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برانمج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي1
الدورة الثانية واألربعون
مركز جنيف الدويل للمؤمترات ،جنيف ،سويسرا 12-8 ،يوليو/متوز 2019

وثيقة مناقشة بشأن
التمويل املستدام للمشورة العملية املقدمة إىل الدستور الغذائي
(من إعداد االحتاد األورويب ودوله األعضاء الـ ،28وأرمينيا وآذربيجان وبيالروس والربازيل وشيلي واهلند وإيران وكازاخستان
وقريغيزستان ونيوزيلندا والسنغال وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والوالايت املتحدة األمريكية وأوزبكستان
مجهوريّة مولدوفا تركمانستان)
الغاية
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هتدف هذه الوثيقة إىل تس ــليل الض ــوء علا الا ـواغل الراهنة با ــمن مس ــملة التمويل املس ــتدا للما ــورة ال لمية ،ال ش ــدد
أعض ـ ــاء الدس ـ ــتور الغذاالي عليها خالل الدورة ابادية واألرب س هلي ة الدس ـ ــتور الغذاالي ،لتمكيد اباءة إىل ا اذ إءراءات
من قبل منظمة الص ـ ــحة ال املية ومنظمة األغذية والزراعة ولتقدمي توص ـ ــيات يفددة هذا الص ـ ــددإ وذلك ـ ــافة إىل ذل ،
تس ا الوثيقة إىل حتقيق توافق اآلراء بامن التوصيات املنبثقة عن املناقاة أدانهإ
التوصيات
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1

كل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحة ال املية (املنظمتس) علا ت زيز ءهود ا من أءل
ّ
حض ّ
كمان التمويل الكا واملستدا لربانمج املاورة ال لمية املارتك بينهما ،مع إيالء املراعاة الواءبة للتوءيهات
الواردة هذه الوثيقة؛
والتنويه ذلنتيجة ال خلصـ ــي إليها املناقاـ ــات األخرية باـ ــمن هذه املسـ ــملة األءهزة الر سـ ــية للمنظمة،
قدما بتل املناقاات؛
وتاجيع تل األءهزة علا املضي ا
وتا ــجيع منظمة الص ــحة ال املية علا عقد مناقا ــات ما ــا ة وحض مجيع أعض ــاء هي ة الدس ــتور الغذاالي
علا دعوة ممثليهم لدى األءهزة الر سية ملنظمة الصحة ال املية إىل التاديد علا أ ية توفري التمويل الكا

أيضا
أدرءي هذه الوثيقة ا

ءدول أعمال الدورة الساب ة والسب س للجنة التنفيذية هلي ة الدستور الغذاالي حتي البند الثامنإ
NA076/A
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واملستدا للماورة ال لمية من امليزانية ال ادية ملنظمة الصحة ال املية دف ت زيز املواصفات الدولية السليمة
اية ص ــحة املس ــتهل وك ــمان ممارس ــات
القاالمة علا أس ــم علمية ،وحتقيق أهدافنا املا ــرتكة املتمثلة
التجارة ال ادلةإ
املناقشة

1-3

مقدمة

يكتس ـ ــي برانمج املا ـ ــورة ال لمية املا ـ ــرتك بس املنظمتس الداعم للدس ـ ــتور الغذاالي أ يةا حيوية علا صـ ـ ـ يد
1-1-3
ابوكمة ال املية لس ـ ـ ــالمة األغذيةإ فبدون املا ـ ـ ــورة املوثوقة وذات الص ـ ـ ــلة علا النهاة ال املي الص ـ ـ ــادرة عن أءهزة ا رباء
املارتكة بس املنظمتس ،لكان من املت ّذر وكع ال ديد من مواصفات الدستور الغذاالي املت لقة بسالمة األغذيةإ
وقد قامي هي ة الدسـ ــتور الغذاالي دورهتا ابادية واألرب س ذسـ ــت رام األناـ ــهة ومس ـ ـاالل امليزانية واملالية
2-1-3
ـتنادا إىل تقرير أعدته املنظمتان
املتص ـ ـ ـ ــلة رس ـ ـ ـ ــداء املا ـ ـ ـ ــورة ال لمية املا ـ ـ ـ ــرتكة بس املنظمتس إىل الدس ـ ـ ـ ــتور الغذاالي ،اس ـ ـ ـ ـ ا
(الوثيقــة  ،)CAC/18/41/16أمــا خالصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات هــذا االس ـ ـ ـ ـ ـ ــت رام كمــا وردت تقرير الــدورة ابــاديــة واألرب س للهي ــة
فهي كالتايل:

