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 مسرد المصطلحات

غالبًا ما يشري مصطلح و نوع األغذية اليت يتناوهلا شخص ما عادًة.  نمط غذائي
"النمط الغذائي" إىل متناول غذائي ما حمدد ألسباب تتعلق بالصحة 

 بني اإلثنني(. ولكل ثقافةصلة كون هناك تأو إدارة الوزن )وغالباً ما 
أو بعض احملرمات الغذائية،  ةوكل شخص بعض التفضيالت الغذائي

 وقد تكون اخليارات الغذائية الفردية صحية إىل حد ما أو ال.

األمراض غير المعدية المتصلة بالنمط 
 الغذائي

 حالة مرضية أو مرض غري معدي وغري قابل لالنتقال بني الناس،
تسببه أو تفاقمه عوامل اخلطر املرتبطة بشدة بالنمط الغذائي )مثل 
البدانة، وفرط سكر الدم، وارتفاع نسبة الدهون يف الدم، وارتفاع 

نظر أدناه( برزت اضغط الدم(. وكنتيجة "للتحول التغذوي" )
دان لاألمراض غري املعدية كسبب رئيسي للوفيات واألمراض يف الب

واملرتفعة الدخل. وأهم األمراض غري املعدية هي املنخفضة واملتوسطة 
 أمراض القلب واألوعية الدموية وداء السكري.

ج تغذوية تركز على األغذية  الُنهج القائمة على األغذية الطبيعية أو اجملهزة أو املدعمة  –هي ُنه
كوسيلة أساسية لتحسني جودة األمناط الغذائية والتغلب على سوء   –

تغذية ومنعهما. وتعرتف هذه النههج بالدور األساسي التغذية ونقص ال
لألغذية من أجل تغذية جيدة وأمهية النظم املشاركة يف إنتاج األغذية 

 والتجارة هبا وحتويلها لتحديد "البيئة الغذائية" للمستهلكني.

مجيع العناصر )البيئة، واألشخاص، واملدخالت، والعمليات، والبىن  نظام غذائي
( واألنشطة املرتبطة بإنتاج األغذية وما إىل ذلكالتحتية، واملؤسسات، 

وجتهيزها وتوزيعها وإعدادها واستهالكها، ونواتج هذه األنشطة، مبا 
 يف ذلك االجتماعية واالقتصادية والبيئية منها.

الالزمة للصحة.  الدقيقة ملغذياتاالنقص يف واحد أو أكثر من  الدقيقةالنقص في المغذيات 
 .يف املعادن النقصو  لفيتاميناتيف ا لنقصاوهي تشمل 

انتقال العديد من البلدان النامية من األمناط الغذائية التقليدية املرتفعة  التحول التغذوي
الغربية املرتفعة يف السكريات يف احلبوب واأللياف إىل األمناط الغذائية 

والدهون واملواد احليوانية املصدر، اليت غالبًا ما ترتبط بارتفاع يف 
 األمراض غري املعدية املتصلة بالنمط الغذائي.

تراكم غري طبيعي أو مفرط للدهون قد يضّر بالصحة. وفقًا ملنظمة  البدانة
اجلسم )مؤشر الصحة العاملية، البدانة هي عندما يكون مؤشر كتلة 

الوزن بالكيلوجرامات مقسومًا على مربع الطول  –كتلة اجلسم 
 .30باألمتار( أكرب من/أو مساوي لـ

https://en.wikipedia.org/wiki/Micronutrient
https://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_deficiencies
https://en.wikipedia.org/wiki/Mineral_deficiencies
https://en.wikipedia.org/wiki/Mineral_deficiencies
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تراكم غري طبيعي أو مفرط للدهون قد يضّر بالصحة. وفقًا ملنظمة  الوزن الزائد
الصحة العاملية، البدانة هي عندما يكون مؤشر كتلة اجلسم )مؤشر 

بالكيلوجرامات مقسومًا على مربع الطول الوزن  –كتلة اجلسم 
 .25باألمتار( أكرب من/أو مساوي لـ

شهراً،  59و 0حالة تصيب األطفال، الذين ترتاوح أعمارهم ما بني  التقزم 
والذين يكون طوهلم بالنسبة للعمر أقل من احنرافني معياريني )التقزم 

زم الشديد( املعتدل والشديد( وأقل من ثالث احنرافات معيارية )التق
من متوسط معايري منظمة الصحة العاملية لنمو األطفال. وهي تقيس 

 سوء التغذية املزمن.
الوزن الزائد والبدانة، أو األمراض و ( 2( نقص التغذية، )1تواجد ) العبء الثالثي لسوء التغذية

نقص املغذيات الدقيقة و ( 3غري املعدية املتصلة بالنمط الغذائي، )
اخلفي(، يف نفس الوقت، عند األفراد واألسر والشعوب وعلى )اجلوع 

 مدى احلياة.
شهراً،  59و 0حالة تصيب األطفال، الذين ترتاوح أعمارهم ما بني  الهزال

والذين يكون وزُنم بالنسبة للعمر أقل من احنرافني معياريني )اهلزال 
املعتدل والشديد( وأقل من ثالث احنرافات معيارية )اهلزال الشديد( 
من متوسط معايري منظمة الصحة العاملية لنمو األطفال. وهي تقيس 

 سوء التغذية احلاد.
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 مقدمة -1
 
، أجرى مكتب 2017بناًء على طلب جلنة الربنامج املقدم يف دورهتا احلادية والعشــــــــــــــرين بعد املائة يف مارس/ ذار  -1

التقييم يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة( تقييمًا الســــــــــــــرتاتيجية املنظمة ورجميتها للعمل يف  ال 
 .2012التغذية، بعد ست سنوات من اعتمادمها يف عام 

 
أ( تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ االسرتاتيجية، ال سيما من أجل تعميم التغذية يف )وكانت أهداف التقييم كما يلي:  -2

دراسة كيف ساعدت االسرتاتيجية، واإلطار االسرتاتيجي املراجع و ليات  ب() ؛التفكري فيهاوطريقة  املنظمةعمل 
تقدمي و ج( )التنفيذ املرتبطة به، املنظمة على تركيز عملها وحتســــينه يف  ال النظم الغذائية والزراعية املراعية للتغذية؛ 

نظمة وزيادة مســــــامهة النظم توصــــــيات اســــــرتاتيجية للمنظمة على مجيع املســــــتويات لزيادة تعميم التغذية يف عمل امل
 .2018و 2012الغذائية والزراعية يف التغذية. وكانت الفرتة املقيمة ما بني عامي 

 
للمنظمة "القضـــاء على  1التغذية هو املســـامهة املباشـــرة يف حتقيق اهلدف االســـرتاتيجي  اســـرتاتيجيةوكان اهلدف من  -3

الذي أجري يف  1اجلوع وانعدام األمن الغذائي وســــوء التغذية"، وس تنســــيق تقييمها مع تقييم اهلدف االســــرتاتيجي 
 . ويستثين  ال التقييم عمداً عمل املنظمة بشأن الدستور الغذائي وسالمة األغذية.2018-2017الفرتة 

 
وهناك اعرتاف متزايد بني الدول األعضـــــاء،  منذ وضـــــع االســـــرتاتيجية.  بشـــــكل كبريات وقد تغريت بيئة الســـــياســـــ -4

يف البلدان اليت تعاين من عبء مزدوج/ثالثي لســــــوء التغذية، بأنه  األمراض غري املعديةالســــــريعة يف  بالزيادةمدفوعاً 
ينبغي أن تتعدى االســـرتاتيجيات الفعالة للتصـــدي لســـوء التغذية التدخالت اخلاصـــة بالتغذية لتشـــمل تعديل بيئات 

مم املتحدة واألهم من ذلك، أقّرت اجلمعية العامة لأل ك اليت هي أكثر مؤاتاة النتشار السمنة.لسيما ت التغذية، ال
 أهداف التنمية املستدامة، ويرتبط مثانية منها على األقل ارتباطاً قوياً بالتغذية. 2015يف عام 

 
اجلهات الفاعلة واملبادرات اجلديدة املشـــــــهد التغذوي خالل الســـــــنوات القليلة املاضـــــــية، مثل وقد دخل العديد من  -5

تعزيز التغذية، والشــــــــراكة للقضــــــــاء على اجلوع بني األطفال، والتغذية من أجل النمو، وتقرير التغذية العاملي، حركة 
والفريق العاملي املعين بالزراعة ونظم األغذية من أجل التغذية. وظهرت مبادرات خاصــة متعددة أيضــاً. وس إصــالح 

ئمة املعنية بالتغذية، وعادت أمانة اللجنة الدائمة املعنية بالتغذية جلنة األمن الغذائي العاملي وجلنة األمم املتحدة الدا
وجيري تناول التغذية يف املنظمة بصـــــــــــــورة متزايدة يف اجتماعات  لس املنظمة  .2016من جنيف إىل روما يف عام 

ة ومصـــــــــــايد األ اك ومؤمتراهتا، وكذلك يف جلان املنظمة الفنية الرفيعة املســـــــــــتوى املعنية، على ســـــــــــبيل املثال، بالزراع
 والغابات ومشكالت السلع، وكذلك يف جلنة األمن الغذائي العاملي.

 
عد للجنة الربنامج،  -6

ه
نتائج التقييم واســـــتنتاجاته وتوصـــــياته. وترد بيانات وحتاليل أكثر اكتمااًل ويعرض هذا التقرير، امل

 م وعلى موقعه على اإلنرتنت.تدعم هذه النتائج يف تقرير التقييم األصلي املتاح من مكتب التقيي
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 النتائج –2
 

 الصلة باالحتياجات على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية 2-1
 

 االسرتاتيجية أمهية )أ(

عززت اســــــــــــــرتاتيجية املنظمة ورجميتها للعمل يف  ال التغذية التزام املنظمة هبذا اجلزء املهمل من واليتها ح  ا ن،  -7
بالنســــــــــبة للتحديات العاملية املتمثلة بســــــــــوء التغذية. وقد متت مواجهة هذه التحديات ح   األمهيةوذلك أمر بالغ 
 مناطالتغذوية املباشـــرة اليت تنفذ أســـاســـاً يف القطاع الصـــحي؛ ومع ذلك، يهعد حتســـني األ التدخالتا ن من خالل 

ث أنه قد يقدم حلواًل أكثر اســــــــتدامة الغذائية من خالل حتســــــــني األنظمة الغذائية خطوة أســــــــاســــــــية إىل األمام حي
 جلميع أشكال سوء التغذية.

 
ومن الناحية العملية، ينتقص عدد من العوامل من أمهية االســـــرتاتيجية داخل املنظمة: فقد فشـــــلت االســـــرتاتيجية  -8

يف معاجلة القضــــــــايا التشــــــــغيلية بعمق كاف، مثل متطلبات املوارد البشــــــــرية، أو صــــــــكوك تعبئة املوارد، أو حتديد 
وطرق لإلبالغ متفق عليها؛ وســـــــــــــرعان ما األولويات؛ وقد افتقرت إىل إطار للمســـــــــــــاءلة مع نتائج ومؤشـــــــــــــرات 

. وعلى ســـبيل املثال، أصـــبح من 2013أصـــبحت األســـبقية لإلطار االســـرتاتيجي املراجع، الذي س تقدميه يف عام 
شــــــــعبة التغذية والنظم الغذائية تعميم التغذية من خالل فرق الربنامج االســــــــرتاتيجي، بداًل من دعم املطلوب من 

 املكاتب القطرية مباشرة.
 
، الذي اشـــــــــــــرتكت يف تنظيمه منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــــــــــحة وكان املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية -9

، إجنازاً كبرياً خالل فرتة التقييم. ومع ذلك، من املمكن أن تكون التوصــــيات الســــتني الناجتة قد قللت من العاملية
مة يف  ال التغذية، مما وســـــع نطاق اهتمام املنظمة بشـــــكل كبري أمهية عمل االســـــرتاتيجية كوثيقة توجيهية للمنظ

 ليشمل الوزن الزائد والبدانة باإلضافة إىل نقص التغذية، الذي كان حمور الرتكيز الرئيسي السرتاتيجية التغذية.
 
