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 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية
 

  ملنظمة وأنشطتها التمويل املستدام لعمل اإن جلنة املالية مدعوة إىل إقرار السبيل املقرتح للمضي يف تنفيذ حل
 غذية هليئة الدستور الغذائي.املتصلة بتقدمي املشورة العلمية يف جمال سالمة األ
 

 مسودة المشورة
 

  لتمويل المستدام لعمل المنظمة وأنشطتها المتصلة بتقديم المشورة ادعمت لجنة المالية اقتراحات
 العلمية في مجال سالمة األغذية لهيئة الدستور الغذائي.
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 أساسيةمعلومات 
 

نظمة أمانة . وتسييييتضييييي  املسييييالمة األغذية بشييييأنا يف احلوكمة وتنمية القدرات ا رئيسييييي  ا عاملي  تؤدي املنظمة دور   1-
هيئة الدسييتور الغذائي املشييرتكة بظ منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصيياة العامليةم وتقدم باالعييرتام مع منظمة الصيياة 

ويظل الربنامج املشرتم بظ منظمة األغذية والزراعة ومنظمة  .الدستور الغذائي مواصفاتالعاملية املشورة العلمية اليت تدعم 
العامليةم الذي يقدم املشيييورة العلمية لدعم وميييع مواصيييفات الدسيييتور الغذائيم العنصييير األسييياسيييي حلوكمة األمن  الصييياة

ة بظ منظمة اخلرباء املشييييييييييرتك هيئاتاملشييييييييييورة املوثوقة وعات الصييييييييييلة على النطا  العاملي من قبل  وبدونالغذائي العاملي. 
العديد من مواصيييييفات الدسيييييتور الغذائي بشيييييأن سيييييالمة األغذية لن  األغذية والزراعة ومنظمة الصييييياة العامليةم ضعن وميييييع

 تزايدمويف السيييييينوات األخمةم قام أعضيييييياء هيئة الدسييييييتور الغذائي بالتأكيد على احلاجة املاسيييييية لتأمظ  ويل  .ايكون ممكن  
م ورة العلميةعلى املشيييي طلبات احلصييييولومييييمان اسييييتمرار رتاكم امل من أجل التصييييدي للتأخما هلذا الربنامج وأكثر اسييييتقرار  

 الرئاسييييية  هزةاألجومييييمان االسييييتمرار يف تقدمي هذه املشييييورة الضييييرورية لعمل هيئة الدسييييتور الغذائي. وقد كر ر العديد من 
 يف املنظمة هذه الدعوات.

 
صلة تتشجع كل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصاة العاملية تطبيق تقييم املخاطر يف مجيع املسائل املو  2-

قييم املخاطر يقدمها خرباء مؤهلظ ومستقلظ. وت أدلةستند إىل مشورة علمية سليمة وإىل ت بج  أن يتبسالمة األغذيةم وال
 ضيما يتمثل املكو نان اآلخران بعدارة املخاطر واإلبالغ عن املخاطر. - أحد مكونات حتليل املخاطرهو 
 

الدسييييتور الغذائيم تقوم ثالن جلان خرباء علمية دوليةم  ضييييع على املسييييتوى الدوهبم وددم دعم عمل هيئة و  3-
كة بظ منظمة جلنة اخلرباء املشييرت إلدارة مشييرتكة بظ منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصيياة العامليةم بتقييم املخاطر. وهي 

اجتماعات و م 1956تمع منذ عام م واليت جتاألغذية والزراعة ومنظمة الصييييييييييياة العاملية واملعنية باملواد املضييييييييييياضة اىل األغذية
االجتماع و  ماخلرباء املشييييييييييرتكة بظ منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصيييييييييياة العاملية بشييييييييييأن تقييم املخاطر امليكروبيولوجية

ملنظمتان . إمييييياضة إىل علقم تعقد ااملشيييييرتم بظ منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصييييياة العاملية بشيييييأن  لفات املبيدات
 الدائمة. الفر  تغطيهاعند احلاجة ملعاجلة القضايا احملددة اليت ال  صصة مشاورات خرباء 