إ ّن اهلي ة قد:
( )1أقرت جبهود منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة ال املية من أءل ت زيز عملية إسداء املاورة ال لمية وكمان
حتسينها باكل مستمرّ؛
( )2وأشــارت إىل أن املنظمتس قد شــددع علا أ ية كــمان مســا ات مســتقرّة ل دة ســنوات من خار امليزانية لدعم
ت زيز برانمج املا ــورة ال لمية املا ــرتك بس املنظمتس ،مع التمكيد علا الدور التيس ــريا األس ــاس ــي الذا ذس ــتهاعة مندويب
الدستور الغذاالي االكهالع به ذا الصدد؛
( )3وأشـ ــارت إىل اباءة إىل وكـ ــع اسـ ــرتاتيجية تكفل وءود حلول األءلس القصـ ــري والهويل للتمويل املسـ ــتدا ،
داعيةً البلدان املهتمة إىل إعداد وثيقة مناقشة لعرضها على الدورة الثانية واألربعني للهيئة؛
( )4وأوص ـ ـ ــي من تقد منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ـ ـ ــحة ال املية التمويل الكا بص ـ ـ ــورة مس ـ ـ ــتدامة لربانمج
املا ــورة ال لمية املا ــرتك بينهما مع الش ــارة إىل أنه ،بقاا للمادة ال اش ــرة 3-من دليل إءراءات الدس ــتور الغذاالي ،يت ّس
علا املديرين ال امس ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة ال املية لفي عناية األءهزة الر سية لدى كلّ منهما إىل هذه
التوصية ال اذ الءراء املناس باماهاإ
واســتجابةا لدعوة الدســتور الغذاالي املوءهة إىل أعض ـااله أعاله ،ترمي وثيقة املناقاــة هذه إىل املســا ة
3-1-3
دعما للدستور الغذااليإ
اسرتاتيجية لضمان حلول لألءلس القصري والهويل من أءل التمويل املستدا للماورة ال لمية ا
2-3
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دعما للدسـتور الغذاالي ال رف ي إىل اهلي ة علا امتداد السـنوات املاكـية إىل أن
تاـري التقارير حول وويل املاـورة ال لمية ا
وك ـ ـ ـ ــع التمويل قد راوص مكانه بص ـ ـ ـ ــورة عامة ملدة ال مس ا من الزمنإ واسـ ـ ـ ـ ـ م ظم التقارير األخرية ال قدمي إىل
الدورة ابادية واألرب س للهي ة والتفس ـ ـ ـ ـريات ال قدمها ممثال منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ـ ـ ــحة ال املية لدى الدورة
ابادية واألرب س ،فإن املس ـ ــا ة المجالية للمنظمتس إس ـ ــداء املا ـ ــورة ال لمية تبل تقريباا  12مليون دوالر أمريكي لكل
فرتة ســنتس ،موزعةا ذلتســاوا بس املنظمتسإ وبناء علا امل لومات ال أعحتها املنظمتان فإن وكــع مســا ات كل منهما
هو كالتايل:
1-2-3

