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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

مشروع وحساب األمانة املشرتكان بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
لتعزيز املشاركة يف الدستور الغذائي
اجلزء 1

التقرير السنوي لعام 5112

ألف  -مقدمة
يغطي هذا التقرير عام  - 4102وهو العام التقوويي ااوا ع ع ور لتذ اوذ اع وروس وااملواك اع ومنظ ةوظ ذ و
األغذي والزراع و ذ الصوة العاعاو لتعزيوز اع وارن د الر وتور الغوذا ي (حملواك األ اةو ) ،ن وا يقورم ووازا
للجواةب ال ذا واعالا والت غالا ألة ط حملاك أ اةو د عوام  .4102ويكو ااصووع علومل اعزيور و اععلو وا
الت صالا ة أن أة ط وةتا ج حملاك األ اة علمل اعوقع اإللكموةي اخلاص حبملاك األ اة .1
باء  -القسم الفين

معلومات أساسية
يت ثل اهلرف الر املي املاك أ اة الر تور الغذا ي د ملاعرة أعضاء الر تور الغذا ي البلران الذا او أو البلوران
اليت متر اقتصا اتها مبرحل اةتقالاو علومل تعزيوز ملوتوا وارنتها ال عالو د ع لاو و وع هاوو الر وتور الغوذا ي
عواص ا عاعا ة أن ما األغذي واو تها .ود  10يمل رب/ناةون األوع  ،4102ةلغ عر أعضاء الر تور الغوذا ي
 081عضوا ( 081ةلرا عضوا إ اف إىل االحتا األوروةي ةوص ه ذ عضوا) .وعذور ا أة وح حملواك األ اةو د عوام
 ،4111نان جم وس أعضاء الر تور الغذا ي  011ةلرا .ويبلغ إمجالي عر البلران الويت ناةوم لهلو للةصووع علومل
الرعم حملاك األ اة  010ةلرا.
وتتوىل ذ الصة العاعا إ ارة حملاك األ اة حتم إرشا جم وع ا ت اري تتوأل و وو ظ رفاعوي اعملوتوا
تاةعظ عذ الصة العاعا وال او .وتر اختصاصا اجمل وع اال ت اري وأعضاؤها حتومل  10يملو رب/نواةون األوع
 4102د اعلةق أل  .وأ ا با ئ حتريور أهلاو البلوران األعضواء واععوايا األ ا وا لتقوريم الطلبوا ةالصواغ الويت
.http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food -standard/codextrustfund/en/ 1
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اعت رتها هاو الر تور الغذا وي فهي تر فوي التقرير اعرحلوي الثالوث
اري طال ورة طلبا الرعم د عام  ،4102اليت ةرأ د ةهاي عام .4101

 .)CX/EXECوقر لّم هذه اعبا ئ

ود عام  ،4102نان هذاك  91ةلرا عضوا أعضاء الر تور الغذا ي لهما للةصوع علمل الرعم حملاك األ اة .
ويقرم اعلةق ةاء جم وعا البلران فا ا خيص عام  .4102وفا ا يتعلق ةالملذ التقويا  ،4102وا تذا ا إىل القرارا
اليت اختذتها اجمل وع اال ت اري د اات اعها الراةع والع ري الذع اةعقر د  01يمل رب/ناةون األوع  ،4101تملذمل
حملاك أ اة الر تور الغذا ي تقريم الرعم إىل البلران لت كاذها حضور اات اعا الر تور
ة ضل اعوار اعتاح
الغذا ي علمل األ اس التالي:
ةلران اجمل وع 1أ (األقل منوا)
ةلران اجمل وع 1ك (اعذخ ض الرخل  +ذا تذ ا ة ري ذخ ض أو تو ط )
ةلران اجمل وع ( 4ال رحي الرةاا فوو الورخل اعتو و  +ذا تذ او ة وري تو وط أو
رت ع )
ةلران اجمل وع 3أ (ال رحي العلاا فو الرخل اعتو  +ذا تذ ا ة ري تو ط )
ةلران اجمل وع 3ك (ال رحي العلاا فو الرخل اعتو  +ذا تذ ا ة ري رت ع )
اجمل وع ( 4البلران األقل منوا + 2الروع اجلزري الصغاة الذا ا  3اليت رفوع امسهوا و قا و
البلران اعملت ارة الرعم اعذت م)

مخس ارنا
مخس ارنا
أرةع ارنا
ثماث ارنا
ارنتان
ارنتان

دعم اهلدف  -1توسيع نطاق املشاركة يف الدستور الغذائي
اع ارن اعرعو د عام

2014

ا تجاة لذراء تقريم طلبا ااصوع علمل الرعم د عام  ،4102قرم  53ةلرا

البلران اعلهل طلبا .

وأ ا البلران الملت والع رون اعلهل اليت مل تقرم طلبا للةصوع علمل الرعم
 2014فهي ناآلتي:

حملاك أ اة الر وتور الغوذا ي د عوام







2
3

اجمل وع  :0ت ا  ،وغاذاا اال توا ا  ،وإريميا ،و ان تو ي وةريذملايب ،والصو اع.
اجمل وع  :4الكوةغو ،وواليا اكروةازيا اعوحرة
اجمل وعو  :1العورا ،،واألر ن ،وةا اباوا ،واذووك أفريقاوا ،وةواماروس ،والربازيول ،ومجهوريو فذوزويما
البولا اري
اجمل وع  :2ةلاز ،ون بو يوا ،وغااةوا ،ومجهوريو الو الريقراطاو ال وعبا  ،و اامنوار ،والذاجور ،و واةم
لو اا ،و ا ال ،و االاون ،و وريذام ،وتوغو ،وأوغذرا

البلران األقل منوا وفقا للقا الرمسا لأل م اعتةرة.
الروع الذا ا اجلزري الصغاة وفقا للقا الرمسا لأل م اعتةرة.
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ويو ح اجلروع  1أ ةاه توزيع البلران د نل اجمل وعا األرةع اليت ناةم لهل لتلقوي الورعم و حملواك أ اةو
الر تور الغذا ي ،وعر البلران اليت قر م ةال عل طلبا د نل جم وع اجمل وعا .
اجلدول -1

الطلبات حسب جمموعات البلدان يف 5112
اجملموعة

عدد البلدان املؤهلة
عدد البلدان الطالبة للدعم
معدل الطلبات حسب اجملموعات

1

اجملموعة

اجملموعة

5

3

اجملموعة

01

1

08

11

00

2

00

49

%11

%19

%10

%11

2

ارن البلران حملب أقالام الر تور الغذا ي .وتربز أعرا البلران اعلهّل
ويقرم اجلروع  2أ ةاه علو ا حوع عرال
اعرعو د عام  2014البلران اليت افر ممثّلوها فعما .وجتورر اإلشوارة إىل أن ووار حملواك أ اةو الر وتور الغوذا ي
اخلاص ةاع ارن د اات اعا الر تور الغذا ي غا خمصص حملوب إقلوام الر وتور الغوذا ي ،ةول حملوب اجمل وعو
ال رعا للبلران.
اجلدول  -5معدل املشاركة املدعومة يف االجتماعات يف عام  5112حسب أقاليم الدستور الغذائي
إقليم الدستور الغذائي
أفريقاا
آ اا
أوروةا
أ ريكا الماتاذا والبةر الكارييب
ال ر ،األ ةمل
اذوك غرك احملا اهلا ئ
اجملموع لعام 2014

عدد البلدان املؤهلة

عدد البلدان املؤهّلة املدعومة
(اليت سافر ممثّلوها فعالً)

19
1
1
00
2
1

01
1
9
1
4
1

99

21

معدل املشاركة املدعومة
النسبة املئوية
%10
%11
%98
%21
%11
%11
%25

ود ةهاي عام  ،2014مت عم ا جم وعه  244ارنا  102البلران اضور  16اات اعا للر تور الغوذا ي ،مبوا
د ذلك أرةع جلان تذملاق إقلا ا من ةظ ال او و ذ الصة العاعا  4.ويعرض اعلةق اام قا البلوران اااصول
علمل الرعم اضور االات اعا د عام  .2014ون ا نان اااع د الملذوا الملاةق  ،فإن اات اس الر وتور الغوذا ي الوذع
اعذروةظ اعرعو ظ متثل د الرورة الملاةع والثماثظ هلاو الر تور الغوذا ي .وقور قورم حملواك
شارك فاه أنرب عر
أ اة الر تور الغذا ي الرعم إىل  20ةلرا أصل  49ةلرا البلران الذا ا واليت متر اقتصا اتها مبرحل اةتقالاو الويت
ت ارك د هاو الر تور الغذا ي ( 20د اعا و ) .وأ وا اات واس الر وتور الغوذا ي الوذع وجل أقول عور و اع وارنظ
اعرعو ظ حملاك األ اة فت ثل د الرورة الثا ذ ع رة للجذ الر تور الغوذا ي اععذاو ةال انهو واخلضور الطازاو ،
 ،Phuketتايلذر 48-42 ،فرباير/شباط ( 4102قرم الرعم عذروك واحر).

 4جلذ التذملاق للر تور الغذا ي د آ اا ،وجلذ التذملاق للر تور الغذا ي د أوروةا ،وجلذ التذملواق للر وتور الغوذا ي د أ ريكوا الماتاذاو والبةور
الكارييب ،وجلذ التذملاق للر تور الغذا ي د أ ريكا ال الا واذوك غرك احملا اهلا ئ.
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تقارير اع ارنظ
مبواب الملاا ا واإلاراءا اليت يعت رها حملاك أ اة الر تور الغذا ي ،جيب علمل اعذوروةظ الوذي يتلقوون الورعم
لل ارن د اات اس اات اعا الر تور الغذا ي تقريم تقرير إىل حملاك األ اة ةاال تعاة ة كل لرفوع التقوارير علومل
حنو إلكموةي ةرأ الع ل ةه د عام  .2009ومتثل أحر عايا قبوع طلبا البلران للةصوع علمل الرعم د عوام  2014د
رورة رفع مجاع تقارير اع ارنظ اإللزا او لل ومة و أغملوطس/آك  2012إىل يولاوو/متووز  2013ةا وتخرام الذ وام
االلكموةي نجزء تراةا ان او ة ع لا تقريم الطلبا د عوام  2012لك الو اال تثواع اللتزا وا رفوع التقوارير.
ووقم نتاة هذا التقرير ،ور التقارير الوااب رفعها  57ارنا (مبعورع ا تثواع قورره  45د اعا و ) لل ومة ذا
الصل  .ويثل ذلك ترااعا ةذملب  27د اعا د عرع اال تثاع قاا ا إىل عام  94( 2013د اعا ) .وأشوا إىل أن عورع
تقريم التقارير ،ع رفع أمساء البلران قا البلران اعملت ارة حملاك أ اة الر وتور الغوذا ي ،يوذخ ة ورا إىل
أةه ال يك اال ت ا ة ع لا تقريم طلبا اريرة لك ال اال تثاع.
وجيرع و ع الل ملا األخاة علمل حتلال للتقارير الوار ة
علمل اعوقع اإللكموةي املاك أ اة الر تور الغذا ي.

