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 وجزامل

  مناقشتتاا  لدى، 2019أوصت  ننة الربمم    دوراا الستادستة واليشتبين بيد املائة املنيقدم   مارار  ار
، بتحتتتديتتتا هتتتذه الب يتتتة تقييم استتتتتتتتتتتتتترتاتيييتتتة منظمتتتة اهاتتتذيتتتة والاراعتتتة ور يتاتتتا لليمتتت     تتتا  الت تتتذيتتتة

ائة املنيقدم   نوفمربرتشتتتتبين ال اين وقام  ننة الربمم    دوراا الستتتتابية واليشتتتتبين بيد امل واالستتتترتاتييية 
لة للنستتت ة ا دثة من  2019 ر ية املنظمة واستتترتاتيييتاا لليم     ا  ابستتتتيباخل اخل ول اليبيضتتتة املفصتتتة
وُقدةم  املستتتتتتودم اهوىل إىل الليان الفنية للمنظمة قق  انيقاد املشتتتتتتاورم طيلة  )استتتتتترتاتييية الت ذية   الت ذية
شتتتتتتتتة املستتتتتتتتودم عال  الدورم الستتتتتتتتابية واليشتتتتتتتتبين للينة الاراعة، والدورم اخلامستتتتتتتتة وجبت مناق  2020عام 

واليشتتتتتتتتتتتتتتبين للينة ال اابت، والدورم البابية وال الثني للينة مصتتتتتتتتتتتتتتايد اه ا ، والدورم ال ال ة والستتتتتتتتتتتتتتقيني 
 )االست نائية  للينة مشكالت السلع 

    نظم فيه الناا أمجيني أمناطًا اذائية صتتتحية بفضتتت   عامل يتقعويُقرتح أن تتم   ر ية املنظمة بشتتتأن الت ذية
وتقضي املامة ابلتصدي لسوء الت ذية جبميع أشكاله  زراعية واذائية مستدامة وشاملة وقادرم على الصمود 

من عال  اإلسباع   ت قيق السياسات واإلجباءات املؤثبم على امتداد النظم الاراعية وال ذائية هبدف إاتحة 
ومن عال  هذه املامة، و  ميبخل الستتتتتتتتتتتتتتيي إىل ىلقيق الت لةع إىل ت ذية  صتتتتتتتتتتتتتتحية لليميع أمنال اذائية 

و موعة من  12و 3و 2و 1أفضتتت ، ستتتتستتتاهم املنظمة بشتتتك  أستتتاستتتي   بلوس أهداف التنمية املستتتتدامة 
ب -14و 1-13و 2-10و 1-5املقاصتتتتتتتتد اخلاصتتتتتتتتة يهداف أعبى للتنمية املستتتتتتتتتدامة،  ا فياا املقاصتتتتتتتتد 

  18-17و 17-17و 14-17و 10-17و 3-16و
  وستتتدعم املنظمة أصتتحاب املصتتلحة إلافة ليفستتباع   ت قيق الستتياستتات واإلجباءات املؤثبم من عال   ستتة

 : االت عم  وإجباءات مرتاب ة
   توليتتد القيتتامت املتيلةقتتة ابهمنتتال ال تتذائيتتة الصتتتتتتتتتتتتتتحيتتة والنظم الاراعيتتة وال تتذائيتتة،  -1 تتا  اليمتت

 وتشاطبها؛وجتميياا 
   توليد اهدلةة عن اخليارات املتاحة للستتتياستتتات واإلجباءات على امتداد النظم الاراعية  -2 ا  اليم

وال ذائية اليت تتيح اهمنال ال ذائية الصتتتتتتتحية وعن املقايضتتتتتتتات وأوجه التخزر مع نتائ  أعبى عاصتتتتتتتة 
 ابلنظم الاراعية وال ذائية، وجتميياا وتشاطبها؛

   د احلوارات واملشارإلة فياا لتحفيا اتساق السياسات واليم  انماعي على امتداد عق -3 ا  اليم
 النظم الاراعية وال ذائية من أج  أمنال اذائية صحية؛

