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برانمج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثالثة واألربعون

1

املسائل املالية واملتعلقة ابمليزانية اخلاصة ابلدستور الغذائي :تقرير عن الفرتة 2019-2018
والتقدم احملرز يف الفرتة  2021-2020وامليزانية املقرتحة للفرتة 2023-2022

2

(من إعداد أمانة الدستور الغذائي)

-1

مقدمة

عمل أبحكام املادة الثالثة عشرةة 1-من اللئحة الداخلية هليئة الدسرتور الغذائي (اهليئة) ،تقدم األمانة تقة ًيةا عن
-1
ً
رتنادا
تقديةا عن النفقات اخلاصررة رتف ة التررنت  ،2021-2020اسر ً
النفقات اخلاصررة رتف ة التررنت  ،2019-2018وتقدم ً
إىل النفقات التارتقة وإىل رتةانمج العمل املق ح للهيئة وأجهزهتا الفةعية.
ووافق مؤمتة املنظم ررة يف دورت ر األررتع ( 8-3يوليو/متوز  )2017على رتةانمج العم ررل وامليزاني ررة للمنظم ررة للف ة
-2
 ،2019-2018وقد وافق جملس املنظمة على التعديلت ( 8-4ديتر ر ررمرب/اانو األول  .)2017ووافقت مجعية الصر ر ررحة
العاملية يف دورهتا التبع ( 31-22مايو/أاير  )2017على مق حات ميزانية منظمة الصحة العاملية.
ويةّاز هذا التقةية على امليزانية العادية هليئة الدس ررتور الغذائي (املكلّفة رتتنفيذ رتةانمج املواص ررفات الغذائية املش ر ر
-3
أيضا على:
رت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية) .ولكن نظام الدستور الغذائي يعتمد ً
()1

املشورة العلمية اليت تتديها أجهزة اخلرباء لدى منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية؛

()2

ومش ررارين رتناء القدرات املشر ر اة رت املنظمت واألحداث ذات الص ررلة ابلدس ررتور الغذائي على املت ررتوي
الوطين واإلقليمي؛

1
ظهةا إىل الت رراعة
س ررتعقد رتص ررورة اف ات ررية :س ررت ة املناقش ررات يف الف ة  26-24س رربتمرب /أيلول ويف  12أاتورتة /تش رةين األول من الت رراعة ً 12:00
ظهةا إىل الترراعة  15:00رتعد الظهة
 15:00رتعد الظهة (رتتوقيت أورواب الوسرر)ى)؛ وسرري ة اعتماد التقةية يف  19أاتورتة /تشرةين األول الترراعة ً 00:12
(رتتوقيت أورواب الوس)ى).
2
ض ر ر ر ر ر را )تقةية عن اإلنفررا للف ة  ،)2019-2018واجلزء الثررا( (التقرردم ازةز وخ)ررة العمررل للف ة  )2021-2020على الل نررة
عةض اجلزء األول أي ً
التنفيذية هليئة الدستور الغذائي يف دورهتا التاسعة والتبع يف الوثيقة  CX/EXEC 20/49/4وتةد املناقشات ذات الصلة يف الفقةت  75و 76من تقةية
الدورة التاسعة والتبع لل نة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي.
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()3

وحترراا األمانة املش ر
الغذائي؛

()4

واألعضاء الذ ينتدرتو موظف إىل أمانة الدستور الغذائي؛

()5

واألعض ر رراء الذ يت ر ررتض ر رريفو جلا الدس ر ررتور الغذائي وفة املهام وجمموعات العمل (يف ما يتعلق رتتوف
مقار العمل وخدمات ال مجة الفورية وال مجة التحةيةية والةئيس واألمانة ازلية)؛

()6

واألعضاء الذين يشغّلو هيكلهم الوطين اخلاص ابلدستور الغذائي (أ جهات االتصال التارتعة للدستور
الغذائي وجلان الوطنية) ويتحملو التكاليف امل تبة على مش ر ر ر ر رراراة مندورتيهم ،وعند املقتض ر ر ر ر ررى ،تكاليف
املت ر ر ر ر ر ررؤول املنتانب (أ رئيس وانئد رئيس هيئة الدس ر ر ر ر ر ررتور الغذائي والل نة التنفيذية هلذه األخ ة،
املعين ) يف اجتماعات الدستور الغذائي؛
وأعضاء الل نة التنفيذية واملنتق اإلقليمي ّ

()7

رت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص رحة العاملية لتعزيز املشرراراة يف الدس رتور

ومت ررامات منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ررحة العاملية يف عمل الدس ررتور الغذائي وإدارة أعمال  ،ا
يف ذلك التوجيهات الفنية واخلدمات القانونية وخدمات االتصال.

ويقر ّدم اجلزء األول من هرذه الوثيقرة معلومرات عن اإلنفرا خلل ف ة الت ر ر ر ر ر ررنت  ،2019-2018را يشر ر ر ر ر ر رمرل
-4
معلومات عن املتر ر ررامات العينية اليت قدمها أعضر ر رراء الدسر ر ررتور الغذائي خلل هذه الف ة .ويعةض اجلزء الثا( من الوثيقة
رتنادا إىل امليزانية املعتمدة للف ة  ،2021-2020والتقدم
معلومات عن املتر ر ررامات اإلمجالية املع ّدلة من قبل املنظمت  ،اسر ر ر ً
ازةز خلل الةرتن األول من ف ة الت ر ررنت فض ر ر ًرل عن عةض آخة مت ر ررت دات خ)ة العمل لف ة الت ر ررنت الةاهنة يف املةفق
األول .أما اجلزء الثالث فيت)لّن إىل ف ة التر ر ررنت  2023-2022ويق ح ميزانية ويعاجل االحتياجات اإلتر ر ررافية وف ًقا للان)ة
االس اتي ية للدستور الغذائي للف ة .2025-2020

-2

اجلزء األول -تقرير عن اإلنفاق ()2019-2018

1-2

تطور مسامهات منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية وإنفاقهما

ت)ور مت ررامات املنظمت يف ميزانية أمانة الدس ررتور الغذائي ،واإلنفا لكل ف ة س ررنت  ،ما رت
-5
يب اجلدول ّ 1
 2006و.2019
اجلدول  :1تطور ميزانية برانمج الدستور الغذائي وإنفاقه (آبالف الدوالرات األمريكية)،
الفرتة
املالية

