامج املعزّز

جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية  3اجتماعات يف سنتني
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املعنية
باملواد املضافة إىل األغذية

 اجتماعان وجمموعة عمل حتضريية واحدة يف
السنة
 تعزيز األمانة العلمية لدعم عمل اخلرباء

االجتماع املشرتك بني منظمة األغذية اجتماع واحد يف السنة
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن
خملفات املبيدات

 اجتماعان وجمموعة عمل حتضريية واحدة يف
السنة
 تعزيز األمانة العلمية لدعم عمل اخلرباء

اجتماع اخلرباء املشرتك بني منظمة األغذية اجتماع أو اجتماعان يف السنة
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بشأن تقييم
املخاطر امليكروبيولوجية

 اجتماع أو اجتماعان يف السنة وجمموعة عمل
حتضريية واحدة يف السنة
 تعزيز األمانة العلمية لدعم عمل اخلرباء

خمصّص (قضايا مشرتكة غري صرحية ضمن اجتماع أو اجتماعان يف فرتة  اجتماع واحد يف السنة ملعاجلة قضايا مشرتكة
والية جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة السنتني
أو طارئة
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
 اجتماع واحد يف السنة لتقديم املشورة إىل
املعنية باملواد املضافة إىل األغذية /االجتماع
األمانة بشأن قضايا ناشئة وتوجّه الربنامج
املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة
(مث ًال جمموعة استشارية علمية)
ومنظمة الصحة العاملية بشأن خملفات
املبيدات/اجتماع اخلرباء املشرتك بني
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية بشأن تقييم املخاطر امليكروبيولوجية
(مثل اهلستامني يف األمساك ،واملخاطر يف
أعالف احليوانات) ،والقضايا الطارئة (مثل
امليالمني)

7
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 -2حتسني واتساق منهجيات تقييم املخاطر
النشاط

الوضع احلالي

وضع منهجية لتقييم املخاطر

اتساق النُهج واملنهجيات لتقييم املخاطر

العملية احملسّنة

جمموعة عمل واحدة يف السنة  اجتماع واحد أو اجتماعان للخرباء يف السنة
ملعاجلة موضوع معيّن حتدده
ملعاجلة موضوع تقييم املخاطر ،كما حتدّده
اجتماعات اخلرباء (مث ًال كردة
اجملموعة االستشارية
فعل)
(تشمل املواضيع احملتملة كيفية التعامل مع فرز
البيانات وزيادتها؛ وتطبيق  TTCعلى العقاقري
البيطرية أو ملوثات التجهيز؛ التوجيهات بشأن
التقييم النوعي للمخاطر لنتائج صحية خمتلفة؛
التوجيهات بشأن عمليات تقييم منافع املخاطر؛
واستجابة اجلرعة ألخطار ميكروبية)
خمصص
 إضفاء الطابع الرمسي على التفاعل مع
الوكاالت الناظمة الرئيسية ومؤسسات تقييم
املخاطر لتحديد ومعاجلة جماالت اهتمام أو
اختالف مشرتكة

 -3مجع املعلومات والبيانات وتقامسها ،وتعزيز االتصاالت
النشاط

الوضع احلالي

مصادر معلومات حمسنة

برنامج األغذية/النظام
للرصد البيئي

العملية احملسّنة
العاملي  مزيد من التطوير والتوجيه للمستخدمني
 الرتويج لالستخدام يف برامج ومنظمات أخرى
 حتسني الروابط بأدوات وقواعد بيانات أخرى
ذات الصلة

FOSCOLLAB
حتسني إمكانية احلصول على املعلومات
 توسيع الوظائف يف منصة FOSCOLLAB؛
للمواد الكيميائية (امللوثات،
مثالً لتضمّ خماطر ميكروبيولوجية؛ وقواعد
واملبيدات والعقاقري البيطرية
بيانات خارجية ذات الصلة؛ والرتويج
املستخدمة يف التجهيز)
والتدريب على حنو أكرب الستخدام األداة
حتسني إمكانية احلصول على البيانات ال نظام قائم
 قاعدة بيانات عامة لتحسني الشفافية
املستخدمة يف تقييم املخاطر
نشر ونقل نتائج تقييم املخاطر
مطبوعات موحّدة يف اجملموعات  وضع موجزات قصرية لتقييم املخاطر الرئيسية
القائمة يف الفاو ومنظمة الصحة
(لغري اخلرباء وأهداف "غري وضع املواصفات")
العاملية ،ونشرها من خالل قوائم  نشر نتيجة االجتماعات يف جمالت جيري
الدستور الغذائي
استعراضها من قبل األقران (بعد كل اجتماع،
مطبوعة صغرية يف اجمللة)
 جهود منتظمة للتواصل مع أصحاب املصلحة

-21

هذا ميثل زيادة بنسبة

21

يف املائة تقريباً يف األنشطة إضافةً إىل حتضري أكرب واهتمام أكثر اتساقاً بالتحسني املستمر.

ويرد يف اجلدول  3تقديرًا أولي ًا للزيادة الضرورية يف عدد املوظفني حبي ينفّذون الربنامج املعزّز.
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اجلدول  -3االحتياجات من املوظفني لتنفيذ الربنامج املعزّز لتوفري املشورة العلمية بشان سالمة األغذية
منظمة الصحة العاملية

الوضع احلالي
مهنيون
موظف إداري

 5مهنيون
موظفان إداريان إثنان

 3 3مهنيون
 1.5موظف إداري

 5مهنيون
موظفان إداريان إثنان

3
1.8

منظمة األغذية والزراعة

4

لعملية حمسّنة

 -21إضافةً إىل املوظفني يف برامج املشورة العلمية الوارد ذكرهم يف اجلدول ،من الضروري احلصول على موارد إضافية من
وحدات أخرى ضمن املنظمات ،من قبيل إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
 -22إن أعضاء الدستور الغذائي مدعوون إىل توفري معلومات مرجتعة وتعليقات بشأن ما تقدّم على أن تؤخذ يف االعتبار فيما
تعمل الفاو ومنظمة الصحة العاملية على حنو أكرب على حتديد "رؤيتها لالستدامة واالمتياز العلمي يف عامل متغري" لربنامج املشورة
العلمية لدى املنظمتني.

4

على أساس خمصّص ووفقاً للقضايا اليت جيري معاجلتها ،قد يتم توفري دعم إضايف من وحدات أخرى ذات الصلة يف املنظمة اليت قد تصل

 1.25أو  15مهنياً يف السنة.