   بناء القدرم الفنية والستتتتتتتتياستتتتتتتتاتية الالزمة لتصتتتتتتتتميم الستتتتتتتتياستتتتتتتتات واإلجباءات املؤثبم  -4 ا  اليم
 صحية؛وتنفيذها وتوسيع ن اقاا من أج  أمنال اذائية 

  الدعوم إىل اتقاع أمنال اذائية صتتتتتتتحية ولتتتتتتتمان االلتاام هبا إل اية  ات اهولوية من  -5 ا  اليم  و
 أج  حوإلمة الت ذية والنظم الاراعية وال ذائية 

  وإلجناز هذه املامة واملسامهة   الب ية، تصف اسرتاتييية الت ذية  سة عشب إجباًء سوف تت ذهم املنظمة
 :بوصفاا حصيلة هذه اإلجباءاتو س نتائ  
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  يستتتتتتتتتت دم صتتتتتتتتتانيو القبارات املايد من القيامت  ات النوعية اهفضتتتتتتتتت  لتوجيه  القيامت  -1النتيية
اعتيار الستتتتتتياستتتتتتات واإلجباءات املؤثبم وتصتتتتتتميماا وتنفيذها على امتداد النظم الاراعية وال ذائية من 

 ؛أج  أمنال اذائية صحية
  صتتتتتتتانيو القبارات  موعًة أإلرب من اهدلة لتوجيه اعتيار الستتتتتتتياستتتتتتتات  يستتتتتتتت دم اهدلة  -2النتيية

واإلجباءات املؤثبم واملتستتتتتتقة وتصتتتتتتميماا وتنفيذها على امتداد النظم الاراعية وال ذائية من أج  أمنال 
  ؛اذائية صحية

  يوجد اتساق أإلرب بني السياسات املصممة لتحقيق اتساق السياسات واليم  انماعي  -3النتيية 
نتائ  الت ذية والنتائ  االجتماعية واالقتصتتتتتتتتتتتتتتادية والقياية للنظم الاراعية وال ذائية وهنا  عم  مجاعي 

  ؛أإلرب    ا  اهمنال ال ذائية الصحية
  ييم  أعضتتتتتاء املنظمة وأصتتتتتحاب املصتتتتتلحة على مجيع املستتتتتتو ت على تنفيذ  القدرات  -4النتيية

مارات واإلجباءات املقتكبم على ن اق واستتتتع على امتداد الستتتتياستتتتات والقوانني واملمارستتتتات واالستتتتت 
  ؛النظم الاراعية وال ذائية إلاتحة اهمنال ال ذائية الصحية

  ا أقوى ابهمنتال ال تذائيتة  التدعوم وااللتاام  -5النتييتة تلتام اهلياتات اليتامليتة واإلقليميتة والوطنيتة التاامتً
 الصحية 

  للمساءلة وع ة للتنفيذ على السواء  ويوفةب إطار املساءلة  ليًة تقوم املنظمة وتشم  اسرتاتييية الت ذية إطارًا
وهو يتضتتتمن  موعة من النوات    وجقاا  ستتتاءلة  ااا عن اإلجباءات البامية إىل ىلقيق نتائ  االستتترتاتييية 

 تصتتتتتتتلة بك  نتيية واملؤشتتتتتتتبات امل ابقة هلا اليت تيكس درجة إجناز اإلجباءات ا ددم   االستتتتتتترتاتييية وامل

وىلدةد ع ة التنفيذ اليوام  التمكينية املبفقة بقائمة من مؤشتتتتبات اهداء البئيستتتتية امل ابقة اليت ستتتتوف تياةزها 
 املنظمة وتقلورها لتنفيذ اسرتاتييية الت ذية على حنو مجح 

 
 من ننة الربمم  التوجياات امل لوبة

 ي:إن ننة الربمم  مدعوم إىل القيام  ا يل 
  استتتيباخل ر ية املنظمة واستترتاتيييتاا لليم     ا  الت ذية   لتتوء والية املنظمة وقدراا على دعم

  لقلوس مقاصد أهداف التنمية املستدامة؛ القلدان جاود
  والتوصية ابملصادقة على اسرتاتييية الت ذية من جانب اجمللس 