يظل نقص التغذية، وتتعارض االســــــرتاتيجية ا ن مع اخلطة املتوســــــطة األجل احلالية يف اإلشــــــارة إىل أنه "ينبغي أن  -10

أن منظمة الصــحة العاملية تواصــل تركيز عملها  مبااملغذيات الدقيقة، حمور تركيز املنظمة الرئيســي،  نقصيف ذلك  مبا
 على  ثار األمراض غري املعدية املتعلقة بالوزن الزائد والبدانة على الصحة العامة."

 
يف التغذية حتتل  لنظم األغذيةومن بني األشـــــياء اليت تغريت منذ اعتماد االســـــرتاتيجية، أصـــــبحت املســـــامهة احملتملة  -11

م توضيحها بشكل كامل يف االسرتاتيجية اليت مل تقدم أمثلة حمددة عن التغيريات اليت ميكن أن ومل يتمركز الصدارة. 
من وجهة نظر تغذوية. وال يزال هذا الفهم غري املكتمل لنظم األغذية كمحركات للتغذية من جانب  مرغوبةتكون 

املنظمة ميثل قضــية اليوم، وحجر عثرة أمام تفعيل جهود املنظمة للرتكيز على التغذية. ويقابله جزئياً العمل التحليلي 
عة ونظم األغذية من أجل التغذية وفريق اخلرباء الرفيع الذي أجري مؤخراً بالشــــــــــــــراكة مع الفريق العاملي املعين بالزرا

 املستوى التابع للجنة األمن الغذائي.
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 أمهية العمل املعياري لشعبة التغذية والنظم الغذائية )ب( 

التحديات الناشـــــــــــــئة يف  ال التغذية، وتويل  احلديثة يف املنظمة أمهية كبرية يف ســـــــــــــياقة ينتجات املعرفاملتكتســـــــــــــي  -12
االهتمام جلميع أشـــكال التغذية )ليس فقط لنقص التغذية ولكن أيضـــاً للوزن الزائد والبدانة(. وهناك بعض الثغرات 

سدها، مثل املنتجات املعرفية املصممة بشكل أفضل للموظفني امليدانيني وغري املتخصصني،  إىلاليت ال تزال حباجة 
ات اخلاصـــــــــــة برصـــــــــــد وتقييم الزراعة املراعية للتغذية، والتوجيهات بشـــــــــــأن كيفية دمج التغذية يف القطاعات والوحد

 األخرى غري إنتاج احملاصيل )الثروة احليوانية، ومصايد األ اك، والغابات، وسالسل القيمة(.
 
فضالً عن "عدم التشديد" الذي ية، ضمن شعبة التغذية والنظم الغذائوأدت الزيادة الكبرية من ناحية السياسات،  -13

، إىل اخنفاض 2019-2018و 2017-2016العمل املعياري يف برنا ي العمل وامليزانية للفرتتني  بعض بشأن تالها
 .قدرات العمل على املنتجات املعيارية التقليدية

 
 أمهية الربنامج امليداين املتعلق بالتغذية )ج(

حنو جهد أكثر تعمداً للتصـــــدي لســـــوء منذ إطالق االســـــرتاتيجية،  املتعلق بالتغذية،للمنظمة تطور الربنامج امليداين  -14
التغذية يف خطط التنمية الزراعية، وتعزيز التنســيق بني أصــحاب املصــلحة، ولدعم التنوع الغذائي،  ولتعميمالتغذية، 

 والرضع واألطفال الصغار. والفتيات املرأةأو الستهداف 
 
 النتائج المحققة - الفعالية 2-2
 

 نواتج االسرتاتيجيةالنتائج احملققة بشأن  (أ)

 القائمة على األغذية للنهجتوليد املعرفة واألدلة  :1الناتج 

فضــــالً عن لوحظت زيادة كبرية يف املنشــــورات ذات الصــــلة بالتغذية يف املنظمة خالل الفرتة اليت خضــــعت للتقييم،  -15
لرتمجة املزيد من املنشــــــــورات إىل غتلف اللغات ووضــــــــع  موعات أكثر تكامالً من املنشــــــــورات اليت  املبذولاجلهد 

 غتلف اجلماهري.تستهدف 
 
وكان العديد من املنتجات املعرفية اليت متت مراجعتها تقنية طبيعتها وأســــــــــلوهبا، مع نقص يف املواد اليت تســــــــــتهدف  -16

السياسات، واملهنيني من املستوى املتوسط، والعاملني من القطاع اخلاص، املوظفني غري املتخصصني، مثل صانعي 
والعاملني على مســـــــتوى اجملتمعات احمللية. وغالباً ما اســـــــتخدمت ح  املنتجات املعرفية املوجهة للشـــــــباب أو عامة 

 الناس لغة تقنية مفرطة.
 
لى ســبيل املثال، من خالل التكامل التدرجيي يف بناء األدلة على املســتوى القطري، ع متواضــعوس إحراز تقدم  -17

أدوات التصــــــنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي. وقد حظي مؤشــــــر احلد األدىن يف  موعة  التغذيةلشــــــواغل 
باعرتاف متزايد، ولكن مل يتم جتريبه على نطاق واسع إال يف عدد قليل من البلدان ح  للتنوع الغذائي للنساء 

 ا ن.
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 تغذيةللالنظم الغذائية والزراعية  حوكمةحتسني  :2الناتج 

، وتشـــجيع عقد املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذيةيف قوية يف املشـــاركة  قيادةأظهرت املنظمة على املســـتوى العاملي  -18
مقاصـــد ، وإبالغ تتبع 2030، وكذلك دعم وضـــع خطة عام 2025-2016من أجل التغذية  للعملاألمم املتحدة 

كما جنحت املنظمة يف استضافة جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية   من أهداف التنمية املستدامة. 2اهلدف 
 يف مقر املنظمة، مما وفر منافع متبادلة وإمكانية الوصول إىل  موعة واسعة من خرباء النظم الغذائية.

 
برامج الوجبات املدرســـــــية، والنظم الغذائية والوقاية بشـــــــأن  لالتينيةوس القيام بعمل هام يف  ال احلوكمة يف أمريكا ا -19

من البدانة يف  ســيا من خالل تعزيز التنوع احملصــويل والنظم الغذائية، ويف أفريقيا حيث ســاعدت املنظمة على تعزيز 
اق الربنامج الشـــامل قدرة البلدان على تعميم التغذية يف خطط اســـتثمارها الوطنية يف الزراعة واألمن الغذائي يف ســـي

 للتنمية الزراعية يف أفريقيا وإعالن ماالبو.
 

 تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية واحمللية :3الناتج 

كان هناك عدد من مشــــــــــــاريع بناء القدرات الواعدة اليت س تنفيذها منذ صــــــــــــدور االســــــــــــرتاتيجية. ومع ذلك، تتعلق  -20
للمنظمة يف  ال التغذية ح  ا ن بالدعوة والتوعية على املستوى العاملي، أكثر من التنفيذ الفعلي  الرئيسيةاإلجنازات 

للنههج والقدرات املختربة يف امليدان. وإن منظمة األغذية والزراعة غري  هزة جيداً إلطالق اســـــــــرتاتيجيتها للتغذية على 
 .  ال التغذية يف معظم املكاتب القطرية للمنظمةاملستوى القطري بسبب االفتقار إىل القدرة الكافية يف

 
 املعارفإدارة  (ب)

األداء و ليات اإلبالغ املؤســـســـية. وقد تفتقر اســـرتاتيجية التغذية إىل إطار املســـاءلة يف شـــكل  موعة من مؤشـــرات  -21
اســــــــــتغالل نفوذها يف عالقتها مع وحدات املنظمة األخرى واملكاتب حرم ذلك شــــــــــعبة التغذية والنظم الغذائية من 

نفذ ا ن ، وأضعف من قدرهتا على مواكبة ودعم العديد من املبادرات املتعلقة بالتغذية اليت تالتغذيةامليدانية لتعميم 
 يف مجيع أحناء املنظمة.

 
ألزمت املنظمة على مجع مبا أن اســــــــــرتاتيجية التغذية قد  وقد س إحراز بعد التقدم يف توثيق النهج القائمة على األغذية -22

األدلة من أجل التغذية. واســــتكشــــف عدد من الوثائق املعدة للمؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية بعض املســــارات اليت 
 ة للتغذية.تراعي التغذية بعمق، وقد نشرت املنظمة املنتجات املعرفية اليت تثبت النواتج التغذوية للنهج املراعي

 
وال تقيس مشــــــــاريع املنظمة اليت تنفذ على مســــــــتوى اجملتمعات احمللية مســــــــامهاهتا يف النواتج التغذوية أو تبلغ عنها،  -23

على ســــــــــــــبيل املثال، وجبات أكثر تنوعاً. وإن نظم الرصــــــــــــــد املتاحة هي نتيجة للمبادرات الفردية، ومتيل البيانات 
وقابلية املقارنة مع املشــاريع األخرى، وبالتايل فإن قوة النتائج غالباً ما تكون حمدودة.  اجلودةاملنتجة إىل االفتقار إىل 

ونتيجة لذلك، فإن املنظمة ليســــــــت يف وضــــــــع يســــــــمح هلا بإجراء اختبار صــــــــارم لنهجها يف  ال التغذية، وحتديد 
جيه برنا ها امليداين بوجه عام العواقب غري املقصــودة، وعرض أفضــل مســامهاهتا يف رفع املســتوى ومجع األموال، وتو 

 حنو حتقيق أثر تغذوي أفضل.
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 اجلنسني بني املساواة (ج)

تشــــــــــــــري البيانات إىل ارتفاع متواضــــــــــــــع يف عدد وقيمة مشــــــــــــــاريع املنظمة املراعية للتغذية، مع األخذ بعني االعتبار  -24
للمرأة يف حتســـــني التغذية، وتوفري  ال واســـــع للتقدم. وغالباً ما تســـــتهدف املشـــــاريع اليت تنفذ  احملتملةملســـــامهات ا

دخالت ترضع واألطفال الصغار. ومن بني الالنساء والفتيات والبشكل مشرتك مع وكاالت األمم املتحدة األخرى 
التغذوي أنه نقطة دخول مفيدة بشـــــــــــــكل خاص لتعزيز النتائج التغذوية، وميكن  ثقيفاليت متت مراجعتها، أثبت الت

تضـمينه بشـكل أكثر منهجية يف مشـاريع املنظمة. وتعد عمليات جتهيز األغذية والتسـويق احمللي فرصـاً جيدة لتوليد 
 الدخل للمرأة، ولكنها تظل غري مستغلة بشكل كاف.

 

 في مجال التغذيةكفاءة العمليات الخاصة بدعم العمل  2-3
 

 املوارد والقدرات أ()

ذلك، ومع  تضــــــاعف برنامج املنظمة امليداين املتعلق بالتغذية وتطور من الناحية النوعية منذ صــــــدور االســــــرتاتيجية. -25
يزال الوجود الربنا ي للمنظمة يف  ال التغذية على املســــــــــــتوى القطري شــــــــــــديد التباين ويعتمد على الدعم من  ال

 املاحنة. للجهاتقاعدة صغرية 
 
ويف حني أن املوارد البشـــــــــرية يف املنظمة من أجل التغذية قد ظلت مســـــــــتقرة من الناحية الكمية، فقد ترك عدد من  -26

شـــــعبة التغذية والنظم الغذائية خالل الفرتة اليت خضـــــعت للتقييم، مما أدى إىل إضـــــعاف القدرة  الرئيســـــينياملوظفني 
الفنية يف الشــــــــعبة وإعاقة التقدم يف تعميم التغذية. ومتت إعادة هيكلة شــــــــعبة التغذية مرتني خالل الفرتة اليت  لها 

 تم حتقيق أوجه التآزر بشكل كامل.التقييم، ولكن مل ي
 
قدرة املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية املتعلقة بدعم املكاتب القطرية يف  ال التغذية إىل حد كبري  وقد منت -27

 خالل الفرتة اليت س تقييمها، مما أثر بشكل جيد للغاية على الربنامج امليداين.
 

