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 موجز

  مت النظر يف تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية
الرب�مج وأحاطت جلنة . 2018يف مايو/أ�ر للجنة الرب�مج ن بعد املائة يوالعشر  الرابعة) يف الدورة 1االسرتاتيجي  (اهلدف

وتنفيذه، واتفقت مع التوصيات األربعة الصادرة،  1حيث تصميم اهلدف االسرتاتيجي  للتقييم منا ابلنتائج اإلجيابية علمً 
 وأثنت على اإلجراءات واألطر الزمنية املقرتحة الواردة يف رّد اإلدارة. 

 :ودعت التوصيات املنظمة إىل القيام مبا يلي 
دمج أفضل للبلد�ت واحلكومات احمللية، واألوساط األكادميية ومعاهد التدريب الوطنية، واملعهد الدويل لبحوث  )1(

سياسات األغذية، واجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية (حتليل السياسات وتقييمها)، ومنظمات املزارعني، 
 نيحنااملف شاتكاسو  ؛1ئج واألنشطة مبوجب اهلدف االسرتاتيجي ومنظمات املستهلكني، والقطاع اخلاص، يف إطار النتا

  ؛ردواملا ئةعبت اتيلوآ ينييدقللتا ريغ
 ؛القدرات لدعم تنفيذ السياسات وحتليلها على املستوى القطريتعزيز  )2(
ز�دة الوعي بشأن املسارات من الزراعة إىل التغذية، وز�دة االهتمام بتنويع األمناط الغذائية كوسيلة ملعاجلة مشكلة الوزن  )3(

 يف ذلك من املنظور اجلنساين، وتعزيز الزراعة والسياسات واالهتمامات يف جماالت تنسيق التغذية؛الزائد والسمنة، مبا 
 الدعوة إىل سياسات إمنائية أكثر استدامة وإنصافاً، ابالعتماد على جمموعة متنوعة من قنوات املشورة والدعوة. )4(

  ًما يلي: توسيع نطاق الشركاء املشمولني إبطار نتائج ا يف معاجلة التوصيات األربع من خالل ا كبريً وأحرزت املنظمة تقدم
؛ وتعزيز القدرات على املستوى القطري لتقدمي دعم سياسايت قائم على األدلة للحكومات والشركاء 1اهلدف االسرتاتيجي 

ت من الزراعة والنظم ؛ وز�دة االنتباه إىل التنويع الغذائي واملسارا2هدف التنمية املستدامة  مقاصدالتنمية من أجل حتقيق  يف
الغذائية إىل التغذية والنظم الغذائية الصحية على املستو�ت العاملية واإلقليمية والقطرية؛ ومن خالل الدعوة إىل سياسات 

 ا من خالل جمموعة واسعة من قنوات املشورة والدعوة.إمنائية أكثر استدامة وإنصافً 

  يف سياق اجلهود  1يف تنفيذ إجراءات املتابعة لتقييم اهلدف االسرتاتيجي وترحب إدارة املنظمة بفرصة عرض التقدم احملرز
املتزايدة اليت تبذهلا املنظمة لدعم البلدان يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وابلنظر إىل نطاق إجراءات املتابعة لتقييم اهلدف 

، 2ا يف النتائج األولية لتقييم مسامهات املنظمة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة أيضً  ، ينظر استعراضها1االسرتاتيجي 
 يف إطار بند منفصل. ،للجنة الرب�مج الثامنة والعشرون بعد املائةاملقدمة إىل الدورة 

  ًنظم األغذية والزراعة لتحقيق أهداف  حتّولا بيد واجلهود املتضافرة للعمل حنو وتوفر املبادرات اجلديدة، مثل مبادرة العمل يد
التنمية املستدامة، مداخل إضافية لتسريع مسامهة املنظمة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف مجيع 

 أشكاله، مع ضمان اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية. ويتم إبراز ذلك يف حتديد اخلطوات التالية.
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 املطلوبة من جلنة الرب�مجالتوجيهات 

  ًتقييم على ا ابلتقدم احملرز يف تنفيذ اإلجراءات املتفق عليها يف رّد إدارة املنظمة إن جلنة الرب�مج مدعوة إىل اإلحاطة علم
) وتقدمي التوجيه 1مسامهة املنظمة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية (اهلدف االسرتاتيجي 

 االقتضاء. حسب
 مسودة املشورة

 إن اللجنة:

  ًرّد اإلدارة؛ اإلجراءات املتفق عليها يفا ابلتقدم احملرز يف تنفيذ أحاطت علم 
  األمن الغذائي والتغذية هلدف  مقاصدملنظمة األغذية والزراعة و  1أكدت االرتباط املباشر بني اهلدف االسرتاتيجي و

 ؛3و 1، وكذلك الصلة الوثيقة أبهداف التنمية املستدامة األخرى، وال سيما اهلدفني 2التنمية املستدامة 
  النظم  حتّولا بيد واجلهود املتضافرة اجلديدة للعمل حنو ا أبن املبادرات اجلديدة، مثل مبادرة العمل يدً أحاطت علمً و

 الغذائية، توفر نقاط دخول إضافية لتسريع مسامهة املنظمة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة املتعددة.
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 حملة عامة/النقاط البارزة –أوًال 
 

اإلدارة  ترحب إدارة منظمة األغذية والزراعة بفرصة عرض التقدم احملرز يف تنفيذ اإلجراءات املتفق عليها يف ردّ  1-
مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية  تقييم على

 1).1 االسرتاتيجي (اهلدف
 

وحتسني جودته  1وقدم التقييم أربع توصيات لتوسيع نطاق الدعم الذي تقدمه املنظمة للهدف االسرتاتيجي  2-
 ستفادة من امليزة النسبية للمنظمة. املستو�ت القطرية واإلقليمية والعاملية، ابال على

 
كبرية لضمان إجراءات املتابعة وتعزيز االتساق يف معاجلة اجملاالت   اواستجابة للتوصيات، بذلت إدارة املنظمة جهودً  3-

. وتتماشى إجراءات املتابعة بشكل كامل مع عملية مراجعة وحتديث رؤية املنظمة واسرتاتيجيتها يف ليت مت إبرازهاااألربعة 
 . 1جمال التغذية، وهي وثيقة الصلة بتوصيات تقييم اهلدف االسرتاتيجي 

 
 احملرز يف ما يتعلق بتوصيات التقييم األربعةموجز التقدم  –ا اثنيً 

 
 تنفيذ اإلجراءات اإلدارية األربعة اليت تضمنتها مصفوفة رّد اإلدارة ابعتبارها "جيدة"  مت تقييم التقدم احملرز يف 4-

التقرير. ويرد أد�ه موجز . وترد قائمة تفصيلية ابإلجراءات املتخذة لالستجابة لكل توصية يف املرفق هبذا )6("ممتازة"  أو) 5(
 نتائج هذه اإلجراءات. عن

 
. 1، وّسعت املنظمة نطاق الشركاء الذين يشملهم إطار نتائج الرب�مج االسرتاتيجي 1لتوصية ا على اردً و  5-

، 2019 عام املثال، عقب إطالق إطار خطة عمل منظمة األغذية والزراعة حول الغذاء يف املناطق احلضرية يف سبيل وعلى
عززت املنظمة مشاركتها مع احلكومات احمللية والسلطات البلدية والسلطات احمللية الفرعية األخرى، ملعاجلة استمرار وقوع 

أصحاب  املنظمة مشاركتها مع وطدتمشاكل تتعلق ابنعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف سياق التوسع احلضري. كما 
ا تعزيز التعاون مع منظمات . ومت أيضً 2030سامهة القطاع يف حتقيق خطة عام املصلحة من القطاع اخلاص بغية تسخري م

املستهلكني، إلدماج وجهات نظر املستهلكني بشكل أفضل يف سياسات وبرامج األمن الغذائي والتغذية. وتشارك املنظمة 
الدويل والوطين، لدعم احلكومات يف عدد متزايد من الشراكات مع مؤسسات املعرفة واألوساط األكادميية على الصعيدين 

 واألوساط اإلمنائية من خالل التحليل وتنمية القدرات وإسداء املشورة بشأن السياسات القائمة على األدلة.
 