 مسودة املشورة
 :إن اللجنة

  رّحبت ابلنسخخخخخخخخخخمة اؤّدثة مظ رؤية املنظمة واسخخخخخخخخخخرتاتيجيتها للعمل يف جمال التغذية و  خخخخخخخخخخاد  ابجلهود
 مظ  جل تطويرها؛االستشارية املكثّفة والشاملة املبذولة 
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  عربت عظ تقديرها إلبراز التوصخخيا  الرئيسخخية املنبثقة عظ تقييس االسخخرتاتيجية والرؤية السخخابقت  لعمل و 
 دماج التعليقا  اليت قدمتها جلنة الربانمج كذلك إلالتغذية يف اسخخخخخخخخخخخرتاتيجية التغذية و  املنظمة يف جمال

 يف دورهتا السابعة والعشريظ بعد املائة؛
  رّحبت إبطار املسخخاةلة وةطة التنفيذ اللت  جر  بلورهتما وإبدماج وصخخم للماخخطلسا  املسخختمدمة و

  يف دورهتا السابعة والعشريظ بعد املائة؛يف اسرتاتيجية التغذية وفًقا لتوصية جلنة الربانمج 
  عربت عظ تقديرها إلدماج التوصخخخخخخخخيا  الاخخخخخخخخادرة عظ ةيل اللجان الفنية للمنظمة مظ  جل و خخخخخخخخل و 

 اللمسا  األةرية على اسرتاتيجية التغذية؛
  خخخخخخخخدد  على الدور ا اض الذب تاخخخخخخخخطلل بس املنظمة يف رفل مسخخخخخخخختوت  التغذية  مل اإلحاطة ابلتزاض و 

  ة بتسقيق هذا ا دف يف دستورها؛املنظم
  ار  إىل  ن اسرتاتيجية التغذية هي وثيقة حّية ميكظ مواصلة حتسينها وتعديلها  ثناة التنفيذ؛و   
  وصت ابملاادقة على اسرتاتيجية التغذية مظ جانب اجمللس يف دورتس السادسة والست  بعد املائة.و  
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 معلوما   ساسية - واًل 
 واهمنال ال ذائيةالت ذية  -ألف

وميكن أن يستتتتتاهم احلدة من اهلاا ، والتقاةم،  تتيح الت ذية ا ستتتتتنةة واحدًم من أفضتتتتت  فبيف التنمية   عاملنا اليوم  -1
والوزن الناقص، وحاالت النقص   امل ذ ت الدقيقة، والوزن الاائد، والستتتتتتتتتتتتتتمنة، واهمباخل اة امليدية املتصتتتتتتتتتتتتتتلة ابلنم  

وتساهم الت ذية اهفض  بشك  مقاشب   ىلقيق  صد عديدم على امتداد أهداف التنمية املستدامة ال ذائي،   ىلقيق مقا
 4-3)القضتتاء على انوع ، و 1-2)ولتتع ياية نميع أشتتكا  ستتوء الت ذية ، و 2-2مقاصتتد أهداف التنمية املستتتدامة 

)عفض وفيات اهطفا  والوفيات النفاستتتتتتتتتتية ،  2-3و 1-3)ختفيض الوفيات املقكبم النامجة عن اهمباخل اة امليدية ، و
  1،2وتدعم   الوق  نفسه ىلقيق  موعة من املقاصد االجتماعية واالقتصادية والقياية 

واتدد جتائحتة  3وعلى البام من بيض التقتدم ا بز، ال ياا  اليتامل متتأعبًا عن ىلقيق اههتداف اليتامليتة للت تذيتة  -2
الت ذية   ظ  ارتفاع مستتتتتتتتتتتتتتتو ت انيدام اهمن ال ذائي والتوقيات ابزد د نقص  القدرم على ىلقيق أهداف 19-إلوفيد
-وييد اهش ايف الذين ييانون من السمنة وما يبتق  هبا من أمباخل اة ميدية، أإل ب عبلة ليفصابة بكوفيد 4،5الت ذية 

ء ال يتياأ من بناء القدرم على الصمود ابلتايل، تربز اإلجباءات البامية إىل التصدي لسوء الت ذية جبميع أشكاله إليا   19
ويشتتتم   لأل اهمباخل الناشتتتاة اليت ميكناا أن    وجه اهمباخل امليدية، ال ستتتيما لدى الشتتتبائح الستتتكانية اهإل ب لتتتيًفا 

