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برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
هـيئـة الــدستور الغـذائــي
الدورة األربعون ،مركز المؤتمرات الدولي في جنيف ،سويسرا 22-51 ،تموز /يوليو 2151
حساب أمانة الدستور الغذائي المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
التقرير السنوي لعام 2152
ألف :مقدمة
تأسس حساب أمانة الدستور الغذائي الجديد المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمةة الصةحة العالميةة فةي عةا  ،6102لةدع
البلةةدان فةةي بنةةا قةةد ار وطنيةةة قويةةة وصةةلبة ومسةةتدامة للمشةةار ة فةةي هيئةةة الدسةةتور الغةةذائي ويم ةةن االطة عل ة وثيقةةة المشةةرو
التأسيسةةية الخاصةةة بحسةةاب أمانةةة الدسةةتور الغةةذائي الجديةةد بسة لغةةا علة الموقة اإلل ترونةةي لحسةةاب أمانةةة الدسةةتو الغةةذائي،6-
علة ة ة ة ة الة ة ة ة ةرابط http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-standard/codextrustfund/en/ :ويسة ة ة ة ة
حسةةاب األمانةةة فةةي تحقية األهةةدا اآلتيةةة مةةن أهةةدا التنميةةة مسةةتدامة ،ال ةةد ( 0القضةةا علة الفقةةر) ،ال ةةد ( 6القضةةا التةةا
عل الجو ) ،ال د ( 3التمت بالصحة الجيدة وبالرفاه) ،ال د ( 8العمل ال ئ ونمو االقتصاد) ،ال ةد ( 06ضةمان االسةت ك
واإلنتاج المسؤولين) ،ال د ( 01عقد الشة ار ا لتحقية األهةدا ) وفيمةا يلةي جةدول إلطةار نتةائ حسةاب أمانةة الدسةتور الغةذائي،
يبين هد المشرو وحصيلته ومخرجاته وأنشطته
ويشمل هذا التقريةر عةا  ،6102وهةي السةنة األولة لحسةاب أمانةة الدسةتور الغةذائي الجديةد ويسةلط التقريةر الضةو علة اإلنجةا از
الرئيسية والدروس المستفادة في هذه السنة األول  ،ما يقد موج از للجوانب التقنية والتشغيلية والمالية ألنشطة حساب أمانة الدسةتور
الغذائي في عا 6102

إطار النتائج
هدف المشروع
البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادات ا بمرحلة انتقالية المواظبة عل المشار ة في هيئة الدستور الغذائي
الحصيلة
تنمية قد ار البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادات ا بمرحلة انتقالية للمشار ة في هيئة الدستور الغذائي
المخرجات
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رف مستوى الوع وزيادة المعرفة بشأن هيئة الدستور الغذائي لدى راسمي
السياسا وصنا القرار والخب ار

زيادة القدرة التقنية لإلدا ار الوطنية للمشار ة بفعالية في
هيئة الدستور الغذائي

األنشطة
الحز المتعددة السنوا

الممنوحة للبلدان الت نجح

طر بنا القد ار المق َّدمة لمجموعا
قضايا مشتر ة

في عملية تقدي الطلبا

البلدان لمعالجة

باء :اإلنجازات الرئيسية في عام 2152
تأسس حساب أمانة الدستور الغذائي الجديد ون ض وت تشةغيله وأصةبح يعمةل ب امةل طاقتةه فةي عةا  6102وقةد اتسة التحةول مةن
حسةاب أمانةةة الدسةةتور الغةةذائي األول إلة حسةةاب أمانةةة الدسةةتور الغةةذائي الجديةةد بالس سةةة مةةن خة ل جمية التةةدابير االنتقاليةةة التةةي
أ ِعد في عا  ،6102ومن ث أم ن تشغيله "فعليا" في  0انون الثاني /يناير  6102وقد تضمن هذه التدابير ما يلي:


إنشا ط ارئ لإلش ار الفعال والتوجيه االستراتيجي لحساب أمانة الدستور الغذائي 6-من جانب منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العالمية؛



إنشا طرائ للمساهمة التقنية لمنظمة األغذية والزراعة /منظمة الصحة العالمية؛



إصدار وثيقة المشرو التأسيسية لحساب أمانة الدستور الغذائي6-؛



وض م ا جديدة لألمانة؛



إعادة تصمي الموق اإلل تروني لحساب أمانة الدستور الغذائي ونشره

وقد تميز العا بعدد من اإلنجا از


إعةةداد جمي ة الوثةةائ ال زمةةة لحسةةاب أمانةةة الدسةةتور الغةةذائي 6-ونشةةرها عل ة الموق ة اإلل ترونةةي اسةةتلز النطةةا والغةةرض
الجديةةدان لحسةةاب أمانةةة الدسةةتور الغةةذائي إعةةداد جمية المسةةتندا والمةواد اإلع ميةةة الجديةةدة لتسةةتخدم ا البلةةدان وتسةةتعين ب ةةا
مصدر للمعلوما وفيما يلي بعض من هذه الوثائ التي ان متاحة للتشةاور واالسةتخدا علة الموقة اإلل ترونةي الخةا
بحساب أمانة الدستور الغذائي بخمس لغا في شباط /فبراير ( 6102ل ط يرج الدخول عل الرابط:
)http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-standard/codextrustfund/en/
o

o


والمعال :

"أداة التشةخي الخاصةة بتقيةةي حالةة بةرام الدسةتور الغةذائي الوطنيةةة" التةي أعةةدت ا منظمةة األغذيةةة والز ارعةةة /منظمةة
الصحة العالميةة (أداة التشةخي الخاصةة بالدسةتور الغةذائي) والغةرض مةن هةذه األداة هةو تةوفير إطةار للبلةدان ةي تنفةذ
تقييمةةا ذاتيةةا للحالةةة الحاليةةة لبرنةةام الدسةةتور الغةةذائي الةةوطني في ةةا وعلة الةةرغ مةةن أن ه ةذه األداة قةةد و ِ
ضةةع لمسةةاعدة
البلةةدان المؤهلةةة للحصةةول علة الةةدع فةةي إطةةار حسةةاب األمانةةة  ،6ةةي تسةةتخدم ا البلةةدان أسةةاس إلعةةداد طلبةةا الةةدع
وتقديم ا إل حسةاب أمانةة الدسةتور الغةذائي ،فإنةه ينظةر إلي ةا علة أن ةا أداة مفيةدة بالنسةبة لجمية البلةدان الم تمةة بتقيةي
مستوى التطور الحالي ألنشطة الدستور الغذائي في ا
المواد الخاصةة بالطلبةا
الطلبا واألسئلة المت ررة