 وتوطيد، قامت املنظمة بتوسيع 2021قمة األمم املتحدة حول النظم الغذائية يف عام ؤمتر ويف ضوء االستعدادات مل 6-
من أصحاب املصلحة يف النظم الغذائية على املستو�ت العاملية، واإلقليمية، والوطنية، والوطنية شراكاهتا مع جمموعة كاملة 

الفرعية، وابلتعاون الوثيق مع وكاالت األمم املتحدة األخرى. واهلدف من ذلك هو تعزيز حتّول النظم الغذائية ملساعدة 

                                                            
1  http://www.fao.org/3/mw696ar/mw696ar.pdf  

http://www.fao.org/3/mw696ar/mw696ar.pdf
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ى القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية جبميع البلدان على حتقيق أهداف التنمية املستدامة، مع الرتكيز عل
 أشكاله، وضمان إدارة املوارد الطبيعية والبيئة على حنو مستدام.

 
، عززت املنظمة القدرات القطرية من خالل تقدمي املساعدة يف جمال السياسات القائمة 2التوصية ا على وردً  7-

 . ومن خالل بر�مج2هدف التنمية املستدامة  قاصدماألدلة، ودعم جهود احلكومات والشركاء يف التنمية حنو حتقيق  على
، لًداب 25، مت إجراء حتليالت لفعالية السياسات يف )FIRSTأتثري األمن الغذائي والتغذوي واملرونة واالستدامة والتحول (

مية املستدامة هدف التن قاصدمم حنو دمما وّفر أدلة موضوعية بشأن االختناقات األساسية يف جمال السياسات اليت تعيق التق
 اتختصيص املوارد واالستثمار املتعلقة ابألمن الغذائي والتغذية. وتقرتح التحليالت خيارات ذات أولوية لكل بلد لتحسني  2

وتنمية القدرات لدعم األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة والنظم الغذائية. وتقدم حتليالت فعالية السياسات توجيهات 
على أرض الواقع ملنظمة األغذية والزراعة بتقدمي دعم  FIRST. ويسمح وجود بر�مج FIRSTة من بر�مج للمرحلة التالي

على األمن الغذائي  19-كوفيد  التنمية يف استجاابهتم لتأثريات جائحة  مباشر للحكومات والشركاء يفايتحتليلي وسياس
 والتغذية والزراعة والنظم الغذائية.

 
وتتبادل دروسا قيمة من جتارب البلدان، من خالل حتليل شامل لعدة بلدان لتقارير فعالية وتستخلص املنظمة  8-

، يتم استكماله بتحليل كمي عاملي ابلتعاون مع املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية مبا يف ذلك 25السياسات الـ
والنظم الغذائية على مفرتق طرق: ملخص لنتائج حتليل  "الزراعة نعالقادم  ملطبوعامراجعة لألدبيات. ويتم توثيق النتائج يف 

وبدأت املنظمة ابلتحضري لتقارير استعراضات عامة عن حالة األمن الغذائي والتغذية يف بلدان خمتارة  شامل لعدة بلدان".
ير وطين لباكستان. تقر  عدادإل 2019(تقارير وطنية حلالة انعدام األمن الغذائي)، مع توقيع االتفاقية األوىل يف مارس/آذار 

 ويتم هذا اجلهد ابلتعاون الوثيق مع السلطات الوطنية واملنظمات الدولية. 
 

، زادت املنظمة من مستوى اهتمام الشركاء العامليني واإلقليميني والقطريني بشأن املسارات 3التوصية ا على وردً  9-
الزراعة إىل التغذية والنظم الغذائية الصحية، وأدوار الزراعة املستدامة والتنوع البيولوجي يف تنويع وحتسني نوعية النظم  من

الغذائية ومعاجلة الوزن الزائد والسمنة واألمراض غري املعدية املرتبطة ابألمناط الغذائية. وعالوة على ذلك، تستخدم املنظمة 
: "تشجيع األمناط الغذائية الصحية والوقاية من مجيع أشكال سوء التغذية" كفرصة 2021-2020موضوع فرتة السنتني 

هامة لتعزيز دمج التغذية يف عمل املنظمة املشرتك وإشراك األجهزة الرائسية يف املنظمة، مبا يف ذلك املؤمترات اإلقليمية. 
، على ز�دة لسياساتواملذكرات التوجيهية ل ،د الدعوةوساعدت أدوات البيا�ت اجلديدة واحملسنة، ومنتجات املعرفة، وموا

حصول البلدان األعضاء على األدلة الالزمة لدعم السياسات واخلطط والربامج الوطنية بشأن األمن الغذائي والتغذية 
 أفضل. بشكل

 
والتغذية، أدت التدخالت ويف ما يتعلق بتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف الريف يف سياق األمن الغذائي  10-

طريق  يف عدد من البلدان على املركزة إىل تعزيز القدرات املؤسسية والبشرية ملعاجلة الشواغل الرئيسية املتعلقة ابلسياسات
(القضاء على اجلوع) وهدف التنمية املستدامة  2 املستدامة ، وال سيما يف إطار هدف التنميةالوفاء ابلتزامات التنمية الوطنية

 (املساواة بني اجلنسني). 5
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قنوات  ا من خالل جمموعة واسعة من، دعمت املنظمة إىل سياسات إمنائية أكثر استدامة وإنصافً 4التوصية ا على وردً  11-

ما بينها، حيث يواصل  املنظمة بنشاط احلوارات داخل الربملا�ت ويفاملشورة والدعوة. وعلى وجه اخلصوص، دعمت 
الربملانيون لعب دور حموري يف مكافحة اجلوع ومجيع أشكال سوء التغذية من خالل تعزيز بيئية تشريعية مواتية وتشكيل 

 حتالفات وشراكات بشأن األمن الغذائي والتغذية.
 

 2 اكّثفت املنظمة جهودها لتكييف اخلطوط التوجيهية واملبادئ املعتمدة عامليً ،  1 وبدعم من الرب�مج االسرتاتيجي -12
 ابلسياسات والعمليات التشريعية اجلارية.  سرتشادهااالسياقات الوطنية واحمللية وضمان  مع

 
 فاق املستقبلآالتحد�ت و  –ا اثلثً 

 
ا. ا ومالئمً ا هامً األمن الغذائي وسوء التغذية موضوعً ال يزال تركيز املنظمة على القضاء على اجلوع وانعدام  13-

ارتفاع عدد �قصي التغذية املوثق يف التقارير الثالثة األخرية عن حالة انعدام األمن الغذائي والتغذية (تقارير حالة  يشريو 
، يظل الرتكيز أنه ال يوجد وقت للتهاون. وعالوة على ذلكإىل ) 2019و 2018و 2017انعدام األمن الغذائي لألعوام 

، وز�دة معدالت التوسع احلضريا يف سياق التحد�ت الناشئة، مثل تغري املناخ، واهلجرة، و األمن الغذائي والتغذية مهمً  على
الوزن الزائد والسمنة واألمراض غري املعدية املرتبطة ابألمناط الغذائية، ابإلضافة إىل الضغوط على النظم الغذائية وسبل العيش 

 .19-كوفيد  جائحةتفشي األمراض املعدية واألوبئة مثل احمللية والعاملية نتيجة 
 
وتتطلب معاجلة األسباب اجلذرية للجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية جبميع أشكاله، أن تكون الركائز  14-
واحللول القائمة  لمشاكللقائمة يف مكا�ا: االلتزام السياسي؛ والفهم املشرتك  1يقوم عليها �ج اهلدف االسرتاتيجي  اليت

تنسيق بني أصحاب املصلحة؛ الوالبيا�ت واملعلومات والتحليالت السليمة؛ وآليات حوكمة شاملة و على األدلة العلمية 
 ةا أن تشتمل السياسات القطاعية اليت تستهدف النظم الغذائيمتماسكة للسياسات واالستثمارات. ومن الضروري أيضً  وأطر

 والزراعية على أهداف غذائية وتغذوية تراعي املساواة بني اجلنسني بشكل واضح.
 