 تعميم التغذية يف منظمة األغذية والزراعة ب()

وباإلضــــــــــــافة إىل االضــــــــــــطالع بربنامج عملها اخلاص، تتواصــــــــــــل شــــــــــــعبة التغذية والنظم الغذائية مع فرق الربنامج  -28
اإلقليمية واإلقليمية الفرعية، وغريها من وحدات املنظمة من أجل "تعميم" التغذية يف  واملكاتباالســــــــــــــرتاتيجي، 

ناحية العملية، يبدو تعاون الشــــــــــــــعبة مع الوحدات برامج عملها، ويف ُناية املطاف يف برامج عمل البلدان. ومن ال
 األخرى يف املنظمة غصصاً وغالباً ما ال يكون كافياً لتعزيز تعميم التغذية.

 
تصــــــــــور جيد، ولكنها ليســــــــــت كافية  اتذوإن التوجيهات اخلاصــــــــــة بتعميم التغذية يف أطر الرب ة القطرية وجيزة و  -29

القطرية اليت وضــــــــــعتها الوكالتان األخريان اللتان تتخذان من روما مقراً  وإن نظم الدعملضــــــــــمان التعميم املنهجي. 
الزراعية، وبرنامج األغذية العاملي( يف جهودمها املبذولة لتعميم التغذية، هي أكثر  للتنميةهلما )الصــــــــــــــندوق الدويل 

املقّر الرئيســـــــــي؛ وزيادة  على رصـــــــــد وتقييم الربنامج؛ ودعم املوظفني يف ا والً وتتضـــــــــمن نظام إدارة للمعارف قائم
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هل قصــرية من خالل اتفاقات الشــراكة مع القدرات، أي القدرة على إرســال خرباء التغذية إىل البلدان يف غضــون مه 
 املنظمات األخرى،؛ وكذلك اخلطوط التوجيهية والدورات التدريبية.

 

 الوضع االستراتيجي 2-4
 

 2012التطور منذ عام  أ()

وتعميم التغذية يف إطار املنظمة االســـــرتاتيجي، س التنفيذ الكامل للتوصـــــيات املتعلقة بصـــــياغة اســـــرتاتيجية التغذية،  -30
. وقد شـــــــهدت التوصـــــــيات 2011من بني التوصـــــــيات الواردة يف تقييم عام والتغيريات اهليكلية يف شـــــــعبة التغذية، 

عميم التغذية يف الربنامج امليداين، والعمل يف  ال الســـــــياســـــــات املتعلقة ببناء األدلة للنهج القائمة على األغذية، وت
يف املنظمة، بعض التقدم املعقول )وإن كان بطيئاً(. ولوحظ أن التقدم احملرز بشـــأن التوصـــيات املتعلقة برفع مشـــاركة 

 املنظمة وحضورها يف الشبكات املتصلة بالتغذية، غري كاٍف.
 
متزايد املنظمة بالتغذية، ولكن املنظمة ال متلك القدرة على االســـــــتجابة ملطالبها. وتربط البلدان األعضـــــــاء بشـــــــكل  -31

وعلى وجه اخلصــوص، يتطلب تنفيذ إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية من أجل التغذية، وتشــجيع عقد 
 العمل من أجل التغذية، اهتماماً عاجاًل.

 
جع إىل حد ما اسرتاتيجية التغذية، وقد متت املوافقة عليه بعد قليل من املوافقة وقد حجب اإلطار االسرتاتيجي املرا -32

جيني عليها، ومل يتم نشر االسرتاتيجية بشكل استباقي داخل املنظمة أو خارجها. وهناك عدد قليل من النظراء اخلار 
 الذين يعرفون أُنا موجودة.

 
شــــــــــــأن الزراعة املراعية للتغذية بتقدير كبري من جانب أصــــــــــــحاب وحتظى اإلرشــــــــــــادات الفنية اليت تقدمها املنظمة ب -33

املصلحة. وال تزال هناك حاجة إلضفاء الطابع الر ي على ُنج النظم الغذائية إىل حد كبري، وهو مفهوم أوسع من 
 الزراعة املراعية للتغذية.

 
 املزايا النسبية ب()

يهعرتف على نطاق واســــع بقيادة املنظمة للمســــائل املتعلقة بالتنســــيق والســــياســــات والتوجيهات الفنية بشــــأن النهج  -34
القائمة على األغذية والنظم الغذائية لتحســــني التغذية على املســــتوى العاملي، ولكنها أضــــعف بكثري على املســــتوى 

من األحيان يف  ال التغذية، وتوصـــــف قدرهتا على  ضـــــعيفة يف كثري والســـــياســـــاتيةالقطري، حيث القدرات التقنية 
عقد االجتماعات بأُنا ضـــــعيفة يف بعض األحيان. ويهنظر على نطاق واســـــع إىل هذه الفجوة يف القدرات على أُنا 
املشكلة األساسية اليت حتتاج املنظمة إىل حّلها من أجل ترمجة اسرتاتيجيتها الغذائية إىل إجراءات مستدامة وواضحة 

 املستوى القطري. على
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 الشراكات ج()

س تعزيز الشــــــراكات القوية الناشــــــئة يف إطار املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية وعقد األمم املتحدة للعمل من أجل  -35
وال يبدو أن العالقة مع الشــــركاء ا خرين قد تغريت، وغالباً ما يهنظر  التغذية، ال ســــيما مع منظمة الصــــحة العاملية.

إليها على أُنا غري كافية. وعلى وجه اخلصوص، ال تزال مسامهات املنظمة يف منصات أصحاب املصلحة املتعددين 
ال، غري كافية للتنســــيق بشــــأن التغذية، وال ســــيما مبادرة النهوض بالتغذية والشــــراكة للقضــــاء على اجلوع بني األطف

على املســـــــتويني العاملي والوطين لتعزيز النهج القائمة على األغذية للتغذية. وال يزال هناك انفصـــــــال مؤســـــــســـــــي يف 
 العديد من البلدان بني وزارات الزراعة ووزارات الصحة وبني وكاالت األمم املتحدة املعنية.

 
التجرييب، أو ملساعدة اجلماعات األفريقية على تطوير دورات قوية مع األكادمييني من أجل العمل  روابطإنشاء وس  -36

التغذية اخلاصة هبم )التثقيف من أجل التغذية الفعالة يف اجملال العملي/التثقيف من أجل التغذية يف الدول األفريقية 
لى مشاريع املنظمة الناطقة باللغة الفرنسية(. وهناك حاجة إىل املزيد من اإلرشادات بشأن نوع العالقة اليت ينبغي ع

 واحلفاظ عليها مع كيانات القطاع اخلاص يف ُنج النظم الغذائية. تطويرهاوموظفيها 
 
اإلقليمية وكذلك املنتديات الربملانية اإلقليمية تشـــــــــــكل نقاط دخول ووهجد أن اجلماعات واجملموعات االقتصـــــــــــادية  -37

وس بناء العديد من الشـــــــراكات على املســـــــتوى اإلقليمي، مع منظمة الصـــــــحة  مفيدة لدعم الســـــــياســـــــات وللدعوة.
للبلـــدان األمريكيـــة، و موعـــة دول أمريكـــا الالتينيـــة والبحر الكـــارييب، وبرملـــان البلـــدان األمريكيـــة الالتينيـــة والبحر 

د األفريقي، والشــــــــــــــراكة اجلديدة الكارييب، يف أمريكا الالتينية؛ ومع اجلماعة الكاريبية يف البحر الكارييب؛ ومع االحتا
من أجل تنمية أفريقيا، والربنامج الشــــــــامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا، واجلماعة االقتصــــــــادية لدول غرب أفريقيا، يف 

 أفريقيا؛ ومع رابطة أمم جنوب شرق  سيا، ورابطة التعاون اإلقليمي يف جنوب  سيا، يف  سيا.
 
وتشكل العالقات مع اجلهات املاحنة  اال للقلق. فقد تقلصت قدرة شعبة التغذية والنظم الغذائية على التعامل مع  -38

زيادة فرص الوصول والقدرة على احلضور اليت س توفريها لفرق الربنامج االسرتاتيجي يف  ال  بسبباجلهات املاحنة 
لصــــندوق اســــتئماين للتغذية أنشــــأته املنظمة بعد املؤمتر الدويل الثاين حنة مع اجلهات املاتعبئة املوارد، ومل يتم الرتويج 

 .املعين بالتغذية
 

 التواصل د()

للتغــذيــة من خالل  موعــة متنوعــة من الوســـــــــــــــائــل روجــت شــــــــــــــعبــة التغــذيــة والنظم الغــذائيــة لنهج النظم الغــذائيــة  -39
العاملية، مثل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية، أو واملنتديات. ومتيل موارد التواصــــــــــــــل إىل الرتكيز على األحداث 

الندوة الدولية بشــــأن النظم الغذائية املســــتدامة ألمناط غذائية صــــحية وتغذية حمســــنة. غري أن الشــــبكة الدولية لنظم 
لتغذوية وإىل البيانات اخلاصــــــــــــــة باألغذية قد منت من الناحية اجلغرافية، وقد أقامت الفرق العاملة يف  ال التوعية ا

 حد ما روابط السوق وسالسل القيمة، اتصاالت فعالة عرب املنتديات على املستوى القطري.
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ومل يتم التوصـل بعد إىل  موعة من الرسـائل على مسـتوى املنظمة بشـأن النظم الغذائية والتغذية، املصـاغة بلغة غري  -40
القدرة على التحدث مع مجهور غري فين بطريقة دقيقة فنية. ومع جتنب أي تبســــــــــــــيط ال لزوم له، من املهم تنمية 

 شيء ميكن لصناع القرار احملليني فهمه والدفاع عنه.ومركزة، وترمجة املفاهيم الفنية إىل 
 

 القيادة ه()

من املسـلم به أن املنظمة هي مصـدر رائد وموثوق به لتوجيه السـياسـات والربامج والتقنيات اليت تربط بني الزراعة  -41
ونظم األغذية بالنواتج التغذوية، ولكن ليس كعامل تغيري ينتج عنه التأثري على الســــــياســــــات العاملية يف إصــــــالح 

 .النظم الغذائية
 
ل التعاون غري الكايف بني شعبة التغذية والنظم الغذائية وبعض فرق الربامج االسرتاتيجية عائقاً ، شكّ املنظمةوضمن  -42

 املبتكرة املتعلقة بالتغذية واعتمادها يف مجيع أحناء املنظمة.أمام التحديد السريع للنهج 
 
 

 االستنتاجات والتوصيات –3
 

 االستنتاجات 3-1
 

في مجال ورؤيتها للعمل  منظمة األغذية والزراعةبعد مرور ستتتتتتتة ععوام على اعتماد استتتتتتتراتيجية  :1االستنتاج 
للتغذية، والنظم الغذائية في ما بعد، بشتتتتتكل كبير وتطورت التغذية، ازدادت مشتتتتتاركة المنظمة في الزراعة المراعية 

تحليلية هامة للدعوة إلى  اً بشكل نوعي. وقد كان للمنظمة حضور عكثر وضوحاً في هذا المجال، وقد قدمت نقاط
هج تغذوية مراعية لألغذية، مثل الوصتتتتتتتتتتتول إلى لجنة األمل الغذائي العالمي ولجنة األمم المتحدة الدائمة اتباع نُ 

المعنية بالتغذية على المستتتتتتتتتويات العالمية والقطرية والوطنية، ولبرتها الطويلة في القطاعات الفنية ذات الصتتتتتتتتلة، 
 وشبكة عالقاتها مع جميع المؤسسات الشريكة ذات الصلة.

