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املوجز
أعــّدت إســراتيجية منظمــة األغذيــة والزراعــة ورؤيتهــا للعمــل يف مجــال التغذيــة اســتجابة لتقييــم دور الفــاو وعملهــا يف مجــال التغذيــة 
الــذي أجــري عــام 2011. وقــد وضعــت اإلســراتيجية مــن خــالل نهــج أقــره املجلــس،1 شــمل سلســلة مــن حلقــات العمــل الداخليــة مــع 
فريــق لوضــع اإلســراتيجية يتشــكل مــن موظفــني فنيــني مــن جميــع الٌشــعب؛ وشــمل فريــق عمــل داخــي ميثــل مجموعــة أوســع مــن 
ــك أعضــاء  ــا يف ذل ــا ورشكاء رئيســيني، مب ــام شــمل اإلدارة العلي ــريوا بشــأنها؛ ك ــة واستُش ــم عــىل العملي ــم اطالعه ــن ت ــاو الذي ــي الف موظف
الجامعــة االستشــارية للبحــوث الزراعيــة الدوليــة ووكاالت األمــم املتحــدة الرشيكــة ومنظــامت غــري حكوميــة، وأيضــاً، ومــن خــالل مشــاورات 

غري رسمية، عدداً من الدول األعضاء يعكس املناطق جميًعا.

الغــرض مــن هــذه اإلســراتيجية هــو إعــادة تعديــل وضــع وترتيــب أولويــات عمــل الفــاو يف مجــال التغذيــة وتأكيــد دورهــا القيــادي يف 
الجمــع بــني أصحــاب الشــأن، ويف توليــد وإيصــال املعرفــة لبنــاء االلتــزام الســيايس وإرشــاد اتخــاذ اإلجــراءات، ويف تعزيــز قــدرات الحكومــات 

وغريها من الرشكاء املنفذين عىل العمل عىل نحو فّعال.

نُّســق وضــع اإلســراتيجية مــع عمليــة التفكــري االســراتيجي التــي أطلقهــا املديــر العــام للفــاو يف يناير/كانــون الثــاين 2012 لتحديــد االتجــاه 
االســراتيجي املســتقبي واألولويــات املســتقبلية للفــاو. وقــد وضعــت اإلســراتيجية بحيــث تســاهم مبــارشة يف تحقيــق الهــدف االســراتيجي 
األول املقــرح للفــاو، أال وهــو "القضــاء عــىل الجــوع وانعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة"، عــىل الرغــم مــن أن عمــل الفــاو يف مجــال 

التغذية سيسهم أيضاً يف تحقيق أهدافها اإلسراتيجية جميعا.2

تحــدد اإلســراتيجية رؤيــة الفــاو ودورهــا يف التغذيــة، متبعــة نهجــاً محــوره اإلنســان وُمطبّقــة أربعــة مبــادئ أساســية للمســاهمة يف ثالثــة 
ــذ اإلســراتيجية،  ــة عــىل تنفي ــار املرتب ــد النظــر يف اآلث ــد طُبّقــت، عن ــاو. وق ــج مصممــة لتكــون مرتبطــة باألهــداف اإلســراتيجية للف نوات
خمســة معايــري لتحديــد أولويــات عمــل الفــاو يف مجــال التغذيــة. وتتعلــق اعتبــارات التنفيــذ الرئيســية ببنــاء رشاكات ذات مغــزى وتعبئــة 

املوارد وتطبيقها بحيث يكون للفاو أكرب األثر.
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مقدمة
تحســني التغذيــة أمــر أســايس لتحقيــق رؤيــة الفــاو لعــامل متحــرر مــن الجــوع، ذلــك أن الفــاو، بوصفهــا املنظمــة الدوليــة لألغذيــة والزراعــة، 
تقــوم بــدور ريــادي يف ضــامن التغذيــة الجيــدة للجميــع. ويشــّكل رفــع مســتويات التغذيــة أولويــة للمنظمــة منصوصــاً عليهــا يف دســتورها.3 
ــة عــىل املســتويني العاملــي والوطنــي قــد  ــادة الفــاو يف مجــال التغذي ــة4 إىل أن قي وقــد أشــار تقييــم دور الفــاو وعملهــا يف مجــال التغذي
تضاءلــت مبــرور الزمــن، وبالدرجــة األوىل بســبب عــدم منــح الفــاو األولويــة للتغذيــة. ويف الوقــت نفســه، تصاعــدت عــىل مــدى الســنوات 

الخمس املاضية أهمية التغذية عىل جداول األعامل الدولية والوطنية.

تعتقــد الجهــات الفاعلــة العامليــة والقطريــة أنــه يتعــني عــىل الفــاو أن تطبــق جهودهــا الراميــة إىل القضــاء عــىل ســوء التغذيــة مــن منظــور 
األغذيــة والزراعــة. وتهــدف اإلســراتيجية إىل مســاعدة الفــاو عــىل االســتفادة مــن هــذه الفــرص. فهــي توفــر بنيــة لتحديــد أولويــات العمــل 
ــة عــىل املســتويات  ــادة ضمــن عــامرة التغذي ــام القي ــاو يك متســك بزم ــط موضــع الف ــادة ضب ــاو، فضــالً عــن إع ــة يف الف يف مجــال التغذي

القطرية واإلقليمية والعاملية.

السياق ألف- 
ــة  ــات االجتامعي ــا ويف الطبق ــدان جميعه ــة - يف البل ــة والبدان ــات الدقيق ــص املغذي ــة ونق ــص التغذي ــة - نق ــوء التغذي ــاكل س ــد مش توج
ــدر  ــد. وتق ــرب إىل حــد بعي ــة هــام املشــكلتان األك ــات الدقيق ــص املغذي ــة ونق ــص التغذي ــر، نق ــدان األفق ــا.5 ويف البل ــة جميعه واالقتصادي
منظمــة الصحــة العامليــة أن 167 مليــون طفــل دون ســن الخامســة يف البلــدان الناميــة يعانــون مــن ســوء التغذيــة املزمــن6. أمــا النقــص يف 
فيتامــني )ألــف( واليــود لــدى البالغــني، وســببه إىل حــد كبــري نقــص يف النظــام الغــذايئ، فيــراوح مــا بــني 30 و40 يف املائــة يف أفريقيــا وآســيا 
و10 و20 يف املائــة يف أمريــكا الالتينيــة، كــام أن نقــص الحديــد لــدى النســاء غــري الحوامــل مرتفــع أيضــاً يف هــذه املناطــق7. ومــا يبعــث عــىل 
القلــق هــو أن هــذه األرقــام مل تتغــري كثــرياً عــىل الرغــم مــن االســتخدام الواســع النطــاق للمقويــات الغذائيــة وتوزيــع املكّمــالت الغذائيــة 

واألغذية العالجية الجاهزة لالستعامل.