، على التزام 2حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وخاصة هدف التنمية املستدامة  احملرز ويعتمد تسريع التقدم 15-

الزراعي األساسي إىل االستهالك) سياسي أقوى وتركيز صريح على مسامهة النظم الزراعية والغذائية (من اإلنتاج الغذائي و 
مكافحة الفقر املدقع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية، مع إدارة املوارد الطبيعية على حنو مستدام.  يف

تطبيق الدروس املستفادة من تنفيذ الرب�مج االسرتاتيجي لألمن الغذائي والتغذية على �ج املنظمة  املنظمة وستواصل
 قبلي لدعم البلدان يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.املست

                                                            
اخلطوط التوجيهية و  )2(اخلطوط التوجيهية الطوعية من أجل دعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين؛  )1(وهي تشمل   2

املبادئ اخلاصة ابالستثمارات املسؤولة و  )3(الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق األمن الغذائي والوطين؛ 
سياق  صغرية احلجم يفمان استدامة مصايد األمساك اخلطوط التوجيهية الطوعية لضو  )4(يف الزراعة ونظم األغذية اليت وضعتها جلنة األمن الغذائي العاملي؛ 

 األمن الغذائي والقضاء على الفقر.
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الغذائية، قمة األمم املتحدة للنظم ؤمتر ا بيد، والتحضري ملوتوفر املبادرات اجلديدة الرئيسية، مثل مبادرة العمل يدً  16-

اسرتاتيجية ورؤية عمل املنظمة يف جمال التغذية، وكذلك استكمال اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن  وتنقيحات
ا كبرية لتطبيق الدروس املستفادة من تنفيذ الرب�مج االسرتاتيجي. الغذائي والعاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية، فرصً 

، وكذلك من خالل القنوات FIRSTالرب�مج الالحق احملتمل لرب�مج  وستقدم املنظمة متابعة مستمرة للتقييم من خالل
 مسامهة املنظمة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي ومجيع أشكال سوء التغذية. املذكورة أعاله، لتعزيز
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 )1تقييم مسامهة منظمة األغذية والزراعة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية (اهلدف االسرتاتيجي متابعة 
 

أثر اإلجراءات املتخذة أو التغيريات الناشئة 
 عنها (ه)

درجة سجل إجراءات 
 صيات التقييم املقبولة (أ)تو  اإلجراءات املوافق عليها يف رد اإلدارة (ب) أسباب عدم اختاذها (ج)ا أو وصف اإلجراءات املتخذة فعليً  3اإلدارة (د)

تعمل املنظمة مع جمموعة أوسع من أصحاب 
املصلحة الرئيسيني لتحويل النظم الغذائية من خالل 

تدعم آليات احلوكمة، والسياسات خلق بيئة 
واالستثمارات املتناسقة، والقدرة املعززة للشركاء، 

املسؤولة ملمارسات الزراعة والنظم الغذائية 
 املستدامة.

ومسحت املشاركة الوثيقة واملوطدة مع األوساط 
األكادميية ومؤسسات البحوث، مثل املعهد الدويل 
لبحوث السياسات الغذائية، للمنظمة بتعزيز 
حتليالت السياسات القائمة على إحصاءات 

قدرات أصحاب املصلحة وبيا�ت قوية، مع تطوير 
على وضع السياسات، من خالل ز�دة نشر املعرفة 

 والوعي من البلدان إىل املستو�ت العاملية.

 ةوأدت املشاركة املوسعة ملنظمة األغذية والزارع
الوطين إىل ز�دة القدرة على  بهشاملستوى  على

وضع سياسات غذائية حضرية ودمج األهداف 
والتغذية واالعتبارات  املتعلقة ابألمن الغذائي

السياسات احلضرية/احمللية، وخطط  اجلنسانية يف
وبرامج االستثمار، من خالل تعزيز احلوار والتعاون 

 النشط بني املدن.
ونتج عن الدعم الفين الذي قدمته املنظمة 
للتحالفات الربملانية ما يلي: قانون منوذجي لألمن 

يا يف مايو/أ�ر الغذائي والتغذية (سيتم إقراره يف أفريق
)؛ وقانون بشأن الفاقد واملهدر من األغذية 2020

عملية من قبل يف يف الياابن (صدر)؛ والشروع 
اجلبهة الربملانية ملكافحة اجلوع يف أمريكا الالتينية 

قانون منوذجي  ستحداثالوالبحر الكارييب 

أكرب من أصحاب املصلحة الرئيسيني لتحويل النظم الغذائية تعمل املنظمة مع جمموعة   (أ) 5
مستقبل عن منظمة األغذية والزراعة ندوة  قدتعأجل حتقيق نواتج األمن الغذائي والتغذية:  من

مع قادة األوساط األكادميية/معاهد البحوث، الستكشاف  2019األغذية يف يونيو/حزيران 
 2دورهم يف ضمان األمناط الغذائية الصحية واملستدامة لتحقيق هدف التنمية املستدامة 

. وشاركت املنظمة واملعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية يف تنظيم 2030عام  حبلول
)، 2018(نوفمرب/تشرين الثاين  سوء التغذيةالتعجيل ابلقضاء على اجلوع و احلدث العاملي بشأن 

الذي حدد العوامل املعجلة وأبرز أمهية الشراكات املبتكرة وُ�ج االستثمار لتحقيق هدف التنمية 
. وستواصل املنظمة توطيد التعاون بشأن دعم السياسات القائمة على األدلة لتحقيق 2املستدامة 

من خالل مذكرة تفاهم مع املعهد الدويل لبحوث السياسات  2و 1هديف التنمية املستدامة 
. وأدى تعاون املنظمة مع منظمة بناء املوارد عرب اجملتمعات إىل توطيد الفهم وز�دة الزراعية

الرتكيز على األمن الغذائي والتغذية يف السياسات والربامج، وربط السياسات ابالستثمارات 
 غالديش.األمن الغذائي والتغذية يف بن يف

ا حيث أظهرت منظمة نظام معلومات األمن الغذائي يف ابكستان مثاًال جيدً  عدّ ويُ   (ب)
األغذية والزراعة أمهية مجع البيا�ت بشأن األمن الغذائي والتغذية وحتليلها على املستويني الوطين 

 الوطين. بهشو 

والشبكة العاملية ملكافحة أزمة الغذاء  FIRSTويتم تكثيف العمل مبوجب بر�مج   (ج)
البلدان اليت تعاين من األزمات. وينطوي ذلك على استخدام حتليل النظام املتكامل لتصنيف  يف

 مراحل األمن الغذائي يف العمل بشأن األمن الغذائي وسياسات التغذية.

األساسيني  القوي مع الشركاء اتعاو�وتواصل املنظمة، من خالل مركز االستثمار،  (د) 
مؤسسات التمويل الدولية (البنك الدويل والصندوق الدويل للتنمية الزراعية والبنك األورويب  من

لإلنشاء والتعمري ومصرف التنمية األفريقي)، مع توسيع مشاركتها مع مصارف التنمية اإلقليمية 
يعها االستثمارية. وإن يعترب واإلقليمية الفرعية، وتعزيز الرتكيز على التغذية يف اسرتاتيجياهتا ومشار 

ا دعم املنظمة لسياسة واسرتاتيجية القطاع الزراعي التابعة لبنك التنمية الكارييب، مثاًال جيدً 
ا على معاجلة األمن الغذائي ومجيع جعل االستثمارات اإلقليمية الفرعية يف الزراعة أكثر تركيزً  على

، رب�مج العاملي للزراعة واألمن الغذائيالأشكال سوء التغذية. وتواصل املنظمة العمل مع 
، 2019البلدان املؤهلة من االستثمار يف الزراعة واألمن الغذائي والتغذية. ويف عام  لتمكني

يف سياق إعداد خطط الرب�مج االسرتاتيجي    (أ)
 )2021-2018(، تدعو اخلطة املتوسطة األجل 1

ابلفعل إىل تعزيز مشاركة خمتلف اجلهات الفاعلة يف 
وتنفيذها  لورهتابيف حتليل السياسات و  لغذائيانظام ال

وتقييم أثرها، مبا يف ذلك اجلهات الفاعلة الرمسية وغري 
الرمسية، والقطاع اخلاص، ومنظمات املستهلكني 

وإن التعاون  وغريها. واملنتجني، واألوساط األكادميية،
عهد الدويل لبحوث سياسات األغذية امل جاٍر مع

وبر�مج جلنة التقدم الريفي يف بنغالديش. وسيقوم 
بتكثيف التعاون مع شعبة  1الرب�مج االسرتاتيجي 

الشراكات والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب من أجل 
توسيع نطاق الشراكات على أساس اخلطوط و تعزيز 

 املقرتحة.