والتوجيةه تتضةمن نمةاذج الطلبةا

الفرديةة والجماعيةة والمبةاد التوجي يةة الخاصةة بعمليةة تقةدي

إنشةةا جمي ة هيا ةةل تص ةري الشةةؤون وتنفيةةذها ت ة إنشةةا ال يئةةا األرب ة التةةي تش ة ل هي ةةل تص ةري الشةةؤون لحسةةاب أمانةةة
الدستور الغذائي ،وأصبح تعمةل ب امةل طاقت ةا فةي عةا  6102ويم ةن االطة علة امةل اختصاصةا ال يئةا المختلفةة
2
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وتش ة يل ا ف ةةي وثيقةةة المش ةةرو الخاص ةة بحس ةةاب أمان ةةة الدسةةتور الغ ةةذائي  6ويش ةةارك الموظف ةةون اإلداري ةةون والتقني ةةون بمنظم ةةة
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وأمانة الدستور الغذائي مشار ة املة في هذه ال يا ةل ويةدعمون ا مةن أجةل ضةمان
إدارة حسةةاب أمانةةة الدسةةتور الغ ةذائي  6وتشةةغيله عل ة النحةةو األمثةةل وتعةةزز هةةذه الش ة ار ة الفريةةدة تقةةدي برنةةام حسةةاب أمانةةة
الدستور الغذائي وأنشطته ،وتتيح الربط م الشب ا الخاصة بمنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالميةة وبةرام تنميةة
القةةد ار واالسةةتفادة مةةن قةةدرت ا عل ة الصةةعيد العةةالمي واإلقليمةةي والقطةةر  ،ومةةن ث ة تعزيةةز الج ةةود ومضةةاعفت ا لتم ةةين جمي ة
البلدان من المشار ة ال املة والفعالة في الدستور الغذائي
 oتأسس اللجنة التوجيهية في انون الثاني /يناير  ،6102وعقد أول اجتماعات ا في  3شةباط /فب اريةر  ،6102مةا
عقد  06اجتماعا خ ل عا  ،6102ويم ن االط عل م حظا موجزة لجمي االجتماعا عل الرابط:
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-standard/codextrustfund/en/index2.html
 oتأسس فريق االستعراض التقني في نيسان /أبريل  ،6102تحسبا لتلق الطلبةا مةن الجولةة األولة وقةد عقةد الفرية
عةةدة اجتماعةةا ل نت ةةا مةةن تقيةةي الطلبةةا وتقةةدي توصةةياته للجنةةة التوجي يةةة مةةا انت ة الفرية مةةن إعةةداد تعليقةةا
خطية للبلدان المتقدمة بالطلبا
 oتأسس الفريق االستشاري في نيسان /أبريل  ،6102وعقد اجتماعه األول في  66حزيران /يونيو واجتماعه الثةاني فةي
 0أيلول /سبتمبر ،ويم ن االط عل التقارير الخاصة ب ذه االجتماعا عل الرابط:
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-standard/codextrustfund/en/index2.html
 oأمانة حساب أمانة الدسـتور الغـذائي ،تضة طةاق عمةل واحةدا مةن الفئةة الفنيةة وطةاق عمةل واحةدا مةن فئةة الخةدما
العامة ،وقد قام األمانة بتحويل عمل ا وت ييفه لتلبية احتياجا حساب أمانة الدستور الغذائي الجديد


نجةا الجولةة األولة لتقةةدي الطلبةا تة افتتةا الجولةةة األولة لتقةدي الطلبةا فةةي  8آذار /مةارس  ،6102بمشةار ة  013بلةةدا
مؤه للتقد (ل ط عل قائمة البلدان المؤهلة يم ن الرجو للملح  )0و ان الموعةد الن ةائي لتقةدي الطلبةا علة النظةا
الموجود عل اإلنترن هو  3أيار /مايو  6102وبحلول الموعد الن ائي بلغ عدد الطلبةا المقدمةة علة النظةا الموجةود علة
شةةب ة اإلنترنة  10طلبةةا و ةةان عةةدد الطلبةةا التةةي اسةةتوف معةةايير الفةةرز المسةةب  38طلبةةا ،وتة إرسةةال ا لفرية االسةةتعراض
التقني للتقيي ال امل وقد قرر اللجنة التوجي ية أن الطلبا األ ثر استيفا للمعايير هي  1طلبا  ،وهو مةا يؤهل ةا للحصةول
عل الدع في هذه الجولةة األولة (ل طة علة معلومةا املةة عةن الجولةة األولة لتقةدي الطلبةا يم ةن الرجةو للملحة
)6



تقةةدي الجلسةةا اإلع ميةةة لمسةةاعدة البلةةدان فةةي إعةةداد طلبةةا قويةةة انعقةةد الجلسةةا اإلع ميةةة فةةي لجةةان التنسةةي اإلقليميةةة
األربعةةة جميعةةا التابعةةة لمنظمةةة األغذيةةة والز ارعةةة /منظمةةة الصةةحة العالميةةة فةةي عةةا  ،6102لتقةةدي المعلومةةا بشةةأن نطةةا
حساب أمانة الدستور الغذائي الجديد ومحور تر يزه وأنشطته ،ولمساعدة البلدان في استخدا أداة التشخي الخاصة بالدستور
الغذائي واعداد طلبا قويةة ،ويم ةن االطة علة جلسةة إع ميةة "افت ارضةية" ومجموعةا للشةرائح بخمةس لغةا علة الموقة
اإلل تروني لحساب أمانة الدستور الغذائي

جيم :الرصد والتقييم
بدأ في عا  6102العمل الخا بوض إطار للرصد والتقيي لحساب أمانة الدستور الغذائي الجديد ،ويجر حاليا است مال صيغته
الن ائيةةة ويسةةتند هةةذا اإلطةةار إل ة أفضةةل الممارسةةا فيمةةا يتعل ة بةةأطر الرصةةد والتقيةةي والةةدروس المسةةتفادة مةةن المنظمةةا والب ةرام
والمؤلفا األخرى وهو يستفيد من الخب ار المأخوذة من وضة وتنفيةذ إطةار الرصةد والتقيةي لحسةاب أمانةة الدسةتور الغةذائي األول،
ب د ضمان االستم اررية م ت يي اإلطار في الوق ذاته بما يتناسب م تصمي حساب األمانة 6-ومحور تر يزه الجديد
وقد انصب تر يةز الرصةد خة ل عةا  6102علة النظةر فةي يفيةة عمةل ال يا ةل والعمليةا واإلجة ار ا
من التشغيل ،و ذلك تقيي عملية تقدي الطلبا وفرزها واستنادا إل ذلك ،يم ننا تبادل الرؤى التالية
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الدروس المستفادة من السنة األولى لحساب أمانة الدستور الغذائي 2
أدا هيا ل تصري