 
س تقـدمي التغـذية كموضــــــــــــــوع شــــــــــــــامل يف اإلطار االســــــــــــــرتاتيجي للمنظمـة، وبدأ تعميمهـا يف عمـل مجيع الربامج  -43

صــــــدور االســــــرتاتيجية، وتطور حنو جهود  ذســــــرتاتيجية. ومن الالفت أن الربنامج امليداين قد تضــــــاعف وأكثر مناال
أكثر تعمداً ملعاجلة مجيع أشــــــكال ســــــوء التغذية، مبا يف ذلك التقزم أو فقر الدم باإلضــــــافة إىل الوزن الزائد والبدانة، 

زيز التنســـــيق بني أصـــــحاب املصـــــلحة، ودعم التنوع الغذائي، من أجل تعميم التغذية يف خطط التنمية الزراعية، وتع
 الفتيات والرضع واألطفال الصغار.واستهداف املرأة و 

 
وكان هناك أيضاً زيادة ملحوظة يف إنتاج املنتجات املعرفية ويف عدد األحداث اليت س حضورها. وقد س استكشاف  -44

من النظم الغذائية إىل التغذية على نطاق واســــــــع، ويتم توثيقها بشــــــــكل متزايد وجيد. وبســــــــبب الزيادة  املســــــــارات
هناك اعرتاف متزايد بني الســـريعة يف األمراض غري املعدية يف البلدان املرتبطة بالعبء املزدوج/الثالثي لســـوء التغذية، 
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شمل تتجاوز التدخالت اخلاصة بالتغذية وأن تة، جيب أن الدول األعضاء بأن االسرتاتيجيات الفعالة ملعاجلة التغذي
 والبدانة. األكثر اتصااًل بالوزن الزائدتعديل البيئات الغذائية، وال سيما األمراض 

 
وتتمتع املنظمة بالوالية والوصــــــــــــــول الالزمني على املســــــــــــــتويات العاملية واإلقليمية والوطنية للقيادة يف جتريب النهج  -45

للتغذية، مبا يف ذلك الوصــــــــــــــول إىل جلنة األمن الغذائي العاملي وجلنة األمم املتحدة الدائمة  األغذيةالقائمة على 
وميكنها االعتماد على نقاط قوة كبرية: خربة طويلة يف القطاعات الفنية ذات الصــــــــــــــلة، واألدوات املعنية بالتغذية. 

كل عام مع مجيع املؤسـسـات الشـريكة ذات واملؤشـرات الصـحيحة، وفرق مندفعة بشـكل كبري، وعالقات جيدة بشـ
وتربط البلدان األعضـــــــاء بشـــــــكل متزايد ما بني املنظمة والتغذية، وقدمت  الصـــــــلة، مبا يف ذلك الشـــــــركاء يف املوارد.

 طلبات أكثر يف  ال العمل هذا.
 
معاجلة العبء العاملي  اهتمام عاملي كبري باحلاجة إىل النهوض بالنههج القائمة على األغذية من أجل ا نوهناك  -46

لســـــوء التغذية على حنو فعال داخل املنظمة وخارجها. وقد شـــــكل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية نقطة فاصـــــلة 
ويوفر اعتماد األمم املتحدة لعقد العمل من أجل التغذية من بدأت يف تشــــــكيل جدول أعمال التغذية يف املنظمة. 

، مع برنامج العمل املشــرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــحة 2016نيســان قبل اجلمعية العامة يف أبريل/
 ستوى السياسات.مالعاملية، منصة قوية للمشاركة على 

 
تمويلها تستتتعيرها و لم يتم تفعيل استتتتراتيجية التغذية نفستتتها بشتتتكل صتتتريا، على ستتتبيل المثال،  :2 االستنتاج
مع كل منطقة ورصتتدها. وقد افتقرت إلى إطار للمستتاءلة، وستترعان ما تم استتتبدالها باإلطار االستتتراتيجي  وتكييفها

المراجع في عقليات موظفيل المنظمة. ومع ذلك، لم يوفر اإلطار االستتتتتتتتتتتتراتيجي على الفور نظامًا قوياً لتخطيط 
ومطبق للمستتاءلة بشتت ن التغذية في المنظمة العمل وإعداد التقارير بشتت ن التغذية. قد عدع عدم وجود إطار واضتتا 
 واإلبالغ عنها.إلى حرمانها مل عداة رئيسية لتوجيه جهودها في هذا المجال وتعميمها 

 
ومل تنشــر اســرتاتيجية التغذية، اليت س اســتبداهلا باإلطار االســرتاتيجي املراجع، إىل املكاتب اإلقليمية والقطرية. وكان  -47

إلطار االســــــــرتاتيجي املراجع وإطار الرصــــــــد املرتبط به وعمليات اإلبالغ، اســــــــرتاتيجية التغذية من املتوقع أن خيدم ا
كذلك. ومع ذلك، ال يبدو أن ذلك قد جنح. وهناك عدد قليل من مؤشــــــــــــــرات اإلطار االســــــــــــــرتاتيجي اليت تتعلق 

املراقبة املؤسسية عند إعداد  بالتغذية. وقد استعرضت شعبة التغذية والنظم الغذائية مؤشرات النواتج ومؤهالت إطار
وقد  ، ولكن التعديالت اليت كان من املمكن إجراجمها كانت حمدودة.2019-2018برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 6بروتوكوالت واضحة وصارمة لرصد مؤشرات تعميم التغذية يف إطار اهلدف وضعت شبعة التغذية والنظم الغذائية 
، مبجرد أن س رفع مســـتوى التغذية يف اإلطار االســـرتاتيجي كموضـــوع شـــامل يتم تعميمه يف عمل مجيع 5-6الناتج 

 .ياً عنها بأُنا تشكل حتداألهداف االسرتاتيجية. ومع ذلك، فقد وهصفت عملية اإلبالغ 
 
لوثيقة اخلتامية للمؤمتر عمل املنظمة يف  ال التغذية، مثل االوثائق واالســــــرتاتيجيات األخرى  وجهتومبرور الوقت،  -48

الــدويل الثــاين املعين بــالتغــذيــة، أو برنــامج عمــل عقــد العمــل من أجــل التغــذيــة. ومع ذلــك، فــإن هــذه أطر عــامليــة 
ترتجم بســـــــهولة إىل خطة تشـــــــغيلية ألي منظمة بعينها، وبالتايل فهي ال حتل حمل إطار عمل على نطاق املنظمة  ال
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ع مبؤشرات ومعايري واضحة للمساعدة يف ترمجة أهداف األعضاء يف املنظمة إىل بشأن تعزيز التغذية وتعميمها، يتمت
 ومكاتب حمددة. لوحداتمتطلبات دقيقة لتخطيط العمل 

 
املنتظمة بشــــــــــــــأن النجاحات والتحديات اليت تواجه تعزيز وتعميم التغذية يف املنظمة أن جتعل  التعليقاتوبإمكان  -49

االســــــــرتاتيجية "وثيقة حية"، ميكن حتديثها بانتظام لتقييم التحديات، والتقدم احملرز، وكذلك التغيريات يف الســــــــياق 
 والسياسات.

 
عضتتتتتاء حتى ا ن في مجالي الستتتتتياستتتتتات والدعوة تتركز النتائج التي حصتتتتتلت عليها البلدان األ :3االستنتاج 

على المستتتتتتتتتتتتوع العتالمي. وقد تم تحقيق تقتدم عقل في إصتتتتتتتتتتتالت إنتتاج عو تنظيم البيتانات واألدلة لدعم النهج 
المستتتتتتتتتتتتدامة القائمة على األغذية والنظم الغذائية المراعية للتغذية، ولتعزيز القدرات على المستتتتتتتتتتتتوييل اإلقليمي 

 لنهج المراعية للتغذية.والقطري في مجال ا
 
أظهرت املنظمة على املســــــــتوى العاملي قيادة قوية يف املشــــــــاركة يف عقد املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية؛ والرتويج  -50

؛ واســـــتضـــــافة جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية 2025-2016للعمل من أجل التغذية  املتحدةلعقد األمم 
 وطديف مقّر املنظمة، مما يوفر منافع متبادلة والوصـــــــول إىل  موعة واســـــــعة من اخلرباء يف  ال النظم الغذائية. وقد 

 النهج القائمة بشــــكل خاص حضــــور املنظمة يف  ال التغذية، ولفت االنتباه إىل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية
على األغذية بني الدول األعضـــــــاء، وكان له تأثري واضـــــــح على درجة إضـــــــفاء األولوية على التغذية يف ســـــــياســـــــاهتا 

 وخياراهتا الربا ية.
 
بعد املؤمتر الدويل الثاين  الندوة الدولية بشــأن النظم الغذائية املســتدامة ألمناط غذائية صــحية وتغذية حمســنةوعقدت  -51

املعين بالتغذية، وتشاركت يف استضافتها منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة يف روما يف ديسمرب/كانون 
الندوات اإلقليمية اخلمســـــة للتغذية اليت نظمت يف إطار املوضـــــوع نفســـــه يف األقاليم اخلمســــة  وتلتها، 2016األول 

التقنيني يف الوزارات املعنية وكذلك صــــــــــــانعي ســــــــــــؤولني املواســــــــــــتهدفت كل ندوة إقليمية  .2017للمنظمة يف عام 
الســــياســــات الرئيســــيني، وركزت على التحديات التغذوية يف اإلقليم وكيف ميكن لنهج النظم الغذائية التصــــدي هلا. 

ة والوطنيــة يف النهج املراعيــة ومع ذلــك، هنــاك  ــال كبري إلحراز املزيــد من التقــدم يف  ــال تعزيز القــدرات اإلقليميــ
 للتغذية.

 
وقد أجري عمل هام يف  ال الســــــــياســــــــات يف أمريكا الالتينية بشــــــــأن برامج الوجبات املدرســــــــية، والنظم الغذائية  -52

والوقاية من البدانة، ويف  ســـــــــيا من خالل تعزيز التنوع احملصـــــــــويل واألمناط الغذائية، ويف أفريقيا يف ســـــــــياق الربنامج 
 للتنمية الزراعية يف أفريقيا وإعالن ماالبو، مع  ثار واعدة. الشامل

 
وس إحراز تقدم متواضع يف بناء األدلة على املستوى القطري، على سبيل املثال، من خالل التكامل التدرجيي لشواغل  -53

للتنوع الغذائي للنســــاء  أدوات التصــــنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي.  ويهعد مؤشــــر احلد األدىن  موعةالتغذية يف 
 ذا أمهية لقياس تأثري النهج القائمة على الغذاء، على الرغم من أنه مل يتم تطبيقه على نطاق واسع بعد.

 



PC 126/3 16 

تعتبر القتدرات الحتاليتة ومجموعتة المهتارات غير كتافيتة، بصتتتتتتتتتتتفتة عتامتة، لتلبيتة الطلتب المتزايتد  :4االستنتاج 
الممكنة في نهج مستتتتتتتتتتدام للنظم الغذائية. وعلى المستتتتتتتتتتوع القطري، ومعالجة مجموعة واستتتتتتتتتعة مل التدلالت 

يزال الوجود البرامجي للمنظمة في مجال التغذية يتستتتتتتتتتتتم بدرجة عالية مل التغير ويعتمد على دعم المانحيل.  ال
التي عوضتتتتتتتتتتتت عنها القدرة اإلضتتتتتتتتتتتافية المتراكمة على  - ويُنظر على نطاق واستتتتتتتتتتتع إلى هذ  الثغرة في القدرات

على عنها المشتتكلة األستتاستتية التي تحتاج المنظمة إلى  -بشتتكل جزئي فقط كاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعيةالم
 حلها لترجمة استراتيجيتها الغذائية إلى إجراءات مستدامة وواضحة على المستوع القطري.

 
معاجلة سوء التغذية جبميع أشكاله، وشددت بعد املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية، تبنت املنظمة بشكل تدرجيي  -54

وإن  االت العمل املســــــــتقبلي  على أمهية اعتماد ُنج النظم الغذائية، الذي هو أوســــــــع من الزراعة املراعية للتغذية.
 واسعة ومتطلبة، وهي تشمل يف مجلة أمور ما يلي: دعم تنفيذ املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية والبلدان اليت تنظم
نفســها يف شــبكات العمل يف إطار عقد العمل من أجل التغذية؛ ودمج التعليم بشــأن التغذية يف خدمات اإلرشــاد 
واملدارس احلقلية للمزارعني؛ ومحاية التغذية يف أوقات األزمات؛ وقيمة مصــادر األغذية احليوانية والســمكية واحلرجية 

ت للمســتهلك والتوعية التغذوية؛ وبرامج الوجبات املدرســية؛ والزراعة يف تعزيز أمناط التغذية املتنوعة؛ وتأمني املعلوما
احلضـــــرية والروابط احلضـــــرية الريفية؛ وتقنيات توفري العمالة يف اإلنتاج الزراعي؛ واحلماية االجتماعية املراعية للتغذية؛ 

 والتفاعل مع سالمة األغذية.
 
