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 المقدّمة
 

ا لتقرير حالة يمثّ  -1 ل سوووووووذ التحذية أحد أبرد التاديات اةنمائية التي يواجععا العالق. ووتقر
الجوع المزمن. شووووووخ  من مليون  821، يعاني حوالي 2019العالق لعام  األمن الحذائي والتحذية تي

 موجز
 

، وخالل 2019إّن لجنة البرنامج تي دورتعا السادسة والعشرين بعد المائة تي مارس/آذار  
مناقشتعا تقييق استراتيجية منظمة األغذية والزراعة )المنظمة( ورؤيتعا للعمل تي مجال التحذية، 
قد أوصوووت بتاديذ هذه االسوووتراتيجية والرؤية. سووووش يععرال مشوووروع االسوووتراتيجية والرؤية 

مشكالت على اللجان الفنية للمنظمة )لجنة مصايد األسماك ولجنة الحابات ولجنة الزراعة ولجنة 
وعلى لجنة البرنامج تي دورتعا التاسووووووعة  2020السوووووولع( خالل دوراتعا المقرر عقدها تي عام 

. ومن المقترح أن تتمثّل 2020والعشوووووورين بعد المائة المقرر عقدها تي نوتمبر/تشوووووورين الثاني 
ومن الرؤية تي أّن النظق الحذائية تمّكن الجميع من االنتفاع بأنماط غذائية صوووووواّية مسووووووتدامة. 

الالدم لتعزيز دور المنظمة تي دعق خمسووووووة  المقترح أن تادّد االسووووووتراتيجية اةطار المفاهيمي
 وهي:تركيز شاملة  تمجاال
 

 تاقيق وضووووح تي الرؤية على المسوووتوى العالمي واةقليمي والوطني -1 مجال التركيز
ل إلى أنماط صوووووواّية مسووووووتدامة وبالتحييرات الالدمة  والمالي تي ما يتعلق بالتوصووووووّ

تدامة  ةحداث تاّول تي النظام الحذائي من أجل توتير هذه األنماط الصوووووواّية المسوووووو
 وتاسين التحذية.

 توطيد الشراكات بين أصااب المصلاة المتعددين وتدعيمعا من أجل -2 مجال التركيز
حداث التحييرات الالدمة تي السووياسووات والعمل على تعزيز الفعق المشووترك وااللتزام ب 
 توتير أنماط صايّة مستدامة.

 التزام الشووووركاذ على المسووووتوى العالمي واةقليمي والوطني والمالي -3 مجال التركيز
ا كامالر بتاديد الدور الذي تؤديه سووووياسوووواتعق القائمة تي ما يتعلق ب حداث التحيير،  التزامر

تي النظق الحووذائيووة، بمووا يشووووووموول االبتكووارات، وهو تاّول  والتزامعق بوو حووداث تاّول
 ضروري من أجل تعزيز اتساق السياسات وديادة أثرها. 

 كل الاوكمة على -4 مجال التركيز يا يل عمل ه لدان وتفع ية تي الب كات قدرات  جعل ال
المستويات العالمية واةقليمية والوطنية والمالية من أجل تمكين السياسات واالبتكارات 

 جراذات المتخذة من تاقيق غاياتعا المنشودة.ةاو
 تقوم الجعات الفاعلة على مسووووووتوى الاكومات وسوووووووائر أصووووووااب -5 مجال التركيز

المصلاة بتنفيذ السياسات واالبتكارات واةجراذات الالدمة ةحداث تاّول إيجابي من 
 أجل ضمان أن توتر النظق الحذائية أنماطرا صايّة مستدامة.

 
خطة التنفيذ التي تادد مجاالت التركيز تي وظائف المنظمة األسواسوية كيفية تنفيذ وسوتبيّن  

 هذه االستراتيجية تنفيذرا تعّاالر.
 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة البرنامج
 

إّن اللجنة مدعّوة إلى استعراال الخطوط العريضة التفصيلية وإسداذ التوجيعات بشأنعا  
 .الشاملة الخمسة التركيز بمجاالتيتعلق ما تي ما وال سيّ 
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من بين كل واحدة مليون طفل دون الخامسة من العمر من التقّزم، وتعاني امرأة  150ويعاني حوالي 
شوووووخ  من الودن الزائد  (2) اةنجاب من تقر الدم، ويعاني حوالي ملياري ثالث نسووووواذ تي سووووونّ 

خامسة من العمر من الودن مليون طفل دون ال 38مليون شخ  من السمنة و 672 من بينعق ويعاني
 الزائد.
 

