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الببذي جببرى بغببر  ، ترحبب  منظمببة األغذيببة والزراعببة بتقيببيم اسببرتاتيجية املنظمببة ورجميتنببا للعمببل ن  ببا  التغذيببة -1
 حتقيق األهداف التالية:

 
، ال ن مجيببع أشببكاهلا التغذيببة تقيببيم التقببدم ايفببرف ن تنفيببذ اسببرتاتيجية املنظمببة ورجميتنببا للعمببل ن  ببا  أ()

سبببيما مبببن أجبببل تعمبببيم التغذيبببة ن عمبببل املنظمبببة وطريقبببة تفكاهبببا، وتشبببجيع حوكمبببة البببنظم الغذائيبببة 
والزراعيببببة للتغذيببببة، وفيببببادة املعرعببببة واألدلببببة لتعظببببيم يثارهببببا علببببى التغذيببببة، وتعزيببببز القببببدرات علببببى مجيببببع 

 ملستويات الختاذ إجراءات ععالة.ا
املنظمببة دراسببة كيببف سبباعدت االسببرتاتيجية، وارتطببار االسببرتاتيجي املراجببع ويليببات التنفيببذ املرتبيببة بببه،  ب()

علببى تركيببز مسبباحتتنا وحتسببا مالءمتنببا ووتببعنا االسببرتاتيجي وععاليتنببا ن التصببدي لسببوء التغذيببة مببن 
 ئية والزراعية املراعية للتغذية.خال  النظم الغذا

املقبر  الرئيسبي  –أعاله، تقدمي توصيات اسرتاتيجية للمنظمة على مجيع املستويات استناداً إىل ما ورد  ج()
لزيبادة تعمبيم التغذيبة ن أعمبا  املنظمبة وفيبادة مسباحتة البنظم الغذائيبة والزراعيبة  –واألقاليم والبلبدان 

 ن التغذية.
 
باً علبى  املنظمبة ن  با  التغذيبةكيف أن عمبل النتائ  واالستنتاجات اليت توصل إلينا التقييم   توتح -2 قبد ولبد ًف

الصببعيد العبباملي ملعانببة سببوء التغذيببة ن مجيببع أشببكاله مببن خببال  إجببراءات الببنظم الغذائيببة، كمببا يتضببح مببن خببال  املبب  ر 
، وأهببداف التنميببة املسببتدامة، وكببذلق إعببالن عقببد األمببم املتحببدة 2030الببدوا الثبباع املعببغ بالتغذيببة، وصببياغة خيببة عببام 

للعمببل مببن أجببل التغذيببة. ويوتببح التقريببر أيضبباً كيببف أثببر ارتطببار االسببرتاتيجي املراجببع للمنظمببة وطرائببق تنفيببذه علببى بببدء 
 تنفيذ االسرتاتيجية.

 
تدعو التوصية األوىل والرئيسية من التقييم إىل حتديث اسرتاتيجية التغذية، وتعتا بذلق أهنا موتوعية ون الوقت  -3

ن سبيا  مثبل هبذا التحبديث لالسبرتاتيجية،  7إىل  2ند املتغا للتغذية. وينبغي النظر ن التوصبيات املناس  ن توء املش
مبببا أهنببا تقببدم اقرتاحببات مفيببدة بشببأن كيفيببة تكييببف عمببل املنظمببة ن  ببا  التغذيببة، مببن حيببث تببوعا املنبباعع العامببة علببى 

 .املنظمة تعميم التغذية ن مجيع أحناءو ودعم البلدان املستوى العاملي، 
 
بشبأن مسباحتة البنظم  عملنباحتفيبز زيبادة للمنظمبة ل هبا اً مرحب ويشكل حتديث االسرتاتيجية وجتديدها عرصة كباة -4

