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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 03-02 ،يونيو /حزيران 0202

الدعم العلمي للدستور الغذائي من قبل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة
العالمية
(تعزيز االستدامة)1
(من إعداد منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية)
يشكل وضع المواصفات الدولية لسالمة األغذية من خنال الدسنوو الغنذاي مسنللة ييسنة
-1
لمهمننة منظمننة األغذيننة والز اعننة (الفنناو ومنظمننة الصنن ة العالميننة علنن حنند سننوا  .وتشننا
المنظمونا فن تمويننل عمليننات هيئننة الدسننوو الغنذاي (الهيئننة لوضننع مواصننفات لسننالمة األغذيننة
تكو واقية للص ة وشاملة للوجا ة عل أساس نهج علم وقايم عل المخاطر.
وتمثل األنشطة المشوركة لوقندير المخناطر المضنطلع بهنا من خنال أجهنزة خبنرا مخولفنة
-2
إلجننرا تقننديرات المخنناطر م ن مخلفننات المبينندات والولننو الميكروبيولننوج ومخلفننات العقنناقير
البيطرية والملوثات والمنوا المضنافة إلن األغذينة جنز ا أساسنيا وبنال األهمينة من إطنا ت لينل
المخننننناطر المشنننننور بننننني منظمنننننة األغذينننننة والز اعنننننة ومنظمنننننة الصننننن ة العالمينننننة .إضنننننافة
إلن ذلن ،تعقند المنظموننا اجوماعنات الخبنرا المخصصنة لمعالجننة المخناطر الناشنئة المنوقلنة عن
طريق األغذية أو سالمة الوكنولوجيات الجديدة .ويجري تقدير المخاطر بننا علن طلن من هيئنة
الدسوو الغذاي وبدعم منها ويشكل األساس الموضوع والقايم عل العلم لقنرا ات الهيئنة بشنل
إ ا ة المخاطر.
وال يزا الومويل المسودام لهيئة الدسوو الغذاي المشنوركة بني منظمنة األغذينة والز اعنة
-3
منظمة الص ة العالمية واألنشطة ذات الصلة للمنظموي لدعم الدسنوو الغنذاي يمثنل شنغال شناغال
ألعضا الدسوو الغذاي  .وقد خضع تمويل توفير المشو ة العلمينة من جانن اجوماعنات الخبنرا
المشوركة بي منظمة األغذية والز اعة ومنظمة الص ة العالمية بصنفة خاصنة فن مجنا سنالمة
األغذية والوغذية لمناقشات مسوفيضنة فن اللجننة الونفيذينة للهيئنة و اخنل الهيئنة بشنكل مننوظم .وقند
واصننل الهيئننة ف ن و تهننا الثامنننة والثالثنني مناقشننة الومويننل المسننودام لوننوفير المشننو ة العلميننة
( CX/CAC 15/38/15 Rev.1للدسننوو الغننذاي وللنندو األعضننا منننذ و تهننا السننابعة والثالثنني
( . CX/CAC 14/37/12 Add.2وفن الخونام أشنا ت الهيئنة إلن ضنرو ة إيجنا حنل مسنودام لمعالجنة
النننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننق المننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننزم
ف األموا المخصصة للمشو ة العلمية.
1