عند إقرارها اقتراح تقييق االسووتراتيجيات المواضوويعية خالل  )اللجنة( لجنة البرنامجطلبت و -2
، أن يجري تنفيذ اسووتراتيجية 2017التي ععقدت تي مارس/آذار  دورتعا الاادية والعشوورين بعد المائة
ورؤيتعا للعمل تي مجال التحذية تي معلة سووووووت سوووووونوات بعد  منظمة األغذية والزراعة )المنظمة(

 .1ادهااعتم
 

لجنة تي العرضت استراتيجية المنظمة ورؤيتعا للعمل تي مجال التحذية على تقد ، وبالتالي -3
توصيات من بينعا وأصدرت اللجنة ، 2 2019دورتعا السادسة والعشرين بعد المائة تي مارس/آذار 

يع أشوووكال تاديذ اسوووتراتيجية المنظمة ورؤيتعا للعمل تي مجال التحذية من خالل التركيز على جم
 للمساذلة. متينسوذ التحذية وإيضاح مساهمات النظق الحذائية تي التحذية ووضع إطار 

 
 التطورات العالمية المرتبطة بالتغذية -أّوالا 

 
، استضاتت منظمة األغذية والزراعة باالشتراك مع منظمة 2014تي نوتمبر/تشرين الثاني  -4

الثاني المعني بالتحذية )المؤتمر الدولي( الذي اعتمد إعالن الصوووواة العالمية أعمال المؤتمر الدولي 
رسووووي إعالن روما رؤيةر مشووووتركة للعمل على . ويع 4وإطار العمل المصوووواح  له 3روما عن التحذية
شكاله كاتة، بما تي ذلك  من أجلالمستوى العالمي  سوذ التحذية بأ القضاذ على الجوع ووضع حد ل

على عشرة التزامات  الدقيقة والودن الزائد والسمنة، وهو ين ّ  نق  التحذية والنق  تي المحذيات
اللتزامات اتنفيذ  لالسووترشوواد بعا تيتوصووية  60عريضووة تي مجال السووياسووات. ويادد إطار العمل 

 .تنفيذرا تعاالر  التي يكرّسعا إعالن روما
 

ا من أهووداش التنميووة هوودتوور  17د المجتمع الوودولي بتاقيق تععووّ ، 2015وتي سووووووبتمبر/أيلول  -5
 عام واسوووتدامة بالول امن الجوع وأكثر إنصووواتر  خال   طريق ناو عالق  الالمسوووتدامة ترمي إلى تمعيد 

مع تزايد االعتراش بالتحذية  لجنة البرنامج. وتتواتق التوجيعات الصوووووووادرة عن التقييق وعن 2030
 كاتة بالتحذية والنظق الحذائية. لمسوووتدامةباعتبارها ماّركرا للتنمية المسوووتدامة، وبتأثّر أهداش التنمية ا

 مقاصوودوعالوةر على ذلك، يمكن لعمل المنظمة أن يسووعق مسوواهمة كبيرة تي دعق الاكومات لتاقيق 
  أهداش التنمية المستدامة الخاصة بعا.