الشؤون الخاصة بحساب أمانة الدستور الغذائي



ثب ة  ،بش ة ل ع ةةا  ،فاعليةةة هيا ةةل تص ةري
لتغييرها

الشةةؤون المعمةةول ب ةةا ف ةةي حسةةاب أمانةةة الدسةةتور الغةةذائي ،وال يوج ةةد خطةةة



يتناسةةب تش ة يل اللجنةةة التوجي يةةة واج ة ار ا
مرضية

تشةةغيل ا م ة الغةةرض المت ةةوخ من ةةا ،م ةةا تعمةةل اللجنةةة التوجي يةةة بصةةورة



ألق ة تش ة يل فري ة االسةةتعراض التقنةةي المؤل ة مةةن ث ثةةة أشةةخا فقةةط عبئةةا ثقةةي عل ة عةةاتق إلتمةةا العمةةل الخةةا
بةةالتقيي التقنةةي واسةةتعراض الطلبةةا المقدمةةة فةةي الجولةةة األولة ( 38طلبةةا) فةةي الوقة المحةةدود المتةةا وقةةد تضةةمن ذلةةك
تقدي تعليقا خطية ل ل بلد من البلدان المتقدمة بطلب بشأن المسائل التي يتعين عليه أخذها بعين االعتبةار عنةد التقةد
مرة أخرى بطلب لحساب أمانة الدستور الغذائي  6وتدرس اللجنة التوجي ية سبل التصد لتلك المسائل



أعرب بعض أعضا الفري االستشةار عةن أن ة مةا ازلةوا يحةاولون ف ة دورهة أعضةا فةي الفرية االستشةار  ،بيةد أنةه
المقدمةة مةن نافعةة وقةد ثبة أن الفرية
يت إشةراك جمية أعضةا الفرية  ،وتعتبةر اللجنةة التوجي يةة المشةورة والمةدخ
االستشةةار يمثةةل وسةةيلة جيةةدة لتحسةةين شةةفافية حسةةاب أمانةةة الدسةةتور الغةةذائي و ةةذلك للتواصةةل م ة مختل ة مجموعةةا
أصحاب المصلحة



قام ة أمانةةة حسةةاب أمانةةة الدسةةتور الغةةذائي بةةالتحول السةةلس نحةةو االسةةتجابة الحتياجةةا حسةةاب أمانةةة الدسةةتور الغةةذائي
الجديةةد ،مة إعةةداد تقةةارير عقةةب اختتةةا حسةةاب أمانةةة الدسةةتور الغةةذائي األول و ةةان مةةن المسةةل بةةه عنةةد تأسةةيس حسةةاب
أمانةةة الدسةةتور الغةةذائي الجديةةد أنةةه سةةي ون هنةةاك ة أ بةر ب ثيةةر مةةن العمةةل التقنةةي لتلبيةةة االحتياج ةا الجديةةدة للبرنةةام ،
والسيما في بنا القد ار في البلدان ،ولذلك فمن الضرور تعزيز القدرة التقنية لألمانة ول تسمح مستويا التمويةل ب ةذا
التعزيز للقدرة التقنية لألمانة في عا  ،6102ما أن استمرار انخفاض مستويا التمويل يحةول دون إجة ار توظيفةا فةي
ع ةةا  6101وق ةةد ت ةةدخل الموظف ةةون ف ةةي المقة ةرين الرئيس ةةيين لمنظم ةةة األغذي ةةة والز ارع ةةة /منظم ةةة الص ةةحة العالمي ةةة وعلة ة
الصعيدين اإلقليمي والقطر لسد هذه الثغرة ،إال أن ذلك عل األرجح لةن يشة ل تقةدما مسةتداما نظة ار لحصةول عةدد أ بةر
من البلدان عل الدع  ،وزيادة الطلب عل اإلش ار والمساعدة التقنيين زيةادة بيةرة وقةد ازداد الموقة تعقيةدا فةي عةامي
 6102و 6101م عةدد فةر العمةل الشةاغرة للمةوظفين لتغطيةة الجوانةب الخاصةة بسة مة الغةذا والدسةتور الغةذائي فةي
الم اتب اإلقليمية التابعة لمنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

عملية تقدي الطلبا

والتنفيذ القطر



معلوما عن حساب أمانةة الدسةتور الغةذائي الجديةد و"الةدعوة لتقةدي الطلبةا " – انط قةا مةن عةدد الطلبةا المتلقةاة يبةدو
أن المعلوما التي أتيح بشأن عملية تقدي الطلبا والقنوا التي ت االستعانة ب ا للنشر ان فعالة وقد أعرب عةدد
البلدان عن أن الوق المخص لتقدي الطلبا في الجولة األول ان قصي ار



جودة الطلبةا – العديةد مةن البلةدان المؤهلةة فةي مرحلةة الةتعل بشةأن يفيةة إعةداد طلبةا قويةة باسةتخدا إطةار قةائ علة
تحقي النتائ  ،وقد أثر ذلك عل جودة الطلبا في الجولة األول وأعرب البلدان عن رضاها عن الجلسا اإلع ميةة
وغيرها من الج ةود التةي بةذلت ا منظمةة األغذيةة والز ارعةة /منظمةة الصةحة العالميةة وأمانةة حسةاب أمانةة الدسةتور الغةذائي
لمساعدة البلدان في ف طريقة استخدا أداة التشخي الخاصة بالدستور الغذائي واعداد طلبا قوية



أداة التشخي ونماذج الطلبةا – اسةتخدم معظة البلةدان المتقدمةة بطلبةا أداة التشةخي الخاصةة بالدسةتور الغةذائي
ان عملية
استخداما صحيحا ،وتبين ل ا أن ا أداة نافعة وسلط بعض البلدان الضو عل أن عملية إتما التشخي
طويلةةة وتطلب ة ال ثيةةر مةةن التشةةاور م ة أصةةحاب المصةةلحة عل ة الصةةعيد الةةوطني ويوصةةي فري ة االسةةتعراض التقنةةي
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بتبسةةيط نمةةاذج الطلبةةا  ،والسةةيما مةةن أجةةل الحةةد مةةن االزدواجيةةة وتيسةةير اسةةتخدام ا عل ة البلةةدان وتيسةةير تقييم ةةا عل ة
الفري ويجر النظر في سبل تحسين جودة الميزانيا المقدمة م نماذج الطلبا وام انية مقارنت ا


تقيةي الطلبةا  -سةةار عمليةة التقيةي علة نحةو سةلس نسةةبيا ،علة الةرغ مةةن القيةود الزمنيةة المةةذ ورة أعة ه ونفةذ فرية
االستعراض التقني تمرين "الدروس المستفادة" الذ يمثل جز ا من هذا التقرير



التعليقةا المقدمةةة للبلةةدان المتقدمةة بطلبةةا  -رحبة معظة البلةدان المتقدمةةة بطلبةةا بالتعليقةةا الخطيةة التةةي تلقت ةةا مةةن
حساب أمانة الدستور الغذائي ،بل يرغب عدد قليل من البلدان أن ت ون هذه التعليقا أ ثر تفصي



