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الصندوق االستئماني لهيئة الدستور الغذائي
التقرير االنتقالي األول عن الرصد
لعام 1122

2

CX/CAC 12/35/13-Add.1

مقدمة
يرد في هذه الوثيقة التقرير االنتقالي عن رصد المشروع والصندوق االستئماني المشتركان بين منظمةة األذذيةة
والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز المشاركة في هيئة الدستور الغةذائي (الصةندوق االسةتئماني لهيئةة
الدستور الغذائي أو صندوق الهيئة االستئماني) .ويسترشد التقرير بمشروع إطار الرصد والتقيةيم المعةد أللةل
صندوق الهيئة االستئماني بصيغته الواردة في اللزء  1من الوثيقةة ( CX/CAC 12/35/13التقريةر المرحلةي
السادس عشر للصندوق االستئماني لهيئة الدستور الغذائي) .وهذا هو أول تقرير في سلسلة تقةارير سةتدعد اآلن
بانتظام من تقارير الرصد الخاصة بصندوق الهيئة االستئماني .وسيرد في السنوات الالحقة تقرير الرصد مرفقةا
بالتقرير السنوي.
وتهدف تقارير الرصد إلى تقديم لمحة عامة مولهة نحو تحقيق النتائج ويسهل الوصول إليها عن أنشطة صندوق
الهيئة االستئماني .وتكمّل تلك التقارير المعلومات الواردة في التقارير السنوية ولكنها تذهب إلى ما هو أبعد ممّةا
تذهب إليه التقارير األخيرة من خالل تقديم معلومات حاسمة فيما يتصل بالنتائج وسرد أعمق تحليال فةي سةياق
نظرية تناسق برامج صندوق الهيئة االستئماني عل النحو المحدّد في إطار الرصد والتقييم.
ويتسم تقرير الرصد األول هذا بطابع "انتقالي" ألنه يورد معلومات تستند إلى بيانات تلمعها بالفعل أمانة صندوق
الهيئة االستئماني بطريقة روتينية .ولدوحِظ ولود ملاالت لم تدوفر عنها بيانات بعد ستدلمع عنهةا البيانةات ألول
مرة في عامي  1121و .1122وعندما تدوفّر بيانات كاملة عن المؤشرات في نهاية عام  1121فإن تقرير الرصد
سيضم لمحة عامة عن أداء صندوق الهيئة االستئماني وكذلك فرعا يسلّط الضوء على اآلثار المترتبة علةى إدارة
الصندوق االستئماني تدستنبط من عملية الرصد السنوي.
ومن المؤمل أن تزيد هذه التقارير شفافية عمليات صندوق الهيئة االستئماني لنبا إلى لنب مع ممارسات الرصةد
والتقييم المقبلة ،وأن تسهم في المناقشات الهامة حول تركيز الدعم مستقبال فيما يتصل بصندوق الهيئة االسةتئماني
وحول الغرض من هذا الدعم ،وأن تسهم كذلك في تقديم الدعم الالزم لضمان مشاركة البلدان النامية وتلةك التةي
تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية مشاركة واسعة النطاق وفعالة عقب انتهاء عمر صندوق الهيئة االستئماني.
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بيانات الرصد
الحصيلة  1-1المشاركات المدعومة من صندوق الهيئة االستئماني
السؤؤلاا الموؤؤروأ بشؤؤ ن كيف ازداد عدد المشاركات التي يرعاها الصندوق؟
الرصد
الملشر

عدد المشاركات المدعومة من صندوق الهيئة االستئماني بحسب الملموعة الفرعية للبلدان
في العام