                                        
 CL 156/3الوثيقة   1
 PC 126/3 الوثيقة  2
3  ml542a.pdf-http://www.fao.org/3/a 
4  mm215a.pdf-http://www.fao.org/3/a 
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ية 2016وتي أبريل/نيسوووووووان  -6 حذ مة لألمق المتادة إعالن روما عن الت عا ، أقّرت الجمعية ال
( )العقد( 2025-2016الخاص به، وأعلنت عقد األمق المتادة للعمل من أجل التحذية )وإطار العمل 

اة 5 70/2592بموج  القرار رقق  عة ومنظمة الصوووووو ية والزرا لذي تّوال كالر من منظمة األغذ ا
( االشووووووتراك تي تنفيووذ العقوود بووالتعوواون مع برنووامج األغووذيووة العووالمي 1العووالميووة بووالقيووام بمووا يلي: )

( ووضع إطار عمل للعقد عبر االستعانة بآليات 2دولي للتنمية الزراعية واليونيسف؛ )والصندوق ال
للتنسوويق مثل لجنة األمق المتادة الدائمة المعنية بالتحذية ولجنة األمن الحذائي العالمي، بالتشوواور مع 

العام  ( وإصوودار تقارير كل سوونتين يسووتعين بعا األمين3منظمات ومنتديات دولية وإقليمية أخرى؛ )
 لألمق المتادة ةطالع الجمعية العامة لألمق المتادة على تنفيذ العقد.

 
لك -7 مذكورة أعاله  أنّ  واألهق من ذ ية ال عالم لذي يمكن تؤكد التطورات ال ااسووووووق ا لدور ال ا

ي الوقت نفسووه، لنظق الحذائية أن تضووطلع به تي الاد من جميع أشووكال سوووذ التحذية؛ وتللزراعة وا
إحداث تاّول تي النظق الحذائية عن طريق تاويل التركيز من إنتاج ما للدعوة إلى  خقزالتي إعطاذ 
 غذائية صاية مستدامة. أنماطإلى ضمان  أغذيةيكفي من 

 
وتتمتع المنظمة بميزة نسوووووبية تي دتع عجلة التاسوووووينات تي النظق الحذائية بعدش تاسوووووين  -8

الوحيد الناشووووووو تي جوان  النظق الحذائية كاتة،  األنماط الحذائية على اعتبار أنعا الجعاد الدولي
إنتاج المنتجات الحذائية وتجميععا وتجعيزها وتوديععا واسوووتعالكعا والتخل  منعا، ونظق ويشووومل 

وباةضوواتة  إنتاج المااصوويل واةنتاج الايواني والحابات ومصووايد األسووماك وتربية األحياذ المائية.
إلى ذلووك، توو ن العووديوود من ماّركووات النظووام الحووذائي مثوول التجووارة الوودوليووة واةنترنووت والتجووارة 

عابرة للادود الوطنية بطبيعتعا، ما يبرد دور األمق ماركات اةلكترونية، وتحير المناخ، والعجرة، 
ري ةحداث تاّول تالتعاون على المسووتوى العالمي ضوورو الجنسوويات. ديالمتعدّ المتادة والشووركاذ 

 ة وتاقيق أهداش التنمية المستدامة.صايّ و تي النظق الحذائية من أجل توتير أنماط غذائية مستدامة
 
معالجة جميع أشووووووكال سوووووووذ التحذية  أن يشوووووومل عمل المنظمة تي مجال التحذيةل وال بدّ  -9

زيز حياة األتراد ة المسووووووتدامة. ويتمثل العدش من ذلك تي تعوالنعوال باألنماط الحذائية الصووووووايّ 
تاقيق أهداش التنمية المسووووووتدامة. وال بد أن يبقى تركيز عمل المنظمة منصووووووب ا على  ناووالتقدم 
 وتقييمه. األثرتي جميع األوقات، مع مسارات واضاة لكيفية التنفيذ وقياس  النتائج
 

 التغذية ضمن اإلطار االستراتيجي للمنظمة -ثانياا
 
 دستور منظمة األغذية والزراعة.يمثّل رتع مستويات التحذية العدش األول الذي ينّ  عليه  -10

الكامنة والجذرية لسوووذ التحذية ومن شووأنه أن المباشوورة و لمنظمة األسووباباألسوواسووي ل عملالويعالج 
  .األمقر الدعق لتاقيق مكاس  أكبر من خالل تاسين التحذية والتنمية تي يوتّ 

                                        
5  https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259&Lang=A 
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على نطاق  شاملموضوع مشترك وهي التحذية أّن ب منظمة األغذية والزراعةاعترتت قد و -11
ية للفترة  .المنظمة 2017-2016وقد حدّد برنامج العمل والميزان

