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 موجز

  تقييم اسرتاتيجية ، وخالل مناقشتها 2019إّن جلنة الرب�مج يف دورهتا السادسة والعشرين بعد املائة يف مارس/آذار
جلنة  ، قد أوصت بتحديث هذه االسرتاتيجية والرؤية. وقامتورؤيتها للعمل يف جمال التغذية منظمة األغذية والزراعة

ابستعراض اخلطوط العريضة  2019ائة املنعقدة يف نوفمرب/تشرين الثاين العشرين بعد املو الرب�مج يف دورهتا السابعة 
وُقّدمت املسودة (االسرتاتيجية).  للنسخة احملدثة من الرؤية واالسرتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال التغذيةاملفّصلة 

خالل الدورة السابعة  سودةمناقشة امل . وجرت2020األوىل إىل اللجان الفنية للمنظمة قبل انعقاد املشاورة طيلة عام 
الدورة الرابعة والثالثني  انعقادإىل أتجيل  اوالعشرين للجنة الزراعة والدورة اخلامسة والعشرين للجنة الغاابت. ونظرً 

تُعقد مشاورات غري رمسية ، سوف 2021للجنة الغاابت والدورة الثالثة والسبعني للجنة مشكالت السلع حىت عام 
 من خالل املكاتب ذات الصلة. 2020مع األعضاء عام 

  ويُقرتح أن تتمثل رؤية املنظمة لعملها يف جمال التغذية يف عامل ينتفع فيه مجيع الناس أبمناط غذائية صحية متأتية
نظم غذائية مستدامة. وتقضي املهمة مبعاجلة سوء التغذية بشىت أشكاله من خالل تسريع عجلة السياسات  من

غذائية صحية للجميع. وإلجناز هذه املهمة واملسامهة يف  أمناطيف النظم الغذائية هبدف إاتحة  املؤثرةواإلجراءات 
 الرؤية، تصف االسرتاتيجية مخسة نتائج ومخسة عشر إجراًء سوف تتخذها منظمة األغذية والزراعة:

تسرتشد هبا السياسات واإلجراءات كي البيا�ت. يستخدم صانعو القرارات بيا�ٍت أفضل ل -1النتيجة  •
 إلاتحة أمناط غذائية صحية.املؤثرة 

األدّلة. يستخدم صانعو السياسات والقرارات ومنّفذوها جمموعًة أكرب من األدلة لتسرتشد هبا  -2النتيجة  •
 السياسات واإلجراءات ذات األثر يف النظم الغذائية إلاتحة أمناط غذائية صحية.

االتساق. يقوم اتساق أكرب على صعيد السياسات بني السياسات واإلجراءات املصّممة لتحسني  -3النتيجة  •
 التغذية والنظم الغذائية.

القدرات. يعمل أصحاب املصلحة على مجيع املستو�ت بقدرات أكرب يف النظم الغذائية إلاتحة  -4النتيجة  •
 أمناط غذائية صحية.

 وااللتزام على الصعيد العاملي، واإلقليمي والوطين ابألمناط الغذائية الصحية. االلتزام. يتوّلد الوعي -5النتيجة  •

 ألقت جلنة الرب�مج الضوء على أمهية بلورة االسرتاتيجية مع إطار املساءلة وخطة التنفيذ، وابلتايل تتضمن كذلك ،
ظمة مبوجبها مبساءلة ذاهتا لإلجراءات االسرتاتيجية اإلطار واخلطة على السواء. ويوّفر إطار املساءلة آليًة تقوم املن

الرامية إىل حتقيق نتائج االسرتاتيجية. وهو يتضمن جمموعة من املخرجات واملؤشرات املطابقة هلا تعكس درجة إجناز 
هذه اإلجراءات احملددة يف االسرتاتيجية واملتصلة بكل نتيجة. وحتّدد خطة التنفيذ العوامل التمكينية، مرفقًة بقائمة 

ا ؤشرات األداء الرئيسية املطابقة سوف تعّززها املنظمة وتبلورها لتنفيذ االسرتاتيجية على حنو �جح. ويرد أيضً من م
شرٌح للروابط بني األمناط الغذائية الصحية والتغذية األفضل من خالل حتسني النظم الغذائية مع مقاصد أهداف 

 التنمية املستدامة.
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 الرب�مجالتوجيهات املطلوبة من جلنة 
 إن جلنة الرب�مج مدعوة إىل القيام مبا يلي:

  استعراض مشروع االسرتاتيجية الكامل وتقدمي املشورة بشأنه، مبا يف ذلك إطار املساءلة وخطة التنفيذ
لضمان مالءمتها من أجل حتقيق والية املنظمة وقدرهتا على دعم البلدان يف جهودها لبلوغ مقاصد أهداف 

 ة؛التنمية املستدام

  التعليق على املشروع وتقدمي االقرتاحات إلدخال التحسينات على االسرتاتيجية هبدف ضمان أن تتحقق
 . أشكالهالطاقة الكاملة لعمل املنظمة يف جمال تعزيز األمناط الغذائية الصحية ومنع سوء التغذية بشىت 

 

 ورةمسودة املش

 إن اللجنة:

 يف رفع مستو�ت التغذية،  الدور اهلام الذي تضطلع به منظمة األغذية والزراعة أعادت التأكيد على
 مع اإلحاطة ابلتزام املنظمة بتحقيق هذا اهلدف يف دستورها؛

 بلورة مشروع االسرتاتيجية وإدماج التعليقات املقدمة  من أجلابجلهود االستشارية املبذولة  رّحبت
 والعشرين بعد املائة؛ إىل جلنة الرب�مج يف دورهتا السابعة

 عن تقييم االسرتاتيجية والرؤية السابقتني لعمل  نبثقةالتوصيات الرئيسية امل برازإل أعربت عن تقديرها
 املنظمة يف جمال التغذية يف االسرتاتيجية؛

 إدماج التوصيات الصادرة عن اللجان الفنية للمنظمة لوضع اللمسات األخرية  شّجعت
 االسرتاتيجية؛ على

 تنقيح مؤشرات املخرجات يف إطار املساءلة من خالل مواءمة االسرتاتيجية  على ضرورة شّددت
 العملية اجلارية لبلورة اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة؛ مع

 أمهية النظر إىل كل واقع يف سياقه اخلاص لدى تطبيق االسرتاتيجية عرب خمتلف األقاليم  أكدت على
 والبلدان؛

 على أمهية التعاون والشراكات مع اجلهات الفاعلة املعنية على املستو�ت العاملية واإلقليمية  وأكدت
 على التوصل إىل ُ�ج ومفاهيم مشرتكة؛ شّجعتوالقطرية و 

 استعراض االسرتاتيجية بنسختها األخرية خالل الدورة الثالثني بعد املائة لعرضها  وتطّلعت إىل
 اجمللس لكي يوافق عليها. على
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 معلومات أساسية -أوًال 

 األمناط الغذائية والتغذية -ألف

ويعرتف اهلدف الثاين من أهداف التنمية  .تتيح التغذية احملسّنة واحدًة من أفضل فرص التنمية يف عاملنا اليوم -1
) مبا يف ذلك هزال األطفال والتقّزم ونقص 2من اهلدف  2املستدامة أبمهية وضع �اية جلميع أشكال سوء التغذية، (املقصد 

الوزن والوزن الزائد والسمنة لدى األطفال والنقص يف املغذ�ت الدقيقة، والوزن الزائد والسمنة واألمراض غري املعدية، من 
لتحقيق جمموعة أجل حتقيق األهداف االجتماعية والبيئية واالقتصادية. وتؤدي التغذية األفضل دورًا رئيسًيا يف دعم البلدان 

)، وختفيض الوفيات املبكرة 2من اهلدف  1من املقاصد املتصلة أبهداف التنمية املستدامة، كالقضاء على اجلوع (املقصد 
) وخفض نسبة الوفيات النفاسية ووفيات املواليد واألطفال 3من اهلدف  4النامجة عن األمراض غري املعدية (املقصد 

يزال العامل متأخرًا عن حتقيق أهداف التغذية  ولكن على الرغم من بعض التقدم احملرز، ال). 3من اهلدف  2و 1(املقصدان 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية  التصدي الكامل لسوء التغذية أبشكاله كافة يف املستقبل، وحتقيق الركائز فإن 1العاملية.

 صلحة الذين هلم أدوار يؤدو�ا.ألهداف التنمية املستدامة، سيتطلب تضافر جهود مجيع أصحاب امل

 ةمهيأب اليت تتسمخرى األعوامل وال .وميّثل النمط الغذائي أحد العناصر احلامسة املباشرة اليت حتدد احلالة التغذوية -2
الصحة اجليدة، والنظافة الصحية واإلصحاح والتعليم ومتكني املرأة. وتشّكل األمناط الغذائية الصحية العمود  تشمل حامسة

يؤدي النمط الغذائي دورًا حيوً� يف معاجلة كذلك، الفقري للتغذية اجليدة ابلنسبة إىل جيل اليوم كما لألجيال املستقبلية.  
 واملغذ�ت اليت تضعف منو اإلنسان وتطوره.  النواقص والفوائض واالختالالت من الطاقة

أ�ا ختتلف ابختالف املواقع اجلغرافية و سيما ال وليست من تركيبة موّحدة يتألف منها النمط الغذائي الصحي،  -3
والسن واحتياجات السكان ووضعهم الفيزيولوجي، ووجود ظروف صحية كامنة وأفضلياهتم الثقافية. غري أن مجيع األمناط 

: أي منط غذائي كاٍف ومأمون ومنوّع مفعمة ابلصحةة الصحية مكّونة من أغذية حيتاج إليها األفراد لعيش حياة الغذائي
ومّتزن من حيث الكمية والنوعية. وبغّض النظر عن االحتياجات الغذائية احملددة، فإن النمط الغذائي الصحي حيّد من 

مراض اليت تنقلها األغذية. كما أن مياه الشرب املأمونة والنظيفة ألا العوامل األخرى لتاليفمستو�ت املمرضات، والسموم و 
 ألمناط الغذائية الصحية.يف ا تساهم إىل حّد كبري

 األمناط الغذائية والنظم الغذائية -ابء

عرض ، 2017تتأثر األمناط الغذائية بنظم متعددة، مبا يف ذلك نظم األغذية والتعليم واحلماية االجتماعية. ويف عام  -4
أدلًة تشري إىل أن مجيع عناصر النظم للجنة األمن الغذائي العاملي  رفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذيةالفريق اخلرباء 

منسًقا لضمان جعل  تستوجب عمًال  -من زراعة وسالسل لتوريد األغذية وبيئات غذائية وسلوك املستهلكني -الغذائية 
، وأوصى ابستغالل وجذابة للجميع احًة وسهلة الوصول ومأمونة ومقبولة ثقافًيا من اجلميعاألمناط الغذائية الصحية مت

وهذا النهج يف النظم الغذائية إزاء تغذية  .الفرص املتاحة يف أحناء النظم الغذائية من أجل حتسني النتائج الغذائية والتغذوية

                                                      
حالة األمن الغذائي والتغذية يف . 2020منظمة األغذية والزراعة، الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، بر�مج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية،   1

 روما، منظمة األغذية والزراعة. .النظم الغذائية من أجل أمناط غذائية صحّية ميسورة الكلفة. حتويل 2020العامل لعام 
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 ع العناصر، والعالقات بينها واآلاثر ذات الصلة أفضل ينظر يف نظام األغذية أبكمله، و�خذ يف االعتبار مجي
 .2)1الشكل (

 
 

  .إىل العمل بشكل أكرب على األمناط الغذائية والنظم الغذائية الصحيةوقد دعا األعضاء يف املنظمة  -5
العاملية، ابعتماد ، قام املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية الذي اشرتكت املنظمة يف عقده مع منظمة الصحة 2014ويف عام 

إعالن روما عن التغذية وإطار العمل التابع له، معرتفًا ابلتحدي الذي تواجهه النظم الغذائية احلالية من حيث توفري أمناط 
 اعتمدت اجلمعية العامة عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ، 2016ويف أبريل/نيسان  3غذائية صحية.

ويتمّثل النشاط األول لرب�مج العمل  25924./70(عقد العمل من أجل التغذية) مبوجب القرار رقم  )2025-2016(
حتسني األمناط الغذائية من خالل النظم الغذائية، وذلك بقيادة منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية. ويف  يف

ملتحدة، ابشرت جلنة األمن الغذائي العاملي وضع اخلطوط ، وبدعم فين من املنظمة ووكاالت أخرى يف األمم ا2019عام 
 التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية للتغذية.