 
وقد أثارت البلدان األعضيياء مسييألة إمكانية توسيييع قاعدة املاسظم لييف ضق  يف ما دة ايادة القاعدة القطرية  4-
م مبا يف علق املاسظ يف القطاع اخلاص. وعيييييييييد دت منظمة األغذية ن غم الدولالفاعلة ما لتشيييييييييمل اجلهات أيضييييييييي   ولكن

الفعلية  -اسييييييييييييييتقاللية وحياد برنامج املشييييييييييييييورة العلمية من املخاطر للافاظ علىوالزراعة حىت اآلن على احلاجة امللاة 
ألكرب األموال من القطاع اخلاص )الشييييركات واملؤسييييسييييات ا بتلقيعات الصييييلة بتضييييار  املصيييياطم واليت ترتب   -واملتوقعة

م أقامت املنظمة 2017حجما املمولة من القطاع اخلاص أو منظمات األغذية التجارية أو اخلامييييييييييييييعة إلدار ا . ويف عام 
 ة.يأموال من خارج امليزانية من البلدان األعضاء من أجل تعزيز برنامج املشورة العلم تلقيحسا  أمانة لتسهيل 

 
جلنة الزراعة "على تكلي  مكتبها بعنشاء  واضقت م 2016سبتمرب/أيلول  30-26ويف دور ا اخلامسة والعشرين ) 5-

ظ املنظمة فتوحة العضوية للنظر يف اخليارات املتاحة للتمويل الكايف واملستدام للربنامج املشرتم باملرمسية العمل غم الجمموعة 
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 باملشورة العلمية يف جمال سالمة األغذيةم وعلق باالستناد إىل توصيات هيئة الدستور ومنظمة الصاة العاملية اخلاص
 ."2018-2017 ةالفرت على اجلهاا الرئاسي املناس  يف املنظمة للنظر ضيها خالل  الغذائيم ولعرض توصيا ا

 
جمموعة العمل املفتوحة العضييييييييييوية التابعة للجنة الزراعة مرتظم وومييييييييييعت سييييييييييلسييييييييييلة من االعتبارات  واجتمعت 6-

ملناقشيييتها يف االجتماع املشيييرتم للدورة الثانية والعشيييرين بعد املائة للجنة الربنامج والدورة التاسيييعة والسيييتظ بعد املائة للجنة 
  .2017نوضمرب/تشرين الثاين  9و 6املالية )

 
 2017ألول يف ديسمرب/كانون ا اليت ُعقدتجمليف املنظمة يف دورته الثامنة واخلمسظ بعد املائة  1علقم أقر وبعد -7

 وواضق على ما يلي: 2تقرير االجتماع املشرتم
 

رصييد يف املائة من األرصييدة غم املنفقة يف حسييا  أمانة  10 صيييةم باالتفا  مع الشييركاء يف املواردم  )أ 
وحسيييا  أمانة ةلية دعم برامج الشيييركاء املتعددين يف املنظمةم  د  الغذائية والزراعيةوحتليل السيييياسيييات 
دوالر أمريكيم حلسييييييييييييييا  األمانة غم  د د الغرض ددم دعم إبجاد حل  ماليظ 0.5أقصييييييييييييييى قدره 

للتمويل املسيييييييتدام لعمل املنظمة وأنشيييييييطتها املتصيييييييلة باملشيييييييورة العلمية يف جمال سيييييييالمة األغذية وهيئة 
 لدستور الغذائي؛ا
 الذي يتجاوا عتبة 2017-2016يف املائة من الرصييييييييييييد غم املنفق من اعتمادات الفرتة  50 صيييييييييييية  )  

   دوالر أمريكيم حلسا  األمانة غم  د د الغرض.1ماليظ دوالر أمريكيم  د أقصى قدره مليون ) 5
  

                                                 
 REP/158الوثيقة من  الفقرة )  1  

 CL 158/8الوثيقة  2 
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 االعتبارات في تنفيذ توصية المجلس
 

اخلاص باملشورة  لربنامج املنظمة اإلمايفبجري ومع االعتبارات لتنفيذ توصيات اجملليف يف ما دة التمويل  8-
م والذي يغطي األنشطة العلمية للجان املشرتكة بظ منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصاة األغذيةالعلمية يف جمال سالمة 