  19-تتحوة  إىل جائحة م   إلوفيد
ويييا مليارات  ة احلالية ويتم   أحد التحد ت البئيسية أمام ىلقيق ت ذية أفض    عدم مالءمة اهمنال ال ذائي -3

ويستتتتالأل اهشتتت ايف   ملتلف املناطق ان بافية  6اهشتتت ايف عن ىلمة  إللفة اهمنال ال ذائية الصتتتحية واحلصتتتو  علياا 
واجملموعات الستتتتتتتتتتتتتتكانية، أمناًطا اذائية تشتتتتتتتتتتتتتتوهبا النواقص والفوائض واالعتالالت   ال اقة وامل ذ ت، وتيترب اة  منة، 

وتؤثب  7صتتتتحة اإلنستتتتان ومنوه وت وره، اهمب الذي يؤدي إىل ستتتتوء الت ذية جبميع أشتتتتكاله واملوت املقكب وتضتتتتيف ابلتايل 
هذه املشتتتتكلة   مجيع الفاات، ولكن يياين مناا بشتتتتك  اة متناستتتتب اهشتتتت ايف الضتتتتيفاء ناة عدم تلقية احتياجاام 

ت الصتتتتت ةم الذين ييتمدون   ستتتتتق  عيشتتتتتام على النظم ال ذائية،  ا    لأل اجملتميات البيفية الفقةم وأصتتتتتحاب احليازا
الاراعية وال ذائية؛ والستتتتكان احلضتتتتبيني املامةشتتتتني؛ والنستتتتاء واهطفا  الصتتتت ار؛ والستتتتكان اهصتتتتليني؛ واهشتتتت ايف  وي 

و  حني أن الت ذية اهفضتتتتتت  تت لةب  اإلعاقة؛ واهشتتتتتت ايف الذين يواجاون أزمات إنستتتتتتانية، ونااعات وأولتتتتتتاًعا هشتتتتتتة 
                                                           

1  2017. Bristol, DI: : Nourishing the SDGs2017Global Nutrition Report Development Initiatives.   
2  Related Targets -Implementation of the SDGs At The National Level: How To Advocate For NutritionScaling Up Nutrition.  

And Indicators. SUN: 2017 
لياملي، اذية امنظمة اهاذية والاراعة لألمم املتحدم، والصتتتتتتتتتتتتندوق الدويل للتنمية الاراعية، ومنظمة اهمم املتحدم لل فولة )اليونيستتتتتتتتتتتتيف ، وببمم  اه  3

روما،  ىلوي  النظم ال ذائية من أج  أمنال اذائية صتتتحيةة ميستتتورم الكلفة   2020حالة اهمن ال ذائي والت ذية   اليامل   2020 ومنظمة الصتتتحة الياملية 
 منظمة اهاذية والاراعة 

4   .2020tion. June on Food Security and Nutri 19-United Nations. Policy Brief:  The Impact of COVID 
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf 

5  Osendarp S, Ruel M, Scott N, Black R, Shekar M, Bouis H, Flory A, Haddad L, Walker N. Impacts Headey D, Heidkamp R, 
of COVID-19 on childhood malnutrition and nutrition-related mortality. The Lancet. 2020 Aug 22;396(10250):519-21. 

 ، وببمم  اهاذية الياملي، اليونيستتتتتتتتتتتتتتفق الدويل للتنمية الاراعية، ومنظمة اهمم املتحدم لل فولة )منظمة اهاذية والاراعة لألمم املتحدم، والصتتتتتتتتتتتتتتندو   6
 املبجع السابق   2020 ومنظمة الصحة الياملية 

7  Allah F, Abdelalim A, Abdollahi -Kangevari M, Abd-Murray CJ, Aravkin AY, Zheng P, Abbafati C, Abbas KM, Abbasi
M, Abdollahpour I, Abegaz KH. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic 

analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet. 2020 Oct 17;396(10258):1223-49. 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf
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ينات   الصتتتتتحة، والنظافة الصتتتتتحية، واإلصتتتتتحاح، والتيليم، والدع ، وستتتتتق  اليي ، واكني املبأم، تشتتتتتكة  اهمنال ىلستتتتت
 ال ذائية الصحية اليمود الفقبي للت ذية انيدم ابلنسقة إىل جي  اليوم إلما لألجيا  املستققلية 

