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برنامج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
هيئة الدستور الغذائي
الدورة الثامنة والثالثون ،مركز املؤمترات الدولي يف جنيف
جنيف ،سويسرا 11-6 ،يوليو/متوز 5112

املسائل الناشئة عن أعمال منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
مشروع وحساب األمانة املشرتكان بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
لتعزيز املشاركة يف هيئة الدستور الغذائي

التقييم النهائي للمشروع
موجز تنفيذي

تتضمن هذه الوثيقة املوجز التنفيذي للتقييم النهائي ملرشوع ساا امأااةة املرشرك بني انظمة امأغذية عالزراعة عانظمة
الصحة العاملية ( .للتقويو الكاال ،راجع

الوثيقة ) CX/CAC 15/38/18-Add.3
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موجز
أجوي تقييم ةهائي ملرشوع عساا

امأااةة املرشركني بني انظمة امأغذية عالزراعة عانظمة الصحة العاملية لتعزيز

املرشاركة يف هيئة الدستور الغذائي ،يف الفرة اا بني يوةيو/سزيوان

4102

عفربايو/شباط  .4102عأطلق ساا أااةة

هيئة الدستور الغذائي يف عام  4112ان قبل املديوين العااني ملنظمة امأغذية عالزراعة عانظمة الصحة العاملية ،ملااعدة
البلدان النااية عالبلدان اليت ميو اقتصادها مبوسلة اةتقالية ،لتعزيز ااتوى ارشاركتها الفعالة يف هيئة الدستور الغذائي.
عيهدف ساا

أااةة هيئة الدستور الغذائي أساساً إىل حتقيق هذا اهلدف ان خالل توفري املوارد للبلدان املؤهلة

للمرشاركة يف اجتماعات هيئة الدستور الغذائي عالدعرات التدريبية ،عكذلك إىل متكينهم ان إعداد البياةات العلمية
عالتقنية املتعلقة بعملية عضع املعايري للدستور الغذائي.
عكان الغوض ان التقييم النهائي للمرشوع تقييم أداء عةتائج ساا
عةصف ان فرة عموه ،أي

04

أااةة هيئة الدستور الغذائي بعد عرشو سنوات

سنة .عستاتخدم ةتائج التقييم النهائي للمرشوع  ،إىل جاةب اصادر أخوى ان

املعلواات ،إلثواء املناقرشات يف انظمة امأغذية عالزراعة عانظمة الصحة العاملية ،عفيما بني الدعل امأعضاء يف هيئة
الدستور الغذائي ،برشأن التدابري املاتقبلية احملتملة ،اليت قد تكون ضوعرية لتعزيز زيادة املرشاركة الفعالة يف الدستور
الغذائي ان قبل البلدان النااية عالبلدان اليت يرشهد اقتصادها اوسلة اةتقالية.
عكاةت امأهداف احملددة للتقييم كما يلي:
(أ) تقييم ةتائج ساا أااةة هيئة الدستور الغذائي اقابل امأهداف عالنتائج املعلنة يف الوثيقة التأسياية
للمرشوع .
( ) حتديد ةقاط القوة عالضعف يف ساا أااةة هيئة الدستور الغذائي عحتليلها ان املنظورين االسراتيجي
عالترشغيلي على سد سواء.
(ج) حتديد الدرعس اليت ميكن استخالصها ان العمليات عةتائج ساا أااةة هيئة الدستور الغذائي ملرشاريع
مماثلة يف املاتقبل.
عسددت اختصاصات التقييم (اةظو املرفق ألف) أسئلة اعايري التقييم عمت عضع اصفوفة تقييم كاالة (اةظو املرفق باء)
مبا يف ذلك قائمة كاالة ان امأسئلة الفوعية لكل ان اعايري التقييم .عمت مجع أدلة لدعم ةتائج التقييم ان خالل عدة
ااارات حتقق ،مبا يف ذلك اواجعة الوثائق ،عاملقابالت (استكملت  24اقابلة) ،عجمموعات الركيز ( 04ارشاركا)،
عاالستطالعات على اإلةرةت ( 01ارشاركا) عدراسات احلاالت القطوية ( 411ارشارك يف  02بلدا).
عمت داج النتائج ان كل ااار حتقق يف اصفوفة عوض تقدميي عةتائج أعلية ،مت تقدميها إىل الفويق االسترشاري حلاا
امأااةة يف ينايو/كاةون الثاةي  .4102عاستنادا إىل املالسظات اليت قداها الفويق االسترشاري حلاا امأااةة ،عُضع
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ارشوع تقويو ملزيد ان الترشاعر ،عيف ةهاية املطاف عُضع تقويو التقييم النهائي .عقد سدد التقييم جمموعة ان
االستنتاجات عالتوصيات لينظو فيها الفويق االسترشاري حلاا امأااةة.
عاعتبارا ان ديامرب/كاةون امأعل  ،4102كان ساا امأااةة قد تلقى أكثو ان  0081اليون دعالر أاويكي ان  02دعلة
عضو يف هيئة الدستور الغذائي عاالحتاد امأعرعبي كمنظمة عضو يف هيئة الدستور الغذائي ،عقد أةفق
دعالرا أاويكيا.