ــة  ــم الغذائي ــول النظ ــؤدي إىل تح ــاً ت ــة متام ــري املفهوم ــئة غ ــات الناش ــا. فالتحدي ــري أيض ــذة يف التغ ــة آخ ــوء التغذي ــة بس ــة املحيط البيئ
والزراعيــة8 وتثــري تســاؤالت حــول كيفيــة تلبيــة احتياجــات الغــذاء والتغذيــة يف العــامل بطــرق مســتدامة. وتشــمل هــذه التحديــات العوملــة 
وتغــري املنــاخ واالســتدامة البيئيــة والتحــوالت التكنولوجيــة الرسيعــة والتقــدم العلمــي. وللتحــر يف البلــدان الناميــة تأثــري عميــق عــىل ســبل 
العيــش وأمنــاط االســتهالك واقتنــاء املــواد الغذائيــة. وبحلــول عــام 2020، ســيعيش نصــف ســكان آســيا يف املناطــق الحريــة. وســينطبق 
ذلــك أيضــاً عــىل أفريقيــا بحلــول عــام 2035. وســيحدث معظــم هــذا النمــو يف املــدن األصغــر وبلــدات األســواق يف البلــدان الناميــة التــي 

يعتمد الكثري منها اعتامداً كبرياً عىل االقتصاد الزراعي للمناطق الريفية املحيطة بها.9

http://www.fao.org/docrep/meeting/022/K8024E.pdf 3   النصوص األساسية، الجزء ألف من الدستور
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5   ســوء التغذيــة هــو حالــة فســيولوجية ناجمــة عــن عــدم كفايــة املتنــاول مــن املغذيــات الكليــة ) الكربوهيــدرات والربوتينــات والدهــون( واملغذيــات الدقيقــة )الفيتامينــات 

ــة  ــات الدقيق ــادات( يف املغذي ــة( وحــاالت نقــص خاصــة )أو زي ــة )نقــص التغذي ــة الوافي ــا. وتشــمل أيضــا النقــص يف التغذي ــوازن يف تناوله ــراط أو عــدم الت ــادن(، أو اإلف واملع

ــة( )أنظــر  ــادة يف الــوزن والســمنة أو اإلفــراط يف التغذي ــاً مــع انخفــاض النشــاط البــدين )زي ــات الغذائيــة مثــل الدهــون والســكريات، باالقــران غالب واإلفــراط يف بعــض املكون

.)PC 108/6 الوثيقة

http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates/en/index.html   6، تم االطاّلع عليه يف 1 سبتمرب/أيلول، 2012.

J.Meerman   7. وB. Carisma وB.Thompson "الوجهــات العامليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف نقــص التغذيــة وســوء التغذيــة". مســودة وثيقــة معلومــات أساســية أعــّدت 

لحالة األغذية والزراعة 2013 )ستصدر قريباً(. روما، منظمة األغذية والزراعة.

8   النظــام الغــذايئ والزراعــي هــو نظــام يشــمل املنتجــات الغذائيــة وغــري الغذائيــة التــي تخــدم اإلنتــاج والتجهيــز والتســويق واالســتهالك والتــرف بالســلع التــي مصدرهــا 

الزراعــة والغابــات ومصايــد األســامك. كــام يشــمل أيضــا املدخــالت الالزمــة واملخرجــات التــي تّولــد يف كل خطــوة مــن هــذه الخطــوات. اقتبــس مــن تقييــم اســتدامة النظــم 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/suistainability/SAFA/SAFA_Guidelines_draft_Jan_2012.pdf .2012 ،الغذائية والزراعية

املتحــدة.  األمــم  نيويــورك،   ،World Urbanization Prospects. The 2011 Revision. Highlights واالجتامعيــة،  االقتصاديــة  الشــؤون  إدارة  املتحــدة،  األمــم     9

http://esa.un.org/unup/pdf/WUP2011_Highlights.pdf، )تم االطاّلع عليه بتاريخ 1 سبتمرب / أيلول 2012(.
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يف الوقــت نفســه، تواجــه العديــد مــن البلــدان الناميــة، مبــا يف ذلــك بلــدان االقتصــادات املتوســطة الدخــل، "فــرة تحــول تغــذوي". فقــد 
أدى النمــو االقتصــادي غــري املتكافــئ والتحــوالت االجتامعيــة واالقتصاديــة وامليكنــة، باإلضافــة إىل التغيــريات يف أســاليب الحيــاة واملعايــري 
واملامرســات الثقافيــة والســلوكية، إىل أمنــاط اســتهالك جديــدة وتغيــريات رئيســية يف النظــام الغــذايئ وقلــة نشــاط بــدين. ونتيجــة لذلــك، 
ــاك نقــص يف  ــزال هن ــذي ال ي ــد يف الوقــت ال ــة، يف التزاي ــوزن، ومــا يتصــل بهــام مــن أمــراض غــري معدي أخــذ انتشــار الســمنة وارتفــاع ال
التغذيــة واملغذيــات الدقيقــة. وإذ أصبــح أكــر مــن 1.6 مليــار شــخص يعانــون مــن ذلــك، يتعــني عــىل الحكومــات أن تتحــرك اآلن ملعالجــة 

هذه املشكلة الناشئة قبل أن تصبح الحلول أكر تعقيداً وتكلفة مام هي عليه.

أصبحــت وجهــات ســوء التغذيــة الحديثــة العهــد املتســارعة النمــو تُنســب بتزايــد إىل التغيــريات يف منــط الحيــاة. وأصبحــت التغيــريات يف 
النظــام الغــذايئ التــي تؤثــر عــىل الحالــة التغذويــة تُنســب بدورهــا يف املقابــل إىل التحــوالت االقتصاديــة املنتظمــة، التــي تشــمل عــىل نحــو 
ــة  ــك، أدت التحــوالت الثقافي ــات. ونتيجــة لذل ــة واملرشوب ــز وتســويق املــواد الغذائي ــاج وتجهي ــة عــىل إنت ــة الــرشكات القوي ــد هيمن متزاي
ــة، مــا يتطلــب فهــامً أفضــل لالســتمرارية والتغيــري يف  الرئيســية يف الجيلــني املاضيــني إىل تحــوالت عميقــة ورسيعــة يف التحديــات التغذوي

الطهي والنظام الغذايئ ومامرسة الرياضة وغريها من جوانب منط العيش التي تعيد تشكيل التغذية وسوء التغذية لدى البرش.