الغذائيبببة ن األ ببباا الغذائيبببة الصبببحية ومعانبببة مجيبببع أشبببكا  سبببوء التغذيبببة مبببن خبببال  و ائفنبببا األساسبببية، مبببع مراعببباة 
إيبالء االعتببار الواجب  الفرصبة لبربت تيبوير االسبرتاتيجية مبع تنفيبذها مبن خبال  املنظورات ارتقليمية. كما يتيح التحديث 

 إسناد املس وليات.تيلبات املوارد البشرية واملالية ومن خال  مل
 
ومبببا أن التقيبببيم ال يتضببمن تقبببديراً لتكلفببة التوصبببيات، تقبببرتي املنظمببة إجبببراء عمليببة تقبببدير للتكبباليف كجبببزء مبببن  -5

حتديث اسرتاتيجية املنظمة ورجميتنا للعمل ن  ا  التغذية. وتشمل عناصر التكلفة الرئيسية اليت جي  أخذها ن االعتبار: 
صببلة بالسياسبات ن مبا يتعلببق بالعمبل الفببغ  يوذ  قببائم علبى األدلبة أ( احلفبا  علبى قاعببدة املنبارات مبن أجببل اتبباع هنب)
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ج( تنسبيق تعمبيم التغذيبة ن مجيبع )تعزيز القدرة على دعم العمل علبى املسبتوى القيبري؛ ب() للمنظمة ن  ا  التغذية؛
 بناء شراكات قوية. وسيتم تقييم متيلبات املوارد ذات الصلة بدقة.و د( )أحناء املنظمة؛

 
ارتطببار االسببرتاتيجي  تببأثا يببةكيف  أن تراعببي بشببكل أكمببلبعببا االسببتنتاجات والتوصببيات  كببان بكمكببانخببااً،  وأ -6

املراجببع ويليببات التنفيببذ املرتبيببة بببه علببى أحتيببة مسبباحتة املنظمببة ن معانببة سببوء التغذيببة وععاليتنببا. ولببذلق قببد يكببون مببن 
املناسببب  عحبببج متبببائ  واسبببتنتاجات التقريبببر ن تبببوء جتميبببع النتبببائ  والبببدروا املسبببتفادة مبببن عمليبببات تقيبببيم األهبببداف 

 االسرتاتيجية السابقة.
 
 وحتتوي املصفوعة التالية على املزيد من املعلومات. -7
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 الرّد بحسب كل توصية
 

 اإلدارة على تقييم استراتيجية منظمة األغذية والزراعة ورؤيتها للعمل في مجال التغذيةرّد 
 رّد اإلدارة )ب( خطة اإلدارة

 قُبلت
 أو قبلت جزئياً 

 رُعضتأو 

 توصية التقييم )أ(
األموا  ارتتاعية 
الالفمة )معم أو 

 ال( )و(

اختاذها و/أو التعليقات بشأن القبو  انزئي  ارتجراءات الواج  الوحدة املس ولة )د( ارتطار الزمغ )هب(
 أو الرعا )ج(

 يرجى إدخال عنوان القسم، إن وجد

حبلو  هناية عبام  املشروع معم
، والتنفيببببببذ حبلببببببو  2019
 2020عام 

شبببببعبة التغذيبببببة والبببببنظم الغذائيبببببة مبببببع 
عببر  البباام  االسببرتاتيجية، واملكاتبب  
ارتقليمية وارتقليمية الفرعية والقيرية، 

 والوحدات الفنية األخرى

 سببتقوم املنظمببة بتحببديث اسببرتاتيجيتنا ورجميتنببا للعمببل ن  ببا  التغذيببة
ملراعاة موات  امل  ر البدوا الثباع املعبغ بالتغذيبة، ودور املنظمبة ن إطبار 
عقببببد األمببببم املتحببببدة للعمببببل بشببببأن التغذيببببة، ومببببباد  وطرائببببق العمببببل 

ف التنميببة املسببتدامة. وسببيتم املنصببوع علينببا ملسبباحتة املنظمببة ن أهببدا
إيبالء اهتمبام خباع لكيفيبة تشبكيل مسباحتة املنظمبة ن البنظم الغذائيببة 
املسبببببتدامة لتبببببوعا الوصبببببو  إىل الوجببببببات الغذائيبببببة الصبببببحية مبببببن أجبببببل 

 القضاء على سوء التغذية جبميع أشكاله. 
 