17 708 969

االستنتاجات
لقد كان ساا أااةة هيئة الدستور الغذائي ةاجحاً جداً يف أداء عاليته امأساسية .عقد كان توسيع ارشاركة البلدان
النااية هو الركيز امأساسي حلاا امأااةة عاجملال الوئياي للنرشاط كل سنة انذ بداية احلاا  .عقد عاجل احلاا ،
عياتمو مبعاجلة ،ساجة سقيقية للبلدان النااية عالبلدان اليت ميو اقتصادها مبوسلة اةتقالية ،عكان ذلك جمال عاضح
للركيز ان قبل العديد ان اجلهات املاحنة .عقد دعم ساا أااةة هيئة الدستور الغذائي  4110ارشارك بني عام
عديامرب/كاةون امأعل  ،4102أع

02

يف املائة مما جمموعه

14 800

ارشاركة عطنية اؤهلة .عأةفق احلاا

 9 666 434دعالرا أاويكيا على هذا الناتج خالل الفرة ةفاها ،أع اا يعادل
عيعكس اإلةفاق

22

يف املائة ان إمجالي اإلةفاق ،أع

01

4112

4 654

دعالرا أاويكيا لكل ارشاركة.

يف املائة ان ةفقات النرشاط .عغالبية املرشاركون

(51-52

يف

املائة) راضون أع راضون جدا مبرشاركتهم .عان اإلجنازات الكربى أةه سالياً هناك عدد أكرب ان البلدان النااية اليت
متول ارشاركتها بنفاها اقارةة مبا كان عليه الوضع قبل بداية ساا أااةة هيئة الدستور الغذائي.
عقد متكن ساا امأااةة ان اإلساطة علما باالستياجات املتغرية للبلدان عإدخال املزيد ان امأةرشطة املتصلة باهلدف
الثاةي حلاا امأااةة" ،تعزيز املرشاركة" ،عذلك ان خالل توفري سلقات العمل اإلقليمية بصورة رئياية .عاع أةها
بدأت يف عقت ابكو يف عام  ،4112توسخت سلقات العمل اإلقليمية يف عام

4111

عاستموت بعد ذلك .عقد دعم

ساا امأااةة  052ارشاركة يف  22سدث لبناء القدرات حلاا امأااةة اا بني  4112ع ،4102بكلفة بلغ جمموعها
1 832 576
2 052

دعالرا أاويكيا (أع

01

يف املائة ان جممو النفقات ،أع

02

يف املائة ان ةفقات امأةرشطة) ،أع اا يعادل

دعالرا أاويكيا لكل ارشاركة .عتواعست امأسداث يف احلجم عاملدة ان يوم عاسد

( 2أسداث) ،أع

2

أيام أع أكثو

(41

سدثا) ،ليصبح جممو عدد أيام التدريب للفود

(00

سدثا) ،إىل يواني

2 914

بكلفة قدرها حنو

 22دعالرا أاويكيا لكل يوم تدريب للفود.
عيتعلق اهلدف الثالث حلاا أااةة هيئة الدستور الغذائي "بزيادة توافو امأدلة العلمية يف الدستور" .عقد كان هناك
ةتائج اتباينة يف هذا اجملال ،عيوجع ذلك جزئيا إىل بدء امأةرشطة يف هذا اجملال اؤخوا يف عام  .4104عيعود ذلك إىل
جمموعة اتنوعة ان امأسبا  ،مبا يف ذلك اواصلة الركيز ،عن قصد ،على اهلدف امأعل املتعلق بتوسيع املرشاركة
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عصعوبة حتديد التدخالت املناسبة هلذا اهلدف .عكان النرشاط امأساسي ارشوع الاموم الفطوية يف الذرة الوفيعة ،الذي
علد قدرا كبريا ان البياةات العلمية .غري أن النتائج النهائية لذلك املرشوع ليات اعوعفة ستى عقت إعداد هذا التقويو.
عيتضمن التقويو استنتاجات أخوى فيما يتعلق بكل ان اعايري التقييم .عباإلضافة إىل االستنتاجات برشأن الفعالية
املذكورة أعاله ،فإن بعض االستنتاجات امأكثو بوعزاً هي:
0

 إذا مت احلفاظ على هدف توسيع املرشاركة ،فإن بعض البلدان اليت ميو اقتصادها مبوسلة اةتقالية ستتطلب اااعدةااتموة للمرشاركة الفعلية .عقد أصبحت املرشاركة الفعالة اوضع توكيز أكرب للبلدان املؤهلة ،علكنها حباجة إىل
الدعم على أساس كل بلد على سدة.