التقييم العام للتقدم المُحرز

مرض للغاية .زيادة كبيرة وثابتة في المشاركات التي يرعاها الصندوق

الشكا البياني 1
مستويات المشاركة السنوية بحسب المجموعات الفرعية
للبلدان المستفيدة ()4022-4002
عدد المشاركات
وازداد ملموع عدد المشاركات المدعومة سنويا في الفترة الممتدة من عام  1112إلى عام  1121باستثناء عةام
 1112بسبب ترالع كبير في المساهمات المالية المقدمة من المانحين .ويطابق االنخفاض الذي طرأ على ملموع
االشتراكات في عام  1122العدد الكبير للبلدان التي انتقلت إلى مرحلة التمويةل الةذاتي مةن صةندوق الهيئةة
االستئماني في عام  12( 1122بلدا) .ومن المتوقع أن يستمر هذا االتلاه حتى نهاية عمر الصندوق مةع ازديةاد
عدد البلدان المنتقلة منه سنويا إلى مرحلة التمويل الذاتي .ولن يُعوّض هذا االتلاه بالكامل بعةدد البلةدان التةي
أُعِيدت إلى الصندوق بسبب إنشاء الملموعة  2اللديدة (في نهاية عام  1122ألذراض تطبيق إلةراءات تقةديم
الطلبات في عام .)1121
ويتخذ الفريق االستشاري المعني بالصندوق االستئماني في كانون األول /ديسمبر من كل عام قرارات بشأن عةدد
المشاركات المقرر دعمها لكل ملموعة من ملموعات البلدان على أساس عدد الطلبةات الةواردة مةن البلةدان
المؤهلة للمشاركة والموارد المتاحة أو المتوقع إتاحتها خالل السنة المقبلة .وتتخذ هذه القرارات نقطة انطالق لهةا
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تتمثل في توزيع تقريبي تدخصّص بمولبه نسبة  ٪21للملموعة  2و ٪21للملموعة  1ونسبة  ٪21للملموعة .2
ومن ثم يُستعان بنهج لتخطيط السيناريو الالزم لوضع خيارات مختلفة وتحديد التوليفة التي تحقق الحد األمثل مةن
استخدام الموارد لدعم أقصى عدد ممكن من المشاركات مع الحفاظ في الوقت نفسه على تخصيص الموارد بنسب
مقاربة للمخصصات المحددة بمقدار  ،21/21/21ليصبح بالتالي هذا السيناريو هو سيناريو التخطيط والتنفيذ الذي
تطبقه أمانة صندوق الهيئة االستئماني.
ويوضح الشكل البياني  1أدناه النسب المئوية الفعلية المخصصة لملموعات البلدان الثالث في لميع األعوام على
أساس البيانات الخاصة بالمشاركات المدعومة فعليا .وهذه النسب مقاربة إلى حد كبيةر للمخصصةات المقةررة
سنويا ،ومنها مثال تلك المقررة لعام  1112بنسب  2/21/21وعام  1112بنسب  5/11/32وعام  1121بنسةب
 2/22/35وعام  1122بنسب  .2/12/22ويمكن تبرير انخفاض النسبة المئوية لمشاركات الملموعة  2في عةام
 1112بالصعوبات الموالهة في إدارة شؤون السفر الخاصة بتلك الملموعة والتي أسفرت عن انخفاض عام فةي
معدالت المشاركة المدعومة .وسيتسنى التحقق من هذا االفتراض بدءا من عام  1121عن طريةق التثبّةت مةن
المعلومات المستمدة من هذا المؤشر بمقارنتها بتلك المستمدة من المؤشر الخاص باإلدارة ( 2انظر أدناه).
الشكا البياني 2
تصنيف النسب المئوية للمشاركات بحسب المجموعات الفرعية
للبلدان
()4022-4002

الملموعة 3

الملموعة 4

الملموعة 2

ويرد أدناه تصنيف لعدد المشاركات المدعومة بحسب لنس المشارك في السنوات  ،1122-1112يبةيّن ولةود
خلل دائم في التوازن بين عدد الذكور واإلناث الحاصلين على الدعم من صةندوق الهيئةة االسةتئماني لغةرض
المشاركة في أعمال هيئة الدستور الغذائي .وال قِبَل لصندوق الهيئة االستئماني بتحقيق هذا التوازن بين اللنسةين
ألن البلدان هي المسؤولة عن ترشيح المندوبين لحضور التماعات الهيئة المقرّر أن يدعمها الصندوق .ولم تددرس
اآلثار التي يُحتمل أن تترتب على اختالل التوازن بين مشاركة اللنسين في أعمال هيئة الدستور الغةذائي .وقةد
ترذب الدول األعضاء في الهيئة أن تنظر في ما إذا كان هذا الموضوع عامال مهما يتعين بحثه لنبا إلى لنةب
مع معايير أخرى يُستعان بها حاليا في عملية صنع القرار في الحاالت التي تدتخذ فيها القةرارات علةى الصةعيد
الوطني بشأن المندوبين المشاركين في التماعات هيئة الدستور الغذائي.
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الشكا البياني 3
تصنيف المشاركات المدعومة بحسب جنس المشارك
()4022-4002