أ ج هذه الوثيقة أيضا ف جدو أعما الدو ة الواسعة والثالثي لهيئة الدسوو الغذاي ضم الوثيقة
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و عم الهيئة ف و تها الثامننة والثالثني الخينا ( 1أمنوا الميزانينة العا ينة من منظمنة
-4
األغذية والز اعة ومنظمة الص ة العالمية بوصفه ال ل األجدى الطوينل األمند وشنجع أعضنا
الدسوو الغذاي عل بذ كافة الجهو التخاذ إجرا ات فو ية بعد الدو ة الثامننة والثالثني للهيئنة
ممننا يمك ن أ ينني ي إل ن اتخنناذ قننرا إيجنناب م ن جان ن األجهننزة الرياسننية ف ن منظمننة األغذيننة
والز اعننة ومنظمننة الص ن ة العالميننة .وشنند ت أيضننا عل ن أ منظمننة األغذيننة والز اعننة ومنظمننة
الص ة العالمية سووفرا الدعم ألعضا الدسوو الغذاي ف هذا المجهو حس االقوضنا أقنرت
بالطابع الملح لل الة وحث الوفو عل توجيه المسللة إل عناية حكومات بلدانهم ف مسنع ل شند
2
مزيد م األموا م خا ج الميزانية لووفير المشو ة العلمية ف المديي القصير والمووسط.
وحلل كل م منظمة األغذية والز اعة ومنظمنة الصن ة العالمينة الووصنية الصنا ة عن
-5
النندو ة الثامنننة والثالثنني للهيئننة وعرضن المسننللة وناقشننوها بنني األمننانوي  .وبهنند تعزيننز نشنناط
المشو ة العلمية وال رص عل تمويله الموواصل نسب منظمة األغذية والز اعة وضع "النشناط
الفننن علنن مسننووى المنظمننة" إلنن برنامجهننا الخنناص بالمشننو ة العلميننة وكرسنن مخصصننات
الموظفي وغير الموظفي للبرنامج .وقد أمن الفاو اآل أكثر م  08فن الماينة من مسناهموها فن
برنامج المشو ة العلمية م خال مخصصات الميزانية العا ية.
وتسنناهم منظمننة الص ن ة العالميننة بن ننو  28ف ن المايننة م ن ميزانيننة هيئننة الدسننوو الغننذاي
-6
مسوخدمة ميزانيوها األساسية الو يوم تمويلها بشكل خاص بمساهمات تقديرية م الدو األعضا .
ولكن ال تننزا معظننم األمننوا المخصصننة لوكننالي األنشننطة والمننوظفي الموعلقننة بوننوفير المشننو ة
العلمية ف مجا سالمة األغذية والوغذينة تقندم من خنال مسناهمات طوعينة من خنا ج الميزانينة
تقننوم بهننا النندو األعضننا والجهننات المان ننة األخننرى .وال يسننمح هننذا الوضننع بوننلمي أي اسننوقرا
وتخطيط مناس للبرنامج وقد يعرض عمل الدسوو الغذاي للخطر.
ولضما اسوقرا أنشطة وضع المواصفات ف هيئة الدسوو الغذاي واسومرا ها سيكو
-7
م المهم إيجا سبيل يسمح بولمي تمويل مناس ويمك الونبي به م المنظموي الراعيوي لبرنامج
المشننو ة العلميننة كلسنناس لعمننل الدسننوو الغننذاي  .وأصننبح ذلنن ،بننال األهميننة ف ن ضننو المطال ن
الموزايدة لل صو عل المشو ة العلمية م أجهزة تقدير المخناطر المشنوركة بني منظمنة األغذينة
والز اعة ومنظمة الص ة العالمية وال اجنة الماسنة إلن ت ندي أسنالي ومبنا تقندير المخناطر
وتوحيننندها وإلننن ت سننني الكفنننا ات بالقننند النننال م لضنننما الصنننرامة العلمينننة الضنننرو ية للعمنننل
المعيا ي للدسوو الغذاي  .وإ مسوويات الومويل ال الية غير مناسبة لالضنطال بهنذا العمنل كمنا
أ مسووى الووظي ال ال ف األمانوي المشوركوي غير كا .
وتعوبر قاعدة تمويل مسوقرة ويمك الونبي بها للعمل المشور لوقدير المخاطر وألمانة هيئنة
-0
الدسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوو الغنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننذاي
عل حد سوا بالغة األهمية وضرو ية من أجنل وضنع المواصنفات الدولينة لسنالمة األغذينة فن
المسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوقبل .وهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا حاجنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة
إل موا إضافية توخط مسوويات الومويل ال الية لو سي الكفا ات وت دي المنهجيات والوقلينل
م األعما الموراكمة وتسريع تسليم المشو ة العلمية.
وم المووقع أ تصبح وتيرة االسوجابة لمطال ال صو علن المشنو ة العلمينة فن ظنل
-9
مسوويات الومويل ال الية العامل المقيِّد لعمنل هيئنة الدسنوو الغنذاي لوضنع المواصنفات .وتعطن
2