أصبحــت الحكومــات والجهــات الفاعلــة األخــرى عــىل الصعيديــن العاملــي والوطنــي أكــر إدراكاً ألهميــة تحســني التغذيــة. وليســت التغذيــة 
نتيجــة ملجمــل عمليــة التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة فحســب، بــل إنهــا تُفهــم اآلن أيضــاً عــىل أنهــا مدخــل أســايس يؤثــر عــىل الصحــة 
ــداً،  ــر تحدي ــل. وهــي، بشــكل أك ــد طوي ــذ أم ــة من ــة معروف ــص التغذي ــية لنق ــباب األساس ــت األس ــد كان ــام. ولق ــاه الع ــة والرّف واإلنتاجي
ــال  ــة األطف ــوء رعاي ــة؛ وس ــذايئ( كافي ــوى غ ــوع ومحت ــودة )تن ــة وج ــة( كافي ــات )طاق ــا بكمي ــول عليه ــة والحص ــر األغذي ــة توف محدودي
وســلوكيات تغذيتهــم، وبالنســبة للكبــار، ســوء الخيــارات الغذائيــة؛ ورعايــة صحيــة غــري كافيــة وبيئــة غــري صحيــة. وعــىل الرغــم مــن الوعــي 

بهذه األسباب األساسية، يستمر نقص التغذية ألسباب عدة، منها:

يف كثــري مــن األحيــان، ال يكــون هنــاك ملــن هــم األكــر انكشــافاً عــىل املخاطــر مــن الناحيــة التغذويــة – ذوو الدخــل املنخفــض ومــن  )أ( 
يفتقــرون إىل املــوارد ويعانــون مــن انعــدام األمــن الغــذايئ واإلقصــاء االجتامعــي والتهميــش االقتصــادي )خصوصــاً النســاء واألطفال(- 

صوت يف مسائل السياسة العامة وهم يفتقرون إىل الوسائل املناسبة للمطالبة بسياسات تغذية مناسبة واستباقية.

ــة أو أن مــن املســتحيل  ــة طبيعي ــة لنقــص التغذي يعتقــد كثــري مــن األشــخاص، مبــن فيهــم صانعــي القــرارات، أن العواقــب املرئي )ب( 
عمليــاً معالجتهــا مــن خــالل السياســات العامــة، ولــذا فإنهــم يــرددون يف الضغــط التخــاذ إجــراءات محــددة بشــأن التغذيــة. وال 
ــاد  ــة إىل إرش ــذه املعرف ــل ه ــة تحوي ــأن كيفي ــة وبش ــة والتغذي ــني األغذي ــط ب ــأن الرواب ــة بش ــرات املعرفي ــتمرة الثغ ــزال مس ت
ــا  ــة إىل وعــي محــدود للمشــكلة وآثارهــا وحلوله ــؤدي هــذه الثغــرات املعرفي الســراتيجيات وسياســات وبرامــج واســتثامرات. وت

املمكنة.

ــام تعتمــد  ــم(، بين ــة والتعلي ــة االجتامعي ــة والزراعــة والصحــة والحامي ــة قطاعــات متعــددة )األغذي تشــمل أســباب نقــص التغذي )ج( 
ــان تجــد  ــن األحي ــري م ــا. ويف كث ــالً جامعي ــني والقطــاع الخــاص، عم ــددة، تشــمل املواطن ــة متع ــات فاعل ــول عــىل عمــل جه الحل
الحكومــات صعوبــة يف القيــام باملواءمــة الالزمــة وتنســيق السياســات والربامــج واالســتثامرات للتعامــل مــع نقــص التغذيــة بشــكل 

فعال. 

أخــريا، حتــى عندمــا تكــون الحلــول معروفــة، ال تكــون القــدرات املؤسســية والفرديــة عــىل املســتوى القطــري، وخاصــة فيــام بــني  )د( 
الحكومات، والبيئة التمكينية )يف املقام األول البيئة السياسية والتنظيمية( كافية للتنفيذ الفّعال.

أمــا بالنســبة للقضــاء عــىل الجــوع، ســيكون مــن الصعــب التغلــب عــىل هــذه التحديــات دون التــزام قــوي مــن الحكومــات واملجتمعــات 
واملجتمع الدويل بتحسني الوضع التغذوي للسكان.
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رؤية الفاو للتغذية ودورها فيها  باء- 
تعالــج إســراتيجية الفــاو للتغذيــة هــذه املحــددات األساســية بالبنــاء عــىل الوظائف األساســية للفــاو ومزاياها النســبية. وتُســلم اإلســراتيجية 
بــأن مكافحــة ســوء التغذيــة بطريقــة مســتدامة تتطلــب إتبــاع نهــج شــمويل يقــوم عــىل تســخري إمكانــات النظــم الغذائيــة والزراعيــة لحــل 

املشكلة إىل جانب إمكانات العاملني يف مجال الصحة والرعاية.

ــع،  ــة10 يف تحســني مســتويات معيشــة الجمي ــة والزراع ــه األغذي ــة، تســاهم في ــن الجــوع وســوء التغذي ــامل متحــرر م ــاو إىل ع تســعى الف
وخصوصــاً الفئــات األشــد فقــراً، بطريقــة اقتصاديــة واجتامعيــة وبيئيــة مســتدامة.11 وتحســني التغذيــة أســايس لتحقيــق رؤيــة الفــاو. ومــن 
خــالل تركيــز هــذه الرؤيــة عــىل التغذيــة، تســعى الفــاو إىل املســاعدة عــىل تحســني األنظمــة الغذائيــة ورفــع مســتويات التغذيــة ألشــد 

الناس فقراً وأكرهم تعرضاً للمخاطر من الناحية التغذوية بطرق مستدامة تراعي الفوارق بني الجنسني.

ــة ويف  ــة والزراعي ــة النظــم الغذائي ــادة فعالي ــة إىل زي ــدان األعضــاء يف جهودهــا الرامي ــة هــو دعــم البل ــق هــذه الرؤي ــاو يف تحقي دور الف
تحسني التغذية طوال دورة حياة السكان، عاملة مع رشكاء عىل املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية.

يف حــني يُطلــب مــن العديــد مــن املؤسســات مواجهــة تحــدي ســوء التغذيــة، فــإن ملنظمــة األغذيــة والزراعــة دوراً فريــدا. فلكونهــا منظمــة 
تقــوم بــدور ريــادي يف مجــال املعرفــة وألنهــا تــزود ســلعاً عامــة عامليــة وألن لديهــا حضــوراً موثوقــاً بــه عــىل املســتوى القطــري، فإنهــا تعمــل 
عــىل إنشــاء املعــارف وتبادلهــا وعــىل الجمــع بــني أصحــاب الشــأن يف مجــال التغذيــة وتســاعد عــىل مواءمــة أعاملهــم إلحــداث أكــرب قــدر 
مــن التأثــري. وبشــكل أكــر تحديــداً، تعمــل الفــاو عــىل تعزيــز قــدرة البلــدان عــىل تقييــم ورصــد حالــة التغذيــة وتحليــل الخيــارات واتخــاذ 

إجراءات فّعالة لتحسني التغذية.