االنتقال من مرحلة الطلبا إل مرحلة التنفيذ
o

اسةتلز االنتقةةال مةةن إعة ن الطلبةةا الناجحةةة إلة االنت ةةا مةةن وثةائ المشةةرو المةةوجزة وبةد التنفيةةذ فةةي البلةةدان
األول ة مةةدة تت ةراو مةةن سةةتة إل ة سةةبعة أش ة ر وعل ة الةةرغ مةةن أن ذلةةك سةةيظل دومةةا يخةةت ببلةةدان بعين ةةا،
فسةةتتول منظمةةة األغذيةةة والز ارعةةة /منظمةةة الصةةحة العالميةةة وأمانةةة حسةةاب أمانةةة الدسةةتور الغةةذائي بح ة س ةبل
المساعدة في تقليل هذا الوق

التمويل


ان حساب أمانة الدستور الغذائي قاد ار عل االنتقال إل مرحلة التشغيل في عا  ،6102عةن طرية افتتةا جولةة أولة
لتقدي الطلبا  ،ولديه القدرة عل تمويل األنشطة في البلدان األربعةة التةي وقة علي ةا االختيةار للحصةول علة الةدع فةي
الجولة األول
مةن ألمانيةا وهولنةدا (لة يةت االنت ةا



ل تزدد مستويا التمويل (من حساب أمانة الدسةتور الغةذائي  )0باسةتثنا مسةاهما
من المساهمة وق تابة هذا التقرير)



ل تزدد القدرة عل التخطيط عل المدى المتوسط بتمويل مستدا (عل سبيل المثال التزاما



أعرب المانحون عن استعداده لدع حساب أمانة الدستور الغذائي  ،6إال أن التمويل ل يتب دومةا التعبيةر الشةف ي عةن
االستعداد لتقدي الدع



األصةلية للتمويةل الة ز

بدأ حساب أمانة الدستور الغذائي فةي عةا  6101بثغةرة هائلةة فةي التمويةل فيمةا يتعلة بالتوقعةا
في وثيقة المشرو التأسيسية

متعددة السنوا )

الحوار الخا بالتمويل
أجر الحوار األول الخا بتمويل حساب أمانة هيئة الدستور الغذائي في  06نيسان /أبريل  6102عل هامش لجنة
الدستور الغذائي المعنية بالمباد العامة وشارك فيه حوالي  11بلدا ومنظمة عضوا في هيئة الدستور الغذائي إضافة إل المنظما
المتمتعة بصفة المراقب وشارك ل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وأمانة هيئة الدستور الغذائي وحساب
أمانة ال يئة في تنظي الحوار الخا بالتمويل من أجل ما يلي:
تسليط األضوا عل الثغرة الحالية في التمويل التي يواج ا حساب أمانة هيئة الدستور الغذائي والعواقب عل دخول
)0
المرحلة التشغيلية لحساب أمانة ال يئة  )CTF2( 6حيز التنفيذ (مثل توفير الدع للتطبيقا الناجحة في البلدان /مجموعا
البلدان)
تبادل اآل ار م البلدان األعضا في ال يئة بشأن سبل تعزيز القدرة عل التنبؤ بالتمويل واستدامته خ ل فترة زمنية
)6
متراوحة بين  3و 2سنوا
وتبادل المشار ون خ ل هذا االجتما اآل ار بشأن أربعة أسئلة رئيسية هي التالية:
ما هي الحج الرئيسية التي يم ن استخدام ا م مختل القطاعا لضمان دع حساب أمانة ال يئة؟
)0
ي يم ننا زيادة قيمة المساهما ؟
)6
5
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)3
)1

ي
ي

يم ننا تعزيز وضو التمويل طوال فترة زمنية متراوحة بين  3و 2سنوا
يم ننا توسي نطا قاعدة الج ا المانحة؟

عن طري مساهما

وأبرز المشار ون إج ار ا مختلفة يم ن اتخاذها في بلدان /منظما تمضي قدما ول يحق الحوار الخا
في عا  6102غير أنه من المأمول أن تتواصل الج ود في البلدان والمنظما

متعددة السنوا ؟
بالتمويل نتائ فورية

رصد آثار حساب أمانة الدستور الغذائي  5على المشاركة في اجتماع هيئة الدستور الغذائي في عام 2152
تستخد األرقا اعتبا ار من عا  6116في التحليل الوارد أدناه بيانا مرجعية قبل أن يبدأ حساب أمانة هيئة الدستور الغذائي 0
(حساب األمانة  )0دع البلدان المؤهلة وهي مقياس لتقدير األرقا المحصلة بعد إقفال حساب األمانة 0
الرسم البياني 5

1

مجموع مندوبي البلدان المؤهلة للحصول على دعم حساب األمانة  5المشاركين في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي حسب
السنة في الفترة 2152-2112
يشير الرس البياني  0إل الحفاظ عل مستوى مرتف للمشار ة حت بعد اإلقفال التدريجي لحساب األمانة  0عل الرغ من تسجيل
انخفاض بسيط في عدد مندوبي البلدان المؤهلة للحصول عل دع الحساب المشار ين في اجتماعا هيئة الدستور الغذائي في
عا  6102وقد يتصل االنخفاض المسجل في عا  6102بانخفاض عدد اجتماعا ال يئة المعقودة في ذلك العا

الرسم البياني  :2مجموع البلدان المؤهلة للحصول على دعم حساب األمانة  5والمشاركة في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي
حسب السنة في الفترة 2152-2112

 1تسةةتند جمية البيانةةا المسةةتخدمة فةةي الرسةةو البيانيةةة إلة المشةةار ة فةةي لجةةان الدسةةتور الغةةذائي فيمةةا عةةدا هيئةةة الدسةةتور الغةةذائي واللجنةةة التنفيذيةةة واألفرقةةة
العاملة ولجان التنسي اإلقليمية المشتر ة بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
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يبين الرس البياني  6عل غرار الرس البياني  0أن عدد البلدان المؤهلة للحصول عل دع حساب األمانة  0والمشار ة في
اجتماعا هيئة الدستور الغذائي ظل في حدود االتجاه المسجل عل مدى الفترة 6102-6111