وسبببرتاعق االسبببرتاتيجية انديبببدة خيبببة تنفيبببذ واتبببحة وإطبببار للمسببباءلة 
 .على مستوى املنظمةيليات ارتبالغ واملساءلة يتماشى مع 

 قُبلت
 

 :1التوصية 
ينبغببي حتببديث اسببرتاتيجية املنظمببة ورجميتنببا للعمببل 
ن  بببا  التغذيبببة مبببن أجبببل االسبببتفادة مبببن املببب  ر 

الرتكيبببببز البببببدوا الثببببباع املعبببببغ بالتغذيبببببة، وعكببببب  
الواسبع بشبأن يمجيبع أشبكا  سبوء التغذيبةي مببا ن 
ذلبببق البببوفن الزائبببد والبدامبببة، مبببع توتبببيح املسببباحتة 
ايفتملبببببة للبببببنظم الغذائيبببببة ن التغذيبببببة مببببببا يتخيبببببى 
الزراعببببببة املراعيببببببة للتغذيببببببة، وتعزيببببببز املسبببببباءلة جتبببببباه 

 الدو  األعضاء مع إطار قوي للمساءلة.

مكتببببببببب  مكتببببببببب  املبببببببببوارد البشبببببببببرية،  2020 عام منتصف معم
االسبببببببببببببببببرتاتيجية والتخيبببببببببببببببببيت وإدارة 
املوارد، مكتب  املبدير العبام املسباعد، 

 شعبة التغذية والنظم الغذائية

ستقوم املنظمة بتقييم متيلبات القدرات اخلاصة بباملو فا الناشبئة عبن 
، وسبتقدم املتعلقة بالتغذيبة هذا التقييم وعن اسرتاتيجية املنظمة املراجعة

 بشأن كيفية سد الثغرات من خال  التو يف وتنقل املو فا. ااقرتاح
 

وباالعتماد على الشببكة غبا الرةيبة القائمبة امل لفبة مبن مقباا االتصبا  
املعنيبببة بالتغذيبببة ن املكاتببب  ارتقليميبببة وشببببه ارتقليميبببة والقيريبببة، والبببيت 

 قُبلت
 

 :2التوصية 
ينبغببي أن تسببعى شببعبة التغذيببة والببنظم الغذائيببة إىل 
احلفبببببا  علبببببى و ائفنبببببا بشبببببكل أعضبببببل مبببببع مبببببرور 
الوقبببببببت وعنبببببببدما ينتقبببببببل املو فبببببببون الرئيسبببببببيون إىل 
و ببببببائف جديببببببدة، وينبغببببببي أن تعببببببزف تعاوهنببببببا مببببببع 
الوحببدات واألقسببام األخببرى ن املقببر الرئيسببي، وأن 
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 اإلدارة على تقييم استراتيجية منظمة األغذية والزراعة ورؤيتها للعمل في مجال التغذيةرّد 
 رّد اإلدارة )ب( خطة اإلدارة

 قُبلت
 أو قبلت جزئياً 

 رُعضتأو 

 توصية التقييم )أ(
األموا  ارتتاعية 
الالفمة )معم أو 

 ال( )و(

اختاذها و/أو التعليقات بشأن القبو  انزئي  ارتجراءات الواج  الوحدة املس ولة )د( ارتطار الزمغ )هب(
 أو الرعا )ج(

 يرجى إدخال عنوان القسم، إن وجد
قوم تضببم أخصببائيا يببدعمون تعمببيم التغذيببة ن املكاتبب  امليداميببة، سببت

املنظمة بتقييم املوارد الالفمة لتحويل هذه الشبكة إىل شبكة تقنية رةية 
وقد تبوعر البنن  املسبتخدمة رتتبفاء اليبابع مع دعم تنسيقي خمصج. 