م ىل األغذيةإاألغذية والزراعة ومنظمة الصاة العاملية واملعنية باملواد املضاضة  جلنة اخلرباء املشرتكة بظ منظمةالعامليةم وهي 
 ماجتماعات اخلرباء املشرتكة بظ منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصاة العاملية بشأن تقييم املخاطر امليكروبيولوجيةو 
خلرباء املخصصة ا أجهزةم و بشأن  لفات املبيدات االجتماع املشرتم بظ منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصاة العامليةو 

 " .بشأن سالمة األغذية العلميةاملشرتكة بظ املنظمتظ )"الربنامج اخلاص باملشورة 
 

 الرصيد غم املنفق يف منظمة األغذية والزراعة
 

أجل دعم  للمنظمة من ميكن استخدام اآلليات اإلدارية القائمة لتوجيه أي أموال غم منفقة يف الربنامج العادي 9-
 .األغذيةعمل برنامج املنظمة اخلاص باملشورة العلمية يف جمال سالمة 

 
 مسامهات من البلدان األعضاء

 
اءم البلدان األعض املقدمة منميكن أن تتعامل جمموعة ةليات حسا  األمانة القائمة على سو مالئم مع األموال  10-

األرصدة غم املنفقة يف مشروع رصد وحتليل السياسات الغذائية والزراعية وحسابات أمانة  منمبا يف علق األموال املتبقية 
 ةلية دعم برامج الشركاء املتعددين يف املنظمة.

 
 اجلهات الفاعلة من غم الدولمسامهات من 

 
 املدخالت ات يفسامهات القطاع اخلاص يف العمل املعياري للمنظمةم وبصورة خاصة املسامهمل تسمحأي ةلية إن  11-

ة العلمية تضار  املصاط الفعلي أو املتوقع. ومن الضروري مبكان أن تتم  العملي حولالعلمية للعمل املعياريم تثم تساؤالت 
عن الثقة  ا لسالمة هذه العملية وحيادهام ضضال  دون أي تأثم غم واج م ممان   األغذيةسالمة  مواصفاتاملتصلة بومع 

 سالمة األغذية. ملواصفات بوجه عاماملستمرة اليت يوليها األعضاء يف املنظمة واجلمهور 
 

م سيكون من الضروري ومع عدد من التدابم إلدارة املخاطر اليت يرد من أجل معاجلة تضار  املصاط احملتملو  12-
 ة معينة وعمل برنامج املشورة العلمية.وصفها يف هذه الوثيقةم واحلرص على عدم وجود أي راب  بظ مسامه

 
م حسا  أمانة غ  كم الواقعحسا  أمانة متعدد اجلهات املاسةم يكون  من خالل إنشاءوميكن حتقيق علق  13-

التأثم  لمسامهات الواردة منل من أجل الفصل الفعالأن مجيع املسامهات تكون غم  صصة وجمم عةم  حيث دد الغرض 
رنامج املشورة العلميةم وأنشطته و رجاته العلمية. وسوم يُقام "جدار واٍ " وامح وعفام بظ حسا  على خطة عمل ب
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األمانة املتعدد اجلهات املاسة وأنشطة الربنامج املمو لة من هذا احلسا . ويتم النظر يف عدد من امليزات لضمان متانة هذا 
 اجلدار الواقي.

 
 : نطاقه وطبيعة عملهسالمة األغذية بشأنبرنامج املشورة العلمية 

 
ا ددة داخلي  عن نظام الدستور الغذائي والطلبات احمل الناعئتقدم املنظمة املشورة العلمية بناء على طلبظ: الطل   14-
 م بظ منظمة األغذيةاملشرت  املشورة العلمية برنامج ومصداقيةستعراض وحتديث املنهجيات واإلجراءات للافاظ على  يز  ال

ت دليل إجراءات هيئة الدستور الغذائيم جتري مناقشة طلبال ووضق اوالزراعة ومنظمة الصاة العاملية. يف احلالة األوىلم 
واملواضقة عليها من جان  البلدان األعضاء  3وضر  املهام التابعة للهيئة  تل  اللجان الفنيةاملشورة العلمية من احلصول على 