                                                      
 )2017(منظمة األغذية والزراعة، روما،  للجنة األمن الغذائي العاملي فريق اخلرباء رفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذيةمقتبس من   2
. 2014نوفمرب/تشرين الثاين  21-19منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة العاملية. إعالن روما عن التغذية. املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية، روما،   3

 . روما، منظمة األغذية والزراعة10وثيقة نتيجة املؤمتر، الفقرة 
4  https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259
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ضغوطات متنامية ومرتابطة على النظم الغذائية، مع التداعيات اليت ترتبها على التغذية كز�دة النمو السكاين  مثةو  -6
عن مواطن  19-وقد كشفت جائحة كوفيد .5ت واهلشاشة واحلوكمة اجملزأةوالفقر، وتغري املناخ وتدهور قاعدة املوارد والنزاعا

، عدم القدرة على إدارة سالسل القيمة الغذائية ائية معاصرة. وتشمل مواطن الضعف مثًال ذالضعف والقوة يف عدة نظم غ
اخلدمات العامة واخلاصة املتكاملة على الصعيد العاملي على حنو كفؤ حني ميكن لفرادى الدول أن تغلق احلدود وتوقف 

 دوضعف العدي جمال األغذية وتقييد احلركة والتجارة، واعتماد النظم الغذائية على اليد العاملة املؤقتة واملهاجرة يف
أفضت قد . ومتارس مواطن الضعف هذه الضغوطات على النظم الغذائية، و كافة  املستخدمني يف أحناء النظام الغذائي من

سعارها. إمنا يف العديد من أاملهدر من األغذية واخنفاض الوصول املادي إىل أغذية حمددة وتقّلب إىل ز�دة الفاقد و 
ات قليلة من ريّ احلبوب األساسية، تغشهدت بعض األغذية، مثل حيث  امدادات الغذائية مستقرة نسبيً السياقات، تبقى اإل

، من املتوقع أن تفاقم اآلاثر 19-السوق العاملية. وابالقرتان مع اآلاثر االقتصادية جلائحة كوفيد يفالسعر  حيث الكمية أو
أن فريوس  معو  6ا للجوع وتؤدي إىل أزمات غذائية يف بلدان عديدة.النظم الغذائية احملرّكات القائمة سابقً  السلبية على

تسليط  بواسطة األغذية، فإن هذه اجلائحة قد زادت أيًضا من الرتكيز على سالمة األغذية عرب ليس مرًضا منقوًال  19-كوفيد
 7الضوء على الرتابط القائم بني األمناط الغذائية الصحية وسالمة األغذية والتحد�ت األوسع املتصلة ابلصحة وابإلصحاح.

اص بشكل أكرب إىل األمراض املعدية. ا كيف أن سوء التغذية يعّرض األشخأيضً  19-وتبّني جائحة كوفيد -7
من أمراض كامنة معدية أخرى، فإن األشخاص الذين يعانون من السمنة أو  األدّلة األوىل إىل أنه، مبوازاة أمراضٍ  وتشري

معدية متعلقة ابلنمط الغذائي (أي أمراض شرايني القلب، والنوابت القلبية والسكتات الدماغية، والسرطان وداء  غري
ين يعانون ذ. كذلك، فإن األطفال ال19-معرضون بشكل أكرب إىل آاثر صحية حادة والوفاة بسبب جائحة كوفيد السكر)

تغذية معرضون خلطر أكرب ابلوفاة من أي إصابة. لذا، جيب أن تكون اإلجراءات ملكافحة نقص التغذية النقص  من
من بناء القدرة على الصمود، ال سيما لدى الشرائح السكانية  ا ال يتجزأاملعدية املتعلقة ابلنمط الغذائي جزءً  واألمراض غري
لتغيري، مبا لكمستفيدين وحمركات   تتزايد ضرورة وضع األشخاص يف صميم النظم الغذائية،ويف هذا السياق،  .األكثر ضعًفا

 الصدمات. هيف وج يتيح تغذية أفضل للقدرة على الصمود وضمان أن تكون النظم الغذائية أكثر قدرة على الصمود

إضافًة إىل أمهيتها ابلنسبة إىل األمناط الغذائية والتغذية، أن تضطلع بدوٍر هام يف تعزيز إبمكان النظم الغذائية، و -8
، التكّيف مع تغري املناخ والتخفيف من وطأته، والتنوع البيولوجي، وتدهور الرتبة واملياه)، والشمولية االستدامة البيئية (مثًال 

السكان األصليني واملساواة بني اجلنسني) واإلنتاجية و  ،أصحاب احليازات الصغرية على االستمرار من زارعنيقدرة امل (مثًال 
، ز�دة إنتاج األغذية املغذية، والتنمية االقتصادية). وترتابط هذه اجلوانب يف النظم الغذائية، ممّا حيّتم قيام خيارات (مثًال 

ا إلجياد حلول راحبة ومنافع ا فرصً جيعلها مثريًة للجدل. إمنا توّفر هذه الرتابطات أيضً ا ما صعبة بشأن املقايضات وغالبً 
يف الوقت  وإنتاج أفضل وسبل عيش أفضل ع توليد بيئة أفضلاألهداف: والفرص متاحة لتحسني التغذية م مشرتكة بني

 لتغذية بشىت أشكاله إىل اخلطر.. فالعجز يف معاجلة هذه الرتابطات سوف يعّرض القدرة على التصدي لسوء اعينه

                                                      
 . روما. مستقبل األغذية والزراعة: االجتاهات والتحد�ت. 2017منظمة األغذية والزراعة،   5
حتليل اإلنذار املبكر ملنظمة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العاملي للمواقع الساخنة النعدام . 2020منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العاملي،   6

 https://doi.org/10.4060/cb0258en. روما. 2020، يوليو/متوز األمن الغذائي احلاد
 . روما.19-سالمة األغذية يف زمن كوفيد. 2020منظمة األغذية والزراعة،   7
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 دور منظمة األغذية والزراعة -جيم

ابعتبارها الوكالة املتخصصة لألمم املتحدة لألغذية والزراعة، على مجيع عناصر ، تعمل منظمة األغذية والزراعة -9
واجلنسانية فيها، وهي مجيعها جوانب النظم الغذائية، مبا يف ذلك على اجلوانب التغذوية، واالقتصادية، والبيئية، واالجتماعية 

هامة لتحقيق استدامة النظم الغذائية، ومشوليتها وإنتاجيتها وحتقيق أهداف التنمية املستدامة. إضافةً إىل ذلك، أ�ط األعضاء 
وأدرجوا ، ة"املنظمة، من خالل دستورها، مبهمة "االرتقاء ابإلجراءات املنفصلة واجلماعية" لغرض "رفع مستو�ت التغذي

 8ا للتغذية.من الدستور إشارة إىل وظيفة املنظمة من أجل "التوصية إبجراءات وطنية ودولية" دعمً  األوىل املادة يف

وتتمتع املنظمة مبيزة تعاونية فريدة من نوعها لرفع مستو�ت التغذية (احلّد من مستو�ت اهلزال، والتقّزم، والوزن  -10
خالل  ) مناملتصلة ابلنمط الغذائيغري املعدية الدقيقة والوزن الزائد/السمنة واألمراض وحاالت النقص يف املغذ�ت الناقص، 

، السياسات والقوانني واملمارسات واالستثمارات واالبتكارات) حتديد الفرص املتاحة وتعجيل السياسات واإلجراءات (مثًال 
ع، مع وسهلة الوصول ومأمونة ومقبولة ثقافًيا من اجلميعلى امتداد النظم الغذائية مبا جيعل األمناط الغذائية الصحية متاحة، 

جمال التغذية لعام  لعمل املنظمة يفا إىل جعل النظم الغذائية أكثر استدامة، ومشولية وإنتاجية. وأوصى التقييم السعي أيضً 
بتحديد املسامهة العاملية للمنظمة يف التغذية والدعوة إىل إجراء حتسينات يف مجيع أشكال سوء التغذية من خالل  2019

 9النُـُهج القائمة على األغذية والنظم الغذائية واألمناط الغذائية الصحية.

من منظومة األمم املتحدة، مع وكاالت شقيقة لألمم املتحدة  ابوصفها جزءً ، تعمل منظمة األغذية والزراعةو  -11
خالل عدٍد من منصات التنسيق على املستوى العاملي، واإلقليمي والوطين للتصدي لسوء التغذية بشىت أشكاله.  ومن

وتضطلع كل وكالة وكل منصة بدوٍر فريد يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة ومقاصد التغذية العاملية املتسقة حبلول عام 
حدة للعمل على التغذية. ويقضي الدور القيادي الذي تؤديه املنظمة يف واختاذ اإلجراءات لالرتقاء بعقد األمم املت 2030

جمال التغذية بتمكني مجيع األشخاص من احلصول على أمناط غذائية صحية من خالل تسريع وترية السياسات 
أن تقوم هبا على امتداد النظم الغذائية. ولذا، سوف حيّدد عمل املنظمة يف املستقبل املسامهة اليت جيب  10واإلجراءات

النظم الغذائية ملعاجلة سوء التغذية بشىت أشكاله من خالل أمناط غذائية صحية، والقيام ابألنشطة لتسريع اإلجراءات هلذه 
ا أوسع على مجيع اشكال سوء التغذية، مبا يف ذلك السمنة. وهذا يتضمن العمل على اجملاالت اليت الغاية، مبا يعكس تركيزً 
نظم مع نظم أخرى، مثل نظم الصحة، والتعليم واحلماية االجتماعية، وسوف تعزز الفرص املتاحة تتقاطع عندها هذه ال

التساق السياسات بني اإلجراءات املصممة لضمان قيام أمناٍط غذائية صحية وتلك املصممة لتحقيق املقاصد عرب أهداف 
 التنمية املستدامة.

 نطاق االسرتاتيجية -ااثنيً 

 2025-2021يف الفرتة  ع بهلعمل الذي سوف تضطلانظمة ومهمتها يف جمال التغذية و ؤية املحتدد االسرتاتيجية ر  -12
 ا هلذه الرؤية.لتسخري ميزهتا التعاونية حتقيقً 

                                                      
 . النصوص األساسية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. اجلزء األول والثاين. روما.2017منظمة األغذية والزراعة،   8
روما. الرتخيص:  )www.fao.org/evaluation(. 119. تقييم االسرتاتيجية والرؤية لعمل املنظمة يف جمال التغذية، ص. 2019منظمة األغذية والزراعة،   9

CC BY-NC-SA 3.0 IGO 
 السياسات واإلجراءات إىل مجيع السياسات، والقوانني، واملمارسات، واالستثمارات واالبتكارات.تشري   10
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تنطبق االسرتاتيجية على جممل عمل املنظمة، وحتشد اخلربة مع إمكانية التأثري على األمناط الغذائية والتغذية، و  -13
(احملاصيل، والثروة احليوانية، والغاابت، ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية)، وسالسل التوريد، خالل إنتاج األغذية  من

عن عملها يف جمال السياسات، والبيا�ت، والتأهب حلاالت الطوارئ والقدرة  والبيئة الغذائية وسلوك املستهلكني، فضًال 
نوع البيولوجي، وسالمة األغذية، واحلماية االجتماعية، والتجارة، على الصمود، واملناخ، وإدارة املوارد الطبيعية، والت

 واإلحصاءات، والشراكات، والعلوم واالبتكار وجماالت أخرى ذات األمهية ابلنسبة إىل نتائج االسرتاتيجية واآلاثر املتوخاة. 

دور املنظمة على املستويني العاملي وامليداين. حتّدد وإّن االسرتاتيجية، إذ تستكمل اجلهود املاضية والراهنة امللحوظة،  -14
سوف تعمل املنظمة مع العديد من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك الوكاالت يف منظومة األمم ولدى تنفيذ االسرتاتيجية، 

اجملتمع املدين الوكاالت احلكومية الدولية، واألجهزة اإلقليمية وأعضاء املنظمة، والربملانيني، واحلكومات احمللية و و املتحدة، 
واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص، والسكان األصليني، وصغار املزارعني وصيادي األمساك وغريهم من األشخاص الضعفاء 

ابحملاصيل،  واملهمشني الذين يعملون يف اإلنتاج، والتجهيز، والتوزيع، والتجارة، والتسويق، واملبيعات والتصّرف
 ا لألمناط الغذائية الصحية.ومصايد األمساك ومنتجات تربية األحياء املائية دعمً  احليوانية، والغاابت، والثروة

 الرؤية واملهمة -ااثلثً 

تتمثل رؤية املنظمة بشأن التغذية يف حتقيق عامل يتبع فيه الناس أمجعني أمناطًا غذائية صحية من خالل نظم غذائية  -15
 مستدامة.