الببدروا وأعكبباراً امل سسببي علببى الشبببكة املعنيببة باملسبباواة بببا اننسببا 
 مفيدة.

 

تقبببببود إمشببببباء شببببببكة مبببببن األشبببببخاع ذوي اخلببببباة 
املراعيببة للتغذيببة علببى مسببتوى املنظمببة، مببن بببالنن  

أجل بناء القدرات الداخلية ومواصلة تعميم التغذية 
 داخل املنظمة.

األو   كامونديسبببببببببببببببما/ ال
 قيد التنفيذ – 2019

كجزء مبن العمبل انباري، وببالتزامن مبع اسبتعرا  وحتبديث اسبرتاتيجية  شعبة التغذية والنظم الغذائية
قاعبببببدة األدلبببببة البببببيت تبببببدعم املسبببببارات ببببببا التغذيبببببة، ستوسبببببع املنظمبببببة 

إجبببراءات البببنظم الغذائيبببة ومبببوات  التغذيبببة، وجتمبببع البببروابت الرئيسبببية ن 
 رسائل بسيية وواتحة لصامعي السياسات.

 قُبلت
 

 :3 التوصية

مواصببببلة توتببببيح مسبببببارات التببببأثا الرئيسببببية مبببببن  
النظم الغذائيبة إىل التغذيبة، وارتببالغ بوتبوي عبن 
دور املنظمة وأولويا ا ن هذا اجملبا . واسبتناداً إىل 
اننبببببببود احلاليبببببببة املبذولبببببببة لصبببببببياغة إطبببببببار للبببببببنظم 
الغذائيببة، ينبغببي للمنظمببة تقريبب  وجنببات مظرهببا 

ائيببة بالنتببائ  حببو  كيفيببة ربببت الزراعببة والببنظم الغذ
التغذويببببببببة ن يمقبببببببباا حببببببببوار للمنظمببببببببةي بسببببببببيية 
وواتبببببحة للبببببنن  الغذائيبببببة املراعيبببببة للتغذيبببببة. وقبببببد 
يكببون مببن املستصببوب إبقبباء هببذه القائمببة مببوجزة 
بشكل معقو  رتعياء جنود التواصبل ن املنظمبة 

 مزيدا من الرتكيز واالتسا  والوتوي والرجمية.
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 اإلدارة على تقييم استراتيجية منظمة األغذية والزراعة ورؤيتها للعمل في مجال التغذيةرّد 
 رّد اإلدارة )ب( خطة اإلدارة

 قُبلت
 أو قبلت جزئياً 

 رُعضتأو 

 توصية التقييم )أ(
األموا  ارتتاعية 
الالفمة )معم أو 

 ال( )و(

اختاذها و/أو التعليقات بشأن القبو  انزئي  ارتجراءات الواج  الوحدة املس ولة )د( ارتطار الزمغ )هب(
 أو الرعا )ج(

 يرجى إدخال عنوان القسم، إن وجد

التغذيبة والبنظم الغذائيبة، شبعبة  شعبة قيد التنفيذ ال
الشببببببببراكات، ننببببببببة األمببببببببم املتحببببببببدة 

 الدائمة املعنية بالتغذية

احلفا  علبى شبراكات قويبة مبع أصبحاب املصبلحة ن  املنظمةستواصل 
 با  التغذيببة. ومببن املتوقببع أن يشببكل التقببارب بببا ننببة األمببم املتحببدة 
الدائمة املعنيبة بالتغذيبة وشببكة األمبم املتحبدة لالرتقباء بالتغذيبة، حباعزاً  
كبااً ملواصلة تعميبق الشبراكة القائمبة مبع مببادرة االرتقباء بالتغذيبة. وإن 

الفريق العاملي املعغ بالزراعة ومظم األغذية من أجل التغذية ن مع التعاو 
مبع قوي بالفعل، ويتم  ثيل املنظمة على أعلى املستويات، وهبي تعمبل 

 الفريق بشكل وثيق رتعداد ملخصات السياسات العامة.
 