اع ارنظ ةالذملب لكا ل الملذ التقويا  2012و واتا

دعم اهلدف  -5تعزيز املشاركة يف الدستور الغذائي
الرورا الترريبا /حلقا الع ل التاةع للر تور الغذا ي واع من ةظ ال او و ذ

الصة العاعا د عام

2014

متكّذم ال او و ذ الصة العاعا  ،د عام  2014تذ ام مخس ورا ترريبا للر تور الغذا ي ةرعم و حملواك
األ اة د ثماث أقالام للر تور الغذا ي .وقرّم حملاك األ اة الرعم إىل  172ارنا د تلك الرورا  .وتر أ ةاه خمتل
الرورا الترريبا اليت ة م.
إقلام أفريقاا
• ورة ترريبا من ةظ ال او و ذ و الصوة العاعاو ة وأن "اع وارن ال عالو د الر وتور الغوذا ي وا وتخرام
واص ا الر تور الغذا ي وخطوطوه التوااهاو وتوصوااته" ،غراةور ةملوام ،نوو ي ووار 1-0 ،أنتووةر/ت وري األوع
.4102
اقلام آ اا
• حلق ع ل إقلا ا لاوم واحر من ةظ ال او و ذ الصة العاعا ة أن "ا مااس/تتبع األغذيو و إطوار
حاال الطوارئ اعتصل ةملما األغذي " ،طوناو ،الااةان 4 ،ةوف رب/ت ري الثاةي ( 2014قبول
اعخاطر  -الوقاي
اةعقا جلذ التذملاق للر تور الغذا ي د آ اا).
إقلام أوروةا
• حلق ع ل إقلا ا لاوم واحر من ةظ ال او و ذ الصة العاعا ة أن "تعزيز القررا علمل اع ارن ال عالو
د الر تور الغذا ي ع المناز علمل الملما الكا اا او لألغذيو " ،الهواع ،هولذورا 29 ،وبت رب/أيلووع ( 4102قبول
اةعقا جلذ التذملاق للر تور الغذا ي د أوروةا).
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إقلام أ ريكا الماتاذا والبةر الكارييب
• حلق ع ل إقلا ا لاوم واحر من ةظ ال او و ذ الصة العاعا ة وأن "ة وم راقبو األغذيو القا و علومل
اعخاطر" ،ان خو اه ،نو تاريكا 9 ،ةوف رب/ت ري الثاةي ( 2014قبل اةعقوا جلذو التذملواق للر وتور الغوذا ي د
أ ريكووا الماتاذاووو والبةر الكارييب).
إقلام اذوك غرك احملا اهلا ئ
• حلق ع ل إقلا ا لاوم واحر من ةظ ال او و ذ الصة العاعا ة أن "تعزيز ع ل الر تور الغوذا ي فا وووا
ةظ أعضاء اإلقلام وت جاع ارن أنثر فعالاوو د الر تووور الغذا ووي" ،نونوةو ،ةاةووا غاذوا اجلريورة 44،بت رب/
أيلوع ( ،2014قبل اةعقا جلذ التذملاق للر تور الغذا ي د أ ريكا ال الا واذوك غرك احملا اهلا ئ).
وتر أة ط تذ ا القررا اخلاص ةالر تور الغوذا ي اعز وع تذ اوذها و قبول ال واو و ذ و الصوة العاعاو د عوام
 ،2015ةرعم حملاك أ اة الر تور الغذا ي د التقرير اعرحلي التا ع ع ر (اة ر اجلزء  2هذه الوثاق ).

دعم اهلدف  - 3تعزيز اإلسهامات العلمية/الفنية املقدمة إىل الدستور الغذائي
اع روس اع مك ةظ ال او و ذ الصة العاعا ة أن المل وم ال طري د الوذرة الرفاعو د  4ةلوران أفريقاو (ةورناذوا
فا و ،وإثاوةاا ،و الي ،والملو ان) ةرعم حملاك أ اة الر تور الغذا ي )(2015-2012
أطلعم جلذ الر تور الغذا ي اععذا ةاعلوثا  ،د ورتها الثا ذ د الوثاق  CX/CF 14/8/3علمل آخور اععلو وا عو
األة ط اعضطلع ةها د اع روس اع مك ةظ ال او و ذ الصة العاعا ة أن الملو وم ال طريو د الوذرة الرفاعو ذوذ
الرورة الملاةع للجذ اععذا ةاعلوثا  .وعرض حتريث آخور و وس ةذتوا ج وحورة لل وروس علومل اللجذو د ورتهوا
التا ع  .ويك االطماس علمل الذص الكا ل ،مبا د ذلك اراوع صل تباّ التلوث ةالمل وم ال طري د البلران األرةع ،
وتقرم عر العاذا اإلجياةا لكل ةوس أةواس المل وم ال طري  ،وحرو القااس الك ي ،وحرو الك و  ،فضوما عو
األرقام اعتو ط والقصوا ،د الوثاق  .CX/CF 15/9/3-Add.1وتر أ ةاه أهم الذتا ج واال تذتااا والتوصاا .

الذتا ج الر املا اعذبثق ع الررا اال تقصا ا ة أن المل وم ال طري د الذرة الرفاع
مت مجع
•
•
•
•
•
•
•

ا جم وعه  0 114عاذ الذرة الرفاع د أرةع ةلران .وارا حتلال اععايا التالا لكل ةلر:
الذملب اعووي عاذا المل وم ال طري اإلجياةا ةالذملب لبلر ا
الذملب اعووي العاذا اإلجياةا ةالذملب عرنب حمر ةالذملب لبلر ا
اعملتوا اعتو (ااملاةي واهلذر ي) واأل ةمل واألقصمل ةالذملب عرنب حمر
حتلال ااروث اع مك للمل وم ال طري
التباي نو ا ل مة أخذ العاذا
التباي نو ا لل ذطق الزراعا اإليكولواا
تراةطا ( ملتويا اعلوثا ) ع ةااةا ثاةوي حمر ة اُ عم خماع أخذ العاذا
ثل الصذ  ،ولون اابوك ،وةذا التخزي  ،وأ ور أخرا عذر االقتضاء.
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و تكون الذتا ج اع صل لل روس تاح د التقرير الذها ي لل روس اعز ع إصراره د عوام  .4101وقور مت الك و ع وا
الملو وم ال طريو اعختل و و أصول الوو  23رنبوا الويت مت اختبارهوا .وهوي األفماتونملوظ B1
جم وعه  01ةوعا
) ،(AFB1األفماتونملظ ) ،B2 (AFB2األفماتونملظ ) ،G1 (AFG1األفماتونملوظ )Fumonisin ،G2 (AFG2
)Ochratoxin A ،Sterigmatocystin (STC) ،Fumonisin B3 (FB3) ،Fumonisin B2 (FB2) ،B1 (FB1
)،Alternariol (AOH) ،HT-2-Toxin (HT2) ،Zealenone (ZEA) ،Diacetoxyscirpenol (DAS) ،(OTA
) ،Deoxynivalenol (DON) ،Alternariolmonomethylether (AMEو).Altenuene (ALT
ويباّ تلخاص البااةا اعتعلق ةالبلران األرةع ةملب العاذا اليت حتتووع علومل األقول علومل ةووس واحور و الملو وم
( )< LOQللجول  10.1 = 0د اعا و  ،واجلولو 14 = 4
ال طري الو  16اليت مت الك عذها عذر < حرو الك
د اعا  ،واجلول  11 = 1د اعا (العاذا وأخوذة د  3أوقوا خمتل و خوماع فومة وذ واحورة  :باشورة ةعور
ااصا ؛ باشرة قبل و م األ طار؛ قبل ةهاي اعخزوةا الملذوي  .وجترر اإلشارة إىل أن ةوعظ و الملو وم ال طريو
(أع ) Sterigmatocystin (STCو) )Diacetoxyscirpenol (DASاللذي مل يتم الك عذه ا حتمل اآلن د أفريقاا،
ناةا ذت ري إىل حر نبا .وتعرض الوثاق  CX/CF 15/9/3-Add.1علو ا ع ملأل ااروث اع مك ،وتبظ عر
العاذا اليت وار فاها حاال حروث مك حمر ة (حالتان) ةالذملب إىل نل ةلر .وت هر ةااةوا أخورا تاحو
أةه مت ماح حال حروث مك ألنثر ةوعظ المل وم ال طري د حوالي ةصو العاذوا اإلجياةاو  .ويكو
الوصوووع إىل البااةووا األولاوو د قاعوورة ةااةووا الذ ووام العوواعي لرصوور الباووو علوومل العذوووان:
.https://extranet.who.int/gemsfood/search.aspx

الذتا ج اعذبثق ع را ا

ما ل القا

تباّ را ا ما ل القا أن الذرة الرفاع رنازة أ ا ا ةالذملب إىل بل العوا ،،متكّو اعوزارعظ و اإلةتوا د
اعذاطق ااري حاث ت تقر احملاصال األخرا إىل اإلةتاااو  .وواقوع األ ور أن اعملواحا اعزروعو ةالوذرة الرفاعو قور
از ا رقعتها علمل را الملذوا األخاة .وتباّ أن إمجالي ا تهماك الذرة الرفاع و قبول األفورا رت وع ةملوباا،
ة را إىل أن الذرة الرفاع ت وكل األ واس الوذع تقووم علاوه جم وعو تذوعو و اعذتجوا ( و العصوارة إىل الوباة
(اجلع ) ،ع واو أفضلاا إقلا ا ةالذملب عذتجا حمر ة) .وتربز الذرة الرفاع ملتوا تو طا قاةلا التعرض
لإلصاة ةاآلفا  ،ولك تع اابوك ملأل شا ع ارا .وةوا را وا يلةو أصوةاك اعصولة العماقو الملوببا ةوظ
اإلصاة ةالتع والتلوث ةالمل وم ال طري  ،ويك للةبوك اعلوث أن ترخل المللملل الغذا او  -فتملوتهلك باشورة و
قبل الب ر أو تملتخرم نعل للةاواةا  .ولك د اعذاطق الويت ة وذ فاهوا أة وط واةق ععاجلو تلووث احملاصوال
ةالمل وم ال طري ( ثل األفماتونملظ د ال وع الملو اةي علمل بال اعثاع) ،تباّ أن ملوتوا الووعي نوان عالاوا .وتتملوم
ة م اإلةتا ع و ا ةاخن اض اعورخما وا وتخرام األصوذاف احمللاو  .ن وا لوح وم جم وعو وا وع و ممار وا
التخزي اليت يل ع ةعضها إىل ت ي ال طريا  .وقر تلثر ال واغل اعتعلق ةالملرق د اعذواطق الري او توأثاا ولباا د
ممار ا التج ا والتخزي  ،علمل بال اعثاع ا تخرام ذصا جت ا جيرع توقا هوا توررجياا ،أو الورررس اعبكور
للةبوك غا اجمل مبا فاه الك اي  ،أو ا تخرام أنااس البولي ةروةالظ ،أو ا تخرام ة وم ختوزي حتوم ةواط
األرض ا اي اابوك.
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التةريا  ،فإن را ا ما ل القا د البلران األرةعو متخضوم عو
ود حظ يعرض نل ةلر جم وع خمتل
علو ا ارة ل هم ةع االجتاها اع من ة أن اع ار ا الزراعا  ،د راحل ااقل وااصا و ا ةعر ااصوا .
وير د الوثاق  CX/CF 15/9/3-Add.1اروع أولي (اجلوروع )2يوربز ممار وا عالاو و ذخ ضو اعخواطر يكو أن
يملت ا ذها د إعرا روة ممار ا .

