
August 2016 COAG/2016/INF/6 

 

 ؛ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة املوجود على هذه الصفحة

 مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حّد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.  وهذه

 .www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على املوقع 

 

 
  

A 

 الزراعة جلنة

 الدورة اخلامسة والعشرون

 2016سبتمرب/أيلول  30-26روما، 

 التقرير املرحلي بشأن التمويل املستدام لربنامج املنظمة للمشورة 

 العلمية بشأن سالمة األغذية

 

 مقدمة   -أواًل

 

ن اسرتاتيجية الفاو الرامية إىل حتسني سالمة األغذية حول يالرابعة والعشرتها دوريف جلنة الزراعة ناقشت  -1

ها باستكشاف ءها وشركاء. فأيدت اللجنة جماالت العمل الرئيسية الواردة يف االسرتاتيجية، وأوصت الفاو وأعضا1العامل

برنامج املنظمة للمشورة  علىثل يف تزايد الطلبات واجهة التحد  املتمملمصادر جديدة للتمويل من أجل ختصيصها 

 العلمية بشأن سالمة األغذية )الربنامج(.

 

عرتض التمويل الكايف تعرض وثيقة املعلومات هذه نظرة معمقة إىل دور الربنامج ونطاقه، والتحديات اليت تو -2

تنفيذ اسرتاتيجية الفاو لتحسني األمن كما تقدم آخر املستجدات بشأن كيفية معاجلة الوضع ضمن إطار واملستدام. 

 الغذائي حول العامل.

 

 دور برنامج املنظمة للمشورة العلمية يف احلوكمة العاملية لسالمة األغذية   -ثانيًا

 

تؤد  الفاو دورًا يف حوكمة سالمة األغذية على الصعيد العاملي. فالفاو، باالشرتاك مع منظمة الصحة العاملية،  -3

تكفل تنفيذ عمليات هيئة الدستور الغذائي، اجلهاز العاملي البارز يف جمال املواصفات العاملية لألغذية. وتدير هيئة 
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صحة العاملية، أمانٌة موحدٌة مشرتكٌة بينهما تستضيفها الفاو. وتغطي الدستور الغذائي املشرتكة بني الفاو ومنظمة ال

التكاليف التشغيلية لألمانة ميزانية املواصفات الغذائية املشرتكة بني املنظمتني اليت تساهم الفاو فيها بنسبة ترتاوح بني 

باإلضافة إىل ذلك، تنفذ الفاو ويف املائة.  20 - 15يف املائة، ومنظمة الصحة العاملية بنسبة ترتاوح بني  85 - 80

القدرات يف جمال سالمة األغذية يرمي إىل زيادة مساهمة البلدان النامية يف عمل الدستور الغذائي نمية برناجمًا لت

 وقراراته، وإىل متكني أعداد متزايدة من البلدان من تنفيذ املواصفات واللوائح الوطنية اليت تتماشى مع الدستور الغذائي.

 

يشكل برناجما املشورة بشأن سالمة األغذية لدى املنظمتني، اللذان يؤمنان املشورة العلمية وتقييم املخاطر و -4

حلوكمة عاملية مستندة إىل قاعدة علمية لسالمة األغذية ختدم رئيسيا دعمًا لوضع مواصفات الدستور الغذائي، عنصرًا 

فمن دون مشورة مستقلة وخبرية وذات صلة عامليًا . الغذائي ورتابعة هليئة الدستالفرعية اللجان المداوالت عدد من 

األغذية،  إىلأ  جلنة اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد املضافة  -صادرة عن جلان اخلرباء املشرتكة بني املنظمتني 

واجتماعات  2املبيدات واجتماع اخلرباء املشرتك بشأن تقييم املخاطر امليكروبيولوجية، واالجتماع املشرتك بشأن خملفات

فر هليئة الدستور الغذائي األساس العلمي الذ  تستطيع أن حتدد بناء عليه بالتوافق احلدود الن يتو -اخلرباء املخصصة 

القصوى املقبولة عامليًا ملخلفات مبيدات اآلفات وللعقاقري البيطرية وللملوثات يف األغذية، وخصائص املواد املضافة 

القائمة على املخاطر. ومبا أن االتفاق بشأن تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية ملنظمة الصحة  ومدونات املمارسة

 يف جمالالعاملية يعرتف مبواصفات الدستور الغذائي لسالمة األغذية، فإن مواصفات الدستور هذه تؤد  دورًا حيويًا 

   تيسري التجارة.