وإن التعببببباون ببببببا منظمبببببة األغذيبببببة والزراعبببببة ومنظمبببببة الصبببببحة العامليبببببة 
تنفيببببذ برمبببببام  عمببببل عقببببد العمبببببل مببببن أجبببببل مسببببتمر وقببببوي ن إطبببببار 

 التغذية.

 قُبلت
 

 :4التوصية 
حتسببببببا التنسببببببيق والتعبببببباون مببببببع اننببببببات املعنيببببببة 
بالتغذيببببة، علببببى سبببببيل املثببببا ، مببببع شبببببكة األمببببم 
املتحببدة لالرتقبباء بالتغذيببة مببن أجببل فيببادة التوعيببة 
على املستوى القيري ومتابعة املب  ر البدوا الثباع 

ومببع ننببة األمببم املتحببدة الدائمببة  املعنيببة بالتغذيببة،
املعنيببببببة بالتغذيببببببة مببببببن أجببببببل تقببببببارب السياسببببببات 
العامليببة وتببباد  املعرعببة، ومببع الفريببق العبباملي املعببغ 
بالزراعببة ومظببم األغذيببة مببن أجببل التغذيببة للببدعوة 
علبببببى املسبببببتوى العببببباملي، ومبببببع انامعبببببات ومراكبببببز 
البحوث لتوليد األدلة للنن  الغذائية القائمة على 

لتغذية. وينبغي أن تستمر هبذه اننبود ن إشبرا  ا
املببدير العببام ملنظمببة األغذيببة والزراعببة، الببذي لعبب  
دوراً هامببببببباً ن إقامبببببببة شبببببببراكات جديبببببببدة، وإببببببببراف 
مكامببببة األحبببببداث املتعلقبببببة بالتغذيبببببة، وكبببببذلق ن 

 أمشية الدعوة العامة.

مكتببب  املبببدير العبببام املسببباعد، شبببعبة  قيد التنفيذ معم
التغذيبببببببة والبببببببنظم الغذائيبببببببة، مكتببببببب  

سبببببتحاعظ املنظمبببببة علبببببى منتجا بببببا املعرعيبببببة احلاليبببببة، وسبببببتقدم مبببببدخالت 
للتخييت على مستوى املنظمة من أجل استخدام مننجي للمعرعة لبدعم 

 قُبلت
 

 :5التوصية 
ينبغبببببي أن حتبببببتفظ شبببببعبة التغذيبببببة والبببببنظم الغذائيبببببة 
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 اإلدارة على تقييم استراتيجية منظمة األغذية والزراعة ورؤيتها للعمل في مجال التغذيةرّد 
 رّد اإلدارة )ب( خطة اإلدارة

 قُبلت
 أو قبلت جزئياً 

 رُعضتأو 

 توصية التقييم )أ(
األموا  ارتتاعية 
الالفمة )معم أو 

 ال( )و(

اختاذها و/أو التعليقات بشأن القبو  انزئي  ارتجراءات الواج  الوحدة املس ولة )د( ارتطار الزمغ )هب(
 أو الرعا )ج(

 يرجى إدخال عنوان القسم، إن وجد
السياسببببات والبببباام  وتعمببببيم التغذيببببة. ومببببن أجببببل احلفببببا  علببببى البببببدور  االسرتاتيجية والتخييت وإدارة املوارد

الريببببادي للمنظمببببة ن  ببببا  التغذيببببة والببببنظم الغذائيببببة، إىل جامبببب   ببببوذج 
املسبباعدة التقنيبببة الالمركزيبببة املوصبببى ببببه، مبببن الضبببروري أيضببباً تعزيبببز شبببعبة 

قبباء التغذيببة والببنظم الغذائيببة ن املقببر  الرئيسببي لكببي تببتمكن املنظمببة مببن الب
مواجنبببببة حتبببببديات التغذيبببببة انديبببببدة وتيبببببوير منتجبببببات املعرعبببببة  طليعبببببةن 

 املوتوعية. 