  حيام مفيمة ابلصتتتتتتتتتتتحة: أي أاذية إلافية وتتكوةن اهمنال ال ذائية الصتتتتتتتتتتتحية من أاذية اتار إلياا اهفباد ليي -4
وعلى البام من أن اهمن ال ذائي وحده ال يضتتتتتتتتتتتمن توافب من  اذائي  ومأمونة ومتنوةعة ومتةانة من حيا الكمية والنوعية 

وهنا  طبق عديدم لتكوين "من  اذائي صتتتتتتتتتحي" تقًيا للمواقع ان بافية، والستتتتتتتتتن،  8حيوً  صتتتتتتتتتحي، فاو ييد مستتتتتتتتتامهًا 
وب ضة  الستتتتتتكان، ونوع اننس، والولتتتتتتع الفيايولوجي، ووجود ظبوف صتتتتتتحية إلامنة، واهفضتتتتتتليات ال قافية واحتياجات 

النظب عن االحتياجات ال ذائية ا ددم، فإن النم  ال ذائي الصتتتتحي ادة من مستتتتتو ت املمبلتتتتات، والستتتتموم، واليوام  
اه الشتتتتتتتتبب انمنة والنظيفة تستتتتتتتتاهم إىل حدة إلقة   إلما أن مي اهعبى اليت تستتتتتتتتقب اهمباخل املنتقلة عن طبيق اهاذية 

وتتوافب اخل ول التوجياية واملقادئ التوجياية القائمة على اهدلة ليستتتتتتتترتشتتتتتتتتد هبا إعداد اهمنال  اهمنال ال ذائية الصتتتتتتتتحية 
 ال ذائية الصحية ابالستناد إىل هذه اخلصائص امل تلفة 

 وال ذائيةاهمنال ال ذائية والنظم الاراعية  -ابء
مجيع اليناصتتب )القياة، واهشتت ايف، واملدعالت، واليمليات، والستتياستتات، والق   النظام الاراعي وال ذائيجيمع  -5

  واهنشتتت ة املتصتتتلة انتار اهاذية وجتاياها وتوزيياا والتيارم فياا وتستتتويقاا وبيياا   مجلة أمورالتحتية، واملؤستتتستتتات، 
لت لةص مناا، ونوات  هذه اهنشتتتتتتتتتتتت ة،  ا    لأل النتائ  االجتماعية واالقتصتتتتتتتتتتتتادية وإعدادها وتقدمياا واستتتتتتتتتتتتتاالإلاا وا

وتشتتتتتتتتتتتتم  النظم الاراعية وال ذائية إلاًل من الاراعة، وستتتتتتتتتتتتالستتتتتتتتتتتت  إمدادات اهاذية، وبياات اهاذية، وستتتتتتتتتتتتلو   9والقياية 
ة اليت تيود إىل فاات اذائية ملتلفة و ا أنة اهمنال ال ذائية الصتتتتتتتتتتتتحية تتألف من  موعة منوعة من اهاذي املستتتتتتتتتتتتتالكني 

أن  ،أمنال اذائية صحية البامية إىل ىلقيقوعناصب منوعة لمن اجملموعات ال ذائية نفساا، ينق ي للنظم الاراعية وال ذائية 
ومنتيات تببية اهحياء املائية  وإن  مصتتتايد اه ا صتتتلة اب اصتتتي  وال بوم احليوانية وال اابت و الاراعة  ات التن وي على 

 ،اكني إاتحتة اهاتذيتة املتنوعتةمن حيتا لنظم الاراعيتة وال تذائيتة ابلنستتتتتتتتتتتتتتقتة إىل االتيتارم ا ليتة واإلقليميتة والتدوليتة مامتة 
 ب إللفتاا من أج  أمنال اذائية صحية فضالً عن استقبار اهسواق واحلد من التقلب اهقصىوتيسة  ساولة احلصو  عليااو 