ومواجهة التحديات يف  ال عمل جديد  بية هذا الطلب املتزايدوال تكفي املوارد البشـــــــــــــرية و موعات املهارات لتل -55

نســــــــبياً يتطلب مهارات جديدة وخربة عملية، على ســــــــبيل املثال، يف احلوار بشــــــــأن الســــــــياســــــــات بني القطاعات، 
 والتخطيط والرب ة، والعالقات مع القطاع اخلاص.

 
ة ثغرة كبرية أدت إىل إبطاء قدة املنظمة على معاجلة العبء وميثل عدم وجود أداة لتعبئة املوارد يف ما يتعلق بالتغذي -56

واسعة ومستدامة. ونتيجة لذلك، تفتقر املنظمة إىل املوارد الالزمة لتمويل ما يرقى أساساً إىل  بطريقةاملزدوج/الثالثي 
لها مع خسـارة  ال عمل جديد كلياً، وقد اضـطرت شـعبة التغذية والنظم الغذائية إىل اسـتيعاب زيادة يف نطاق عم

 بعض املوارد من املوظفني الرئيسيني.
 
)غالباً  ةوعلى الرغم من الزيادة يف عدد موظفي التغذية يف املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية واملكاتب القطري -57

يؤدي إىل عدم ز، مما يجهقليلة التال تزال  امليدانيةيتم متويلهم من املســــــــــــــامهات الطوعية(، فإن معظم املكاتب  ما
كفاية حضـور كبار موظفي املنظمة وممثليها يف منصـات التنسـيق املخصـصـة على املسـتوى القطري، وضـعف القدرة 

 على حشد املوارد، وضعف احلضور يف  ال التغذية.
 
فـإن قـدرات اختالفـًا كبريًا تبعــاً للســــــــــــــيــاقـات اإلقليميــة والوطنيــة، وكمــا لتلف حتـديـات التغــذيـة والبيئــات التنظيميــة  -58

لتلف أيضاً إىل حد كبري. وقد أدى ذلك إىل إجراءات و االت عمل متفاوتة إىل حد  وشركائهاوأولويات املنظمة 
وبالتايل، يعتمد ُنج  كبري، مل حتددها القدرات فحســب، بل أيضــاً التزام وتفاين املكاتب امليدانية ومواردها البشــرية.

القطري إىل حد كبري على القدرات الفردية والتفاهم، بداًل من أن يســتند إىل  املنظمة يف  ال التغذية على املســتوى
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التوجيهات االســرتاتيجية للمنظمة. وعلى هذا النحو، ال يتم اســتخدام فرص تعميم التغذية على مســتوى العمليات 
 امليدانية للمنظمة بشكل متكافئ.

 
االفتقار لنهج التغذية على مستوع المنظمة ليشمل الرصد والتقييم، وهو عمر ال تتم متابعته  يمتد :5االستنتاج 

بشتتتتتتكل منهجي في برامج المنظمة المراعية للتغذية. ونتيجة لذلك، فنن المنظمة ليستتتتتتت في وضتتتتتتع يستتتتتتما لها 
فضتتتتتتل مستتتتتتاهماتها، بنجراء التبار صتتتتتتارم لنهجها في مجال التغذية، وتحديد العواقب غير المقصتتتتتتودة، وعرض ع

 هج النظم الغذائية.والدعوة إلى اتباع نُ 
 
إن نظم الرصد املوجودة هي نتيجة للمبادرات الفردية، ومتيل البيانات املنتجة إىل االفتقار إىل اجلودة وقابلية املقارنة.  -59

تفتقر يف البداية إىل قســـم خاص للزراعة املراعية للتغذية، اليت عادة ما تكون دقيقة، كانت وح  اخلطوط التوجيهية 
 بتحسني رصد وتقييم الربامج الزراعية املراعية للتغذية.

 
ونتيجة لذلك، يف حني أن املنظمة قد وضـــعت عدداً كبرياً من األطر واملنتجات املعرفية املتعلقة بالنهج القائمة على  -60

تســـــهيل اليت من شـــــأُنا  املســـــتفادة، إىل الدروس األغذية، فإن هذه الربامج مل يتم دعمها بعد باملعلومات املســـــتندة
تشــغيلها بنجاح على املســتوى القطري. وإن ذلك صــحيح ليس فقط بالنســبة للمنظمة، ولكن أيضــاً لالســتثمارات 

 الزراعية يف مجيع املؤسسات األخرى، مثل البنك الدويل والصندوق الدويل للتنمية الزراعية.
 
حلول ســــحرية" حنو ت الصــــحية بشــــكل جيد وهي تبدو يف بادث األمر مبثابة "وبصــــفة عامة، تتم دراســــة التدخال -61

حتســــــــني التغذية. ويهنظر ا ن إىل النهج القائمة على األغذية على أُنا أكثر اســــــــتدامة، ولكنها أيضــــــــاً أكثر تعقيداً 
ع ذلك هذه النهج يف وأكثر صعوبة يف إثباهتا علمياً، بسبب مسارات التأثري االجتماعي واالقتصادي الطويلة. ويض

وضــــع غري موات يف  ال الدعوة وتعبئة املوارد مقارنة بالنهج القائمة على الصــــحة. وســــيتطلب عكس هذا الوضــــع 
بذل جهود مكرســـــــة لتعزيز رصـــــــد وتقييم املشـــــــاريع املراعية للتغذية، باســـــــتخدام منهجيات فريدة من نوعها مكيفة 

 حماكاة مؤشرات وأساليب التدخالت اخلاصة بالتغذية. للنهج القائمة على األغذية بداًل من حماولة
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بطيئتة في تحتديتد نهجهتا وعولويتاتهتا واالتصتتتتتتتتتتتاالت في متا يتعلق بتالنظم الغتذائيتة كتانتت المنظمتة  :6االستنتاج 

والتغذية. ولم تقدم بعد التوجيهات إلى مكاتبها القطرية بش ن هذ  المس لة عو القضية ذات الصلة حول كيفية إشراك 
 القطاع الخاص، وهو عمر ضروري ألي نهج لنظم األغذية، بطريقة براغماتية ولكل مبدئية على المستوع القطري.

 
هذا االســتنتاج يدعمه توليف النتائج والدروس املســتفادة من تقييمات األهداف االســرتاتيجية، اليت تربز التحديات  -62

 لتغيري يف إطار كل هدف من األهداف االسرتاتيجية.يف حتديد وصياغة مناهج النظم الغذائية يف نظريات ا
 
وقد أنشـــــأت املنظمة فريق مهام تقين يشـــــمل مجيع الربامج االســـــرتاتيجية، واألقســـــام الفنية ذات الصـــــلة مبا يف ذلك  -63

شـــبعة التغذية والنظم الغذائية، ونقاط االتصـــال اإلقليمية، لوضـــع إطار للنظم الغذائية حاول توضـــيح كيف تســـاهم 
تنمية النظم الغذائية يف مجيع جوانب والية املنظمة. وســــتكون هناك حاجة إىل قيادة قوية وواليات واضــــحة لوضــــع 

 اسك للنظم الغذائية عرب املنظمة.ُنج متم
 
ومل يتم التوصل بعد إىل  موعة من الرسائل على مستوى املنظمة بشأن النظم الغذائية والتغذية، بلغة بسيطة وغري  -64

به املنظمة للمساعدة يف إصالحها. وقد كانت هناك جهود كبرية يف هذا االجتاه، ال سيما  تقومفنية، وما ميكن أن 
نةبشــــــأن النظم الغذائية املســــــتدامة ألالندوة الدولية  ، اليت نظمتها منظمة األغذية مناط غذائية صــــــحية وتغذية حمســــــّ

رســـــالة رئيســـــية  11، واليت نتج عنها وثيقة تنظم 2016يف ديســـــمرب/كانون األول  العامليةوالزراعة ومنظمة الصـــــحة 
 واإلنصاف.، والقدرة على الصمود، حول ثالثة مواضيع فرعية بشأن التدابري املتعلقة بالعرض والطلب، واملساءلة

 
غري فين ال ميلك اخلربة يف اجملال التغذوي، وترمجة املفاهيم بطريقة ميكن ومن املهم التمكن من التحدث إىل مجهور  -65

القطاع اخلاص عامالً أســـاســـياً يف لصـــانعي القرار احملليني والقطاع اخلاص إدراكها والدفاع عنها. ويعترب الوصـــول إىل 
بة للمنظمة.أي ُنج للنظم الغذائية، ولك وهناك بروتوكول  ن ذلك ينطوي على غاطر تتعلق بالســــــــــــــمعة بالنســــــــــــــ

مؤســســي لتوجيه مثل هذه االرتباطات، ولكنه مفصــل ووقائي إىل حد كبري، وأكثر مالءمة للتعامل مع شــركة دولية 
بلد نام.  ، منه للتعاطي بشــــــــــكل منتج مع تعاونية مزارعني أو ســــــــــلســــــــــلة متاجر حملية يفكبرية لديها مكتب قانوين

وســــــــــــتحتاج املكاتب القطرية إىل مزيد من اخلطوط التوجيهية العملية من املقّر الرئيســــــــــــي بشــــــــــــأن كيفية العمل مع 
املؤسسات الغذائية الوطنية أو احمللية، على نطاق صغري أو متوسط، وجتار القطاع اخلاص والتعاونيات، مع مستوى 

الســمعة مكيفة مع قدرات املكتب القطري وتتناســب مع مســتوى من املعايري للحماية من تضــارب املصــاا وغاطر 
املخاطر، الذي قد يكون أقل بكثري عند إقامة شــــــــراكة مع الشــــــــركات احمللية الصــــــــغرية النطاق منه عند التعامل مع 

 الشركات الدولية الكبرية.
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 التوصيات 3-2
 

مجال التغذية مل عجل االستتتتتتتتتتتتفادة مل ينبغي تحديث استتتتتتتتتتتتراتيجية المنظمة ورؤيتها للعمل في  :1التوصية 
المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية، وعكس التركيز الواستتتتع بشتتتت ن كجميع عشتتتتكال ستتتتوء التغذيةك بما في ذلك 
الوزن الزائد والبدانة، مع توضتتتتتتتتتتتيا المستتتتتتتتتتتاهمة المحتملة للنظم الغذائية في التغذية بما يتخطى الزراعة المراعية 

 اءلة تجا  الدول األعضاء مع إطار قوي للمساءلة.للتغذية، وتعزيز المس
 
اليت س تقييمها، وهناك حاجة ا ن لتحديثها وتعديل التحديات املتزايدة وجتهيز  االســــــــــــــرتاتيجية   األحداثه جتاوزت  -66

وينبغي أن تأخذ االســـــــــــــرتاتيجية احملّدثة اجلديدة يف االعتبار   ال التغذية يف املنظمة بإطار عمل قوي للمســـــــــــــاءلة.
القيود التشــــــــــــــغيلية واملالية وتلك املتعلقة باملوظفني، وأن حتدث توازناً دقيقاً بني االســــــــــــــتمرارية للمنتجات املعيارية 

 الرئيسية وتطورها الضروري.
 
، وعقد العمل من أجل 2030تقيم االســـــرتاتيجية املنقحة املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية، وخطة عام وينبغي أن  -67

وينبغي أن توضـح دور  التغذية، والرتكيز األوسـع على "مجيع أشـكال سـوء التغذية" مبا يف ذلك الوزن الزائد والبدانة.
امة، وقطع التزامات ال لبس فيها من جانب املنظمة على املنظمة يف  ال التغذية لتحقيق أهداف التنمية املســــــــــــــتد

املســــتويات الســــياســــية واملالية والتقنية لتحســــني أثرها التغذوي، ووضــــع صــــورة غتصــــرة لنهج النظم الغذائية املراعية 
تلخيص هذا األخري يف  موعة صـــــــــغرية من الرســـــــــائل الواضـــــــــحة اليت متكن مجيع  وينبغيللتغذية اخلاص باملنظمة. 