مبجموعتنبا احلاليبة مبن املنتجبات املعياريبة، وأن تبببغ 
علبببببببببى منتجا بببببببببا املعرعيبببببببببة الواسبببببببببعة لبببببببببدعم تغيبببببببببا 

مببببن األسببببفل إىل  السياسببببات واعتمبببباد هنبببب  ينيلببببق
األعلبببببى ن إمتببببباج املعرعبببببة، مببببببا يبببببتالءم مبببببع  ببببببوذج 

 املساعدة التقنية الالمركزي بشكل متزايد.

ديسبببببببببببببببما/كامون األو   ال
2019 

شعبة التغذيبة والبنظم الغذائيبة، شبعبة 
الشبببببراكات، شبببببعبة تيبببببوير األعمبببببا  
وتعبئبببة املببببوارد، مكتبببب  االسببببرتاتيجية 

 والتخييت وإدارة املوارد

إن العمببببل لتيببببوير أدوات تعمببببيم التغذيببببة بشببببكل مننجببببي ن الامببببام  
امليببداع للمنظمببة وأطببر الا ببة القيريببة جببارر بالفعببل. وتببرد كيفيببة تنفيببذ 
ذلق ن وثيقة داخلية عنواهنا يالنن  امل سسي للمنظمة ن  ا  تعميم 
التغذيببة: ركببائز العمببل والرتتيبببات امل سسببيةي. وتضببع ركببائز العمببل هببذه 
أيضببباً أحكامببباً لتوسبببيع منصبببات التبببدري  واملعرعبببة، البببيت سبببيتم توسبببيع 

 . 2019مياقنا خال  عام 
 

وسببيتم إعببداد إرشببادات موسببعة عببن كيفيببة العمببل مببع كيامببات القيبباع 
املنظمببة بشببأن بنبباء اخلبباع الصببغاة واملتوسببية احلجببم وعقبباً لتوجينببات 

وستسبتفيد هببذه الشبراكات وبالتعباون مبع شببعبة الشبراكات ن املنظمبة. 
العملية مبن اخلباة املسبتمدة مبن العمبل امليبداع انباري ن  با  التغذيبة 

 مع الشركات الصغاة واملتوسية احلجم.
وسببيتم تيببوير أداة  ويل/تسببويق، بقيبببادة شببعبة تيببوير األعمببا  وتعبئبببة 

 قُبلت
 

 :6التوصية 
وتبببع أدوات لبببدعم تعمبببيم التغذيبببة بشبببكل أكثبببر 

ن الامبببببببام  امليبببببببداع ملنظمبببببببة األغذيبببببببة  ةمننجيببببببب
املشبببباريع  لإلشببببارة إىلوالزراعببببة: يعالمببببة تغذويببببةي 

؛ وأطلقبت اليت عينا مكو ن رئيسي خاع بالتغذيبة
مببببن التقييمببببات القيريببببة للتغذيببببة تببببدرجيياً   سلسببببلة

كجببببببببزء مببببببببن عمليببببببببة التحضببببببببا ل طببببببببر الا يببببببببة 
القيريببببة؛ وتوسببببيع ميببببا  مببببن منصببببات التببببدري  
وإدارة املعببببببارف احلاليببببببة نميببببببع مببببببو في املنظمببببببة 
واخلببببببااء االستشبببببباريا؛ وحتسببببببا التوجيببببببه بشببببببأن  
كيفية العمبل مبع كيامبات القيباع اخلباع الصبغاة 