ذكور
إناث

الشكا البياني 4
مجموع عدد المشاركات بحسب جنس المشارك
()4022-4002
إناث

ذكور
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الحصيلة  2-1المشاركون الراضون عن مشاركتهم
السؤؤلاا الموؤؤروأ بشؤؤ ن هل يرى المشاركون أن الخبرة المستشفة من المشاركة في التماعةات هيئةة الدسةتور
الغذائي مهمة بالنسبة إلى األعمال المقبلة للهيئة في بلدانهم؟
الرصد
الملشر

المشاركون الراضون عن مشاركتهم والمرلح أن يعةزّزوا مشةاركتهم مسةتقبال فةي
التماعات هيئة الدستور الغذائي

التقييم العام للتقدم المُحرز

من المقرر تقييم الملشر في عام  2112واإلبالغ عنه في التقرير السنوي لعام 2112

الحصيلة  1-2المشاركون في أنشوة تنمية القدرات الممولة من صندوق الهيئة االستئماني
السؤؤلاا الموؤؤروأ بشؤؤ ن كيف ازداد عدد المشاركين الذين يرعاهم الصندوق في أنشطة تنمية القدرات؟
الرصد
الملشر

عدد المشاركين في كل واحد من أنشطة تنمية القدرات من المدعومين سنويا من صندوق
الهيئة االستئماني

التقييم العام للتقدم المُحرز

مرض .زيادة في معدالت رعاية الصندوق للفعاليات والمشاركين.

الشكا البياني 5
المدعومون من المشاركين في الدورات التدريبية
()4022-4002
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الجدوا 1
عدد المشاركين في كا واحد من أنشوة تنمية القدرات
2112
2112
2112
2115
12
82
52
55
مجموع عدد المشاركين
1
3
3
1
مجموع عدد الدورات التدريبية

2111
111
5

2111
123
5

الشكا البياني 8

النسبة المئوية للمشاركين المدعومين بحسب الجنس في الدورات التدريبية
لهيئة الدستور الغذائي ()4022-4002

إناث

ذكور

ويبيّن اللدول  2والشكل البياني  5زيادة كبيرة في عدد الفعاليات والمشاركات التي حظيت برعاية صندوق الهيئة
االستئماني في عامي  1121و .1122وقد قدّم الصندوق قبل عام  1121الدعم للدورات التدريبية األساسية التةي
تقيمها هيئة الدستور الغذائي للميع البلدان الواقعة في إقليم واحد من تلك المؤهلة للحصول على دعةم الصةندوق
بما يتمشى مع السياسات التي ينتهلها الفريق االستشاري المعني بالصندوق االستئماني .واعتدمِد في عةام 1121
تغيير في االتلاه لتلبية كل من احتيالات البلدان الواقعة في األقاليم التابعة للهيئة من دورات التةدريب اإلضةافية
المعدة خصيصا لغرض أعمال الهيئة وكذلك التحول االستراتيلي نحو تخصيص موارد إضةافية مةن صةندوق
الهيئة االستئماني لبناء قدرات البلدان واألقاليم على المشاركة بمزيد من الفعالية في التماعةات هيئةة الدسةتور
الغذائي .وترد أدناه حاشية 1تبيّن السنوات التي عُقِدت فيها التماعات للان التنسيق اإلقليميةة التابعةة لمنظمةة
األذذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ،ألن صندوق الهيئة االستئماني يُستخدم في أحيان كثيرة لدعم الدورات
التدريبية وحلقات العمل الخاصة بهيئة الدستور الغذائي المشتركة بين منظمة األذذية والزراعة ومنظمة الصةحة
العالمية التي تدعقد بالتزامن مع التماعات للان التنسيق اإلقليمية.