 ظفي املنظمة من حفظها بسهولة، واقتباسها بشأن كيفية إصالح النظم الغذائية لتحسني التغذية.مو 
 
وســــــــيكون من املرغوب به الربط بني االســــــــرتاتيجية احملدثة وأهداف التنمية املســــــــتدامة، وذلك بالنظر إىل أن املؤمتر  -68

ليسا معروفني دائماً على املستوى القطري، وعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية  بالتغذيةالدويل الثاين املعين 
 ا صلة مقارنة بأهداف التنمية املستدامة.و أو أنه ال يهنظر إليهما على أُنما ذ

 
وينبغي صـــــياغة األقســـــام اإلقليمية بالتشـــــاور مع املكاتب اإلقليمية، كطريقة لضـــــبط تركيز املنظمة وُنجها إزاء الفرص  -69

اإلقليمية احملددة، واحلصـــــــــــــول على تأييد املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية، وعملياً، دعم  واألولوياتوالتحديات 
وميكن أن يشـــمل ذلك أقســـاماً عن بلدان يف ســـياقات إمنائية خاصـــة، مثل  إطالق االســـرتاتيجية إىل األقاليم والبلدان.

احلالة اخلاصة بالدول اجلزرية الصغرية النامية، اليت متيل إىل استرياد الكثري من أغذيتها وتعاين من مستويات مرتفعة من 
الة ســــوء التغذية بســــرعة بالنســــبة حيث ميكن أن تتدهور ح الوزن الزائد والبدانة، والبلدان اليت تعاين من أزمات مطولة

 للعديد من السكان.
 
أقسام لكل هدف اسرتاتيجي، إلعطاء توجيه اسرتاتيجي بشأن تعميم التغذية يف خطط عمل  لصيصكما ميكن  -70

 فرق الربامج االسرتاتيجية وتلك اخلاصة بوحداهتا الفنية املسامهة.
 
للمســاءلة، على  اً احملدثة قســماً قوياً بشــأن  ليات التنفيذ، وإطار واألهم من ذلك، جيب أن تتضــمن االســرتاتيجية  -71

إىل عضـــــــوية املنظمة مقابل  موعة من املعايري الدنيا أو مؤشـــــــرات النجاح، مما  إلزاميتقرير دوري ســـــــبيل املثال، 
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ميم يعطي شــــــــــــــعبة التغذية والنظم الغذائية، اليت جيب أن تقود هذا اجلهد، قدرة أفضــــــــــــــل على مواكبة ودعم تع
 التغذية داخل املنظمة.

 
وظائفها بشتتكل عفضتتل مع مرور ينبغي عن تستتعى شتتعبة التغذية والنظم الغذائية إلى الحفاى على  :2التوصية 

الوقت وعندما ينتقل الموظفون الرئيستتتتتتتتتتيون إلى وظائي جديدة، وينبغي عن تعزز تعاونها مع الوحدات واألقستتتتتتتتتتام 
تغذية على المراعية للاأللرع في المقر الرئيستتتتتتتي، وعن تقود إنشتتتتتتتاء شتتتتتتتبكة مل األشتتتتتتتخاص ذوي الخبرة بالنهج 

 داللية ومواصلة تعميم التغذية دالل المنظمة.مستوع المنظمة، مل عجل بناء القدرات ال
 
ينبغي أن تواصـــــــــــل الشـــــــــــعبة اإلدماج التدرجيي خلطط العمل واملخرجات. ومن املهم أيضـــــــــــاً بناء رجمية مشـــــــــــرتكة  -72

قد يســاعد االعرتاف باجلهود املبذولة . و صــياغة اســرتاتيجية حمدثة للتحديات املقبلة، وقد تســاعد يف هذا الصــدد
حيث االجتماعات األســــبوعية لفريق إدارة الشــــعبة والندوات الفنية املختلفة بشــــأن املواضــــيع ذات ح  ا ن من 

املزيد من التعلم املتبادل، وتبادل املعلومات الصــلة )التقنية، ولكن أيضــاً املتعلقة بصــياغة الســياســات والربامج(، و 
و موعات املهارات املختلفة داخل الفريق ملعاجلة واملناقشـــات الفنية داخل الشـــعبة، على اســـتخدام اخلربة املتوفرة 
يف العمل  اكما ســــيســــاعد يف احلفاظ على الرضــــ  الطلبات املتغرية بشــــأن مواضــــيع جديدة نســــبياً بشــــكل أفضــــل.

 .وعلى جودة املخرجات
 
وعندما وينبغي أن تســـــعى شـــــعبة التغذية والنظم الغذائية إىل احلفاظ على وظائفها بشـــــكل أفضـــــل مع مرور الوقت  -73

ومع ذلك، ال بد من االعرتاف بأن الشــــــعبة كانت تتمتع بســــــيطرة  ينتقل املوظفون الرئيســــــيون إىل وظائف جديدة.
حمدودة على بعض القيود اإلدارية والوظيفية للمنظمة ككل، مثل العمليات املركزية الطويلة مللء الوظائف الشـــــاغرة، 

ضــرورات تنقل املوظفني يف املنظمة، فإن اجلانب اإلجياه هو أن يف املنظمة. وبالنســبة إىل  تنقل املوظفنيوضــرورات 
قدرة املنظمة يف  ال التغذية قد شــهدت اســتثمارات كبرية يف الســنوات األخرية على املســتويني اإلقليمي واإلقليمي 

ايل يقع على عاتق املكـاتب اإلقليميـة الفرعي، حيـث أن الدعم الفين للمكـاتب القطرية يف النموذج الالمركزي احلـ
واإلقليمية الفرعية. كما تقوم الوحدات يف املقر الرئيســي وأيضــاً يف املكاتب اإلقليمية والقطرية، بتوظيف اســتشــاريني 

 للتغذية، على سبيل املثال، كجزء من املشاريع الوطنية أو اإلقليمية.
 
هذا الفريق ة يف مجيع أحناء العامل، وجيب االســــــــــــــتفادة من خربات وجتارب ومتتد قدرة املنظمة احلالية يف  ال التغذي -74

هج بطرق مبتكرة. ومن الضـــــروري إنشـــــاء شـــــبكة على مســـــتوى املنظمة وصـــــوُنا من أجل تبادل املعارف بشـــــأن النه 
نتظمة يف املراعية للتغذية. وقد بدأت املنظمة باســـتخدام تكنولوجيا املعلومات للتعلم عن بعد وعقد االجتماعات امل

 ال التغذية، وينبغي توســــــــــيع هذا اجلهد ملســــــــــاعدة الفرق يف املقر الرئيســــــــــي ويف األقاليم املختلفة على التعلم من 
 لتعلم األفقي )أي بني األقاليم(.بعضهم البعض، مبا يف ذلك ا

 
عايري التوظيف، مع "الشــعبة ومل تعد املكاتب اإلقليمية وشــبه اإلقليمية حباجة إىل توضــيح ر ي للشــروط املرجعية وم -75

، أي على ارتباط وثيق إطالعاألم" يف املقر الرئيسي. ومع ذلك، ينبغي أن يبقوا شعبة التغذية والنظم الغذائية على 
هج يف نه ال اإلقليميني يف  ال التغذية، ألغراض إدارة املعرفة والتدريب، وكطريقة لتعزيز ترابط واملوظفنيباملســــتشــــارين 
 املنظمة.مجيع أحناء 
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هناك فرص لتحســني إدماج التغذية والنظم الغذائية بطريقة أفضــل يف العمل الشــامل بشــأن الســياســات يف املنظمة.  -76

احلوكمة والســــياســــات يف  ال عمل الســــياســــات يف الشــــعبة من وجود روابط أقوى مع  موعة  يســــتفيدوميكن أن 
 لتآزر.التنمية االقتصادية واالجتماعية، لضمان التوافق وا

 
كما ينبغي أن تعزز شــــــعبة التغذية والنظم الغذائية تعاوُنا مع فرق الربنامج االســــــرتاتيجي ومع األقســــــام الفنية ذات  -77

وقد تكون هناك حاجة الصــلة يف املقر الرئيســي، وبالتايل دعم عملية إدماج أكثر اســتباقاً للتغذية يف عمل املنظمة. 
كون هناك جهات تنسيق غصصة لألهداف االسرتاتيجية ميكنها أن تدعم بفعالية دمج تإلعادة النظر يف فكرة أن 

اخلاصـــــــة. وقد يكون النهج املركزي مع موظف أو إثنني مكرســـــــني بالكامل لعمل  االســـــــرتاتيجيةالتغذية يف أهدافها 
 تعميم التغذية يف مجيع األهداف االسرتاتيجية أكثر فعالية من نظام جهات التنسيق.

 
مواصتتتلة توضتتتيا مستتتارات الت ثير الرئيستتتية مل النظم الغذائية إلى التغذية، واإلبالغ بوضتتتوت عل  :3صية التو 

دور المنظمة وعولوياتها في هذا المجال. واستناداً إلى الجهود الحالية المبذولة لصياغة إطار للنظم الغذائية، ينبغي 
م الغذائية بالنتائج التغذوية في كنقاط حوار للمنظمةك تقريب وجهات نظرها حول كيفية ربط الزراعة والنظللمنظمة 

بستتتتتيطة وواضتتتتتحة للنهج الغذائية المراعية للتغذية. وقد يكون مل المستتتتتتصتتتتتوم إبقاء هذ  القائمة موجزة بشتتتتتكل 
 معقول إلعطاء جهود التواصل في المنظمة مزيدا مل التركيز واالتساق والوضوت والرؤية.

 
ُنج التغذية القائمة على األغذية ضـــعيفة التخطيط وغري مفهومة بشـــكل جيد، وغالباً ما تكون املســـامهة ال تزال  -78

احملتملة وأولويات املنظمة يف هذا اجملال غري مألوفة لدى صــــــــــانعي القرار. ومن املهم أن يكون هناك وضــــــــــوح يف 
من القطاع اخلاص واجلهات املاحنة،  الوزراء وصــــــانعي الســــــياســــــات واملشــــــغلني وإلقناعالســــــرد املســــــتخدم للدعوة 

 .واحلصول على تأييدهم
 
واســـتناداً إىل اجلهود احلالية لصـــياغة إطار نظام غذائي، ينبغي للمنظمة أن تصـــف ما ميكن أن تفعله للمســـاعدة يف  -79

ميكن ملزرعة أو لية للغاية )على ســــــــبيل املثال، كيف مربط الزراعة والنظم الغذائية بالنتائج التغذوية مبصــــــــطلحات ع
لوحدة جتهيز أغذية أو لبائع أغذية، أن يصبحوا أكثر مراعاة للتغذية(. وينبغي تلخيص هذه املعلومات بلغة بسيطة 

، لكي تكون مبثابة "نقاط حوار وغري تقنية بشــــــــــــــكل مفرط، وتقا ها على نطاق واســــــــــــــع داخل املنظمة وخارجها
احملــدثــة كطريقــة جلعــل التغــذيــة . وينبغي إدراجهــا يف اســــــــــــــرتاتيجيــة للمنظمــة" للنهج الغــذائيــة القــائمــة على التغــذيــة

 .1، على النحو املذكور يف التوصية عملية االسرتاتيجية أكثر إقناعاً وأكثر
 
حمدودة للتنفيذ. وبالتايل، ســــــيكون من املرغوب فيه االحتفاظ بقائمة صــــــغرية ومركزة بشــــــكل  وســــــائللدى املنظمة  -80

 معقول عن مسارات التأثري اليت ترغب املنظمة يف تعزيزها والتواصل بشأُنا بطريقة أكثر منهجية.
 

تحستتتتتيل التنستتتتتيق والتعاون مع الجهات المعنية بالتغذية، على ستتتتتبيل المثال، مع شتتتتتبكة األمم  :4التوصية 
المتحدة لالرتقاء بالتغذية مل عجل زيادة التوعية على المستتتتتتتتتتتتوع القطري ومتابعة المؤتمر الدولي الثاني المعني 

الستتتتتتتياستتتتتتتات العالمية وتبادل المعرفة، بالتغذية، ومع لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية مل عجل تقارم 
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ومع الفريق العالمي المعني بالزراعة ونظم األغذية مل عجل التغذية للدعوة على المستوع العالمي، ومع الجامعات 
ومراكز البحوث لتوليد األدلة للنهج الغذائية القائمة على التغذية. وينبغي عن تستمر هذ  الجهود في إشراك المدير 

األحداث المتعلقة ة األغذية والزراعة، الذي لعب دوراً هاماً في إقامة شتتتتتتتتتراكات جديدة، وإبراز مكانة العام لمنظم
 بالتغذية، وكذلك في عنشطة الدعوة العامة.