- 4اطلو املزيد ان حتديد االستياجات عتصميم الربااج "لزيادة توافو امأدلة العلمية يف الدستور الغذائي" ،اليت
ستامح حلاا امأااةة بتصميم النُهج عامأةرشطة املناسبة يف ضوء احلقائق الترشغيلية عاملالية للحاا  ،إذا اا قور
اإلبقاء على هذا اهلدف يف املاتقبل.
 - 2مت حتديد هدف التنمية العالي املاتوى يف إطار النتائج حلاا امأااةة برشكل اوتفع للغاية .عيف سني أن اااهمة
املعايري لاالاة امأغذية عاضحة ان الناسية النظوية ،فإن هناك عواال كثرية ان الناسية العملية ،عالعديد ان
أصحا املصلحة ،الذين يؤثوعن على ةظام سالاة امأغذية يف بلد اا ،لتكون هذه املااهمة أساسا لتقييم التقدم
احملوز عةتائج ابادرة اثل ابادرة ساا أااةة هيئة الدستور الغذائي .عجيب حتديد إطار ةتائج ساا امأااةة
بطويقة أكثو االءاة لنطاقه عجمال ةفوذه املعقول .عينبغي أن يوكز إطار ةتائج احلاا أكثو على املرشاركة الفعالة
ععملية عضع املعايري ،بدال ان تنفيذ املعايري عاآلثار على أةظمة سالاة امأغذية ،أع التجارة الدعلية ،أع امأغذية
الاليمة عاملغذية.
 - 2عسيتم حتديد االستدااة ان خالل الاياق الوطين .عيتضمن افتاح احلل رفع أعلوية ارشاركة الدستور الغذائي على
املاتوى الوطين اع الوزارات املوكزية عصنا القوار الاياسي .عمل يصمم املرشوع أبدا أةرشطة حمددة ملعاجلة هذه
املرشكلة اجلذرية.
 - 2عان الواضح أن ساا امأااةة كان له أثو إجيابي على زيادة الوعي برشأن أهمية الدستور الغذائي يف البلدان
املؤهلة ان خالل تعويض املرشاركني يف عملية عضع املعايري الدعلية لألغذية اليت جتوي يف هيئة الدستور الغذائي،
عقد قدم اعلواات قيمة عن كيفية هيكلة عإقااة البنية امأساسية للدستور الغذائي على املاتوى الوطين.
 - 4عةظوا للرشكل احلالي لتصميم بوةااج ساا امأااةة عتوقعاته اليت تراعح ان تعزيز املرشاركة الفعالة لدعم توليد
البياةات العلمية ،فإةه ليس امأاثل .عاع ازيد ان الركيز على بناء القدرات ،ععضع عتنفيذ بوةااج الاموم
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الفطوية يف الذرة الوفيعة ،كان هناك اعتماد على انظمة الصحة العاملية عانظمة امأغذية عالزراعة للمااهمات بوقت
املوظفني ،امأاو الذي قد ال يكون ااتدااا على املدى الطويل.
 - 1يقوم ساا أااةة هيئة الدستور الغذائي بتقييم عاواقبة عمله برشكل فعال .عةتيجة لذلك ،سدد العديد ان الدرعس
املاتفادة ،علكن مت اختاذ عدد قليل انها للعمل ،عيف بعض احلاالت ،لفرات حمدعدة ان الوقت .عكمثال على
ذلك ،أثريت ااألة التوجيه كمجال للحصول على الدعم فيه يف عام  ،4111علكن مت إجواء جتوبة فقط يف عام
 .4104عقد القت التجوبة استقباال جيدا عةاجحا ،علكنه مل يتم تكوارها أبداً.
التوصيات
تقدم التوصيات التالية إىل الفويق االسترشاري املعين حباا امأااةة للنظو فيها:
- 80