الفقرات م  130إل  155م الوقرير .REP15/CAC

CX/EXEC 16/71/10

3

الوثيقة المرفقة لم ة موجزة ع خطة تمود عل س سنوات لوعزيز برننامج المشنو ة العلمينة من
أجل فع الو ديات والوجاوب بشكل كا مع احوياجات الدسوو الغذاي وكذل ،الدو األعضا .
 -18واللجنة مدعوة إل اإلحاطة علما بالوثيقة وإل تشجيع منظمة األغذية والز اعة بقوة علن
مواصننلة جهو هننا ل مايننة مسننوويات الومويننل األساسننية ال اليننة لبرنننامج المشننو ة العلميننة وألمانننة
الدسوو الغذاي عل األقل .كما أ الهيئة مدعوة إل تشجيع منظمة الصن ة العالمينة علن ابوكنا
بعض الودابير الو م شلنها توفير حماية مماثلة لومويل برننامج المشنو ة العلمينة وأماننة الدسنوو
الغذاي عند مسووى أساس مناس .
 -11ويز ا تشجيع أعضا الدسوو الغذاي عل اإلحاطة علما باالحوياجنات اإلضنافية باعوبنا
أ المنظموننني النننراعيوي سنننوواجها قينننو ا فننن الوموينننل األساسننن النننذي يمكننن تلميننننه وتشنننجع
المنظموا عل النظر ف آليات بديلة ل شد الموا م خا جة الميزانية بما يسمح بوخطنيط طوينل
األمد لبرنامج العمل المعد.
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الملحق األول

تعزيز برنامج المشورة العلمية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة
العالمية
-0

مقدمة

ينندعم برنننامج المشننو ة العلميننة المشننور بنني منظمننة األغذيننة والز اعننة ومنظمننة الصن ة
العالمية هيئة الدسوو الغذاي وعمنل العديند من أجهزتهنا الفرعينة ومنهنا لجننة الدسنوو الغنذاي
المعنية بالموا المضافة إل األغذية ولجنة الدسوو الغذاي المعنية بالملوثات ف األغذية ولجننة
الدسوو الغذاي المعنية بمخلفنات العقناقير البيطرينة فن األغذينة ولجننة الدسنوو الغنذاي المعنينة
بنظافنة األغذيننة ولجنننة الدسننوو الغننذاي المعنيننة بمخلفنات المبينندات وغيرهننا من اللجننا وأفرقننة
المهننام المخصصننة ال كوميننة الدوليننة .وتواصننل منظمننة األغذيننة والز اعننة عننم أنشننطة المشننو ة
العلمية م خنال ميزانيوهنا العا ينة إلن حند كبينر فن حني يعومند تموينل منظمنة الصن ة العالمينة
بشكل مل وظ عل المساهمات الطوعية م الدو األعضا  .ويشنمل البرننامج اسوضنافة األمنانوي
المشننوركوي بنني منظمننة األغذيننة والز اعننة ومنظمننة الص ن ة العالميننة وعقنند اجوماعننات الخبننرا
المشوركة العا ية ولجنة الخبرا المشوركة المعنية بالموا المضافة إل األغذية واجوما الخبرا
المشننور بشننل تقيننيم المخنناطر الميكروبيولوجيننة واالجومننا المشننور بشننل مخلفننات المبينندات
واسوضننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننافة العدينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند
م االجوماعات المخصصة أيضا .ويعيق انعدام االسوقرا وانعدام القد ة عل الونبي الناجمي عن
االعومنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا المفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرط
عل ن الومويننل م ن خننا ج الميزانيننة ف ن منظمننة الص ن ة العالميننة عمننل برنننامج المشننو ة العلميننة.
ويننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننز ا الوضننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننع سننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننو ا
مع تخصي المساهمات م خا ج الميزانية ف غالن األحينا لألنشنطة من غينر معالجنة حقيقنة
أ هنا حاجة إل توافر عد كا م الموظفي م أجل ضما الو ضنير المناسن لالجوماعنات
وعقدها وموابعوها بشكل فعا .
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المسائل التي يتعيّن معالجتها:
 التقليل من األعمال المتراكمة من خالل زيادة تسليم المشورة العلمية وتسريعهليس بإمكا أي م أجهزة الخبرا المشوركة ف الوقن ال اضنر ت قينق الننواتج الضنرو ية
لولبيننة المطالن إذ تملنن ،لجنننة الخبننرا المشننوركة المعنيننة بننالموا المضننافة إلن األغذيننة الي ننة
انوظننا لوقيننيم المننوا المضننافة والملوثننات تسنناوي ن ننو ثننال سنننوات م ن العمننل بينمننا طل ن
اجومننا الخبننرا المشننور بشننل تقيننيم المخنناطر الميكروبيولوجيننة م ن جهننة أخننرى م ن لجننا
الدسوو الغذاي الو يضع خدماتنه ت ن تصنرفها أ تمن نه فونرات اسنوجابة أطنو وأ تالينم
طلباتها لل صو عل المشو ة العلمينة منع المنوا المونوافرة كمنا يسنع االجومنا المشنور
بشل مخلفات المبيدات جاهدا لولبية المطال الصا ة بشكل وتين ع لجنة الدسوو الغذاي
المعنية بمخلفات المبيدات.
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 التحديات في الوصول إلى الخبراءف الوق ال اضر تسومر مجموعة الخبرا المووافري ف الوضاؤ وتصنبح غينر كافينة.
كما تيثر الوغطية العالمية غير الكافية لمجموعة الخبرا بشكل سنلب علن االموندا العلمن
لبرنامج المشو ة العلمية وعل أثره العالم .

