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برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
الصحة العالمية
اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي
الدورة الحادية والسبعون

المقر الرئيسي لمنظمة األغذية والزراعة روما ،إيطاليا
 02-02يونيو/حزيران 0202

تقرير عن النفقات ( )0202-0202والتخطيط للميزانية االستراتيجية
للدستور الغذائي (1)0207-0202
(من إعداد أمانة الدستور الغذائي)

الميزانية المقترحة للفترة

0202 – 0202

 -1عمالً بأحكام المادة الثالثة عشرة 8-من الالئحة الداخلية للهيئة ،يجب أن تلحظ النفقات المقدرة
نفقات التشغيل الخاصة بهيئة الدستور الغذائي (الهيئةة) وبأجهزتهةا الفرعيةة المنشةأة بموجةب المةادة
الحادية عشرة(1-أ) والحادية عشرة(1-ب)( )8إلى جانب المصروفات المتعلقة بةالمو فين المكلفةين
بالبرنامج والنفقات األخرى الناشئة عن توفير الخدمات للبرنامج.
 -8وترد الميزانية المقترحةة لفتةرة التةنتين  8112 - 8112فةي الجددول  0مةن ذةذا الوقيقةة .وتبقةى
المتةةاذمات المقترحةةة لمنامةةة األاذيةةة والزراعةةة (الفةةاو) ومنامةةة الصةةحة العالميةةة رذنةا ً بموافقةةة
األجهةةزة الرئاسةةية فةةي المنامتةةين عليهةةا فةةي عةةام  .8112وتتةةتند الميزانيةةة إلةةى خمةةة العمةةل نفتةةها
الةةةةةةةواردة فةةةةةةةي المرفةةةةةةة ةةةةةةةا بالوقيقةةةةةةةة  ،CX/EXEC 16/71/7وتتضةةةةةةةمن جملةةةةةةةة أمةةةةةةةور
منها التخميط لدورات الهيئة واألجهزة الفرعية على النحو التالي:
( )1الدورات التنوية لهيئة الدستور الغذائي (التةي سةتقعقد فةي رومةا فةي عةام  8112وفةي جنية
في عام )8112؛
( )8دورة عادية واحدة ودورة متابعة سنوية للجنة التنفيذية (بالتناوب بين روما وجني )؛
( )3ومن المتوقّع أن تتّبع أجهزة فرعية أخرى ،منها لجان التنتي  ،جدوالً زمنيا ً شبيها ً بالجدول
الزمني للفترة  .8112 - 8112ايةر أن اللجنةة المعنيةة باألسةمال والمنتجةات التةمكية قةد تعلّة
دوراتهةةا الفعليةةة وتواصةةل العمةةل عةةن ري ة المراسةةلة فقةةط ،رذن ةا ً بموافقةةة الةةدورة التاسةةعة
والثالقين للهيئة ،كما قد يتم إنشا فري عمل معني بمقاومة مضادات الميكروبات.
 -3ومةةن المقةة ّدر أن تغمةةي دورات الهيئةةة واألجهةةزة الفرعيةةة إلةةى جانةةب االجتماعةةات الفعليةةة
لمجموعة العمل  811يو َم عمل على األقل في فترة التنتين .8112 – 8112
الجدول  :0الميزانية المقترحة للفترة ( 0202 -0202بآالف الدوالرات األمريكية)
 1لقد تم إدراج ذذا الوقيقة أيضا ً في جدول أعمال الدورة التاسعة والثالقين لهيئة الدستور الغذائي ضمن الوقيقة
.16/39/14 Add.1
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وصف الحساب
متاذمة منامة األاذية والزراعة
متاذمة منامة الصحة العالمية
( )1تكالي المو فين
( )8الموارد البشرية األخرى
( )3الخدمات الداخلية المشتركة
( )1مصروفات التشغيل األخرى
( )2التفر
( )2المصروفات اير المناورة
مجموع التكاليف المقدّرة

المبالغ المقترحة
للفترة المالية 0202 -0202
2,122
 21في المائة
1,282
 81في المائة
 21في المائة
1,121
211
 11في المائة
 12في المائة
1,211
211
 2في المائة
221
 2في المائة
121
 8في المائة
2,720