 
إحداث فرق مســــــتدام يف التغذية يتطلب التعاون والتنســــــيق بني عدة قطاعات. ويســــــتدعي اً أن به متام ســــــلممن امل -81

الشـــراكات القائمة، على ســـبيل املثال، مع القطاع اخلاص كما ســـبق ذكره، ومع وكاالت األمم  وتنويعذلك توســـيع 
كما أن وتكرارية،  املتحدة األخرى أو مع وزارات الصـــــــــــحة. ومع ذلك، فإن بنية التنســـــــــــيق يف  ال التغذية معقدة 

صــــة بالتغذية. ولذلك، يوصــــى بأن وســــائل حمدودة يف  االت التنســــيق اخلالديها املكاتب القطرية التابعة للمنظمة 
تضـــع املنظمة أولوية ملســـامهاهتا يف شـــبكة األمم املتحدة لالرتقاء بالتغذية من أجل املشـــاركة على املســـتوى القطري، 
مبا يتالءم مع شريك مؤسس هلذه املبادرة الرئيسية، من أجل االستفادة من أدوات إدارة املعارف والشبكات الواسعة 

ينبغي أن يستمر الدعم املقدم إىل جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية مبا أُنا تيسر التنسيق واإلسهام فيها. و 
وتقارب الســــياســــات وتقاســــم املعرفة على املســــتوى العاملي، وكذلك مع الفريق العاملي املعين بالزراعة ونظم األغذية 

 من أجل التغذية بشأن الدعوة على املستوى العاملي.
 
يتطلب تنفيذ إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية اخلاص بالتغذية وتعزيز عقد العمل من أجل التغذية  -82

للمنظمة أن تقدم املساعدة التقنية لتعزيز وتعقب االلتزامات القطرية احملددة والقابلة للقياس  وينبغياهتماماً عاجاًل. 
ن أجل التغذية، بطريقة منهجية، واألهم من ذلك، املســــــــــــامهة يف تنفيذ هذه والقابلة للتحقق واملناســــــــــــبة واملوقوتة م

ا البلدان قد حتتاج عقد العمل من أجل التغذية عن إنشــــاء "شــــبكات عمل" تقوده أســــفرااللتزامات القطرية. كما 
 إىل دعم فين.

 
ســـــــياســـــــات األغذية( لتوليد األدلة  وينبغي تعزيز التعاون مع اجلامعات ومراكز األحباث )مثل املعهد الدويل لبحوث -83

ولكي تكون يف وضـــع أفضـــل  بشـــأن النهج الغذائية القائمة على التغذية، بدءاً مبشـــاريع التغذية يف املنظمة نفســـها.
لتجريب وتقييم ُنجها للتغذية، وحتديد النتائج غري املقصـــــــــودة، وعرض أفضـــــــــل مســـــــــامهاهتا لتنمية املوارد وتعبئتها، 

ضــــــــــــــع  موعة من املنهجيات الســــــــــــــليمة والقابلة للتنفيذ لتقييم األثر التغذوي للربامج املراعية حتتاج املنظمة إىل و 
للتغذية، وتطبيق هذه املنهجيات بشـــــكل منهجي على املشـــــاريع الكبرية املراعية للتغذية يف املنظمة، وضـــــمان نشـــــر 

 أفضل النتائج يف املؤلفات العلمية.
 
ُنا نقاط دخول واعدة لعمل املنظمة يف  ال الســــــياســــــات، وينبغي مواصــــــلة تعزيز وقد أثبتت املنظمات اإلقليمية أ -84

منها اللاذ إجراءات فعالة يف  ال الســــياســــات بشــــأن األمن الغذائي والتغذوي على  واالســــتفادةهذه الشــــراكات 
 املستوى الوطين.

 
جتاه هذا اجلزء املهمل منذ فرتة طويلة من وهناك حاجة إىل مواصـــــلة االلتزام الســـــياســـــي للمنظمة، مع مرور الوقت،  -85

واليتها. وقد كان لقيادة املنظمة أثر قوي يف إقامة شـــــــــراكات جديدة، ويف إبراز مكانة األحداث الرئيســـــــــية املتعلقة 
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بالتغذية، وكذلك يف أنشــــطة الدعوة العامة، وينبغي أن تســــتمر كطريقة للمســــاعدة يف التأثري على البلدان واجلهات 
 على أعلى املستويات السياسية.املاحنة 

 
بمجموعتها الحالية مل المنتجات المعيارية، وعن  ينبغي عن تحتفظ شتتتتتعبة التغذية والنظم الغذائية :5التوصية 

تبني على منتجاتها المعرفية الواستتعة لدعم تغيير الستتياستتات واعتماد نهج ينطلق مل األستتفل إلى األعلى في إنتاج 
 نموذج المساعدة التقنية الالمركزي بشكل متزايد.المعرفة، بما يتالءم مع 

 
وجد التقييم أن مجيع اجملاالت التقنية الرئيســـية واملنتجات املعيارية لشـــعبة التغذية والنظم الغذائية ال تزال ذات صـــلة  -86

، وهناك حاجة إىل املزيد من املنتجات املعرفية القائمة على أو التعديلتحديث وحتاج بعضها بالطبع إىل الومفيدة. 
 واملكاتب امليدانية يف املنظمة، على النحو التايل: األعضاءاخلربة لدعم الدول 

 
  ينبغي ملنظمة األغذية والزراعة أن تواصــــــــــــــل مجع املعلومات بشــــــــــــــأن األمناط الغذائية لدعم الرتويج لألكل

، ولكن ينبغي تعزيز األداة العاملية لبيانات االستهالك الفردي لألغذيةشأن الصحي واملستدام، مبا يف ذلك ب
هذه املنصــــة بشــــكل ناشــــط أكثر يف األوســــاط األكادميية، وجيب أن تكون مرتبطة مع غريها من املنصــــات 

 (.Tuftsاملماثلة )مثل املنصة اخلاصة جبامعة 

  ذا أمهية لقياس تأثري النهج القائمة على األغذية. وهو  مؤشــــــــــــــر احلد األدىن للتنوع الغذائي للنســــــــــــــاء عتربيه
يكتســـــــب شـــــــعبية، على الرغم من أنه مل يطبق بعد على نطاق واســـــــع ويتطلب املزيد من االختبار والرتويج 
على املســتوى امليداين، بالشــراكة مع شــعبة اإلحصــاءات يف املنظمة. وخالل حقبة أهداف التنمية املســتدامة 

دم إمهال أحد"، قد تســــــاعد املنظمة أيضــــــاً على تطوير وتعزيز مؤشــــــرات التنوع الغذائي وبوحي من مبدأ "ع
 اليت تنطبق على عامة الناس، بغض النظر عن العمر أو اجلنس.

  أنواع األغذية األكثر تنوعًا مبا يف ذلك األغذية احمللية واألصــــــــــــــلية لتغطية جداول تركيبة األغذية إن تطور
بوضـــوح من خالل الوســـائل أن يتحقق ذلك وع النظام الغذائي، ولكن ال ميكن نتمهم بالنســـبة إىل والربيّة، 

، باالستناد إىل الشبكة متعددةكمسعى أوسع مع شراكات ذلك   الضئيلة للمنظمة وحدها، وينبغي تصميم
 األغذية منظمةالدولية لنظم البيانات اخلاصــــة باألغذية على الصــــعيدين اإلقليمي والوطين، مع اإلبقاء على 

 كوكالة راعية للبيانات بغية ضمان حيادها ونشرها حبرية.:  والزراعة

  د من البلــدان قبــل فرتة يف العــديــ األغــذيــة على القــائمــة الغــذائيــة النظم بشـــــــــــــــأن التوجيهيــة اخلطوطس دعم
وبعدها. وقد يســــــاعد حتليل لقنوات اإلمداد احلالية وكيفية اســــــتخدام النظم الغذائية القائمة  2011-2012

 .املستقبلية، يف حتديد اخليارات على األغذية على املستويني اإلقليمي والقطري

 :التثقيف من أجل التغذية الفعالة يف اجملال العملي/التثقيف من أجل التغذية توســـيع مبادر   تنمية القدرات
يف الدول األفريقية الناطقة باللغة الفرنســــية خارج أفريقيا، وإضــــافة نســــخة باللغة اإلســــبانية من املنهج احلايل 

ضاً مواصلة ووضع مناهج أكثر لصصاً للجامعات اليت ترغب يف جتاوز أساسيات التغذية. ومن الضروري أي
زيـــادة وعي املوظفني الفنيني يف املنظمـــة وبنـــاء قـــدرات التخطيط لـــدى احلكومـــات احملليـــة. وميكن ملنظمـــة 

جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية الشــــــأن. وتقوم شــــــبكة  يف هذا Ag2Nutاألغذية والزراعة أن تتشــــــارك مع 
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تطوير تلك اليت س إنشاجمها ح  ا ن قد قدرت مجيع ، و Ag2Nut وطنية لــــ  موعاتحالياً بإنشاء  بالتغذية
 املناهج بشأن الروابط بني الزراعة والتغذية.

  االً يتطلب املزيد من التحليل والبيانات، وال ســيما يف ما يتعلق الروابط بني األمناط الغذائية والفقر تشــكل 
اف بشـــكل متزايد بقضـــايا عدم اإلنصـــاف بأســـعار معقولة للفقراء. ويتم االعرت بكيفية توفري الغذاء املغذي و 

وعدم املســــاواة باعتبارها أســــاســــية لفهم ســــوء التغذية. وهناك  ال لتحقيق مكاســــب صــــحية كبرية إذا كان 
 بإمكان الفقراء الوصول إىل نظام غذائي غين باخلضروات والفاكهة واأل اك والزيت النبا  عايل اجلودة.

 اليت تدعو إىل التواصل بشأن مسارات التأثري من نظم األغذية إىل  3: بناء على التوصية الدعم للسياسات
التغذية، فإنه جيب إعطاء األولوية للمنتجات املعرفية اليت تســــــتهدف اجلهات الفاعلة يف  ال الســــــياســــــات 

األغذية )من وضــــــع واليت تدعم دور املنظمة وجهودها القطرية يف دورة الســــــياســــــات املتعلقة بالتغذية ونظم 
 .1السياسات إىل التنفيذ والتقييم(، بالتعاون مع الربنامج االسرتاتيجي 

 
قد ترغب املنظمة وعلى وجه التحديد شــــــــــــــعبة التغذية والنظم الغذائية يف النظر يف ُنج إلدارة املعارف يكون أكثر  -87

الصـــادرة عن املكاتب اإلقليمية والقطرية، على  ونادراً ما يتم نشـــر منتجات املعرفة املمتازة من األســـفل إىل األعلى.
الصـــعيد العاملي، وعادة ما ال ترتجم إىل لغات أخرى، مما يؤدي إىل وجود قدر كبري من املعارف اليت ال يتم نشـــرها 

. ويف إطار منوذج ال مركزي بشـــــــكل متزايد للمســـــــاعدة التقنية، تســـــــتحق هذه املنظمةعلى النحو الصـــــــحيح داخل 
 صدر لتحفيز املوظفني امليدانيني.تصحيحاً من وجهة نظر إدارة املعارف، ولكن أيضاً كماملسألة 

 
وهناك  ال ناشـــــــئ للعمل املعياري، وهو دمج االعتبارات التغذوية يف نظم اإلرشـــــــاد الزراعي. وينبغي على املنظمة  -88

أن تستند إىل عدد قليل من الوثائق املمتازة اليت أنتجتها بالفعل بشأن هذا املوضوع، لتطوير ونشر وحدات اإلرشاد 
ة ونصــــــــائح التغذية التكميلية. وميكن اســــــــتخدام هذه النماذج املخصــــــــصــــــــة إلنتاج األغذية املتنوعة واملغذيات الغني

يف لمـدارس احلقليـة للمزارعني وكـذلـك لاملنظمـة لتشــــــــــــــجيع التوعيـة التغـذويـة بشــــــــــــــكـل منهجي أكثر داخـل برامج 
 اخلدمات اإلرشادية الوطنية.