 هسيار اهاذية  
 ميارف الشتتتتتتتتتتتتيوب اهصتتتتتتتتتتتتليةوتؤدي النظم الاراعية وال ذائية دورًا ماًما   ىلقيق االستتتتتتتتتتتتتدامة االجتماعية )أي  -6

واملستتتتاوام بني اننستتتتني  واالقتصتتتتادية )أي قدرم املاارعني أصتتتتحاب احليازات الصتتتت ةم على االستتتتتمبار، والتنمية  ا،وثقافتا
لقياية )أي التكيةف مع ت ةة املناخ والت فيف من  اثره، والتنوع القيولوجي، وتدهور الرتبة االقتصتتتتتتتتتتتتتتادية، واليم  الالئق  وا

، تؤدي النظم الاراعية وال ذائية 10وإلما ورد   تقبيب فبيق اخلرباء البفيع املستتتتتتتتتتتتتتوى بينوان "النظم ال ذائية والت ذية" واملياه  
     1الشكل لليميع )دورًا حيوً    إاتحة اهمنال ال ذائية الصحية 

                                                           
 ، وببمم  اهاذية الياملي، اليونيستتتتتتتتتتتتتتفوالصتتتتتتتتتتتتتتندوق الدويل للتنمية الاراعية، ومنظمة اهمم املتحدم لل فولة )منظمة اهاذية والاراعة لألمم املتحدم،   8

  املبجع السابق   2020 ومنظمة الصحة الياملية 
9  . A report by the High Level Panel of Experts Food losses and waste in the context of sustainable food systems. 2014. HLPE

http://www.fao.org/3/i3901a/i3901a.pdfon Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security. Rome.  
10report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of . Nutrition and food systems. A 2017HLPE. 

the Committee on World Food Security, Rome. 

http://www.fao.org/3/a-i3901e.pdf
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ولقد دعا اهعضتتتتتتتتتتتتتتاء   املنظمة إىل اليم  بشتتتتتتتتتتتتتتك  أإلرب على النظم الاراعية وال ذائية من أج  إاتحة اهمنال  -7
وإطار اليم  التابع له إلنتيية للمؤاب الدويل  إعالن روما عن الت ذية، اعتمد اهعضتتتتتاء 2014و  عام  ال ذائية الصتتتتتحية 

وأقبة اإلعالن ينة النظم  اشتتتتترتإل  منظمة اهاذية والاراعة   عقده مع منظمة الصتتتتتحة الياملية  ال اين امليين ابلت ذية الذي
الاراعية وال ذائية احلالية تواجه ىلد ت متاايدم من حيا توفة أاذية إلافية ومأمونة ومتنوةعة وانيةة ابمل ذ ت لليميع 

عقد اهمم املتحدم ، اعتمدت انميية اليامة لألمم املتحدم 2016و  أببي رنيسان  11تساهم   اهمنال ال ذائية الصحية 
ويتم تتة  النشتتتتتتتتتتتتتتتال اهو  لربمم  اليمتت ، والتتذي  12 259ر70   وجتتب القبار 2025-2016) لليمتت  من أجتت  الت تتذيتتة

نظم الاراعية تشتتتتتارإل  منظمة اهاذية والاراعة ومنظمة الصتتتتتحة الياملية   قيادته،   ىلستتتتتني اهمنال ال ذائية من عال  ال
، وبدعم فين من املنظمة ووإلاالت أعبى   اهمم املتحدم، ابشتتتتتتتتتتتتتتبت ننة اهمن ال ذائي 2019و  عام  13،14وال ذائية 

ولقد ولتتتتتتتتع مؤاب قمة اهمم املتحدم بشتتتتتتتتأن   اخل ول التوجياية ال وعية بشتتتتتتتتأن النظم ال ذائية والت ذيةالياملي   إعداد 
اهمنال ال ذائية الصتتتتتتتتحية   طليية عمله فيما حدد مؤاب القمة بشتتتتتتتتأن الت ذية من أج  النمو  2021النظم ال ذائية ليام 

النظم ال ذائية إلميا  من اجملاالت البئيسية ال الثة اليت يلتام هبا  وهذه إللةاا أم لة على االلتاام القوي والنش   2021ليام 
   ذائية امليازم ااتحة أمنال اذائية صحية من عال  النظم الاراعية وال