العمل على  وتتمثل إحدى العقبات أمام  (ب)
الوطين يف توافر وحتليل البيا�ت املصّنفة  بهشاملستوى 

 حسب األمن الغذائي والتغذية.

إىل جذب  1وسيسعى الرب�مج االسرتاتيجي  (ج) 
التمويل يف هذا اجملال، وسيعمل إىل جانب الرب�مج 

على إدراج حتليالت التصنيف املتكامل  5االسرتاتيجي 
تكون  ماحيث 1رتاتيجي للمراحل يف الرب�مج االس

 متوافرة.

تكثيف  1وسيواصل الرب�مج االسرتاتيجي    (د)
اجلهود من أجل مساعدة احلكومات على تعبئة املوارد 

املؤسسات املالية الدولية ومن مصادر أخرى  من
أكثر  لغذائيةانظم اللتتمكن الربامج من جعل الزراعة و 

 مراعاة للتغذية.

يف حني أنه مت اعتماد تصميم الرب�مج  :1التوصية 
 ا أكربتركيزً أبغلبه، يستحق عدد من الشركاء احملتملني 

وأنشطته، وهم:  1يف إطار نتائج الرب�مج االسرتاتيجي 
البلد�ت واحلكومات احمللية (قدرات التنفيذ، 

بني املناطق الريفية واملناطق احلضرية)؛ واألوساط  الروابط
األكادميية الوطنية ومعاهد التدريب (لبناء القدرات 
وحتليل السياسات)؛ واملعهد الدويل لبحوث سياسات 

ولية األغذية واجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الد
(حتليل السياسات وتقييمها)؛ ومنظمات املزارعني 

أجل الدعوة، واملشاركة يف جماالت التعاون،  (من
السياسات) ومنظمات املستهلكني والقطاع  وتقييم

 ).لغذائيةانظم الاخلاص (للعمل على 

وميكن حتسني استغالل عملية استكشاف اجلهات 
لوطنية املاحنة غري التقليدية، وال سيما فرص التمويل ا

واإلقليمية، فضًال عن الروابط مبصارف التنمية وآليات 
تعبئة املوارد املتفق عليها يف مؤمتر التمويل من أجل 

 .)2015(التنمية املنعقد يف أديس أاباب 

                                                            
ومثة بعض األدلة  ا كامالً : نفذت التوصية تنفيذً جيد -5املستهدفة؛ ا، ولكن ما من أدلة عن نتائجها على الغاية : أحرز تنفيذ التوصية تقدمً كافٍ   -4: تنفيذ التوصية متفاوت وجزئي؛ غري كافٍ  -3: خطة تنفيذ التوصية واإلجراءات املتخذة لذلك يف مرحلة أولية جدا؛ سيء -2: مل يتخذ أي إجراء لتنفيذ التوصية؛ ال شيء -1سجل إجراءات اإلدارة:درجة   3

 إجيايب على الغاية املستهدفة. : مثة أدلة دامغة على أن التوصية أثرت بشكلممتاز -6األولية على أثرها على الغاية املستهدفة؛ 
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أثر اإلجراءات املتخذة أو التغيريات الناشئة 
 عنها (ه)

درجة سجل إجراءات 
 صيات التقييم املقبولة (أ)تو  اإلجراءات املوافق عليها يف رد اإلدارة (ب) أسباب عدم اختاذها (ج)ا أو وصف اإلجراءات املتخذة فعليً  3اإلدارة (د)

ملكافحة الفاقد واملهدر من األغذية، ميكن اعتماده 
 اإلقليم.من قبل مجيع بلدان 

وبفضل استمرار املشاركة الناجحة مع املؤسسات 
املالية الدولية، أصبح من املمكن توفري املنظورين 
اجلنساين والتغذوي لالستثمارات الزراعية والريفية 
الكبرية احلجم على املستوى القطري. ويف ما يتعلق 
مبشاركة القطاع اخلاص، خلفت الشراكات 

ا ا متينً عمال أساسً االسرتاتيجية مع كيا�ت األ
ا يف تسهيل احلوار ا حمفزً للمنظمة لكي تلعب دورً 

بشأن السياسات، وهو أمر ضروري لتحقيق هدف 
ده، مع النظراء احلكوميني وما بع 2التنمية املستدامة 

والشركات الصغرية واملتوسطة احلجم، واملؤسسات 
املالية، ومنظمات املستهلكني، ومنظمات 

 ، واملنظمات النسائية.املنتجني/املزارعني
 

موارد منح الرب�مج العاملي للزراعة  صول علىحا ابألزمات للا متضررً بلدً  18املنظمة  دعمت
 واألمن الغذائي.

متزايد بدور القطاع اخلاص يف حتويل الزراعة والنظم الغذائية وقد اعرتفت املنظمة بشكل  (ه) 
، ونفذت العديد من املبادرات لتحسني نواتج التغذية. ووضعت املنظمة اسرتاتيجية جديدة

بشأن مشاركة القطاع اخلاص، مثل حلقة العمل بشأن دور القطاع اخلاص لتسريع التقدم حنو 
راء الكربى (أديس أاباب، ديسمرب/كانون الثاين القضاء على اجلوع يف أفريقيا جنوب الصح

كما عززت املنظمة عملها مع منظمات املستهلكني، من خالل الشراكة مع مجعية   ).2019
املستهلكني الدولية والشبكات املرتبطة هبا، وجلبت منظمات املستهلكني إىل منتدى التشاور 

 ية.ألصحاب املصلحة املتعددين للدعوة إىل بيئات غذائية صح

تقرّبه  1وسيواصل الرب�مج االسرتاتيجي   (ه)
اجلهات املاحنة غري التقليدية. وبصورة خاصة، ميكن  من

استخدام اقرتاح بر�مج تسريع القضاء على اجلوع 
وسيسعى الرب�مج  جلذب التمويل من خارج امليزانية.

إىل توسيع نطاق العمل املضطلع به  1االسرتاتيجي 
 احلافظة مراعاةالبنك الدويل لتقييم مدى  مع

االستثمارية للتغذية ولتغطية مؤسسات مالية دولية/ 
 مصارف تنمية أخرى.

 

عززت اإلجراءات املتخذة قدرات املنظمة 
املستوى القطري لتقدمي املساعدة يف جمال  على

السياسات القائمة على األدلة ودعم جهود 
 مقاصداحلكومات والشركاء يف التنمية لتحقيق 

. ويتم اعتماد حتليالت 2هدف التنمية املستدامة 
فعالية السياسات وخطط التدرج من قبل 
احلكومات ووفود االحتاد األورويب وممثليات املنظمة، 

دهلا على نطاق واسع مع الشركاء يف التنمية يتم تبا
 يف البلدان املستهدفة.