-2006
2007

-2008
2009

-2010
2011

منظمة األغذية
والزراعة

امليزانية
منظمة الصحة
العاملية

5 707

1 225

%82

%18

6 989

1 225

8 214

%85

%15

7 077

1 225

8 302

%85

%15

اإلنفاق
منظمة الصحة
العاملية

2019-2006
الرصيد

اإلمجايل

منظمة األغذية
والزراعة

6 932

6 112

1 225

%83

%17

7 292

1 225

8 517

%86

%14

6 835

1 225

8 060

%85

%15

اإلمجايل
7 337
-405

-303

242
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-2012
2013

-2014
2015

-2016
2017

-2018
2019

3

7 031

1 725

%80

%20

7 075

1 725

%80

%20

7 064

1 725

%80

%20

7 106

1 725

%80.5

%19.5

8 756

8 800

8 789
8 831

6 366

1 725

%79

%21

6 744

1 725

%80

%20

7 018

1 725

%80

%20

7 081
%80.5

1 725

8 091
665
8 469
331
8 743
46
8 806

%19.6

25

يدا من الدقة يف التوقّعات الفصلية واإلدارة املالية ،ما
-6
وأاتحت آليات الةصد اليت وتعت يف م)لن عام  2016مز ً
دوالرا أمةيكيًا فقط يف هناية ف ة التنت .2019-2018
أفضى إىل رصيد إجيايب رتلغت قيمت ً 25 174
2019-2018

2-2

إنفاق الربانمج للفرتة

-7

مفص ًل إلنفا الربانمج العاد لألمانة حبتد نوع التكاليف.
يقدم اجلدول ً 2
عةتا ّ
2019-2018

اجلدول  :2ميزانية الربانمج العادي وإنفاقه للفرتة
حبسب نوع التكاليف (آبالف الدوالرات األمريكية)
نوع التكاليف

امليزانية املعتمدة للفرتة
2019-2018

()1

املوظفو

()2

احلاالت ال)ارئة

()3

املوارد البشةية األخةى

()4

اخلدمات الداخلية املش اة

()5

نفقات التشغيل األخةى

()6

التفة

()7

الدخل من

3

4

5

اجملموع

إنفاق

4 280

2 007

2082

191

180

0

155

25

1 141

953

408

-220

1 700

729

795

176

780

504

324

-48

750

376

483

-109

-4

-6

10

املشارين6

8 831

2018

إنفاق

2019

رصيد الفرتة
2019-2018

4 565

4 241

25

( )1املوظفو ( ا يشمل رواتد موظفي الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة) :يعزى الةصيد اإلجيايب إىل ف ة شغور
-8
رهةا و 8شر ر ررهور و4
رهةا و 24شر ر ر ً
وظيفة واحدة من الفئة الفنية ( 4شر ر ررهور) وأررتن وظائف من فئة اخلدمات العامة ( 24شر ر ر ً
رتتوي مت ررؤوليات الوظائف الش رراغةة رتص ررورة مؤقتة ،فيما أ
تباعا) .وقد قام موظفو دائمو واس ررتش رراريو آخةو ّ
ش ررهور ً
3
4
5

6

املتدررت  ،والعقود من مقدمي اخلدمات اخلارجي وساعات العمل اإلتايف ملوظفي فئة اخلدمات العامة.
تشمل االستشاري و ّ
تشمل خدمات ال مجة التحةيةية وال مجة الفورية وال)باعة اليت يقدمها املقة الةئيتي للمنظمة.
تشمل معدات معاجلة البياانت واألاث ث والقةطاسية وتكاليف استئ ار األمكنة اخلارجية ،والنفقات العامة ونفقات التشغيل.
عنصةا متعل ًقا ابلدستور الغذائي.
تتديد متامة املوظف يف املشارين اليت تشمل ً

4
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رتعض األموال غ املنفقة قد اسر ررتاندمت ملوظف واحد من الفئة الفنية وجد عقد ّدد املدة ملتر رراعدة األمانة يف ت)وية
شهةا حىت مارس/آذار  )2019ولتقاسم تكاليف موظف فين مشار .
نظم املعلومات والصيانة (ً 15

( )2احلاالت ال)ارئة :اسر ر ر ررتاندم احتياطي احلاالت ال)ارئة ملواصر ر ر ررلة دعم االسر ر ر ررتشر ر ر رراري اإلتر ر ر ررافي ومقدمي
-9
اخلدمات اخلارجي إلامال سررلتررلة من حلقات العمل حول األدوات اإللك ونية للدسررتور الغذائي يف ثلثة أقاليم اانت
قد رتدأت يف ف ة  2017-2016ولكن تع ّذر اسررتكماهلا رتترربد ترريق الوقت .و متويل حلقات العمل هذه من احتياطي
احلاالت ال)ارئة لضما تغ)ية جغةافية واسعة.
ريدا س ررلبيًا انمجًا عن اس ررتاندام اس ررتش رراري مؤقت لتغ)ية
 )3( -10املوارد البشر رةية األخةى :يب رتند امليزانية هذا رص ر ً
رتعض م هام الوظائف الش ر ر ر ر رراغةة يف الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة ،أو للمت ر ر ر ر رراعدة يف مش ر ر ر ر ررارين قص ر ر ر ر ر ة األجل تتعلق
راال خبر رردمر ررات تكنولوجير ررا املعلومر ررات واالتص ر ر ر ر ر ر ر ررال .وابإلت ر ر ر ر ر ر ر ررافر ررة إىل ذلر ررك ،امر ررا ورد يف تقةية نفقر ررات 2018
إمجر ر ً
( ،)CX/CAC 19/42/13عقد حلقات عمل إقليمية حول األدوات اإللك ونية للدس ر ر ر ررتور الغذائي لل ا التنت ر ر ر رريق
التارتعة للدسررتور الغذائي يف آسرريا وأورواب والشررة األدى ،من أجل اسررتكمال سررلتررلة من حلقات العمل هذه اليت رتدأت
يف عام  . 2017ويتم احتت ر ر رراا جزء من تكاليف حلقات العمل هذه (أ االس ر ر ررتش ر ر رراري والعقود من مقدمي اخلدمات
اخلارجي ) ت ر ر ررمن رتند امليزانية هذا .اما إص ر ر رردار العديد من امل)بوعات اإلت ر ر ررافية ت ر ر ررمن اجلهود اجلارية إلرتةاز مكانة
الدسر ر ر ر ر ررتور الغذائي واحلفامل على/تعزيز املشر ر ر ر ر رراراة (مثل اخل)ة االس ر ر ر ر ر ر اتي ية للدسر ر ر ر ر ررتور الغذائي للف ة ،2025-2020
وامل)بوعات للحتفال رتذاةى الدورة اخلمتر ر لل نة الدس ررتور الغذائي املعنية رتنظافة األغذية وعش ررة س ررنوات السر رتض ررافة
ماليزاي لل نة الدستور الغذائي املعنية ابلدهو والزيوت).
 )4( -11اخلدمات الداخلية املش ر اة :حتقيق رتعض الوفورات يف ما يتعلق خبدمات ال مجة الفورية وال مجة التحةيةية
حيث عقدت ثلث دورات فقط لل نة التنفيذية للدس ررتور الغذائي يف ف ة الت ررنت  ،واا هنا دورة واحدة من رت هذه
الدورات الثلث ملدة يوم واحد فقط ،مقارنة ابلدورات األررتن الكاملة املشمولة يف خت)يط امليزانية.
-12

( )5نفقات التشغيل األخةى :إ االختلفات رت امليزانية املان)ط هلا ونفقات ف ة التنت ال تذاة.

