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الدعم العلمي المقدم من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إلى
الدستور الغذائي
(الميزانية والنفقات)
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الدعم العلمي المقدم من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إلى الدستور الغذائي
 -1تستند المتطلبات من الميزانية المعروضة في هذه الوثيقةة للةا الطلبةات الةوامن مةن نةدن مةن
لجان الدستوم الغةذايي للصوةوع نلةا المةةوم العلميةةض وتتلةمن الوثيقةة  CX/CAC15/38/16لمصةة
نامة نن الرنون نلا الطلبات المقدمة والطلبات المعلّقة2ض كما أنّها تقدم مةوززا نةن المةوامن التةي
تتيصهةةا منةمةةة اة ذاةةة والزمانةةة والظةةاول ومنةمةةة الوةةصة العالميةةة لتقةةداإ المةةةوم العلميةةة للةةا
الدستوم الغذايي فةي الظتةر  4112-4112والمةوامن المتاةةة فةي مااوّأاّةام  ،4111لتنظيةذ ططةة العمة
المتعلقة بإسداء المةوم العلمية لظتر السنتين 4112-4111ض وستتاح في أواي نام  4118المعلومةات
النهايية بةأن اإلنظاق في الظتر 4112-4111ض
ميزانية منظمة الصحة العالمية
 -4في منةمةة الوةصة العالميةة ،تّقة ّدم معةةإ اةمةواع المتووةة لت ةالي اةنةةطة والمةويظين
المتعلقة بإسداء المةوم العلمية في مجالي سالمة اة ذاة والتغذاة من طالع مساهمات طونية من
طامج الميزانية من الدوع اةنلاء و يرها من الجهات المانصة وليس من طالع ميزانية البرنةام
العاني وأي االشتراكات المقرم لض
 -8وبالنسبة للا الظتر الماليةة  ،4112-4112بلغة ت ةالي اةنةةطة والمةويظين المتعلقةة بإسةداء
المةوم العلمية للةا الدسةتوم الغةذايي  8 888 282نوالما أمرا يةا فةي مجةاع سةالمة اة ذاةة و111
 4 112نوالم أمرا ي في مجاع التغذاة وبما في ذلة المةةوم العلميةة ذات الوةلة والعمة التةا
بوضع ططوط توزيهية متعلّقة بالتغذاة استرشد بها الدستوم الغذايي واستتدمها في نمله الصاليلض
 -2وفي فتر السةنتين هةذه ،ومنت مسةاهمات مةن طةامج الميزانيةة مةن كة مةن اليابةان والوةين
وكنةةدا وزمهوماةةة كوماةةا والوالاةةات المتصةةد اةمرا يةةةض وفةةي مةةا اتعلةةع بالتغذاةةة ،ومنت بع ة
المسةةاهمات الطونيةةة اةساسةةية يةةر المتووةةة واس ةتّتدم مبل ة  881 111نوالم أمرا ةةي تقرابةةا
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أّنمز هذه الوثيقة أالا في زدوع أنماع الدوم التاسعة والثالثين لهيئة الدستوم الغذايي ضمن الوثيقة
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ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac38/cac38_16e.pdf
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لتغطيةةةةةةةةة ت ةةةةةةةةالي
في مجاع التغذاةض
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المةةةةةةةةويظين بالنسةةةةةةةةبة للةةةةةةةةا العمةةةةةةةة المتوةةةةةةةة بالمةةةةةةةةةوم العلميةةةةةةةةة

 -2وبالنسةةبة للةةا فتةةر السةةنتين الصاليةةة  ،4112-4111تقةةدم ت ةةالي اةنةةةطة المقةةرم التا ةةة
بالمةةةوم العلميةةة بنصةةو  1 991 111نوالم أمرا ةةي ة ةةرام سةةالمة اة ذاةةة و 1 411 111نوالم
أمرا ي ة رام التغذاة ،باالستنان للا النظقةات الظعليةة فةي فتةر السةنتين السةابقةض وتبلة الت ةالي
المقةة ّدم التا ةةة بةةالمويظين  4 114 981نوالما أمرا يةةا فةةي مجةةاع سةةالمة اة ذاةةة و1 181 111
نوالم أمرا ي في مجاع التغذاة وبما في ذل المةوم العلميةة ذات الوةلة والعمة التةا بوضةع
ططوط توزيهية في مجاع التغذاةلض
 -1وقدم اليابان والوالاات المتصد اةمرا ية ومؤسسة بية وميلينةدا يةتس ،بصلةوع مااوّأاةام
 ،4111مساهمات طونية ة رام سالمة اة ذاة والتغذاةض وتقدم فجو التموا  ،في فتر السةنتين
الصالية ،وفي ما اتعلع بأنةطة لسداء المةوم العلمية بمبل  1 121 111نوالم أمرا ي بالنسةبة للةا
سالمة اة ذاة و 141 111نوالم أمرا ي بالنسبة للةا التغذاةةض وفةي ةةين أن مواتةو المةويظين فةي