وابإلضافة إىل عمله على املستوى الوطين، 
ا قيمة دروسً  1يستخلص الرب�مج االسرتاتيجي 

عمله على املستوى القطري من خالل مشاركته  من
يف وضع حتليل شامل عرب البالد لتحليالت فعالية 

بعنوان  مطبوعالنتائج يف السياسات. وقد مت توثيق 
والغذائية على مفرتق طرق: ملخص  الزراعة والنظم"

 البلدان". لعدةنتائج حتليل شامل 

التمويل ملرفق املساعدة يف جمال  على متديد 2018(أ) وافق االحتاد األورويب يف أغسطس/آب  6
، FIRST. وبناًء على نتائج تقييم بر�مج 2022حىت �اية عام  FIRSTالسياسات لرب�مج 

تطوير  FIRST، دعم بر�مج 2019-2018جتري مناقشة اقرتاح لرب�مج ليخلفه. وخالل الفرتة 
. 2 هدف التنمية املستدامة مقاصدمن أجل تقييم التقدم مقابل  تقارير "حتليل فعالية السياسات"

اليت تغطي املرحلة  FIRSTووفرت هذه التقييمات األساس "خلطط التدرج" التابعة لرب�مج 
رويب التالية من الرب�مج. وقد مت االتفاق على هذه اخلطط مع احلكومات ووفود االحتاد األو 

 وممثليات املنظمة، وهي حتدد:
طرائق تنفيذ السياسات الفعالة من حيث التكلفة، واالستفادة بشكل أكرب من القدرات  -

الوطنية، مبا يف ذلك الدعم القطري من احملاور اإلقليمية الفرعية كما هو احلال مع اجلماعة 
 االقتصادية لدول غرب أفريقيا وبلدان احمليط اهلادئ.

 اءات لتعبئة موارد إضافية على املستوى القطري للمساعدة يف جمال السياسات.واإلجر  -
واإلجراءات لتعزيز قدرات دعم السياسات الوطنية، مبا يف ذلك احلكومات وممثليات املنظمة  -

 ووفود االحتاد األورويب.

ا إلنشاء اقرتاحً على مذكرة مفاهيمية حتدد  2018وافقت اإلدارة العليا يف سبتمرب/أيلول   (ب)
مرفق للمساعدة يف جمال السياسات العامة لدعم جهود احلكومات لتحقيق أهداف التنمية 

إن املناقشات جارية بشأن متديد بر�مج    أ)(
FIRST  املشرتك بني االحتاد األورويب ومنظمة األغذية

والزراعة، وتشمل املديرية العامة املعنية ابلتنمية والتعاون، 
األورويب يف البلدان، وممثليات منظمة ووفود االحتاد 

 األغذية والزراعة، واملكاتب اإلقليمية.

حمدود املّدة، حتتاج  FIRSTومبا أن بر�مج   (ب)
منظمة األغذية والزراعة إىل النظر إىل أبعد منه. وحتقيقاً 
هلذه الغاية، متت صياغة اقرتاح لتوفري اخلدمات اليت 

 ائم.على أساس د FIRSTيقدمها بر�مج 

 3و 1وقد وضع الرب�جمان االسرتاتيجيان   (ج)
ا لرب�مج التعاون التقين من أجل إعداد ا إقليميً حً ااقرت 

تقارير وطنية عن حالة اجلوع، وانعدام األمن الغذائي، 
التغذية، والفقر يف بلدان خمتارة وعن االستجابة  وسوء

السياساتية هلم. ولكن بدًال من أن جيري إعداد مثل 
هذه التقارير بقيادة منظمة األغذية والزراعة، 

يف حني أن منظمة األغذية والزراعة تتمتع  :2التوصية 
بوضع جّيد على املستوى العاملي، حتتاج إىل تعزيز 
قدراهتا لدعم تنفيذ السياسات وحتليلها على املستوى 

  FIRSTبر�مج  مواصلةالقطري من خالل مجلة أمور: 
وتوسيعه نطاقه اجلغرايف؛ وتدريب أفضل للموظفني؛ 

حالة انعدام األمن الغذائي  التقارير الوطنية عن وإصدار 
 يف بعض البلدان املختارة.

إىل تقوية قدراته لدعم  1وحيتاج الرب�مج االسرتاتيجي 
 املكاتب القطرية للمنظمة والتعلم منها.
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أثر اإلجراءات املتخذة أو التغيريات الناشئة 
 عنها (ه)

درجة سجل إجراءات 
 صيات التقييم املقبولة (أ)تو  اإلجراءات املوافق عليها يف رد اإلدارة (ب) أسباب عدم اختاذها (ج)ا أو وصف اإلجراءات املتخذة فعليً  3اإلدارة (د)

وعالوة على ذلك، يسرتشد وضع الرب�مج الالحق 
، الذي تتم مناقشته مع االحتاد FIRSTلرب�مج 

األورويب، من الدروس املستفادة من تطوير خطط 
  . FIRSTالتدرج لرب�مج 

، ويهدف إىل توسيع نطاق وقاعدة FIRSTويستند االقرتاح على جتربة بر�مج  املستدامة.
ل وأدرج فريق العمل املعين بتطوير األعمال الذي تقوده شعبة تطوير األعما التمويل للمرفق.

وتعبئة املوارد االقرتاح يف حافظة تطوير األعمال التجارية ومواد االتصال التسويقي اليت تستهدف 
 الشركاء يف املوارد. 

ووحدات أخرى  3و 1، بدعم من الرب�جمني االسرتاتيجيني FIRSTوساعد بر�مج  (ج) 
التخصصات، احلكومات املقّر الرئيسي واملكاتب امليدانية وبدعم من الصندوق املتعدد  يف

هدف  قاصدم، وتقييم التقدم احملرز مقابل ًدابل 25تنفيذ "حتليالت فعالية السياسات" يف  على
هدف التنمية  قاصدم، وحتديد االختناقات اليت تعيق التقدم حنو حتقيق 2التنمية املستدامة 

 وحتديد جماالت العمل واالستثمار ذات األولوية.، 2 املستدامة

يف جمال السياسات  1ويتم تبادل الدروس املستفادة من عمل الرب�مج االسرتاتيجي  (د) 
 خالل وسائل خمتلفة، مبا يف ذلك: من
على سبيل املثال، قام صانعو السياسات من كينيا بعثات التبادل يف ما بني بلدان اجلنوب ( -

من جتارهبم يف جمال احلوكمة بز�رة إندونيسيا، ومن بريو وأفغانستان بز�رة بنغالديش، للتعلم 
 والسياسات املتعلقة ابألمن الغذائي والتغذية).

ا وسيلة أيضً  1وتشكل سلسلة املذكرات التوجيهية بشأن السياسات للهدف االسرتاتيجي  -
 لنشر جتارب البلدان حول خمتلف قضا� السياسات.

يف أقاليم آسيا واحمليط اهلادئ  FIRSTومسحت األحداث اإلقليمية اليت نظمها بر�مج  -
، للمسؤولني عن السياسات يف ممثليات 2018وأفريقيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف عام 

 املنظمة ووفود االحتاد األورويب واحلكومات، بتبادل خرباهتم. 
طرية تبادل اخلربات القا لووفرت األحداث املختلفة على املستويني العاملي واإلقليمي فرصً  -

، وجلنة مصايد األمساك، واجتماعات 2018(على سبيل املثال، دورة جلنة األمن الغذائي العاملي 
جملس املنظمة، واحلدث العاملي للتغذية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة واملعهد الدويل 

سوى و رييب، لبحوث السياسات الغذائية، وأسبوع األمن الغذائي يف أمريكا الالتينية والبحر الكا
 ).ذلك

يلخص جتارب الرب�مج ومبادرات ا عامليً ا تقريرً  FIRST، وضع بر�مج 2019ويف عام  -
السياسات األخرى، ابالشرتاك مع املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية، وبر�مج األغذية 

 .2020التقرير يف منتصف عام  دورصالعاملي، والصندوق الدويل للتنمية الزراعة. ومن املتوقع 
مع املكتب اإلقليمي ألفريقيا واملكتب اإلقليمي الفرعي لشرق  1ونظم الرب�مج االسرتاتيجي  -

يف ما بني بلدان اجلنوب ا لتبادل اخلربات  إقليميً ، حداثً FIRSTأفريقيا، بدعم من بر�مج 

إعدادها بقيادة احلكومة وحتّكم أصحاب  جيب
 املصلحة القطريني هبا بدعم من املنظمة.