( 1113 1للنة التنسيق للدستور الغذائي في أفريقيا ( ،)CCAFRICAللنة التنسيق للدستور الغذائي في الشرق األدنى (،))CCNE
( 1112للنة التنسيق للدستور الغذائي في أفريقيا ( ،)CCAFRICAللنة التنسيق للدستور الغذائي في آسيا ( ،)CCASIAللنة التنسةيق
للدستور الغذائي في أوروبا ( ،)CCEUROللنة التنسيق للدستور الغذائي في أمريكا الالتينية والبحةر الكةاريبي ( ،)CCLACللنةة
التنسيق للدستور الغذائي في أمريكا الشمالية ولنوب ذرب المحيط الهادئ ( ،)CCNASWPللنة التنسيق للدستور الغذائي في الشةرق
األدنى (( 1121 ،))CCNEللنة التنسيق للدستور الغذائي في أوروبا ( ،)CCEUROللنة التنسيق للدستور الغذائي في أمريكا الالتينيةة
والبحر الكاريبي ( ،)CCLACللنة التنسيق للدستور الغذائي في أمريكا الشمالية ولنوب ذرب المحيط الهادئ (1122 ،)CCNASWP
(للنة التنسيق للدستور الغذائي في أفريقيا ( ،)CCAFRICAللنة التنسيق للدستور الغذائي في الشرق األدنى (.))CCNE
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وترد النسب المئوية العامة في الشكل البياني  2الذي يبين التصنيف بحسب لنس المشارك فةي أنشةطة تنميةة
القدرات .ويتبيّن من الرسم أن ثمة تفاوت في تمثيل اللنسين ولكن بدرلة أقل من تمثيلهما في المشاركات العامةة
الموضحة في الشكل البياني  2تحت الحصيلة .2-2
الحصيلة  2-2المشاركون الراضون عن أنشوة تنمية القدرات
السؤؤلاا الموؤؤروأ بشؤؤ ن هل يُرلح تطبيق المعارف المكتسبة من أنشطة تنمية القدرات الخاصة بهيئةة الدسةتور
الغذائي في اإلدارات الوطنية بطريقة تعزّز المشاركة في التماعات الهيئة؟
الرصد
الملشر

المشاركون الراضون عن أنشطة تنمية القدرات ويُرلح أن يطبقوا المعارف المكتسبة من
األنشطة في إداراتهم الوطنية

التقييم العام للتقدم المُحرز

من المقرر تقييم الملشر في عام  2112واإلبالغ عنه في التقرير السنوي لعام 2112

الحصيلة  1-3البيّنات العلمية المستمدة من البلدان الملهلة للحصوا على الدعم من صندوق الهيئة االستئماني
السؤؤلاا الموؤؤروأ بشؤؤ ن هل أسهم صندوق الهيئة االستئماني في عرض مدخالت محسنة مةن البيانةات العلميةة
والتقنية على هيئة الدستور الغذائي في مناقشاتها؟
الرصد
الملشر

البيانات المستمدة من المشاريع المدعومة من صندوق الهيئة االستئماني

التقييم العام للتقدم المُحرز

سيخضع هذا الملشر للتقييم ألوا مرة بعد مضي ستة أشهر على االنتهاء مؤن تنفيؤذ
المشروع الحالي بغية إجراء دراسات استقصائية في أربعة بلدان بش ن البيانات المتعلقة
بالسموم الفورية الموجود في الذرة الرفيعة.

الحصيلة  1-1البلدان المنتقلة إلى مرحلة التمويا الذاتي المواظبة على المشاركة في اجتماعات هيئة الدسؤتور
الغذائي بعد االنتقاا إلى تلك المرحلة
السؤؤلاا الموؤؤروأ بشؤؤ ن هل البلدان المنتقلة إلى مرحلة التمويل الذاتي من صندوق الهيئة االستئماني مواظبة على
المشاركة في التماعات هيئة الدستور الغذائي في الحاالت التي ما عاد فيهةا الصةندوق
الرصد
يرعى مشاركتها؟
النسبة المئوية لملموع البلدان المنتقلة إلى مرحلة التمويل الذاتي والمواظبة على المشاركة
الملشر
في للان هيئة الدستور الغذائي بعد انتقالها إلى تلك المرحلة
مرض .أكثر من  ٪21من البلدان المواظبة على المشاركة في اجتماعات الهيئة.
التقييم العام للتقدم المُحرز

الشكا البياني 2
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النسبة المئوية لجميع البلدان المنتقلة إلى مرحلة التمويا الذاتي المواظبة على المشاركة
في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي بعد االنتقاا إلى تلك المرحلة ()4022-4002

البلدان المنتقلة إلى مرحلة التمويل الذاتي المواظبة على المشاركة

البلدان المنتقلة إلى مرحلة التمويل الذاتي ذير المشاركة

الشكا البياني 2
النسبة المئوية لجميع البلدان المنتقلة إلى مرحلة التمويا الذاتي المواظبة على المشاركة
في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي بعد انتقالها إلى تلك المرحلة

