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برانمج املواصفات الغذائية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
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مركز جنيف الدويل للمؤمترات ،جنيف ،سويسرا
 12-8يوليو/متوز

2019

حساب أمانة الدستور الغذائي املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية
التقرير السنوي لعام 2018
ألف -مقدمة
يغطي هذا التقرير سنة  2018وهي السنة الثالثة حلساب أمانة الدستور الغذائي اجلديد .كما يسلّط الضوء على
موجزا عن اجلوانب الدنية والتشييغيلية واملالية ألنشييطة حسيياب أمانة الدسييتور
اإلجنازات الرئيسييية والدروس املسييتدا ويق ّدم ً
الغذائي عام .2018
و يدعم ح سيياب أمانة الد سييتور الغذائي (ح سيياب األمانة) البلدان يف بناء قد رات وطنية قوية ومتينة
وم سييتدامة من أجل ا الخن راط يف أن شييطة الد سييتور الغذائي .ولال طالع على كامل املعلومات املتعلقة حب سيياب
األمانة  ،يرجى زاير موقعه اإللكرتوين على العن وان https://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-
.standard/codextrustfund/en/
وختض ي طلبات البلدان أو جمموعات البلدان املؤهلة إىل التقييم عرب عملية منص ييدة وش ييدا ة .أما الطلبات املقبولة
تحصل على الدعم لدرت تصل إىل  3سنوات .وقد أقيمت حىت اترخيه ثالث جوالت للطلبات.

ابء -اإلجنازات واملعامل الرئيسية لعام

2018

بلدان اجلولة  - 1التقدم احملرز والدروس املستفادة من التنفيذ
تسييلط الدقرات التالية الضييوء على جماالت األنشييطة الرئيسييية ض يالً عن التحدايت اليت متت مواجهتها خالل عام
وكيدية التصدي هلا:

2018

2

o
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التنفيذ يف بلدان اجلولة

1

جرى عم أربعة بلدان هي الس يينغال وغاان وقريغيزس ييتان ومدغش ييقر يف اجلولة " 1للدعو لتقدمي الطلبات" .وكانت
سيينة  2018هي السيينة الثانية للتنديذ ابلنسييبة إىل البلدان كلها ابسييتثناء قريغيزسييتان (السيينة األوىل) .وقد تضييمنت
األنشطة املن ّدذ يف البلدان ما يلي:

o



إعا إنشاء اللجان الوطنية للدستور الغذائي و/أو تنشيطها (السنغال وقريغيزستان ومدغشقر)؛



وص ي ييياغة كتيّبات تعليمات إجرائية وطنية للدس ي ييتور الغذائي و/أو إنتاج واثئق تتص ي ييل إب ار الدس ي ييتور الغذائي
(السنغال وغاان):



وصييياغة ونشيير موا لالتصييال والدعو من أجل التوعية ابلدسييتور الغذائي وسييالمة األغذية لدى أوسيياط كبار
صانعي السياسات/القرارات وغريهم من أصحاب املصلحة (السنغال وغاان ومدغشقر)؛



واستعراض التشريعات املرتبطة بعمل الدستور الغذائي لتحديثها وطرق حتسينها (قريغيزستان).



ومواءمة  10مواصدات وطنية م مواصدات الدستور الغذائي (قريغيزستان).



وإنشاء مواق إلكرتونية وطنية للدستور الغذائي (غاان ومدغشقر).

وتضمنت بعض الدروس املستفادة من املراحل األوىل لتنفيذ املشروع اليت سلطت عليها البلدان الضوء ما يلي:


غاان:
o





جدا وقد أغىن املناقشييات بش ي ن
مديدا ً
كان تعميم أنشييطة "التوأمة" أو "التعلم من األقران" (م هولندا) ً
تطوير املوق اإللكرتوين وصياغة كتيّب التعليمات اإلجرائية.

قريغيزستان:
o

أمهية حتديد جلان الدستور الغذائي ذات األولوية ابلنسبة إىل البلد واختيارها والرتكيز عليها.

o

وأمهية املش ي يياركة الناش ي ييطة يف عمل الدس ي ييتور الغذائي ،مثالً من خالل تقدمي اقرتاحات يف جلان الدس ي ييتور
الغذائي ذات األولوية والعمل لتحقيق نتائج يف الدس ي ي ييتور الغذائي هبدف معاجلة املش ي ي يياكل ذات األولوية
اليت يواجهها البلد.

مدغشقر:
o

أمهية إيالء املزيد من الوقت لتخطيط األنش ي ي ييطة وتنظيمها من أجل تغطية احلاالت الطارئة (مثل تدشي ي ييي
الطاعون يف البال ) وحتديز الدرق واألعضاء على املشاركة يف األنشطة.

o

ومواص ييلة التعاون بشي ي ن البحوث من أجل تنديذ املزيد من األنش ييطة وإشي يرا الوزارات الرئيس ييية لض ييمان
استمرار األنشطة و عمها.
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السنغال:
o

إ ّن تنس ي يييق اللجان الدنية الوطنية للجنة الدس ي ييتور الغذائي من قبل الوزارات األخرى يس ي يياعد يف ض ي ييمان
اعتما أنشطة الدستور بدرجة أكرب؛

o

وأمهية الدور الناشييط الذي تؤ يه مجعيات املسييتهلكن يف الت ثري على قرار السييلطات .وأبدت السييلطات
كبريا م الطلبات الصا ر عن مجعيات املستهلكن ألهنا متثل جمموعات للدعو .
ً
جتاواب ً

o

وأمهية اس ي ي ييتقطاب أص ي ي ييحاب املص ي ي ييلحة (املختربات ومراكز البحوث واجلامعات) ليس ي ي ييامهوا يف العمليات
يقدمون بياانت لدعم اللجان الوطنية للدس ي ي ي ييتور الغذائي واألجهز العلمية للدس ي ي ي ييتور الغذائي يف عملها
بصور أ ضل.