ا هلذه الرؤية، تقضي مهمة املنظمة يف جمال التغذية ابلتصدي لسوء التغذية بشىت أشكاله من خالل تسريع وحتقيقً  -16
 .عرب النظم الغذائية إلاتحة النظم الغذائية الصحية للجميع املؤثرةوترية السياسات واإلجراءات 

اص لألشخاص الضعفاء جلهة عدم تنطبق هذه الرؤية وهذه املهمة على مجيع األشخاص، إمنا مع إيالء اعتبار خو  -17
تلبية احتياجاهتم الغذائية، مبا يف ذلك السكان الريفيني واألصليني الذين يعتمدون يف سبل عيشهم على النظام الغذائي؛ 

 ؛ واألشخاص الذين يواجهون أزماٍت إنسانية، ونزاعات وهشاشة.الصغار والسكان احلضريني املهّمشني؛ والنساء واألطفال

) السياسات 14توّخى من تنفيذ هذه االسرتاتيجية هو أبن ينّفذ مجيع أصحاب املصلحة (الفقرة واهلدف امل -18
 ختّلف اآلاثر التالية: اليت واإلجراءات

تتمحور الزراعة وسالسل إمدادات األغذية حول إنتاج األغذية وجتهيزها وتوزيعها واالجتار هبا، واخلدمات  )أ(
الغذائية الصحية، مبا يف ذلك من خالل احلّد من الفاقد واملهدر من األغذية الغذائية اليت تساهم يف األمناط 

 وتعزيز سالمة األغذية اليت تساهم يف األمناط الغذائية الصحية؛
البيئات الغذائية جبعل األمناط الغذائية الصحية متاحة وسهلة الوصول ومأمونة ومقبولة اجتماعًيا ومتسقة  تقوم )ب(

وطنية الغذائية القائمة على األدلة ومعايري سالمة األغذية وممارستها، حسبما مع اخلطوط التوجيهية ال
 مالئم؛ هو

أمناط غذائية صحية  التباع، والوسائل، والتحفيز واإلمكا�ت الالزمة الوصول ن بقدرةيتمتع املستهلكو  )ج(
 واملطالبة به؛

 تكون النظم الغذائية أكثر استدامة ومشولية وإنتاجية. )د(
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 املبادئ التوجيهية -ارابعً 

 املنظمة أبنه هبدف حتقيق رؤيتها ومهمتها: تقرّ  -19

. وجيب أن يكون فهم حياة الناس واحتياجاهتم نقطة البداية النظم الغذائية ميمجيب أن يوضع الناس يف ص )أ(
لتحديد كيف ميكن للنظم الفعالية أن تتيح األمناط الغذائية الصحية ابلفعالية األكرب. وجيب أن تكون 

ا وجذابة لألشخاص يف البيئات حيث األمناط متاحة، وميسورة الكلفة، وسهلة الوصول، ومقبولة ثقافيً  هذه
عن محاية  وتتوجب محاية سبل معيشة األشخاص العاملني يف النظم الغذائية ودعمها فضًال يعيشون حياهتم. 

 ؛ودعم أمناطهم الغذائية وتغذيتهم
ف، مبا يف ذلك على صعيد الدخل والعرق ونوع اجلنس . جيب ضمان اإلنصاعدم ترك أحد خلف الركب )ب(

مجيع املستو�ت، كما جيب وضع السكان املهمشني يف صدارة األولو�ت. واملساواة بني اجلنسني حامسة  على
 اجلنس؛ األمهية وينبغي دعم املرأة كقائدة للتغيري. وجيب تفادي التأثريات السلبية املتصلة بنوع

يكون النظام الغذائي مستداًما حني يوفر األمن الغذائي والتغذية للجميع، . مةاألمهية القصوى لالستدا )ج(
على حنو ال يُعّرض للخطر األسس االقتصادية واالجتماعية والبيئية الكفيلة إبنشاء حالة من األمن الغذائي 

ذية الضرورية وضمان التغذية لألجيال املقبلة. وجيب أن تكون النظم الغذائية مستدامة يف حال أنتجت األغ
 لنظام غذائي صحي يف املستقبل، ودعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة. ومن شأ�ا أن تقّلل إىل احلّد األدىن

والتخفيف  اثر اإلجيابية على النظم اإليكولوجية، والتكيف مع تغري املناخآلتعّظم اأن اآلاثر السلبية، و  من
ذية؛ والسماح ؛ واحلّد من الفاقد واملهدر من األغوأجورهم ؛ ودعم سبل معيشة املنتجني والعمالمن آاثره

 املوارد البيئية، واملعايري االجتماعية والثقافية واملتطلبات التغذوية؛  ةن تتسق مع قاعدلألمناط الغذائية أب
إن احلق يف غذاء كاٍف يتحقق "عندما  .للجهود أن حتقق اإلعمال التدرجيي للحق يف غذاء كافٍ  جيب )د(

إنسان، وحده أو ابلتضافر مع غريه، على غذاء كاٍف أو على اإلمكا�ت الكفيلة ابحلصول عليه،  حيصل كل
من الناحيتني املادية واالقتصادية ويف كل األوقات." وهذا يعين "توافر األغذية ابلكمية والنوعية الكافيتني 

ول يف ثقافة معّينة" [و]...إمكانية لتلبية االحتياجات التغذوية لألفراد، من دون أي مواد مضرّة، وبشكل مقب
 F11؛احلصول على هذه األغذية حبيث تكون مستدامة وال تتدخل يف التمتع حبقوق إنسانية أخرى"

، كم أنه من الضروري مجع أفضل. البيا�ت ضرورية لفهم املشاكل واحللول على حنو البيا�ت واألدلة حيوية )ه(
 أصًال  وهناكالبيا�ت بشكل أفضل لسّد الفجوات جلهة األدلة ابلنسبة إىل األمناط الغذائية والنظم الغذائية. 

اإلجراءات املستقبلية. وينبغي محاية وتعزيز يف هبا  لالسرتشادأنشطة كثرية عرب العامل ميكنها أن توّفر األدّلة 
عّزز مسامهة اإلجراءات عرب النظم الغذائية إلاتحة أمناط غذائية صحية، مبا يف ذلك املمارسات القائمة اليت ت

 تلك املستخلصة من معرفة السكان احملليني واألصليني.
على نطاق واسع، وضمن اجلدول  حتقيق املزيد من التغيري الالزم اأيضً  يستوجب .احلاجة املاسة إىل االبتكار )و(

الزمين احملدد لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة، تعجيل وترية االبتكارات السياساتية، واملؤسسية، والتنظيمية، 
 اإلنسان، من الضروري االبتكار لالرتقاء بقدرة 19-التكنولوجية واالجتماعية. ويف أعقاب جائحة كوفيد

                                                      
من امليثاق). جنيف.  11: احلق يف غذاٍء كاٍف (املادة 12التعليق العام رقم . 1999جلنة األمم املتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،   11

 سويسرا
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سهلة الو ضمان إاتحة األمناط الغذائية الصحية املتوفرة، وامليسورة الكلفة، والنظم الغذائية على الصمود مع 
 ؛قبولة ثقافًيااملأمونة و املالوصول و 

نظرًا إىل تعدد اجلهات الفاعلة املعنية يف تغيري النظم الغذائية، من الضروري ضرورة العمل ضمن شراكات.  )ز(
أن األمناط  مععالوًة على ذلك،  االسرتاتيجية.التعامل مع أصحاب مصلحة متعددين ألجل تطبيق هذه 

شكاله؛ ومن الضروري أالغذائية حيوية، تشكل إاتحتها جمرد جانب واحد من التصدي لسوء التغذية بشىت 
أصحاب املصلحة يف القطاعني العام واخلاص  إىل العمل مع أصحاب املصلحة ما بعد النظم الغذائية، وصوًال 

 ؛أمور أخرىاالجتماعية، واملياه، واإلصحاح والنظافة الصحية، والصحة، من بني احلماية  ّممن يؤثرون على
مثّة تنوع يف النظم الغذائية واألمناط . ينبغي تصميم السياسات واإلجراءات للسياقات اإلقليمية والقطرية )ح(

والقطرية مع االستجابة الغذائية وتنوع يف احللول؛ ويتعّني على عمل املنظمة أن يرشد االحتياجات اإلقليمية 
وللسياقات اإلقليمية والقطرية أتثريات وتداعيات عميقة بشأن السياسات  هلا أيًضا وأن ميّكن امللكية.

 واإلجراءات الالزمة.

 النتائج -اخامسً 

إمنا من  ؛ا للنظم الغذائيةا رئيسيً ا ملهمتها، بوجوب أن تشكل األمناط الغذائية الصحية هدفً حتقيقً تقّر املنظمة،  -20
ا مبواطن الضعف والقوة يف النظم ا أن تكون النظم الغذائية مستدامة، ومشولية ومنتجة. وتقّر املنظمة أيضً األمهية مبكان أيضً 

. ومع اإلقرار أبمهية النظم الغذائية املتمحورة حول 19-الغذائية املعّرضة للخطر بفعل االستجابة إىل جائحة كوفيد
) لتعجيل وترية السياسات واإلجراءات ذات الصلة 14مة مجيع أصحاب املصلحة (الفقرة األشخاص، سوف تدعم املنظ

 :ما يلي من خالل

 وتشاطر البيا�ت عن األمناط الغذائية الصحية والنظم الغذائية؛ مجع )أ(
سالسل إمدادات توفري األدّلة عن اخليارات املتاحة للسياسات واإلجراءات على امتداد النظم الغذائية ( )ب(

 ) إلاتحة أمناط غذائية صحية؛األغذية وبيئات األغذية وسلوك املستهلكني
عقد احلوارات واملشاركة فيها لالرتقاء ابإلجراءات اجلماعية من أجل احلّد من سوء التغذية بشىت أشكاله،  )ج(

 يتها؛وحتسني اتساق السياسات بني األمناط الغذائية الصحية واستدامة النظم الغذائية، ومشوليتها وإنتاج
 بناء القدرات للتنفيذ؛ )د(
 توليد الوعي وااللتزام على الصعيد العاملي. )ه(

وهبدف تعجيل وترية السياسات واإلجراءات على امتداد النظم الغذائية إلاتحة أمناط غذائية صحية للجميع،  -21
رهبا ومكانتها ابعتبارها وكالة متعددة اجلوانب ملنظومة األمم املتحدة من أجل املسامهة يف اهتا وجتاسوف تسّخر املنظمة خرب 

 مخس نتائج:حتقيق 
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 املؤثرةالسياسات واإلجراءات  البيا�ت. يستخدم صانعو القرارات بيا�ٍت أفضل لتسرتشد هبا -1النتيجة  -22
األمم املتحدة، واجملتمع املدين والقطاع اخلاص للبيا�ت يدرك أعضاء املنظمة، ومنظومة أمناط غذائية صحية. إلاتحة 

وتتوىل املنظمة الر�دة  .اليت حيتاجون إليها لتوجيه قراراهتم يف سياقاهتم اخلاصة، وحيصلون عليها ويستخدمو�ا
الصعيد العاملي يف توفري مستودع عام للبيا�ت الغذائية والبيا�ت املتعلقة ابألغذية، والنظم الزراعية والغذائية املتصلة  على

 ة، سوف تقوم املنظمة مبا يلي:جهذه النتيابألمناط الغذائية. ولتحقيق 

، مبا يف ذلك املنصة اجلغرافية تهاوتصّورها ومشاركمنصات املنظمة تنسيق البيا�ت واملقاييس ذات الصلة بشأن  -1-1
واألمن  واستهالك األغذية، تركيبة األغذية، ا بيد ذات الصلة ابألمناط الغذائية (مثًال بادرة العمل يدً املكانية خلاصة مب

 ، إنتاج األغذية، والتجارة،واملعتقدات واملمارسات الغذائية االجتماعية والثقافية) والنظم الغذائية (مثًال  الغذائي
والفاقد/املهدر من األغذية اهلامة لألمناط الغذائية الصحية وأسعارها). وجيب أن تشمل البيا�ت األمناط الغائية 
للسكان الريفيني واألصليني الذين يعتمدون يف سبل عيشهم على النظم الغذائية؛ والسكان احلضريني املهّمشني؛ 

هشة، وأن تكون موّزعة  اأزماٍت إنسانية، ونزاعات وأوضاعً والنساء واألطفال الصغار؛ واألشخاص الذين يواجهون 
 اإلمكان.  حسب اجلنسني عند

توفري التوجيهات واملساعدة الفنية، مبا يف ذلك التوجيهات املستهدفة للتحليل القطري املشرتك لألمم املتحدة  -1-2
عيد القطري بشأن مجع البيا�ت، وجلمع البيا�ت عن املؤشرات ذات الصلة ألهداف التنمية املستدامة على الص

وحتليلها واإلبالغ عنها، وكيفية فهم واستخدام ونقل تداعياهتا حبيث تسرتشد هبا السياسات واإلجراءات لضمان 
 أمناط غذائية صحية.

صد املؤشرات ذات الصلة ألهداف التنمية املستدامة حبيث تسرتشد هبا عملية صنع القرارات وتتّبع التقدم ر -1-3
 احملرز ابجتاه حتقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة.