 )6( -13التررفة :ين م الةصرريد التررلك رتشرركل رئيترري عن تكاليف التررفة إىل العدد الكب من االجتماعات الفعلية
اليت عقدت يف عام  20( 2019يف اجملموع) .وقد عقدت مجين جلا التنت ر ر ر ر رريق الت ر ر ر ر ررت ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة
ض را تكاليف س ررفة أعض رراء الل نة التنفيذية للدس ررتور
الص ررحة العاملية يف عام  .2019وابإلت ررافة إىل ذلك ،يش ررمل ذلك أي ً
الغذائي املؤهل حلض ر ر ررور اجتماع فعلي لل نة الفةعية املعنية ابخل)ة االس ر ر ر ر اتي ية هليئة الدس ر ر ررتور الغذائي لل نة التنفيذية
لتتهيل تقدم اخل)ة االس اتي ية للدستور الغذائي للف ة  ،2025-2020عقد يف ديتمرب/اانو األول .2018
-14

ويقار الشكل  1إنفا ف ة التنت  2019-2018ابمليزانية املقةرة واملعتمدة وذلك حبتد نوع التكاليف.

5

CXCAC 20/43/13

الشكل  :1امليزانية مقابل اإلنفاق للفرتة  2019-2018حبسب نوع التكاليف
املوظفو
اخلدمات الداخلية املش اة
املوارد البشةية األخةى
نفقات التشغيل األخةى
التفة
احلاالت ال)ارئة
5000

4000

2000

3000

1000

امليزانية املعتمدة للف ة 2019-2018

3-2

0

إنفا 2019-2018

دورات الدستور الغذائي واملسامهات العينية من قبل األعااء يف الدستور الغذائي

 -15خلل ف ة الت ر ررنت  ،2019-2018عقد ما جمموع دورات هليئة الدس ر ررتور الغذائي ،و 3دورات لل نة التنفيذية
و 27دورة لألجهزة الفةعية للهيئة .واجتمن واحد من هذه األجهزة الفةعية ابملةاسلة (جلنة الدستور الغذائي املعنية ابلفااهة
اجتماعا آخة خلل ف ة التنت  .وحبتد ما يةد يف الشكل  ،2غ)ّت
اجتماعا ابملةاسلة ورتدأ
واخلضة املصنعة) ،وأامل
ً
ً
اجتماعات الدس ر ر ر ر ر ررتور الغذائي الفعلية يف ف ة الت ر ر ر ر ر ررنت ما جمموع  148يوم عمل (حواي ثلث أايم العمل خلل ف ة
وجها لوج  ،اليت عقدت قبل
الت ر ررنت ) ابس ر ررتثناء االجتماعات التحض ر ر ية واالجتماعات اجلانبية ولقاءات جمموعة العمل ً
توجد تعليق جلتة فعلية واحدة (الدورة احلادية والعشةو لل نة التنتيق للدستور
رتعض الدورات .وخلل ف ة التنت ّ ،
ردال من األايم اخلمتر ر ر ر ر ر ررة املقةرة ،وأجنزت عملهررا
الغررذائي يف أمةيكررا اللتينيررة والبحة الكرراريك) ول تمن ّإال ملرردة يوم رتر ً
ابملةاسلة يف عام .2020
 -16وإىل جاند مت ر ر ر ر ررامات منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ر ر ر ر ررحة العاملية يف امليزانية العادية ،تش ر ر ر ر رركل تةتيبات
البلدا املضيفة لدورات الدستور الغذائي وتوف املوارد البشةية لل ان  ،إتافات أساسية إىل ميزانية الربانمج العاد .
الشكل  :2عدد وأايم اجتماعات الدستور الغذائي الفعلية املعقودة يف عامي
86
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عدد االجتماعات

جلا املواتين العامة/فة املهام
جلا التلن األساسية
جلا التنتيق اإلقليمية
هيئة الدستور الغذائي
الل نة التنفيذية

3

27

20

أايم االجتماعات

 2018و2019

2
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0
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 -17ابإلتر ررافة إىل امليزانية املعةوتر ررة هنا ،تش ر ر التقديةات إىل أ احلكومات املضر رريفة لل ا الدسر ررتور الغذائي تنفق
ما يص ر ر ر ررل إىل  6ملي دوالر أمةيكي على هذه الل ا خلل ف ة س ر ر ر ررنت  .وحبت ر ر ر ررد موقن انعقاد االجتماع وخدمات
ال مجة التحةيةية والفورية املتاحة ،يف مجلة أمور ،ميكن لتكلفة رتعض االجتماعات أ تصررل حىت  500 000دوالر أمةيكي
يف التنة ،يف ح قد ال تتعدى تكلفة اجتماعات أخةى الر  50 000دوالر أمةيكي.
 -18وفضر ر ر ًرل عن ذلك ،فإ البلدا األعضر ر رراء قد ق ّدمت متر ر ررامات من خار امليزانية ،إىل جاند انتداا موظف
اثن للمواصفات الغذائية (من اليااب ومجهورية اوراي) ودعم موظف فين مناوا (من أملانيا) يف أمانة الدستور الغذائي.

اجلزء الثاين -التقدم احملرز وخطة

-3

العمل للفرتة 2021-2020

أقة مؤمتة املنظمررة يف دورت ر احلرراديررة واألررتع ( 29-22يونيو/حزيةا  )2019رتةانمج العمررل وامليزانيررة للمنظمررة
-19
ّ
للف ة  . 2021-2020وقد متت املوافقة على امليزانية املق حة ملنظمة الصر ر ر ر ررحة العاملية من جاند الدورة الثانية والتر ر ر ر رربع
جلمعية الص ر ررحة العاملية ( 28-20مايو/أاير  .)2019وتةد التعديلت على رتةانمج العمل وامليزانية ،حبت ر ررد ما وافق عليها
جملس املنظمة ( 6-2ديتمرب/اانو األول  )2019يف اجلدول .3
اجلدول  :3اشرتاكات الفرتة ( 2021-2020آبالف الدوالرات األمريكية)
االشرتاكات
منظمة األغذية والزراعة
منظمة الصحة العاملية
اجملموع