مجاع سالمة اة ذاة مغطا ززييا لعام  ،4111فإن مواتو زميع المويظين في مجاع التغذاة ممولةة
بال ام لظتر السنتين 4112-4111ض
 -2وتتوق أنةطة المةوم العلميةة التةي تقةوم بهةا منةمةة الوةصة العالميةة نلةا المسةاهمة مةن
طامج الميزانية التي اقدمها ندن غير من الدوع اةنلاء ،وهي مصط تقدار كبيرض
ميزانية منظمة األغذية والزراعة
 -8تّر د أمواع الظاو المتووة لةدنإ ت ةالي اةنةةطة والمةويظين المرتبطةة بتقةداإ المةةوم
العلمية للا الدستوم الغةذايي فةي برنةام العمة والميزانيةة العةاني تصة نةات تنةيمةي واةةد ،ممةا
اسةةاند نلةةا ضةةمان اسةةتمراماة المةةةوم العلميةةة وزونتهةةاض وتصةةةا المةةةوم العلميةةة فةةي مجةةاع
سالمة اة ذاة المقدمة للا الدستوم الغذايي بدنإ نةدن مةن الوةةدات وال ّةةعو ناطة المنةمةة ،بمةا
في ذل م تو سالمة اة ذاة ،وشعبة اإلنتاج النباتي ووقااة النباتات ،وشعبة سياسات واقتواناات
موااد اةسماك وتربية اةةياء المايية ،وشعبة اإلنتاج الصيواني و صة الصيوان ،بينمةا تقة ّدم شةعبة
التغذاة والنةإ الغذايية المةوم العلمية في مجاع التغذاة نند الطلوض
 -9وبالنسبة للا فتر السنتين  ،4112-4112بلغ ت الي اةنةةطة والمةويظين المرتبطةة بإسةداء
المةوم العلمية للةا الدسةتوم الغةذايي  8 182 941نوالما أمرا يةا فةي مجةاع سةالمة اة ذاةة و249
 492نوالما أمرا يا في مجاع التغذاةض
 -11وطةةالع فتةةر السةةنتين  ،4112-4112تةةإ تغطيةةة زميةةع ت ةةالي المةةويظين و 91فةةي المايةةة مةةن
ت الي اةنةطة التةي نظةذت فعةال ،والتةي بلغة 9ض 4مالاةين نوالم أمرا ةي ،مةن ميزانيةة البرنةام
العةةاني للمنةمةةةض وومنت ،طةةالع فتةةر السةةنتين هةةذه ،مسةةاهمات مةةن طةةامج الميزانيةةة مةةن السةةواد
والوالاات المتصد اةمرا يةض
 -11وفي ما اتعلع بظتر السنتين  ،4112-4111ثمة ةازة للا توفير 9ض 4مالاين نوالم أمرا ي من
أز تنظيذ زميع اةنةطة المقرم تنظيةذا كةامالض وتقةدم ت ةالي المةويظين الالسمةة إلسةداء المةةوم
العلميةة بمبلة  4 912 112نوالما أمرا يةا فةي مجةةاع سةةالمة اة ذاةة و 821 181نوالما أمرا يةا فةةي
مجاع التغذاةض
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 -14وبالنسبة للا فتر السنتين  ،4112-4111توفَّر كافة ت الي المويظين وت الي اةنةطة لتطةة
نم الظتر  4112–4111نن طراع ميزانية البرنام العاني للظاوض وتر و الظاو في أن تعرب نةن
ش رها العميع اللتزام كندا بإنام موي مسؤوع نن سالمة اة ذاةة لمةد سةنتين للمقةر الرييسةي
للمنةمة ليعم نلا تقداإ مساهمات مهمة بهدف تصقيع الهدف الطموح المتمثّة فةي تصةدام نمليةة
الظاو ومنهجياتها التا ة ببرنام المةوم الظنية وتجدادهاض
 -18وأنى اإلقرام ،ضمن برنام العم والميزانية للظاو ،بأن االزتمانات والمةاومات الرييسةية
لتقداإ المةوم العلمية للا الدستوم الغذايي ومث لجنة التبراء المةةتركة المعنيةة بةالموان الملةافة
للةةا اة ذاةةة ،وازتمانةةات التبةةراء المةةةتركة بةةةأن تقيةةيإ المتةةاطر المي روبيولوزيةةة ،واالزتمةةا
المةترك بةأن متلظات المبيداتل ،تة ّ أنةطة فنية مؤسسية ،للا ضمان أمن مالي لألنةطة يةر
المتعلقة بالمويظين في فتر السنتين الصالية ،ولن ذل مصط تقدار كبيرض
خالصة
 -12وكما أشير لليه أناله ،فإن الطراقة التي تّم ّوع بها نملية لسداء المةوم العلمية ةاليا تتتلة بةين
منةمة الوصة العالمية وةيم اعتمد انتمانا كبيرا نلا المساهمات الطونيةل والظاو وةيم اةتإ تغطيتهةا
بة أساسي باالشتراكات المقرم لض
 -12ونلا نصو لزمالي ،تناهز مساهمة الظاو ومنةمة الوصة العالمية في تةوفير المةةوم العلميةة
ةةةوالي  11مالاةةين نوالم أمرا ةةي لظتةةر السةةنتينض وةر ةةا نلةةا قةةدم برنةةام المةةةوم العلميةةة
المةترك نلا لسداء المةوم ةتا بالمعدع الصالي ،سي ون بغااة اةهمية ضمان التمواة بمسةتوى
مستقر وقاب للتوقّع من زانو المنةمتين