الرسم البياني  :3متوسط عدد مندوبي البلدان المؤهلة للحصول على دعم حساب األمانة  5المشاركين في اجتماع لهيئة
الدستور الغذائي حسب السنة في الفترة 2152-2112
يشير هذا الرس البياني إل تسجيل ارتفا مطرد إل حد بعيد في متوسط عدد مندوبي البلدان المؤهلة للحصول عل دع حساب
األمانة  0المشار ين في اجتما ل يئة الدستور الغذائي منذ است ل الحساب في عا  6111إذ زاد متوسط عدد المندوبين عل
 01مندوبا بين عامي  6103و 6102وفي عا  6102انخفض هذا العدد في المتوسط إل  83مندوبا مشار ا في اجتما لل يئة
معقود في السنة األول بعد توق الحساب عن دع أ مشار ين إال أن االتجاه ال يزال إيجابيا
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الرسم البياني  :4متوسط عدد البلدان المؤهلة للحصول على دعم حساب األمانة  5والمشاركة في اجتماعات هيئة الدستور
الغذائي حسب السنة في الفترة 2152-2112
ارتف متوسط عدد البلدان المؤهلة للحصول عل دع حساب األمانة  0والمشار ة في اجتماعا هيئة الدستور الغذائي ارتفاعا
مطردا منذ عا  6116وقبل است ل حساب األمانة  0ان هناك  08بلدا فقط من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادات ا
بمرحلة انتقالية المشار ة في اجتماعا ال يئة في المتوسط أما اآلن فيزيد متوسط عدد هذه البلدان عل  31بلدا
الرسم البياني  :1النسبة المئوية لعدد البلدان المؤهلة للحصول على دعم حساب األمانة  5والمشاركة في اجتماع واحد على
األقل من اجتماعات هيئة الدستور الغذائي حسب اإلقليم والسنة
يشير هذا الرس البياني إل وجود فر شاس بين األقالي في تطور النسب المئوية للبلدان المؤهلة للحصول عل دع حساب
األمانة  0والمشار ة في اجتما واحد عل األقل من اجتماعا ال يئة ل سنة

وهناك  3مجموعا

مختلفة:
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استفاد أقالي أفريقيا وآسيا وأمري ا ال تينية وال اريبي من دع حساب األمانة  0وسجل أعل نسبة مئويةة للمشةار ة فةي
()0
وسط سنوا مدة الحساب ( )6101-6110ولوحظ بلوغ ذروة ثانية في آخر سنوا مدة الحساب ()6102-6101
تظ ر صورة مختلفة في أوروبةا حية لة تس َّ
ةجل أ ذروة فةي وسةط سةنوا
()6
آخر سنوا المدة ( )6102-6103وظل هذا االتجاه مطردا في عا 6102

مةدة الحسةاب بةل سةجل ارتفةا إلة حةد مةا فةي

أمةا مشةار ة إقلةي الشةر األدنة فةي ال يئةة فسةةجل ذروة بةين عةامي  6111و 6106غيةر أن ةا انخفضة انخفاضةا مطةةردا
()3
منذ ذلك الحين وسجل مشار ة إقلي جنوب غرب المحيط ال اد مستويا متفاوتة ببلوغ ذروا في بعض السةنوا وابةدا بعةض
هذين اإلقليمين
أوجه التشابه م الشر األدن دون تسجيل أ اتجاه واضح و ان أعداد البلدان المؤهلة صغيرة في
الرسم البياني  :2النسبة المئوية للبلدان التي ُرفعت من قائمة البلدان الحاصلة على دعم حساب األمانة  5وتشارك في
(يشار إلى
اجتماع واحد على األقل من اجتماعات هيئة الدستور الغذائي حسب عدد السنوات بعد رفعها من القائمة ُ
عدد مجموعة البلدان التي ُرفعت من القائمة في عمود منفرد)

يبين هذا الرس البياني ارتفاعا مطردا في النسبة المئوية للبلدان التي رفع من قائمة البلدان الحاصلة عل دع حساب األمانة 0
وتشارك في اجتما واحد عل األقل من اجتماعا ال يئة في السنوا التالية لرفع ا من القائمة وتبد السنوا الخامسة
والسادسة والسابعة والثامنة أعل النسب المئوية المتراوحة بين  ٪12و ٪83مما يبين اآلثار ال امنة اإليجابية (في األمد المتوسط)
للدع المقد من الحساب وقد بلغ عدد قليل جدا من البلدان السنتين التاسعة والعاشرة بعد رفعه من القائمة ويجب رصد معدال
المشار ة هذه م مرور الزمن إذ ترتف األعداد في السنوا األخيرة
الرسم البياني  :1النسبة المئوية للبلدان التي ُرفعت من قائمة البلدان الحاصلة على دعم حساب األمانة  5وتشارك في اجتماع
واحد على األقل من اجتماعات هيئة الدستور الغذائي حسب عدد السنوات بعد رفعها من القائمة ومجموعة البلدان
يتضمن الرس البياني  1المعلوما
استخدم في حساب األمانة 0

2

ذات ا الواردة في الرس البياني  2غير أن هذه المعلوما

موزعة حسب مجموعا

البلدان التي

 2المجموعةةة  :1البل ةدان األقةةل نم ةوا وسةةائر البلةةدان المنخفضةةة الةةدخل والمجموعةةة  :2البلةةدان المتوسةةطة الةةدخل ذا مسةةتوى التنميةةة البش ةرية المةةنخفض أو
المتوسط أو المرتف والمجموعة  :3بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط ذا مستوى التنمية البشرية المتوسط أو المرتف
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األول بعد رف البلدان من القائمة إذ بقي
وفي بلدان المجموعة  0ل ي ن أثر حساب األمانة  0واضحا في السنوا الث
المستوى مساويا للمستوى المرجعي المسجل في عا  6116وسجل ارتفا بير اعتبا ار من السنة الرابعة وارتفا مطرد بعد ذلك
وفي بلدان المجموعة  3سجل ارتفا فور في مستوى المشار ة الم حظ اعتبا ار من السنة األول يبدو أنه يشير إل ون البلدان
َّ
ويسجل اتجاه إجمالي صعود خفي ونسب مئوية مرتفعة للمشار ة
في هذه المجموعة أ ثر تجاوبا م الدع المقد من الحساب
في الفترة المتراوحة بين السنة الخامسة والسنة الثامنة بعد رف البلدان من القائمة
أما المجموعة  6فتبد صورة تندرج فيما بين المجموعتين  0و 3وانط قا من مستوى مرجعي مرتف نسبيا قدره  ٪20في عا
 ،6116تسجل بلدان المجموعة  6نسبا مئوية إجمالية مرتفعة للمشار ة في اجتما واحد عل األقل من اجتماعا ال يئة في السنة
ببلوغ ذروة تساو  ٪83في السنة الثامنة بعد رفع ا من القائمة
دال :أحدث المعلومات عن مشروع مسح بشأن استهالك الغذاء (بدأ في إطار حساب أمانة الدستور الغذائي )5
وقَّة حسةةاب أمانةةة الدسةةتور الغةةذائي األول فةةي ةةانون األول /ديسةةمبر  6102اتفةةا مسةةاهمة مة المفوضةةية األوروبيةةة لتنفيةةذ مشةةرو
ي ةةد إلة زيةةادة وتنسةةي بيانةةا االسةةت ك الفةةرد للغةةذا لتقيةةي التعةةرض فةةي بلةةدان مختةةارة مةةن رابطةةة أمة جنةةوب شةةر آسةةيا فةةي
اإلقلةةي األسةةيو التةةاب ل يئةة الدسةةتور الغةةذائي وقةةد ةةان مةةن المقةةرر بةةد هةةذا المشةةرو فةةي عةةا  ،6101نشةةاط لةةدع واليةةة حسةةاب
العلميةةة والتقنيةةة ل يئةةة الدسةةتور الغةةذائي ،إال أنةةه تةةأخر نتيجةةة مناقشةةا
أمانةةة الدسةةتور الغةةذائي األول فةةي مجةةال تعزيةةز المةةدخ
مطولة بشأن التمويل
وي د هذا المشرو إل تحسين تقيي مدخول المغذيا والتعةرض التغةذو للعوامةل ال يميائيةة والبيولوجيةة فةي الغةذا  ،دعمةا لوضة
المعايير الدولية والوطنية وبدأ المشةرو فةي ةانون الثةاني /ينةاير  6102وسةينت ي فةي ةانون األول /ديسةمبر  6101ويقةو موظفةو
المقرين الرئيسيين لمنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية باإلش ار التقني واإلدار عل هذا المشرو
والنقاط التالية تسلط الضو عل األنشطة التي ت تنفيذها في الفترة ما بين أيار /مايو و انون األول /ديسمبر :6102
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مسح بشأن است ك الغذا في جم ورية الو الديمقراطية الشعبية:


ت ة تصةةمي من جيةةة المسةةح فةةي جم وريةةة الو الديمقراطيةةة الشةةعبية ووق ة االختيةةار العش ةوائي عل ة المنخفضةةا الشةةمالية
والمرتفعةةا الجنوبيةةة الوسةةط وممةةر مي ونةةغ باالسةةتعانة بطريقةةة عش ةوائية مجمعةةة ألخةةذ العينةةا تتس ة بأن ةةا مقسةةمة إل ة
مراتب ومتعددة المراحل وتستند إل التنو ال بير لألقالي القطرية من حي المناخ والزراعة



تحةةدد األغذيةةة المسةةت ل ة (مجموعةةا الغةةذا ) اسةةتنادا إل ة أنمةةاط اسةةت ك الغةةذا الت ةةي يتبع ةةا سةة ان جم وريةةة الو
الديمقراطية الشعبية وجداول خليط األطعمة عل الصعيد المحلي



أجري ة الجولةةة األولة ة لجم ة البيانةةا (موسة ة األمط ةةار) خ ة ل الفتة ةرة مةةن  62أيل ةةول /سةةبتمبر حتة ة  02ةةانون األول/
مة حةوالي  0160مسةتجيبا ،وتة إدخةال البيانةا علة الحاسةب بةالتواز مة عمليةة
ديسمبر  6102وقد أجري مقةاب
جمع ا ،ث ت تسجيل ا باالستعانة بأداة نظا التصني العالمي لنظ األغذية ( )FoodEx2التي اسةتحدثت ا هيئةة سة مة
األغذيةةة األوروبيةةة وقةةا بجم ة البيانةةا مجموعةةة مةةن القةةائمين بالتعةةدادا تلق ةوا تةةدريبا فةةي إطةةار برنةةام "تةةدريب أفضةةل
لضمان مأمونية الغذا " ( ،)EU BTSFوت إدخال البيانا عل برنام INMUCAL

التنسي اإلقليمي لبيانا است ك الغذا :


ت تنظي حلقة عمةل إقليميةة للتةدريب ،فةي الفتةرة  08-01تشةرين األول /أ تةوبر  ،6102فةي مدينةة سةااليا بتايلنةد ،لتةدريب
األفرقة الوطنيةة علة إجة ار تصةني أولةي باسةتخدا نظةا التصةني العةالمي ( )FoodEx2وقةد المشةرو الةدع لنحةو
 02مشار ا من سبعة بلدان من رابطة أم جنوب شر آسيا



تة ة ة ة تنظ ة ة ةةي ت ة ة ةةدريب مماث ة ة ةةل علة ة ة ة نظ ة ة ةةا التص ة ة ةةني الع ة ة ةةالمي ( ،)FoodEx2ف ة ة ةةي بوتراجاي ة ة ةةا بماليزي ة ة ةةا ،ف ة ة ةةي الفت ة ة ةةرة
 60-61تشرين األول /أ توبر  6102وقد ص ِم هذا التدريب ،الةذ اسةتغر يةومين ،ب ةد دعة عمةل ماليزيةا فةي قيةادة
اإلقلي بشأن إنشا مر ز لتقيي المخاطر تاب لرابطة أم جنوب شر آسيا

هاء :التقارير المالية
يعةةرض هةةذا الفةةر معلومةةا عةةن إيةرادا ونفقةةا
مالية منفصلة عن مشرو مسح بشأن است ك
مصةادر التمويةل األخةةرى ألنشةطة حسةاب أمانةةة
أمانة الدستور الغذائي مشتر ة بين االثنين وتظ

السةةنة األولة مةةن نشةاط حسةةاب أمانةةة الدسةةتور الغةةذائي  6مةةا يعةةرض معلومةةا
الغذا ؛ ألن إدارة إيرادا ونفقا هذا المشرو تحديدا تجر عل نحو منفصل عن
الدسةتور الغةذائي  6وت ةةالي المةوظفين والت ةالي اإلداريةةة المرتبطةة بأمانةة حسةةاب
ر في إطار التقارير المالية العامة لحساب أمانة الدستور الغذائي 6

إيرادات ونفقات حساب أمانة الدستور الغذائي  2في عام 2152
لتقدي صورة مالية املة يعرض هذا الفر المعلوما



المالية بشأن:

التمويةةل المرحةةل فةةي ن ايةةة ةةانون األول /ديسةةمبر  6102مةةن حسةةاب أمانةةة الدسةةتور الغةةذائي إل ة حسةةاب أمانةةة الدسةةتور
الغذائي 6؛
المساهما

المتلقاة في عا 6102؛



نفقا

حساب أمانة الدستور الغذائي  6في عا 6102؛



نفقا

مسح بشأن است ك الغذا

وفي  0انون الثاني /يناير  ،6102ان هناك رصيد إيجابي مرحل من حساب أمانة الدستور الغذائي  0إل حسةاب أمانةة الدسةتور
الغذائي  ،6بلغ قيمته  161 218دوالر أمري ي
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وبلغ إجمالي المساهما المتلقاة مةن سة بلةدان أعضةا ومةن الجماعةة األوروبيةة  822 162دوالر أمري ةي ،وذلةك خة ل الفتةرة مةن
انون الثاني /يناير حت انون األول /ديسمبر ( 6102انظر الجدول )0
الجــدول 5
المساهمات المتلقاة خالل الفترة  5كانون الثاني  /يناير –  35كانون األول /ديسمبر 2152
2152
(بالدوالرات األمريكية)