وضع اسرتاتيجية تروجيية وللمشاركة للدستور الغذائي مع األمانة العامة هليئة الدستور الغذائي،
للدعوة إىل الدعم الوطين لربامج الدستور الغذائي .عيناجم ذلك اع اهلدف  2ان اخلطة االسراتيجية هليئة
الدستور الغذائي عسوف يااعد على اعاجلة امأسبا اجلذرية للعواال اليت تؤثو على استدااة ارشاركة البلدان
النااية يف الدستور .عهناك أيضا ساجة لوفع أعلوية عاكاةة سالاة امأغذية يف انظمة الصحة العاملية عانظمة
امأغذية عالزراعة ةفاها .عغالبا اا تكون الظوعف على املاتوى الوطنية اةعكاسا للمرشهد الدعلي ،عإذا مل تكن
سالاة امأغذية بندا ذا أعلوية لدى اهليئات الوئاسية يف انظمة الصحة العاملية عانظمة امأغذية عالزراعة فإةه
ان الصعب الدعوة هلا على املاتوى الوطين.

- 84

إعادة حتديد أهداف الربنامج يف ضوء االحتياجات املتطورة للبلدان املؤهلة .هناك اوضو يتكور يف مجيع
ةتائج التقييم عهو أن ساا امأااةة كان بوةااج ملدة  04سنة عقد مت إدخال تعديالت طوال الفرة استنادا إىل
عمليات تقييم عرصد ااتموة .عاع ذلك ،لقد كاةت التغيريات حمدعدة بابب النطاق امأصلي (عثيقة املرشوع )،
عيف بعض امأسيان ،كان تنفيذها بطيء .عفيما تنظو انظمة الصحة العاملية عانظمة امأغذية عالزراعة بربةااج
خلف ،هناك فوصة لضمان تأسيس عملية ختطيط تكوارية ان شأةها أن تامح بالتعديالت يف الوقت املناسب
لنطاق عأهداف املرشوع الستيعا التغريات يف بيئة العمل ،عكذلك تطور استياجات عأعلويات البلدان املؤهلة.

- 82

حتسني التقارير املالية .ينبغي تقديم املقارةات ان سنة إىل أخوى للاماح بإجواء املقارةات .عينبغي حتديد
أي تكاليف لدعم الربةااج (النفقات العااة) بصورة عاضحة ،باإلضافة إىل تكاليف إدارة املرشوع عالتكاليف
اإلدارية .عينبغي أن تبذل انظمة الصحة العاملية عانظمة امأغذية عالزراعة اجلهود جلمع املعلواات عتقديم
التقاريو برشأن املااهمة العينية اليت يتم اةفاقها على ساا أااةة هيئة الدستور الغذائي.
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- 82

حتسني حتليل تكلفة حساب أمانة هيئة الدستور الغذائي .ميكن أن يكون هناك تعويفات أفضل برشأن
التكاليف (على سبيل املثال ،اا هي التكاليف املتضمنة يف سلقات العمل التدريبية قبل اجتماعات هيئة
الدستور الغذائي ،عاا هو البدل للتربعات العينية) ،للتمكن ان تقديم حتاليل عن تكاليف أةرشطة املرشوع .

1

 - 82للمشاركة الفعالة ،ينبغي أن يكون هناك نهج يقيم شروط كل من املندوبني األفراد والبلدان على حدة:
عبالنابة لألفواد ،قد يرشمل ذلك على اا يلي:
•

جيب تربيو املندعبني اجلدد ،املعينني مأعل اوة ،تربيوا تااا يف الطلب؛

•

جيب أن يكمل املندعبون اجلدد ،املعينني مأعل اوة ،الدعرة التدريبية عرب اإلةرةت (اع اختبار)؛

•

ينبغي توأاة/إرشاد املندعبني اجلدد ،املعينني مأعل اوة ،ان قبل أعضاء أكثو خربة ،أع خرباء يف
املوضو  ،أع أطواف ثالثة؛

•

ينبغي تقييم املندعبني اجلدد ،املعينني مأعل اوة ،ان قبل اوشد/شويك ،يف ةهاية االجتما  ،عينبغي
تقديم التقويو للبلد.