 

 دة املشرتكة هليئة الدستور الغذائي حبسب ما ذكر أعاله، ويف حني أن الفاو تستضيف األمانة املوح -5

فإن الربنامج خيضع إلدارة مستقلة لدى كل من املنظمتني. فيتكفل كل من الفاو ومنظمة الصحة العاملية بشكل مستقل 

بالكامل من بتغطية تكاليف املوظفني وغري املوظفني املرتتبة على مساهمتيهما الفرديتني يف الربنامج، وهما تستفيدان 

التكامل بني املعارف واخلربات لدى كل منهما. ومتّول التكاليف التشغيلية للربناجمني من خالل منوذجني خمتلفني 

التكاليف تقريبًا من خالل ميزانيتها العادية )االشرتاكات املقررة(، تستمر منظمة  كلجدًا، ولكن فيما تغطي الفاو 

 ساهمات الطوعية لتغطية معظم التكاليف. الصحة العاملية يف االعتماد على امل

 

 االعرتاف باحلاجة إىل التمويل الكايف واملستدام   -ثالثًا

 

كاًل من الفاو ومنظمة الصحة العاملية إىل تأمني لسنوات عدة، وتكرارًا مرارا و ،دعا أعضاء الدستور الغذائي -6

 .سن سري نظام الدستور الغذائيحلموال للربنامج العتبارهم ذلك عاماًل أساسيًا األوظفني واملموارد مستقرة وكافية من 

 

                                                      
ىل األغذية واجتماع اخلرباء املشرتك بشأن تقييم املخاطر امليكروبيولوجية واالجتماع املشرتك بشأن إشرتكة املعنية باملواد املضافة جلنة اخلرباء امل 2

 .خملفات املبيدات
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، تشكلت جلنة فرعية للجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي لكي حتدد بدائل التمويل 2012يف عام و -7

غرض ن لااملنظمتتقدمها اليت دعم املستدام للمشورة العلمية ضمان الواالسرتاتيجيات املختلفة اليت قد تكون متاحة ل

أنشطة الدستور الغذائي. ومنذ ذلك احلني زاد االهتمام مبسألة التمويل الكايف واملستدام للمشورة العلمية يف كل اجتماع 

 .من اجتماعات اللجنة التنفيذية وهيئة الدستور الغذائي

 

 وبغية فهم السبب الذ  جيعل من حالة التمويل أحد شواغل هيئة الدستور الغذائي، جتدر اإلشارة  -8

إىل أن منظمة الصحة العاملية قد أبلغت اهليئة بصورة منتظمة بأن برناجمها للمشورة العلمية بشأن سالمة األغذية يتلقى 

 ليف الرواتب من دون القدرة على تغطية األنشطة. تكافقط جزئي بشكل بانتظام أموااًل حمدودة من امليزانية تغطي 

 .الكبري ملنظمة الصحة العاملية على التمويل الطوعي، فيوّلد حالة من عدم االستقرار بالنسبة إىل الربنامجعتماد أما اال

 

تقريبًا( يف املائة  80ص الفاو، فيجر  تأمني كافة موارد املوظفني ومعظم متويل األنشطة )بنسبة خيما  أما يفو -9

للربنامج من خالل امليزانية العادية للفاو. وقد بقي مستوى دعم امليزانية العادية للفاو مستقرًا بدرجة كبرية على امتداد 

ومنذ فرتة السنتني ظمة املبنية على أساس الال منو. العديد من الفرتات املالية السابقة يف سياق امليزانية الشاملة للمن

محاية موارد املوظفني وغري املوظفني للفاو املتعلقة بعمل جلان اخلرباء املشرتكة بني املنظمتني ، متت 2014-2015

 .العتباره من األنشطة التقنية املؤسسية، األمر اّلذ  أمن االستقرار وقابلية التوقع املطلوبني لتمويل الفاو

 

متويقل الربنقامج. ولكقن اهليئقة     يف السقتقرار  احتقيقق   يف جمالرحبت هيئة الدستور الغذائي بإجراءات الفاو و -10

 أشارت إىل أنقه ينبغقي للمنظمقتني، أ  الفقاو ومنظمقة الصقحة العامليقة، ضقمان حصقول برناجميهمقا للمشقورة العلميقة             

 املشقرتكة   ان اخلقرباء جلق على الدعم الكقايف حبيقت تقتمكن اهليئقة مقن التعويقل علقى اسقتمرارية املشقورة العلميقة مقن            

 .توقعها بني املنظمتني وقابلية

 

زادت جلان اخلرباء  على املشورة العلمية من حيت عددها وتعقيدها. وقدالدستور الغذائي زادت طلبات و -11

املشرتكة بني املنظمتني من فعاليتها يف توفري املشورة العلمية عرب استخدام أدوات أفضل ملزيد من الكفاءة على صعيد 

فعلى سبيل  االتصال وتشاطر البيانات. ولكن على الرغم من ذلك فإن تراكم الطلبات غري املستجابة آخذ يف التنامي.