ية تي عمل المنظمة  إدراج 6 حذ الت
ترصة لتيسير تنسيق مسارات عمل  بالفعل وأتاح ذلك من أهداش المنظمة. 6كجزذ من العدش ككّل 

تاقق معايير المنظمة وتوجيعاتعا كي المنظمة المتعددة ومواذمتعا من أجل ضوووووومان اتّسووووووواقعا ول
 .أثر لعاأقصى ممارساتعا الفضلى و
 

 خارطة الطريق -استراتيجية المنظمة ورؤيتها للعمل في مجال التغذية -ثالثاا
 
على طل  لجنة البرنامج تي دورتعا السووادسووة والعشوورين بعد المائة، وضووعت المنظمة  بناذر  -12

الطريق لتاديذ اسوتراتيجية المنظمة ورؤيتعا للعمل تي مجال  لتمعيدالخطوط العريضوة التفصويلية 
اةجراذات التحذية. وتشمل تفاصيل عملية وضع الوثيقة النعائية استنادرا إلى هذه الخطوط العريضة 

 :اليةالت
 

للخطوط العريضووة التفصوويلية خالل دورتعا السووابعة والعشوورين  لجنة البرنامجمناقشووة  )أ(
 بعد المائة؛

دورات لجنة مصووووايد األسووووماك ولجنة  والرؤية تيمناقشووووة مشووووروع االسووووتراتيجية  (ب)
 ؛2020المقرر عقدها خالل عام  مشكالت السلع الحابات ولجنة الزراعة ولجنة

لبرنامج تي دورتعا التاسوعة والعشورين بعد المائة )نوتمبر/تشورين الثاني مواتقة لجنة ا (ج)
( على مشوووروع اسوووتراتيجية المنظمة ورؤيتعا للعمل تي مجال التحذية وإصووودار 2020

 ؛بعذا الصدد توصيات

إقرار مجلس المنظمة تي دورته الرابعة والسوووووتين بعد المائة )ديسووووومبر/كانون األول  (د)
 والرؤية المتصلتان بعمل المنظمة تي مجال التحذية.( لالستراتيجية 2020

 
 هذا الفريق تني لوضع االستراتيجية والرؤية. ويتألف معامتريق إنشاذ  ية،خطوة أول، كتقّ و -13

لمنظمة من أجل تقديق المقّر الرئيسوووووي لمن ممثلين عن جميع المكات  اةقليمية واةدارات الفنية تي 
 المنظمة.المساهمات من مختلف إدارات 

 
وسوش تتاح مساهمات األعضاذ تي مشروع االستراتيجية والرؤية من خالل اللجان الفنية  -14

، وسوووووووش تدرج تي اسووووووتراتيجية المنظمة 2020للمنظمة خالل الدورات التي سووووووتعقدها تي عام 
ورؤيتعا التي سووووتعرال على لجنة البرنامج تي دورتعا التاسووووعة والعشوووورين بعد المائة لكي تواتق 

 .2020عليعا بصيحتعا النعائية تي نوتمبر/تشرين الثاني 
 
نطاق أن يكون واسووع ال ا ال بدّ ا ضووخمر وتتطلّ  مواجعة التاديات العالمية لسوووذ التحذية جعدر  -15

االسووووتراتيجية والرؤية من هذه ولذلك، سووووتلتمس المنظمة المسوووواهمات تي  ومنسووووقرا تنسوووويقرا جيدرا.
التي توجد منظمة الصوواة العالمية واليونيسووف والوكاالت  تيعقالشووركاذ الخارجيين الرئيسوويين، بما 

  .2020وستجري المشاورات الثنائية خالل النصف األول من عام مقارها تي روما. 
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( عرال 1)عن هذه العملية بما يلي:  والرؤية المنبثقةع أن تقوم االسووووووتراتيجية ومن المتوقّ  -16
ميزات الالتاديات الرئيسوية تي مجال التحذية و الخيارات االسوتراتيجية وأولويات العمل اسوتنادرا إلى

ية ية(؛  للمنظمة النسووووووب ( وتوجيه عمل المنظمة 2))على المسووووووتويات العالمية واةقليمية والوطن
وسوووش  التحذية.تي مجال هذه الخيارات تي تنفيذ عمل المنظمة  أثر( وتعزيز 3)التحذية؛ للنعوال ب

االسوووووتراتيجية مع مراعاة  تطبيقسوووووتكمل االسوووووتراتيجية والرؤية بخطة تنفيذ ترد تيعا تفاصووووويل تع 
 السياقات واألولويات المختلفة.