ــة  ــك الخطــوط التوجيهي ــالت، وكذل ــات واإلحصــاءات والتحلي ــري البيان ــاو الجوهــري يف توف ــة مــن عمــل الف ــدول األعضــاء كاف تســتفيد ال
واألدوات. ومــن شــأن هــذه الســلع العامــة العامليــة جميعهــا، كــام مــن شــأن جهــود الفــاو كافــة، أن تحّســن حيــاة النــاس. ويتضمــن ذلــك 
عمــل الفــاو يف مجــال التغذيــة. وســيكون مــن املهــم االســتمرار يف توفــري وتحســني هــذه الســلع العامــة العامليــة، مبــا يف ذلــك اإلحصــاءات 

املوثوقة واملفيدة واملعرفة العلمية بشأن التغذية وسوء التغذية، وخاصة بالعالقة مع النظم الغذائية والزراعية.

10   تشمل الزراعة جميع جوانب املحاصيل والروة الحيوانية والغابات ومصايد األسامك.

11   الوثيقة C 2009/3 اإلطار االسراتيجي 2010– 2019، الفقرتان 52– 53
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نهج محوره األشخاص جيم- 
يتطلــب تحســني التغذيــة عــىل املســتوى املحــي نهجــاً أكــر توجهــاً لصالــح الفقــراء ومحــوره األشــخاص. ولــذا ســتعمل الفــاو مــع رشكائهــا 
عــىل تحســني النظــم الغذائيــة والتغذويــة لــألرس املعيشــية األشــد فقــراً واألكــر ضعفــاً مــن الناحيــة التغذويــة يف البلــدان الناميــة والبلــدان 
املتوســطة الدخــل. وألن األرسة املعيشــية هــي التــي يف العــادة تنتــج الطعــام أو تشــريه أو تعــده، وألن الحالــة التغذويــة لــكل فــرد مــن 
ــأن  ــا بش ــه إجراءاته ــية لتوجي ــة األرسة املعيش ــاو عدس ــتخدم الف ــن، ستس ــا اآلخري ــع أفراده ــل م ــر بالتفاع ــية تتأث ــراد األرسة املعيش أف

االسراتيجيات والسياسات والربامج واالستثامرات عىل املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية.

ــة التغذويــة لألفــراد مــن خــالل سياســات وبرامــج واســتثامرات  ســتهدف الفــاو إىل التأثــري عــىل األرس املعيشــية والنظــم الغذائيــة والحال
الحكومــات وبالتعــاون مــع رشكاء يف التنميــة ورشكاء منفذيــن، مــن مثــل املجتمــع املــدين. وينبغــي أن يظــل نقــص التغذيــة، مبــا يف ذلــك 
نقــص املغذيــات الدقيقــة، مجــال الركيــز األســايس ملنظمــة األغذيــة والزراعــة، إذ أن منظمــة الصحــة العامليــة ســتواصل تركيــز عملهــا يف 
ــج  ــة والزراعــة ســتظل تعال ــة. غــري أن منظمــة األغذي ــراط يف التغذي ــة املتعلقــة باإلف ــة العامــة لألمــراض غــري املعدي ــار الصحي مجــال اآلث

األعباء املتعددة لكافة أشكال سوء التغذية، وخاصة يف مجال توفري سلع عامة عاملية.

يف الوقــت نفســه، هنــاك مجموعــات ســكانية معينــة ميكــن فيهــا أن يكــون للحالــة التغذويــة الســيئة تأثــري مــدى الحيــاة وميكــن فيهــا لنهــج 
قائــم عــىل األغذيــة أن يقــدم حلــوالً دامئــة. ومــن هنــا، ســيمّكن الركيــز خصوصــاً عــىل فئــات الســكان الفــاو مــن تعزيــز التــآزر مــع رشكاء 

رئيسيني وتقديم دعم تنظيمي شامل ألولويات الفاو األوسع نطاقاً. وتشمل هذه الفئات:

ــهر(  ــىل 6 أش ــم ع ــد عمره ــن يزي ــة م ــار )وخاص ــال الصغ ــع واألطف الرض
والنساء والفتيات يف سن اإلنجاب

ــف  ــام األل ــىل األي ــة ع ــتوى التغذي ــني مس ــادرة تحس ــز مب ــم تركي ــة إىل دع فباإلضاف
ــة العاملــي ومنظمــة األمــم املتحــدة  األوىل مــن عمــر الطفــل ودعــم برنامــج األغذي
للطفولــة )اليونيســيف( والبنــك الــدويل وبنــوك التنميــة األخــرى املتعــددة األطــراف 
و"تحــدي القضــاء عــىل الجــوع"12، تضيــف الفــاو املعرفــة الالزمــة لالســتفادة منهــا يف 
اإلجــراءات املتعلقــة بالتغذيــة التكميليــة والتغذيــة الجيــدة لألمهــات والنســاء يف ســن 

اإلنجاب، مبا يف ذلك الفتيات املراهقات، من خالل نهج قامئة عىل الغذاء؛

األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة ويف سن املدرسة والشباب

ــور  ــو وتط ــق من ــدة يف تحقي ــة الجي ــة التغذي ــتمر أهمي ــناً، تس ــال س ــزداد األطف إذ ي
كافيــني. والركيــز عــىل هاتــني الفئتــني مــن حيــث ضــامن حصولهــام عــىل غــذاء مغــذٍّ 
ــدة طــوال  ــة الجي ــاً، هــام لتوفــري أســاس للتغذي ــر عــادات أكل ســليمة تغذوي وتطوي
الحيــاة. وتوفــر املــدارس فرصــة ممتــازة لــي توحــد لجميــع القطاعــات قواها لتحســني 
التغذيــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن العمــل مــع املــدارس ونــوادي الشــباب يوفــر منــرباً 
ميكــن الوصــول منــه إىل األرسة وأعضــاء املجتمــع املحــي اآلخريــن. وبالعمــل يف مجــال 
التغذيــة املدرســية، إىل جانــب الحكومــات ورشكاء مــن مثــل برنامــج األغذيــة العاملــي، 

تقدم الفاو خربتها يف تحسني نوعية النظام الغذايئ وتعزيز الربية التغذوية؛

األرس املعيشية املعرضة للخطر

ــة  ــة والعمــل مــع رشكاء آخريــن لتحســني التغذي ــة لدعــم الربامــج القطري ميكــن للفــاو أن تبنــي عــىل خربتهــا بحــاالت الطــوارئ وبالتنمي
ــة  ــة بســبب الصدمــات واألخطــار الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعي ــة العالي ــدرة األرس املعيشــية املعرضــة ملخاطــر ســوء التغذي ــز ق وتعزي
والنزاعــات واألمــراض املزمنــة. ولــدى الفــاو دور رئيــي تؤديــه يف مجــال تعزيــز الحالــة الغذائيــة للمجتمعــات واألرس املعيشــية املعرضــة 

للخطر واألفراد املعرضني للخطر من خالل النظام الغذايئ.