وميكن االطالع على تقرير مندصي ي ي ي ي ييل بش ي ي ي ي ي ي ن التقدم احملرز يف البلدان والدروس املسي ي ي ي ي ييتدا على املوق اإللكرتوين
حلس ي ي ي ي ي ي ي ي يياب األم ي ي ييان ي ي يية ع يل ييى ال يع ين يوان ال يت ي ي يياي https://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-
.standard/codextrustfund/en/index2.html


التحدايت املطروحة وكيدية التصدي هلا:
الت خريات يف تنديذ املش يياري  .متثل أحد أبرز التحدايت لدى البلدان كا ة يف تنديذ املش يياري ض ييمن اخلطوط
الزمنية املقرر يف واثئق املش يياري املوجز اليت تش ييكل "خارطة طريق" لتنديذ املش يياري  .وقد ترتبت على البلدان
كا ة أتخريات جراء أسباب خمتلدة (سياسية ،وبسبب تدشي األمراض ،و نية ،وأتخريات بريوقراطية وغريها).
وينبغي مراعا تلك الت خريات من أجل تو ري حلول .وقد استجابت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة
العاملية عرب ضي ييمان اسي ييتلحاق الت خريات يف أسي ييرع رصي يية ممكنة لكي تتم معاجلتها يف الوقت املناسي ييب ،وقد
اس ي ي ييتوجب ذلك تش ي ي ييد ًا يف الرقابة .وجتري االس ي ي ييتجابة للمش ي ي يياكل األخرى عرب إاتحة املزيد من الدعم على
املستوى الدين وعلى مستوى املساعد يف إ ار املشاري تعز ًيزا للدعم املقدم من جانب املسؤولن عن املشروع
لدى منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.

بلدان اجلولة  - 2االستعداد للتنفيذ
حتس ي ي ي يينت جو الطلبات يف اجلولة  2إذ ميكن تبيان ذلك من خالل ارتداع عد الطلبات القوية الوار  ،حبس ي ي ي ييب
تقييم جمموعة االس ي ي ي ي ي ييتعراض الدين هلا .وقد أعلن عن البلدان املدعومة من اجلولة  2لدعو تقدمي الطلبات خالل
التقرير املرحلي الثالث حلسي ي ي ي ي يياب األمانة (الوثيقة  )CX/CAC 18/41/19 Add.1وهي كالتاي :بوركينا اسي ي ي ي ي ييو
ومقدونيا الش ي ي ي ي ي ييمالية ورواندا وغين يا وكابو ري ي وماي وهندوراس .يف حن تتلقى بواتن ونيبال واهلند الدعم من
خالل مشروع مجاعي .ويف عام  2018عملت البلدان كلها م املسؤول الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة أو ملنظمة
الصيحة العاملية املكلف ابملشيروع من أجل االنتقال من مرحلة تقدمي الطلبات إىل وثيقة املشيروع املوجز اليت تشيكل
"خارطة طريق" لتنديذ املش ييروع .ويف هناية عام  ،2018كانت بوركينا اس ييو وغينيا وهندوراس قد انلت املوا قة على
وثيقتها املوجز للمشروع وبدأت ابلتنديذ .وقد تلقت مجي البلدان اليت تق ّدمت بطلبات إىل حساب أمانة الدستور
الغذائي يف اجلولة  2تعقيبات خطية من أمانة حس ي ي ي يياب األمانة اس ي ي ي ييتنا ًا إىل تقييم جمموعة االس ي ي ي ييتعراض الدين .أما
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اهلدف من هذه التعقيبات اخلطية مساعد البلدان يف حتسن طلباهتا حبال ّقرر البلد/جمموعة البلدان تنقيح الطلب
ضي ي ي ي يا التماس املس ي ي ي يياعد من املس ي ي ي ييؤولن اإلقليمين عن
وإعا تقدميه يف جولة مقبلة من تقدمي الطلبات .وميكن أي ً
سالمة األغذية لدى كل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.
وميكن االطالع على حملات عامة عن إطار نتائج املش ي يياري املس ي ييتند إىل واثئق املش ي يياري املوجز  ،على الرابط التاي:
.https://www.who.int/foodsafety/publications/CTFcountrysupport/en/


التحدايت املطروحة وكيدية التصدي هلا:
مس ي ي ي ي يياعد البلدان يف تقدمي طلبات متينة تؤ ي إىل مش ي ي ي ي يياري حتويلية :يف حماولة لزاي عد الطلبات املتينة،
يتكون من صي ي يدحة واحد
قامت اللجنة التوجيهية حلس ي يياب األمانة بتكليف أمانة هذا األخري بص ي ييياغة ليل ّ
ينطوي على األسئلة الرئيسية لكي تستخدمه البلدان لالسرتشا به لدى إعدا الطلبات (أنظر امللحق .)2
الوقت الضروري الستكمال واثئق املشاري املوجز  :متثل أحد التحدايت الرئيسية اليت واجهتها بلدان/جمموعة
بلدان اجلولة  2يف تو ر الوقت الالزم لالنتقال من مرحلة قبول الطلبات إىل اس ييتكمال واثئق املش يياري املوجز
اليت يس ي ي ي ييتند إليها تنديذ املش ي ي ي ييروع ،وقبوهلا .وقد تناولت اللجنة التوجيهية حلس ي ي ي يياب األمانة هذه املسي ي ي ي ي لة يف
اجتميياعهييا الس ي ي ي ي ي ي يياب والثالثن ،وتر التييدابري املتخييذ يف التقرير املرحلي الراب حلس ي ي ي ي ي ي يياب األمييانيية (الوثيقيية
.)CX/CAC 19/42/17 Add.1

اختتام اجلولة  3لتقدمي الطلبات بنجاح
ا تتحييت اجلوليية  3لتقييدمي الطلبييات يف  15أغس ي ي ي ي ي ييط  /ب  2018مبشي ي ي ي ي ي يياركيية  105بلييدان مؤهليية لتقييدمي الطلب يات
(أنظر امللحق  1لالطالع على قييائميية ابلبلييدان املؤهليية) .وكييان املوعييد النهييائي لتقييدمي الطلبييات على النظييام اإللكرتوين
هو  30نو مرب/تش ي ي ي ي يرين الثاين  .2018وبلغ العد اإلمجاي للطلبات الوار عرب النظام اإللكرتوين حبلول املوعد النهائي
 30طلبًا .وقد استوىف  28طلبًا منها معايري الدحص املسبق وأرسلت إىل جمموعة االستعراض الدين لتقييمها ابلكامل.
وكان التوزي اإلقليمي لطلبات البلدان الدر ية وجمموعات البلدان اليت أرسلت للتقييم ،كالتاي:


بلدا ر ًاي وجمموعة واحد .
أ ريقيا ً 14 -



سيا  4 -بلدان ر ية.