 فرص تعميم ال ُنهج وتوحيدها في أجهزة الخبراءيوموع توحيد النهج بلهمية بالغة م أجل الم افظة عل الصرامة واالمويا العلميي وتلمي
اتساق المشو ة العلمية ف أجهزة الخبرا المخولفة.

 المخاطر الناشئة المعقدة وال ُنهج المنهجية الجديدة:سنننوفرض المخننناطر الناشنننئة ومصنننا األغذينننة الجديننندة و ينننا ة تعقننند المشنننو ة العلمينننة
المطلوبة ت ديات ومطال جديندة علن منوا أجهنزة الخبنرا وخبراتهنا وعلن األمنانوي
اللوي تضعا خدماتهما ف تصرفها .وبمسووى الموا ال نال من غينر الم ومنل أ ينوم
تلبية هذه المطال .

-3

النتائج المرج ّوة

تننم تصننميم هننذا البرنننامج لوعزيننز حمايننة المسننوهل ،وتيسننير الوجننا ة م ن خننال ت سنني مصننداقية
مواصفات الدسوو الغذاي وأثرها عبر يا ة اسوجابة المشنو ة العلمينة الون ينوم توفيرهنا كلسناس
لمواصفات سالمة األغذية وصراموها وامويا ها العلميي وبذل ،يا ة قبو هذه المواصفات علن
المسووى العالم .

 النتيجةةة  :0مواصةةلة االعتةةرا ببرنةةامج المشةةورة العلميةةة المشةةترك بةةين منظمةةة األغذيةةةوالزراعة ومنظمة الصحة العالمية على أنه السلطة العالمية المعنية بسالمة األغذية
تعومنند أهميننة منظمننة األغذيننة والز اعننة ومنظمننة الص ن ة العالميننة ومواصننفات الدسننوو
الغنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننذاي ومصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننداقيوها
علننن االموينننا العلمننن والقينننا ة واسنننوجابة برننننامج المشنننو ة العلمينننة المشنننور للمطالننن
وللمعرفة العلمية الجديدة.

 النتيجة  :0مواصلة االعتةرا بالمواصةفات العالميةة لسةالمة األغذيةة الصةادرة عةن هيئةةالدسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتور الغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذائي
على أنها النقطة المرجعية العالمية القائمة على العلم لسالمة األغذية
تسوند مواصفات سالمة األغذية الواقية للص ة والشاملة للوجا ة المقبولة عالميا والصنا ة
ع هيئة الدسوو الغذاي إلن أ لنة علمينة سنليمة ينوم توفيرهنا من خنال برننامج المشنو ة
العلمية المشور بي منظمة األغذية والز اعة ومنظمة الص ة العلمية.
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لضننما بقننا برنننامج المشننو ة العلميننة المشننور بنني منظمننة األغذيننة والز اعننة ومنظمننة الصن ة
العالمية كسلطة عالمية ومواصلة الووافر وااللوزام بالمواعيد الم د ة لخدمة هيئة الدسوو الغنذاي
ف ن عمليننة وضننع المواصننفات العالميننة لسننالمة األغذيننة تننر أ ننناه خطننة تمونند عل ن س ن سنننوات
لوعزيننننننز برنننننننامج المشننننننو ة العلميننننننة وهنننننن تعننننننالج االحوياجننننننات ال اليننننننة والمسننننننوقبلية
بمننا ف ن ذلنن ،المننوا المطلوبننة .وسو س ن النننواتج الونبنني بالبرنننامج واسننوداموه م ن خننال تعميننق
مجموعننة الخبننرا و يننا ة شننمولية البيانننات الموننوافرة وتعزيننز الصننرامة العلميننة المطبقننة عبننر
اسننننننننننننننننننننننننوخدام أحنننننننننننننننننننننننند النننننننننننننننننننننننننهج واأل وات واألسننننننننننننننننننننننننالي العلميننننننننننننننننننننننننة
وعبر تسريع المنجزات.