البلدان المنتقلة إلى مرحلة التمويل الذاتي المواظبة على المشاركة

البلدان المنتقلة إلى مرحلة التمويل الذاتي ذير المشاركة
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الشكا البياني 2
النسبة المئوية لجميع البلدان المنتقلة إلى مرحلة التمويا الذاتي المواظبة على المشاركة
بحسب اإلقليم ()4023-4002

أمريكا الشمالية
ولنوب ذرب
المحيط الهادئ

الشرق األدنى

أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي

اإلقليم
أفريقيا
آسيا
أوروبا
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
الشرق األدنى
أمريكا الشمالية ولنوب ذرب المحيط الهادئ

أوروبا

آسيا

أفريقيا

ملموع عدد البلدان المنتقلة
إلى مرحلة التمويا الذاتي
21
2
2
11
2
2

وتوضح البيانات الواردة في األشكال البيانية أعاله أن هناك نسبة  ٪22عموما من البلدان المنتقلة إلةى مرحلةة
التمويل الذاتي من صندوق الهيئة االستئماني تواظب على المشاركة في التماع واحد على األقل من التماعةات
الهيئة في السنوات الالحقة النتقالها من الصندوق .وقد كان عام  1122معلما بارزا انتقل فيه  13بلدا إضافيا إلى
مرحلة التمويل الذاتي ،منها نسبة  ٪52‚2من ملموعة أقل البلدان نموا والبلدان المنخفضة الدخل /المتدنية التنمية
البشرية .وبرذم ذلك تلدر اإلشارة إلى أن نسبة  ٪32من لميع البلدان المنتقلة إلى مرحلة التمويل الذاتي التةزال
مواظبة على المشاركة إلى حد ما في التماعات هيئة الدستور الغذائي .وقد أُعِيد مرة أخرى السواد األعظم مةن
البلدان التي علزت عن االستمرار في المشاركة إلى الصندوق االستئماني في إطار الملموعة  2اللديدة.
الحصيلة  2-1مشاركة البلدان النامية بمجملها في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي
السؤؤلاا الموؤؤروأ بشؤؤ ن هل يولد تغييرات عامة في نطاق مشاركة البلدان النامية في التماعات هيئةة الدسةتور
الغذائي؟
الرصد
الملشر

ملموع عدد المندوبين المشاركين من البلدان النامية وتلك التي تمر اقتصاداتها بمرحلةة
انتقالية في التماعات هيئة الدستور الغذائي
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التقييم العام للتقدم المُحرز

غير مرض .مشاركة البلدان النامية متدنية عموما ونسبة المشاركات المدعومؤة مؤن
صندوق الهيئة االستئماني مرتفعة.
الشكا البياني 211

مجموع عدد المندوبين المشاركين من البلدان النامية
في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي

البلدان المدعومة من صندوق الهيئة االستئماني

البلدان المدعومة

ويوضح الشكل البياني أعاله الزيادات الكبيرة الطارئة على مشاركة البلدان النامية في التماعات هيئةة الدسةتور
الغذائي من عامي  1112و 1112وحتى عام  1112الذي سُلِّلت فيه مشاركات ملموعها  2212مشةاركة مةن
البلدان النامية حصلت نسبة  ٪21منها على تمويل ذاتي (بدعم من بلدان تستخدم موارد وطنية أو مصادر تمويةل
أخرى ذير صندوق الهيئة االستئماني) ،فيما حصلت نسبة  ٪21من تلك المشاركات على دعم من صندوق الهيئة
االستئماني .ويُالحظ أن عام  1112شهد انخفاضا كبيرا في عدد المشاركات عموما وصل إلى  2111مشةاركة،
وقد تأكد هذا االتلاه في عام  2152( 1121مشاركا إلماال) مع زيادة طفيفة طةرأت فةي عةام 2222( 1122
مشاركة) .وبلغت النسب المئوية للدعم المقدم من صندوق الهيئة االستئماني من إلمالي ما قدمه من دعم في تلةك
السنوات ( ٪22في عام  )1112و( ٪22في عام  )1121و( ٪22في عام .)1122
ولم تدحلّل األسباب المولبة النخفاض مستويات المشاركة ،فقد تدعزى إلى مرحلة الركود التةي بةدأت فةي عةام
 ،1112وقد تكون ذات صلة بأنماط التلارة واالستثمار ،وقد تدرد إلى ولود اختالفات كبيرة بين البلةدان .وثمةة
أسئلة أخرى مطروحة تتعلق بماهية من يستأثر بمعظم نسبة انخفاض مستويات المشاركة هذه من البلدان الناميةة
وتلك التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية .ومع أن الدول األعضاء في هيئة الدستور الغذائي قد تكون مهتمة فةي
تحليل هذه األسئلة فةإنه يلزم إخضاعها لمزيد من البحث خارج نطاق صندوق الهيئة االستئماني.
والهدف من صندوق الهيئة االستئماني هو أن يكون بمثابة محفز للمشاركة في التماعات هيئة الدستور الغةذائي
والعمل مع الهيئات األم والدول األعضاء في هيئة الدستور الغذائي سعيا إلى تمكين البلدان النامية وتلك التي تمةر
اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من المواظبة على المشاركة في التماعات الهيئة بعد انتهاء عمةر صةندوق الهيئةة
االستئماني ،وضمانا لتمكينها من المواظبة على ذلك .لذا ينبغي أن يكون الهدف المحدد السعي إلى إحداث زيةادة
مطردة في نسبة المشاركات الممولة ذاتيا خالل السنوات المتبقية لبلوغ نسبة  ٪21فما فوق.
 2لم تددرج للان التنسيق اإلقليمية المشتركة بين منظمة األذذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ألن االلتماعات التةي كانةت
تعقدها تلك الللان في السنوات السابقة كانت تشهد مشاركة أكبر من البلدان النامية وتلك التي تمر اقتصاداتها بمرحلةة انتقاليةة فةي
ل فيما يخصه.
التماعات الللان اإلقليمية ك ّ
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الحصيلة  3-1البلدان القادرة على دعم مشاركتها باستخدام مصادر تمويا وونية أو مصادر أخرى
السؤؤلاا الموؤؤروأ بشؤؤ ن هل البلدان المؤهلة للحصول على دعم من صندوق الهيئة االستئماني مسةتوفية لشةرط
تمويلها المتناسب بنسبة ٪51؟
الرصد
الملشر

التقييم العام للتقدم المُحرز

ملموع عدد البلدان المؤهلة للحصول على دعم من صندوق الهيئة االستئماني والحاصلة
على  ٪51مما تقتضيه حالة التمويل المتناسب بالللوء إلى خيار واحةد أو أكثةر مةن
خيارات استيفاء شرط الحصول على دعم الصندوق
غير مرض .انخفاض كبير في عدد البلدان المستوفية تماماً لشرو التمويا المتناسب.

وشهد عدد البلدان الحاصلة على  ٪51مما تقتضيه حالة التمويل المتناسب من تلك المستوفية تماما لشرط التمويل
المتناسب هبوطا حادا في عامي  1121و .1122فمن أصل  22بلدا حصلت على  ٪51مما تقتضيه حالة التمويل
المتناسب في عام  1121كان هناك  22بلدا فقط استوفى تماما شرط التمويل المتناسب 3و 21بلدان اسةتوفت ذاك
الشرط لزئيا ،فيما لم يستوفه  23بلدا آخر على اإلطالق (لتنتفي المشاركات المدعومة ذاتيا في ذلك العام) .أمةا
في عام  1122فقد كان هناك من أصل  25بلدا حاصال على  ٪51مما تقتضيه حالة التمويل المتناسةب  2بلةدان
فقط استوفت الشرط المذكور ،و 2بلدان استوفته لزئيا ،و 22بلدا آخر لم يستوفه على اإلطالق .ويشير التصنيف
بحسب ملموعات البلدان إلى أن الملموعتين  2و 1توالهان أشد الصعوبات في استيفاء شرط التمويل المتناسب.
وسيلزم رصد تلك البلدان عن كثب عندما تمضي قدما في االنتقال إلى مرحلة التمويل الذاتي ضمانا التخاذ لميةع
ما يلزم من تدابير على المستوى القطري لتزويدها بدعم سياسي واقتصادي يكفل مواظبتها على المشةاركة فةي
التماعات هيئة الدستور الغذائي.
الشكا البياني 11
مجموع البلدان الحاصلة على  ٪20مما تقتضيه حالة التمويا المتناسب
والمستوفية لشروو التمويا المتناسب ()4022-4002

غم

مج

مت

م ت= الشرو مستوفى تماماً؛ م ج= الشرو مستوفى جزئياً؛ غ م= الشرو غير مستوفى.