امليزانيات املقرتحة

()CX/CAC 18/41/15

امليزانية املعدلة

7 106

7 077

%80

%80

1 725

1 725

%20

%20

8 831

8 802

%100

%100

 -20شر ر ر ر ر ر ر عت الدورة الثامنة والثلثو هليئة الدس ر ر ر ر ر ررتور الغذائي األمانة على اعتماد عملية أاثة فعالية وواقعية لدى
7
صر رل للف ة  2021-2020من نفقات
ص ررياغة امليزانية .ونتي ة لذلك ،هنا مت رراع ألجل وت ررن رتةانمج عمل وميزانية مف ّ
مفصلة لكل نشاط ،يةتبط ابخل)ة االس اتي ية هليئة الدستور الغذائي للف ة  .2025-2020غ أ التأث العاملي جلائحة
ّ
اوفيدّ 19-أدى إىل ت ر ررةورة إجةاء تغي ات جوهةية على خ)ة عمل الدس ر ررتور الغذائي خلل األش ر ررهة األخ ة .وتش ر ررمل
التغي ات الةئيتية يف خ)ة العمل لعام  2020ما يلي:

7



إلغاء/أتجيل مجين االجتماعات الفعلية لألجهزة الفةعية هليئة الدسر ررتور الغذائي؛ وعقد الدورة التاسر ررعة والتر رربع
لل نة التنفيذية للدستور الغذائي ور ا الدورة الثالثة واألررتع هليئة الدستور الغذائي ااجتماعات اف اتية؛



زايدة عدد االجتماعات االف ات ر ر ررية غ الةاية من األعض ر ر رراء لض ر ر ررما الش ر ر ررفافية واحلفامل على التواص ر ر ررل أثناء
األزمات اجلارية؛

الفقةة (133ا) من الوثيقة .REP15/CAC

7
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زايدة عدد ندوات التدريد عرب اإلن نت للبلدا األعض ر ر ر ر ر رراء لدعم اس ر ر ر ر ر ررتاندام األدوات اإللك ونية للدس ر ر ر ر ر ررتور
الغذائي؛



زايدة دعم األمانة للةؤساء وجمموعات العمل لتتهيل استمةارية العمل.

 -21وتعين التغي ات املذاورة أعله أن رتينما سر ر ر ررتكو نفقات التر ر ر ررفة أقل هلذا العام ،فإ اإلنفا يف جماالت أخةى
مثل ال مجة الفورية ودعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتتهيل االجتماعات االف اتية سيزداد.
 -22ومن استمةار عدم اليق املتعلق ابجلائحة ،ليس فقط يف ما يتعلق جبدوى عقد اجتماعات فعلية يف عام ،2020
ضر را يف ما يتعلق ابلقدرة على اس ررتض ررافتها و/أو املش رراراة فيها رتت رربد ،على س رربيل املثال ،التحدايت االقتص ررادية
ولكن أي ً
واألولوايت الوطنيررة يف أعقرراا اجلررائحررة ،فررإن ر جيررد النظة إىل خ)ررة العمررل على أهنررا ذات طبيعررة أوليررة ومن املةج أ
تت)لد املزيد من املةاجعة من أجل التكيف من الوتن احلاي من احلفامل على استمةارية العمل.
 -23ويب ّ اجلدول  4التوزين املق ّدر للميزانية حبتر ر ر ر ر ر ررد نوع التكاليف .وميكن االطّلع على رتةانمج العمل وامليزانية
املفصل يف املةفق األول.
ّ
اجلدول  :4نبذة عن توزيع امليزانية حبسب نوع التكاليف (آبالف الدوالرات األمريكية)

()1
()2
()3

أنواع التكاليف

املوظفو
احلاالت ال)ارئة

نفقات التشغيل األخةى (نشاط غ

دد)

اجملموع الفرعي مليزانية األنشطة غري احملددة

()4
()5

3

60

0.7%

580

6.6%

5 148
1 141

13%

1 733
150

1.7%

630

7.2%

اجملموع الفرعي للميزانية املتصلة أبنشطة حمددة

3 654

48.8%

امليزانية اإلمجالية

8 802

100%

()7

2

2

4 508

51.2%

19.7%

()6

1

املوارد البشةية األخةى
اخلدمات الداخلية املش اة
نفقات التشغيل األخةى (املتصلة ابألنش)ة)3
التفة
1

امليزانية
فرتة السنتني 2021-2020

املتدررت  ،والعقود من مقدمي اخلدمات اخلارجي وساعات العمل اإلتايف ملوظفي فئة اخلدمات العامة.
تشمل االستشاري و ّ
تشمل خدمات ال مجة التحةيةية وال مجة الفورية وال)باعة اليت يقدمها املقة الةئيتي للمنظمة.
تشمل معدات معاجلة البياانت واألاثث والقةطاسية وتكاليف استئ ار مقار العمل اخلارجية ،والنفقات العامة ونفقات التشغيل.

 -24ويف أعقاا تعديل امليزانية من جاند جملس املنظمة يف ديت ر ر ر ر ر ررمرب/اانو األول  ،2019واحلاجة إىل التكيّف
من الوت ر ر ر ر ر ررن العر رراملي احلر رراي ،ومقر ررارنر ررة ابلتغي ات املق حر ررة يف الر رردورة احلر ررادير ررة واألررتع هليئر ررة الر رردس ر ر ر ر ر ررتور الغر ررذائي
( ،)CX/CAC 18/41/15إجةاء تغي ات على الفئات ،اما هو موت أدانه:


( )1املوظفو ( ررا يشر ر ر ر ر ر رمررل رواتررد موظفي الفئررة الفنيررة وفئررة اخلرردمررات العررامررة) :تعررديررل رتنررد امليزانيررة رتنرراءً
على الوظائف املانصصة ألمانة الدستور الغذائي للف ة  2019-2018ومعدالت ال منها .وقد أدرجت وظيفة

CXCAC 20/43/13

8

إتر ررافية واحدة اا يف الوظائف الفنية املمولة العادية للف ة  2021-2020رتعدما إلغاء وظيفة واحدة من فئة
اخلدمات العامة.
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( )2احلاالت ال)ارئة :ختفيض هذا البند ا أ التعديلت امل)بقة وجب ( )1تعين أ هنا اخنفاض يف املوارد
لتغ)ية التكاليف من غ املوظف  ،وأ الوتر ر ر ر ررن احلاي يربر اإلرتقاء على نفس املتر ر ر ر ررتوى أو الزايدة يف اجملاالت
األخةى اما هو موت أدانه.



( )3املوارد البشر ر ر رةية األخةى :اإلرتقاء على هذا البند على الةغم من أ تكاليف املوظف قد زادت ،حيث أ
الزايدة يف موارد املوظف تضر ر ررفي ال)ارتن الةاي على الوظيفة واألنشر ر رر)ة ذات الصر ر ررلة اليت اانت تغ)يها ابلفعل
األموال غ املنفقة يف الف ات املالية املات ر ر ر ررية (أنظة الفقةة  .)9وعلى وج اخلص ر ر ر رروص ،احلاجة إىل التكيّف من
الوت ر ر ررن احلاي الناجم عن جائحة اوفيد ،19-حيث أص ر ر رربحت تكنولوجيا املعلومات واالتص ر ر رراالت ذات أمية
متزايدة وهنا حاجة إىل آليات دعم خمتلفة لض ر ر ر ر ر ررما ذلك ،ابإلت ر ر ر ر ر ررافة إىل توف تدريبات اف ات ر ر ر ر ر ررية منتظمة
لألعضاء رتشأ استاندام األدوات اإللك ونية.