ا هذا العمل ممكنً ا إىل قّلة املوارد، لن يكون ونظرً  (د) 
أن  إال يف بلدان خمتارة وبصورة غري متواصلة. وال بد من

يتم تنسيقه عن كثب مع العمل اإلقليمي العام وينبغي 
إذ إنه مّتصل  2030أن يساهم يف حتقيق خطة عام 

بعملية تقدمي تقارير وطنية طوعية بشأن التقدم احملرز 
دعم املكاتب ويعترب  تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. يف

ا من هيكل املكاتب ا أساسيً القطرية والتعلم منها جانبً 
امليدانية. وستقوم الدروس املستفادة من البلدان بتوجيه 

بني بلدان اجلنوب الذي  يف ما العمل يف جمال التعاون
ترّوج له الربامج االسرتاتيجية وشعبة الشراكات والتعاون 

 يف ما بني بلدان اجلنوب.
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أثر اإلجراءات املتخذة أو التغيريات الناشئة 
 عنها (ه)

درجة سجل إجراءات 
 صيات التقييم املقبولة (أ)تو  اإلجراءات املوافق عليها يف رد اإلدارة (ب) أسباب عدم اختاذها (ج)ا أو وصف اإلجراءات املتخذة فعليً  3اإلدارة (د)

، لتبادل اخلربات املكتسبة يف اجلهود املبذولة 2019إقليم أفريقيا، يف نوفمرب/تشرين الثاين  يف
 . 2هدف التنمية املستدامة  قاصدملتحقيق 

أدت اإلجراءات املتخذة إىل ز�دة اهتمام شركاء 
املنظمة العامليني واإلقليميني والقطريني بشأن التنويع 

ملعاجلة الوزن الزائد والسمنة، الغذائي كوسيلة 
 ذلك من املنظور اجلنساين. يف مبا

وهناك زخم متزايد داخل املنظمة وخارجها 
املناقشات حول املشاغل بشأن السياسات  يف

احمليطة ابملسارات من الزراعة إىل التغذية ودور التنوع 
البيولوجي الزراعي يف حتسني صحة اإلنسان ورفاهه 

اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية وكذلك تعزيز 
وصحة الكوكب. وتساعد هذه املناقشات يف إعادة 
تشكيل أولو�ت املنظمة، حيث يكتسب اهلدف 
املتعلق ابلنظم الغذائية الصحية أمهية يف الرؤى 
االسرتاتيجية العاملية واإلقليمية للمنظمة لفرتة 

 السنتني القادمة.
الغذائية الصحية وأصبح الرتويج للتغذية والنظم 

منظور نظم الزراعة واألغذية املستدامة،  من
فريدة من قبل منظمة األغذية والزراعة  مسامهة

 النقاش العاملي حول سياسات األغذية والتغذية. يف
وتدعم أدوات البيا�ت اجلديدة واحملسنة، ومنتجات 
املعرفة ومواد الدعوة ومذكرات التوجيه السياساتية، 

لبلدان األعضاء على الوصول بشكل متزايد ا
األدلة الالزمة لدعم السياسات واخلطط  إىل

والربامج الوطنية املتعلقة ابألمن الغذائي والتغذية 
 واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة الريفية. 

وأدت التدخالت املركزة إىل تعزيز القدرات املؤسسية 
 والبشرية يف عدد من البلدان ملعاجلة االختناقات

وهي على طريق الوفاء الرئيسية يف جمال السياسات، 
ابلتزامات التنمية الوطنية، وال سيما يف إطار هدف 

االنتباه الدويل إىل املسارات بني عدم  2018حالة انعدام األمن الغذائي لعام لفت تقرير  (أ) 5
كفاية الوصول إىل الغذاء واألشكال املتعددة من سوء التغذية، ومّيز بني مسار نقص التغذية 

 الذي يؤدي إىل السمنة). ((الذي يؤدي إىل التقزم واهلزال) واملسار املسبب للبدانة 

ا، وتقدم بلدً  25يف  FIRSTمت إجراء حتليالت لفعالية السياسات بدعم من بر�مج  -
أمام حتقيق النتائج لتحسني األمن  التحليالت أدلة على االختناقات الرئيسية يف السياسات هذه

 الغذائي والتغذية. وقد مت تعميم االعتبارات اجلنسانية فيها.
سلسلة  2019بدأت املنظمة يف عام للصندوق املتعدد التخصصات،  تخصصااملويف إطار  -

من الدراسات يف مخسة بلدان لبناء أدلة حول العوامل الدافعة لعدم كفاية األمناط الغذائية، 
والسمنة، واألمراض غري املعدية املرتبطة ابألمناط الغذائية، والروابط مع النظم الزراعية والغذائية. 

لتعزيز  2019يف عام ومتت املوافقة على بر�مج فرعي ممول من آلية التمويل املتعددة الشركاء 
اإلنتاج املستدامة لألغذية املتنوعة والصحية والوصول إىل احلماية االجتماعية املراعية للتغذية 

أمريكا الالتينية والبحر الكارييب إقليم ، أجرى 2019أربعة بلدان مت الرتكيز عليها. ويف عام  يف
 ذائية والسمنة ونوع اجلنس.إقليمية رفيعة املستوى حول الروابط بني النظم الغ اورةمش

واستفادت املنظمة من الشراكات مع آليات احلوكمة العاملية مثل جلنة األمن الغذائي   (ب)
العاملي، ووكاالت األمم املتحدة (من خالل جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية ابلتغذية)، 

تحالف العاملي لتحسني وال اآلليات املتعددة أصحاب املصلحة مثل حركة تعزيز التغذية ومع
التغذية، لرفع مستوى الوعي بشأن املسارات من الزراعة إىل التغذية، ولتعزيز التغذية ابستخدام 
 �ج النظم الغذائية، وتعزيز القدرات على املستوى القطري ملنصات أصحاب املصلحة املتعددين.

 الندوات اإلقليمية وُقدمت مسامهات املتابعات على املستويني اإلقليمي والقطري إىل -
النظم الغذائية املستدامة ألمناط غذائية صحية، كجزء من إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين  عن

املعين ابلتغذية. ومت إعداد مراجعات حتليلية حول أتثري السياسات الغذائية والزراعية على األمن 
ئ) ملنتدى الغذائي والتغذوي يف دول خمتارة من أعضاء املنظمة يف آسيا (إقليم آسيا واحمليط اهلاد

وابلشراكة مع االحتاد الربملاين الدويل، والشراكة اجلديدة من أجل . )2019(السياسات اإلقليمي 
أفريقيا، وحركة تعزيز التغذية، واليونيسف، ومنظمة الصحة العاملية، وضعت منظمة ف تنمية ال

 اخلامسة واألربعون ةا بشأن التغذية والنظم الغذائية. ووافقت الدور ا برملانيً األغذية والزراعة كتيبً 
على إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية للتغذية والنظم ) 2018(للجنة األمن الغذائي العاملي 

 الغذائية. 

يعترب التنوع الغذائي اسرتاتيجية مهمة للتصدي   (أ)
التحدي يف وضع جلميع أشكال سوء التغذية. ويكمن 

�ج متكامل يتناول خمتلف أشكال سوء التغذية، 
ذلك من منظور جنساين، مهما كانت الظروف.  يف مبا

ويتمّثل شرط مسبق مهم يف توافر البيا�ت املتعّلقة 
ابستهالك األغذية، وحتليل السياسات واملعوقات 
األخرى اليت حتول دون حتسني التنوع الغذائي. وسيمّثل 

 ة لتعبئة املوارد.ذلك أولوي

وشعبة  1وسيهدف الرب�مج االسرتاتيجي   (ب)
التغذية والنظم الغذائية إىل احلرص على أن يتجّلى 
العمل اجلاري يف جماالت "تنسيق التغذية" الرئيسي 

املتابعة اإلقليمية والقطرية للندوات اإلقليمية  يف
النظم الغذائية املستدامة ألمناط غذائية صحية،  عن
سّلط الضوء عليها كجزء من إطار عمل املؤمتر ي وأن

 الدويل الثاين املعين ابلتغذية.