و  الك ة من اهحيان،  ولكن ال تيم  النظم الاراعية وال ذائية على النحو اهم   إلاتحة أمنال اذائية صتتتتتحية  -8
نتائ   ال تتستتتق مع أيا إلما  ،ال تتستتتق الستتتياستتتات املتةقية على امتداد النظم الاراعية وال ذائية مع اهمنال ال ذائية الصتتتحية

الت ذية والنتائ  االجتماعية واالقتصتتتتتتتتتتتتتتادية والقياية للنظم الاراعية وال ذائية، اهمب الذي يت لب إدارم وجاوًدا متضتتتتتتتتتتتتتتافبم 
إىل حدها  ويتم   ال موح   االرتقاء ابلستتتتتتتياستتتتتتتات واإلجباءات املتيلقة ابلنظم الاراعية وال ذائية  15لتحديد أوجه التخزر 

 نافع تشم  مجيع أرإلان االستدامة من أج  ىلقيق م اهم  ،
ات الدمي بافية، والفقب، وأوجه عدم  -9 ا لتتتتت وطات إلقةم ومرتاب ة تشتتتتتم  الت ةة وتواجه النظم الاراعية وال ذائية أيضتتتتتً

وادد هذه الضتتتتتتت وطات  16املستتتتتتتاوام، وت ةة املناخ، وتدهور قاعدم املوارد القياية، والنااعات، واهلشتتتتتتتاشتتتتتتتة، واحلوإلمة اجملاأم 
 لتتتتتتتتتتت  ًا متاايًدا  19-ولقد ولتتتتتتتتتتتي  جائحة إلوفيد استتتتتتتتتتتتدامة النظم الاراعية وال ذائية وروليتاا وقدراا على الصتتتتتتتتتتتمود 

ا بتدايتة،  قتدرمً  أثقتتت   و  حني أن النظم ال تتذائيتتة قتد على النظم الاراعيتتة وال تتذائيتتة  على الصتتتتتتتتتتتتتتمود فتاقت  متا إلتان متوقيتتً
اعية وال ذائية واملبخل واالستتتدامة القياية، اهمب الذي يشتتة إىل لتتبورم تيايا إلشتتف  الرتاب  بني النظم الار فإن انائحة قد  

وقد أببزت  17ي  الصتتتتحة الواحدم واليم  بشتتتتك  أإل ب استتتتتقاقية لضتتتتمان أن ىلقق النظم الاراعية وال ذائية نتائ  أفضتتتت  

                                                           
نوفمربرتشتتتتتتتبين  21-19املؤاب الدويل ال اين املي  ابلت ذية، روما،   إعالن روما عن الت ذية  2014 منظمة اهاذية والاراعة ومنظمة الصتتتتتتتحة الياملية   11

 روما، منظمة اهاذية والاراعة   10 وثيقة نتائ  املؤاب، الفقبم  2014ال اين 
   2025-1620عقتد اهمم املتحتدم لليمت  من أجت  الت تذيتة )  259ر70 -2016أببيت رنيستتتتتتتتتتتتتتتتان  1   لألمم املتحتدم قبار اختتذتته انمييتة اليتامتة  12

ttps://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259&Lang=Ah 
 ببمم  عم  عقد اهمم املتحدم لليم  من أج  الت ذية   13

_programme_nutrition_decade.pdfhttps://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/work 
to-contribution-s-https://www.unscn.org/uploads/web/news/FAO-مستتتتتتتتتتتتامهة منظمة اهاذية والاراعة   عقد اليم  من أج  الت ذية    14

e.pdfDecad-the 
15  . Future Food Systems: For people, our planet, and 2020Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition.  
/2https://www.glopan.org/foresight. prosperity. London, UK 

16  . Rome. The future of food and agriculture: trends and challenges. 2017FAO.   
17  ). Preventing the Next Pandemic: Zoonotic Diseases and How to Break the Chain of Transmission. 2020UNEP & ILRI ( 

United Nations Environment Programme and International Livestock Research Institute.  