 

الخطوط العريضة  - تها للعمل في مجال التغذيةاستراتيجية المنظمة ورؤي -رابعاا
 التفصيلية

 
سوش تشمل االستراتيجية والرؤية األقسام التالية: المقدمة والسياق والرؤية؛ النعج؛ المبادئ  -17

 المساذلة.إطار المتوقعة؛ وسائل التنفيذ؛ و مجاالت التركيزالعامة؛ 
 
، أال هذه الوثيقة ورؤيتعا بشووورح الحرال منسوووتعّل اسوووتراتيجية المنظمة سووووش تع  :المقدمة -18
"تاديد هدش منظمة األغذية والزراعة ودورها ونعجعا االسووووووتراتيجي تي دعق التحذية الجيدة  وهو

مساهمة المنظمة تي دعق التحذية الجيدة  تبرد المقدّمةسوش و جميع أشكاله".بومعالجة سوذ التحذية 
ا ومستقبالر، وتوّضح أن الحذائية  مجال التحذية ينصّ  على األنماط منظمة تيالتركيز عمل  حاضرر

سيراوستبيّن المقدّمة ك النظق الحذائية. ضمنة المستدامة الصايّ  لتاقيق  يف تشّكل التحذية عامالر أسا
األهداش المشووووتركة للمنظمة ودعق البلدان تي تاقيق غاياتعا المتصوووولة بأهداش التنمية المسووووتدامة. 

تقوم المنظمة بتعزيز نعج التحذية على نطاق المنظمة من أجل الوتاذ وسوش تؤكد على ضرورة أن 
. وسوووتظعر المقدّمة 2025-2016عقد األمق المتادة للعمل من أجل التحذية للفترة  تي إطاربالتزاماتعا 
منذ اعتماد االسووووتراتيجية والرؤية بصووووورة ملاوظة تركيزها على التحذية  تي ديادةالمنظمة نجاح 
 وسووتسووتند التوصوويات إلى تقييق اسووتراتيجية المنظمة ورؤيتعا للعمل تي مجال التحذية. 2012تي عام 

 سنوات. خمسوستكون مدة نطاقعا الزمني ، 2012التي تق اعتمادها تي عام 
 
: سيشرح هذا القسق العوامل التي تؤثر تي تاديذ استراتيجية المنظمة ورؤيتعا السيـاااااااا  -19

 للعمل تي مجال التحذية: 
 

م عديدة )مثل العزال والتقزّ  أشووكاالويتّخذ  رع ذ سوووذ التحذية آخذ تي التحيّ ّن طبيعة إ )أ(
 .معمة وجميع هذه األشووووووكالالودن الزائد والسوووووومنة( ووالنق  تي المحذيات الدقيقة 

ا التادي المرتبو ب ويشوومل  موبالن المتصوولةالمعدية  األمراال غيرسوووذ التحذية أيضوور
ويرتبو انعدام األمن  .يالعالم الصوووعيد الحذائي، وهي السوووب  الرئيسوووي للوتيات على

 األمقعلى  وإن كان سووووووذ التحذية ال يقتصووووور الحذائي بجميع أشوووووكال سووووووذ التحذية
عووالمي  إنووه تاوودّ  بوول  ؛يعووانون من انعوودام األمن الحووذائيوالمجتمعووات واألتراد الووذين 

 ؛تواجعه البلدان كاتة

على سوووذ التحذية، وتتأثر به على السووواذ،  رئيسووية تؤثريشووعد العالق تحيرات هيكلية  (ب)
ع تسوووارع مثل تحير المناخ والنزاعات وغيرها من األدمات، و النمو السوووكاني والتوسوووّ