تسرتشد هبا يستخدم صانعو السياسات والقرارات ومنّفذوها جمموعًة أكرب من األدلة لاألدلة.  -2النتيجة  -23
عضاء املنظمة، ومنظومة أيستخدم يف النظم الغذائية إلاتحة أمناط غذائية صحية.  السياسات واإلجراءات املؤثرة

 تقوم املنظمة بتنسيقها، املتحدة، واجملتمع املدين، واجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص قاعدة أوسع من األدّلة،األمم 
األمناط الغذائية الصحية من خالل السياسات واإلجراءات على امتداد النظم  إاتحةونقلها وتيسريها حول كيفية 

. تتوفر اخليارات يف سالسل ب أخرى من النظم الغذائيةالغذائية وحول أثر هذه السياسات واإلجراءات على جوان
التوريد، وبيئات األغذية وسلوك املستهلكني عرب القطاعات وجماالت السياسات. وسوف يؤدي التعاون بني منظمة األغذية 

سوف تقوم املنظمة ا يف توليد األدّلة. ولتحقيق هذه النتيجة، ا رئيسيً والزراعة واملنظمات املعنية ابلبحوث واالبتكار دورً 
 يلي: مبا

عل األمناط الغذائية الصحية متاحة، جلعرب النظم الغذائية  بدو واعدةً ونقل املمارسات اليت ت شاطرتنسيق، وت -2-1
ا، مثل السياسات، والقوانني، وممارسات السكان ، ومأمونة ومقبولة اجتماعيً إليها سهلة الوصولو وميسورة الكلفة، 

ات، وآلية إشراك القطاع اخلاص وابتكارات النظام الغذائي، مبا يف ذلك تلك املعتمدة خالل األصليني، واالستثمار 
جعل النظم الغذائية أكثر استدامة ومشولية وإنتاجية. يف وتلك اليت يتمثل هدفها األساسي  19-جائحة كوفيد

ا غذائية صحية للسكان الريفيني واألصليني الذين يعتمدون إيالء اهتمام خاص للممارسات اليت توّفر أمناطً  وينبغي
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والسكان احلضريني املهّمشني؛ والنساء واألطفال الصغار؛ واألشخاص الذين يف سبل عيشهم على النظام الغذائي؛ 
 ؛هشة ايواجهون أزمات إنسانية، ونزاعات وأوضاعً 

الراحبة واملقايضات املرتبطة بنهٍج النظم الغذائية إلاتحة توليد أدّلة جديدة ونقل األدّلة القائمة بشأن احللول  -2-2
، تغري املناخ، والتنوع البيولوجي، وتدهور الرتبة واملياه)، والشمولية أمناط غذائية صحية وآاثرها على االستدامة (مثًال 

بني اجلنسني) واإلنتاجية  ، قابلية استمرار املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية، والسكان األصليني واملساواة(مثًال 
 ، ز�دة إنتاج األغذية املغذية والتنمية االقتصادية)؛(مثًال 

تيسري توليد األدلة على آاثر السياسات واإلجراءات  العمل من خالل الشراكات والتوجيهات االسرتاتيجية على -2-3
 على امتداد النظم الغذائية.على األمناط الغذائية وتكاليفها، واحللول الراحبة واملقايضات ذات الصلة 

يقوم اتساق أكرب على صعيد السياسات بني السياسات واإلجراءات املصّممة لتحسني االتساق.  -3النتيجة  -24
إقامة املنظمة للحوارات واختاذها اإلجراءات ومشاركتها فيها إىل توافق أكرب  تلقد أفض التغذية والنظم الغذائية.

والوطين حول الدور الذي تضطلع به النهج القائمة على األغذية واألمناط الغذائية الصعيد العاملي واإلقليمي  على
 راحبةالصحية إىل جانب دور النهج األخرى للتصدي لسوء التغذية بشىت أشكاله. وقد ّمت االتفاق على احللول ال

إلدارة  لعمل هبا، ابعتبارها سبًال إلاتحة استدامة األمناط الغذائية الصحية والنظم الغذائية، ومشوليتها وإنتاجيتها وا
املقايضات ومعاجلة اجملاالت اليت تثري اجلدل يف النظم الغذائية، مبا يف ذلك من خالل اإلجراءات املبتكرة اليت يتخذها 

. وسوف تشارك املنظمة يف احلوارات وتدعو إىل عقدها (االجتماعات واملؤمترات واجتماعات القمم القطاع اخلاص
رتاضية مماثلة) مع وكاالت األمم املتحدة وشركاء حكوميني دوليني آخرين، وأعضاء املنظمة، واجملتمع املدين أحداث اف أو

والقطاع اخلاص، واألوساط األكادميية ومعاهد البحوث، وغريهم من أصحاب املصلحة حول إجراءات مجاعية بشأن 
لول الراحبة، واملقايضات واجملاالت اليت تثري اجلدل، مع شكاله، وبشأن احلأالعوامل احملددة العديدة لسوء التغذية بشىت 

 اإلقرار ابلدور احليوي الذي يضطلع به القطاع اخلاص يف هذا احلوار. ولتحقيق هذه النتيجة، سوف تقوم املنظمة مبا يلي:

املتحدة وشركاء  املشاركة يف اإلجراءات اجلماعية على الصعيد العاملي، واإلقليمي والوطين عرب وكاالت األمم -3-1
آخرين للتصدي لسوء التغذية بكافة أشكاله ابالستناد إىل توافق حول دور النهج القائمة على األغذية واألمناط 

 الغذائية الصحية إىل جانب سبل أخرى للتصدي لسوء التغذية؛

عقد حوارات متعددة أصحاب الشأن على الصعيد العاملي، واإلقليمي والوطين حول قضا� تتوفر بشأ�ا أدّلة  -3-2
حتقيق أمناط غذائية صحية مع دعم يف الوقت ذاته من أجل على الفرص املتاحة لتعزيز االتساق بني السياسات 

اف التنمية املستدامة (احللول الراحبة)؛ وحيث تقوم استدامة النظم الغذائية، ومشوليتها وإنتاجيتها ابجتاه حتقيق أهد
أو مشوليتها أو إنتاجيتها. ومن خالل  ةمقايضات مثرية للجدل بني إاتحة أمناط غذائية صحية واستدامة النظم الغذائي

مع اإلقرار  القيام بذلك، تظهر كجهة فاعلة موثوقة لتيسري احلوار وتعزيز الفهم املشرتك وجتاوز العراقيل أمام التغيري،
 القوى؛ ابختالالت

العمل مع اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص بطرق ابتكارية لتحقيق احللول الراحبة من خالل اإلجراءات  -3-3
اجلماعية وإدارة املقايضات إلاتحة أمناط غذائية صحية واستدامة النظم الغذائية، ومشوليتها وإنتاجيتها، من خالل 

ا ابملصاحل املختلفة وإدارة الفرص والشراكات اجلديدة يف جمال األعمال والتمويل، مع اإلقرار دومً ، و ر�دة األعمال مثًال 
 ا لقواعد املنظمة للعمل مع هذه اجلهات الفاعلة. هذه املصاحل على النحو املالئم، وفقً 
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صحاب املصلحة على مجيع املستو�ت بقدرات أكرب يف النظم الغذائية إلاتحة أيعمل القدرات.  -4النتيجة  -25
يعمل أعضاء املنظمة وأصحاب املصلحة على املستوى العاملي واإلقليمي والوطين واحمللي أمناط غذائية صحية. 

عرب النظم  بوضع السياسات، واعتماد املمارسات، وز�دة االستثمارات وتنفيذ السياسات واإلجراءات املبتكرة
 .الغذائية إلاتحة أمناط غذائية صحية بفعل القدرات املعززة نتيجة أنشطة تعزيز القدرات اليت تقوم هبا املنظمة

عّززت املساعدة اليت قدمتها املنظمة قدرات أصحاب املصلحة يف بلورة وتنفيذ سياسات وإجراءات قائمة على األدّلة.  لقد
 ملنظمة مبا يلي:ولتحقيق هذه النتيجة، سوف تقوم ا

توفري املساعدة يف جمال السياسات واملساعدة الفنية لتعزيز قدرات واضعي السياسات وصانعي القرارات،  -4-1
إاتحة أمناط غذائية صحية ذلك الربملانيني واجلهات املعنية ابلتنفيذ، إلجراء التغيريات يف النظم الغذائية من أجل  يف مبا

 ومشوليتها وإنتاجيتها؛واستدامة النظم الغذائية 

توفري مواد التدريب، والتوجيهات القائمة على األدلة، وعّدة األدوات وطرق التعليم املبتكرة لتعزيز القدرات على  -4-2
تعظيم  تشخيص املشاكل، وترتيب أولو�ت احللول يف النظم الغذائية إلاتحة أمناط غذائية صحية يف السياقات احمللية مع

 احللول الراحبة وإدارة املقايضات؛يف الوقت ذاته 

تعزيز قدرات اجملتمع املدين، واألوساط األكادميية، وخدمات اإلرشاد االستشاري والزراعي الريفي، واملدارس  -4-3
لبلورة، وتنفيذ وتقييم تدخالت فعالة وحمددة السياق يف جمال التعليم تكون ذات الصلة بدور الزراعة، وسالسل التوريد، 

ألغذية، والنوع االجتماعي، وإدارة املوارد الطبيعية، وتغري املناخ وسلوك املستهلكني إلاتحة أمناط وبيئات ا
 صحية. غذائية

يتوّلد الوعي وااللتزام على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين ابألمناط الغذائية الصحية.  االلتزام. -5النتيجة  -26
لتغذية والنظم الغذائية ابألمناط أصحاب املصلحة اآلخرون املعنيون ابالتزمت املنظمة، ووكاالت األمم املتحدة و 

. يتوفر فهم مشرتك ألمهية األمناط الغذائية الصحية ابعتبارها تساهم بشكل حاسم الغذائية الصحية كهدف ذات أولوية
نظمة ذات الصلة، واالتفاقات ا للنظم الغذائية يُدمج على حنو مالئم يف اسرتاتيجيات املا أساسيً يف نتائج التغذية، وهدفً 

 الدولية والتوجيهات اليت تقودها البلدان. ولتحقيق هذه النتيجة، سوف تقوم املنظمة مبا يلي:

للسياسات واإلجراءات عرب النظم الغذائية يف االتفاقات  االرتويج إلدراج األمناط الغذائية الصحية ابعتبارها هدفً  -5-1
العاملية، واإلقليمية والوطنية ذات الصلة، والقوانني، واالستثمارات وآليات التمويل، وأنشطة التوعية، والعمليات املتعددة 

ائية، ومشوليتها أصحاب املصلحة والتوجيهات على املستوى القطري، وللتصدي للتحد�ت يف وجه استدامة النظم الغذ
وما إىل وإنتاجيتها، مبا يف ذلك تغّري املناخ، وتدهور املوارد الطبيعية، ومواطن انعدام املساواة بني الرجال والنساء، 

ذلك من خالل الرتويج بشكل �شط الستخدام اخلطوط التوجيهية الطوعية القادمة للجنة األمن الغذائي  يف ، مباذلك
 ائية والتغذية يف صفوف الشركاء ذات الصلة على املستوى اإلقليمي والقطري واحمللي؛العاملي بشأن النظم الغذ

احلرص على أن تكون األمناط الغذائية الصحية أولوية يف املنظمة، والتوفيق بني املبادرات املؤسسية اجلديدة،  -5-2
ا يف ذلك اإلطار االسرتاتيجي اجلديد ا بيد، والسياسات واالسرتاتيجيات اجلديدة للمنظمة، مبمثل مبادرة العمل يدً 
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ورؤية املنظمة واسرتاتيجيتها للعمل  12للمنظمة، وخطط العمل اخلاصة بسياسات واسرتاتيجيات املنظمة
 التغذية؛ جمال يف
مواصلة دعم حوكمة التغذية، وتعزيزها واملسامهة فيها على املستويني العاملي والوطين من خالل االلتزامات  -5-3

ية األمم املتحدة للتغذية، وجلنة األمن الغذائي العاملي، وحركة تعزيز التغذية وآليات تنسيق أخرى، ابسرتاتيج
 وشراكات. ومنصات

 إطار املساءلة -اسادسً 

تتسم النظم الغذائية احملّسنة لألمناط الغذائية الصحية والتغذية األفضل أبمهية حامسة لبلوغ املقاصد املتصلة أبهداف  -27
). وابلتواؤم مع تركيز املنظمة على أهداف التنمية املستدامة، قد يؤثر عمل املنظمة 1امللحق و 2الشكل املستدامة (التنمية 

يف جمال التغذية على �ج النظم الغذائية بشكل إجيايب على جمموعة واسعة من مقاصد أهداف التنمية املستدامة. 
يف اإلبالغ عن اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة كجزء من عملها ُتدمج جمموعة فرعية من املؤشرات ذات الصلة  وسوف

 جمال رصد االجتاهات العاملية يف أهداف التنمية املستدامة. يف

) آلية تقوم ملنظمة من خالهلا مبساءلة ذاهتا عن اإلجراءات املتخذة لتحقيق نتائج 1اجلدول ويوّفر إطار املساءلة ( -28
درجة إجناز اإلجراءات احملددة يف االسرتاتيجية واملتصلة بكل نتيجة. وسوف ترصد االسرتاتيجية. وتعكس مؤشرات النواتج 

جناح االسرتاتيجية يف دعم املنظمة إلجناز مهمتها املعلنة يف جمال التغذية. وقد جرى تصميم مؤشرات النواتج حبيث تشري 
 اته مع آليات الرصد يف املنظمة.على النحو األمثل إىل درجة النجاح يف بلوغ الناتج مع املواءمة يف الوقت ذ

وتواصل املنظمة تقييم جدوى قياس البيا�ت وجودهتا لكّل من املؤشرات. ومن الضروري توخي املرونة مع مرور  -29
وإطار التعاون  2025-2022الوقت الستخدام البيا�ت اجلديدة اليت سوف ُجتمع يف اخلطة املتوسطة األجل للمنظمة للفرتة 

تحدة يف جمال التنمية املستدامة وأطر الربجمة القطرية أفضل استخدام. وسوف يتم تعديل املؤشرات يف حال اجلديد لألمم امل
 مل تؤد إىل مجع معلومات متينة ومفيدة. 

لنطاق الواسع لعمل املنظمة يف جمال التغذية، ال حتاول هذه االسرتاتيجية تفصيل العمل يف أحناء إىل ا اونظرً  -30
مع اإلجراءات والقواعد املوحدة للمنظمة، سوف تقوم املكاتب امليدانية للمنظمة بوضع خطط عمل املنظمة. وابلتوافق 

مفصلة خاصة ابلبلدان وتنفيذها ضمن عملية إطار الربجمة القطرية وابالستناد إىل التحليل القطري املشرتك لألمم املتحدة 
ور الوحدات الفنية يف املقر الرئيسي للمنظمة خطط العمل وإطار التعاون للمنظمة يف جمال التنمية املستدامة؛ وسوف تبل

 لكل فرتة سنتني اليت سوف تصف األنشطة احملددة من جانب كل وحدة تساهم يف نتائج االسرتاتيجية وتتوافق مع إجراءاهتا.