مسامهة منظمة الصحة العاملية

 1-1-2-3ت ود حصـ ـ ـ ــة األسـ ـ ـ ــد من األموال ال قدمتها منظمة الصـ ـ ـ ــحة ال املية لتغهية تكالي التاـ ـ ـ ــغيل واملو فس
املرتبهة ذملاــورة ال لمية لال ســالمة األغذية والتغذية إىل املســا ات الهوعية من خار امليزانية ال ق ّدمها عدد يفدود
من أعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء املنظمــة وا هــات املــامــة األخرىإ أمــا املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ــة من ميزانيــة الربانمج ال ــادا ملنظمــة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة ال ــامليــة
(أا االشرتاكات املقررة) فمحدودةإ
 2-1-2-3وتتوىل إدارة سالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األغذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واألمرام ابيوانية املصدر وإدارة التغذية من أءل الصحة والتنمية تنفيذ
برانمج املاورة ال لمية ملنظمة الصحة ال امليةإ وبناء علا امل لومات املقدمة الدورة ابادية واألرب س للهي ة ،هناك مساع
راهنة لدى منظمة الص ـ ــحة ال املية للمرو من الوك ـ ــع الراهن وتلبية الهلبات علا املا ـ ــورة ال لمية با ـ ــكل أفض ـ ــل توقيتاا
وحتديث منهجية تقييم املما رإ
2-2-3

مسامهة منظمة األغذية والزراعة

دعما لتكالي التاـ ـ ـ ـ ــغيل واملو فس
 1-2-2-3كان املصـ ـ ـ ـ ــدر الراليسـ ـ ـ ـ ــي لألموال ال قدمتها منظمة األغذية والزراعة ا
املرتبهة رس ـ ــداء املا ـ ــورة ال لمية هي ميزانية الربانمج ال ادا للمنظمة (أا االش ـ ـ ـرتاكات املقررة)إ وحتظا املا ـ ــورة ال لمية
باــمن ســالمة األغذية املقدمة إىل الدســتور الغذاالي بدعم عدد من الوحدات والا ـ داخل املنظمة ،ا ذل مكت
سـ ــالمة األغذية ،وش ـ ـ بة النتا النبال ووقاية النباعت ،وش ـ ـ بة سـ ــياسـ ــات واقتصـ ــادايت مصـ ــايد األ اك وتربية األحياء
املاالية ،وش ـ ـ بة النتا ابيواة وص ـ ــحة ابيوانإ بينما تق ّد ش ـ ـ بة التغذية والنظم الغذاالية املا ـ ــورة ال لمية لال التغذية
عند الهل إ ومثة حاءة إىل موارد إك ـ ــافية لتحديث املنهجيات وم ا ة تراكم الهلبات علا املا ـ ــورة ال لمية والت امل مع
تزايد تل الهلباتإ
 2-2-2-3و السـ ــنوات األخرية ،شـ ــددت األءهزة الر سـ ــية ملنظمة األغذية والزراعة تكر اارا علا أ ية عمل الدسـ ــتور
الغذاالي وكع املواصفاتإ و هذا السياة أعادت التمكيد علا الدعوة املتواصلة الصادرة عن أعضاء الدستور الغذاالي
دعما للدســتور الغذااليإ و هذا
إىل كــمان وويل متزايد وأكثر اســتدامة للربانمج املاــرتك بس املنظمتس للماــورة ال لمية ا
ضـ ـا ذباءة إىل البحث عن حلول بديلة ممكنة (من خار امليزانية) لتوس ــيع قاعدة وويل املا ــورة ال لمية
أقرت أي ا
الص ــددّ ،
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ا يا ــمل ا يارات ال حددهتا لموعة ال مل املفتوحة ال ض ــوية غري الر ية امل نية بربانمج املا ــورة ال لمية با ــمن س ــالمة
األغذية التاب ة ملنظمة األغذية والزراعة ،2فيما شددت علا أ ية صون استقاللية برانمج املاورة ال لمية ونزاهته وحيادهإ

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/COAG_Sessions/COAG_26/COAG26_INF/MX397_INF_4/MX397_CO
AG_2018_INF_4_ar.pdf
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الطريق إىل األمام