الشكا البياني 12
3

النسبة المئوية للبلدان الحاصلة على  ٪20مما تقتضيه حالة التمويا المتناسب
)4022
-4002
المتناسب
التمويا
لشروو
الشرط مستوفى تماما (م ت):والمستوفية
العام؛ الملموعةة  2 = 1مشةاركات
خالل
ذاتية (التمويل
مشاركات
ب=2
الملموعتان 2أ و2

مدعومة ذاتيا خالل العام؛ الملموعتان 2أ و2ب =  1-2مشاركة ذاتية التمويل خالل العام (رهنا بمستوى الدعم المقدم من صةندوق
الهيئة االستئماني)
الشرط مستوفى لزئيا (م ج) :الملموعتان 2أ و2ب =  1-2مشاركة ذاتية التمويل خالل العام؛ الملموعة  1-2 = 1مشاركة ذاتيةة
التمويل خالل العام؛ الملموعتان 2أ و2ب = مشاركة واحدة ذاتية التمويل خالل العام.
الشرط ذير مستوفى (غ م) :ال تولد مشاركات ذاتية التمويل خالل العام (من الملموعات كافة).
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غم

مج

مت

م ت= الشرو مستوفى تماماً؛ م ج= الشرو مستوفى جزئياً؛ غ م= الشرو غير مستوفى.

الشكا البياني 13
النسبة المئوية لبلدان المجموعة  2الحاصلة على  ٪20مما تقتضيه حالة
التمويا المتناسب والمستوفية لشروو التمويا المتناسب ()4022-4002
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غم

مج

مت

م ت= الشرو مستوفى تماماً؛ م ج= الشرو مستوفى جزئياً؛ غ م= الشرو غير مستوفى.

الشكا البياني 14
النسبة المئوية لبلدان المجموعة  4الحاصلة على  ٪20مما تقتضيه حالة
التمويا المتناسب والمستوفية لشروو التمويا المتناسب ()4022-4002

غم

مج

مت

م ت= الشرو مستوفى تماماً؛ م ج= الشرو مستوفى جزئياً؛ غ م= الشرو غير مستوفى.

الشكا البياني 15
النسبة المئوية لبلدان المجموعة  3الحاصلة على  ٪20مما تقتضيه حالة
التمويا المتناسب والمستوفية لشروو التمويا المتناسب ()4022-4002
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غم

مج

مت

م ت= الشرو مستوفى تماماً؛ م ج= الشرو مستوفى جزئياً؛ غ م= الشرو غير مستوفى.

الحصيلة  1-2البلدان الملهلة للحصوا على دعم من صندوق الهيئة االستئماني التي تقدم تعليقات خوية فؤي
اجتماعات هيئة الدستور الغذائي
السؤؤلاا الموؤؤروأ بشؤؤ ن كيف تتطور مشاركة البلدان المؤهلة للحصول على دعم من صندوق الهيئة االستئماني في
أعمال هيئة الدستور الغذائي؟
الرصد
الملشر

التقييم العام للتقدم المُحرز

تقديم البلدان المؤهلة للحصول على دعم من صندوق الهيئة االستئماني تعليقات خطية إلى
للان هيئة الدستور الغذائي
من المقرر تقييمه في عام  2112واإلبالغ عنه في التقرير السنوي لعام 2112

الحصيلة  2-2البلدان الملهلة للحصوا على دعم من صندوق الهيئة االستئماني التي تقدم ولبات كاملؤة فؤي
وقتها
السؤؤلاا الموؤؤروأ بشؤؤ ن هل تحرص البلدان المؤهلة للحصول على دعم من صندوق الهيئة االستئماني على تعزيز
قدراتها على التخطيط للحصول على الدعم الالزم للمشاركة في للةان هيئةة الدسةتور
الرصد
الغذائي وعلى التماس هذا الدعم؟
الملشر

التقييم العام للتقدم المُحرز

النسبة المئوية للبلدان المؤهلة للحصول على دعم من صندوق الهيئة االسةتئماني التةي
ترسل طلبات مستكملة تماما وتحدّث تقاريرها بحلول يةوم  22تشةرين األول /أكتةوبر
وبحلول منتصف شهر كانون الثاني /يناير من كل عام
يجري تحديد البيانات األساسية في إوار إجراءات تقديم الولبؤات فؤي عؤامي 2111
و ،2112ومن المقرر اإلبالغ عنها في التقرير السنوي لعام .2112

الحصيلة  3-2القدرات الملسسية للبلدان
السؤؤلاا الموؤؤروأ بشؤؤ ن هل القدرات المؤسسية للبلدان تدعم مشاركتها الفعالة في التماعات هيئة الدستور الغذائي؟
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الرصد