( )4اخلدمات الداخلية املش ر ر ر اة :ازدادت احلاجة إىل خدمات ال مجة الفورية على وج اخلصر ر رروص يف األشر ر ررهة
األخ ة ،حيث أن يلزم رتذل جهود ددة للتواص ررل من األعض رراء ودعم اس ررتمةارية العمل يف الف ة احلالية .وعلى
سبيل املثال ،اا هنا عدد من االجتماعات االف اتية غ الةاية من األعضاء ،اا فيها تةمجة فورية لضما
املشاراة املتتمةة لألعضاء يف غياا االجتماعات الفعلية ،ولوتن خ)ط طوارئ لكل جلنة وال إقليم.



نظةا إىل الوت ر ر ر ر ررن احلاي الذ أدى إىل عدم إمكانية عقد جلت ر ر ر ر ررة فعلية هليئة
( )5نفقات التش ر ر ر ر ررغيل األخةىً :
الدس ر ر ر ر ر ررتور الغذائي يف عام  ،2020واإلغل الذ أدى إىل عمل املوظف من منازهلم ،اا من املتوقن حتقيق
وفورات يف هذا اجملال.



ظل جائحة اوفيد ،19-ميكن عقد اجتماع فعلي واحد فقط (الدورة
( )6التر ر ر ر ررفةً :
نظةا إىل الوتر ر ر ر ررن احلاي يف ّ
الثامنة والتر ر رربعو لل نة التنفيذية هليئة الدسر ر ررتور الغذائي) وحلقة عمل واحدة (جمموعات العمل اإللك ونية) يف
عام  .2020وابلتاي ،ختفيض ميزانية التفة لعكس هذا الوتن.

اجلزء الثالث :امليزانية املقرتحة للفرتة

2023-2022

 1-4مقدمة
عمل أبحكام املادة الثالثة عشةة 2-من اللئحة الداخلية للهيئة ينبغي لتقدية النفقات أ يلحظ مصةوفات
-25
ً
التشغيل اخلاصة اهليئة وأبجهزهتا الفةعية املنشأة وجد املادة احلادية عشةة(1-أ) واحلادية عشةة(1-ا) ( )2إىل جاند
املصةوفات املتعلقة ابملوظف املنتدرت إىل الربانمج والنفقات األخةى الناشئة عن توف اخلدمات للربانمج.

CXCAC 20/43/13

9

 2-4أتثري جائحة كوفيد 19-على عمل الدستور الغذائي وميزانيّته

 -26أثةت جائحة اوفيد 19-رتشكل اب على طةيقة عمل الدستور الغذائي يف ف ة التنت الةاهنة ،ومن املتوقن أ
أيضا على ف ات التنت املقبلة .ويتع ّ على الدستور الغذائي أ يعيد النظة يف آليات عمل وأ يزيد من استاندام
تؤثة ً
تيتة العمل عن رتعد .ومن أ ّ تقييم األثة ال)ويل األجل على آليات عمل الدستور الغذائي والتكاليف
األدوات اليت ّ
التشغيلية ما زال سارت ًقا ألوان  ،سيكو من املهم النظة يف تقييم هذا األثة يف املتتقبل القةيد.
 -27عند إعداد هذه الوثيقة ،اا الدستور الغذائي قد عقد دورة راية واحدة فقط رتصورة اف اتية (الدورة التاسعة
والتبعو لل نة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي) واا من املان)ط عقد دورة راية أخةى (الدورة الثالثة واألررتعو هليئة
الدستور الغذائي) .ورغم حتقيق رتعض الوفورات نتي ة تقلّص نفقات التفة خلل اجلائحة ،ختصيص هذه الوفورات
لتمويل احلاجة املتزايدة إىل عقد حوارات اف اتية من الدول األعضاء وتنظيم اجتماعات غ راية توف ال مجة الفورية
وقد حظيت رتتقدية اب من األعضاء.
 -28من الصعد التنبؤ رت)ة عمل الدستور الغذائي يف عام  ،2021ومثة طائفة من التيناريوهات املمكنة رتدءًا ابلعودة
وصوال إىل تنفيذ رتةانمج العمل رتكامل رتصورة اف اتية.
الكلية أو اجلزئية إىل عقد االجتماعات الفعلية حبضور األعضاءً ،
 -29ورهنًا ابلتأث املتوسط وال)ويل األجل لألزمة على الدستور الغذائي ،قد ختضن امليزانية املق حة لف ة التنت
 2023-2022ملةاجعات عند توافة أرقام أاثة دقة.

 3-4االعتبارات اخلاصة ابمليزانية واملتصلة ابخلطة االسرتاتيجية اجلديدة للدستور الغذائي
للفرتة 2025-2020
 -30تتضمن اخل)ة االس اتي ية اجلديدة للف ة  82025-2020اليت وافقت عليها هيئة الدستور الغذائي يف دورهتا
الثانية واألررتع يف عام  ،2019غايت اثنت جديدت لزايدة أثة الدستور الغذائي من خلل اإلقةار واصفات الدستور
الغذائي واستاندامها (الغاية  )3وتعزيز النظم واملمارسات املتعلقة إبدارة العمل اليت تدعم إجناز مجين غاايت اخل)ة
مةسانة ومن املتوقن متويلها تمن
االس اتي ية رتفعالية وافاءة (الغاية  .)5ويف ح أ الغاايت االس اتي ية األخةى ّ
املتتوى احلاي للميزانية ،ستقتضي الغايتا  3و 5موارد إتافية ملعاجلتهما.
1-3-4الغاية االسرتاتيجية  :3زايدة األثر من خالل اإلقرار مبواصفات الدستور الغذائي واستخدامها
االتفا على هذه الغاية هبدف تما تلبية مواصفات الدستور الغذائي رتفعالية الحتياجات األعضاء يف
-31
الدستور الغذائي وتوجي عمل لضما حتقيق مهمت املزدوجة املتمثلة يف محاية صحة املتتهلك وتما ممارسات عادلة يف
ارة األغذية .ويتمثل أحد اجلواند الةئيتية هلذه الغاية يف وتن آلية لقياس استاندام مواصفات الدستور الغذائي وأثةها.
 -32ومثة حاجة إىل القيام زيد من العمل لوتن خ)ة تنفيذ هلذا اهلدف والتكاليف املتصلة رتوتن آلية ددة لقياس
استاندام مواصفات الدستور الغذائي وأثةها ،وهو استثمار ملةة واحدة.