 ؛الاضري، والفقر

وقد شوووعد العقد الماضوووي وضوووع أهداش جديدة )أهداش التنمية المسوووتدامة( والعديد من  (ج)
والفرص )مثول عقود عمول األمق المتاودة للعمول من أجول التحوذيوة( لتافيز المبوادرات 

 عنى بالتحذية.دد المنظمات التي تع التقدم تي مجال التحذية، وديادة ع
 
عملية  ادده رؤية االسوووتراتيجية عملية وضوووع االسوووتراتيجية نفسوووعا وتسووووش توّج   :الرؤية -20

ها. يذ ية تي أّن النظق  التخطيو لتنف ثل الرؤ ية تمّكن الجميع من االنتوتتم حذائ ية ال غذائ ماط  بأن فاع 
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لمسوووتدامة، اة تواتر األنماط الحذائية الصوووايّ النظق الحذائية بعبارة أخرى، تعّزد  ة مسوووتدامة.صوووايّ 
سبية التي تتمتع بعا  والقدرة على تاّمل تكاليفعا وتقبّلعا وجاذبيّتعا. شدّد هذه الرؤية على الميزة الن وت

ركيزها على جان  التحذية المرتبو باألغذية، وعلى دور النظق الحذائية تي دعق المنظمة من خالل ت
الثقاتية، وواالجتماعية  ،ة، مع مراعاة الشوووووواغل البيئيةالسوووووّكان تي االنتفاع بأنماط غذائية صوووووايّ 

ية المسوتدامة" وقد تشومل الرؤية تعريف المقصوود بمصوطلح "األنماط الحذائية الصواّ  واالقتصوادية.
ة اقيق أنماط غذائية صوووايّ تشووومل سوووالمة األغذية( ومصوووطلح "نعج النظق الحذائية" لت كونعا مثالر )

 مستدامة.
 
 تيا من هذه الرؤية، يكون التركيز الرئيسوووي لعمل المنظمة تي مجال التحذية انطالقر  :النهج -21

المية واةقليمية دعق تنفيذ السووياسووات واالبتكارات واألنشووطة عبر النظق الحذائية على المسووتويات الع
شأنه تمكين انتفاع الجميع بأنماط غذائية صايّ  ستند هذا  ة مستدامة.والوطنية والمالية، ما من  وسي

من سوولسوولة اةمدادات الحذائية إلى  أي-النعج إلى خبرات المنظمة تي جميع مجاالت النظام الحذائي 
 بيئة األغذية وصوالر إلى سلوك المستعلك.

 
( 1سووووووش يسوووووترشووووود عمل المنظمة تي مجال التحذية بالمبادئ التالية: ) :التوجيهيةالمبادئ  -22

ينبحي النعوال بالمسوواواة بين الجنسووين و( 2يتمتع جميع األتراد باق الاصووول على الحذاذ الكاتي؛ )
للقضاذ ة حاسمة أهميبالشراكات وتتسق ( 3وتجنّ  اآلثار السلبية المتصلة بنوع الجنس؛ ) نصاشوباة
االعتراش بالدور القيادي الذي يضووطلع به الشووركاذ تي سووائر ، ويتق جميع أشووكال سوووذ التحذيةعلى 

قائق  نعج اتّباع وينطوي( 4المجاالت الايوية مثل تعزيز النظق الصووووواية والتعليق، ودعق هذا الدور؛ )
الحذائية لتصووووووبح األنماط  تي ما بينعاوتاقيق التوادن الماتملة  تاديد المقايضووووووات على النظق على
، وذلك عن طريق مقارنة للجميع وجاذبةمقبولة لتكون و ،بأسوعار معقولةمتواترة  المسوتدامة ةايّ الصو
ياسوووووووات واةجراذات  أثر ئة مع مختلفمختلف السوووووو مة )البي تدا ن  االسوووووو تة و جوا قا المجتمع والث

 للخطر. صاة األترادتعريض دون من واالقتصاد( 
 
نادرا إلى الرؤية والمبادئ التوجيعية المشوووار إليعا آنفرا، سووووش اسوووت :المتوقعة مجاالت التركيز -23