 يف اهليئة. وتقوم كل جلنة وكل ضريق مهام برتتي  أولوياتهم وتبليغ منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصاة العاملية باحتياجاته
نظمتظ. مل. كذلقم تستخدم اللجان املختلفة عمليات  تلفة لرتتي  أولويات عملها وتقدمي طلبا ا إىل امستقلبشكل 

عاملية عات الصلة املشرتكة بظ منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصاة الالعلمية ويف بعض احلاالتم تتلقى هيئات املشورة 
  طلباٍت أكثر االجتماع املشرتم بشأن  لفات املبيداتو  املعنية باملواد املضاضة اىل األغذية )وخباصة جلنة اخلرباء املشرتكة

عاجلتها. ويف هذه احلاالتم بجري ترتي  األولويات وومع خطة عمل للمشورة العلمية من خالل مناقشة من قدر ا على م
 مث يتم املواضقة عليها عن طريق قنوات املنظمة عات الصلة.ومن بظ أمانيت املنظمتظم 

 
ة العاملية ومنظمة الصا منظمة األغذية والزراعةكل من ويف ما دة العمل اجلاري على التاسظ املستمرم تقر ر   15-

اء. العلمية يف برنامج املشورة العلميةم ولتاديث العمليات اإلدارية عند االقتض التغذية العمل املطلو  لتاديث عمليات
ربنامج ل املصداقيةو ستقاللية االشفاضيةم و الينبغي التشديد على أن هنام العديد من العمليات احملددة بوموح لضمان و 

املشورة العلمية املشرتم بظ منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصاة العامليةم وترد هذه العمليات يف إطار املشورة العلمية 
 .لقوما إىل عاملشرتكة بظ املنظمتظ وتشمل: اإلعالن عن املصاطم والتعهد باحرتام السرية ومدونة السلومم 

 
س   شاريظ العقود واالستو  ة العلمية للمنظمة بشكل أساسي: تكالي  املوظفظتغطي ميزانية برنامج املشور و  16-

؛ وتكالي  السفر اما يلزم لتنفيذ التاضمات الفنية الجتماعات اخلرباء املشرتكة أو إلدخال حتسينات على الربنامج وحتديثه
 املرتبطة باجتماعات اخلرباء املشرتكة.

  

                                                 
عنية من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصاة العاملية هي جلنة الدستور امل سالمة األغذيةاللجان اليت تطل  بشكل منتظم املشورة العلمية يف جمال  3 

لدستور املعنية باملواد ا بنظاضة األغذية؛ وجلنة الدستور املعنية بامللوثات يف األغذية؛ وجلنة الدستور املعنية مبخلفات العقاقم البيطرية يف األغذية؛ وجلنة
ا من قد قد م عدد  ا واملعين مبقاومة املضادات احليوية ضمؤخر   ئبيدات. وأمأ ضريق العمل الذي أُنشاملر املعنية مبخل فات املضاضة إىل األغذية؛ وجلنة الدستو 

 الطلبات للاصول على املشورة العلمية.
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 ترحتنفيذ توصية المجلس: الخيار المق
 

 من غم الدولو  الدولية خصة ملسامهات اجلهات الفاعلةاملتعدد اجلهات املاسة و املمانة األحسا  
 

نامج األموال الطوعية من البلدان األعضاء لتعزيز بر  تلقي لتيسم ا عامال  املنظمة برناجم   أنشأتكما عُكر ةنفام  17-
مانة يعمالن اليوم )كندا هي اجلهة املاسة يف احلالتظ م ومها يسامهان يف النتائج األ وأصبح حسباناملشورة العلمية. 

م وهو املبلغ اأمريكي   ادوالر   7.272.469واملخرجات احملددة يف الربنامج الشامل. ويهدم حسا  األمانة الشامل مجع 
 حىت اآلن. 656.000 حواهب تلقي  . وت  2017-2022املطلو  لتاقيق النواتج املتوقعة خالل ضرتة مخيف سنوات )

 
حسا   يغطيس. و العلميةتقرتح املنظمة إنشاء حسا  أمانة متعدد اجلهات املاسة لدعم عمل جلنة املشورة و  18-

عقد االستشاريظ للعمل التاضمي الفين والنفقات التشغيلية ل تكالي األمانة هذا تكالي  سفر اخلرباءم والعقود و 
أو يف أي حسابات أمانة أخرى  2017-2016االجتماعات. وأم ا األموال غم املنفقة يف الربنامج العادي للمنظمة للفرتة 