اخلماص والتوصاا

يقرم هذا اع روس ةااةا إ افا ع ملتويا تلوث الذرة الرفاع ةالمل وم ال طري  ،مبا د ذلك ةعو األةوواس الويت مل
يتم التةقاق فاها حتمل اآلن إال قلاما ( ثول  Sterigmatocystinو  .)Diacetoxyscirpenolن وا يتواح علو وا ق ّا و
لرعم إعرا روةا لوك ةهرف االوع ون التلوث ةالمل وم ال طري أو اار ذه.
وتملل الوثاق  CX/CF 15/9/3-Add.1الضوء علمل جماال التةقاق اليت مل يعاجلها اع روس ،وتقرم قا ةاع ار ا
اليت حيت ل أن تل ع إىل زيا ة التلوث أو التقلال ذه .وأوصوي ةضورورة إاوراء تقاوام أفضول لألثور ال علوي جمل وعو
خمتارة اع ار ا اعوصمل ةها خماع اختبارا خا ع لل راقب .
وتربز الذتا ج اعذبثق ع لملل القا رورة تزوير أصةاك اعصلة ةتوااهوا وا وة ة وأن اع ار وا اجلاورة،
رعو ةوعي ةاعخاطر الصةا ال علا للمل وم ال طري  .ولذلك هذاك حاا ا و إىل روةو للملولوك يكو أن ت وكل
األ اس ا ما الترريب والتوعا لرعم تذ اذ ممار ا حمملذ علمل ا ترا لملل الذرة الرفاع .
وقر عام جلذ الر تور الغوذا ي اععذاو مبلوثوا األغذيو  ،د ورتهوا التا وع  ،إىل الذ ور د اععلو وا والبااةوا
اعتاح  ،د اا ،الع ل اجلارع أو اعملتقبلي فا ا يتعلق مبا يلي )0( :حترير ورا ا تصوواك وإ كاةاو و وع حورو
قصوا لمل وم فطري خمتارة د الذرة الباضاء؛ ( )4تقرير ا إذا نان ةإ كان اععلو ا اإل افا ع تراةا التخ او أن
تكون ذا صل ةاعرااع اجلاري عروة اع ار ا للوقاي تلوث اابوك ةالمل وم ال طري واار ذه.

رصد نتائج حساب أمانة الدستور الغذائي
تتوفر علو ا نا ل ع رصر حملاك أ اة الر تور الغذا ي ةا تخرام إطار الرصر والتقاام د تقرير الرصر لعوام
(اة ر الوثاق  .)CX/CAC 15/38/18-Add.1وإن أعضاء الر تور الغذا ي رعوون إىل ا تعراض اععلو ا والتةلواما
الوار ة فاه.

4102

جيم  -القسم املالي
الفرتة 5112-5113

إلعطاء صورة نا ل ع الو ع اعالي ،ت ل اععلو ا الوار ة أ ةاه نا ل ال مة اع ترة ذذ إة اء حملاك أ اة الر تور
الغذا ي .وخماع ال مة اع ترة يذواير/نواةون الثواةي  2003إىل يملو رب/نواةون األوع  ،2014مت تلقوي وا جم وعوه
 15ةلرا البلران األعضاء و اجل اع األوروةا (اة ر اجلروع .)1
 41 110 919والرا أ ريكا ن ملاه ا
وةاإل اف إىل اعملاه ا اعالا  ،يقرم عر البلران اعاحن ملاه ا عاذا  ،ال ا ا أال عم التكالا اعرتبط
ةعقر حلقا ع ل ترريبا للر تور الغذا ي ومن ةوظ ال واو و ذ و الصوة العاعاو قبول اةعقوا جلوان التذملواق
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اإلقلا ا اع من ةظ اعذ تظ .ود عام  ،4102قر م الااةان ملاه عاذا لتغطا مجاوع التكوالا احمللاو ذا
الصل حبلق ع ل اعذ قبل اةعقا جلذ التذملاق للر تور الغذا ي د آ اا ،ةاذ ا حت لم هولذورا التكوالا احمللاو
اعرتبط حبلق الع ل اعذ قبل اةعقا جلذ التذملاق للر تور الغوذا ي د أوروةوا .ومت اإلعوراك عو اال تذوان هلواتظ
اعملاه تظ العاذاتظ.

1
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اجلدول - 3
الجهات المانحة

2003

أستراليا
كندا

2004

2005

املساهمات احملصّلة (عام  - 5113ديسمرب/كانون األول )5112
2006

2007

27,906
34,014

الجماعة األوروبية

2008

2009

2010

2011

48,040

105,660

150,344

163,586

175,362

127,812

154,479

348,570

366,340

229,746

593,464

فنلندا

618,486

372,222

58,824
50,000

66,250

41,004

78,864

70,323

65,445

15,000
60,824

39,788
80,000

130,000

50,000

73,746

ماليزيا
50,000

نيوزيلندا

50,000

50,000

35,770

النرويج

100,000

سويسرا
الواليات المتحدة
األمريكية

35,971

السويد

15,000

15,000

309,655

اليابان

المجموع

49,752
64,935

الهند

هولندا

658,409

308,663

100,000

ألمانيا
آيرلندا

361,591
661,558

71,225

فرنسا

2012

2013

2014

33,040

100,000

100,000

100,000

281,960

381,194

416,089

20,000

130,000

130,000

130,000

10,000

10,000

10,000

77,720

588,235

67,253

120,000

90,000

10,000

10,000

10,000

1,176,470

588,235

30,000

168,000

85,000

157,893

448,809

1,139,338

1,327,837

1,210,779

10,000

15,718

100,125
725,689

894,210

720,950

723,484

750,187

219,672
60,292

150,000

80,055

841,220
1,358,632

2,096,778

1,941,873

450,000

482,337

178,750

2,336,852

1,697,185

2,996,652

746,046

710,480

47,200

45,096
275,479

2,230,608

1,806,364
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حملاك أ اة الر تور الغذا ي و عوام  2003إىل عوام  ،4102وا جم وعوه
ةلغ إمجالي اعصروفا
أ ريكاا (مبا د ذلك تكالا عم الربا ج).

19,701,445

والرا

اجلدول  - 2توزيع مصروفات حساب أمانة الدستور الغذائي
(الفرتة )5112-5113
السنة

املوظفون +
املسائل اإلدارية

اهلدف 1

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

88,496
97,412
151,180
101,319
320,158
330,770
450,448
608,145
538,588
513,612
457,609
3,657,737

408,227
1,208,065
664,586
947,392
863,255
1,153,022
1,762,311
1,188,331
965,396
505,848
427,125
10,093,559

102,109
97,809
12,861
237,283
244,774
681,904
239,104
547,337
2,379,913

65,547
569,063
113,322
753,036

21%

58%

14%

4%

اجملموع
* حتر تكالا

اهلدف 5

اهلدف 3

اجملموع

تكاليف دعم
*
الربامج

اجملموع +
دعم تكاليف
الربامج

102,724
143,088
34,273
42,173
10,544
217,860
550,662

496,723
1,522,211
815,765
1,150,820
1,281,221
1,599,377
2,598,234
2,075,523
2,293,608
1,838,171
1,763,253
17,434,907

64,574
197,887
106,050
149,607
166,559
207,919
337,770
269,818
298,169
238,962
229,223
2,266,538

561,297
1,720,098
921,815
1,300,427
1,447,780
1,807,296
2,936,005
2,345,341
2,591,777
2,077,133
1,992,476
19,701,445

3%

100%

13%

الرصد
والتقييم

216,733

5,104

عم الربا ج عذر ةملب  13د اعا حملب ا وافقم علاه مجاع الروع األعضاء د ذ

الصة العاعا

مبواب القرار .WHA34.17

11

CX/CAC 15/38/18

امللحق ألف
تشكيل اجملموعة االستشارية حلساب األمانة ووظائفها
(يف ديسمرب/كانون األول )5112
ال او/رو ا
 الرنتورة  ،Renata Clarkeنباة اعو ظ ،وحرة ما األغذي والر تور الغذا ي ،إ ارة الزراع ومحاي اعملتهلك
 الملارة  ،Mary Kennyاعو اععذا ةملما األغذي واو تها ،وحرة ما األغذي والر تور الغذا ي ،إ ارة الزراع
ومحاي اعملتهلك
ذ الصة العاعا /اذا
 الرنتور  ،Kazuaki Miyagishimaرير إ ارة ما األغذي واأل راض اااواةا اعصرر (الر اس)
 الملارة  ،Catherine Mulhollandو إ اري  ،حملاك أ اة الر تور الغذا ي
 الرنتورة  ،Angelika Tritscherذملق  ،تقاام اعخاطر وإ ارتها ،إ ارة ما األغذي واأل راض اااواةا اعصرر
ملت ار اعكتب اإلقلا ي عذ الصة العاعا
 الرنتور  ،Hilde Kruseرير ةرةا ج ما األغذي  ،كتب ذ

الصة العاعا اإلقلا ي ألوروةا.