 
في البرنامج الميداني لمنظمة األغذية  ةوضتتتتتتتع عدوات لدعم تعميم التغذية بشتتتتتتتكل عكثر منهجي :6التوصية 
 ستتتتتلستتتتتلة ملالق طتم إمكون تغذوي قوي؛ و التي تنطوي على المشتتتتتاريع إلشتتتتتارة إلى : كعالمة تغذويةك لوالزراعة

التقييمات القطرية للتغذية تدريجياً كجزء مل عملية التحضتتتير لألطر البرمجية القطرية؛ وتوستتتيع نطاق مل منصتتتات 
ف الحالية لجميع موظفي المنظمة والخبراء االستتتتتتشتتتتتارييل؛ وتحستتتتتيل التوجيه بشتتتتت ن كيفية التدريب وإدارة المعار 

العمل مع كيانات القطاع الخاص الصتتتتتتغيرة والمتوستتتتتتطة؛ وعداة تمويل عالمية قادرة على ترجمة الرؤية المستتتتتتتحقة 
ة وتحدي القضتتتتتتتتتتتاء على للمنظمة، مل لالل المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية وعقد العمل مل عجل التغذي

الجوع، إلى موارد مالية يمكل للمنظمة استتتتخدامها لتوستتتيع عملها المعياري والميداني في النظم الغذائية المراعية 
 للتغذية.
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إن تعميم التغذية املنهجية يف الربنامج امليداين لن حدث عن طريق الصــــــــــــــدفة. وحتتاج املكاتب القطرية واإلقليمية  -89
الســـــــــتكشـــــــــاف إمكانات الرب ة املراعية للتغذية، وينبغي تطوير إىل أن تتمتع بالقدرات  للمنظمةالفرعية واإلقليمية 

 األدوات لدعمها، على النحو التايل:
 

  على كل مشـــروع من مشـــاريع املنظمة يف مرحلة التصـــميم، لإلبالغ عن عالمة تغذوية بســـيطة ينبغي وضـــع
، واليت ينبغي رصــدها ودعمها عن كثب من قبل شــعبة التغذية املشــاريع اليت حتتوي على عنصــر تغذوي قوي

غذائية واملكاتب اإلقليمية. وستسهل هذه األداة أيضاً اإلبالغ املوحد عن التغذية يف مجيع املشاريع لا والنظم
 والربامج االسرتاتيجية للمنظمة، الذي يشكل حالياً موطن ضعف.

  تقييم نتائج البحوث األخرية واألعمال النظم الغذائية: ســــــــــــلســــــــــــلة من التقييمات القطرية بشــــــــــــأن التغذية و
وثائق التغذية القطرية الصــادرة عن مركز االســتثمار التابع للمنظمة يف أفريقيا ، مبا يف ذلك الســابقةالتحليلية 

الغذائي والتغذوي  تأثري األمن ربنامجيف سياق الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا، واملالمح القطرية ل
، وغتلف الدراســــات و موعات 2017-2016واملرونة واالســــتدامة والتحول، اليت متت صــــياغتها يف عامي 

من التقييمات على املســــــتوى القطري وإصــــــدارها تدرجيياً إلطالع البيانات املتاحة، وينبغي إعداد ســــــلســــــلة 
عملية إعداد أطر الرب ة القطرية، كما هو احلال برامج املنظمة على املســـــــــــتوى القطري، املرتبطة يف كل بلد ب

بالفعل بالنسبة للتقييمات اجلنسانية القطرية املنصوص عليها يف سياسة املنظمة بشأن املساواة بني اجلنسني. 
وســـــيخلق ذلك فرصـــــاً الســـــتكشـــــاف نقاط دخول برنا ية حمددة يف ســـــياق التغذية أثناء املشـــــاركة الواســـــعة 

احلكومات، ووكاالت األمم املتحدة، واجلهات املاحنة وأصــــــحاب املصــــــلحة ا خرين، للمكاتب القطرية مع 
 ة اإلعداد ألطر الرب ة القطرية.وهو أمر حصل عادة يف عملي

 والرتويج هلا لدى ممثلي توســــــيع فرص التدريب وموارد التعلم اإللكرتوين بشــــــأن ُنج التغذية والنظم الغذائية ،
فني واخلرباء االســـتشـــاريني يف املكاتب القطرية، بغض النظر عن مركزهم، على املنظمة، ومســـاعديهم، واملوظ

 على املستوى القطري. الفعليةأساس الفجوات 

  مفيداً جداً، على ســبيل املثال،  نظام لتبادل الدروس وأفضــل املمارســات بني البلدان واألقاليمكما ســيكون
من خالل ورشــــــــــة عمل على اإلنرتنت منتظمة لعرض أفضــــــــــل املمارســــــــــات يف  ال التغذية، أو من خالل 

 "جائزة تغذوية" تسلط الضوء على املكاتب القطرية األكثر استباقاً.

  اص الصـــــغرية إىل توجيهات أفضـــــل بشـــــأن كيفية التعامل مع مؤســـــســـــات القطاع اخلحتتاج املكاتب القطرية
، مع أحكام ضــــد تضــــارب املصــــاا قابلة لإلدارة للمكاتب واملتوســــطة احلجم واحلفاظ على العالقات معها

مشـــكلة بالنســـبة لشـــعبة  تالقطرية وأصـــحاب املشـــاريع الصـــغرية، وتتناســـب مع مســـتوى اخلطر. وهذه ليســـ
ن يشــــــــــــــرتك يف حّلهـــا الربنـــامج التغـــذيـــة؛ ولـــذلـــك ينبغي أ تتجـــاوزالتغـــذيـــة والنظم الغـــذائيـــة لوحـــدهـــا ألُنـــا 

ما بني بلدان اجلنوب أيضــاً. وميكن التعامل مع جلنة األمن  ، ومكتب الشــراكات والتعاون يف4االســرتاتيجي 
 تمع املدين الستكشاف اخليارات.الغذائي العاملي و لية القطاع اخلاص و لية اجمل

  وأخرياً وليس  خراً، استكشاف طرق مع اجلهات املاحنة املهتمة إلعادة إطالق الصندوق االستئماين للتغذية
)مثل صــندوق مبادرة "القضــاء على  أداة متويل عاملية مماثلةالذي تلى املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية، أو 

ه من خالل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية، اجلوع"(، مما ميكنه أن يرتجم حضــــــور املنظمة الذي اكتســــــبت
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ميكن للمنظمة أن تســــــتخدمها من أجل التغذية، وحتدي القضــــــاء على اجلوع، إىل موارد مالية  العملوعقد 
للتوســــع يف أعماهلا التغذوية بطريقة أكثر ســــرعة ومدروســــة ومنهجية. ومن شــــأن هذا الصــــندوق أن يســــمح 

ل هذا على حنو أفضـــل يف البلدان واألقاليم اليت ال متثل أولوية لشـــركاء املوارد، للمنظمة بتعزيز جدول األعما
 مثل أمريكا الالتينية.

 
يبدو أن التقييمات القطرية ال غىن عنها لفريق التقييم. وتقوم العديد من املنظمات ومن بني هذه األدوات املقرتحة،  -90

هج القائمة ائم بيانات للمؤشــــــــــــــرات. وقد تكون كافية للنه و  رد قاألخرى بإنتاج مالمح قطرية للتغذية، ولكن هذه 
، ولكن بالنســــــبة لســــــوء التغذية جيب اتباع ُنج قائمة على التغذية، مع فهم نوعي راســــــ  لألســــــباب الصــــــحةعلى 

ية كما أن التقييمات القطر   اجلذرية يف إنتاج األغذية وتوزيعها واسـتهالكها، من أجل معاجلة هذه األسـباب اجلذرية.
قد تدعم بشـــكل مفيد عملية إعداد األطر اجلديدة لألمم املتحدة للمســـاعدة اإلمنائية، وتســـاعد يف جتهيز املكاتب 
القطرية للمنظمة حبجج حتليلية قوية لصــاا النهج املراعية للتغذية يف تفاعلها مع غتلف منتديات التنســيق واحلوكمة 

 على املستوى الوطين.
 

لمنظمة، في هذا الوقت الذي تحتاج فيه إلى مواجهة تحديات جديدة مثل الوزن ينبغي على ا :7التوصية 
األزمات والصتتتتتتتتراعات، عو النظم الغذائية المستتتتتتتتتدامة، عن تعزز قدرتها على دعم ظل الزائد والبدانة، والتغذية في 

للتغذية، مل لالل المكاتب القطرية ومستاعدتها ونظرائها الوطنييل على تصتميم مشتاريع وبرامج وستياستات مراعية 
الجمع بيل المزيد مل المناصتتتب في المكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والقطرية، وزيادة مؤقتة في القدرات في 

 المجاالت التقنية الجديدة.
 
 تفتقر معظم املكاتب القطرية إىل التجهيز املناســب من الناحية التقنية للتواصــل بشــأن التغذية وإشــراك شــركاء جدد -91

سلسلة من املشاريع املراعية للتغذية. ومن ناحية أخرى، متلك املنظمة قدرة حمدودة على إنشاء وظائف فنية وتطوير 
ت، من دائمة جديدة. ومع ذلك، لضـــــــمان معاجلة القضـــــــايا الناشـــــــئة بطريقة متســـــــقة ومع الرتكيز على الســـــــياســـــــا

ئيســــــي ويف املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية. الضــــــروري أن تكون هناك قدرة تنســــــيق فنية أســــــاســــــية يف املقّر الر 
وحتتاج املكاتب القطرية أيضـــــــاً إىل أن تصـــــــبح أكثر "خربة" يف التعامل مع الدول األعضـــــــاء و تمع اجلهات املاحنة 

 بشأن النهج املراعية للتغذية.
 
املثال يف جنوب أفريقيا( اليت وظفت  وكانت أمثلة املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ومراكز الصمود )على سبيل -92

موظفني جدد ممولني من املســــامهات الطوعية )مثل املشــــاريع( مكرســــني لدعم املكاتب القطرية، خربة إجيابية للغاية 
وعند تعبئة املوارد للتغذية،  يف توليد النمو يف الرب ة املراعية للتغذية ذات النوعية اجليدة، وينبغي مواصــــــــــــــلة ذلك.

لتعزيز قدرات مكاتبها اإلقليمية/اإلقليمية الفرعية، ومراكز الصمود، لدعم املكاتب  األولويةتعطي املنظمة  ينبغي أن
يف تصميم برامج مراعية للتغذية، واإلشراف على الرصد والتقييم بشأن النهج القائمة على األغذية، واألهم القطرية 

وزارات الزراعة، اليت حتتاج أيضـــــــــــــاً إىل تطوير قدراهتا يف  من ذلك، بناء قدرات املنظمات الوطنية النظرية وخاصـــــــــــــة
 اريع والربامج املراعية للتغذية.السياسات واملش
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الذين يراعون التغذية يف البلدان اليت وميكن أن تنشــــــئ املنظمة، إذا  حت املوارد، مناصــــــب مؤســــــســــــية للموظفني  -93
 لدان أن تدعم البلدان اجملاورة.يشكل فيها سوء التغذية عبئاً ثقياًل، وميكن هلذه الب

 
املنوال، ميكن ملنظمة األغذية والزراعة أن تتوخى أيضــــــــاً زيادة مؤقتة صــــــــغرية يف القدرات للرب ة املراعية وعلى نفس  -94

للتغذية، قادرة على دعم البلدان يف غضــــــــون مهلة صــــــــغرية، على ســــــــبيل املثال، إعداد تقييم قطري، وحتديد نقاط 
كن أن توفر هذه الزيادة يف القدرات  موعة مالحظات عن املفاهيم. ومي بضــعالدخول والشــركاء املهتمني، ووضــع 

من املهارات املتنوعة يف  ال الســــــياســــــات واخلربات الربا ية يف النهج املراعية للتغذية من غتلف األوجه التقنية ومبا 
وســــــــــــــيتعني متويل ا لية من يتعدى خرباء التغذية، مثل الباحثني الزراعيني أو املتخصــــــــــــــصــــــــــــــني يف القطاع اخلاص. 

مهات الطوعية، وميكن إدارهتا من قبل مركز االســــــتثمار، أو بالشــــــراكة مع اخلدمات االســــــتشــــــارية للتغذية يف املســــــا
 ما بني بلدان اجلنوب يف  ال التغذية. االحتاد األوروه، أو من خالل برنامج التعاون يف

 