ا مع قرار عي  اةم  اعيخاصة بآلية دعم برامج الشركاء املتعددين يف املنظمة/مشروع رصد وحتليل السياسات الغذائية والزر 
حسا   م ضيمكن جتميعها يفاجلهات الفاعلة من غم الدولو  عن املسامهات الواردة من البلدان األعضاء اجملليفم ضضال  

 .األغذيةسالمة  بشأناألمانة املتعدد اجلهات املاسة لدعم عمل برنامج املنظمة اخلاص باملشورة العلمية 
 

ت اخلاصة أن توضر مسامهات مالية غم  صصة يف حسا  األمانة املتعدد اجلهات وبصورة خاصةم ميكن للكيانا 19-
ييف ألي نشاط و/أو م ولبأكمله للدستور الغذائيلدعم برنامج املشورة العلمية  واملواصفاتومع القواعد ب املتعلقةاملاسة 

م وخباصة يف ما يتعلق بالباون اليت قد تؤدي إىل ومع سياساتم  موموع  دد ينبغي إجراؤهم أو استهدام بلد معظ 
 غم الدول اجلهات الفاعلة منخطوط توجيهية و/أو بيانات. عالوة على علقم جتدر اإلعارة إىل أن التمويل الذي توض ره 

جلهات اال ميثل بأي عكل من األعكال عراكة ثنائية بظ  األغذيةسالمة  بشأناملشورة العلمية لربنامج املنظمة اخلاص ب
 واملنظمة. الفاعلة من غم الدول

 
 جدار وا  مالئم: وجودميزات حسا  األمانة املتعدد اجلهات املاسة لضمان  20-

 
  ؛31/12/2021وات )أي حىت سيتم إنشاء حسا  األمانة املتعدد اجلهات املاسة لفرتة أربع سن )أ 
 يف برنامج املشيورة العلمية ميمن حسيا اجلهات الفاعلة من غم الدول جتميع كامل مسيامهات  يتمسيو  )  

 لدى ومعها يف حسا  األمانة؛ يتم حتديدهااألمانة املتعدد اجلهات املاسةم ولن 
ا ا ومالي  ا سييردي  وي  ا سييناجلهات املاسة تقرير  سييوم توض ر املنظمة جلميع الشييركاء يف حسييا  األمانة املتعدد و  )ج 

م دون أي  ييز حس  الشريق واملسامهة. ومن عأن هذا التقرير أن يعكيف ككلّ عن حسا  األمانةم 
غيا  الرواب  يف النظم املالية للمنظمة بظ مسييييييييييييييامهات حسييييييييييييييا  األمانة املتعدد اجلهات املاسة وأي 

 نشاط  دد ميو له حسا  األمانة؛
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سييييييييييوم تُقبل املسييييييييييامهات يف حسييييييييييا  األمانة املتعدد اجلهات املاسة ضق  لتعزيز حتقيق اهلدم العام و  )د 
عيق تقدمي املشورة د تقيف التمويل  أوجه قصوردعم تنفيذ برنامج املشورة العلميةم وتغطية أي  املتمثل يف

 ددةم لتمويل أنشيييييييطة  العلمية بشيييييييكل تامم بناء على طل  هيئة الدسيييييييتور الغذائي. وأم ا املسيييييييامهات 
 مبا يف علق تقييم املخاطر العلمية احملددةم ضلن تُقبل؛

 اأعييييييهر من إقفال حسييييييا  األمانة املتعدد اجلهات املاسةم سييييييوم يتلقى املسييييييامهون تقرير   6يف خالل و  )هي 
 ا عن املشروع ككل دون أي  ييز حس  الشريق واملسامهة؛ا هنائي  ا ومالي  سردي  

. 2020عام   لولسييوم دضييع حسييا  األمانة املتعدد اجلهات املاسة لتقييم مسييتقل ملنتصيي  املدة و  )و 
املدير العام وتتأل  جمموعة التخطي  العلمي من املدير العام املسييياعد إلدارة الزراعة وةاية املسيييتهلق و