أ اة الر تور الغذا ي/رو ا
 الملار  ،Tom Heilandtأ ظ هاو الر تور الغوذا ي ،ةرةوا ج اعواصو ا الغذا او اع ومك ةوظ ال واو و ذ و الصوة
العاعا
اخلرباء
 الملارة  ، Dominique di Biaseنباة و ي الربا ج ،ا رة و ع الربا ج اعاراةا  ،إ ارة التعاون التقين ،ال او.
 الملار  ،Ilja Betlemو ال لون القاةوةا  ،كتب اعملت ار القاةوةي ،ال او
وظائف اجملموعة االستشارية
 تقريم التوااها اال ماتاجا لل روس؛
 و ع اخلطوط التوااها واععايا ذا الصل نإطار ألة ط اع روس؛
 رصر اتباس هذه اخلطوط التوااها واععايا قِبرل اع روس والوفاء مبتطلبا تقريم التقارير؛
 رصر اتملا ،وتكا ل أة ط اع روس فا ا يتعلق ةآلاا الت ويل األخرا اليت تتذاوع ملا ل مماثل ؛
 رصر التقرم احملرز د اع روس وتقاام اإلجنازا .
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امللحق باء

جمموعات البلدان املؤهلة للحصول على الدعم يف
 99بلدا

عام 2014

التغااا  :مل يعر االحتا الرو ي لهما ة را إىل اةتقاله إىل و ع البلران اعرت ع الورخل .واةتقلوم ترن اةملوتان والعورا ،إىل
اجمل وع  3أل ة را إىل أةه ا ةلران ال رحي العلاا فو الرخل اعتو :
اجملموعة 1

اجملموعة  1باء  -البلدان املنخفضة الدخل األخرى
اجملموعة  1ألف  -البلدان األقل منوا
حملب ا ور د التقرير اخلاص ةالبلران األقل منووا لعوام البلران اعررا علمل أةها ةلران ذخ ض الرخل د تقرير التذ ا
د العامل لعام ( 2013البذك الرولي) وعلمل أةها ذا تذ ا
( 4104األوةكتا )
ة ري ذخ ض أو تو ط د تقرير التذ ا الب ري لعام 2012
(ةرةا ج األ م اعتةرة اإلمنا ي) *ةا تثذاء مجهوري نوريا
ال عبا الريقراطا اليت ال حيتملب لشر التذ ا الب ري
اخلاص ةها .

أفريقيا
مجهوري أفريقاا الو طمل
ت ا
ازر الق ر
اابوتي
غاذاا اال توا ا
إريميا
لابايا
ان تو ي وةرةملايب
الصو اع
آسيا
أفغاةملتان
ةذغما ي،
أوروبا
--

الشرق األدنى
الا
جنوب غرب احمليط اهلادئ
نايباتي

أفريقيا
--

آسيا
مجهوري نوريا ال عبا الريقراطا
أوروبا
قاغاز تان
طاااكملتان
الشرق األدنى
-جنوب غرب احمليط اهلادئ
--
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اجملموعة 2

البلران اعررا علمل أةها ةلران ال رحي الرةاا فو الرخل اعتو د تقرير التذ او د العوامل لعوام( 2013البذوك الورولي)
وعلمل أةها ذا تذ ا ة ري ذخ ض أو تذ ا ة ري تو ط أو تذ ا ة ري رت ع د تقرير التذ او الب وري لعوام 4104
(ةرةا ج األ م اعتةرة اإلمنا ي)* ةا تثذاء ةاورو اليت ال حيتملب لشر التذ ا الب ري اخلاص ةها.

أفريقيا
الرأس األخضر
مجهوري الكوةغو
آسيا
-أوروبا
مجهوري ولروفا
أونراةاا
الشرق األدنى
--

جنوب غرب احمليط اهلادئ
واليا اكروةازيا اعوحرة
مجهوري ةاورو*
اجملموعة 3

اجملموعة  3باء
اجملموعة  3ألف
البلران اعررا علمل أةها ةلران ال رحي العلاوا و البلران اعررا علمل أةها ةلران ال رحي العلاا فو الرخل اعتو
فو الرخل اعتو د تقريور التذ او د العوامل لعوام د تقرير التذ ا د العامل لعام ( 2013البذك الرولي) ،وعلمل أةها ذا
( 4101البذك الرولي) ،وعلمل أةها ذا تذ ا ة ري تذ ا ة ري رت ع د تقرير التذ ا الب ري لعام ( 2012ةرةا ج األ م
تو ط د تقرير التذ ا الب ري لعام ( 2012ةرةا ج اعتةرة اإلمنا ي).
األ م اعتةرة اإلمنا ي).

أفريقيا
غاةون
ةا اباا
اذوك أفريقاا
آسيا
لري
تايلذر
أوروبا
ترن اةملتان

أفريقيا
وري اوس

آسيا
-أوروبا
مجهوري أذرةاجان

02

أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
--

الشرق األدنى
العرا،
األر ن

CX/CAC 15/38/18

ةاماروس
رو اةاا
مجهوري قروةاا الاوغو مافا الملاةق
أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
الربازيل
غريذا ا
اةم فذملذم وازر غريذا ي
فذزويما
الشرق األدنى
لاباا
اجملموعة 4

البلران اعلهل للةصوع علمل عم إ اد عرة وذتظ ةذملوب  50د اعا و اضوور اات واعظ و االات اعوا ذا األولويو
للر تور الغذا ي د نل ذ تقويا البلران اعلهل واليت رفع امسها قا البلران اعملوت ارة و حملواك أ اةو الر وتور
الغذا ي ةظ  4101 - 4119أو افع امسها هذه القا د ةهاي عام  2013واعررا علمل أةها البلران األقل منووا
د تقرير األوةكتا ة أن البلران األقل منوا لعام  2012و/أو علمل أةها الروع اجلزري الصوغاة الذا او و ااةوب شوعب
التذ ا اعملترا التاةع إل ارة األ م اعتةرة لل لون االقتصا ي واالات اعا ).
أفريقيا
أةغوال
ةذ
ةورناذا فا و
ةوروةرع
مجهوري الكوةغو الريقراطا
إثاوةاا
غا باا
غاذاا
غاذاا ةاملاو
لاملوتو
رغ قر
ماوع
الي
وريتاةاا
وزا باق
الذاجر
رواةرا
ا ال

CX/CAC 15/38/18

االاون
توغو
أوغذرا
زا باا
آسيا
ن بو يا
مجهوري الو الريقراطا ال عبا
اامنار
ةاباع
أوروبا
-أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
ةلاز
و اذاكا
غااةا
هاييت
اةم ناتس وةا اس
اةم لو اا
وريذام
الشرق األدنى
-جنوب غرب احمليط اهلادئ
ازر نوك
فاجي
ا وا
ازر لا ان
توةغا
فاةواتو
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"البلدان اليت رفع امسها من قائمة البلدان املستفيدة من حساب أمانة الدستور الغذائي"

عام  2( 5112بلدان)
عام  51( 5113بلدا)

عام  11( 5115بلدا)
عام  59( 5111بلدا)

عام  9( 5111بلدان)
عام  13( 5119بلدا)
عام  6( 5111بلدان)
عام  2( 5119بلدان)
جمموع عدد البلدان

اجلزا ر ،و وزا باق ،وةانملتان ،وأوزةكملتان
أر اذاا ،وةذ  ،والبو ذ واهلر ك ،وةلغاريوا ،وةورناذوا فا وو ،ونوو
ي وووار ،ومجهوريو الكوةغووو الريقراطا و  ،و و اذاكووا ،وغا باووا،
واورااا ،وغاذاا ،ونازاخملتان ،و ماوع ،و وريتاةاا ،واجلبل األ و ،
و اامنار ،ورواةرا ،و اةم ناتس وة اس ،و االاون ،و وريذام
ألباةاا ،وأةغوال ،وةوتملواةا ،ون بو يا ،والكا اون ،وإثاوةاا ،وغاذاوا -
ةاملاو ،وناذاا ،ولاملوتو ،و رغ قر ،وةاجايا ،و اةم لو اا ،و ا وا،
والملذغاع ،ومجهوري صرةاا ،وازر لا ان ،و رع الةكا ،وفاةواتو
ةلاز ،وةوتان ،وةوروةرع ،والصظ ،وفاجوي ،وغاةوا ،وهواييت ،واهلذور
وإةروةاملواا ،ومجهوريو الو الريقراطاو ال وعبا  ،ولبذوان ،و والي،
و ذغولاوا ،وةابواع ،وةاكواراغوا ،والذاجور ،وةواةوا غاذاوا اجلريورة،
والملو ان ،و وازيلذر ،وتوغوو ،وتوةغوا ،وترناوا ،وأوغذورا ،ومجهوريو
تذزاةاا اعتةرة ،وفاام ةام ،وزا باا ،وز باةوع
صر ،وغااةا ،وهذروراس ،واا ايكوا ،وال لوبظ ،واجل هوريو العرةاو
الملوري  ،وازر نوك
ةولا اوا ،ونولو باوا ،ونرواتاوا ،ونوةوا ،واجل هوريو الرو اذاكاو ،
وإنوووا ور ،والملوول ا ور ،وغواتا وواال ،ومجهوري و إيووران اإل ووما ا ،
واعغرك ،وةاراغواع ،وةاو ،وتوةس
أةتاغوا وةارةو ا ،واألراذتظ ،وشالي ،واعكملاك ،و ا ال ،وأوروغواع
نو تاريكا ،ولاتواةاا ،وةذ ا ،وةولذرا
 99بلدان
البلدان املؤهلة اليت اختارت عدم االستفادة من

دعم حساب أمانة الدستور الغذائي
الازيا ( البلران اعاحن د حملاك أ اة الر تور الغذا ي)
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امللحق جيم
البلدان اليت يدعمها حساب أمانة الدستور الغذائي
(يناير/كانون الثاني – ديسمرب/كانون

األول )2014

الدورة األوىل للجنة للدستور الغذائي املعنية بالتوابل وأعشااب الطهاي ،كوتشاي ،اهلناد 12-11 ،فربايار/شابا
5112

ازر الق ر
اابوتي
و اذاكا
غريذا ا
الدورة الثالثة والثالثون للجنة الدستور الغذائي املعنية باألمساك واملنتجات السمكية ،بريغن ،النرويج51-19 ،

فرباير/شبا
الرأس األخضر
مجهوري أفريقاا الو طمل
ازر نوك
لاباا
لري
وريتاةاا
5112

الدورة الثامنة عشرة للجنة الدستور الغاذائي املعنياة بالفاكهاة وا
فرباير/شبا 5112
لاباا

ضار الطازجاة ،Phuket ،تايلناد51 - 52 ،

الدورة ا امسة والثالثون للجنة الدستور الغذائي املعنية بأساليب التحليل وأخذ العينات ،بودابست ،هنغاريا،
 9-3مارس/آذار 5112
ةذغما ي،
مجهوري أفريقاا الو طمل
الدورة السادسة واألربعون للجناة الدستاور الغذائي املعنيااة باملواد املضافااة إىل األغذية ،هونغ كونااغ ،الصاني،
 51 - 19مارس/آذار 5112
ةذ
أونراةاا
الدورة الثامناااة للجنااة الدستور الغذائي املعنية بامللوثات فاااي األغذياة ،الهااي ،هولنادا 31 ،مااارس/آذار –
 2أبريل/نيسان 5112
ةذ
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الرأس األخضر
ازر نوك
وزا باق
الدورة الثامنة والعشرون للجنة الدستور الغذائي املعنية باملبادئ العامة ،بااري ،،فرنساا 11-9 ،أبريال/نيساان