عبالنابة للبلدان ،قد يرشمل ذلك على اا يلي:
• تغيري عملية تقديم الطلب :هناك طلبات اتعددة الانوات ،استنادا إىل اسراتيجيات املرشاركة اليت
تدل على االتااق ،عحتديد الدعر املقرح حلاا أااةة هيئة الدستور الغذائي ،عسزاة اوةة ان
املااعدة؛
•

بالنابة للبلدان امأخوى غري القادرة على االلتزام مبتطلبات التمويل املتعدد الانوات ،ميكن متويل
دعمهم بناء على أساس عمليات تقديم الطلبات احلالية؛

•

اسرام اخلطوط التوجيهية اخلاصة بك .ميكن أن تتأخو عملية تقديم الطلبات عأن ال تقبل .عميكن
رفض الطلبات لكوةها غري اكتملة أع غري اوضية.
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إجراء حتليل فيما يتعلق باحتياجات البلدان بشأن زيادة توافر األدلة العلمية ،عتطويو جمموعة عاضحة ان
أةرشطة املرشوع اليت ميكن أن تدعمها ابادرات اثل ساا أااةة هيئة الدستور الغذائي .عهناك إمجا بني
أصحا املصلحة يف املرشوع أن توفري البياةات العلمية هليئة الدستور الغذائي أاو اهم للغاية .بيد أن هناك
جمموعة عاسعة ان اآلراء برشأن اجملاالت احملتملة لتدخل ساا امأااةة لدعم هذا اهلدف .عترشري هذه

1

على سبيل املثال ،هل تكون سلقة تدريب قبل يوم عاسد ان اجتما تنايق إقليمي فعالة ان سيث التكلفة ،أم أن هناك قيمة أكرب يف سلقة تدريب متتد على
يواني أع ثالثة؟ عهل يؤدي جتميع بدل اإلقااة اليواي حللقات العمل إىل عفورات يف التكاليف؟ عإن الفكوة عراء جتميع بدل اإلقااة اليواي هي أن يتلقى
املضيف أع املاؤعل عن احلدث بدالت اإلقااة اليواية للمرشاركني بدال ان أن يتلقاها امأفواد .عيوفو ذلك للمضيف/املاؤعل ساا "جممع" ميكنه أن يفاعض
ان خالله على خصواات للفنادق حلجز كتل الغوف عالوجبات عاملواصالت .عال يزال بإاكان امأفواد تلقي ةابة ان بدل اإلعاشة اليواي للنفقات النثوية.

CX/CAC 15/38/18-Add.2

1

اجملموعة الواسعة ان اآلراء أةه ينبغي إجواء تقييمات أخوى لالستياجات عحتديدها ان أجل استهداف
أفضل مأةرشطة املرشوع املالئمة حلاا امأااةة .عينبغي أن تكون امأةرشطة عاقعية بالنظو إىل أةه تارخييا لدى
ساا امأااةة  021بلد اؤهل عقد أةفق  640 000دعالر أاويكي على ادى  01أعوام (ان  4112إىل )4102
على اهلدف العام.
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حماذاة أفضل للتوظيف ونطاق املشروع .ينبغي أن تأخذ عملية التوظيف عاهليكلة مأااةة ساا أااةة هيئة
الدستور الغذائي أهداف املرشوع بعني االعتبار ،عأةرشطته لضمان التوازن الصحيح للقدرات عالكفاءات التقنية
لتحقيق أهداف املرشوع  ،ان دعن اإلفواط ،غري املاتدام ،يف االعتماد على املااهمات العينية ان انظمة الصحة
العاملية عانظمة امأغذية عالزراعة.
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وضع اسرتاتيجيات وخطط لزيادة القدرة على التنبؤ بالتمويل .جيب استخدام امأةرشطة عاالسراتيجيات
على املدى الطويل ،إذا كان هناك حتوالت ااتقبلية يف الركيز على املرشاركة الفعالة عحتول إىل ةهج أكثو بناء
للقدرات اصمم خصيصا عيهدف إىل التأثري على القدرات املؤساية ،امأاو الذي ال ميكن دعمه بالنمط احلالي
للتمويل .عهناك ساجة إىل التمويل الطويل امأجل عامأكثو قابلية للتنبؤ .عقد سقق املرشوع بعض التقدم يف هذا
الصدد علكن هناك ساجة إىل اصادر أكثو تنوعا ان التمويل طويل امأجل.

- 85

مواصلة تطوير أطر املراقبة والتقييم .لقد سقق ساا امأااةة تقداا جديوا بالثناء يف تطويو عاستخدام أطار
رصد عتقييم .عينبغي اواصلة تطويو اإلطار عينبغي أن ترشمل أي أطو جديدة للنتائج خطوط أساس عأهداف،
اع أهداف ينبغي أن تكون حمددة ،عقابلة للقياس ،عميكن حتقيقها ،عذات صلة ،عحمددة بفرة زانية.

 - 801ينبغي إدماج الدروس املستفادة وأفضل املمارسات اجلديدة بسرعة أكرب وبقدر أكرب من االتساق يف امأةرشطة
العادية حلاا امأااةة املدعواة ان املرشوع  ،عذلك ضمن الواقع الترشغيلي ملنظواة امأام املتحدة عهيئة الدستور
الغذائي.