كل صييييدر  اليت تل التعاون التقين. وسييييوم تقضييييي اختصيييياصييييا ا بالنظر يف خط  العم إلدارةاملسيييياعد 
 سنتظ واملواضقة عليها؛

سييوم يتم اسييتخدام اتفا  موح د للمسييامهات من أجل إمييفاء الطابع الرمسي على املسييامهات الواردة و  )ا 
  ا  ددة حلماية اسيييييتقاللية العملية العلميةممن الشيييييركاء. وسيييييوم تضيييييم  مجيع اتفاقات املسيييييامهات بنود  

ظ أو اإلجراءات عات الصيييلة بقرارات صيييرم األموال من حسيييا  مبا يف علق اسيييتقاللية أي من املوظف
 األمانة املتعدد اجلهات املاسة؛

سيييوم تنة االتفاقات على أنه ال ميكن اسيييتخدام عيييعار منظمة األغذية والزراعة و/أو عيييعار منظمة و  )ح 
ا لالسييتخدام الداخلي أو اخلارجي  صييادر عن )أكان  صييصيي   مسييتندعن أي ضالصيياة العاملية. كذلقم 

 ا ومواضقة مسبقظ من منظمة األغذية والزراعة.يستوج  إعن  يف الصندو  املسامهظ 
 

 العمليات لومع وتنفيذ خطة العمل اخلاصة بربنامج املشورة العلمية للمنظمة
 

د د بشكل كبم الدستور الغذائي هي اليت حت كما سبق عكرهم إن الطلبات اليت تقدمها اللجان الفنية التابعة هليئة 21-
ي  ا عمليات داخلية لرتتهنام أيض   ولكنم األغذيةسالمة  بشأنخطة عمل برنامج املنظمة اخلاص باملشورة العلمية 

 . وسوم ااألولويات وال اع القرار بشأن العمل املطلو  لتاديث أو حتسظ الربنامج )اجلوان  العلمية واإلجرائية مع  
مل ملدة سنتظ ا لومع خطة عل حتسظ عفاضية العمليات الداخلية مسامهة هامة يف اجلدار الواقيم كما سيكون مروري  يشك

 يشمل ما يلي: ميكن أنبجري على أساسها تنفيذ حسا  األمانة املتعدد اجلهات املاسة. وهذا 
 

منظمة من جان  منظمة األغذية والزراعة و ومع اعتبارات صرحية توج ه عملية بلورة اخلط  وترتي  األولويات  22-
 الصاة العامليةم مثل:

 
 األموال الفعلية وموارد املوظفظ املتاحة ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصاة العاملية؛ )أ 
 من حيث الصاة العامة وتأثم التجارة قد تتط ل  ا اع تدابم ضورية: ئأي حاالت طوار و  )  
 تماعات وضعاليتها من خالل:ممان كفاءة االجو  )ج 
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جتميع املكونات اليت تتطابق على الناو األضضل مع خربة اخلرباء املدعوينم من أجل ممان عقد   1)

 اجتماعات ضعالة من حيث الكلفة
 احلرص على وجود عدد كاٍم من اخلرباء لكل  مكو ن لضمان استعراض مالئم من األقران.  2)

 
 العمل املنهجي: )د 

اسيييييتدامة برنامج املشيييييورة العلمية يف األجل الطويل من خالل إدخال حتسيييييينات مسيييييتمرة  ميييييمان  1)
 على املنهجيات العلمية املعنية

والتقدم احملرا  ااملواءمة بظ جداول املواد اليت سوم تستفيد من التاسينات املنهجية اجلارية حالي    2)
 على صعيد هذا العمل املنهجي.

 
 :األغذيةسالمة  نبشأتعزيز وتوحيد عمليات املواضقة الداخلية على خطة العمل اخلاصة بربنامج املشورة العلمية  23-

 
ي"  سوم ا "جمموعة التخطي  العلما هلذه الغاية )مُسيت مؤقت  إن جلنة داخلية يف املنظمة منشأة خصيص   )أ 

شييأن سييالمة بسيينتظ واخلاصيية بربنامج املشييورة العلمية للمنظمة  مدى تنظر يف خطة العمل املمتدة على
)باالسيييييتناد إىل العملية املشيييييرتكة بظ منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصييييياة العاملية لتخطي   األغذية