12   مبــادرة تحســني مســتوى التغذيــة )SUN(؛ منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة )اليونيســيف(؛ القضــاء عــىل الجــوع هــي مبــادرة أطلقهــا األمــني العــام لألمــم املتحــدة، وتدعمهــا 

منظمة األغذية والزراعة، يدعو فيها جميع البلدان للعمل من أجل مستقبل يحصل فيه كل فرد عىل تغذية كافية وتكون فيه النظم الغذائية جميعها قادرة عىل الصمود.
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املبادئ التوجيهية دال- 
ســتعزز اإلســراتيجية مســاهمة النظــم الغذائيــة والزراعيــة يف رفــع مســتويات التغذيــة، وخاصــة عــرب إدخــال تحســينات يف نوعيــة األغذيــة 
والنظــم الغذائيــة، مــع األخــذ يف االعتبــار العالقــة الســببية املعقــدة واملســائل املؤسســية املحيطــة بالتغذيــة. وتسرشــد اإلســراتيجية بأربعــة 

مبادئ:

أن تشــّكل النظــم الغذائيــة والزراعيــة لتكــون أكــر مراعــاة للتغذيــة ولــي تحقــق نتائــج تغذويــة جيــدة. وهــذا يعنــي القــدرة عــىل   -)1(
اتخــاذ إجــراءات عــرب النظــام بأكملــه، مــن اإلنتــاج إىل التســويق والتخزيــن والتجهيــز واالســتهالك. وتشــكل زيــادة التنــوع الغــذايئ 

والتوازن يف النظام الغذايئ يف ما يخص االستهالك ورفع مستوى وعي املستهلكني، طريقتني لتحسني املراعات للتغذوية.

أن يكــون للمنظمــة تأثــري أكــرب عــىل املســتوى القطــري بتســخري معرفــة وخــربات الفــاو ككل، وعــن طريــق مواءمــة عملهــا للبنــاء   -)2(
عــىل املبــادرات والسياســات والربامــج واملشــاريع القطريــة وخدمتهــا. وهنــاك تحــد خــاص هو ضــامن أن يكون بوســع مــن يعتمدون 

عىل اإلنتاج املحي إنتاج ورشاء منتجات ذات قيمة غذائية عالية بأسعار معقولة يف أسواقهم املحلية.

أن تعمل الفاو يف إطار رشاكة، وكذلك يف مختلف القطاعات بني أصحاب املصلحة.  -)3(

أن تروج الفاو سياسات وبرامج واستثامرات مستدامة اقتصادياً واجتامعياً وبيئياً تكون مراعية للمساواة بني الجنسني.  -)4(
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النتائج املتوقعة هاء- 
نُّســق وضــع اإلســراتيجية مــع عمليــة التفكــري االســراتيجي التــي أطلقهــا املديــر العــام للفــاو يف يناير/كانــون الثــاين 2012 لتحديــد االتجــاه 
االســراتيجي املســتقبي واألولويــات املســتقبلية للمنظمــة. وقــد وضعــت اإلســراتيجية بحيث تســاهم مبــارشة يف تحقيق الهدف االســراتيجي 
األول املقــرح للمنظمــة، أال وهــو "القضــاء عــىل الجــوع وانعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة"، عــىل الرغــم مــن أن عمــل الفــاو يف مجــال 
التغذيــة سيســهم أيضــاً يف تحقيــق أهدافهــا اإلســراتيجية جميعــا.13 تــربز النتائــج املتوقعــة دور الفــاو يف الجمــع بــني أصحــاب املصلحــة، ويف 
توليــد وإيصــال املعرفــة لبنــاء االلتــزام الســيايس وإرشــاد اتخــاذ اإلجــراءات، ويف تعزيــز قــدرات الحكومــات وغريهــا مــن الــرشكاء املنفذيــن 

عىل العمل عىل نحو فّعال.

ستعمل الفاو عىل تحقيق أقىص قدر من تأثري نظم األغذية والزراعة يف البلدان عىل التغذية، وذلك بتحقيق ثالث نتائج:

النتيجة 1: زيادة املعرفة واألدلة لتعظيم أثر نظم األغذية والزراعة عىل التغذية

النتيجة 2: تحسني حوكمة نظم األغذية والزراعة من أجل التغذية 

النتيجة 3: تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية واملحلية عىل صياغة وتنفيذ السياسات والربامج الرامية إىل تحسني الحالة التغذوية

النتيجة 1. زيادة املعرفة واألدلة لتعظيم أثر نظم األغذية والزراعة عىل التغذية

حاليــاً، تلبــي الفــاو متطلبــات املعرفــة الشــاملة املتعلقــة بصنــع القــرار مــن خــالل إنشــاء وتقاســم وتعزيــز اســتخدام ســلع عامــة عامليــة 
حاســمة األهميــة رفيعــة الجــودة، مــن مثــل قواعــد بيانــات متعلقــة ببعــض املــواد الغذائيــة األساســية وبيانــات التغذيــة ووســائلها )عــىل 
ســبيل املثــال، املشــورة العلميــة بشــأن االحتياجــات التغذويــة، والتغذيــة والتقديــر التغــذوي، والنظــام الغــذايئ، مبــا يف ذلــك أمنــاط اســتهالك 
األغذيــة ومكونــات األغذيــة(، وكذلــك تحليــالت وأدوات وخطــوط توجيهيــة ومناهــج دراســية أخــرى. وال ينبغــي أن تُولـّـد املعرفــة فحســب، 
بــل أيضــاً ينبغــي توصيلهــا عــىل نحــو فّعــال واســتخدامها مــن جانــب صانعــي القــرارات عــىل املســتويات العامليــة واإلقليميــة والوطنيــة. 
ــن  ــن الذي ــة لصانعــي السياســات وأصحــاب الشــأن اآلخري ــة للدعــوة واالتصــاالت املوجه وســتكون نتيجــة رئيســية االســراتيجيات الفّعال
ميكنهــم التأثــري عــىل العمليــة السياســية. وينبغــي أن يعكــس ابتــكار الســلع العامــة العامليــة االحتياجــات العامليــة واإلقليميــة والقطريــة 
ــة  ــرار واملســاعدة عــىل تنمي ــع الق ــات الحوكمــة وصن ــزام الســيايس وتحســني عملي ــق االلت ــا، كــام ينبغــي أن تعمــم لتعمي ويســتجيب له

القدرات.