8
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2-3-4الغاية  -5تعزيز النظم واملمارسات املتعلقة إبدارة العمل اليت تدعم إجناز مجيع غاايت اخلطة االسرتاتيجية
بفعالية وكفاءة
 -33استاندم الدستور الغذائي على حنو متزايد أدوات إلك ونية لتتهيل املشاراة يف أعمال وتن املواصفات (مثل
توف الدعم جملموعات العمل اإللك ونية ومتاعدة األعضاء يف إرتداء التعليقات على مشارين املواصفات) .غ أ ّ النظم
جمزأة وتتقادم رتتةعة ،وقد ّأدت الزايدة التةيعة يف احلاجة إىل العمل رتصورة اف اتية نتي ة جائحة
القائمة حاليًا ّ
اوفيد 19-الةاهنة إىل ال ايز رتشكل اب على أمية االنتقال رتتةعة إىل دستور غذائي رقمي من أجل رتناء القدرة على
الصمود ،وتما أقل أتث ممكن على استمةارية العمل وتق ّدم يف حال طال أمد الوتن الةاهن أو يف حال حدوث أزمات
أيضا مشولية الدستور الغذائي إذا است)عنا تما استفادة
مماثلة يف املتتقبل .ومن شأ الدستور الغذائي الةقمي أ يعزز ً
مجين األعضاء من النظم اجلديدة على قدم املتاواة من خلل رتةامج االتصال والتدريد الشاملة.
علما وأنّ قد إدرا اعتمادات
 -34وستكو االستثمارات يف حتديث هذه النظم يف األساس استثمارات ملةة واحدةً ،
حتول يف أدوات الدستور
لتكاليف الصيانة يف امليزانية العادية .وست ة هذه االستثمارات على وج التحديد إلحداث ّ
الغذائي احلالية (مثل نظام التعليقات اإللك و( ،ومنتدى جمموعات العمل اإللك ونية ،وغ ذلك) لتصب منصة متكاملة
متعددة اللغات للمشاراة رتشكل اف اتي يف أعمال وتن مواصفات الدستور الغذائي ،ا يف ذلك التنفيذ والتدريد ورقمنة
مواصفات الدستور الغذائي لتتهيل استيعاهبا واستاندامها.

 4-4امليزانية املقرتحة للفرتة

2023-2022

النمو الصفة للميزانية ابملقارنة من ف ة
 -35تةد يف اجلدول  5امليزانية العادية لف ة التنت 2023-2022
ً
استنادا إىل ّ
التنت  .2021-2020ويف إطار هذا التيناريو تبقى متامات منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية على
حاهلا ،رهنًا وافقة األجهزة الةائسية لدى ال من املنظمت يف عام  .2021وتتتند امليزانية إىل االف اتات التالية ابلنتبة
إىل حتاابت التكاليف الةئيتية:
( )1انعقاد الدورات التنوية هليئة الدستور الغذائي (عام  2020يف روما و 2021يف جنيف)؛
سنواي؛
( )2وانعقاد دورة عادية واحدة لل نة التنفيذية ودورة متارتعة ً

شبيها ابجلدول الزمين لف ة التنت
( )3ومن املتوقّن أ تتّبن أجهزة فةعية أخةى ا فيها جلا التنتيق ً
جدوال زمنيًا ً
التارتقة ،األمة الذ سيتفة عن انعقاد ما ال يقل عن  27دورة لألجهزة الفةعية؛
( )4وسي ة العمل ابجلدول الزمين الجتماعات الدستور الغذائي على النحو املان)ط ل  ،من عقد الدورات رتصورة
اف اتية وف ًقا للظةوف وأل قةارات قد تتانذها هيئة الدستور الغذائي يف هذا الصدد يف غضو ذلك؛ ورغم
تقليص ميزانية التفة ابملقارنة من ف ات التنت اليت عقدت فيها تقةيبًا مجين الدورات حبضور األعضاء ،قد تكو
هنا حاجة إىل زايدة نقل املوارد رت أرتواا امليزانية املبينة يف اجلدول  1لضما استمةارية العمل؛
( )5وست ة صيانة األدوات اإللك ونية القائمة رتشكل اتم ،ومواصلة توف الدعم يف جمال تنمية القدرات ملشاراة
األعضاء واملةاقب ؛
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( )6وستقام الفعاليّات /وستصدر امل)بوعات ناسبة الذاةى التت لتأسيس الدستور الغذائي يف عام  2023ابإلتافة
إىل أنش)ة التواصل اليت تض)لن هبا أمانة الدستور الغذائي للتوعية رتعمل الدستور الغذائي واملواصفات ذات الصلة.
النمو الصفة مليزانية ال من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ،واجلائحة العاملية
 -36يف ظل سيناريو ّ
الةاهنة والتحدايت اليت تواجهها املنظمتا الةاعيتا يف االست ارتة هلا على األجل القص واملتوسط ،وأوج انعدام اليق
ذات الصلة ،يق ح أ تظل متامات منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية دو تغي حىت يتتىن تما استمةار
العمل األساسي للدستور الغذائي يف الف ة .2023-2022
 -37وتعمل أمانة الدس ر ر ررتور الغذائي من الوحدات املعنية يف منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ر ر ررحة العاملية لتحديد
آليات التمويل البديلة املمكنة هبدف ت ر ر ررما رتدء التنفيذ الكامل للان)ة االس ر ر ر اتي ية للدس ر ر ررتور الغذائي للف ة -2020
 ،2025ال س ر رريما األنش ر رر)ة الواردة يف الفقةة  3-4أعله .وس ر رريت ر رراعد تقييم أتث جائحة اوفيد 19-يف توت ر رري إمكانية
ض را إىل تقدمي
مدعوو أي ً
اسررتاندام أ وفورات لتغ)ية أ تكاليف إتررافية أو احلاجة حلشررد موارد إتررافية .وإ ّ األعضرراء ّ
اق احات لدعم مثل هذا العمل ،من اإلقةار أب هذه اس ر ر ر ر ررتثمارات ملةة واحدة من أجل حتت ر ر ر ر ر ر آليات عمل الدس ر ر ر ر ررتور
الغذائي ،وزايدة فهم قيمة عمل الدسررتور الغذائي واملترراعدة يف حتديد األولوايت العمل يف وتررن املواصررفات يف املتررتقبل
وحتت ر ررينها إىل املت ر ررتوى األمثل .وعلى املدى ال)ويل ،من ش ر ررأ تيت ر ر ر الزايدات ذات الص ر ررلة يف الكفاءة أ يعيد تنظيم
ميزانية الدستور الغذائي.
النمو الصفري
اجلدول  :5امليزانية املقرتحة للفرتة ( 2023-2022آبالف الدوالرات األمريكية)  -السيناريو األولّ -
للميزانية وغياب املبادرات اجلديدة متاشيًا مع اخلطة االسرتاتيجية املستهلّة للفرتة 2025-2020
االقرتاح لفرتة السنتني