العمل وترتي  األولويات املشيييييييييار إليها أعاله م وحتد د األنشيييييييييطة اليت سيييييييييوم جتريها )مع امليزانية عات 
 روريميييييييغم   ثمويل من حسيييييييا  األمانة املتعدد اجلهات املاسة. وال تعكيف اخلطة أي الصيييييييلة  بت

 ملصادر التمويل؛
املدير العام تتأل  جمموعة التخطي  العلمي من املدير العام املسييياعد إلدارة الزراعة وةاية املسيييتهلق وو  )  

كل در  اليت تصييييي خط  العمل التعاون التقين. وسيييييوم تقضيييييي اختصييييياصيييييا ا النظر يف إلدارةاملسييييياعد 
 سنتظ واملواضقة عليها؛

 
 املشورة العلمية املشرتكة بظ منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصاة العاملية: لتطويرحتديث اإلطار  24-

 
لالطالع على وصيييييي  بعض  4-2ال تعكيف النسييييييخة احلالية للوثيقة املمارسيييييية اجلارية )أُنظر القسييييييم   أ)

 املشمولة العمليات الرئيسية 
 

حتسظ أسلو  ووموح عملية رضع التقارير عن برنامج املشورة العلمية املشرتم بظ منظمة األغذية والزراعة ومنظمة  25-
 الصاة العاملية إىل هيئة الدستور الغذائي واللجنة التنفيذية بشأن التقدم احملرا والعمل املقرر:

 
ن وميييييييوحها وعيييييييفاضيتها . ومن عيييييييأن االوثائق السييييييينوية متوضرة أصيييييييال   )أ  ملسيييييييا  دون التغيمات أن حتسييييييي 

ة وظيفة "تقييم املخاطر" اليت تضييطلع دا األجهزة املعنية باملشييورة العلميةم يف ما دة وظيف يةباسييتقالل
 هليئة الدستور الغذائي.التابعة "إدارة املخاطر" 
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نية برنامج العمل قائمة على اعتبارات ضتخطي  وتنفيذ ب اخلاصة عملياتال التأكد من أن املهمسيكون من و  26-
 وعلميةم وأن تكون متسقة مع الطابع املشرتم للربنامج )بظ منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصاة العاملية .

 
 املهتمة باملسامهة يف برنامج املشورة العلميةاجلهات الفاعلة من غم الدول ضاة 

 
رغم أن هذا لييف مبثابة عراكة ثنائية مع منظمة األغذية والزراعةم ضعن أي أموال تتلقاها املنظمة من القطاع اخلاص  27-
 لكنو سوم  ضع لتاليل عام للمخاطر والستعراض من خالل نظام العناية الواجبةم اجلهات الفاعلة من غم الدول ومن 

بة لية الصارمة العادية اليت تستخدمها الشراكات العامة . وسوم جُتري ععيكون هذا التاليل أكثر مرونة )أي ال يتبع العم
ليةم ا للمخاطر مبا يف علق تضار   تمل يف املصاطم واملخاطر املاالشراكات والتعاون يف ما بظ بلدان اجلنو  تقييم  

تظل مناطق سو كل حالة على حدة. العلمية وا اع القرارات على أسا    املصداقيةوالتهديدات للايادم واالستقاللية أو 
شراكات  . وينبغي إبالغ ععبة الوما إىل علق)األسلاةم والتهري م االستبعاد املشرتكة ملنظومة األمم املتادة سارية 

الفاعلة من غم الدول  اجلهاتوالتعاون يف ما بظ بلدان اجلنو  يف مرحلة مبكرةم وتزويدها بالوثائق الضرورية يف ما دة 
 مواضقتها. إلعطاء

 
 وعواقبها المحتملةتقييم المخاطر الباقية 

 
ترغ  املنظمة يف التشديد على أنه ال ميكن استبدال الربنامج املشرتم بظ منظمة األغذية والزراعة اخلاص باملشورة  28-

مهية مبكان احلفاظ بشكل  األ. لذام من ومصداقيتهالعلمية جلهة القبول الذي حيظى به على الصعيد العامليم ونطاقه التمثيلي 
 كامل على حياده وسالمته وعدم التشكيق ضيه.