الملشر

التقييم العام للتقدم المُحرز

CX/CAC 12/35/13-Add.1

لودة التحضيرات السابقة للمشاركة في االلتماعات وأنشطة المتابعة الالحقة لها

من المقرر أن تحلله أمانة صندوق الهيئة االستئماني /منظمة األغذية والزراعة /منظمة
الصحة العالمية في عام  2112لإلبالغ عنه في التقرير السنوي لعام .2112

الحصيلة  4-2المشاركون في أنشوة تنمية القدرات ممّن يوبقون المعارف المكتسبة
السؤؤلاا الموؤؤروأ بشؤؤ ن هل يتعين على المشاركين في أنشطة تنمية القدرات ممّن يطبقون المعارف المكتسةبة أن
يعزّزوا إسهامهم في تحديد معايير هيئة الدستور الغذائي؟
الرصد
الملشر

التقييم العام للتقدم المُحرز

النسبة المئوية للمشاركين في أنشطة تنمية القدرات ممّن يصرحون بأنهم يطبقون المعارف
المكتسبة من األنشطة المضطلع بها

من المقرر تقييمه في عام ( 2113أي متابعة أنشوة تنمية القدرات المضولع بتنفيؤذها
في عام  )2112واإلبالغ عنه في التقرير السنوي لعام 2113

الحصيلة  1-3البيّنات العلمية المستمدة من البلدان الملهلة للحصوا على دعم من صندوق الهيئة االسؤتئماني
تسهم في مناقشات هيئة الدستور الغذائي
السؤؤلاا الموؤؤروأ بشؤؤ ن هل تسهم البيّنات العلمية في عملية صنع قرارات هيئة الدستور الغذائي؟
الرصد
الملشر

التقييم العام للتقدم المُحرز

تستند القرارات التي تتخذها هيئة الدستور الغذائي داخل الللنة (الللةان) المعنيةة إلةى
ملموعة أكبر من البيانات العلمية المستمدة من المشاريع الممولة مةن صةندوق الهيئةة
االستئماني
من المقرر تقييمه في دورة االجتماعات ذات الصلة التي تعقدها الهيئة بعد ستة أشؤهر
على األقا من تقديم التقرير النهائي للمشروع واإلبالغ عن بيانات ونتائج التقيؤيم فؤي
التقرير السنوي عن السنة المعنية.

اإلدارة  - 1المشاركون الذين حصلوا على دعم من صندوق الهيئة االسؤتئماني ولؤم يحضؤروا االجتماعؤات
المحدّدة
السؤؤلاا الموؤؤروأ بشؤؤ ن هل تدكيّف اإللراءات اإلدارية لصندوق الهيئة االستئماني وفقا الحتيالات المستفيدين منه
وواقعهم؟
الرصد
الملشر

التقييم العام للتقدم المُحرز

النسبة المئوية للمشاركين الذين حصلوا على دعم من صندوق الهيئةة االسةتئماني ولةم
يحضروا االلتماعات المحدّدة ألي سبب كان

من المقرر تحديد البيانات األساسية في عام  2112واإلبالغ عنها في التقرير السؤنوي
لعام .2112

اإلدارة  - 2مستوى رضى المستفيدين
السؤؤلاا الموؤؤروأ بشؤؤ ن هل تتلاوب إدارة صندوق الهيئة االستئماني تلاوبا وافيا؟
الرصد
الملشر

التقييم العام للتقدم المُحرز

النسبة المئوية للمستفيدين الراضين عن إدارة صندوق الهيئة االستئماني

من المقرر تقييمه في عام  2112واإلبالغ عنه في التقرير السنوي لعام 2112
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التدبير  - 1مستوى رضى أصحاب المصلحة عن إدارة الصندوق
السؤؤلاا الموؤؤروأ بشؤؤ ن هل يلبي صندوق الهيئة االستئماني كما ينبغي احتيالات الدول األعضاء في هيئة الدستور
الغذائي بشأن المشاركة الواسعة النطاق والفعالة في التماعات الهيئة؟
الرصد
الملشر

التقييم العام للتقدم المُحرز

النسبة المئوية ألصحاب المصلحة في صندوق الهيئة االستئماني ممّن يشعرون بالرضةى
عن إدارة الصندوق.
من المقرر تقييمه في عام  2112واإلبالغ عنه في التقرير السنوي لعام 2112