وســتحدد الفــاو بنــاًء عــىل تقديرهــا لالحتياجــات العامليــة والتجــارب القطريــة الفجــوات املعرفيــة وتســعى إىل ســّدها. وميكنهــا بنــاًء عــىل 
ــني و/أو  ــوكّل لباحث ــل أو ت ــني العم ــارك الباحث ــة وتش ــات البحثي ــدد االحتياج ــة أن تح ــارب القطري ــة والتج ــات العاملي ــا لالحتياج تقديره
منظــامت بحــث القيــام بــه. وهنــاك حاجــة عــىل وجــه التحديــد إىل بحــوث عــىل تصميــم السياســات والربامــج وعــىل أثــر األغذيــة املعــززة 
للتغذيــة وأثــر النظــم الزراعيــة، مــن مثــل تقديــم مشــورة مناســبة للمســتهلكني حــول كيفيــة تحســني اســتخدام املــوارد عــىل نحــو أمثــل 
ــدويل  ــز املجتمــع ال ــات. وقــد ركّ ــة هامــة يف مجــال اإلحصــاءات والبيان ــاك فجــوات معرفي ــزال هن ــة. وال ت واعتــامد عــادات غذائيــة صحي
لســنوات عديــدة اهتاممــه عــىل زيــادة عــدد الســعرات الحراريــة يف النظــم الغذائيــة للفقــراء. وهنــاك اهتــامم متزايــد يركــز عــىل تحســني 
محتــوى نظمهــم الغذائيــة، ولكــن ليــس لــدى املجتمــع العاملــي غــري معلومــات محــدودة نســبياً بشــأن موقــع وطبيعــة الفجــوات التغذويــة 
يف البلــدان الناميــة. وســيكون أحــد العنــارص الهامــة يف هــذه اإلســراتيجية هــو تحســني املعلومــات والبيانــات التــي تســتند إليهــا عمليــة 

صنع القرار، بحيث تكون هذه املعلومات والبيانات مفّصلة حسب نوع الجنس والسن، أينام كان ذلك مناسباً.

13   الوثيقة CL 145/4 اإلطار االسراتيجي املراجع والخطوط العريضة للخطة املتوسطة األجل للفرة 2014–2017
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النتيجة 2. تحسني حوكمة نظم األغذية والزراعة من أجل التغذية

ســتعمل الفــاو مــع البلــدان عــىل صياغــة أنظمــة حوكمــة لألمــن الغــذايئ والتغــذوي أكــر شــموالً وتشــاركية وتســتند إىل األدلــة. ويشــمل 
ذلــك عمليــات صنــع السياســات، وكذلــك برامــج ومبــادرات حيــث يحتــاج أصحــاب الشــأن إىل العمــل معــاً لفهــم املشــاكل ووضــع الحلــول. 
وينبغــي تطويــر عمليــات متكــني لوضــع التغذيــة عــىل جــدول أعــامل السياســات ومتكــني األشــخاص، وخصوصــاً األكــر تعرضــاً للمخاطــر، مــن 
املشــاركة والتأثــري يف القــرارات التــي تؤثــر عــىل حياتهــم. وستســاهم الفــاو مــن خــالل املشــاركة والشــفافية واملســاءلة يف زيــادة فعاليــة نظــم 

حوكمة التغذية.

ســتعمل الفــاو مــع ومــن خــالل مبــادرة تحســني مســتوى التغذيــة ومبــادرة القضــاء عــىل الجــوع ونقــص التغذيــة لــدى األطفــال واللجنــة 
الدامئــة ملنظومــة األمــم املتحــدة املعنيــة بالتغذيــة،14 وكذلــك املنظــامت اإلقليميــة والقطريــة والجهــات الفاعلــة لدعــم املبــادرات املتعــددة 
القطاعــات واملبــادرات املشــركة بــني الــوكاالت التــي تدعــو إىل الحــد مــن ســوء التغذيــة. وســتعمل الفــاو أيضــاً مــع رشكائهــا عــىل بنــاء أو 
تعزيــز منابــر مؤسســية للتخطيــط والتنســيق واملواءمــة وآليــات ملســاءلة أصحــاب الشــأن، مــن مثــل أطــر النتائــج املشــركة ونظــم الرصــد 

ورفع التقارير املشركة.

النتيجــة 3. تعزيــز القــدرات الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة عــىل صياغــة وتنفيــذ السياســات والربامــج الراميــة إىل تحســني 
الحالة التغذوية

ســتعمل الفــاو عــىل تعزيــز قــدرات البلــدان عــىل القيــام بتخطيــط وتحديــد أولويــات وتنميــة وتنفيــذ السياســات والربامــج واالســراتيجيات 
التغذويــة عــرب أبعــاد تنميــة القــدرات الثالثــة، أي األفــراد واملنظــامت والبيئــة التمكينيــة )يف املقــام األول البيئــة السياســية والتنظيميــة(، 

لتحسني الحالة التغذوية.

ــز اســراتيجيات النظــم  ــدان، وتعزي ــا: املســاعدة يف مجــال السياســات يف البل ــدة، منه ــر القــدرات بطــرق عدي تعمــل الفــاو عــىل تطوي
الغذائيــة، ومراكــز وشــبكات البيانــات الوطنيــة واإلقليميــة املعنيــة مبكونــات األغذيــة، والتدريــب املهنــي يف الربيــة التغذويــة، وتقديــر 
النظــام الغــذايئ وتوعيــة املســتهلكني، وتطويــر املناهــج الدراســية واألدوات، وزيــادة وعــي أصحــاب الشــأن، ودعــم نظــم معلومــات األمــن 
الغــذايئ والتغــذوي. وســيزود مســؤولو التغذيــة اإلقليميــون يف الفــاو، بدعــم مــن زمالئهــم يف املقــر الرئيــي، القيــادة والتنســيق ملســاعدة 
البلــدان عــىل تقييــم احتياجاتهــا يف مجــال بنــاء القــدرات، وســيكيّفون أنشــطة الفــاو وفقــاً لذلــك. وســيمكن هــذا النهــج أقاليــم مختلفــة 
مــن الركيــز عــىل املشــاكل التغذويــة الفريــدة لبلدانهــا وســكانها. وســركز الفــاو أكــر عــىل تعزيــز القــدرات عــىل املســتوى املؤســي. 
وســيعمل مســؤولوها بتعــاون وثيــق مــع املؤسســات األكادمييــة ومؤسســات التدريــب ووكاالت األمــم املتحــدة األخــرى واملنظــامت غــري 

الحكومية وأصحاب الشأن اآلخرين يف قيامهم بأنشطة لتحقيق هذه النتيجة.