 
ومنظمة األغذية والزراعة واثقة من أنه من خالل إنشاء حسا  أمانة متعدد اجلهات املاسة والعمليات والتدابم  29-

توسيع قاعدة  اللمن خا أنه تدرم  ام  املذكورة أعالهم ميكن ممان استقاللية وحياد برنامج املشورة العلمية. غم أن املنظمة 
 .أكثر صعوبة املتوقعةستصبح إدارة املخاطر م ربنامج املشورة العلميةباملوارد اخلاصة 

 
املنظمة أنه سوم يكون من الصع  القضاء بشكل كامل على املخاطر. وتبظ  األمثلة األخمة ومع علق م تعرتم  30-

أنه يف ظل الومع احلاهب لتمويل برنامج املشورة العلميةم ويف وجود تدابم روتينية إلدارة املخاطرم ما االت تظهر بعض 
 .للقطاعاملسائل الدورية املقلقة واملتصلة بالتأثم غم الواج  واملتوقع 

 
 لبعض اا بشيييييكل منفصيييييل عن بعضيييييهما ورغم أن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصييييياة العاملية تعمالن أحيان   31-

ثالن خالل اللجان العلمية الا من يف ما دة مسييييييييييييييامها ما يف عملية تقييم املخاطر املذكورة أعالهم ضهما تعمالن مع  
املشييييييرتم الذي يتسييييييم به برنامج املشييييييورة العلمية بظ منظمة األغذية والزراعة  ا إىل الطابع. ونظر  اخلامييييييعة إلدارة مشييييييرتكة

أكيد على استعداد . وبالتاهبم ينبغي التتتعلق بالسمعةبشكل متساٍو أي  اطر  املنظمتانومنظمة الصاة العامليةم تتامل 
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تتوىل  اخلاص  لربنامج املشيييورة العلمية على أنم مسيييامهات القطاع منظمة الصييياة العاملية قبول توسييييع قاعدة املوارد )مثال  
 منظمة األغذية والزراعة إدار ا.

 
قامت منظمة األغذية والزراعة بعبالغ النظراء يف منظمة الصيييييييييييياة العاملية بالقرار الصييييييييييييادر عن جمليف املنظمةم و  32-

ا مية. وجرت مناقشيييييية أو لية حول هذوبني تها إنشيييييياء حسييييييا  أمانة متعدد اجلهات املاسة لدعم عمل برنامج املشييييييورة العل
رح بت منظمة الصييييييياة العاملية بالنقاّم وأقر ت بأن التمويل من جهات و يف روما.  2018أبريل/نيسيييييييان  10املوميييييييوع يف 

ضاعلة غم حكومية لطاملا كانت مسألة تواجهها املنظمتان. وعد دت على أن هيئات اخلرباء تشكل حجر الزاوية يف العمل 
ا ة علم  ا من الشفاضية وعدم االسياا. وأحاطت منظمة الصاة العامليظمة الصاة العامليةم وتتطل  مستوى رضيع  املعياري ملن
 على أهنا  ضيييييييييييييع لبدارة املشيييييييييييييرتكة بظ املنظمتظم  األغذيةسيييييييييييييالمة  بشيييييييييييييأنا بأنه يُنظر إىل هيئات اخلرباء هذه أيضييييييييييييي  

 نهما.وأنه ما من  ييز بظ حصة العمل اليت يضطلع دا كل م
 

واتفقت منظمة الصاة العاملية على إجراء مشاورات داخلية حول املسائل املتصلة بالشؤون القانونيةم والشراكاتم  33-
املوارد بشأن االقرتاح قيد النقاّ يف منظمة األغذية والزراعة. وأك دت على التزامها مواصلة  وتعبئةوالشؤون األخالقية 

استكشام السبل لضمان التمويل املستدام هليئات اخلرباء املشرتكة. وطلبت االهتمام بتوضم املعلومات للدول األعضاء 
منظمة  ضاء يف منظمة األغذية والزراعة والدول األعضاء يفوإعراكهام وإدارة التطلعات اليت قد تكون  تلفة بظ الدول األع

 الصاة العامليةم وبظ البعثات املوجودة يف روما وتلق املوجودة يف جني  حول هذا املوموع.