اةطار المفاهيمي الذي يمكن من خالله تاقيق للعمل تي مجال التحذية  المقترحة سووووووتراتيجيةتادد اال
 :والمتسقة مع اةطار االستراتيجي للمنظمة التالية الشاملة مجاالت التركيز

 
وضووع رؤية لألنماط الصووايّة المسووتدامة وخارطة طريق للتحييرات  -1 مجال التركيز )أ(

الرئيسية تي النظق الحذائية الالدمة لتاقيق هذا العدش. تاقيق وضوح تي الرؤية على 
ل إلى أنماط  ما المسووووووتوى العالمي واةقليمي والوطني والمالي تي بالتوصوووووووّ يتعلق 
تي النظام الحذائي من أجل توتير صايّة مستدامة وبالتحييرات الالدمة ةحداث تاّول 
 هذه األنماط الصايّة المستدامة وتاسين التحذية.

االتفاق وااللتزام على ناو أكبر على المسووووووتويين العالمي والوطني  -2 مجال التركيز (ب)
ةحداث التحيير المنشود. توطيد الشراكات بين أصااب المصلاة المتعددين وتدعيمعا 

المشووووترك وااللتزام ب حداث التحييرات الالدمة تي السووووياسووووات من أجل تعزيز الفعق 
 والعمل على توتير أنماط صايّة مستدامة.

التزام البلدان ب جراذ التاسوووينات الالدمة التّسووواق السوووياسوووات على  -3 مجال التركيز (ج)
عالمي واةقليمي  بأكمله. والتزام الشووووووركاذ على المسووووووتوى ال حذائي  نطاق النظام ال

ا كامالر بتاديد الدور الذي تؤديه سووووووياسوووووواتعق القائمة تي ما والوطني  والمالي التزامر
يتعلق ب حداث التحيير، والتزامعق ب حداث التاّول اةيجابي، بما يشوووووومل االبتكارات، 

 وهو تاّول ضروري من أجل تعزيز اتساق السياسات وديادة أثرها. 
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درات كاتية تي البلدان وتفعيل عمل تعزيز قدرات التنفيذ. جعل الق -4 مجال التركيز (د)
هياكل الاوكمة على المسووتويات العالمية واةقليمية والوطنية والمالية من أجل تمكين 

 السياسات واالبتكارات واالجراذات المتخذة من تاقيق غاياتعا المنشودة.

ة على تنفيذ السياسات واالبتكارات واةجراذات. تقوم الجعات الفاعل -5 مجال التركيز (ه)
مسوووووتوى الاكومات وسوووووائر أصوووووااب المصووووولاة بتنفيذ السوووووياسوووووات واالبتكارات 
واةجراذات الالدمة ةحداث تاّول إيجابي من أجل ضوووووومان أن توتر النظق الحذائية 

 أنماطرا صايّة مستدامة.
 

 وسائل التنفيذ -خامساا
 
 مجاالت التركيز لتاقيقستوّضح االستراتيجية بالتفصيل الوسائل التي ستستخدمعا المنظمة  -24

جّسد ت ،لعمل المنظمةركائز خمس وسيجري توجيه العمل بفضل  هذه وستكون مقترنة بخطة تنفيذ.
سية المنظمة  من وظائفوظيفة منعا  كل شكّ معر  الركائزهذه تتفاعل وساألسا ل النموذج المنطقي ا لت
التعديالت الالدمة اسووووتنادرا إلى ، وسوووويتّق تي الوقت نفسووووه االسووووترشوووواد بعا ةجراذ لتحييرحداث اة
 لسياق واألولويات.ا
 
وظيفة المنظمة األسوووواسووووية المتمثلة تي إتاحة المعلومات، سووووتقوم المنظمة ل: وتقرا 1 الركيزة -25

بجمع البيانات وإجراذ عمليات التاليل وتوليف األدلة. وعلى الصوووووعيد العالمي، سووووويؤدي ذلك إلى 
بعا تي عملية بلورة رؤية التحيير ناو أنماط غذائية صوووواية إصوووودار منتجات معرتية لالسووووترشوووواد 