                                                      
وسياستها بشأن املساواة  )2019(واسرتاتيجية تعميم التنوّع البيولوجي عرب القطاعات الزراعية ، )2017(مبا يف ذلك اسرتاتيجية املنظمة بشأن تغري املناخ   12

العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية ، والتزاماهتا الراهنة اليت قطعتها يف سياق )2018(، والعمل على الزراعة اإليكولوجية )2013(بني اجلنسني 
 واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.
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غذائية املستدامة، مقاصد أهداف التنمية املستدامة املتأثرة أبمناط غذائية صحية لتحسني التغذية من النظم ال :2الشكل 
 13والشاملة واملنتجة.

 
  

                                                      
 اإلنتاج الداخلي للمنظمة  13
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 : إطار املساءلة لرؤية املنظمة واالسرتاتيجية لعملها يف جمال املنظمة1اجلدول 
 إلاتحة أمناط غذائية صحية. املؤثرةيستخدم صانعو القرارات بيا�ٍت أفضل لتسرتشد هبا السياسات واإلجراءات : 1النتيجة 

 املؤشرات النواتج

البيا�ت واملقاييس تنسيق وتصور ومشاركة : 1-1الناتج 
 واملعتقدات، واألمناط الغذائية، األغذية تركيبةعن 

، وسالمة والثقافية االجتماعية الغذائية واملمارسات
 والنظم الغذائية. الغذائي واألمن األغذية

وتصورها عدد البلدان اليت لديها بيا�ت غذائية عالية اجلودة يتم تنسيقها، أ: 1-1
 ومشاركتها على منصات املنظمة.

: عدد البلدان اليت تتقاسم البيا�ت من خالل املنصة املكانية اجلغرافية ملبادرة ب1-1
ا بيد لتسرتشد هبا عملية اختاذ القرارات بشأن األمناط الغذائية الصحية والنظم العمل يدً 
 الغذائية.

 مبا الفنية، واملساعدة التوجيهات: توفري 1-2الناتج 
 املشرتك القطري للتحليل املستهدفة التوجيهات ذلك يف

 الصلة ذات املؤشرات عن البيا�ت وجلمع املتحدة لألمم
 بشأن القطري الصعيد على املستدامة التنمية ألهداف

 حبيث تداعياهتا ونقل واستخدام فهم وكيفية البيا�ت، مجع
 صحية. غذائية أمناط لضمان اإلجراءات هبا تسرتشد

عدد البلدان اليت قدمت هلا املنظمة الدعم جلمع، وفهم واستخدام البيا�ت والقياسات  أ:2-1
والثقافية، وسالمة  االجتماعية الغذائية واملمارساتعن استهالك األغذية، واألمناط الغذائية، 

 الغذائي والنظم الغذائية. واألمن األغذية

لألمم املتحدة اليت تتضمن مجع، وحتليل ونقل عدد التحليالت القطرية املشرتكة ب: 1-2
البيا�ت الغذائية ليسرتشد هبا إطار التعاون لألمم املتحدة يف جمال التنمية املستدامة بدعم 

 من املنظمة.

رصد مؤشرات أهداف التنمية املستدامة  :1-3الناتج
ذات الصلة لتسرتشد هبا عملية اختاذ القرارات وتتّبع 

اه حتقيق مقاصد أهداف التنمية التقدم احملرز ابجت
 املستدامة.

بّلغة إىل األجهزة الرائسية امل مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة: عدد أ3-1
 املنظمة كل سنتني. يف
 

 
يف النظم الغذائية إلاتحة  املؤثرةيستخدم صانعو السياسات والقرارات ومنّفذوها جمموعًة أكرب من األدلة لتسرتشد هبا السياسات واإلجراءات  -2النتيجة 

 أمناط غذائية صحية.

 الواعدة املمارسات ونقل تشاطرو  تنسيق، : 1-2الناتج 
 الصحية الغذائية األمناط جتعل الغذائية اليت النظم عرب

 ومأمونة ،إليها الوصول وسهلة الكلفة، وميسورة متاحة،
 ا.اجتماعيً  ومقبولة

غذائية صحية  اعدد منتجات املعرفة* اليت توثق املمارسات الواعدة اليت تتيح أمناطً  أ:2-1
 واليت ّمت وضعها بدعم من املنظمة.

 

 بشأن والقائمة اجلديدة األدّلة توليد: 2-2الناتج 
 النظم بنهجٍ  املرتبطة واملقايضات الراحبة احللول
 وآاثرها صحية غذائية أمناط إلاتحة الغذائية

 .واإلفادة عنها االستدامة والشمولية واإلنتاجية على

: عدد منتجات املعرفة اليت توثق آاثر �ج النظم الغذائية إزاء األمناط الغذائية الصحة أ2-2
 واليت ّمت وضعها بدعم من املنظمة.

 

 آاثر على األدلة توليد تيسري: 3-2الناتج 
السياسات، واملمارسات، واالستثمارات 

 الغذائية األمناط الغذائي علىواالبتكارات عرب النظام 
من خالل  واملقايضات الراحبة واحللول وتكاليفها،

 الشراكة.

: عدد الشراكات االسرتاتيجية األكادميية/البحثية اليت أُقيمت لز�دة قاعدة املعرفة أ2-3
 بشأن آاثر السياسات واإلجراءات عرب النظم الغذائية إلاتحة أمناط غذائية صحية.

 املعرفة املطبوعات التقليدية، ووسائل اإلعالم الرقمية (وسائل التواصل االجتماعي واحملتوى الشبكي)، وأشرطة الفيديو، إخل. *تشمل منتجات
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 يقوم اتساق أكرب على صعيد السياسات بني السياسات واإلجراءات يف جمال التغذية والنظم الغذائية.: 3النتيجة 

 املؤشرات الناتج

تتعاون اجلهات الفاعلة على الصعيد   :1-3الناتج 
العاملي واإلقليمي والوطين الختاذ إجراءات مجاعية، مبا 
يف ذلك من خالل النهج القائمة على األغذية، لوضع 

 حّد لسوء التغذية بشىت أشكاله.

: عدد أصحاب املصلحة املشاركني يف شبكات العمل حتت رعاية عقد األمم املتحدة للعمل أ3-1
 غذية.من أجل الت

 

اجلهات الفاعلة على الصعيد  عقدت :2-3الناتج 
حول القضا� اليت   احوارً  العاملي، واإلقليمي والوطين

 بني االتساق لتعزيز املتاحة الفرص على أدّلة بشأ�ا تتوفر
، ومعاجلة املقايضات ، وحتقيق احللول الراحبةالسياسات

 واستدامة املثرية للجدل يف إاتحة أمناط غذائية صحية
 وإنتاجيتها. ومشوليتها الغذائية النظم

: عدد احلوارات العاملية، واإلقليمية والوطنية*اليت عقدهتا املنظمة ملناقشة األدّلة من أجل تعزيز أ3-2
، ومعاجلة املقايضات املثرية للجدل يف السياسات راحبة، وحتقيق احللول الالسياسات بنياالتساق 

 لألمناط الغذائية الصحية. االغذائية دعمً واإلجراءات يف النظم 

تعمل اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص : 3-3 الناتج
بطرق ابتكارية لتحقيق احللول الراحبة من خالل اإلجراءات 
اجلماعية وإدارة املقايضات إلاتحة أمناط غذائية صحية 
واستدامة النظم الغذائية ومشوليتها وإنتاجيتها، مع اإلقرار 

 اابملصاحل املختلفة وإدارهتا على النحو املالئم، متشيً  ادومً 
 مع االسرتاتيجية املطبقة للعمل مع القطاع اخلاص.

أ: عدد املشاركات االسرتاتيجية بني املنظمة واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص اليت تتضمن 3-3
 إجراءات أو استثمارات صرحية هبدف إاتحة أمناط غذائية صحية.

األدوات والتوجيهات اجلديدة اليت تضعها املنظمة ملشاركة القطاع اخلاص، مبا : عدد ب3-3
ا لألمناط الغذائية الصحية و"عدم إحلاق األذى" ذلك تلك اليت تدعم حتديد وإدارة املصاحل دعمً  يف

 ابلتغذية.
 

 املعرفة، واملناقشة، والتفاوض وبناء التوافق.*يشري احلوار إىل اجتماع، أو مؤمتر، أو قمة، أو ما يعادهلا من حدث افرتاضي لتقاسم 
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 صحاب املصلحة على مجيع املستو�ت بقدرات أكرب يف النظم الغذائية إلاتحة أمناط غذائية صحية.أيعمل : 4النتيجة 

 السياسات جمال يف املساعدة توفري: 1-4الناتج 
 القرارات، وصانعي السياسات لواضعي الفنية واملساعدة

 إلجراء ابلتنفيذ، املعنية واجلهات الربملانيني ذلك يف مبا
 غذائية أمناط إاتحة أجل من الغذائية النظم يف التغيريات

 الغذائية، النظم مع دعم يف الوقت ذاته استدامة صحية
 وإنتاجيتها ومشوليتها

(مبا يف ذلك  الفنية واملساعدة السياسات جمال يف املساعدة: عدد البلدان اليت تستفيد من أ4-1
بشكل التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب، والتعاون الثالثي، واملساعدة املباشرة يف جماالت اإلنتاج، 
واالستثمار يف سالسل القيمة املستدامة، وتغري املناخ، وإدارة املوارد الطبيعية والنوع االجتماعي) 

 إلاتحة أمناط غذائية صحية من خالل دعم املنظمة.
 
 

 القائمة والتوجيهات التدريب، مواد نشر :2-4الناتج 
 لتعزيز املبتكرة التعليم وطرق األدوات وعّدة األدلة، على

 أولو�ت وترتيب املشاكل، تشخيص على القدرات
 صحية. غذائية أمناط إلاتحة الغذائية النظم يف احللول

وتشخيص النظم : وضع ونشر عدد مواد التدريب اجلديدة إلاتحة نظم غذائية صحية، أ4-2
الغذائية، وترتيب أولوية السياسات، واالستثمارات واملمارسات على امتداد النظم الغذائية 

 جانب املنظمة. من

: عدد البلدان اليت وضعت اخلطوط التوجيهية الغذائية القائمة على األغذية بدعم ب4-2
 املنظمة. من

 واألوساط املدين، اجملتمع قدرات تعزيز: 3-4الناتج 
 والزراعي االستشاري اإلرشاد وخدمات األكادميية،

 فعالة تدخالت وتقييم وتنفيذ لبلورة، واملدارس الريفي،
 بدور الصلة ذات تكون التعليم جمال يف السياق وحمددة
 والنوع األغذية، وبيئات التوريد، وسالسل الزراعة،

 وسلوك املناخ وتغري الطبيعية، املوارد وإدارة االجتماعي،
 .صحية غذائية أمناط إلاتحة املستهلكني

 : عدد الربامج املدرسية لألغذية والتغذية اليت تستفيد من دعم املنظمة.أ4-3
 

 
يتوّلد الوعي وااللتزام على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين ابألمناط الغذائية الصحية من خالل تسريع وترية السياسات واإلجراءات : 5النتيجة 

 النظم الغذائية.عرب 

 املؤشرات النواتج

 الصحية الغذائية األمناط : إدراج1-5الناتج 
 واإلجراءات للسياسات اهدفً  ابعتبارها

 ترّوج هلا املنظمة إلدراجها الغذائية النظم عرب
 ذات والوطنية واإلقليمية العاملية االتفاقات يف

 وآليات واالستثمارات والقوانني، الصلة،
 املتعددة والعمليات التوعية، وأنشطة التمويل،
 استخدام ذلك يف املصلحة، مبا أصحاب
 األمن للجنة القادمة الطوعية التوجيهية اخلطوط
 والتغذية الغذائية النظم بشأن العاملي الغذائي

 األمن للجنة القادمة الطوعية التوجيهية اخلطوطعدد البلدان اليت اعتمدت مكو�ت من  أ:5-1
 يف السياسات واإلجراءات بدعم من املنظمة. والتغذية الغذائية النظم بشأن العاملي الغذائي

: عدد االتفاقات احلكومية الدولية العاملية واإلقليمية اليت تعاجل القضا� عرب أهداف التنمية ب5-1
اليت أدرجت : التغذية، وتغري املناخ، وتدهور املوارد الطبيعية، والنوع االجتماعي) املستدامة (مثًال 

 ا.ا اسرتاتيجيً األمناط الغذائية الصحية ابعتبارها غاية أو هدفً 

 

التوفيق بني املبادرات املؤسسية  :2-5الناتج 
ا بيد، والسياسات اجلديدة، مثل مبادرة العمل يدً 

واالسرتاتيجيات اجلديدة للمنظمة، وخطط العمل 
اخلاصة بسياسات واسرتاتيجيات املنظمة ورؤية 

واسرتاتيجيتها للعمل يف جمال التغذية املنظمة 

: النسبة املئوية من السياسات، واالسرتاتيجيات واألطر اجلديدة للمنظمة اليت وافقت عليها أ5-2
الغذائية الصحية بوصفها أولوية األجهزة الرائسية للمنظمة، واليت تتضمن الدعم إلاتحة األمناط 

 اسرتاتيجية.
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خالل إدراج األمناط الغذائية الصحية بوصفها  من
 غايًة ذات األولوية؛

 وتعزيزها التغذية، حوكمة دعم: 3-5الناتج 
 والوطين العاملي املستويني على وتوجيهها

 املتحدة األمم ابسرتاتيجية االلتزامات خالل من
 وحركة العاملي، الغذائي األمن وجلنة للتغذية،

 نصاتاملو  تنسيق،ال وآليات التغذية تعزيز
 .شراكات أخرىالو 
 

 : عدد املنصات االسرتاتيجية العاملية حلوكمة التغذية اليت تدعمها املنظمة.أ5-3
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 خطة التنفيذ -اسابعً 

إىل أ�ا قد استفادت من خطة تنفيذ. لذا، تتضمن هذه االسرتاتيجية  )2012( 14أشار تقييم االسرتاتيجية السابقة -31
 خطًة حتّدد العوامل التمكينية اليت سوف حتفزها املنظمة أو تضعها من أجل التنفيذ الناجح لالسرتاتيجية.