أورواب  -بلدان ر اين.



أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  4 -بلدان ر ية وجمموعة واحد .



الشرق األ ىن  -بلد ر ي واحد.



اجملموعة اإلقليمية جلنوب غرب احمليط اهلا ئ التابعة للداو  -بلد ر ي واحد.

يرجى االطالع على التقرير املرحلي الراب لنتائج اجلولة .3
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تسل لللي الضل للوء على األنشل للطة املنفذة يف البلدان خالل احلدث اجلانيب حلسل للاب األمانة املنعقد لدى الدورة
احلادية واألربعني هليئة الدستور الغذائي
عقد حدث جانيب خالل أعمال الدور احلا ية واألربعن هليئة الدسييتور الغذائي بعنوان "تعزيز املش ياركة يف الدسييتور
الغذائي  -أمثلة من بلدان يدعمها حسيياب أمانة الدسييتور الغذائي ".وقد حضيير أكثر من  80و ًدا احلدث اجلانيب
الذي متت إ ارته كجلس ي ي يية تداعلية .وقامت البلدان األربعة املدعومة للجولة ( 1أي غاان وقريغيزس ي ي ييتان ومدغش ي ي ييقر
والسي يينغال) ابسي ييتهالل احلدث اجلانيب عرب تقدمي صي ييور عن بعض أنشي ييطتها للمشي يياركن ووصي ييف األنش ي يطة اجلارية
وسبب أمهيتها.
أبرز املسائل بش ن بلدان اجلولة :1


سي ييلطت قريغيزسي ييتان الضي ييوء على األنشي ييطة الرامية إىل ضي ييمان عم أنشي ييطة الدسي ييتور الغذائي لدى ص ي يانعي
السياسات والقرارات ر يعي املستوى ،من خالل تنظيم أحداث للتوعية وعرب االتصال الشخصي.



وتوخيًا لزاي هم أص ييحاب املص ييلحة لكيدية عمل الدس ييتور الغذائي ،ق ّدمت الس يينغال حلقة عمل ألعض يياء
اللجنة الوطنية للدس يتور الغذائي قامت خالهلا مبحاكا صييورية ألحد اجتماعات الدسييتور الغذائي .وشييد ت
جهة االتص ي ييال للدس ي ييتور الغذائي يف مدغش ي ييقر على أمهية ش ي يير أمهية الدس ي ييتور الغذائي ملنتجي ومص ي ي ي ّدري
املنتجات الرئيسية.



وسلّطت غاان الضوء على ور الصحا ين يف نقل املعلومات إىل اجملتم األوس  .وتوخيًا لدقة تلك املعلومات
خيض الصحا يون إىل التدريب يف جمال سالمة األغذية وأنشطة الدستور الغذائي.

وقامت البلدان املشيياركة يف املشييروع والبلدان الش يريكة بلدت االنتباه إىل أمهية تقاسييم التجارب وعقد الش يراكات من أجل
حتس يين نواتج املش يياري  .واغتنمت غاان رص يية مش يياركتها يف جلنة الدس ييتور الغذائي املعنية ابمللواثت يف األغذية لتعلّم املزيد
عن س ي ي ي ي ي ييري أنشي ي ي ي ي ي يط يية ال ييدس ي ي ي ي ي ييتور الغ ييذائي يف هولن ييدا وعمله يا يف جم ييال امللواثت (أنظر شي ي ي ي ي ي يريط الدي ييديو على العنوان
 )https://youtube/2ZHB-uO7r3oوش ي ي ييد ت هولندا على أن العديد من البلدان مس ي ي ييرور ابملس ي ي ييامهة عرب مش ي ي يياركة
معار ها وخرباهتا وممارساهتا .وجرى تشجي البلدان على "طر األسئلة".
ولدت املشاركون يف اجللسة االنتباه إىل:
o

أمهية ضمان الدعم السياسي واالقتصا ي للدستور الغذائي على املستوى الوطين؛

o

والتعلّم من األقران واملشاركة بن البلدان؛

o

وأمهية القيام بتشخيص جيد للدستور الغذائي يف البلد واستنا الطلب إىل النتائج؛

o

معاجلة االسييتدامة يف تصييميم املشيياري وتنديذها ،مبا يضييمن اسييتمرار نتائج املشيياري وأنشييطة الدسييتور الغذائي
يف البلد بعد انقضاء  3سنوات على بدء املشروع؛
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o

ومش يياركة املعلومات واملوا من خالل ص ييدحة جمتم حس يياب األمانة ومكتبة موقعه اإللكرتوين حبيث تس ييتديد
روسا مما أجنزته البلدان األخرى.
البلدان ً

وميكن االطالع على تقرير احلدث اجلانيب يف أمثلة من البلدان املدعومة من جانب حساب أمانة الدستور الغذائي.
إدارة حساب أمانة الدستور الغذائي  -االجتماعات يف عام

2018

o

اجتماعات اجملموعة االسي ي ي ي ي ي ييتشي ي ي ي ي ي ييارية .ع قد اجتماع واحد للمجموعة االسي ي ي ي ي ي ييتشي ي ي ي ي ي ييارية يف عام .2018
وق ّد م أعضاء اجملموعة االستشارية إسهامات يف اللجنة التوجيهية بش ن :التحدايت اليت تواجهها البلدان
يف إعدا الطلبات والتنديذ؛ ومنا وجو جمموعة من راسي ي ي ي ي ي ييات احلاالت اليت تثبت قيمة مواصي ي ي ي ي ي ييدات
الدس ي ي ي ييتور الغذائي ،وكيف ميكن لذلك أن يس ي ي ي ييهم يف الدعو ومج األموال والعملية اجلارية لبناء قدرات
ال ي ي ييدسي ي ي ي ي ي ي يتييور اليغ ي ي ييذائييي .ومييكيين االطييالع عيلييى تيق ي ي ييارييير اجمليمييوع ي ي يية االس ي ي ي ي ي ي ييتش ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياري ي ي يية عييرب املييوقي
.http://www.who.int/foodsafety/publications/codex/CTFKeyDocuments/en/

o

واج ي يت ي يم ي ي يياع ي ي ييات ال ي يل ي يج ي ين ي ي يية ال ي يت ييوج ي يي ي يه ي يي ي ي يية .مي ي يك يين االط ييالع ع ي يل ييى امل ي ي ييذك ي يرات امل ييوج ييز ع ي يل ييى امل ييوق ي ي
.http://www.who.int/foodsafety/publications/codex/CTFKeyDocuments/en/