تي النظق الحذائية لتوتير الالدمة  ، وإتاحة الخيارات ةحداث التحييرات الرئيسوووويةعاوتعم مسووووتدامة
يل  ية، وتال حذائ ماط ال قايضووووووواتهذه األن ماعي الم ية واألثر االجت مة البيئ تدا قاتي و بين االسوووووو الث
سوويؤدي تالسووياسووات. أما على الصووعيد الوطني، بين تسوواق االة لتاسووين واالقتصوواد، والسووبل الممكن
يمكن االسووترشوواد بعا لوضووع السووياسووات بلدان عن الإعداد تقارير تاليلية مجال التركيز األول إلى 

مشوووترك يسوووتند إلى السوووياق المادد للتاديات واالسوووتجابات المالية واتخاذ اةجراذات وتوتير تعق 
 ائية صايّة مستدامة.للتوّصل إلى أنماط غذ

 
سية المتمثلة تيلوتقرا : 2 الركيزة -26 والشركاذ،  الدول لتقى يجمعتوتير م وظيفة المنظمة األسا
 منظمة األغذية والزراعة، سووتقوم الشووركاذ تي التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص يشووملبما 

ا  ممثالر باعتبارها   حولالمشووووووترك  والفعقتعزيز الاوار و بتيسوووووويربه،  اموثوقر و اماايدر ووسوووووويطر
. مسووووتدامةلتوتير أنماط غذائية صووووايّة  النظق الحذائية تي إيجابي ةحداث تاّولالتحييرات الالدمة 

المسوواذلة المتبادلة على جميع المسووتويات على شووراكات جديدة وأقوى و إقامةينطوي ذلك على سووو
 المشتركة والثقة والمشاركة. ارشالمعاستنادرا إلى 

 
توتير الدعق تي مجال السوووياسوووات،  وظيفة المنظمة األسووواسوووية المتمثلة تيلوتقرا : 3 الركيزة -27

سووووتقوم المنظمة ب شووووراك البلدان والشووووركاذ تي تاليل السووووياسووووات لتاديد الدور الذي تضووووطلع به 
السياسات القائمة من أجل التوّصل إلى أنماط غذائية صايّة مستدامة، وسدّ الثحرات تي السياسات، 

سووياسووات وأثرها على نطاق النظام الحذائي وتاديد التحييرات واالبتكارات الالدمة لتعزيز اتسوواق ال
  كلّه.
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تنمية القدرات، سووووووتقوم المنظمة  وظيفة المنظمة األسوووووواسووووووية المتمثلة تيلوتقرا : 4 الركيزة -28
بتعزيز القدرات الوطنية على مسووتوى األتراد والمنظمة والسووياسووات من أجل تيسووير إنشوواذ هياكل 

 لسياسات واةجراذات.للاوكمة وإقامة الشراكات الالدمة لتنفيذ ا
 
ا لوظيفووة المنظمووة األسووووووواسوووووويووة المتمثلووة تي 5 الركيزة -29 المعووارش والمعووارات  تبووادل: وتقوور

الالدمة بعدش ضوومان حسوون المسوواعدة الفنية التخاذ اةجراذات بتوتير المنظمة  سووتقوموالخبرات، 
 أجل تبادل الدرايةالميدان من الجماعية للمنظمة تي  المعارشذلك  وسوووووويتيحهذه الوظائف.  أداذ

 .بأكمله النظام الحذائي على نطاقتعزيز العمل بعدش  والمعارات والخبرات
 

 إطار المساءلة -سادساا
 
سوووتكون اسوووتراتيجية المنظمة ورؤيتعا مقترنةر ب طار للمسووواذلة يتماشوووى مع آليات المنظمة  -30

ل الحرال من ذلك تي توتير إطار لضوووومان يتمثّ سوووولة. وذالخاصووووة بالبرامج ورتع التقارير والمسووووا
سوووتراتيجية، ورصووود أثر اال تنفيذمسوووؤولة عن  منظمة باعتبارها مسووواذلة منظمة األغذية والزراعة

قةخذة اةجراذات المتّ  هذه  والمتوات مة، وتقييق أثر  تدا ية المسوووووو هداش التنم هداش المنظمة وأ مع أ
 اةجراذات.

 