لتكون االسرتاتيجية �جحة.  اتنظيميً  اتتطلب مهمة املنظمة الطموحة تغيريً و  -32
فينبغي للتغيري التنظيمي الفعال أن يعاجل ثالثة جوانب يف املنظمة: األشخاص 

وتتسم املوارد البشرية، واملوارد املالية ونظم الرصد  15).3الرسم والعمليات والثقافة (
لتصحيح املسار والتحسن مع مرور الوقت أبمهية حامسة لتنفيذ عمل املنظمة يف 

ي ذالعام صفر يف االسرتاتيجية ال 2021جمال التغذية. وستكون السنة التقوميية 
 سوف ُتطلق خالله اإلجراءات الالزمة لتحفيز التغيري.

 
. تتطلب قيادة املنظمة يف جمال التغذية اجملموعة الصحيحة من خرباء التغذية يف اخلربة يف التغذية -األشخاص -33

لالحتياجات كجزء من "عملية  ا شامًال املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية. وخالل العام صفر، سوف ُجتري املنظمة تقييمً 
املنظمة" اليت سوف حتّدد العدد الالزم من املسؤولني عن التغذية ليضطلعوا أبدوار خمتلفة يف املنظمة،  مزج املهارات يف

 ويعملون لضمان هذه اخلربة. 

إن عالقة االسرتاتيجية بكل غرٍض للموظف تدعم التنفيذ الفعال  -التوعية واملعرفة يف جمال التغذية -األشخاص -34
القدرات على كل مستو�ت املشاركة. وأّما األدوات لتعزيز قدرات الشركاء اخلارجيني لالسرتاتيجية، وسوف تُرفق بتعزيز 

ا لتنفيذ ا لضمان تعزيز القدرات الداخلية املالئمة. ودعمً يف االسرتاتيجية فسوف ُتستخدم أيضً  4احملددة يف النتيجة 
لغذائية الصحية من خالل النظم الغذائية خارطة طريق لتنمية القدرات: تعزيز األمناط ااالسرتاتيجية، وضعت املنظمة 

، وهي وثيقة داخلية حّية سوف توّجه تعزيز القدرات على املستو�ت كافة ومجيع االحتياجات لألدوار املتنوعة املستدامة
 ملوظفي املنظمة.

الل إظهار االلتزام جتّسد املنظمة املبادئ اليت ترغب يف نقلها إىل املشاريع والربامج من خمثال ُحيتذى به.  -الثقافة -35
ابملبادئ التوجيهية للمنظمة، ودعمها إلاتحة أمناط غذائية صحية جلميع موظفيها. وسوف تعمل املنظمة على وضع قائمة 
حتقق لبيئة األغذية الصحية، وهي أداٌة لدعم مكاتب املنظمة على الصعيد العاملي من خالل توليد بيئة األغذية للموظفني 

 ة االسرتاتيجية.والزائرين تساند مهم

ا التنفيذ الناجح لالسرتاتيجية أبن ينخرط مجيع موظفي املنظمة، من موظفي . يتطلب أيضً امللكية اجلماعية -الثقافة -36
 املتينةاإلدارة إىل املوظفني اإلداريني والفنيني، يف هذه االسرتاتيجية املؤسسية، واألخذ بزمامها. وسوف تشكل االتصاالت 

ا للتوعية وفهم االسرتاتيجية ودور املنظمة وعملها يف جمال التغذية. ا أساسيً داخل املنظمة (على املستو�ت كافة) عنصرً 
وفيما يتغري املوظفون مع مرور الزمن، سوف تتواصل االتصاالت بشأن األنشطة، والغاية والتقدم احملرز. وقد كانت شّكلت 

                                                      
الرتخيص:  )www.fao.org/evaluation(. روما. 119. تقييم االسرتاتيجية والرؤية لعمل املنظمة يف جمال التغذية، ص. 2019منظمة األغذية والزراعة،   14

CC BY-NC-SA 3.0 IGO 
15  . Harvard Business Review PressThe heart of change field guideD. Cohen. 2005.  

 : مكو�ت التغيري التنظيمي3الرسم 

 ثقافةال

 األشخاص العمليات
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) للحفاظ فريق مهام تقين معين ابسرتاتيجية التغذيةوسوف يستمر استخدام آلية التعاون ( بلورة االسرتاتيجية عملية تعاونية،
 على عالقاٍت قوية بني الوحدات الفنية يف املقر الرئيسي ويف املكاتب امليدانية.

واألموال يتطلب التنفيذ الناجح لالسرتاتيجية موارد مالية خمصصة من الرب�مج العادي املوارد املالية.  -العمليات -37
ا املشاركة يف آليات متويل مبتكرة وشراكات. وخالل العام صفر، سوف خارج امليزانية. وسيكون من الضروري أيضً  من

ا جهود مكثفة تشمل عملية إعداد اخلطة املتوسطة األجل عمليًة لوضع ميزانية ألنشطة االسرتاتيجية. وسوف تُبذل أيضً 
 خارج امليزانية لتنفيذ اإلجراءات اليت تتوافق مع االسرتاتيجية.لبلورة اقرتاحات من أجل حشد موارد من 

. سوف تتعزز نظم وقدرات الرصد لتنفيذها الناجح حبيث تعكس مدى دمج التغذية يف عمل الرصد -العمليات -38
جرى املنظمة. وسوف تواصل املنظمة نشر التوجيهات وتعزيز القدرات الداخلية الستخدام الواسم اخلاص ابلتغذية الذي 

ا اببتكار ووضع آليات ا. وسوف تقوم املنظمة أيضً ا أو ملحوظً ا رئيسيً وضعه لتحديد املشاريع اليت متثل فيها التغذية هدفً 
الستخدام الواسم اخلاص ابلتغذية يف النظم املؤسسية لتتّبع النتائج املمّولة من الرب�مج العادي. وإبمكان االستخدام املعّزز 

خارج  ة أن حيّدد كمية اإلجراءات اليت تتخذها املنظمة واليت تدمج نتائج التغذية، واستخدام املوارد منللواسم اخلاص ابلتغذي
 امليزانية وموارد الرب�مج العادي يف جمال التغذية.

ومؤشرات النواتج يف إطار املساءلة  )2اجلدول مؤشرات األداء الرئيسية يف خطة التنفيذ ( يُفاد عن سوفو  -39
) إىل األجهزة الرائسية للمنظمة كل سنتني كجزٍء من تقرير تنفيذ بر�مج املنظمة. وخالل العام صفر، سوف 1 اجلدول(

أحناء املنظمة ومع الشركاء،  مجيعتضفي املنظمة الطابع االجتماعي على االسرتاتيجية وُجتري أنشطة يف جمال التوعية يف 
. لذا، سوف تصادف 2025-2022واخلطة املتوسطة األجل للفرتة  وسوف تضمن التوافق مع اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة

دورة التخطيط واإلبالغ بشأن إطار املساءلة وخطة التنفيذ مع الدورة اخلاصة بعملية التخطيط واإلبالغ املؤسسية 
 االسرتاتيجية.
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 خطة تنفيذ الرؤية واالسرتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال التغذية -2اجلدول 

 
  

  األشخاص -1املكّون 

 تلبية االحتياجات للتوعية، واملعرفة واخلربة يف جمال التغذية يف املقر الرئيسي ويف املكاتب امليدانية

 املقاصد مؤشرات األداء الرئيسية
 )2023(�اية 

 املقاصد
 )5202(�اية 

عن خربة كافية يف جمال التغذية الستكمال األنشطة  تفيدنسبة املكاتب القطرية اليت  ألف -1
 تتوافق مع اسرتاتيجية التغذية ذات الصلة ابلسياق القطري اليت

  

مبا يعكس على حنو فعال السياسات  عن خربة كافية تفيدنسبة املكاتب القطرية اليت  ابء -1
واإلجراءات ذات الصلة إلاتحة نظم غذائية صحية من كل أحناء النظام الغذائي يف إطار 

 التعاون للمنظمة يف جمال التنمية املستدامة

  

  الثقافة -2املكون 

  ُحيتذى به ًال اتتواصل املنظمة بشكل مستمر يف جمال التغذية وتشكل مث

 املقاصد الرئيسية مؤشرات األداء

 )2023(�اية 

 املقاصد

 )5202(�اية 

   عدد منتجات االتصاالت الداخلية اليت تلقي الضوء على اسرتاتيجية التغذية ألف-2

 ابء-2

 

ثل نسبة مكاتب املنظمة اليت توّفر بيا�ت سنوية عن قائمة حتدد مبدأ االقتداء ابمل
 التحقق من بيئة األغذية الصحية

  

 العمليات -3املكون 

 إبمكان نظم الرصد يف املنظمة أن تعكس مدى دمج التغذية يف بر�مج العمل وامليزانية للمنظمة

 املقاصد مؤشرات األداء الرئيسية

 )2023(�اية 

 املقاصد

 )5202(�اية 

 2 أو 1ا (الواسم ا أو هامً  رئيسيً النسبة املئوية من املشاريع اليت متثل فيها التغذية مكو�ً  ألف-3
  اخلاص ابلتغذية)

  

   اا أو هامً  رئيسيً النسبة املئوية من نتائج الربامج  اليت متثل فيها التغذية مكو�ً  ابء-3

النسبة املئوية من املستوى لكل فرتة سنتني من املسامهات الطوعية اليت ّمت حشدها  جيم-3
 اخلاص ابلتغذية 2أو  1للمشاريع املصّنفة ضمن  الواسم 
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: مقاصد ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة اليت تتأثر ابألمناط الغذائية الصحية لتحسني التغذية من النظم الغذائية املستدامة، 1امللحق 
 والشاملة واملنتجة

 
 

 املقاصد
ضمان متّتع مجيع الرجال والنساء بنفس احلقوق حبلول عام  ≠

2030 )1-4( 
حبلول  تعّرضهابناء قدرة الفقراء على الصمود واحلّد من  -

 )5-1(  2030 عام
بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود واحلد من  -

ابلظواهر املتطرفة املتصلة ابملناخ وغريها من  اوأتثّره اتعرضه
اهلزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية حبلول 

 )5-1( 2030 عام

 
 املؤشرات

نسبة السكان الذين يعيشون يف أسر معيشية ميكنها  -
 )1-4-1(احلصول على اخلدمات األساسية 

اخلسائر االقتصادية املباشرة املتصلة ابلناتج احمللي اإلمجايل  -
 )2-5-1(العاملي 

عدد الوفيات واملفقودين واملتضررين بسبب الكوارث  -
 )2-1-13و 1-5-1(شخص  000 100كل  من

 

 
 املقاصد

 حبلول واملغّذي املأمون الغذاء من يكفيهم ما على اجلميع حصول ضمان -
 )1-2( 2030 عام
 )2-2( 2030 عام حبلول التغذية سوء أشكال جلميع �اية وضع -
 

 املؤشرات
 )1-1-2(معدل انتشار نقص التغذية  ≠
 السكان، وسط الشديد أو املتوسط الغذائي األمن انعدام انتشار معدل -

 )2-1-2( الغذائي األمن انعدام من املعا�ة مقياس إىل استنادا
 )1-2-2(معدل انتشار توّقف النمو بني األطفال دون سن اخلامسة  ≠
معدل انتشار سوء التغذية بني األطفال دون سن اخلامسة، مصنفني  -

 )2-2-2(حسب النوع (اهلزال وز�دة الوزن) 
 )1-4-2(نسبة املساحة الزراعية املخصصة للزراعة املنتجة واملستدامة  -
عدد املوارد اجلينية النباتية واحليوانية لألغذية والزراعة املضمونة يف مرافق   ≠

 )1-5-2(الطويل  حفظ على املدى املتوسط أو
نسبة السالالت احمللية اليت تصنف على أ�ا معرضة للخطر، أو غري  -

 )2-5-2(ر، أو تقف عند مستوى غري معروف خلطر انقراضها معرضة للخط
 

  

 

 املقاصد
 الوقاية خالل من الثلث مبقدار املبكرة الوفيات ختفيض -

 )4-3( 2030 عام حبلول والعالج
 

 املؤشرات
معدل الوفيات النامجة عن أمراض القلب والشرايني،  -

 )1-4-3(والسرطان، والسكري أو األمراض التنفسية املزمنة 
 

 
 املقاصد

 ابتدائي بتعليم والفتيان والفتيات والبنني البنات مجيع يتمّتع أن ضمان -
 مالئمة تعليمية نتائج حتقيق إىل يؤدي مما وجّيد، ومنصف جماين واثنوي
 )1-4( 2030 عام حبلول وفعالة