5112

ةوروةرع
مجهوري أفريقاا الو طمل
ازر الق ر
قاغاز تان
الي
مجهوري ولروفا
للجنة الدستور الغذائي املعنية مبخلفات مبيدات اآلفات ،نااجنينغ ،الصاني11- 2 ،

الدورة السادسة واألربعون
مايو/أيار 5112
مجهوري أفريقاا الو طمل
مجهوري نوريا ال عبا الريقراطا
لري
الي

هليئة الدستور الغذائي ،جنيف ،سويسرا 11 -12 ،يوليو/متوز 5112

الدورة السابعة والثالثون
أةغوال
ةورناذا فا و
ةوروةرع
مجهوري أفريقاا الو طمل
ازر الق ر
مجهوري نوريا ال عبا الريقراطا
مجهوري الكوةغو الريقراطا
اابوتي
غا باا
غاذاا
هاييت
قاغاز تان
مجهوري قروةاا الاوغو مافا الملاةق
مجهوري ولروفا
ةاةوا غاذاا اجلريرة
رو اةاا

CX/CAC 15/38/18

01

طاااكملتان
تايلذر
ترن اةملتان
أونراةاا
الا
الدورة الثالثة عشرة للجنة التنسيق املشرتكة باني منظماة األغذياة والزراعاة ومنظماة الصاحة العاملياة يف أمريكاا
الشمالية وجنوب غرب احمليط اهلادئ ،kokopo ،بابوا غينيا اجلديدة 56-53 ،سبتمرب/أيلول 5112
ازر نوك
فاجي
نايباتمل
اكروةازيا
ةاورو
ةاةوا غاذاا اجلريرة
ا وا
ازر لا ان
توةغا
فاةواتو
الدورة التاسعة والعشرون للجنة التنسايق املشارتكة باني منظماة األغذياة والزراعاة ومنظماة الصاحة العاملياة يف
أوروبا ،الهاي ،هولندا 31 ،سبتمرب/أيلول  3 -أكتوبر/تشرين األول 5112
ألباةاا
أر اذاا
أذرةاجان
ةاماروس
البو ذ واهلر ك
ةلغاريا
نرواتاا
اجل هوري الت اكا
إ توةاا
اورااا
هذغاريا
نازاخملتان
قاغاز تان)(4
الت اا
لاتواةاا
الط
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مجهوري ولروفا
اجلبل األ و
ةولذرا
رو اةاا
االحتا الرو ي
صرةاا
لوفاناا
مجهوري قروةاا الاوغو مافا الملاةق
ترناا
أونراةاا
أوزةكملتان
الدورة احلادية والعشرون للجنة الدستور الغاذائي املعنياة بفحال الاواردات والصاادرات الغذائياة ونظام إصادار
الشهادات ،بريسبان ،أسرتاليا 19-13 ،أكتوبر/تشرين األول 5112
الرأس األخضر
نايباتي
لري
وري اوس
ةاورو
اةم ناتس وةا اس
تايلذر
الدورة الثانية واألربعون للجنة الدستور الغذائي املعنية بتوسيم األغذية ،روما ،إيطاليا 52-51 ،أكتوبر/تشارين
األول 5112
ةورناذا فا و
مجهوري الكوةغو الريقراطا
لاملوتو
وري اوس
وزا باق
ةاورو
اةم ناتس وةا اس
تايلذر
الا
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الدورة التاسعة عشرة للجنة التنسيق املشرتكة بني منظماة األغذياة والزراعاة ومنظماة الصاحة العاملياة يف آسايا،
طوكيو ،اليابان 9- 3 ،نوفمرب/تشرين الثاني 5112
أفغاةملتان
ةذغما ي،
ةوتان
ن بو يا
الصظ
اهلذر
إةروةاملاا
مجهوري الو الريقراطا ال عبا
لري
ذغولاا
اامنار
ةاباع
ةانملتان
ال لبظ
رع الةكا
تايلذر
فاام ةام
الدورة التاسعة عشرة للجنة التنسيق املشرتكة بني منظمة األغذياة والزراعاة ومنظماة الصاحة العاملياة يف أمريكاا
الالتينية والبحر الكارييب ،سان خوسيه ،كوستاريكا 12-11 ،نوفمرب/تشرين الثاني 5112
أةتاغوا وةارةو ا
ةرةا وس
ةلاز
ةولا اا
الربازيل
شالي
نولو باا
نو تاريكا
نوةا
و اذاكا
اجل هوري الرو اذاكا
إنوا ور
الملل ا ور
غريذا ا
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غواتا اال
غااةا
هذروراس
اا ايكا
اعكملاك
ةاكاراغوا
ةذ ا
ةاراغواع
ةاو
اةم ناتس وةا اس
اةم لو اا
اةم فذملذم وازر غريذا ي
وريذام
أوروغواع
الدورة السادسة واألربعون للجنة الدستور الغذائي املعنية بنظافة األغذية ،ليما ،بريو 51-19 ،ناوفمرب/تشارين
الثاني 5112
أةتاغوا وةارةو ا
الرأس األخضر
غاذاا  -ةاملاو
الي
الدورة السادسة واألربعون للجنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألغذياة لالساتخدامات التغذوياة ا اصاة،
بالي ،إندونيسيا 51 - 52 ،نوفمرب/تشرين الثاني 5112
رواةرا
الا
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اجلزء 2

مشروع وحساب األمانة املشرتكان بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
لتعزيز املشاركة يف الدستور الغذائي
التقرير املرحلي التاسع عشر
(يناير/كانون الثاني  -يونيو /حزيران )5112
ألف – مقدمة
هذا هو التقرير اعرحلي التا ع ع ر ع اع روس وحملاك األ اة اع منظ ةظ ال واو و ذ و الصوة العاعاو لتعزيوز
اع ارن د الر تور الغذا ي (حملاك أ اة الر تور الغذا ي) .وهو يتذاوع األة ط اعضطلع ةها خماع األشهر اخل ملو
األوىل عام  2015ويلي اععلو ا الوار ة د التقرير الملذوع لعام .4102
باء -

القسم الفين

الطلبات املقدمة والدعم املقدم يف عام  5112للهدف  - 1توسيع نطاق املشاركة يف الدستور الغذائي

ةتا ج ع لا تقريم الطلبا د عام

2015

يطلوب و البلوران اعلهلو للةصووع علومل الورعم و حملواك األ اةو أن تقورم ا وت ارة وذوي لطلوب الورعم فوووي
 10أنتوةر/ت ري األوع نل ذ تقويا  .وتر قا البلران اعلهل وآخر اععلو ا ع اجمل وعا ال رعا للبلران
فا ا يتعلق ةالرعم اعقرم د عام  2015د اعلةق أل .
و ثل وا حورث د اعا وي ،صورر "ةوراء تقوريم الطلبوا " للةصووع علومل الورعم د عوام  2015علومل ةطوا ،وا وع د
بت رب/أيلوع  2014ةاال تعاة ةالقذوا التالا  :قوا م عذاوي الربير اإللكموةي للر تور الغذا ي؛ واعكاتوب اإلقلا او
والقطري التاةع لكل ذ الصة العاعا وال او؛ و واقع اإلةمةم اخلاص مبذ الصوة العاعاو وال واو وأ اةو
الر تور الغذا ي وحملاك األ اة  .ن ا أر ل حملاك أ اة الر تور الغذا ي علو وا ةالو وا ل اإللكموةاو باشورة إىل
مجاع اها االتصاع التاةع للر تور الغذا ي د البلران اعلهل للةصوع علمل الرعم ااملاك .وعذر االقتضاء ،قرم
و و ال او و ذ الصة العاعا ع ا إ افاا علمل الصعاري اإلقلا ي والقطرع عتاةعو فورا ا البلوران الويت مل تقورم
طلبا د غضون ال مة الز ذا احملر ة.
وهذاك مخمل ةلران مل تعر لهل للةصوع علمل الرعم د عام  2015ة را إىل رفع امسهوا و قا و البلوران اعملوت ارة
وفقا جلروع حال الت ويل اعتذا ب الوار أ ةاه ،ومل تعر لهل إل رااها جمر ا د قا البلران اعملت ارة حملواك
أ اة الر تور الغذا ي مبواب األحكام اخلاص ةالرعم اعقرم إىل اجمل وع اجلريرة .2


ةلران اجمل وع  0اليت رفع امسها

قا

البلران اعملت ارة :قاغاز تان
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ةلران اجمل وع  1اليت رفع امسها
الاوغو مافا الملاةق

البلران اعملت ارة :غاةون ،ولاباا ،وتايلذور ،ومجهوريو قوروةاا

قا

جدول حالة التمويل املتناسب
جمموعة البلدان

السنة
1

5

2

3

6

2

1

%1

%1

%1

%1

%1

%21

5

%1

%1

%1

%21

%21

%111

3أ

%1

%21

%21

%21

%111

3ب

%1

%21

%21

%111

2

%21

%21

%111

9

%21

1

%111

وقر أحاطم البلران اععذا عل ا ةرفع امسه ا قا البلران اعملت ارة حملاك أ اة الر تور الغذا ي ةإر اع ةرير
إلكموةي إىل اها اتصاع الر تور الغذا ي ،وةملخ إىل اعكاتب اإلقلا ا والقطريو اععذاو التاةعو لل ذ و الصوة
العاعا وال او.
وير أ ةاه توزيع للبلران اعلهل ااا ي والثماثظ اليت قر م طلبا قبل اعوعر الذها ي:





 9ةلران
 1ةلران
 9ةلران
 02ةلرا

أصل  02ةلرا
أصل  1ةلران
أصل  01ةلرا
أصل  41ةلرا

لهما
لهل
لهما
لهما

اجمل وع
اجمل وع
اجمل وع
اجمل وع

)%11( 0؛
)%11( 4؛
)%12( 1؛
.)%12( 2

ود ا يلي توزيع الطلبا الوار ة حملب أقالام الر تور الغذا ي:
اجلدول  -1توزيع مجيع الطلبات الواردة للحصول على الدعم يف عام  2015حسب أقاليم الدستور الغذائي
إقليم الدستور الغذائي
أفريقاا
آ اا
أوروةا
أ ريكا الماتاذا والبةر الكارييب
ال ر ،األ ةمل
اذوك غرك احملا اهلا ئ
اجملموع لعام 2015