 022.2في المائة
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مالحظات تفسيرية
 -1من الضروري أن تكةون األمانةة مجهّةزة بالقةدرات والمهةارات الالزمةة لالضةماله بواليتهةا
ومواصلة تنفيذ خمة العمل .ولقد اضملعت األمانة ،خالل فترة التةنتين  ،8112 - 8111بالعديةد مةن
األنشةمة تماشةةيا ً مةةع الخمةة االسةةتراتيجية باسةةتخدام نتةبة  13فةةي المائةةة مةن الميزانيةةة لمصةةروفات
المةةوارد البشةةرية األخةةرى علةةى اةةرار المتتشةةارين والمةةو فين المعيّنةةين ألجةةل قصةةير .وفةةي حةةين
يمكةةةةةةةةةن للمتتشةةةةةةةةةارين تغميةةةةةةةةةة بعةةةةةةةةة المهةةةةةةةةةام (مثةةةةةةةةةل تةةةةةةةةةدريب ر سةةةةةةةةةا اللجةةةةةةةةةان)،
فقةةد أ هةةرت التجربةةة أن مهةةام أخةةرى ،مثةةل إدارة الموقةةع اإللكترونةةي للدسةةتور الغةةذائي والمتةةاعدة
على تنفيةذ ناةم المعلومةات الجديةدة مةن جانةب جهةات االتصةال التابعةة للدسةتور الغةذائي والجهةات
المتتضيفة ،تتملّب تغمية دائمة من جانةب األمانةة ال يمكةن للمتتشةارين أو الخةدمات الداخليةة فةي
الفاو تأمينها.
 -2ولقةةد قةةام المتتشةةارون فةةي التةةاب بتغميةةة بع ة
الوفورات الناجمة عن الو ائ الشاارة.

ذةةذا المهةةام المم ّولةةة جزئي ةا ً عةةن ري ة

 -2وحرصا ً على ضمان فعالية األمانة وكفا تها واستقرارذا بشةكل إجمةالي ،مةن المقتةرا زيةادة
تكةةالي المةةو فين ضةةمن البةةاب ( )1لفتةةرة التةةنتين  8112 - 8112إلةةى مةةا يقةةارب  881 111دوالر
3
أمريكي لتحويل و يفة من الفئة خ.ه  3وو يفة أخرى من الفئةة خ.ه  2إلةى و يفةة مةن الفئةة
(مةةدير الموقةةع) ،وللحفةةا علةةى الو يفةةة مةةن الفئةةة ( 1ناةةم المعلومةةات) علةةى اعتبةةار أن األمانةةة
والحكومةةات المتتضةةيفة للدسةةتور الغةةذائي ستواصةةل التعويةةل بشةةكل متزايةةد علةةى ناةةم المعلومةةات
اإللكترونية.
 -2وفي ما يخصّ الباب ( )8المتع ّلقة بالموارد البشرية األخرى ،مةن المتوقّةع انخفةال التكةالي
المرتبمةةة بخةةدمات المتتشةةارين بحةةوالي  111 111دوالر أمريكةةي ناةةراً إلةةى الزيةةادة المقترحةةة فةةي
تكالي المو فين.
 -2وما من تغييرات مرتقبة بالنتبة إلى تكالي
( )1مصروفات التشغيل األخرى.

الباب ( )3الخةدمات الداخليةة المشةتركة ،والبةاب

 -2ومةةن المتوقّةةع حةةدوا انخفةةال في ة قةةدرا  11 111دوالر أمريكةةي فةةي البةةاب ( )2المتعلّقةةة
بالتفر بتبب تغيير سياسة التفر في المنامة التي تنمب أيضا ً على أمانة الدستور الغذائي.
 -11وناراً إلى أنه من اير المناور القيام باستعرال داخلي في فترة التةنتين  ،8112 - 8112تةم
تخصةةةيص مبلةةةا احتيةةةا ي أصةةةغر قةةةدرا  121 111دوالر أمريكةةةي للبةةةاب ( )2المصةةةروفات ايةةةر
المناورة.