.)UN SCN( واللجنة الدامئة ملنظومة األمم املتحدة املعنية بالتغذية ،)REACH( 14   مبادرة الجهود املتجددة ملكافحة جوع األطفال
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وضع أولويات عمل وموارد التغذية واو- 
ــة والنتائــج - مــن التحليــل الســببي ملشــكلة ســوء التغذيــة وهــي توفــر  ــادئ التوجيهي ــدور واملب ــة وال تنشــأ عنــارص اإلســراتيجية - الرؤي
معطيــات ومبــادئ توجيهيــة متكــن الفــاو مــن تحقيــق أقــىص قــدر مــن التأثــري لعملهــا. وقــد وضعــت أثنــاء عمليــة تطويــر اإلســراتيجية 

معايري لتقدير ما ينبغي للفاو أن تقوم به وما ينبغي أن تركه لجهات فاعلة أخرى.

ينبغي أن يستويف عمل الفاو يف مجال التغذية خمسة معايري:

أن يحقق الرؤية والنتائج مبا يتامىش مع األهداف اإلسراتيجية للفاو؛  -)1(

أن يكون ممكن التحقيق، أخذاً باالعتبار القدرات التنظيمية الحالية أو تلك التي ميكن أن يكون تطويرها معقوالً؛  -)2(

أن يبني بوضوح كيف ميكن أن يحّسن العمل النظم الغذائية والنتائج التغذوية من خالل نظم أغذية وزراعة أفضل؛  -)3(

أن يلبي أولويات تغذوية محددة تحددها البلدان واألقاليم؛  -)4(

أن يأخذ بالحسبان مسائل االستدامة البيئية واالقتصادية واالجتامعية واملساواة بني الجنسني.  -)5(

ــا.  ــاً يف العمــل عــدم فعاليته ــة، خصوصــاً حيــث أثبتــت الطــرق املتبعــة حالي ــة الحداث ــادرات الفــاو مبتكــرة ويف غاي ينبغــي أن تكــون مب
وينبغــي أن تؤكــد األولويــات مــن العمــل مــا يتمتــع بإمكانــات لرفــع املســتوى أو الــذي تكــون لــه تأثــريات مضاعفــة كبــرية. وينبغــي عــىل 
ــل  ــني العم ــغيلية ب ــة والتش ــط التنظيمي ــن الرواب ــات، معززي ــات واملؤسس ــدد القطاع ــامل، متع ــج ش ــاذ نه ــا اتخ ــاو ورشكائه ــي الف موظف

التطبيقي / امليداين والعمل التحليي / املوضوعي.
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اعتبارات للتنفيذ زال- 
اإلسراتيجية والرؤية لعمل الفاو يف مجال التغذية طموحتان. وقد وضعت ستة اعتبارات رئيسية لضامن تنفيذ ناجح.

ربط العمل املعياري بالعمل القطري

يف نهايــة املطــاف، ال بــد مــن قيــاس النجــاح مــن خــالل نتائــج عــىل أرض الواقــع. ويتطلــب ذلــك بالــرورة أن تبــدي الفــاو اهتاممــاً خاصــاً 
بكيفية تحويل مسؤولياتها املعيارية إىل أنشطة تشغيلية وبتأثرياتها عىل املستوى القطري.

ينبغــي أن تكــون الفــاو أكــر اســتجابة لالحتياجــات اإلقليميــة والقطريــة، وخاصــة كــام يعــرب عنهــا مــن خــالل التعــاون اإلقليمــي وأطــر 
الربمجــة القطريــة، التــي ينبغــي أن تشــمل جميــع أصحــاب الشــأن يف مجــال التغذيــة. وتقــوم الفــاو مببــادرات لتحســني األداء عــىل املســتوى 

القطري، مبا يف ذلك متكني املكاتب امليدانية وتعزيز الشبكات التعاونية والتعاضدية.15

ســتتطلب اإلســراتيجية خــربة تقنيــة رفيعــة املســتوى كافيــة يف املقــر، وأن يتحمــل املوظفــون اإلقليميــون واإلقليميــني الفرعيــني يف مجــال 
ــذ  ــري عــن تنفي ــون عــىل املســتوى القطــري هــم املســؤولون إىل حــد كب ــة مســؤوليات أكــرب يف اإلرشاف عــىل الربنامــج. فمــن يعمل التغذي
املشــاريع والربامــج. وســيُطلب مــن مســؤويل برنامــج التغذيــة الكبــار يف كل منطقــة دعــم البلــدان وتيســري الروابــط بــني الواليــات املعياريــة 
والتحليــل املوضوعــي واألنشــطة القطريــة. وســتحدد مراجعــة للتوظيــف االحتياجــات )العــدد ومجــاالت الخــربة( مــن املوظفــني يف املقــر 
واملكاتــب امليدانيــة. ومــن الواضــح أن حجــم وتأثــري عمــل الفــاو يف مجــال التغذيــة ســيعتمدان عــىل املــوارد املتاحــة وعــىل مــدى فعاليــة 

الرشاكات.

ضامن التأثري اإلقليمي والوطني

إن مواءمــة عمــل الفــاو املوضوعــي وعملهــا عــىل املســتوى القطــري مــع اإلســراتيجية هــي نقطــة البدايــة. ونظــراً لتعقيــد املهمــة، ســتكون 
هنــاك حاجــة إىل حضــور دائــم عــىل املســتوى القطــري لتحقيــق أثــر أكــرب. وبنــاًء عــىل توصيــات تقييــم دور وعمــل الفــاو يف مجــال التغذيــة، 
ســتختار املكاتــب اإلقليميــة عــدداً قليــالً مــن البلــدان املحوريــة لتنفيــذ اإلســراتيجية بعمــق. ويتطلــب ذلــك أن يعمــل مســؤول يف مجــال 
التغذيــة مــع ممثــل الفــاو واملؤسســات الوطنيــة لتحديــد االحتياجــات وتصميــم السياســات والربامــج التــي ميكــن دمجهــا يف إطــار الربمجــة 
القطريــة. وســيطبق هــذا النهــج يف الفــرة 2013-2014، باســتخدام كل مــن مــوارد الربنامــج العــادي ومــوارد مــن خــارج امليزانيــة. وستســاعد 

الدروس الهامة املستفادة من هذا النهج عىل املزيد من تنفيذ اإلسراتيجية.

بناء وتعزيز الرشاكات الرئيسية

عــىل املســتوى العاملــي، ســتواصل الفــاو القيــام بــدور نشــط وداعــم يف مبــادرة تحســني مســتوى التغذيــة ومبــادرة القضــاء عــىل الجــوع 
ونقــص التغذيــة لــدى األطفــال واللجنــة الدامئــة ملنظومــة األمــم املتحــدة املعنيــة بالتغذيــة. وســتعزز الفــاو أيضــاً تعاونهــا مــع منظمــة 
الصحــة العامليــة وغريهــا مــن وكاالت األمــم املتحــدة املتخصصــة التــي تركــز عــىل التغذيــة، فيــام يتعلــق بتقديــم املشــورة العلميــة بشــأن 
التغذيــة. وعــىل املســتوى القطــري، ســتُنّفذ الفــاو عملهــا يف مجــال التغذيــة كجــزء مــن إطــار األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائية، مســتخدمة 

منابر الربامج املشركة لألمم املتحدة ملواءمة أعاملها مع الوكاالت األخرى آخذة باالعتبار مواطن القوة النسبية للمنظمة.