عدد البلدان
املؤهلة

عدد الطلبات الواردة

41
8
9
1
1
9

04
1
1
2
0
4

29

31

النسبة املئوية للبلدان املؤهلة
اليت قدمت طلبات
%22
%11
%81
%22
%11
%02
%23
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وة را إىل عر الطلبا الوار ة خمتل اجمل وعا ال رعا للبلران والتذبلا اخلاص ةالملاول خوماع عوام ،2015
حر اجمل وع اال ت اري اععذا حبملاك أ اة الر تور الغذا ي ،د اات اعها اخلوا س والع وري الوذع اةعقور د
 15يمل رب/ناةون األوع  ،2014ملتوا الرعم الذع اقرم د عام  2015علمل الذةو التالي:







اجمل وع 1أ
اجمل وع 1ك
اجمل وع 4
اجمل وع 3أ
اجمل وع 3ك
اجمل وع 4

1
1

ارنا
ارنا
ارنتان
ارنتان
ارنتان
ارنتان

وواصلم أ اة حملاك الر تور الغذا ي ،علمل وء اععايا التالا  ،ا تعراض وتقاام مجاع الطلبا اعقر
اعلهل  ،وذلك د إطار اهو ها اعملت رة لض ان اال تثاع إلاراءا تقريم الطلبا واو ة الطلبا الوار ة:










البلران

عضوي البلر د الر تور الغذا ي؛
أهلا البلر للةصوع علمل الت ويل حملاك األ اة ؛
اها اتصاع الر تور الغذا ي؛
تقريم الطلبا
إعطاء األولوي لماات اعا اعملتوفا لل روط؛
تقريم األ اس اعذطقي لماات اعا ذا األولوي اعختارة؛
ا تك اع الطلبا ةإرفا ،مجاع توقاعا اع ارنظ اععاّذظ؛
إثبا التذملاق ةظ الوزارا ااكو ا ة أن ع لا تقريم الطلبا ةإرفا ،توقاعا مجاع األشخاص اععذاظ؛
ارن ال او و/أو ذ الصة العاعا ةإرفا ،التوقاع (أو التوقاعا ) حملب االقتضاء؛
إثبا
إطماس البلر اععين ة كل نا ل علمل ملتجرا تقريم مجاع تقارير اع ارنظ اإللزا ا عرب ة ام رفوع التقوارير
اإللكموةي.

ونجزء ع لا اال تعراض اجلاري  ،ناةم مجاع الطلبا اليت ال تملتود عاارا أو أنثر اععوايا الووار ة أعوماه
و وس اتصاال ع اه االتصاع التاةع للر وتور الغوذا ي د البلور اععوين و/أو اهوا االتصواع التاةعو لل كاتوب
اإلقلا ا والقطري عذ الصة العاعا /ال او حملب االقتضاء أال تاةع الطلبا وتذقاةها عذر الضرورة .ومل يتم
االةتهاء عاجل الطلبا الوار ة البلران إىل أن مت ا تا اء نل اععايا.
ووقم صااغ هذه الوثاق  ،نان  27ةلرا قر ا تك ل ةذجا ع لا تقريم الطلبا  ،وهي تتلقمل الرعم د عام .4101

الرعم اعتوقع لل ارن د اات اعا الر تور الغذا ي د عام
د ال مة
اات اعا

2015

يذاير/ناةون الثاةي إىل يمل رب/ناةون األوع  ،2015يتوقع عم قراة
اات اعا الر تور الغذا ي وجم وعا الع ل التاةع له.

60

ذروةا و  27ةلورا

اضوور 04
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ويتوقع أن يكون توزيع اع ارنظ الذي يرع هم حملاك أ اة الر تور الغذا ي د عام  2015علمل الذةو التالي 91 :د
أقل البلران منوا وغاها البلران ذا الرخل اعذخ مبا فاها الروع الذا او اجلزريو الصوغاة؛ و 01د
اعا
ةلران ال رحي العلاا فو الورخل اعتو و .
ةلران ال رحي العلاا فو الرخل اعتو ؛ و 41د اعا
اعا
ويقرم اعلةق ةاء ت اصال البلران اليت حصلم علمل عم حملاك أ اة الر تور الغذا ي اضور اات اعا اهلاو د عام
 4101اليت ذةم األولوي د الطلبا اليت قور تها .وي و ل هوذا اعلةوق الورعم اعقورم اضوور اات اعوا الر وتور
الغذا ي خماع ال مة ةظ  1يذاير/ناةون الثاةي و 15ارس/آذار .4101
الدعم املقدم
عااام 2015

للهدف -5

الدعم املقدم من حساب أمانة الدستور الغذائي لتنمية القدرات يف إطااار اهليئااة خالل

الرورا الترريبا وحلقا الع ل اخلاص ةاهلاو واع من ةظ ال او و ذ

الصة العاعا

ةاال تذا إىل ةتا ج ع لاو التخطوا اع ومن ةوظ ال واو و ذ و الصوة العاعاو واخلاصو ةأة وط تذ او القوررا
واعذاق وا اجلاريو د األقوالام ،وقورارا اجمل وعو اال ت واري اععذاو حبملواك األ اةو د اات اعهوا اعذعقور د
 01يمل رب/ناةون األوع  ،2014اعقرر أن يرعم حملاك أ اة الر وتور الغوذا ي د عوام  2015الورورا الترريباو
وحلقا الع ل التالا اع من ةظ ال او و ذ الصة العاعا :
إقليم أفريقيا
تذ ام حلق ع ل لاوم واحر من ةظ ال او و ذ الصة العاعا قبل اةعقا جلذ التذملواق ألفريقاوا ،حلقو ع ول
إقلا ا من ة أن "اإلةماغ ع اعخاطر" ،ياوةرع ،الكا اون 26 ،يذاير/ناةون الثاةي ( 2015أجنز الذ اط).
إقليم أوروبا
حلق ع ل إقلا ا من ةظ ال او و ذ الصة العاعا ة أن "تعزيوز القوررا علومل اع وارن ال عالو د الر وتور
الغذا ي ع المناز علمل الملما اعاكروةاولواا لألغذي ةالذملب إىل راةط الروع اعملتقل والبلران اجملواورة و إقلوام
أوروةا" ،اةم ةطر ربغ ،االحتا الرو ي 08-09 ،بت رب/أيلوع .2015
إقليم الشرق األدنى
حلق ع ل إقلا ا من ةظ ال او و ذ الصة العاعاو قبول اةعقوا جلذو التذملواق لل ور ،األ ةومل ة وأن "آخور
اععلو ا ع ع لاا وإاراءا الر تور الغذا ي ،مبا د ذلك ةورء ع ول اريور" ةواو  ،لبذوان 01-01 ،وايو/أيوار
2015.
إقليم جنوب غرب احمليط اهلادئ
حلق ع ل عرة ثماث أيام من ةظ ال او و ذ الصة العاعا ة أن "التغذي واأل راض غا اععري و ور الر وتور
الغذا ي" ،ةا ع ،فاجي 44-41 ،أةريل/ةاملان .4101
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دعم اهلدف  - 3تعزيز املشاركة العلمية والتقنية للبلدان النامية يف الدستور الغذائي

روس مك ةظ ال او و ذ

الصة العاعا ة أن المل وم ال طري د الذرة الرفاع )(2015-2012

يقرّم هذا القملم آخر اععلو ا ع األة ط اليت تذ ذ د عام  2015د إطار اع روس اع مك ةظ ال او و ذ الصة
العاعا الذع يرع ه حملاك أ اة الر تور الغذا ي إلاراء را ا ا تقصا ا ة أن المل وم ال طري د الذرة الرفاعو د
أرةع ةلران (ةورناذا فا و وإثاوةاا و الي والملو ان) ،ويذبغي أن يُقرأ ةاالقمان ةالذص ذع الصل ة وأن اع وروس الوذع
ير د التقرير الملذوع لعام ( 2014اة ر اجلزء  1هذه الوثاق ).
و اعقرر تذ اذ األة ط واألهراف التالا خماع عام :4101
 رفع التقرير الذها ي إىل اللجذ اععذا ةاعلوثا د األغذي (أجنز).
 إعرا لتقرير اعوحر الذها ي ع اع اريع اعذ ورة.
 48-49 ايو/أيار  ( 4101وعر لقم) ،أ يس أةاةا ،إثاوةاا .االات اس اع مك ةوظ األقطوار واع ومك ةوظ
ال او و ذ الصة العاعا ة أن روس المل وم ال طري د الذرة الرفاع الذع ا تضوافته ال وران و أاول
كافة األفماتونملظ د أفريقاا ( .)PACAو اج ع هذا االات اس اع مك ةوظ األقطوار مموثلظ و مجاوع
البلران اع من د اع روس ،إ اف إىل أصةاك اعصلة اعهت ظ القارة األفريقا الوذي يع لوون د جمواع
كافة المل وم ال طري  ،لتبوا ع الذتوا ج و ذاق وتها ،إ واف إىل اإلاوراءا اعتخوذة د البلوران اع ومن د
اع روس عتاةع هذه الذتا ج و عاجل انل المل وم ال طري د الذرة الرفاع .
ووافقم للجذ اععذا مبلوثا األغذي  ،د ورتها التا ع  ،علمل أن تطلب إىل ال او و ذ و الصوة العاعاو حتلاول
البااةا وتقريم توصاا إىل اللجذ د ورتها اعقبل فا ا يتعلق ةالمل وم ال طريو ذا األه او واوروا و وع حورو
قصوا هلذه المل وم ال طري  ،واقما تغااا علمل روة اع ار ا اعتعلق ةالمل وم ال طري د اابوك.