وصف احلساب

2023-2022

املبلغ

النسبة املئوية

متامة منظمة األغذية والزراعة

7 077

 80يف املائة

متامة منظمة الصحة العاملية

1 725

 20يف املائة

4 508

 51يف املائة

9

1 100

 12يف املائة

10

1 700

 19يف املائة

11

700

 8يف املائة

التفة

694

 8يف املائة

تكاليف املوظف
املوارد البشةية األخةى
اخلدمات املش اة الداخلية
نفقات التشغيل األخةى

9
املتدررت  ،والعقود من مقدمي اخلدمات اخلارجي وساعات العمل اإلتايف ملوظفي فئة اخلدمات العامة
تشمل االستشاري و ّ
 10تشمل خدمات ال مجة التحةيةية وال مجة الفورية وال)باعة اليت يقدمها املقة الةئيتي للمنظمة.
 11تش ر ررمل على التر ر رواء النفقات اليت ال ختص أ نشر ر رراط ،والنفقات ازددة األنشر ر رر)ة .وتغ)ي هذه األخ ة تكاليف معدات معاجلة البياانت واألاثث
والقةطاسية وتكاليف استئ ار األمكنة اخلارجية ،والنفقات العامة ونفقات التشغيل.
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املصةوفات غ املتوقعة

100

 1يف املائة

8 802

امليزانية اإلمجالية

8 802

 100يف املائة
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املرفق األول :خطة العمل وامليزانية للدستور الغذائي يف الفرتة ( 2021-2020آبالف الدوالرات األمريكية)

املوارد البشةية األخةى

1,141

%13

اخلدمات الداخلية املش اة

1,733

%19.7

نفقات التشغيل األخةى (املتصلة أبنش)ة ددة)

150

%1.7

التفة

630

%7.2

امليزانية اإلمجالية

8,802

%100

املفصل حبسب النشاط
قسم امليزانية ّ

3,654

%41.5

الصلة ابخلطة
االسرتاتيجية

النشاط

خمرجات عام

2020

خمرجات عام

املوارد البشةية األخةى

احلاالت ال)ارئة ( ا يف ذلك للدورات االسر ر ر ر ر ر ررتثنائية ودعم
البلدا املضيفة والتقييم)

60

%0.7

اخلدمات الداخلية املش اة

نفقات التشغيل األخةى (غ املتصلة أبنش)ة ددة)

580

%6.6

نفقات التشغيل األخةى

تكاليف املوظف

4,508

%51.2

التفة

أنواع التكاليف

اجملموع (ف ة التنت )

فرتة السنتني

2021-2020

2021
2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2 ،1

عقد دورات هليئة الدستور الغذائي

عقد دورة واحدة (اف اتر ر ر ر ر ررية) ،إنتا
واثئق

عق ررد دورة واح رردة (يف جنيف)،
إنتا واثئق

40

40

150

250

10

50

20

55

2 ،1

عقد دورات لل نة التنفيذية

عقر ر ررد دورة واح ر ر رردة رئيت ر ر ر ر ر ر ري ر ررة
عقد دورة واحدة رئيت ر ررية (اف ات ر ررية)
(جنيف) ودورة مت رارتع ررة (روم ررا)،
ودورة متارتعة (جنيف) ،إنتا واثئق
إنتا واثئق

25

25

100

180

50

75

615

455
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2 ،1

عقد دورات لل ا املواتين العامة

عقد  11دورات ( 10جلا وفةيق
ال شيء (رتتبد جائحة اوفيد)19-
مهام واحد) ،إنتا واثئق

75

2 ،1

عقد دورات لل ا التلن األساسية

2 ،1

عقد دورات لل ا التنتيق اإلقليمية

4 ،3 ،2 ،1

4 ،1

3

20

110

205

عقررد دورة واحرردة (جلنررة الرردسر ر ر ر ر ر ررتور عرقر ر ررد  3دورات فرعرلرير ر ررة ودورة
الغررذائي املعنيررة ابلفررااهررة واخلضر ر ر ر ر ر ررة واحدة ابملةاسررلة ( 4جلا ) ،إنتا
واثئق
املصنعة ،ابملةاسلة) ،إنتا واثئق

10

30

5

10

30

85

اس ر ر ررتكمال دورة واحدة (ابملةاس ر ر ررلة) ،عقررد  6دورات ( 6جلررا ) ،إنتررا
واثئق
إنتا واثئق

10

75

8

420

90

603

فعاليات تنظيمها رتصر ر ررورة مشر ر ر اة فعرراليررات يتم تنظيمهررا رتصر ر ر ر ر ر ررورة
التعاو من املنظمت األم (منظمة األغذية أو حضر ررورها (مثل اجتماعات أجهزة مشر ر ر ر ر ر ر اررة أو حضر ر ر ر ر ر ررورهررا (مثرل
اخلرباء واملت ر ر ر ر ر ر ر ر ررامر ررة يف امل)بوع ر ررات اج ر رت ر رم ر ر رراع ر ر ررات أجر رهر ررزة اخلر ررباء
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية)
واملتامة يف امل)بوعات املش اة)
املش اة)

5

اجتماع اف اتر ر ر ر ر ر رري غ راي من ال
إقليم من أقاليم الدس ر ررتور الغذائي (ما
يصر ررل إىل اجتماع اثن يف التر ررنة)
دعم االتص ر ر ر رراالت يف ما رت الدورات رت
وما يصل إىل  4اجتماعات غ راية
مجين األعض ر ر ر ر ر ر ر ر رراء (مث ر ررل االجتم ر رراع ر ررات
لل نة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي
االف ات ر ر ر ر ر ر ريرة غ الةايرة ودعم جمموعرات
واجتمرراع اف اتر ر ر ر ر ر رري واحررد من مجين
العمل)
األعض ر ر ر ر رراء ،من ال مجة الفورية وتةمجة
الواثئق على أسر ر ر ر ر ر ر رراس األولويررة ودعم
ال مجة جملموعات العمل إذا لزم األمة

30

اجتماع اف اتر ر ر ر ر رري غ راي من
اررل إقليم من أقرراليم الرردسر ر ر ر ر ر ررتور
الغذائي (ما يص ررل إىل اجتماع
اثن يف الت ر ر ر ررنة) وما يص ر ر ر ررل إىل
اج رت رم ر ر رراع ر اث رن ر غ ر را ري ر
لل نة التنفيذية