النتيجة  :0مواصلة االعترا ببرنامج المشورة العلمية المشترك بةين منظمةة األغذيةة والزراعةة
ومنظمة الصحة العالمية على أنه السلطة العالمية المعنية بسالمة األغذية
تم تصميم المشرو لو قيق النواتج الوالية الجوهرية للم افظة علن مكاننة برننامج تقندير المخناطر
المشور بي منظمة األغذية والز اعة ومنظمة الص ة العالية والنهوض بها


الناتج  0-0صةون االمتيةاز العلمةي والقيةادة :سنيكو منج مفناهيم علمينة جديندة فن ميندا
تقننندير المخننناطر الميكروبيولوجينننة والكيميايينننة مهمنننا جننندا لمواصنننلة ضنننما المصنننداقية
واالمويننا العلمينني لوقننديرات المخنناطر العلميننة المشننوركة بنني منظمننة األغذيننة والز اعننة
ومنظمة الص ة العالمية والداعمة لمواصفات الدسوو الغذاي  .ويوطل ذل ،أيضنا توسنيع
مجموعة الخبرا وتعميقها وتقوية األمانة.
وتشمل األنشطة الداعمة
o
o
o
o
o
o
o



ت دي األسالي والنهج للقيام بوقدير المخاطر الكيميايية ولوضع المشو ة العلمية بشل
المخاطر الميكروبيولوجية ف األغذية.
ت سي النفاذ إل البيانات بشل الملوثات م أجل عم العمل الدول لوقدير المخاطر.
وضع النهج لقياس انعدام اليقي ف تقدير المخاطر.
مفهوم "عوبة المخاو السمية" للنكهات والعقاقير البيطرية وغيرها.
الووجيه بشل الجرعات المرجعية ال ا ة للعقاقير البيطرية.
تعزيز األمانة لووسيع الخبرات.
يا ة النفاذ إل الخبرات العالمية.

الموحدة سيكو م المهم جدا عند المض قدما أ يوم توحيد نهج تقدير
الناتج  0-0النُهج
ّ
المخنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناطر
بمننا فن ذلنن ،نمنناذج الوعننرض فن مجنناالت عمننل برنننامج المشننو ة العلميننة المشننور بنني
منظمة األغذية والز اعة ومنظمة الص ة العالمية .وهذه الجهنو ضنرو ية لويسنير توحيند
أسننالي ومبننا تقنندير المخنناطر عيننر مخول ن السننلطات اإلقليميننة والوطنيننة .واألنشننطة
الداعمة لهذا الناتج ه الوالية
o
o
o
o

النظر ف الشواي واأليضيات عند تقدير المخاطر.
اتساق نهج تقدير الوعرض للمخاطر.
الخطوط الووجيهية لالحوياجات م البيانات وتقييم مسو ضرات األنزيم.
الخطوط الووجيهية الو تساعد ف ت سي إ ا ة المسايل الناشئة مثل مقاومنة مضنا ات
الميكروبات.
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النتيجة  :0مواصلة االعترا بالمواصفات العالمية لسالمة األغذيةة الصةادرة عةن هيئةة الدسةتور
الغذائي على أنها المرجع العالمي القائم على العلم
تعومد مصداقية تقدير المخاطر المشنور بني منظمنة األغذينة والز اعنة ومنظمنة الصن ة العالمينة
عل ن اسننوعدا ه لولبيننة طل ن الدسننوو الغننذاي الننذي ال ينفنن ،يننز ا حجمننا وتعقنندا لل صننو عل ن
المشو ة العلمية م أجل توفير ف الموعند المناسن وبصنو ة موجاوبنة األسناس ألنشنطة وضنع
المواصننننننفات فنننننن هيئننننننة الدسننننننوو الغننننننذاي  .وسننننننيوطل ذلنننننن ،منننننن األمانننننننة المشننننننوركة
بي منظمة األغذية والز اعة ومنظمة الص ة العالمية أ ت قق النواتج الوالية