اة  ويببببل عامليببببة قببببادرة علببببى ترمجببببة واملتوسببببية؛ وأد
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 اإلدارة على تقييم استراتيجية منظمة األغذية والزراعة ورؤيتها للعمل في مجال التغذيةرّد 
 رّد اإلدارة )ب( خطة اإلدارة

 قُبلت
 أو قبلت جزئياً 

 رُعضتأو 

 توصية التقييم )أ(
األموا  ارتتاعية 
الالفمة )معم أو 

 ال( )و(

اختاذها و/أو التعليقات بشأن القبو  انزئي  ارتجراءات الواج  الوحدة املس ولة )د( ارتطار الزمغ )هب(
 أو الرعا )ج(

 يرجى إدخال عنوان القسم، إن وجد
املوارد، لتعزيبز وتبوي عمبل املنظمبة ن  با  التغذيبة وجبذب مسباحتات 

 امليزامية.مالية من خارج 
الرجميببببببة املسببببببتحقة للمنظمببببببة، مببببببن خببببببال  املبببببب  ر 
الدوا الثاع املعغ بالتغذية وعقد العمل من أجل 
التغذيببببة وحتببببدي القضبببباء علببببى انببببوع، إىل مببببوارد 
ماليببة ميكببن للمنظمببة اسببتخدامنا لتوسببيع عملنبببا 
املعيبببببببباري وامليببببببببداع ن الببببببببنظم الغذائيببببببببة املراعيببببببببة 

 ية.للتغذ

شبببببببببعبة التغذيبببببببببة والبببببببببنظم الغذائيبببببببببة،  حيدد الحقاً  معم
 مكت  دعم املكات  امليدامية

أعباله، التوصبية ببأن تبقبى املنظمبة ن  5و 3سبق أن تناولت التوصبيتان 
طليعببة القضببايا الناشببئة بشببأن التغذيببة ن كاعببة أشببكاهلا، وتوليببد املعرعببة 

 وأتاحتنا للعمل.
 

املنظمببببة لتعزيببببز قببببدر ا علببببى الببببدعم حتديببببد وتتيلبببب  دعببببوة التقيببببيم إىل 
موعيبببة وكميبببة املبببوارد البشبببرية الالفمبببة، خاصبببة علبببى املسبببتويا ارتقليمبببي 
والقيبببري. وسبببتتم بلبببورة كميبببة هبببذه القبببدرة البببيت جيببب  أن تكبببون دائمبببة 

كزيببببادة م قتببببة ن القببببدرة، كجببببزء مببببن   ومقببببدار مببببا جيبببب  التخيببببيت لببببه
 االعتببببار أيضببباً للتبببداعيات حتبببديث اسبببرتاتيجية التغذيبببة، مبببع األخبببذ ن

  على املوارد.

 قُبلت
 

 :7التوصية 
ينبغببي علببى املنظمببة، ن هببذا الوقببت الببذي حتتبباج 
عيه إىل مواجنة حتبديات جديبدة مثبل البوفن الزائبد 
والبدامبببببة، والتغذيبببببة ن األفمبببببات والصبببببراعات، أو 
الببببنظم الغذائيببببة املسببببتدامة، أن تعببببزف قببببدر ا علببببى 

ومسبببببببباعد ا ومظرائنببببببببا دعببببببببم املكاتبببببببب  القيريببببببببة 
الوطنيا على تصبميم مشباريع وببرام  وسياسبات 
مراعيببة للتغذيببة، مببن خببال  انمببع بببا املزيببد مببن 
املناصبب  ن املكاتبب  ارتقليميببة وارتقليميببة الفرعيببة 
والقيريبببة، وفيبببادة م قتبببة ن القبببدرات ن اجملببباالت 

 التقنية انديدة.
 