نتائج جهود مجع األموال يف عام

2018

ق ّدم االجتماع الس ي ي يينوي للماحنن الذي عقد خالل الدور احلا ية واألربعن هليئة الدس ي ي ييتور الغذائي إىل املاحنن الس ي ي ييابقن
واحلالين واملمكنن كرً عن خر التوقعات بش ي ن السيييولة وأات رصيية للتبا ل بش ي ن املسييامهات املقبلة .وطبّقت عملية
تداعلية مي ّس ير للحصييول على تعقيبات من البلدان املاحنة بش ي ن الت ثريات اليت تتوقعها من املش ياري اليت يدعمها حسيياب
األمانة يف البلدان .ويف ما خيص النواتج والت ثري األطول أجالً ،يو املاحنون رؤية ما يلي:
 -1قاعد ً سياسية لدعم الدستور الغذائي يف البلدان.
 -2ومشاركة انشطة للبلدان يف الدستور الغذائي وتقدمي احتياجات البلدان إىل الواجهة.
املعن قا ر على املش ي ي ي ي يياركة ابلكامل
تبن أن البلد ّ
 -3وهياكل وطنية متينة وقوية ومس ي ي ي ي ييتدامة للدس ي ي ي ي ييتور الغذائي ّ
وبدعالية يف الدستور الغذائي على املستوايت كا ة من ون عم من قبل املاحنن.
ض ي ي يا على خمرجات حس ي ي يياب األمانة ومش ي ي يياري البلدان اليت س ي ي ييتكون مديد يف ض ي ي ييمان الدعم
وس ي ي يلّط املاحنون الض ي ي ييوء أي ً
حلساب األمانة:
 -1راسات حاالت بش ن املشاري  ،من استهالهلا إىل أتثريها.
 -2ورصد أوجه الشبه بن املشاري وتقييمها.
 -3وأش ي ييرطة يديو ميكن اس ي ييتخدامها لزاي االهتمام وتقدمي األ لة على أن املس ي ييامهات املقدمة حلس ي يياب األمانة
تندق بشكل رشيد.
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 -4ووجهات نظر البلدان حول استخدام الدستور الغذائي وكيف مسح ذلك هلا ابلوصول إىل األسواق.
ويف عام  2018ن ّدذت بعض التوصي ي ي ي يييات املنبثقة عن العملية التشي ي ي ي يياورية جلم األموال اليت أجريت يف عام  .2017ولعل
األهم هو أن مدير حس ياب األمانة قد خض ي لدور تدريبية قدمها معهد  Institute of Fundraisingيف اململكة
األمر ّ
املتحد على اإلنرتنت ملد  9أشييهر ،يف جمال مج األموال .وقد مسحت املعارف املكتسييبة من خالل هذه الدور التدريبية
للمدير أن يض خطةً جلم األموال للدرت املمتد بن مارس /ذار  2018و يسمرب/كانون األول  .2019وقد كانت تلك
اخلطة كديلة بتقدمي االس يرتاتيجية وخارطة الطريق ألنشييطة مج األموال يف حسيياب األمانة ،وأ ضييت إىل املزيد من جهات
االتصال وإىل جتديد املسامهات وزاي هتا من قبل املاحنن السابقن وإىل مسامهات جديد  .ومن األمثلة على ذلك مسامهة
من النرويج بقيمة  3 000 000كرونة نروجيية يف يس ي ي ي ي ييمرب/كانون األول  2018بعد أن ترتبت جو يف متويل حس ي ي ي ي يياب
األمانة على النرويج لسنوات عد .
ويعمل كل من منظمة األغذية والزراعة ،ومنظمة الصحة العاملية ،وإ ار أمانة الدستور الغذائي ،واملسؤولن الدنين بشكل
نشي ييط من أجل ضي ييمان أ ضي ييل إ ار وتشي ييغيل حلسي يياب أمانة الدسي ييتور الغذائي الثاين .وأاتحت كل واحد من الكياانت
ويؤمن املسي ي ي ييؤولون يف منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
الثالثة العديد من املوار العينية حلسي ي ي يياب أمانة الدسي ي ي ييتور الغذائيّ .
الص ي ييحة العاملية على مس ي ييتوى املقار الرئيس ي ييية وعلى املس ي ييتوى اإلقليمي ،الدعم الدين للبلدان املدعومة من حس ي يياب أمانة
الدسييتور الغذائي ويديرون املشيياري يها األمر الذي يشييكل مدخالت من املوار تشييمل وقت املوظدن والس يدر .ويقضييي
طويال يف تقدمي املدخالت إىل
املس ييؤولون يف منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ييحة العاملية وأمانة الدس ييتور الغذائي وقتًا ً
مجي هياكل احلوكمة التابعة حلس ي ي ي ي ي يياب األمانة .وتقدم أمانة الدس ي ي ي ي ي ييتور الغذائي املوار لتغطية تكاليف الرتمجة الدورية يف
اجتماعات اجملموعة االس ييتش ييارية وتكاليف الرتمجة التحريرية لبعض واثئق حس يياب األمانة .ويقدم ريق االتص ييال يف أمانة
الدستور الغذائي املدخالت ملوا االتصال اخلاصة حبساب األمانة.
ويف حن أنه قد يكون من الص ي ي ي ييعب حتديد كمية مجي هذه املوار البش ي ي ي ي يرية والدنية واملالية ،إال أهنا تض ي ي ي ي ييف القيمة على
حساب أمانة الدستور الغذائي وتساعد على مضاعدة اآلاثر اليت ميكن حتقيقها بدضل إسهامات اجلهات املاحنة .وتضمن
متاما يف عمل الدس ييتور الغذائي وعمل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
مدرجا ً
هذه املوار أن يكون عمل حس يياب األمانة ً
اعما هلما ،وحترص على أن يكون حس ي يياب األمانة متسي ي ي ًقا م
الص ي ييحة العاملية األوسي ي ي نطاقًا املتعلّق بس ي ييالمة األغذية و ً
اخلطة االسرتاتيجية للدستور الغذائي وعلى أن يساهم يف حتقيقها.
التواصل بشأن حساب أمانة الدستور الغذائي
نظرا إىل قلة املوار (البش ي ي يرية واملالية) املتاحة ألنشي ي ييطة االتصي ي ييال ،يركز حسي ي يياب األمانة أنشي ي ييطته يف جمال االتصي ي ييال على
ً
استخدام املوق اإللكرتوين حلساب األمانة.
ويسي ييتمر حسي يياب األمانة يف اسي ييتخدام أ وات اتصي ييال خمتلدة بغية :تسي ييليط الضي ييوء على األنشي ييطة املندذ يف البلدان اليت
يدعمها؛ وبناء روابط أوثق م عمل أمانة الدس ي ي ييتور الغذائي يف الرتويج لعمل الدس ي ي ييتور وتعزيزه؛ وزاي إبراز ور اجلهات
املاحنة؛ وإشرا أصحاب املصلحة يف عمل حساب األمانة.
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وقد أعيد تص ي ي ي ي ي ييميم املوق اإللكرتوين حلس ي ي ي ي ي يياب األمانة وحتديثه قبل انعقا الدور احلا ية واألربعن للهيئة .أما
اإلضا ات امللحوظة على موق حساب األمانة تضمنت:
o