ــات األمــن الغــذايئ والتغــذوي، وبرامــج  ــة العاملــي بشــأن نظــم معلوم ــع برنامــج األغذي ــرشاكات القامئــة م ــز ال ــاو إىل تعزي ســتهدف الف
التغذيــة املدرســية، ومبــادرة الــرشاء مــن أجــل التقــدم، وبشــأن إســراتيجية التغذيــة للمناطــق واألرس املعيشــية املعرضــة للمخاطــر. وســتقوم 
ــط  ــج وخط ــة يف برام ــم التغذي ــأن تعمي ــا بش ــن عمله ــزء م ــة، كج ــة الزراعي ــدويل للتنمي ــدوق ال ــع الصن ــاون م ــادة التع ــاً بزي ــاو أيض الف
االســتثامر الزراعــي. وســتواصل الفــاو التعــاون مــع منظمــة الصحــة العامليــة يف مجــاالت االحتياجــات التغذويــة وســالمة األغذيــة وتغذيــة 
الرضــع وصغــار األطفــال، كــام ســتواصل تحســني تعاونهــا مــع منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( يف العمــل يف مجــال تغذيــة 

الطفل ومع صندوق األمم املتحدة للسكان، خاصة يف مجال الصحة اإلنجابية لألمهات.

   http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md901a.pdf CL 144/15 15   الوثيقة
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ســتواصل الفــاو العمــل لدعــم األعضــاء كقــادة وأصحــاب إســراتيجية خاصــة بهــم يف مجــال التغذيــة ومــع املجتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك 
املنظــامت غــري الحكوميــة الدوليــة ومنظــامت املجتمــع املــدين الوطنيــة يف مجــال الدعــوة وبنــاء قاعــدة األدلــة والدعــم الفنــي والتدريــب. 
وســتعمل الفــاو أيضــاً مــع مؤسســات البحــث لتطويــر قاعــدة معــارف، وخاصــة مــع الفــاو الدوليــة للتنــوع البيولوجــي وبرنامــج بحــث 

"الجامعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية" بشأن الزراعة من أجل تحسني التغذية والصحة.

ســتقوم الفــاو أيضــا بتعزيــز مشــاركتها مــع القطــاع الخــاص. وقــد تركــز مباحثاتهــا األوليــة عــىل الدعــوة واإلعــالم لتحســني النظــم الغذائيــة. 
وسيســاعد تقريــر مشــاورة أصحــاب املصلحــة فيــام يتعلــق باملنظــامت غــري الحكوميــة / منظــامت املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص املزمــع 

تنفيذه يف إطار املؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية يف إثراء نهج الفاو بشأن مشاركتها مع القطاع الخاص.

الرصد والتقييم

ســتنّفذ اإلســراتيجية كجــزء مــن اإلطــار االســراتيجي العــام للفــاو وبرنامــج العمــل وامليزانيــة لديهــا القائــم عــىل النتائــج. وســيُدمج رصــد 
تنفيــذ اإلســراتيجية يف إطــار تقييــم األداء واملســاءلة ورفــع التقاريــر. ومــع تنفيــذ اإلطــار االســراتيجي، ســيتم إنشــاء هيــكل لرفــع التقاريــر 

سيشمل مؤرشات محددة لرصد التقدم املحرز يف األنشطة املخطط لها ولتقييم األداء.

تعبئة املوارد

كــام يتبــني يف التقييــم، تــؤدي الفــاو عملهــا يف مجــال التغذيــة يف ظــل قيــود كبــرية عــىل املــوارد. ومــن املحتمــل أن تكــون هنــاك حاجــة ألن 
تجــري الفــاو تعديــالت عــىل تخصيــص املــوارد للتغذيــة ليكــون لهــا أثــر أكــرب. وســيوضع تحليــل للتكاليــف إىل جانــب خطــة التنفيــذ األكــر 
تفصيــال، باالســتناد إىل توصيــة التقييــم التــي تذهــب إىل أن مجــال التغذيــة يف الفــاو بحاجــة إىل تعزيــز، مبــا يف ذلــك توفــري دعــم مــايل إضــايف 

وموارد برشية إضافية لكل من العمل املعياري والعمل عىل املستوى القطري.

اآلثار عىل طريقة عمل الفاو

يتطلــب تطبيــق اإلســراتيجية وتحقيــق النتائــج تعزيــز قــدرة الفــاو عــىل العمــل بفعاليــة أكــرب، مــن خــالل جميــع األقســام الفنيــة يف الفــاو 
ومعهــا، لتعزيــز األثــر عــىل املســتويات العامليــة واإلقليميــة والقطريــة وتعميــم التغذيــة يف برنامــج العملهــا. وســيكون بإمــكان الفــاو، مــن 
خــالل التدريــب واالتصــال والعمــل معــاً، أن تعــزز بيئتهــا التشــغيلية ومتّكــن املوظفــني مــن دمــج التغذيــة يف عملهــم الفنــي وأنشــطتهم 
وخطــط عملهــم وميزانياتهــم. وســتُدرج شــواغل واعتبــارات وأهــداف التغذيــة يف أطــر الربمجــة القطريــة وســتُطور مــواد تقنيــة لتكــون يف 
متنــاول موظفــي الفــاو ملســاعدة الحكومــات عــىل تعميــم التغذيــة يف الزراعــة ومصايــد األســامك والغابــات. وسيســاعد تدريــب ممثــي 

الفاو وموظفيها عىل الروابط بني الغذاء والتغذية عىل رفع أولوية التغذية يف العمل القطري.
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ملعرفة املزيد، انتقل إىل:
www.fao.org/nutrition



www.fao.org/about/ar

إن تحقيق غايات الفاو المتمثلة في القضاء على الجوع والفقر إنما هي مهمة حافلة بالتحديات ومعقدة.
واليوم، وبفضل التغييرات الكبرى لطريقة ممارسة أعمالنا، أصبحت الفاو أكثر استعدادا وبساطة ومرونة، 
 تقوم أنشطتها على أهداف إستراتيجية خمسة. ولدى الفاو الجديدة والمحسنة فرصة حقيقية للفوز في 

 المعركة ضد الجوع وسوء التغذية والفقر في الريف.

أولوياتنا
األهداف االستراتيجية للمنظمة

أولوياتنا
أولوياتنااألهداف االستراتيجية للمنظمة
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