وتشكل جمموعة األدوات اليت طّورهتا شعبة مركز  (ج) 
االستثمار وشعبة التغذية والنظم الغذائية واليت تتعّلق 
ابلزراعة ونظم األغذية املراعية للتغذية، مسامهة مهمة 

الزراعة إىل التغذية. التوعية ابلسبل املؤدية من  يف
شعبة التغذية والنظم الغذائية يف الطليعة لتطوير  وستبقى

ونشر املعارف واألدوات الالزمة على املستوى العاملي 
حركة و ، جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية ابلتغذية(

االرتقاء مبستوى التغذية، واملؤمتر الدويل الثاين املعين 
وقام الرب�مج  أجل التغذية).ابلتغذية، وعقد العمل من 

ووحدات  إىل جانب برامج اسرتاتيجي 1االسرتاتيجي 
املشرتك بني  FIRSTفنية أخرى، وبدعم من بر�مج 

االحتاد األورويب ومنظمة األغذية والزراعة، بتطوير سلسلة 
من املذكرات التوجيهية السياساتية املتعّلقة بتعزيز هذه 

 الغذائي والتغذية.السياسات من أجل حتسني األمن 

حظيت التغذية واالعتبارات اجلنسانية  :3التوصية 
ابهتمام متزايد من جانب منظمة األغذية والزراعة 

السنوات األخرية، ولكن ال يزال من املمكن حتقيق  يف
 حتتاجاملزيد من التقدم يف هذا اجملال. وبصورة خاصة، 
مناط املنظمة إىل إيالء املزيد من االهتمام لتنويع األ

 الغذائية كوسيلة ملعاجلة مشكلة الوزن الزائد والسمنة.
ويتعّني على املنظمة أن تنشر الوعي ابلسبل املؤدية 

الزراعة إىل التغذية وأن حتاول الرتويج للزراعة  من
والشواغل على صعيد السياسات يف جماالت تنسيق 
التغذية حيث ال تزال هذه القضية تعترب مشكلة 

 فقط. صحية
ويف ما يتعّلق ابملساواة بني اجلنسني، تتسىن فرص أمام 

 1 منظمة األغذية والزراعة والرب�مج االسرتاتيجي
للمساعدة على إصالح نظم الدعم الوطين للزراعة، 

رشاد أو الشبكات البيطرية أو خطط نظم اإل مثل
االئتمان الريفي، حىت تقدم املزيد من الدعم للمزارعات، 

ا يف السياقات اليت تتسم هبجرة الرجال خارج ال سيم
الزراعة وما يرتتب عن ذلك من تزايد سيطرة العنصر 

 النسائي على هذا القطاع.
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(القضاء على اجلوع) وهدف  2التنمية املستدامة 
 (املساواة بني اجلنسني). 5التنمية املستدامة 

مسار العمل  )2019(للجنة األمن الغذائي العاملي  السادسة واألربعونوأيدت الدورة  -
املواضيعي بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف سياق األمن الغذائي والتغذية (بر�مج 

مما ميهد الطريق إلعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية اليت )، 2023-2020العمل املتعدد السنوات 
فية التقدم ابملساواة ستزود البلدان األعضاء والشركاء يف التنمية ابلتوجيهات العملية بشأن كي

 بني اجلنسني وحقوق املرأة والفتيات ومتكني املرأة. 

ويتم تطوير عدد من أدوات البيا�ت، ومنتجات املعرفة، ومواد الدعوة وأدوات توجيه   (ج)
 السياسات، مبا يف ذلك: 

بلدان. تفعيل مؤشر احلد األدىن للتنوع الغذائي لدى النساء يف سّن اإلجناب يف ثالثة  -
البيا�ت الغذائية الكمية من خالل أداة بيا�ت استهالك األغذية الفردي العاملي  تيحتأ وقد

 املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية. ومت تطوير منهجية للمالمح القطرية
مع البنك الدويل، ويتم إجراء التحليالت يف أربعة  ا املراعية للتغذيةلزراعة الذكية مناخيً بشأن ا

بلدان. وأجريت دراسات لتقييم التغريات يف اجتاهات استهالك األغذية وتناول املغذ�ت 
يف بلدين (اختبار منهجية للنظم الغذائية الصحية املستدامة).  ةواألمراض املرتبطة ابألمناط الغذائي

 لغذاء احلضري وتنفيذها يف ثالث مدن: نريويب وداكا وليما.تطوير أداة سريعة لتقييم نظام ا ومت
كملت جمموعة أدوات خاص ابألغذية والتغذية. واستُ  للنظم الغذائية وإطار ومت تطوير إطار -

ومناذج تعّلم بشأن نظم الزراعة واألغذية املراعية للتغذية، ومت تصميم دورة عن التثقيف من أجل 
ل العملي لبناء القدرات املهنية ملساعدة األشخاص على حتسني التغذية الفعالة يف اجملا

 الغذائية.  أمناطهم
وُوضعت سبع مذكرات إرشادية جديدة بشأن السياسات لتعزيز السياسات القطاعية  -

النظم الغذائي ألمناط  )1(أجل حتقيق نتائج أفضل لألمن الغذائي والتغذية بشأن ما يلي:  من
سالمة األغذية؛ و  )4(املشرت�ت الغذائية العامة؛ و  )3(الرتبية التغذوية؛ و  )2(التغذية الصحية؛ 

 الفقر الريفي.و  )7(التنوع البيولوجي؛ و  )6(البذور واألصناف؛ و  )5(
أدلة عن أتثري متكني املرأة  قيمتأُ وابلتعاون مع املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية،  -

موجز إعداد ألسرة، مما أدى إىل جتميع أفضل املمارسات و على النتائج الغذائية على مستوى ا
العاملي، مت إعداد دراسة حول االختالفات  Gallupللسياسات. وابستخدام بيا�ت استطالع 
التقرير عن حالة انعدام األمن  ستفيد منها إلعدادابني اجلنسني يف األمن الغذائي العاملي، 

املعا�ة من انعدام األمن الغذائي . وابستخدام بيا�ت مسح مقياس 2019الغذائي يف العامل لعام 
يف ثالثة بلدان، أجريت حتليالت جتريبية حول آاثر هجرة الذكور من املناطق الريفية، على األمن 

عمليات يف النتائج والتوصيات  منستفيد االغذائي لألزواج غري املهاجرين وأفراد األسرة. و 
 السياسات الوطنية.
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)، لبناء األساس 2019منها يف عام  18ا (دً بل 42وأجريت تقييمات جنسانية قطرية يف  -
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد  –للتقارير القطرية لفريق األمم املتحدة القطري 

املرأة، واحلوارات املتعلقة ابلسياسات الوطنية. وعزز إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب حوار 
السياسات بشأن الروابط بني النظم الغذائية، والسمنة ونوع اجلنس، ودعم توليد البيا�ت املصنفة 

نسانية، ملساعدة البلدان على تصميم وتنفيذ سياسات حبسب نوع اجلنس، والتحليالت اجل
تراعي الفوارق بني اجلنسني بشأن األمن الغذائي والتغذية (النتائج مدرجة يف ابنوراما الغذاء 

، بدأ التعاون 2019). ويف عام 2019و 2018مريكا الالتينية والبحر الكارييب لعامي والتغذية أل
دمات االستشارية حول نوع اجلنس واخلدمات الريفية الستخدام أداة تقييم اخل REMSIPمع 

من أمريكا الالتينية والبحر الكارييب اثنني لتعزيز قدرات اخلدمات اإلرشادية الوطنية يف بلدين 
 وتقدمي خدمات تراعي املساواة بني اجلنسني.

الربملانية العاملية إىل إنشاء شبكة  القمةأدت 
الربملانيني تعزز شراكات برملانية جديدة  من
حمّسنة مع أصحاب املصلحة الرئيسيني الذين  أو

ميكنهم تسهيل اإلجراءات حنو حتقيق هدف التنمية 
ا . وتستخدم الشبكات الربملانية أيضً 2املستدامة 

أفضل املمارسات املتعلقة ابلقوانني والربامج 
 والسياسات ملكافحة اجلوع وسوء التغذية.

 ووافقت سبعة بلدان يف أمريكا الالتينية والبحر
ة واألمن، والزراعة الكارييب على قوانني تعزز السياد

األسرية، وتوسيم األغذية، واملمارسات الزراعية 
اإليكولوجية، واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية. 