 جيدة نوعية على احلصول فرص والبنني البنات جلميع تتاح أن ضمان -
 يكونوا حىت االبتدائي قبل والتعليم املبكرة الطفولة مرحلة يف والرعاية النماء من

 )2-4( 2030 عام حبلول االبتدائي للتعليم جاهزين
 املهين التعليم على احلصول يف والرجال النساء مجيع فرص تكافؤ ضمان -

 حبلول اجلامعي، التعليم ذلك يف مبا التكلفة، وامليسور اجلّيد العايل والتعليم
 )3-4( 2030 عام
 املهارات لديهم تتوافر الذين والكبار الشباب عدد يف كبرية بنسبة الز�دة -

 الئقة وظائف وشغل للعمل واملهنية، التقنية املهارات ذلك يف مبا املناسبة،
 )4-4( 2030 عام حبلول احلرة األعمال وملباشرة

 الوصول فرص تكافؤ وضمان التعليم يف اجلنسني بني التفاوت على القضاء -
 ذلك يف مبا الضعيفة، للفئات املهين والتدريب التعليم مستو�ت مجيع إىل

 ظل يف يعيشون الذين واألطفال األصلية والشعوب اإلعاقة ذوي لألشخاص
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 )5-4( 2030 عام حبلول هشة، أوضاع
 على ونساء رجاًال  الكبار، من كبرية ونسبة الشباب مجيع يلمّ  أن ضمان -

 )6-4( 2030 عام حبلول واحلساب والكتابة ابلقراءة سواء، حد
 التنمية لدعم الالزمة واملهارات املعارف املتعّلمني مجيع يكتسب أن ضمان -

 التنمية لتحقيق التعليم بينها من الُسُبل من جبملة ذلك يف مبا املستدامة،
 بني واملساواة اإلنسان، وحقوق املستدامة، العيش أساليب واتّباع املستدامة
 التنوع وتقدير العاملية واملواطنة والالعنف السالم لثقافة والرتويج اجلنسني،

 )7-4( 2030 عام حبلول املستدامة، التنمية يف الثقافة مسامهة وتقدير الثقايف
 

 املؤشرات
؛ (ب) يف �اية املرحلة 2/3 نسبة األطفال والشباب: (أ) يف الصفني -

املرحلة األوىل من التعليم الثانوي ّممن حيققون االبتدائية؛ و(ج) يف �اية 
الر�ضيات، حسب  )2(القراءة و )1(األقل مستوى أدىن من الكفاءة يف  على

 )1-1-4(اجلنس 
نسبة األطفال دون اخلامسة من العمر الذين هم يف املسار الصحيح  -

 الناحية التنموية يف الصحة، والتعليم والرفاه النفسي، حسب اجلنس  من
)4-2-1( 

معدل املشاركة يف التعليم املنّظم (سنة واحدة قبل السن الرمسي لدخول  -
 )2-2-4(املرحلة االبتدائية)، حسب اجلنس 

معدل مشاركة الشباب والبالغني يف التعليم الرمسي وغري الرمسي والتدريب  -
 )1-3-4(ا املاضية، حسب اجلنس خالل االثين عشر شهرً 

نسبة الشباب والبالغني الذين يتمتعون مبهارات يف تكنولوجيا املعلومات  -
 )1-4-4(واالتصاالت، حسب نوع املهارة 

بيا�ت املساواة (أنثى/ذكر، حضري/ريفي، ومستوى الثراء من القاعدة  -
األعلى، ومؤشرات أخرى مثل حالة اإلعاقة، والشعوب األصلية واملتضررة  إىل

من النزاعات، فيما تصبح البيا�ت متاحة) جلميع مؤشرات التعليم الواردة 
 )1-5-4(على هذه القائمة واليت ميكن تقسيمها 

النسبة املئوية من السكان يف فئة عمرية معينة الذين حيققون على األقل  -
املهارات  )2(األمية و )1(ا من الكفاءة يف املهارات اليت تتناول مستوى اثبتً 

 )1-6-4(احلسابية، حسب اجلنس 
التعليم من أجل التنمية  )2(تعليم املواطنة العاملية و )1(مدى تعميم  -

املستدامة، مبا يف ذلك املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان على كافة 
ة، ياملستو�ت يف (أ) السياسات التعليمية الوطنية، (ب) املناهج الدراس

 )1-7-4(تدريس املعلمني و(د) تقييم الطّالب  (ج)

 
 
 
 

 املقاصد
 الفرص وتكافؤ وفعالة كاملة مشاركة املرأة مشاركة كفالة -

 مجيع على الرجل مع املساواة قدم على للقيادة هلا املتاحة
والعامة  واالقتصادية السياسية احلياة يف القرار صنع مستو�ت

)5-5( 
 املوارد يف متساوية حقوًقا املرأة لتخويل إبصالحات القيام  -

 
 املقاصد

حتقيق هدف حصول اجلميع بشكل منصف على مياه الشرب املأمونة  ≠
 )1-6( 2030وامليسورة التكلفة حبلول عام 
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 امللكية حق على حصوهلا إمكانية وكذلك االقتصادية،
 اخلدمات وعلى املمتلكات، من وغريها األراضي يف والتصّرف

 )أ -5الوطنية ( للقوانني وفًقا الطبيعية، واملوارد واملرياث املالية،
 تكنولوجيا وخباصة التمكينية، التكنولوجيا استخدام تعزيز  -

 )ب-5املرأة ( متكني تعزيز أجل من واالتصاالت، املعلومات
 

 املؤشرات
نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملا�ت الوطنية  -

 )1-5-5(واحلكومات احمللية 
مبا يف ذلك (نسبة البلدان اليت يكفل فيها اإلطار القانوين  -

للمرأة املساواة يف احلقوق يف ملكية األراضي ) القانون العريف
 )2-أ-5( أو السيطرة عليها/و

قيق هدف حصول اجلميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة حت -
الصحية ووضع �اية للتغوط يف العراء، وإيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء 

 )2-6( 2030 هشة، حبلول عاموالفتيات ومن يعيشون يف ظل أوضاع 
ز�دة كفاءة استخدام املياه ز�دة كبرية واحلد بدرجة كبرية من عدد  -

 )4-6( 2030األشخاص الذين يعانون من ندرة املياه، حبلول عام 
 

 املؤشرات
 )1-1-6(مأمونة  إدارة ذات شرب مياه نسبة السكان الذين يستخدمون -
خدمات اإلصحاح ذات إدارة مأمونة، نسبة السكان الذين يستخدمون  -

 )1-2-6(مبا يف ذلك مرفق لغسل اليدين ابلصابون واملياه 
 )1-4-6(التغري يف كفاءة استخدام املياه على مدى فرتة من الزمن  -
سحب املياه العذبة كنسبة من : حجم الضغط الذي تتعرض له املياه -

 )2-4-6(موارد املياه العذبة 
 

 

 املقاصد
 ابلعمالة امللتحقني غري الشباب نسبة من كبرية بدرجة احلد -
 )6-8( 2020 عام حبلول التدريب أو التعليم أو
 عمل واستئصال السخرة على للقضاء فورية تدابري اختاذ  -

 )7-8(األطفال 
 

 املؤشرات
) سنة 24و 15الذين ترتاوح أعمارهم بني (نسبة الشباب    -

 )1-6-8(خارج دائرة التعليم والعمالة والتدريب 
 17و 5النسبة املئوية لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني   -

سنة واملنخرطني يف سوق عمل األطفال وعددهم، حبسب 
 )8-7-1(اجلنس والعمر 

 

 
 املقاصد

التقليل إىل درجة كبرية من عدد الوفيات وعدد األشخاص املتضررين،  -
وحتقيق اخنفاض كبري يف اخلسائر االقتصادية املباشرة املتصلة ابلناتج احمللي 

 )5-11( 2030اإلمجايل العاملي اليت حتدث بسبب الكوارث حبلول عام 
 املؤشرات  
 مبا العاملي اإلمجايل احمللي ابلناتج املتصلة املباشرة االقتصادية اخلسائر  -

 احلرجة التحتية البىن تصيب اليت الكوارث عن الناجتة األضرار ذلك يف
 )2-5-11( األساسية اخلدمات واختالل

 

 املقاصد
 على العاملية الغذائية النفا�ت من الفرد نصيب ختفيض -

 النصف، مبقدار واملستهلكني ابلتجزئة البيع أماكن صعيد
 وسالسل اإلنتاج مراحل يف األغذية خسائر من واحلد

 عام حبلول احلصاد، بعد ما خسائر ذلك يف مبا اإلمداد،
2030 )21-3( 

 والتكنولوجية العلمية قدراهتا لتعزيز النامية البلدان دعم -
 األكثر واإلنتاج االستهالك أمناط حتقيق حنو قدما للمضي

 أ) -12(استدامة 
 

 املؤشرات
 )1-3-12(املؤشر العاملي للفاقد من األغذية  -

 
 املقاصد

تعزيز املرونة والقدرة على الصمود يف مواجهة األخطار املرتبطة ابملناخ  -
والكوارث الطبيعية يف مجيع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك 

 )1-13(األخطار 
إدماج التدابري املتعلقة بتغري املناخ يف السياسات واالسرتاتيجيات والتخطيط  -

 )2-13( على الصعيد الوطين
 

 املؤشرات
 100 000 كل من الكوارث بسبب واملتضررين واملفقودين الوفيات عدد -

 )1-15و 2-1-13شخص (
 خطة/اسرتاتيجية/سياسة تفعيل أو وضع عن أبلغت اليت البلدان عدد -
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عدد البلدان النامية يف البحث والتطوير من أجل  -
ا والتكنولوجيات السليمة بيئيً  االستهالك واإلنتاج املستدامني

 ) 1-ألف-12(

  

 وتعزز املناخ، لتغري الضارة اآلاثر مع التكّيف على قدراهتا من تزيد متكاملة
 انبعااثت ابخنفاض تتسم تنمية وحتقيق املناخ تغري أمام الصمود على قدرهتا
 خطة وضع ذلك يف مبا( األغذية إنتاج يهدد ال حنو على الدفيئة غازات
 وطنية، وبالغات الوطين، الصعيد على حمددة مسامهة وتقدمي وطنية، تكيُّف
 )1-12-13() ذلك غري أو السنتني، لفرتة املستجدات عن وتقرير

 
    

 

 املقاصد
 حنو على والساحلية البحرية اإليكولوجية النظم إدارة -

 كبرية، سلبية آاثر حدوث جتنب أجل من ومحايتها، مستدام
 واختاذ الصمود، على قدرهتا تعزيز طريق عن ذلك يف مبا

 واإلنتاجية الصحة حتقيق أجل من الالزمة اإلجراءات
 )2-14( 2020 عام حبلول للمحيطات،

 يف مبا آاثره، ومعاجلة حد أدىن إىل احمليطات حتمض تقليل -
املستو�ت  مجيع على العلمي التعاون تعزيز خالل من ذلك

)14-3( 
 تسهم اليت األمساك ملصائد املقدمة اإلعا�ت أشكال حظر -
 وإلغاء األمساك، صيد ويف الصيد قدرات يف اإلفراط يف

 املبلغ وغري املشروع غري األمساك صيد يف تساهم اليت اإلعا�ت
 جديدة إعا�ت استحداث عن واإلحجام املنظم، وغري عنه
 والتفضيلية اخلاصة املعاملة أبن التسليم مع القبيل، هذا من

 أن ينبغي منوا البلدان وأقل النامية للبلدان والفعالة املالئمة
 العاملية التجارة منظمة مفاوضات من يتجزأ ال جزءا تكون
 )6-14( 2020 عام األمساك حبلول ملصائد اإلعا�ت بشأن

إمكانية وصول صغار الصيادين احلرفيني إىل املوارد  توفري -
 )ب-14( البحرية واألسواق

 
 املؤشرات

نسبة املناطق االقتصادية الوطنية اخلالصة اليت تتوىل إدارة  -
 )1-2-14(النهج القائمة على النظام اإليكولوجي 

 الصكوك تنفيذ مدى يف البلدان جانب من احملرز التقدم -
 إبالغ دون القانوين غري الصيد مكافحة إىل الرامية الدولية
 )14-6-1(  تنظيم ودون

التقدم الذي حترزه البلدان يف مدى تطبيق إطار  -
مؤسسي يعرتف حبقوق مصايد /سياسايت/تنظيمي/قانوين

ه األمساك الصغرية يف الوصول إىل املوارد البحرية وحيمي هذ
 )1-ب-14(احلقوق 

 
 

 
 املقاصد

اختاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور املوائل الطبيعية، ووقف فقدان   -
، حبماية األنواع املهدَّدة ومنع 2020التنوع البيولوجي، والقيام، حبلول عام 

 )5-15(انقراضها 
إدماج قيم النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي يف عمليات التخطيط الوطين  -

 واحمللي، والعمليات اإلمنائية، واسرتاتيجيات احلد من الفقر، واحلساابت 
)15-9( 

 حفظ بغرض كبرية  ز�دة وز�دهتا املصادر مجيع من املالية املوارد حشد -
 ا مستدامً  ااستخدامً  واستخدامها اإليكولوجية والنظم البيولوجي التنوع