إطالق املوق اإللكرتوين جملتم حس يياب أمانة الدس ييتور الغذائي الذي أنش ي ليكون منص يةً ميكن يها للبلدان
املدعومة من حسيياب األمانة أن تتبا ل املعارف والنصييائح واخلربات واملوا املوضييوعة هبدف تعزيز املشيياركة يف
أنش ي ي ييطة الدس ي ي ييتور الغذائي على املس ي ي ييتوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية .وتش ي ي ييج مجي البلدان األعض ي ي يياء يف
الييدس ي ي ي ي ي ييتور الغييذائي على االش ي ي ي ي ي يرتا يف املوق اإللكرتوين جملتم حس ي ي ي ي ي ي يياب األمييانيية على املوق اإللكرتوين
https://workspace.who.int/sites/CodexTrustFund/Community/SitePages/Welcome
.aspx



 oومكتبة اجملتم اليت ميكن يها للبلدان املدعومة من حساب األمانة للدستور الغذائي وألمانته حتميل الواثئق
واملوا اليت مت إنتاجها يف البلدان املش ي ي ي ي يياركة يف املش ي ي ي ي ييروع .ويكمن اهلدف من املكتبة يف تبا ل هذه الواثئق
واملوا على أوس ي ي ي نطاق ممكن م أعضي ي يياء الدسي ي ييتور الغذائي لالسي ي ييرتشي ي ييا هبا وتكييدها واسي ي ييتخدامها يف
بلداهنم( .جمتم حساب األمانة).
ص ي ي ي يلت يه
وأنتجت أمانة حس ي ي يياب األمانة أول تقرير عن مش ي ي ييروع عم البلدان للدور احلا ية واألربعن للهيئة ّ
األنشي ييطة املندذ والدروس املسي ييتدا والروابط يف بلدان اجلولة ( 1تقرير مشي يياري البلدان لعام  )2017وقد كانت
جدا وس ي يلّط ماحنو حسي يياب األمانة
التعقيبات على التقرير من قبل البلدان األعضي يياء يف الدسي ييتور الغذائي إجيابية ً
الضوء على الدائد يف مناقشات مج األموال .وجيري حاليًا إنتاج إصدار اثن للدور الثانية واألربعن للهيئة.

جيم -الرصد والتقييم
بناء على ما أبلغ به التقرير املرحلي الثالث ،متت مناقشة مشروع إطار الرصد والتقييم حلساب األمانة الثاين من قبل اللجنة
التوجيهية خالل اجتماعها السييا س والعش يرين يف  7مايو/أاير  .2018ويواصييل حسيياب األمانة رصييد الت ثريات متوسييطة
األجل للدعم املقدم من حسي ي ي يياب األمانة األول ،وقد جرى اإلبالغ عن ذلك يف تقرير رصي ي ي ييد حسي ي ي يياب أمانة الدسي ي ي ييتور
الغذائي وتقييمه (الوثيقة  .)CX/CAC 19/42/17 Add.2وجرى جتمي البياانت واملعلومات بش ن مؤشرات املخرجات
أيضا يف تقرير
ذات الصلة من إطار الرصد والتقييم حلساب األمانة الثاين للدستور الغذائي يف عام  ،2018وقد أبلغ عنها ً
رصد حساب أمانة الدستور الغذائي وتقييمه.
قدما للت كد من احتوائه على
وسيبقى إطار الرصد والتقييم كوثيقة حية ميكن تنقيحها وحتديثها م
مضي حساب األمانة ً
ّ
النواتج واملخرجات والت ثريات الضرورية املتوقعة للربانمج.

د-

التقرير النهائي ملش للروع مسل ل اس للتهالك األغذية (اس للتهل يف إطار حس للاب األمانة األول للدس للتور
الغذائي)

أجنز املشي ي ييروع الرامي إىل زاي البياانت الدر ية السي ي ييتهال األغذية واملواءمة بينها من أجل تقييمها يف بلدان خمتار لرابطة
أمم جنوب شرق سيا يف اإلقليم اآلسيوي للدستور الغذائي ،بنجا يف النصف األول من عام .2018
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ويف الدرت املمتد بن يناير/كانون الثاين  2016ويونيو/حزيران  2018ح ّقق املشروع ما يلي:


مسح استهال األغذية يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية:
مت جتمي البييياانت على نطيياق البلييد كلييه مبييا يف ذلييك األقيياليم الثالثيية لالو و 6حمييا ظييات و 12مقيياطعيية .وقييد حييد
احلجم اإلمجاي للعينة ب ي ي ي ي ي ي ي ي ي  2016جميبًا وأخذ يف االعتبار ضي ييرور إبراز التنوع يف األمناط الغذائية بن األ را حبسي ييب
املناطق الزراعية اإليكولوجية املختلدة واملناطق احلض ي ي ي ي يرية والريدية ومومسمي العام .وقد قسي ي ي ي ييم حجم العينة بن موسي ي ي ي ييم
األمطار (العد =  1008جميبن) وموس ي ي ييم اجلداف (العد = 1008جميبن) .وق ّس ي ي ي يمت العينة يف كل جمموعة عمرية
حبسي ييب اجلن لتمثيل الذكور واإلانث ابلتسي يياوي .وإن نتائج هذا املسي ييح متاحة اآلن على قاعد بياانت اسي ييتهال
األغذية الدر ية املزمن وأ ا بياانت اس ي ي ييتهال األغذية الدر ي العاملي املش ي ي ييرتكة بن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
][ 2
الصحة العاملية] - [1اإلحصاءات املوجز املشرتكة بن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.
يهرا احلليب واأللبان بش ييكل رئيس ييي .وينخدض اس ييتهال
يس ييتهلك الرض ي الذين ترتاو أعمارهم بن  3أش ييهر و 11ش ي ً
احلليب هذا م منو األطدال إذ تستهلك الشرحية العمرية من  1إىل  3سنوات  259غر ًاما يف اليوم ،والشرحية الي ي ي ي ي ي ييعمرية
من  3إىل  5س ي يينوات  88غر ًاما يف اليوم والش ي ييرحية الي ي ي ي ي ي ي ي ييعمرية من  6إىل  14س ي يينة  31غر ًاما يف اليوم .ويف موازا ذلك،
نالحظ األمهية املتزايد للحبوب إذ تستهلك الشرحية العمرية من  1إىل  3سنوات  200غرام يف اليوم ،والشرحية ال ي ييعمرية
من  3إىل  5سنوات  407غرامات يف اليوم والشرحية ال ي ي ي ييعمرية من  6إىل  14سنة  526غر ًاما يف اليوم .وتش ّكل احلبوب
اجملموعة الغذائية األكثر استهال ًكا لدى الكبار إذ يبلغ متوسط استهالكها  530غر ًاما يف اليوم.
يهرا تسي ي ي ييتهلك
كما يتزايد اسي ي ي ييتهال اللحوم م التقدم يف السي ي ي يين ،إن الشي ي ي ييرحية العمرية من  3أشي ي ي ييهر إىل  11شي ي ي ي ً
 10غرامات يف اليوم ،والشرحية العمرية من سنة واحد إىل  3سنوات تستهلك  43غر ًاما يف اليوم ،والشرحية الي ي ييعمرية
من  3إىل  5سنوات تستهلك  63غر ًاما يف اليوم ،والشرحية الي ي ي ييعمرية من  6سنوات إىل  15سنة تستهلك  115غر ًاما
يف اليوم ويس ي ي ي ي ي ييتهلييك الكبييار  152غرا ًم يا يف اليوم .وميثييل حلم اخلنزير  50يف املييائيية من جممييل أنواع اللحوم املختلديية
املس ييتهلكة .وللداكهة مس ييامهة بس يييطة يف االس ييتهال اإلمجاي لألغذية لدى األطدال ( 46غر ًاما يف اليوم) واملراهقن
( 57غر ًاما يف اليوم) والكبار ( 72غر ًاما يف اليوم).

واملاء هو املش ييروب األكثر اس ييتهال ًكا ( 97.2يف املائة) حيث يش ييرب معظم الس ييكان املاء س ييت مرات يف اليوم على
األقل (يبلغ متناوهلم منه  274.74غ/كل مر ) .أما املشروابت األخرى األكثر استهال ًكا ،من األكثر إىل األقل هي
حليب الصواي والقهو واملاء املن ّكه بطعم الربتقال .وال تع ّد املشروابت غري الكحولية بن أكثر املشروابت استهال ًكا.


حتقيق التجان اإلقليمي للبياانت املتعلّقة ابستهال األغذية:

يف عام  2018استمر تقدمي الدعم الدين إىل البلدان لكي تض خارطة بتصنيداهتا الغذائية بواسطة نظام .FoodEx2
ومت احلصي ي ييول على موا قة كل من إندونيسي ي يييا ومجهورية الو الدميقراطية الشي ي ييعبية وماليزاي والدلبن و ييت انم من أجل
مش يياركة بياانت اس ييتهال األغذية .وإذ ختطو رابطة أمم جنوب ش ييرق س يييا ابجتاه تطوير إقليم متوائم على املس ييتوى
][1

قاعد بياانت استهال األغذية الدر ية املزمن -اإلحصاءات املوجز :

HTTP://APPS.WHO.INT/PESTICIDE-RESIDUES-JMPR-

DATABASE/DASHBOARD
][2

أ ا بياانت استهال األغذية الدر ي العاملي:

HTTP://APPS.WHO.INT/PESTICIDE-RESIDUES-JMPR-DATABASE/DASHBOARD
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التنظيمي وعلى املس ي ي ي ي ي ييتوايت التجي ي يياريي ي يية كي ي ييذلي ي ييك ،واجهي ي ييت حتي ي ييدايت ختطي ي ييت اجلي ي يياني ي ييب الدين وال س ي ي ي ي ي يييمي ي ييا
يف ما يتعلق ابلتزام كل جهة معنية وخربهتا وإاتحتها لقيا عملية املواءمة يف كل بلد .وهنا حاجة واضحة إىل قيا
إقليمية ملواءمة البياانت بش ي ن اسييتهال األغذية ويرجى أن يضييطل هبا املركز اإلقليمي لرتبية األحياء املائية يف أ ريقيا
تقدما على صعيد مج البياانت بش ن استهال األغذية ومجعها وحتليلها.
والبلدان األكثر ً
هاء -إعداد التقارير املالية
يعرض هذا القسي ييم معلومات عن اإليرا ات والندقات يف عام  .2018ويتم تو ري معلومات مالية مندصي ييلة بش ي ي ن مشي ييروع
حتديدا تدار بصييور مندصييلة عن األموال األخرى املخصيصية
مسييح اسييتهال األغذية مبا أن إيرا ات وندقات هذا املشييروع ً
ألنش ييطة حس يياب أمانة الدس ييتور الغذائي الثاين .وتعترب تكاليف املوظدن والتكاليف اإل ارية املتص ييلة أبمانة حس يياب أمانة
الدستور الغذائي مشرتكة للمشروع واألنشطة وتر يف التقرير املاي العام حلساب أمانة الدستور الغذائي الثاين.


إيرادات حساب أمانة الدستور الغذائي الثاين ونفقاته لعام

2018

لرسم صور كاملة عن الوض املاي ،يعرض هذا القسم معلومات مالية عن:
o
o
o
o

املرحل يف هناية يسمرب/كانون األول 2017؛
التمويل ّ
املسامهات احملصلة يف عام 2018؛
الندقات على حساب أمانة الدستور الغذائي الثاين يف عام 2018؛
الندقات على مسح استهال األغذية.