حضور ما ال يقل عن  6فعاليات
التع رراو من املنظم ررات احلكومي ررة ال رردوليررة حضر ر ر ر ر ر ررور فع ررالي ررات ملنظم ررة الت ررارة
ملنظمة الت ارة العاملية وما ال يقل
واملنظم ررات غ احلكومي ررة ( ررا يف ذل ررك العاملية وفعاليات أخةى اف اتية
عن  5فعاليات أخةى
املنظمررة الرردوليررة لتوحيررد املقرراييس والل نررة

30

5

200

20

100

30

360

50

50
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االقتص ر ر ر ر ر ر ر ر ررادير ررة ألورواب ومنظمر ررة الت ر ررارة
العاملية)

5

5 ،4 ، 3

صر ر ر ر ر ررياغة ومةاجعة ونشر ر ر ر ر ررة واثئق توجيهية
(مثررل دليررل املنرردورت  ،وتوجيهررات األمررانررة
اجتماع واحد (حلقة عمل جملموعات
إنتا وثيقت
املضر ر ر ر ر ر ر ر ر ري ر رفر ر ررة ومنر رروذ اإلرتر ررل اخل ر ر رراص
العمل اإللك ونية) وإنتا وثيقت
موعررات العمررل اإللك ونيررة ،ووحرردات
التدريد عرب اإلن نت)
عقد أنش)ة وتدريبات يف جمال املعلومات،
على هامش اجتماعات الدسر ررتور الغذائي
(مثل تدريد جهات االتصر ر ررال للدسر ر ررتور
الغذائي والل نة التنفيذية) ،أو من خلل
الوسر ر ر ر ررائل االف اتر ر ر ر ررية (ندوات وتدريبات
عرب اإلن نت)

ندوات عرب اإلن نت للبلدا األعضاء
رتش ر ر ر ر ر ر ررأ الدسر ر ر ر ر ر ررتور الغذائي يف عام
 ،2020وأسر ر ر ر ررس املاناطة للدس ر ر ر ر ررتور
الغذائي ،والنصوص الةئيتية للدستور
الغذائي (مثل املواص ر ر ررفة العامة للمواد
املضافة إىل األغذية)

نر ر ر ر رردوات ع ر ر ر ر رررب اإلن ر ر ر ر ر ن ر ر ر ر ررت
لألعض ر ر ر ر ر رراء/جهات االتص ر ر ر ر ر ررال،
وتر ر رردري ر ر ررد واحر ر ررد على األق ر ر ررل
جلهات االتص ررال (على املت ررتوى
إقليمي)

10

30

5

عقر ررد حلق ر ررات عم ر ررل/تر رردري ر ررد للبلر رردا
اجتم رراع ررات اف ات ر ر ر ر ر ر ري ررة للةؤسر ر ر ر ر ر ر ر رراء فعرراليررة واحرردة للةؤسر ر ر ر ر ر ر رراء/البلرردا
املضر رريفة ورؤسر رراء الل ا ومواصر ررلة ت)وية
املضيفة و 1إىل  2اجتماع اف اتي
واألماانت املضيفة ()3-2
منتدايت التواصل

10

5

3

10

40

20

40

35

55

65

10

10

اجتماع على هامش دورة الل نة
فعالية وجاهية واحدة ملنت ر ر ر ر ر ررقي جلا
التنفيذية أو دورة هيئة الدس ر ر ر ر ررتور
عةض مقدمات/حلقات دراسر ررية ملنتر ررقي
التنت ر رريق اإلقليمية واجتماع اف ات ر رري
الغذائي ،و 5إحاطات اف ات ر ر ررية
جلا التنتيق اإلقليمية وتتهيل انتقاهلم
واحد
على األقل

20

20

10

النشر ر ر ررة على املوقن اإللك و( ،إعداد النشر ر ر ر ر ر ررة على املوقن اإللك و(،
إعداد نتق املواصفات
نتق املواصفات

40

40

30

نشة مواصفات منقحة وجديدة

20

10

50

125

20

10

20

30

185

135

70

140
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3

ص ر ر ر ر رريانة/إعادة تصر ر ر ر ررميم املوقن اإللك و(
موقن إلك و( انش ر ر ر ر ر ررط وس ر ر ر ر ر ر ره ر ر ررل موقن إلك و( انش ر ر ر ر ررط وس ر ر ر ر ررهل
للدستور الغذائي ،ورقمنة أرشيف الدستور
االستاندام
االستاندام
الغذائي

30

3

دراس ر ر ر ر ر ررة حالة واحدة ومت)لبات
ومقدم خدمة دد الية لقياس
أثة مواصفات الدستور الغذائي

10

صر ر ر ر ر ر رريانة/ت)بيق تكنولوجيات لتحت ر ر ر ر ر ر ر
مش ر ر ر ر ر ر ر رراراررة األعض ر ر ر ر ر ر ر رراء (من رارتة مجرراعررات
دعم منتدايت النقاش ،وتقدمي الدعم دعم منت رردايت النق رراش ،وتق رردمي
العمل/منتدى املناقش ر ر ر ررات ،يةجى مةاجعة
الدعم لنظام التعليقات
لنظام التعليقات
النظام ،وتتررهيل املشرراراة املتعددة اللغات
من خلل الوسائل اإللك ونية)

70

5 ،4

دراس ر ر ر ر ر ر ررات حرالرة عن اسر ر ر ر ر ر ررتانردام وأتث
مواصفات الدستور الغذائي وآلية التقييم

إطار املتارتعة والتقييم للان)ة االس ر ر اتي ية
 ،4 ،3 ،2 ،1للدسررتور الغذائي ودعم خ)ة التنفيذ على
5
املتتوى اإلقليمي

4 ،3 ،2 ،1

دراسة حالة واحدة

ت)وية اإلطار

مين رتياانت أول سنت

األنش رر)ة يف جمال االتص رراالت (مثل توف
املعلوم ررات إىل احلكوم ررات وأص ر ر ر ر ر ر رح رراا
املصر ر ر ر ر ررلحة ،وال ويج للدسر ر ر ر ر ررتور الغذائي،
حضر ر ر ر ر ر ررور الفعاليات وإعداد العةوض حضر ر ر ر ر ر ررور الفعر ر ررالير ر ررات وإع ر ررداد
واملتر ر ر رروح ،وجملة هيئة الدسر ر ر ررتور الغذائي،
التفتر ر ر ر ية وتنفيذ أنشر ر ر رر)ة التواصر ر ر ررل العةوض التفتر ية وتنفيذ أنشر)ة
وامل)بوعات األخةى اليت تتر ر ر ررلط الضر ر ر رروء
التواصل االجتماعي
االجتماعي
ع رل ررى عر رم ر ر ررل ال ر ر رردس ر ر ر ر ر ر ر ر رت ررور الر رغر ر ررذائ رري،
والبودااس ررت ،ودعم اليوم العاملي لت ررلمة
األغذية)
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