اع روس اع مك ةظ ال او و ذ
البااةا

الصوة العاعاو ة وأن ةااةوا ا وتهماك األغذيو  -را وا ا تقصوا ا وتذملواق

يت ثل أحر اعكوةا األ ا ا لتقاام خماطر ما األغذي د تقرير را التعرّض األفرا لل وا الكا ا ا (مبا د ذلك
اعغذيا ) والعوا ل الباولواا د األغذي  ،ةاال تذا إىل فهم عا يأنله الذاس .ولأل  ،الكوثا و البلوران ال تت توع
ةإ كاةا الوصوع إىل علو ا تملق و وثوق ة أن اعتذاوع اعغذيا والتعرض الغذا ي للعوا ل الكا اا ا الغذا او
والعوا ل الباولواا علمل اعملتوا ال ر ع ،ال د الملكان ،وال د ال وا الملكاةا اعملتضع  .وعماوة علمل ذلك ،يكو
أن يكون الصعب ت ملا اععلو ا اعتاح علمل الصعار الوطين د واا ،ولوي ةملوبب االفتقوار إىل تذملواق د رفوع
التقارير .وعلمل الع وم ،فإن االفتقار إىل البااةا ةالذملب إىل أقالام عاذ يطور حتوريا ويولثر د ةعو األوقوا د
قبوع واص ا الر تور الغذا ي علمل الصعار العاعي .ود اا ،ع ل الر تور الغذا ي ،فإن حتملظ البااةوا اخلاصو
ةالتعرض علمل اعملتوا القطرع اكون ارا ةالذملب إىل جم وع جلان الر تور الغذا ي (اللجذ اععذا ةاعلوثا د
األغذي  ،واللجذ اععذا مبخل ا اعبارا  ،واللجذو اععذاو ةواعوا اعضواف إىل األغذيو  ،واللجذو اععذاو ةالتغذيو
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واألغذي لما وتخرا ا التغذويو اخلاصو و جلوان أخورا) لورا حتريور ااورو القصووا أو ااورو القصووا
لل خل ا  ،وو ع روةا اع ار ا و عاجل التوصاا اعتعلق ةالتغذي .
وجيرع د الوقم الراه إ خاع ةااةا ا تهماك األغذي د قاعرة ةااةا اخلاص ةا تهماك األفرا لألغذي اع ومن
ةظ ال او و ذ الصة العاعا  -إحصاءا ووازة ) (CIFOCOssوا وتخرا ها د تقورير التعورض الغوذا ي لل ووا
الكا اا ا د األغذي  ،ثل اعوا اعضاف إىل األغذي والعقاقا الباطري .وةاال تذا إىل هذا الع ل و أال إاراء تقاام
أنثر ق عملوأل التعورض ،وعلومل واوه اخلصووص ،ال وتخرام الذ واذ االحت الاو لتقاوام اعخواطر ةالذملوب عختلو
جم وعا اعملتهلكظ ،ةرأ ال او ،ةالتعاون ع ذ الصة العاعا وال رناء الرولاظ اآلخري  ،ع وما اريورا و
أال مجوع ةااةوا عو ا وتهماك األفورا لألغذيو صول علومل خمتلو اعملوتويا ( ثول الع ور واجلوذس وااالو
ال ملاولواا ) .وإن قاعرة البااةا العاعا هذه (قاعرة البااةا العاعا ة أن ا تهماك األفرا لألغذي ) هي قار اإلعرا
أال اعل هذه اععلو ا تاح ةملهول د ذص ة ر .و ا ك الراووس ةملوهول إىل هوذه اععلو وا الويت واتم
رةطها ةقواعر البااةا العاعا القا االخرا ،ثل قاعرة البااةا اإلحصا ا اعو ووعا د اعذ و  ،الذ وام العواعي
لرصر الباو /ةرةا ج رصر وتقرير التلوث الغذا ي .وتملتذر قاعرة البااةا هذه إىل منوذ قاعرة ةااةا ا تهماك األغذي
ال وا ل الويت و وعتها اهلاوو األوروةاو لملوما األغذيو ةالذملوب للوروع األعضواء د االحتوا األوروةوي
(.)http://www.efsa.europa.eu/en/datexfoodcdb/datexfooddb.htm
ود عام  ،2015يتوقع إطما ،روس مك ةظ ال او و ذ الصة العاعا  ،يوع خماع حملاك أ اةو الر وتور
الغذا ي ،ةهرف زيا ة البااةا اعتاح د قاعرة البااةا اخلاص ةا تهماك األفرا لألغذي وقاعورة البااةوا العاعاو
اعتعلق ةا تهماك األفرا لألغذي التاةع لبلران راةط أ م اذوك شر ،آ اا خماع )0( :إاراء را ا ا تقصا ا
ع ا تهماك األفرا لألغذي د نل ةلري لهلظ لما ت ا ة عم حملاك األ اة د إقلوام راةطو وع اذووك شور،
آ اا؛ ( )4تذملاق البااةا اعواو ة ةااةا ا تهماك األفرا لألغذي د  8-1ةلران لهلو إ وافا د إقلوام راةطو
وع اذوك شر ،آ اا ةا تخرام شكل وحر .ويك اهلرف الذها ي د حتملظ تقاام اعتذاوع و اعغوذيا والتعورض
الغذا ي للعوا ل الكا اويو والباولوااو د األغذيو ( عوم و وع واصو ا الر وتور الغوذا ي علومل اعملوتويظ الووطين
والرولي).
ويتوق ةرء هذا اع روس د الذص الثاةي
األوع عام .2015

عام  2015علمل تلقي األ واع اعخصص

اع و ا األوروةا د الذصو

رصد التقدم احملرز والتقييم النهائي للمشروع
اتواصل ،د عام  ،2015الرصر الروتاين عخراا وةتا ج حملاك أ اة الر تور الغذا ي و أاول تووفا البااةوا
واععلو ا إل ارة حملاك األ اة ون صرر هم لل علو ا تملت ار ذها اعبا رة اليت تةل حمل حملاك األ اة .
وقر أجنز التقاام الذها ي ع روس حملاك األ اة د عام  .4101وقرر صااغ هذه الوثاق  ،مل يتم ةعور تلقوي التقريور
الذها ي للتقاام واعصا ق علاه ااةب اجل اع اال ت اري اععذا حبملاك األ اة  .ويتا نا ل تقرير التقاام جل اع
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الروع األعضاء د الر تور الغذا ي د الوثاق  .CX/CAC 15/37/ 18-Add.2وير ر اإل ارة اع مك ةظ ال او و ذ
الصة العاعا د الوثاق .CX/CAC 15/37/18-Add.4
ختطيط املبادرة اليت ستحل حمل حساب أمانة الدستور الغذائي وتنفيذها
واصلم اجمل وع اال ت اري اععذا حبملاك األ اة اعذاق ا ة أن اعبا رة اليت تةل حمل حملاك أ اة الر وتور
واورا إ وافا وع اعملولولظ اإلقلوا ظ اععذواظ ةملوما األغذيو
الغذا ي د الرةع األوع عام  .2015وعقر
التاةعظ لل او و ذ الصة العاعا واجلها اعاحن املاك األ اة اعا ا وااا رة واحملت لو  .وا وتذا ا إىل هوذه
اعذاق ا وةتا ج التقاام الذها ي لل روس ،تتقرم ال او و ذ الصة العاعا ةاقما ة أن اعبا رة اليت وتةل حمول
حملب األ اة د الرورة الملبعظ للجذ التذ اذي هلاوو الر وتور الغوذا ي والورورة الثا ذو والوثماثظ هلاوو الر وتور
الغذا ي .ويك االطماس علمل هذا االقما د الوثاق  .CX/CAC 15/37/ 18-Add.5و تلخذ راوال وقرارا الوروع
األعضاء د الر تور الغذا ي ةعظ االعتبار و تذجز وثاق ةها او لل وروس وخطو تذ اوذ حبلووع يملو رب/نواةون األوع
ةرء تذ اذ اعبا رة اجلريرة د يذاير/ناةون الثاةي .2016
 4101للت كّ
جيم  -القسم املالي
التوقعات املالية لعام 5112

ةلغ رصار األ واع اعرحلو إىل عوام  2015وا قا توه  811 414والرا أ ريكاوا .ويتضو اجلوروع  2أ ةواه اعملواه ا
اعملجل حملب ا ور إىل ذ و الصوة العاعاو د ال ومة و يذواير/نواةون الثواةي إىل وارس/آذار  2015إ واف إىل
اعملاه ا اعتوقع د ال مة ةظ أةريل/ةاملان و يمل رب/ناةون األوع .4101
اجلدول 2

املساهمات الواردة حتى  30مارس/آذار  2015واملساهمات املتوقعة خالل الفرتة من أبريل/نيسان إىل ديسمرب/كانون
املبلغ املتوقع/الوارد

املبلغ املتوقع/الوارد

اجلهة املاحنة

(بالدوالر األمريكي)

ةاوزيلذرا
الواليا اعتةرة األ ريكا

األول 2015

فرتة االتفاااق

(بالعملة املستخدمة
للمساهمة)
 41 111والر ةاوزيلذرع

02 419

ات ا ،عام 4102

 001 111والر أ ريكي

001 111

ات ا ،عام 4102

اع و ا األوروةا

 01 111يورو

01 018

اع و ا األوروةا

 419 111يورو

141 811

اعرفوعا األخاة د ال مة
للررا ا اال تقصا ا اعتعلق ةالمل وم ال طري د
الذرة الرفاع
اعرفوعا (الذها ا ) الثاةا والثالث د االت ا،
لل مة 4101-4102

جم وس اعبالغ التقريبا
احملصل أو اعتوقع

262 352
دوالرا أمريكيا

4101-4100
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و ابلغ جم وس اعبلغ اعرحّل إىل عام  2015إ افوو إىل اعملاه وووا اعملوجل واعتوقعو الووار ة فووووي اجلوروع أعوماه
5
 0 112 181والرا أ ريكاا تقريبا.
ُر اعازاةا اعلقت املاك األ اة لعوام  ،2015الويت وافقوم علاهوا اجمل وعو اال ت واري اععذاو حبملواك
وقر ح ِّ
األ اة د اات اعها اخلا س والع ري اعذعقر د  15يمل رب/ناةون األوع  2014مببلغ قرره  1.5لاوون والر أ ريكوي.
و اعتوقع أن يمل ح هذا اعبلغ ةتقريم الرعم إىل:
•
•
•

•

•
•

قراة  60ذروةا  27ةلرا اضور عم  12اات اعا اات اعا الر تور الغذا ي وجم وعوا الع ول التاةعو
له (الذتاج اعذ و ة  1املاك أ اة الر تور الغذا ي  -تو اع ةطا ،اع ارن د الر تور الغذا ي)؛
أرةع أة ط أة ط تذ او القوررا اع ومن ةوظ ال واو و ذ و الصوة العاعاو علومل اعملوتويظ اإلقلا وي
واإلقلا ي ال رعي (الذتاج اعذ و ة  2املاك أ اة الر تور الغذا ي  -تعزيز اع ارن د الر تور الغذا ي)؛
الرعم الات اس مك ةظ األقطار لبلران اع روس اععذا ةاع روس اع مك ةظ ال او و ذ الصة العاعا إلاراء
را ا ا تقصا ا للبااةا ة أن المل وم ال طري د الذرة الرفاعو د أرةعو ةلوران ةا او (الذتاجو اعذ وو ة 1
املاك أ اة الر تور الغذا ي  -تعزيز اإل ها ا العل ا والتقذا اعقر إىل الر تور الغذا ي)؛
عم اع روس اع مك ةظ ال او و ذ الصة العاعاو ة وأن ةااةوا ا وتهماك األغذيو  -را وا ا تقصوا ا
وتذملاق البااةا (الذتاج اعذ و ة  3املاك أ اة الر تور الغذا ي  -تعزيز اإل ها ا العل ا والتقذا اعقر و
إىل اهلاو )؛
تكالا اعو ظ واإل ارة د أ اة حملاك األ اة ؛
التكالا ذا الصل ةرصر حملاك األ اة والتقاام الذها ي لل روس ،وتص ام اعبا رة اليت تةل حمل املواك
أ اة الر تور الغذا ي وتذ اذها.
*****