 1-3-3أعرب أعض ـ ــاء الدس ـ ــتور الغذاالي الداعمون لوثيقة املناقا ـ ــة هذه عن تقديرهم الكبري لألنا ـ ــهة املبذولة من قبل
دعما ل مل الدســتور الغذاالي البال األ ية ما خع وكــع املواصــفاتإ وهم يكررون
املنظمتس لال املاــورة ال لمية ا
دعما للدستور الغذااليإ
ا
أيضا تنويههم جبهود املنظمتس ت جيل عملية إسداء املاورة ال لمية وكمان حتسينها املتواصل ا
 2-3-3إال أاهم ي تربون أن النموذ الراهن لتمويل املاـ ــورة ال لمية ي تمد بدرءة مفر ة علا املسـ ــا ات املالية الهوعية
من البلدان وأص ـ ــحاب املص ـ ــلحة ،ولذا فهو يفتقر إىل االس ـ ــتقالل وقابلية التوقع الض ـ ــروريس لض ـ ــمان الس ـ ــداء املتواص ـ ــل
ضـ ـا أنه بس ــب عد
للما ــورة ال لمية ذات األ ية ابيوية ل مل الدس ــتور الغذاالي لال وك ــع املواص ــفاتإ والحظوا أي ا
قابلية التوقع تل واملسـ ـ ـ ـ ــتوى غري الكا للموارد المجالية ال تتيحها املنظمتان للماـ ـ ـ ـ ــورة ال لمية ،هناك تراكم متزايد
دعما للدستور الغذااليإ
الهل علا املاورة ال لمية ا
 3-3-3وفيما يقر أعضــاء الدســتور الغذاالي الداعمس لورقة املناقاــة هذه ذ هود املتواصــلة لحاد حلول مســتدامة ،فهم
دعما للدسـ ـ ـ ـ ــتور الغذااليإ وينبغي هلذه
يرون أن مثة حاءة إىل اس ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية ءديدة للتمويل املسـ ـ ـ ـ ــتدا للماـ ـ ـ ـ ــورة ال لمية ا
االسرتاتيجية أن تراعي ال ناصر التالية:







االعرتاف من ابل الراليس ــي لتوفري وويل مس ــتقر ومس ــتدا لربانمج املا ــورة املا ــرتك بس املنظمتس ح أن
يصدر عن ميزانية الربانمج ال ادا لكل من املنظمتس؛
وااللتزا الواكح لكل من املنظمتس نح األولوية هلذا ال مل وبتمصيع موارد كافية من ميزانيتيهما للربانمج
دعما للدستور الغذاالي؛
ال ادا من أءل الربانمج املارتك للماورة ال لمية ا
واملس ـ ـ ــا ة املتزايدة من ميزانية الربانمج ال ادا لكل من املنظمتس علا املدى القص ـ ـ ــري لتحديث املنهجيات
دعما للدستور الغذاالي؛
وتلبية الهلبات ابالية املرتاكمة علا املاورة ال لمية ا
واالعرتاف جبواز اس ــتمدا مص ــادر إك ــافية للتمويل من خار ميزاني املنظمتس لتغهية احتياءات التمويل
ألناهة املاورة االستثناالية أو املااريع احملددة ،شريهة وءود آليات مناسبة تضمن الافافية التامة ملصادر
التمويل الك ــافية تل وتا ــتمل علا مجيع الض ــماانت املهلوبة ا يكفل اس ــتقاللية برانمج املا ــورة ال لمية
وحياده ونزاهتهإ غري أنه ال ينبغي ألا من ابلول البديلة من خار امليزانية أن حتل يفل التمويل املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدا
واملربمج لألءهزة الراعية للمنظمتس؛
دعما للدســتور الغذاالي
وكــرورة اســتمرار ال مل باــمن البداالل من أءل توســيع قاعدة وويل املاــورة ال لمية ا
اس ـ ما حددهتا لموعة ال مل املفتوحة ال ضــوية غري الر ية امل نية بربانمج املاــورة ال لمية باــمن ســالمة
األغذية وأيدهتا األءهزة الر سية ملنظمة األغذية والزراعةإ