 )أ-15(
 

 املؤشرات
نسبة املواقع اهلامة من التنوع البيولوجي الربي وللمياه العذبة املشمولة  -

 )2-1-15(احملمية، حبسب نوع النظام اإليكولوجي  قملناطا يف
 )1-5-15(مؤشر القائمة احلمراء  -
املوجهة حلفظ التنوع البيولوجي املساعدة اإلمنائية الرمسية والنفقات العامة  -

 )1-أ-15( والنظم اإليكولوجية واستخدامها استخداًما مستداًما
 2مع هدف أيشي  االتقدم احملرز ابجتاه حتقيق املقاصد الوطنية احملددة متشيً  -

 2020-2011للتنوع البيولوجي من اخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي للفرتة 
)15-9-1( 
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 املقصد
 للمساءلة وخاضعة وشفافة فعالة مؤسسات إنشاء -

 )16-6( املستو�ت مجيع على
 

 املؤشرات
النفقات احلكومية الرئيسية كنسبة مئوية من امليزانية  -

األصلية املعتمدة، حسب القطاع (أو حسب رموز امليزانية 
 )1-6-16(أو ما شابه) 

 
 املقصد

 بلدان بني وفيما واجلنوب الشمال بني والدويل اإلقليمي التعاون تعزيز -
 والوصول واالبتكار والتكنولوجيا ابلعلوم يتعلق فيما الثالثي والتعاون اجلنوب
 حتسني تشمل بوسائل عليها، متفق شروط وفق املعارف تبادل وتعزيز إليها،

 املتحدة، األمم مستوى على سيما وال القائمة، اآلليات بني فيما التنسيق
 )6-17(التكنولوجيا  لتيسري عاملية آلية خالل ومن

 فعاًال  اتنفيذً  النامية البلدان يف القدرات بناء لتنفيذ الدويل الدعم تعزيز -
 أهداف مجيع تنفيذ إىل الرامية الوطنية اخلطط دعم أجل من األهداف وحمدد
 بني وفيما واجلنوب الشمال بني التعاون تشمل بوسائل املستدامة، التنمية
 )9-17(الثالثي  والتعاون اجلنوب بلدان

 )14-17(املستدامة  التنمية حتقيق أجل من السياسات اتساق تعزيز  -
 واستكماهلا املستدامة، التنمية حتقيق أجل من العاملية الشراكة تعزيز -

 واخلربات املعارف جلمع املتعددين املصلحة أصحاب بني بشراكات
 التنمية أهداف حتقيق هبدف وذلك وتقامسها، املالية واملوارد والتكنولوجيا

 )16-17(النامية  البلدان سيما وال البلدان، مجيع يف املستدامة
 

 املؤشرات

عدد اتفاقات التعاون والربامج يف جمال العلوم و/أو التكنولوجيا بني البلدان،  -
 )1-6-17(حسب نوع التعاون 

قيمة الدوالر األمريكي للمساعدة املالية والفنية (مبا يف ذلك من خالل  -
التعاون بني بلدان الشمال واجلنوب، ويف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون 

 )1-9-17(الثالثي) املخصصة للبلدان النامية 
عدد البلدان اليت لديها آليات لتعزيز اتساق السياسات من أجل حتقيق  -

 )1-14-17(تدامة التنمية املس
عدد البلدان اليت أبلغت عن إجراء تقدم يف أطر رصد فعالية التنمية  -

 املتعددة أصحاب املصلحة اليت تدعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة
 )1-6-17( 
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 ف املصطلحات املستخدمة يف االسرتاتيجيةص: و 2امللحق 

ا إىل األغذية على الصعيد الفردي أو واقتصادً� واجتماعيً  القدرة على الوصول ماد�ً  ]1[احلصول على األغذية 
 األسري.

الوزن الزائد والسمنة لدى 
 5األطفال (ما دون سن 

 ]2[سنوات) 

احلالة اليت تكون فيها االحنرافات املعيارية للوزن مقابل الطول أكثر من درجتني  والوزن الزائد ه
قياًسا إىل متوسط النمو املرجعي ملنظمة الصحة العاملية؛ والسمنة هي احلالة اليت تكون فيها 

درجات قياًسا إىل متوسط معايري منظمة  3االحنرافات املعيارية للوزن مقابل الطول أكثر من 
 لعاملية.الصحة ا

 ]3[سلوك املستهلك 

 

يربز إجراءات و/أو خيارات املستهلكني على مستوى اجملتمع أو األسرة أو الفرد، بشأن ماهية 
ومكان وكيفية شراء الغذاء، واستخدامه والتخلص منه وتوفري األغذية لآلخرين (مع مراعاة 

عن اإلجراءات اليت تعزز التغيريات يف  النوع االجتماعي، والعمل والعوامل االجتماعية)؛ فضًال 
بيئات األغذية اخلاصة هبم. وتتأثر سلوكيات املستهلكني مبجموعة مركبة من العوامل ترتاوح 

 .التحتيةبني املعتقدات الشخصية والبىن 

 سعر الغذاء، ابلنسبة إىل تكلفة األطعمة األخرى و/أو دخل السكان. ]4[السعر امليسور للغذاء 

 كمية األغذية املتوافرة القابلة لالستهالك خالل فرتة مرجعية. ]1[توافر األغذية 

النهج القائمة على األغذية 
]5[ 

كوسيلة   –ا الطبيعية أو اجملهزة أو املدعمة أو مجيعها معً  –هي ُ�ج تغذوية تركز على األغذية 
 .ونقص التغذية ومنعهما أساسية لتحسني جودة األمناط الغذائية والتغلب على سوء التغذية

وتعرتف هذه الُنهج ابلدور األساسي لألغذية من أجل تغذية جيدة وأمهية النظم الغذائية 
 والزراعية لدعم سبل العيش الريفية.

تعين السياق املادي واالقتصادي والسياسي واالجتماعي الثقايف الذي يتعاطى فيه كل  ]6[بيئات األغذية 
الغذائي بغية احلصول على الغذاء وإعداده واستهالكه. أما العناصر النظام  مستهلك مع

األساسية للبيئة الغذائية واليت تؤثر يف اخليارات الغذائية ومقبولية األغذية واألمناط الغذائية 
فهي: الوصول املادي واالقتصادي إىل الغذاء (قرب املسافة والسعر امليسور)؛ واحلمالت 

 املعلومات املتعلقة ابلغذاء؛ وجودة األغذية وسالمتها.الرتوجيية واإلعال�ت و 

الفاقد واملهدر من األغذية 
]7[ 

الفاقد من األغذية هو الرتاجع يف كمية األغذية أو جودهتا نتيجة القرارات واإلجراءات اليت 
اخلدمات الغذائية  ييتخذها موّردو األغذية يف سلسلة اإلمدادات، ابستثناء ّجتار التجزئة ومقدم

 . نيواملستهلك
واملهدر من األغذية هو الرتاجع يف كمية األغذية أو جودهتا نتيجة القرارات واإلجراءات اليت 

 يتخذها ّجتار التجزئة ومقدمو اخلدمات الغذائية واملستهلكون.
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سلسلة إمدادات األغذية 
]6[ 

اإلنتاج إىل مرحلة االستهالك، مبا تشمل مجيع األنشطة اليت ينتقل الغذاء عربها، من مرحلة 
 يف ذلك اإلنتاج والتخزين والتوزيع والتجهيز والتعبئة والبيع ابلتجزئة والتسويق.

ا إىل إنتاج مفهوم "وصفي" يعرَّف على أنه جمموع العناصر واألنشطة املتنوعة اليت تؤدي معً   ]6[النظم الغذائية 
هي توّلد نواتج على و ني هذه العناصر واألنشطة. األغذية واستهالكها والعالقات املتداخلة ب

  .عن مجلة من النواتج االجتماعية االقتصادية والبيئية األخرى صعيد األمن الغذائي فضًال 
 وتتكّون من ثالثة عناصر هي: سالسل إمدادات األغذية وبيئات األغذية وسلوك املستهلكني.

تراعي النظام الغذائي مبجمله، وأتخذ يف االعتبار مجيع العناصر،  هي طريقة تفكري وتصّرف ]8[�ج النظم الغذائية 
 والعالقة بينها واآلاثر املتصلة هبا.

األمناط الغذائية الصحية 
]9[ 

األمناط الغذائية الصحية هي تلك األمناط الغذائية اليت تكون ذات كمية ونوعية كافيتني لتحقيق 
ولدعم األداء والرفاه البدين والعقلي واالجتماعي يف مجيع النمو والتطور األمثلني جلميع األفراد 

مراحل احلياة. فهي تساعد على اتقاء شر سوء التغذية جبميع أشكاله، مبا يف ذلك نقص 
التغذية ونقص املغذ�ت الدقيقة والوزن الزائد والسمنة وكذلك األمراض غري املعدية، مثل 

لسرطان. وخيتلف التشكيل املضبوط لألمناط أمراض السكري والقلب والسكتات الدماغية وا
الغذائية الصحية ابختالف خصائص األفراد (مثل السن ونوع اجلنس وأسلوب احلياة ومستوى 
النشاط البدين)، والسياق الثقايف، وتوافر األغذية حملًيا والعادات الغذائية. وهي متنوعة ومتوازنة 

ون املشبعة واملتحّولة والسكر�ت املضافة وآمنة وينبغي أن تضع حدوًدا للمتناول من الده
فالرضاعة الطبيعية  -والصوديوم. وتبدأ املمارسات الغذائية الصحية يف وقت مبكر من احلياة 

املدى الطويل.  تعزز النمو الصحي وحتسن التطور اإلدراكي وقد تنطوي على منافع صحية على
 النمط الغذائي الصحي.ا يف  هامً وتشكل مياه الشرب اآلمنة والنظيفة مكو�ً 

حالة فيزيولوجية غري طبيعية �جتة عن عدم كفاية، أو عدم توازن، أو استهالك مفرط للمغذ�ت  ]1[سوء التغذية 
نقص التغذية أو التغذية املفرطة ابإلضافة ويشمل سوء التغذية الكلية و/أو املغذ�ت الدقيقة. 

 املغذ�ت الدقيقة. إىل النقص يف

النقص يف املغذ�ت الدقيقة 
]10[ 

النقص يف الفيتامينات و/أو املعادن و/أو العناصر النادرة اليت تكون الزمة بكميات صغرية 
وهو يعرف أيًضا ابجلوع املسترت ألنه قد  وضرورية للعمل السليم للكائن احلي ومنوه واستقالبه.

سان أن يعاين من النقص يف يصعب كشفه بناء على املظهر اخلارجي للشخص (إذ ميكن لإلن
 املغذ�ت الدقيقة مع أن وزنه وطوله طبيعيان).

األنواع األربعة من األمراض غري  .هي نتيجة اجتماع عوامل وراثية وفيزيولوجية وبيئية وسلوكية ]11[األمراض غري املعدية 
والسرطان واألمراض أمراض شرايني القلب (النوابت القلبية أو السكتات الدماغية)  املعدية هي

 التنفسية املزمنة (مثل مرض داء انسداد الرئتني املزمن والربو) وداء السكر.
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حني يكون وزن اجلسم أعلى من مستواه الطبيعي ابلنسبة إىل الطول، ومها عادًة نتيجة اإلفراط  ]1[الوزن الزائد والسمنة 
يكون الوزن زائًدا عندما يكون مؤشر كتلة اجلسم  ،ابلنسبة إىل الشخص البالغو  التغذية. يف

، ويكون بديًنا عندما 30ولكن أقل من  25) أكثر من 2(الوزن ابلكيلوغرام/الطول ابملرت املربع
 أكثر. أو 30يكون مؤشر كتلة اجلسم 

وحمركات على  هي النهج اليت تضع الناس يف صميم التنمية البشرية، بوصفهم مستفيدين ]12[املتمحورة حول الناس 
السواء، فرادى وجمموعات. وهذا النوع من النهج ميّكن األشخاص الذين لديهم األدوات 

 واملعرفة من بناء جمتمعاهتم احمللية، ودوهلم وأممهم.

النظم الغذائية املستدامة 
]8[ 

ض يكون النظام الغذائي مستداًما حني يوفر األمن الغذائي والتغذية للجميع، على حنو ال يُعرّ 
للخطر األسس االقتصادية واالجتماعية والبيئية الكفيلة إبنشاء حالة من األمن الغذائي 

 وهذا يعين: .وضمان التغذية لألجيال املقبلة

 أنه مربح طوال الوقت (االستدامة االقتصادية) -
 أنه ذات منافع واسعة النطاق ابلنسبة إىل اجملتمع (االستدامة االجتماعية) -
 إجيايب وحيادي على البيئة الطبيعية (االستدامة البيئية)أنه ذات وقع  -

نتيجة النقص التغذوي و/أو سوء استيعاب و/أو سوء االستخدام البيولوجي للمغذ�ت  ]1[نقص التغذية 
عمر الفرد، إىل ابلنسبة  نقص الوزنوهو يشمل املستهلكة، نتيجًة لألمراض املعدية املتكررة. 

)، اهلزال)، أو التحول اخلطري ابلنسبة إىل طول الفرد (التقزمالفرد ( عمرإىل القصر ابلنسبة  أو
 التغذية ابملغذ�ت الدقيقة). والنقص يف الفيتامينات واملعادن (سوء
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