ا مبراجعة هذه القوانني ا حاليً  وطنيً برملا�ً  13ويقوم 
ا يناقش خمصصات امليزانية بلدً  11واللوائح، وهناك 

 لدعمها.
دت أفضل املمارسات والدروس املستفادة وأ

حتالفات برملانية وجبهات جديدة ملكافحة  إىل
اجلوع وسوء التغذية (على سبيل املثال، املنتدى 
الربملاين األقاليمي ألفريقيا وأمريكا الالتينية، وشبكة 
أفريقيا الوسطى للتحالف الربملاين لألمن الغذائي 

 والتغذية)؛ 

والعادلة ملعاجلة األمن الغذائي والتغذية  املستدامةتواصل املنظمة الدعوة لسياسات التنمية  5
خالل قنوات الدعوة املختلفة، مثل األوساط األكادميية الوطنية والشبكات الربملانية.  من
االضطالع أبعمال الدعوة من خالل مشاركة أصحاب املصلحة املختلفني على املستو�ت  ويتم

 العاملية واإلقليمية والقطرية:
اخنرطت املنظمة على الصعيد العاملي ومن خالل التعاون الثالثي يف ما بني بلدان  (أ) 

اجلنوب، مع الربملانيني إلنشاء حتالف عاملي ملكافحة اجلوع وسوء التغذية. وأدى ذلك إىل عقد 
. وكانت القمة 2018قمة برملانية عاملية ضد اجلوع وسوء التغذية يف مدريد، إسبانيا، يف عام 

شرتكة بني الربملان اإلسباين، والوكالة اإلسبانية للتعاون اإلمنائي الدويل، ومنظمة األغذية مبادرة م
 والزراعة، واجلبهة الربملانية ملكافحة اجلوع يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب.

ويواصل الربملانيون لعب دور حموري يف مكافحة اجلوع ومجيع أشكال سوء التغذية من خالل 
يئة تشريعية مواتية وتشكيل حتالفات وشراكات بشأن األمن الغذائي والتغذية. تعزيز ب
، املنظمة بنشاط احلوارات بشأن األمن الغذائي والتغذية داخل الربملا�ت ويف ما بينها وتدعم

والشبكات الوطنية والدولية مثل اجلبهة الربملانية ملكافحة اجلوع يف أمريكا الالتينية والبحر 
يف إقليم أمريكا ابإلمجال تدعم املنظمة وبرملان بلدان أمريكا الالتينية والكارييب. و  الكارييب،

. كما تدعم املنظمة اجلبهة الربملانية جبهة برملانية يف مكافحة اجلوع 25الالتينية والبحر الكارييب 
 ا.األفريقية أيضً 

ا مع األوساط األكادميية وأنشأ املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب حتالفً 
)Alianzas(  لتحويل النظم الغذائية من أجل احلّد من الوزن الزائد والسمنة يف أمريكا الالتينية

املنظمة،  قدتعوالبحر الكارييب. ومن أجل تعزيز الشراكات مع األوساط األكادميية، 
حول مستقبل الغذاء. ومت توقيع العديد من مذكرات التفاهم  ، ندوة2019يونيو/حزيران  يف

يتم ابلفعل استغالل قنوات الدعوة املختلفة وبذل   أ)(
بني بلدان يف ما اجلهود لالستفادة بقدر أكرب من التعاون 

اجلنوب يف ما يتعّلق جبدول األعمال العاملي بشأن القضاء 
على اجلوع. وبصورة خاصة، يستفيد حتالف 

"Alianzas"  يف منطقة املكتب اإلقليمي ألمريكا
ن األوساط األكادميية، وميكن الكارييب مالبحر الالتينية و 

 ا.تكرار ذلك يف مناطق أخرى أيضً 

، مت االضطالع يف مجيع 2018ويف عام   (ب)
، بتحليل لفعالية FIRSTالبلدان املعنية برب�مج 

 2السياسات املتمحورة حول هدف التنمية املستدامة 
العوامل االجتماعية واالقتصادية  من أجل النظر يف

والعوامل األخرى اليت تؤثر على تنفيذ السياسات 
مناقشة النتائج عن طريق العمليات  ومتتوفعاليتها، 

 .2019 عاميف الشاملة ألصحاب املصلحة املتعددين 

وسيتم تعميم مراعاة الرتابط بني هديف التنمية (ج) 
ع قنوات الدعوة املتاحة ملنظمة يف مجي 2و 1املستدامة 

 األغذية والزراعة.

بناء على املستوى العايل من الثقة املبنية مع  :4التوصية 
املؤسسات الوطنية، يتعّني على منظمة األغذية والزراعة 
أن تواصل الدعوة يف سبيل السياسات اإلمنائية األكثر 

ا، مع االعتماد على جمموعة متنوعة استدامة وإنصافً 
القنوات االستشارية واملتعّلقة ابلدعوة مثل األوساط  من

ما يف  األكادميية الوطنية، ومنظمات املزارعني، والتعاون 
بني بلدان اجلنوب، ووسائط اإلعالم الوطنية الرئيسية، 
ومع إرساء مشورهتا على قاعدة حتليلية متينة وحجج 
اجتماعية واقتصادية دامغة تكّمل احلجج املستندة 

 قوق.احل إىل
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الرئيسية ملنظمة األغذية والزراعة،  ملطبوعاتاومتثل 
وال سيما حالة األمن الغذائي والتغذية، 

أهداف  مقاصدا لتحليل معرتف هبا دوليً  أدوات
التنمية املستدامة بشأن الفقر واألمن الغذائي 

 والتغذية، والدعوة هلا ورصدها. 

ورسائل االتفاقات مع جامعات ومؤسسات خمتلفة لالضطالع ابألعمال القائمة على األدلة 
 .2هدف التنمية املستدامة  مقاصدبشأن األمن الغذائي والتغذية وحتقيق 

االختناقات  FIRSTر�مج وحددت نتائج حتليالت فعالية السياسات يف مجيع بلدان ب  (ب)
هدف التنمية  مقاصدالرئيسية والتحد�ت الناشئة اليت تؤثر على تنفيذ السياسات وتعيق حتقيق 

النظم الغذائي التغيري يف السياسات لدعم حتول . وأوجزت النتائج احلاجة إىل ما يلي: 2املستدامة 
الذي يعمل يف وقت واحد من أجل صحة اإلنسان، والتنمية االجتماعية والبيئية، 

اجلوع والفقر، والنمو االقتصادي الشامل؛ والتحول االجتماعي من خالل جدول  من واحلد
أعمال يركز يف السياسات على املرأة والشباب واملستهلكني؛ وإعادة تركيز آليات احلوكمة ملعاجلة 

أهداف التنمية املستدامة. ومت عقد ورشيت  مقاصدختناقات التنفيذ الرئيسية اليت تعيق حتقيق ا
عمل ألصحاب املصلحة املتعددين يف مايو/أ�ر (روما) وديسمرب/كانون األول (أديس أاباب) 

ري إصدار ، ملناقشة النتائج واآلاثر املرتتبة على العمل القطري واإلقليمي والعاملي. وجي2019
ملخص لنتائج حتليل معلومات أساسية موجزة بشأن "الزراعة والنظم الغذائية على مفرتق طرق: 

 .شامل لعدة بلدان"

الرئيسية وأدوات االتصال الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة  طبوعاتاملوأبرزت   (ج)
وعلى  (القضاء على اجلوع). 2(القضاء على الفقر) و 1الرتابط بني هديف التنمية املستدامة 

النمو االقتصادي،  وحللّ ، 2019سبيل املثال، وصف تقرير حالة انعدام األمن الغذائي لعام 
والفقر/عدم املساواة، والرتابط بني األمن الغذائي والتغذية، وأمهية معاجلة القضا� بطريقة شاملة 

ا ) أيضً 2019لقته املنظمة يف عام الفقر املدقع (الذي أطالعمل بشأن ومتكاملة. ويعاجل إطار 
وابإلضافة إىل ذلك، شرعت املنظمة يف إعداد  العالقة بني الفقر واجلوع على نطاق واسع.

مذكرة إرشادية بشأن الفقر يف الريف، هتدف إىل تعزيز السياسات الوطنية للحد من الفقر 
 أجل حتقيق نتائج أفضل يف األمن الغذائي والتغذية. من

 