البلد المانح
ندا

013 021

الجماعة األوروبية

621 826

ألمانيا

001 088

اليابان

023 861

نيوزيلندا

01 118

سويس ار

21 803

الواليا

المتحدة

012 111

اإلجمالي

511 121

وبلغ إجمالي النفقا المسجلة من حساب أمانة الدسةتور الغةذائي ،خة ل الفتةرة  0ةانون الثةاني /ينةاير –  30ةانون األول /ديسةمبر
 821 081 ،6102دوالر أمري ي (بما في ذلك ت الي دع البرام ) ،ويبين الجدول  6أدناه توزي النفقا وفقا لفئا الميزانية:
الجــدول 2

النفقات في الفترة  5كانون الثاني /يناير –  35كانون األول /ديسمبر 2152
(بالدوالرات األمريكية)
الدعم المقدم للبلدان
إدارة المشروع*
الرصد والتقييم
تكاليف الموظفين
تكلفة دعم البرامج
اإلجمالي (بما في ذلك تكلفة دعم البرامج)
* تتضمن :سفر الموظفين ،ومعدا

525 252
03 101
01 111
126 612
02 166
821 081

ت نولوجيا المعلوما  ،والترجمة ،واالستشا ار  ،واالتصاال

(ال ات  ،والطباعة ،والمراس

)

إيرادات مشروع مسح بشأن استهالك الغذاء ونفقاته في عام 2152
ت ة توقي ة اتفةةا م ة المفوضةةية األوروبيةةة فةةي ةةانون األول /ديسةةمبر  6102لتقةةدي التمويةةل لمسةةح بشةةأن اسةةت ك الغةةذا  ،بمسةةاهمة
إجمالية قدرها  321 111يورو (ما يعادل  381 202دوالر أمري ي) وت تلقي التمويل القبلي األول في انون الثاني /يناير ،6102
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وبلغ قيمته  012 111يورو (ما يعادل 002 381دوالر أمري ي) ،وفي  30انون األول /ديسمبر  6102بلغ إجمالي قيمةة النفقةا
المستحقة  88 011دوالر أمري ي لعا ( 6102بما في ذلك ت لفة دع البرام )

*****
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الملحق 5

Annex 1
حساب أمانة الدستور الغذائي  ،2الجدول الخاص بالبلدان المؤهلة
القائمة المؤقتة للبلدان المؤهلة للحصول على دعم من حساب األمانة( 2-حتى  31تشرين األول /أكتوبر )2151
 013بلدا مؤه حاليا ،عرضة للتغيير بأعضا جدد في الدستور الغذائي
تشمل جمي البلدان ذا مؤشر التنمية البشرية المنخفض والمتوسط ،والدول األخرى النامية الجزرية الصغيرة المنخفضة الدخل أو المتوسطة الدخل،
والبلدان النامية غير الساحلية ذا مؤشر التنمية البشرية المرتف -يشار ال أقل البلدان نموا والبلدان المنخفضة الدخل بالخط الغامق

إقليم هيئة الدستور الغذائي
أمريكــــا الالتينيــــة والبحــــر الشرق األدنى ( )1جنوب غـرب المحـيط
الهادئ ()51
الكاريبي ()52

أفريقيا ()45

آسيا ()51

أوروبا ()2

أنغوال ،بنن ،بوتسوانا ،بوركينا فاصو ،بوروندي ،ابو
فيرد  ،ال اميرون ،جمهورية أفريقيا الوسطى ،تشاد،
جزر القمر ،جم ورية ال ونغو ،كوت ديفوار ،جمهورية
الكونغو الديموقراطية ،جيبوتي ،غينيا االستوائية،
إريتريا ،إثيوبيا ،غابون ،غامبيا ،غانا ،غينيا ،غينيا-
بيساو ،كينيا ،ليسوتو ،ليبيريا ،مدغشقر ،مالوي،
موزمبيق،
مالي ،موريتانيا ،موريشيوس ،المغرب ،ا
ناميبيا ،النيجر ،نيجيريا ،رواندا ،ساو تومي
وبرينسيبي ،السنغال ،سيراليون ،الصومال ،جنوب
أفريقيا ،جنوب السودان ،سوازيلند ،توغو ،أوغندا،
جمهورية تنزانيا المتحدة ،زامبيا ،زمبابو

أفغانستان ،بنغالديش،
بوتان ،كمبوديا،
جمهورية كوريا
الديمقراطية الشعبية،
ال ند ،إندونيسيا،
جمهورية الو
الديمقراطية الشعبية،
ملدي  ،منغوليا،
ميانمار ،نيبال،
با ستان ،الفلبين ،فيي
نا

بليز ،بوليفيا ،دوميني ا،
أرمينيا ،آذربيجان،
ازاخستان ،قيرغيزستان ،الجم ورية الدوميني ية،
السلفادور ،غرينادا،
جم ورية مقدونية
غواتيماال ،غيانا ،هايتي،
اليوغوس فية السابقة،
هندوراس ،جاماي ا،
جم ورية مولدوفا،
ني اراغوا ،با ارغوا  ،سان
طاجي ستان،
تر مانستان ،أوزب ستان لوسيا ،سان فنسن
وغرينادين ،سورينا

مصادر المعلومات:

لحالة التنمية البشرية http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components -
لحالة الدخل http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups -

لقوائ  SIDSو http://unohrlls.org/about-sids/country-profiles/ - LLDCsو http://unohrlls.org/about-lldcs/country-profiles/

لقوائ http://unctad.org/en/Pages/ALDC/Least%20Developed%20Countries/UN -list-of-Least-Developed-Countries.aspx - LDC
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مصر ،الع ار ،
السودان،
الجم ورية العربية
السورية ،اليمن

جزر وك ،فيجي،
كيريباتي ،واليا
مي رونيزيا الموحدة،
ناورو ،بابوا غينيا
الجديدة ،ساموا،
جزر سليمان،
تونغا ،فانواتو
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الملحق 2

Annex 2
معلومات بشأن الجولة األولى لتقديم الطلبات

ت ة افتتةةا الجولةةة األول ة لتقةةدي الطلبةةا فةةي  8آذار /مةةارس  ،6102بمشةةار ة  013بلةةدا مةةؤه للتقةةد  ،و ةةان الموعةةد الن ةةائي لتقةةدي
الطلبا عل النظا اإلل تروني هو  3أيار /مايو 6102
تض عملية تقدي الطلبا

الخطوا

التالية:

عل النظا اإلل تروني



تقدي الطلبا



قيا أمانة حساب أمانة الدستور الغذائي بالفرز المسب للطلبا



إرسال الطلبا



قيا فري االستعراض التقني بتقيي الطلبا

وفقا للمعايير المعنية

إل الم اتب اإلقليمية لمنظمة األغذية والزراعة /منظمة الصحة العالمية للتعلي علي ا
وفقا للمعايير المعنية

فري االستعراض التقني إل اللجنة التوجي ية



إرسال توصيا



قيا اللجنة التوجي ية بالتداول واتخاذ القرار الن ائي



إب غ البلدان بالقرار الذ اتخذته اللجنة التوجي ية

وبلةةغ عةةدد الطلبةةا المقدمةةة فةةي الجولةةة األول ة عل ة النظةةا اإلل ترونةةي  10طلبةةا و ةةان مةةن بين ةةا  38طلبةةا فقةةط هةةي التةةي اسةةتوف
معايير الفرز المسب  ،وهي التالي:


تقدي الطلب في الموعد



تقةةدي الطلةةب مةةن جانةةب مر ةةز االتصةةال الرسةةمي المعنةةي بالدسةةتور الغةةذائي فةةي البلةةد أو البلةةد المضةةطل بالةةدور القيةةاد
(بالنسبة للطلبا الجماعية)
االتصال الخاصة بمر ز االتصال المعني بالدستور الغذائي القائ بتقدي الطلب



إعطا جمي معلوما



تحميل نموذج طلب مستوف بال امل وموق



تحميل خطة عمل مستوفاة بال امل



تحميل ميزانية مستوفاة بال امل



تحميل الجدولين الموجزين  0-2و 6-2من أداة التشخي

ول ة تة ِ البلةةدان الث ثةةة األخةةرى بمعةةايير الفةةرز المسةةب حية
اإلنترن

ل ة يةةت تقةةدي المسةةتندا

اإلضةةافية المطلوبةةة فةةي النظةةا الموجةةود عل ة

وت ة إرسةةال  31طلبةةا قطريةةا فرديةةا وطلبةةا واحةةدا جماعيةةا إل ة مستشةةار س ة مة الغةةذا اإلقليميةةين التةةابعين لمنظمةةة األغذيةةة والز ارعةةة/
منظمة الصحة العالمية للتعلي علي ا واتاحت ا لفري االستعراض التقني ي يقيم ا وفيما يلي التوزي اإلقليمي للطلبا المستوفاة:


 61طلبا من اإلقلي األفريقي التاب ل يئة الدستور الغذائي
من اإلقلي اآلسيو التاب ل يئة الدستور الغذائي (من ا طلب جماعي واحد)



 1طلبا



طلبان من اإلقلي األوروبي التاب ل يئة الدستور الغذائي



طلبان من إقلي أمري ا ال تينية ومنطقة البحر ال اريبي التاب ل يئة الدستور الغذائي
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 3طلبا

من إقلي الشر األدن التاب ل يئة الدستور الغذائي



 3طلبا

من إقلي جنوب غرب المحيط ال اد التاب ل يئة الدستور الغذائي

وعقةةد فري ة االسةةتعراض التقنةةي اجتماعةةه التحضةةير األول فةةي ش ة ر أيةةار /مةةايو  ،6102وبةةدأ آحةةاد األعضةةا العمةةل الخةةا
الطلبا التي خضع للفرز المسب من الجولة األول لتقدي الطلبا وفقا لمعايير التقيي التالية:
عن التعاون بين القطاعا



بينا



استخدا النتائ المأخوذة من أداة التشخي

بتقيةةي

في إعداد الطلب؛
الخاصة بالدستور الغذائي من أجل تصمي المشرو وتحديد أساسه المنطقي؛

المشرو الواضحة؛



أهدا



مخرجا



أنشطة المشرو الواضحة والمحددة والقابلة للتحقي وذا



التحديد الواضح لألطر الزمنية والمسؤولية عن إنجاز األنشطة؛



تحديد يفية ضمان استدامة الحصائل بعد انت ا دع المشرو ؛

المشرو الواضحة والقابلة للقياس وذا

التخفي

الصلة ،والتي تعتبر افية لتحقي أهدا

المشرو ؛

الصلة ،والمرتبطة بتحقي المخرجا ؛

من وطأت ا؛



تحديد المخاطر واستراتيجيا



ميزانية مفصلة وواقعية ومقبولة تتناسب م خطة عمل المشرو ؛



تقيي جودة المقتر بوجه عا

وعقد فري االستعراض التقنةي اجتماعةا إضةافية لمناقشةة اآلتةي :التقييمةا الفرديةة والتوصةل التفةا بشةأن التقيةي المشةترك للطلبةا
باالستعانة بجداول التقيي الموحدة؛ وتطبي جدول تقيي األولويا (الملح  2من وثيقة المشرو )؛ وتقدي التوصيا للجنةة التوجي يةة
بشةةأن الطلبةةا التةةي تعتبةةر قويةةة بمةةا ي فةةي للحصةةول علة الةةدع ؛ واالتفةةا علة الصةةيغة والمحتةةوى المسةةتخدمين فةةي تقةةدي التعليقةةا
الخطي ةةة لجمية ة البل ةةدان المقدم ةةة بالطلب ةةا ؛ ومناقش ةةة ال ةةدروس المس ةةتفادة م ةةن الجول ةةة األولة ة لتق ةةدي الطلب ةةا ؛ واع ةةداد تقري ةةر للجن ةةة
التوجي ية
وأ ِ
رسل توصيا فري االستعراض التقني إل اللجنة التوجي ية للتداول في اجتماع ا التاس  ،الذ انعقد في  02-01حزيةران /يونيةو
 6102وقرر اللجنة أن الطلبا المقدمة من غانا وقيرغيزستان ومدغشقر والسنغال ستحصل عل الةدع مةن الجولةة األولة لتقةدي
الطلبا وحصةل جمية البلةدان المقدمةة بطلبةا علة تعليقةا خطيةة مةن أمانةة حسةاب أمانةة الدسةتور الغةذائي اسةتنادا لتقيةي فرية
االستعراض التقني
وانت ة ةةل مةةن غانةةا ومدغشةةقر والسةةنغال خ ة ل الفت ةرة أيلةةول /سةةبتمبر – ةةانون األول /ديسةةمبر  6102مةةن إعةةداد وثيقةةة المشةةرو
الموجزة ،التي ستستخد في تنفيذه ،وت إعداد العقود الخاصة بالمرحلة األولة مةن األنشةطة فةي ةل بلةد من ةا وبحلةول ةانون األول/
ديسمبر  ،6102ان قيرغيزستان قد انت من إعداد المسودة األول لوثيقة المشرو الموجزة ل ستعراض

*****
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