 5ي ل ات اقا

تعر ة الملذوا حاث

اعتوقع تلقي اعملاه ا د

عام .4101
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امللحق ألف

جمموعات البلدان املؤهلة للحصول على الدعم يف
 29بلدا

عام 2015

اجملموعة (14) 1

اجملموعة  1باء  -البلدان املنخفضة الدخل األخرى
اجملموعة 1ألف  -البلدان األقل منوا
حملب ا ور د التقرير اخلاص ةالبلران األقل منوا لعام البلران اعررا علمل أةها ةلران ذخ ض الرخل د تقريور
التذ ا د العامل لعوام ( 2014البذوك الورولي) وعلومل أةهوا
( 4101األوةكتا )
ذا تذ ا ة ري ذخ ضو أو تو وط د تقريور التذ او
الب وري لعوام ( 2014ةرةوا ج األ وم اعتةورة اإلمنوا ي)
*ةا تثذاء مجهوريو نوريوا ال وعبا الريقراطاو الويت ال
حيتملب لشر التذ ا الب ري اخلاص ةها.
أفريقيا ()9

مجهوري أفريقاا الو طمل
ت ا
ازر الق ر
اابوتي
غاذاا اال توا ا
إريميا
لابايا
ان تو ي وةرةملايب
الصو اع
آسيا ()5
أفغاةملتان
ةذغما ي،
أوروبا
-الشرق األدنى ()1
الا
جنوب غرب احمليط اهلادئ
--

أفريقيا
--

آسيا ()1

مجهوري نوريا ال عبا الريقراطا

أوروبا ()1

طاااكملتان
الشرق األدنى
-جنوب غرب احمليط اهلادئ
--
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اجملموعة (6) 5

البلران اعررا علمل أةها ةلران ال رحي الرةاا فو الرخل اعتو د تقرير التذ ا د العامل لعام ( 2014البذك
الرولي) وعلمل أةها ذا تذ ا ة ري ذخ ض أو تذ ا ة ري تو ط أو تذ او ة وري رت عو د تقريور التذ او
الب ري لعام ( 2014ةرةا ج األ م اعتةرة اإلمنا ي) *ةا تثذاء ةاورو اليت ال حيتملب لشر التذ ا الب ري اخلواص
ةها.
أفريقيا )(2

الرأس األخضر
مجهوري الكوةغو
آسيا
-أوروبا)(2
مجهوري ولروفا
أونراةاا
الشرق األدنى
-جنوب غرب احمليط اهلادئ)(2
واليا اكروةازيا اعوحرة ()%11
*
مجهوري ةاورو
اجملموعة (13) 3

اجملموعة  3باء
اجملموعة  3ألف
البلران اعررا علمل أةها ةلران ال رحي العلاوا و البلران اعررا علومل أةهوا ةلوران ال ورحي العلاوا و فوو
فو الرخل اعتو د تقريور التذ او د العوامل لعوام الرخل اعتو د تقرير التذ ا د العامل لعوام ( 2014البذوك
( 2014البذك الرولي) ،وعلمل أةها ذا تذ ا ة ري الرولي) ،وعلومل أةهوا ذا تذ او ة وري رت عو د تقريور
تو ط د تقرير التذ ا الب ري لعام ( 2014ةرةا ج التذ ا الب ري لعام ( 2014ةرةا ج األ م اعتةرة اإلمنا ي).
األ م اعتةرة اإلمنا ي)
أفريقيا)(2

أفريقيا

ةا اباا
اذوك أفريقاا

--

آسيا)(1

آسيا
-أوروبا)(3

لري
أوروبا)(1
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ترن اةملتان

أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
--

الشرق
العرا،
األر ن

األدنى)(2

مجهوري أذرةاجان
ةاماروس
رو اةاا
أ ريكا الماتاذا والبةر الكارييب ()2
الربازيل
غريذا ا
اةم فذملذم وازر غريذا ي
فذزويما
الشرق األدنى
-اجملموعة (26) 2

البلران اعلهل للةصوع علمل عم إ اد عرة ذتظ ةذملب  50د اعا اضور اات اعظ االات اعا ذا األولويو
للر تور الغذا ي د نل ذ تقويا ( 6البلران اعلهل واليت رفع امسها قا و البلوران اعملوت ارة و حملواك أ اةو
الر تور الغذا ي ةظ عا ي  2007و 4102أو افع امسها هذه القا د ةهاي عام  2014واعررا علمل أةهوا و
البلران األقل منوا د تقرير األوةكتا ة أن البلران األقل منوا لعام  2013و/أو علومل أةهوا و الوروع اجلزريو الصوغاة
الذا ا ااةب شعب التذ ا اعملترا التاةع إل ارة األ م اعتةرة لل لون االقتصا ي واالات اعا ).7
أفريقيا
إثاوةاا
غا باا
رغ قر
ماوع
وري اوس
وزا باق
الذاجر
رواةرا
االاون
توغو
أوغذرا

)(12

 6اة ر ال قرا  http://www.codexalimentarius.net/download/report/767/REP11_CACe.pdf. 411-401لماطماس علمل وراوال
.
الرورة الراةع والثماثظ هلاو الر تور الغذا ي وا تذتاااتها
 7ولاملم لهل لكي تذتقل إىل و ع ةلران رت ع الرخل.
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زا باا
آسيا)(4
ن بو يا
مجهوري الو الريقراطا ال عبا
اامنار
ةاباع
أوروبا
-أمريكا الالتينية والبحر
أةتاغوا وةارةو ا
ةلاز
غااةا
اةم ناتس وةا اس
وريذام

الكارييب)(5

الشرق األدنى
-جنوب غرب احمليط
نايباتي
ا وا
ازر لا ان
توةغا
فاةواتو

اهلادئ)(5
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"البلدان اليت رفع امسها من قائمة البلدان املستفيدة من حساب أمانة الدستور الغذائي
عام  9( 5112بلدان)
عام  2( 5112بلدان)

عام  51( 5113بلدا)

عام  11( 5115بلدا)

عام  59( 5111بلدا)

عام  9( 5111بلدان)
عام  13( 5119بلدا)
عام  6( 5111بلدان)
عام  2( 5119بلدان)
جمموع عدد البلدان

غاةون ،ونايباتي ،وقاغاز تان ،ولاباا ،و وري واوس ،وتايلذور،
ومجهوري قروةاا الاوغو مافا الملاةق
اجلزا ر ،و وزا باق ،وةانملتان ،وأوزةكملتان
أر اذاا ،وةذ  ،والبو ذ واهلر ك ،وةلغاريا ،وةورناذا فا و ،ونو
ي ووار ،ومجهوريو الكوةغوو الريقراطاو  ،و و اذاكوا ،وغا باوا،
واورااا ،وغاذاوا ،ونازاخملوتان ،و وماوع ،و وريتاةاوا ،واجلبول
األ و  ،و اامنار ،ورواةورا ،و واةم ناوتس وة واس ،و واالاون،
و وريذام
ألباةاا ،وأةغوال ،وةوتملواةا ،ون بو يا ،والكا اون ،وإثاوةاا ،وغاذاا
ةاملاو ،وناذاا ،ولاملوتو ،و رغ قر ،وةاجايا ،و واةم لو واا،و ا وا ،والملذغاع ،ومجهوري صرةاا ،وازر لا ان ،و رع الةكا،
وفاةواتو
ةلاوز ،وةوتوان ،وةوروةورع ،والصوظ ،وفاجوي ،وغاةوا ،وهواييت،
واهلذر وإةروةاملاا ،ومجهوريو الو الريقراطاو ال وعبا  ،ولبذوان،
و والي ،و ذغولاوا ،وةابواع ،وةاكواراغوا ،والذاجور ،وةواةوا غاذاوا
اجلريرة ،والملو ان ،و وازيلذر ،وتوغو ،وتوةغا ،وترناا ،وأوغذرا،
ومجهوري تذزاةاا اعتةرة ،وفاام ةام ،وزا باا ،وز باةوع
صر ،وغااةا ،وهذروراس ،واا ايكا ،وال لبظ ،واجل هوري العرةا
الملوري  ،وازر نوك
ةولا اا ،ونولو باوا ،ونرواتاوا ،ونوةوا ،واجل هوريو الرو اذاكاو ،
وإنوا ور ،والملول ا ور ،وغواتا واال ،ومجهوريو إيوران اإل وما ا ،
واعغرك ،وةاراغواع ،وةاو ،وتوةس
أةتاغووا وةوارةو ا ،واألراذوتظ ،وشوالي ،واعكملواك ،و ا وال،
وأوروغواع
نو تاريكا ،ولاتواةاا ،وةذ ا ،وةولذرا
 116بلدان

البلدان املؤهلة اليت اختارت عدم االستفادة من
دعم حساب أمانة الدستور الغذائي
الازيا ( البلران اعاحن د حملاك أ اة الر تور الغذا ي)
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امللحق باء
البلدان احلاصلة على الدعم حلضور اجتماعات هيئة الدستور الغذائي يف

عام 2015

(حتى  12مارس/آذار )5112
الدورة احلادية والعشرون للجنة التنسيق يف أفريقيا املشرتكة بني الفاو ومنظمة الصحة العاملياة يف أفريقياا ،ياونادي،
الكامريون 31-59 ،يناير/كانون الثاني 5112
اابوتي
غا باا
ان تو ي وةرةملايب
أوغذرا
الدورة الرابعة والعشرون للجنة الدستور الغذائي املعنية بالادهون والزياوت ،ملقاا ،ماليزياا 13-9 ،فربايار/شابا
5112

أونراةاا
الدورة السادسة والثالثون للجنة الدستور الغذائي املعنية بأسااليب التحليال وأخاذ العيناات ،بودابسات ،هنغارياا،
 59-53فرباير/شبا 5112
مجهوري أفريقاا الو طمل
أونراةاا
الدورة التاسعة والعشرون للجنة الدستور الغذائي املعنية باملبادئ العامة ،باري ،،فرنسا 13-9 ،مارس/آذار 5112
ةاماروس
ن بو يا
مجهوري أفريقاا الو طمل
الذاجر
ان تو ي وةرةملايب
أونراةاا