سةر للمشةورة العلميةة والمواصةفات الدوليةة الناتجةة من
الناتج  0-0االستيعاب الدولي المي ّ
خال تعزيز جهو النشر والوواصل الداخلية والخا جية لزينا ة شنمولية البياننات والخبنرا
الجغرافينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة .واألنشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننطة الداعمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة
لهذا الناتج ه الوالية
o
o
o
o



الناتج  0-0تسةريع تسةليم المشةورة العلميةة مةن خةالل تحسةينات عمليةة عبنر ينا ة وتينرة
ينا ة النناتج من
االجوماعات وتوفير مسووى أعل م الدعم العلم لعمنل الخبنرا بهند
كننل اجومننا من غيننر إجهننا أكثننر للخبننرا الطننوعيي  .واألنشننطة الداعمننة لهننذا الننناتج هن
الوالية
o
o
o

-5

ت سي اإلبالغ ع نوايج تقدير المخاطر عم اسويعاب تقديرات المخاطر الدولية علن
المسووى الوطن
ت سي تبا البيانات.
المجموعة االسوشا ية العالمية الميلفة م خبرا وليي إلسندا المشنو ة إلن األماننة
المشوركة بشل الوطو ات القا مة والمسايل الناشئة ونهج تقدير المخاطر.
ت سي توليد البيانات بشل الملوثات (الميكروبيولوجية والكيميايية وتبا لها.

يا ة وتيرة االجوماعات.
يا ة الدعم الذي تقدمه األمانة فن العمنل الو ضنيري (مثنل الب ن فن الميلفنات من
أجل تعزيز نواتج الخبرا .
عمليات جديدة لوسريع تسليم المشو ة العلمية.

االعتبارات الخاصة بالميزانية

االحوياجات المسوقبلية
ل تسمح مسوويات الومويل ال الية بإعا ة النظر ف برنامج المشو ة العلمينة المشنور بني منظمنة
األغذيننة والز اعننة ومنظمننة الصنن ة العالميننة .وسننيكو الومويننل األكينند والننذي يمكنن الونبنني بننه
ضرو يا لوضع البرنامج المبي أعاله ولل رص عل قابليوه لالسومرا ف السنوات القا مة.
الووظي
لضما إنجا الو سينات الو تم النظر فيها أعاله ف مهلة س سنوات م الضرو ي يا ة عد
الموظفي ف منظمة الص ة العالمية ومنظمة األغذية والز اعة.
عةةةةةةةةدد المةةةةةةةةو فين الزيةةةةةادة المطلوبةةةةةة مجمةةةو المةةةو فين
لتحسين العمليات
لتفعيل التحسينات
الحاليين
منظمةةةةةةةةة الصةةةةةةةةحة  3مننوظفي م ن الفئننة  2.5مننننننوظفي منننننن  5.5مةةةةةو فين مةةةةةن

0
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الفئة الفنية
الفنية
الفئة الفنية
العالمية
 8.0موظ إ ا ي
 1.7موظ إ ا ي  0.5مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو فين
إداريين
منظمةةةةةةةةة األغذيةةةةةةةةة  3مننوظفي م ن الفئننة  2.5مننننننوظفي منننننن  5.5مةةةةةو فين مةةةةةن
3
الفئة الفنية
الفنية
الفئة الفنية
والزراعة
 1.5موظ إ ا ي
موظ إ ا ي واحد  0.5مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو فين
إداريين
تقنند االلوزامننات الماليننة اإلضننافية الضننرو ية لوقننوم منظمننة األغذيننة والز اعننة ومنظمننة الص ن ة
العالميننة بو سنني البرنننامج كمننا اقوننر (أي يننا ة االجوماعننات النننواتج وت سنني النشننر واألثننر
وت دي المنهجية وتوحيدها بـ  1 188 888وال أمريك ف السنة لكل منظمة .وقد تظهر ال اجة
إل أموا إضافية ف منظمة الص ة العالمية لوغطية تكالي الموظفي .

 3عل أساس مخص ووفقا للقضايا الو يجري معالجوها قد يوم توفير عنم إضناف من وحندات أخنرى ذات الصنلة فن
المنظمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة الونننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن قنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند تصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل
إل  8.25إل  8.5موظ م الفئة الفنية ف السنة.