الية على املشورة العلمية من جانب جلنة الدستور الغذائي املعنية باملواد املضافة إىل األغذية املثال، أدت الطلبات احل

وجلنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات املبيدات إىل تراكم ملدة سنتني بالنسبة إىل جلنة اخلرباء املشرتكة املعنية باملواد 

 يربهن ذلك على احلاجة املاسة و. على التواليات املبيدات، األغذية واالجتماع املشرتك بشأن خملف إىلاملضافة 

 إىل توسيع قدرات الفاو ومنظمة الصحة العاملية على إعداد وعقد عدد متزايد من اجتماعات اخلرباء املشرتكة 

 إىل الطلبات املتزايدة للهيئة. من أجل االستجابة
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 تلبية احلاجة إىل التمويل الكايف واملستدام   -رابعًا

 

مناقشة عدد من النهج املمكنة لتحقيق زيادة مستدامة يف متويل  2012جتر  ضمن الدستور الغذائي منذ عام  -12

 :برنامج املشورة العلمية املشرتك بني املنظمتني. وتلك النهج هي بشكل رئيسي كالتالي
 

  -دراتها الغذائيةاستنادًا إىل قيمة صا الغذائي مساهمة إلزامية من جانب البلدان األعضاء يف الدستور )أ(

 .وقد رفضت هيئة الدستور الغذائي هذا النهج

تضمنت املناقشات حول هذه املسألة اقرتاحات بالنظر  -توسيع قاعدة املساهمات الطوعية من جانب البلدان  )ب(

من جهود  يف ضوء الدروس املستفادة 3يف إمكانية جتديد املبادرة العاملية بشأن املشورة العلمية املتصلة باألغذية

 .تعبئة املوارد األكثر جناحًا

يف هذا الشأن جرى التسليم بوجود  -توسيع قاعدة اجلهات املاحنة لتشمل اجلهات الفاعلة من غري الدول  )ج(

ص تفاد  تضارب املصا ح أو إدراك خيا م حتديات رئيسية يف ضوء السياسات واللوائح الصارمة للمنظمتني يف

 .ملنظمة لدى وضع املواصفاتتضارب املصا ح بشأن عمل ا

 -فئ وكاف من ميزانيتهما العاديتنيبتوفري متويل متكا ،قيام املنظمتني، أ  الفاو ومنظمة الصحة العاملية )د(

 خالل املناقشات املعقودة يف الدورة الثامنة والثالثني هليئة الدستور الغذائي، أعلن أعضاء الدستور الغذائي 

 أن نهجهم املفضل يف حتقيق التمويل الكايف واملستدام يتمثل يف قيام املنظمتني بتمويل الربنامج بالكامل 

 ولكن جرى التسليم بأن ذلك  يزانيتيهما العاديتني، على غرار طريقة متويل أمانة الدستور الغذائي.من م

 كحل طويل األمد يستدعي قرارًا من األجهزة الرئاسية للفاو وملنظمة الصحة العاملية. ال ميكن أن يتحقق إال

 

املناقشات ضمن هيئة الدستور الغذائي على موارد املنظمتني من موظفني وغري موظفني للمشورة ركزت ما  ويف -13

العلمية، فقد بلغت املنظمتان األعضاء يف الدستور الغذائي بصورة متكررة بأن جناح عمل الربنامج يعتمد بصورة حيوية 

املشرتكة. ويف السنوات األخرية، تزايدت  واصلة توفري خرباء يشاركون يف جلان اخلرباءملعلى استعداد البلدان 

 .يف هذا الصددالصعوبات 

 

 اإلجراءات اليت اختذتها الفاو منذ الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة   -خامسًا
 

برناجمها للمشورة العلمية  باعتبارللحاجة إىل املزيد من االستقرار يف التمويل، ، استجابة منها الفاوقامت  -14

املتصلة وملوظفني وغري املوظفني اخلاصة بامليزانية العادية كل خمصصات السالمة األغذية "نشاطًا تقنيًا أساسيًا" وحبماية 

 .نمو واألولويات املتنافسةال عدمبهذا الربنامج ضمن امليزانية العادية الشاملة والدائمة للمنظمة املبنية على أساس 