والرا أمريكيًا مت ترحيله من عام  .2017وخالل
ويف  1يناير/كانون الثاين  ،2018كان الرصيد إجيابيًا وقدره ً 1 024 579
يكيا
والرا أمر ً
الدرت املمتد من يناير/كانون الثاين إىل يس ي ي ي ي ي ييمرب/كانون األول  ،2018مت تلقي ما جمموعه ً 2,300,849
كمسامهات من سبعة بلدان أعضاء ومن االحتا األورويب (أنظر اجلدول .)1
اجلدول
املسامهات احملصلة من  1يناير/كانون الثاين إىل  31ديسمرب/كانون األول 2018
(ابلدوالرات األمريكية)
81,037
كندا
249,737
االحتا األورويب
174,848
أملانيا
597,372
يرلندا
146,643
الياابن
10,000
ماليزاي
424,628
هولندا
16,892
نيوزيلندا
349,692
النرويج
250,000
الوالايت املتحد
1
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اجملموع

2,300,849

يجلة من حس يياب أمانة الدس ييتور الغذائي للدرت ندس ييها املمتد من  1يناير/كانون الثاين إىل
وإن جمموع الندقات املس ي ّ
يس ي ي ي ييمرب/كانون األول  2018قد بلغ  740 200والر أمريكي ،مبا يش ي ي ي ييمل تكاليف عم الربانمج .وير توزي الندقات
على ئات امليزانية يف اجلدول  2أ انه.
31

اجلدول
النفقات من  1يناير/كانون الثاين إىل  31ديسمرب /كانون األول 2018
(ابلدوالرات األمريكية)
223,244
الدعم املقدم إىل البلدان
624
إ ار املشاري
431,177
تكاليف املوظدن
85,155
تكاليف عم الربانمج
740,200
اجملموع (يشمل تكاليف دعم الربانمج)
2

وكانت س يينة  2018هي الس يينة الثالثة لوجو حس يياب أمانة الدس ييتور الغذائي اجلديد املش ييرت بن منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الص ي ييحة العاملية (حس ي يياب أمانة الدس ي ييتور الغذائي الثاين) وهو ال يزال يف مرحلة من التعلم م اكتس ي يياب الربانمج
يدا من الزخم .أما الت خريات يف تنديذ املش ي يياري لدى بلدان اجلولة  ،1والوقت الذي تتطلّبه بلدان اجلولة  2الس ي ييتكمال
مز ً
واثئق املش ييروع املوجز والبدء ابلتنديذ ،هي الس ييبب خلف املس ييتوايت املتدنية لإلنداق على الدعم املقدم للبلدان .وقد مت
أعاله تسليط الضوء على التدابري املتخذ ملعاجلة هذه القضااي .أما تكاليف املوظدن ثابتة إذ أن أمانة حساب األمانة ال
تزال تعمل بواسطة موظف ين واحد وموظف إ اري واحد.


إيرادات مشروع مس استهالك األغذية ونفقاته لعام

2018

مت توقي اتداق يف يس ي ييمرب/كانون األول  2015م املدوض ي ييية األوروبية من أجل أتمن التمويل ملس ي ييح اس ي ييتهال األغذية
والرا أمريكيًا) .ووصييل جمموع الندقات يف  30أكتوبر/تش يرين األول
بلغ جمموع املسييامهات  350 000يورو (ً 384 615
والرا أمريكيًا (مبا يشمل تكاليف عم الربانمج).
 2018إىل ً 437 693
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امللحق  - 1قائمة البلدان املؤهلة
تغري حالة البلدان اليت تعترب مؤهلة حاليًا ،مجي البلدان اليت متلك مؤش ًيرا
تشيمل البلدان املؤهلة البالغ عد ها  105والقابلة للتغيري م انضيمام أعضياء جد إىل الدسيتور الغذائي أو ّ
منخدضا أو متوسطًا للتنمية البشرية ،والدول النامية اجلزرية الصغري والبلدان النامية غري الساحلية األخرى ذات الدخل املنخدض أو املتوسط واليت متلك مؤشر عال للتنمية البشرية ،ويشار
ً
منوا والبلدان املنخدضة الدخل ابخل العريض
إىل أقل البلدان ً
إقليم الدستور الغذائي
أفريقيا ()48

آسيا ()16

أورواب ()9

إثيوبيا ،إريرتاي ،إسواتيين ،أنغوال ،أوغندا ،بنن ،بوتسواان ،بوركينا فاسو ،بوروندي،
تش للاد ،توغو ،جزر القمر ،مجهورية أفريقيا الوس للطى ،الكونغو ،مجهورية الكونغو
الدميقراطية ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،جنوب أ ريقيا ،جنوب السل ل للودان ،جيبويت،
رواندا ،زامبيا ،زمبابوي ،سللان تومي وبرنسللييب ،السللنغال ،سلللاليون ،الصللومال،
غيابون ،غيامبييا ،غياان ،غينيا ،غينيا االسل ل ل ل للتوائية ،غينيا-بيس ل ل ل ل للاو ،كيابو ري ي،
الكامريون ،كوت يدوار ،كينيا ،ليرباي ،ليسوتو ،مايل ،مدغشقر ،املغرب ،مالوي،
موريتانيا ،موريشيوس ،موزامبيق ،انميبيا ،النيجر ،نيجرياي

أفغانسل للتان ،إندونيس ي يييا ،ابكس ي ييتان،
بنغالديش ،بواتن ،مجهوري ل للة كوراي
الش ل ل ل للعبية الدميقراطية ،مجهورية الو
الل للدميقراطيل للة الشل ل ل ل للعبيل للة ،الدلبن،
يي ي ي ييت انم ،كمبوداي ،م ي ي ييال ي ي ييديف،
منغوليا ،ميامنار ،نيبال ،اهلند ،تيمور
ليشىت

أذربيييج ي ي ييان ،أرمييينيي ي ي ييا،
أوزب ي ي ي ي ي ييكسي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يت ي ي ي ي ي ييان،
تركمانس ي ي ي ييتان ،مجهورية
م ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييولي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييدو ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا،
ط ي ي يياج ي يي ي ييكسي ي ي ي ي ي ي ي ي يت ي ي ييان،
قريغيزسي ي ي ي ي ييتان ،مقدونيا
الشمالية ،كازاخستان

