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يونيو/حزيران

2132

برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة الحادية واألربعون
المقر الرئيسي لمنظمة األغذية والزراعة ،روما ،إيطاليا 6-2 ،يوليو/تموز
ّ

2132

المسائل المالية والمتعلقة بالميزانية الخاصة بالدستور الغذائي :اقتراح للفترة
10202-0202
(من إعداد أمانة الدستور الغذائي)
الميزانية المقترحة للفترة

0202–0202

 -1عمالً بأحكام املادة الثالثة عشر ة 2-من الالئحة الداخلية للهيئة ،يتضررمن ديدي املور اات اعتمادات ملور اات
دش ر ر ر ر ررغيأل ازيئة ،ايةهلة الة عية للهيئة املحلش ر ر ر ر ررأة وة ا ادية عش ر ر ر ر ر ة – (1أ) املادة ا ادية عش ر ر ر ر ر ة – (1ب)(،)2
للمو اات املتعلية باملوظةني املخووني للربنامج ،للمو اات ايخ ى املتكبدة يف إطار خدمة ذلك الربنامج.
دبني منواً إمسياً صر ر ر ر ررة ياً ميارنة بةرتة الس ر ر ر ر رحلتني
 -2د د امليلانية امليرتحة لةرتة الس ر ر ر ر رحلتني  2221-2222يف الجدول  2ن
 . 2212-2212ختض ر ر ررت املس ر ر ررا ات امليرتحة ملحلامة اينذية اللراعة محلامة الو ر ر ررحة العاملية ملوااية ايةهلة ال ئاس ر ر ررية
يف ٍ
كأل محلهما يف عام  .2212دستحلد امليلانية إىل االارتاضات التالية سابات التكلةة ال ئيسية:
( )1الد رات السحلوية زيئة الدستور الغذائي (اليت ستُعيد يف عام  0202يف ر ما يف عام  0201يف ةحليف)؛
( )0د رة عادية احدة د رة متابعة سحلوية للجحلة التحلةيذية؛
( )3من املتوقنت أن دتنبت أةهلة ا عية أخ ى ،ا ايها جلان التحلسرري  ،ةد الً نمحلياً يرربيهاً باجلد ز اللم للةرتة -0212
عما ال ييأل عن  22د رة لألةهلة الة عية؛
 ،0212هو ما يسة ن
( )4قد يؤدي اإلي ر اال االس ررتاديجي على العمأل اجلاري بشررأن الحلهوض باملواصررةات إىل ضررت ط ائ عمأل ةديدة
(كإنشاء جلحلة معحلية بالحلهوض باملعايري على سبيأل املثاز)2؛
1
2

ليد أدرةت هذه الوثيية أيضاً يف ةد ز أعماز الد رة اخلامسة السبعني للجحلة التحلةيذية حتت إطار البحلد .0-12
انا الوثيية .1/X8/81 12XE/X2
MX041/A
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( )5أنشطة الدعوة املتعلية بيوم عاملي ممكن لسالمة اينذية.3
الجدول  :3الميزانية المقترحة للفترة ( 2123 - 2121بآالف الدوالرات األمريكية)
المبالغ المقترحة
للفترة المالية 2121

وصف الحساب
مسا ة محلامة اينذية اللراعة

7 121

 22يف املائة

مسا ة محلامة الوحة العاملية

1 705

 02يف املائة

( )1دكاليف املوظةني

4 022

 42يف املائة

( )2املوارد البش ية ايخ ى

1 141

 13يف املائة

( )3اخلدمات الداخلية املشرتكة

1 722

 12يف املائة

( )4مو اات التشغيأل ايخ ى

722

 2يف املائة

( )/السة

752

 2يف املائة

( )6املو اات نري املحلاورة

122

 0يف املائة

مجموع التكاليف المق ّدرة

2 213

 311في المائة

 -3يف حاز كانت هحلاك أي أنش ر ررطة ةديدة باهاة التكلةة مينرة حتت إطار اخلطة االس ر ر ررتاديجية للدس ر ررتور الغذائي
للةرتة  222/-2222اليت هي حالياً قيد اإلعداد  ،4قد يتعني احتواؤها حتت إطار ميلانية ارتة السحلتني .2223-2222
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رهحلا وااية اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف د رهتا الثالثة السبعني (سبتمرب/أيلوز .)2212
انا الوثيية .1/X8/81 12XE/X2