                                                      
لضمان التمويل املستدام لربنامج الفاو )بالتعاون مع منظمة الصحة  2007تأسست املبادرة العاملية بشأن املشورة العلمية املتصلة باألغذية يف عام  3

 العاملية( بشأن توفري املشورة العلمية إىل هيئة الدستور الغذائي والبلدان األعضاء
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 نظرًا إىل ضرورة زيادة متويل املشورة العلمية، اختذت الفاو خطوات لتيسري املساهمات من خارج امليزانية و -15

وضعت الفاو ومنظمة الصحة العاملية حملة عن مشروع تصف النهج املقرتح لبناء برنامج معزز يليب و من قبل أعضاء الفاو.

ة املشروع هذه يف الدورة التاسعة والثالثني هليئة الدستور الغذائي االحتياجات املتزايدة للدستور الغذائي. وقد قدمت حمل

فالقت ترحيب األعضاء. وسوف يتم توسيعها إىل وثيقة مشروع كامل من أجل تعزيز  2016املنعقدة يف يونيو/حزيران 

 .دعم جهود حشد املوارد

 

باإلضافة إىل ذلك، جتر  الفاو حاليًا مناقشات مع اجلهات املاحنة لتعبئة املوارد من خالل القنوات املعتادة و -16

بتقييم املخاطر من قبل حكومة كندا ملدة سنتني، معين أمثرت تلك األنشطة انتداب خبري وفضاًل عن قنوات جديدة. 

  .2016نامج املشورة العلمية للفاو ابتداء من يونيو/حزيران القى تقديرًا عاليًا، من أجل تعزيز موارد املوظفني لرب

 

ممكنة الستقطاب جهات فاعلة من غري الدول من أجل توسيع قاعدة  اهجنالفاو ستكشف ت ،ذلكوعالوة على  -17

اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة  كافية. وجيب اإلشارة إىل أنمتويل املاحنني وبالتالي قابلية االعتماد على جمموعة 

 .4إمكانية قبول الدعم من القطاع اخلاص للربنامجستبعد تبالشراكات مع القطاع اخلاص 

 

 االستنتاجات   -سادسًا

 

إن برناجمي املشورة العلمية لسالمة األغذية لدى كل من الفاو ومنظمة الصحة العاملية يشكالن ركيزة أساسية  -18

التوفري السلس للمشورة ويعتمد ينفذ برناجما املنظمتني وظائف متكاملة فيما بينهما، ولعمل هيئة الدستور الغذائي. 

 لربناجمني.ا العلمية املشرتكة على تأمني املوارد الكافية لكال

 

ضمن موارد للتمويل ياعتباره نشاطًا تقنيًا مؤسسيًا بقامت الفاو حبماية دعم ميزانيتها العادية للمشورة العلمية و -19

عدم يؤد  وقابلة للتوقع، يف حني تعتمد منظمة الصحة العاملية بقوة على املساهمات الطوعية لتوفري املشورة العلمية. 

 الوضع التمويلي ملنظمة الصحة العاملية إىل عدم يقني على مستوى تقديم املشورة  اليقني وعدم االستقرار يف

 العلمية املشرتكة.

 

تزداد الطلبات على املشورة العلمية الصادرة عن خمتلف جلان الدستور الغذائي من حيت العدد والتعقيد و -20

لدى الفاو ومنظمة الصحة القدرات املتاحة بكثري الطلب على املشورة العلمية  يتجاوزتزايدًا مطردًا. ففي الوقت الراهن، 

هليئة الدستور ض املكانة العاملية ملواصفات السالمة الغذائية يقوته، إىل تمعاجلعدم يف حال هو ما سيؤد ، ، والعاملية

لربناجمي املنظمتني أن يعززا من أجل تلبية طلبات جلان الدستور بشكل يعول عليه، ينبغي و الغذائي وأهميتها.

ينبغي لتلك املوارد أن تكون مستقرة وقابلة للتوقع من أجل السماح وبواسطة املزيد من املوارد من املوظفني وغري املوظفني. 

 بالتخطيط الفعال وعمل النظام بكفاءة.
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ستكشف لى سبيل األولوية، أن تمع توصيات الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة، ينبغي للفاو، ع ومتاشيًا -21

من أجل التلبية الفعالة للطلبات وذلك ب موارد إضافية تتيح التخطيط على املدى املتوسط إىل البعيد، ذجلوسائل 

 املتزايدة على برناجمها للمشورة العلمية.