املختصرات:
منوا
ابلنسبة إىل أقل البلدان ً
ابلنسبة إىل مؤشر التنمية البشرية
ابلنسبة إىل البلدان املنخدضة الدخل
ابلنسبة إىل الدول اجلزرية الصغري النامية
ابلنسبة إىل البلدان النامية غري الساحلية

أم لري لك ل للا الللالت لي لن لي ل للة وال لب لحللر
الكارييب ()17
ابراغي يواي ،بي يل ي يي ييز ،بي يولي ييي يدي ييي ي ييا،
ج ي ي ييام ي ي ييايي ي ي يك ي ي ييا ،اجل ي ي يمي ي يهي ي ييوريي ي يية
الدومينيكية ،ومينيكا ،س ي ي ييانت
نسيينت وجزر غرينا ين ،سييانت
لوس ي ي يييا ،الس ي ي ييلدا ور ،س ي ييورينام،
غرينيا ا ،غواتيمياال ،غيياان ،كواب،
نيكاراغوا ،هاييت ،هندوراس

مصادر املعلومات
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups
http://unohrlls.org/about-sids/country-profiles
http://unohrlls.org/about-lldcs/country-profiles/

الشرق األدىن
( )5
اجل ل لم ل لهل للوري ل للة
الل ل ل لعل ل ل لربل ل ل لي ل ل للة
السل ل ل ل ل ل للوري ل للة،
الس ل ل ل ل ل ل للودان،
الي ي ي ي ي ي يعي ي ي ي ي ي يراق،
مجهورية مصي يير
العربية ،اليمن

ج لنللوب غللرب احمل لي ل
اهلادئ ()10
اببوا غيني ي ييا اجل ي ييدي ي ييد ،
تونغا ،جزر سل ل ل للليمان،
جزر كو  ،س ي ي ي ي ي ي يياموا،
ف ل للانل للواتل للو ،ي يي ي يجي ييي،
ك ل ل للي ل ل لبل ل للاس ،والايت
م يي يكييرون يي يزاي املييوحي ي ييد ،
انورو
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معلومات عن اجلولة الثالثة لتقدمي الطلبات
مت ا تتا اجلولة الثالثة لتقدمي الطلبات يف  15أغس ي ي ي ي ي ييط  /ب  2018مبش ي ي ي ي ي يياركة  105بلدان مؤهلة للتقدم .وكان املوعد
النهائي لتقدمي الطلبات على النظام اإللكرتوين هو  30نو مرب/تشرين الثاين .2018
وتشمل عملية تقدمي الطلبات اخلطوات التالية:








تقدمي الطلبات على النظام اإللكرتوين
توي أمانة حساب أمانة هيئة الدستور الغذائي عملية الدحص املسبق و ًقا ملعايري حمد
إرسال الطلبات إىل املوظدن اإلقليمين يف منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية للتعليق عليها
قيام جمموعة االستعراض الدين ابلتقييم و ًقا ملعايري حمد
إرسال توصيات جمموعة االستعراض الدين إىل اللجنة التوجيهية
اللجنة التوجيهية جتري املداوالت وتتخذ القرار النهائي
إبالغ البلدان بقرار اللجنة التوجيهية

طلبا ،مبا يف ذلك طلبان مجاعيان اثنان ،من مجي أقاليم الدس ي ي ي ي ي ييتور
ويف اجلولة الثانية من تقدمي الطلبات ،مت تلقي ً 30
الغذائي .واستوىف  28طلبًا معايري الدحص املسبق وهي:








تقدمي الطلبات يف موعدها
تقدمي الطلبات من جانب جهة االتصال الرمسية للدستور الغذائي يف البلد أو البلد الراي ي (للطلبات اجلماعية)
إعطاء كا ة املعلومات عن جهة اتصال الدستور الغذائي اليت قدمت الطلب
حتميل استمار الطلب املكتمل واملوق
حتميل خطة العمل املكتملة
حتميل امليزانية املكتملة
حتميل اجلدولن املوجزين  1-5و 2-5من أ ا التشخيص

مل يستوف طلبان معايري الدحص املسبق مبا أنه مل يتم تقدمي الواثئق اإلضا ية الالزمة على النظام اإللكرتوين.
وجاء التوزي اإلقليمي للطلبات املستكملة على الشكل التاي:






 12طلبًا من إقليم أ ريقيا
 6طلبات من إقليم سيا (مبا يف ذلك طلب مجاعي واحد)
طلبان من إقليم أورواب
 5طلبات من إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 3طلبات من إقليم الشرق األ ىن
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 3طلبات من إقليم جنوب غرب احمليط اهلا ئ.

ومت إرس ي ي ي ي ييال  28طلبًا لبلدان ر ية وطلبن مجاعين اثنن إىل املس ي ي ي ي ييؤولن اإلقليمين املعنين بس ي ي ي ي ييالمة األغذية يف منظمة
تقييما أوليًا جلمي الطلبات املقدمة
األغذية والزراعة ومنظمة الص ي ييحة العاملية إلبداء املالحظات .وجيرى اس ي ييتش ي يياري/خبري ً
وسوف يتا التقييم جملموعة االستعراض الدين .وجيرى تقييم الطلبات و ًقا للمعايري التالية:










وجو أ لة على التعاون بن القطاعات يف إعدا الطلب؛
استخدام النتائج من أ ا التشخيص اخلاصة ابلدستور الغذائي لتصميم املشروع وحتديد األساس املنطقي؛
حتديد أهداف واضحة للمشروع؛
خمرجات املشروع واضحة وميكن قياسها وذات صلة ومناسبة لتحقيق أهداف املشروع؛
أنشطة املشروع واضحة وحمد وميكن االضطالع هبا وذات صلة ومناسبة لتحقيق خمرجات املشروع؛
حتديد اجلداول الزمنية واملسؤوليات لتنديذ األنشطة بوضو ؛
حتديد كيف سيتم ضمان استدامة املخرجات بعد توقف الدعم للمشروع؛
وجو ميزانية واقعية ومقبولة تتناسب م خطة عمل املشروع؛
تقييم جو االقرتا بشكل عام.

وأرسلت توصيات جمموعة االستعراض الدين إىل اللجنة التوجيهية للتداول بش هنا