http://www.fao.org/3/ml542a/ml542a.pdf
http://www.fao.org/3/ml542a/ml542a.pdf
https://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/work_programme_nutrition_decade.pdf
https://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/work_programme_nutrition_decade.pdf
https://www.unscn.org/uploads/web/news/FAO-s-contribution-to-the-Decade.pdf
https://www.unscn.org/uploads/web/news/FAO-s-contribution-to-the-Decade.pdf
https://www.unscn.org/uploads/web/news/FAO-s-contribution-to-the-Decade.pdf
https://www.glopan.org/foresight2/
http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
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ا أمهية القواعد التيارية الشتتتتتتتتتتاملة واملفتوحة واملنصتتتتتتتتتتفة واة  19-جائحة إلوفيد   ،التميياية   النظم الاراعية وال ذائيةأيضتتتتتتتتتتً
 ال سيما لفائدم القلدان النامية  

وأيعذ  وينظب "ي  النظم الاراعية وال ذائية" إلاتحة أمنال اذائية صتتتتتتتتتتتتتتحية   النظم الاراعية وال ذائية  يملاا  -10
وال ذائية، واليالقات املتداعلة   ما بيناا هذا النا    االعتقار مجيع اليناصتتتتتتتتتتتتتتب امل تلفة اليت تتألف مناا النظم الاراعية 

واناثر  ات الصتتتلة، وأمهية استتتتدامة النظم الاراعية وال ذائية وروليتاا وقدراا على الصتتتمود من أج  ىلقيق نتائ  صتتتحية 
الستتتتتياستتتتات  ابلتايل، يوفةب ي  النظم الاراعية وال ذائية إطارًا لتحديد 18  1الشخخخخكل واجتماعية واقتصتتتتتادية وبياية أفضتتتتت  )

واإلجباءات على امتداد النظم الاراعية وال ذائية من أج  إاتحة اهمنال ال ذائية الصتتتتتتتتتتحية الالزمة لت ذية جيدم، وينظب   
 الوق  نفسه   ىلقيق أهداف أعبى عاصة ابلنظم الاراعية وال ذائية 

 النظس الزراعية والغذائية مظ  جل  مناط غذائية صسية -1الشكل 

النزاعا  
ا ّتغري املنوا شا ة ةالعوملة والتجار 

مستوت  الدةل 
وتوزيعس ب التوسل ا ار 

وا جرة
غرافيةالتغريا  الدمي السياقان 

السياسي 
واالقتاادب

السيا  
االجتماعي 
والثقايف

اؤرّكا 

الزراعة وسالسل اإلمدادا  
الغذائية

نتار اهاذيةإنظم •
الت اين والتوزيع•
التيايا والتيقاة•
يقالقيع ابلتيائة والتسو •

األغذيةبي ة 
ادي توافب اهاذية والوصو  امل•

 قبب املسافة إلياا 
 ورالسيب امليس أسيار اهاذية •
مت احلمالت الرتوجيية واإلعال•

والبسائ 
جودم اهاذية وسالمتاا•

 املستهلك والعواملسلو  
الفردية

ن شباء اليوام  املتيلقة  اهية ومكا
هلا وتناو  وطاياااهاذية وإعدادها 

ة التاليةابالستناد إىل اليوام  الفبدي
الدع  والقوم الشبائية•
بمختصيص اهاذية داع  اهس•
امليلومات وامليارف•
لواعيةاهفضليات الواعية واة ا•

النظس الزراعية والغذائية

الغذائيةاألمناط 

الكمية•
انودم•
التنوةع•
السالمة•

ا  ر األةر 
االجتماعية واالقتصادية 

والقياية

 ةالتغذويالنتائج 
وا وكمةالسياسا  واإلجراةا  والاسية

النظس الزراعية والغذائية مظ  جل  مناط غذائية صسية   الشكل 

ع للينة اهمن ال ذائي الياملي مقتقس من فبيق اخلرباء البفيع املستوى امليين ابهمن ال ذائي والت ذية التاب
     منظمة اهاذية والاراعة، روما،  

 
 

 دور منظمة اهاذية والاراعة -جيم
اتحة أمنال اذائية اوعلى البام من أنه جيبي حالًيا بذ  جاود إلقةم لضتتتتتتتتتتتتتتمان أن تقوم النظم الاراعية وال ذائية  -11

لتحقيق املقاصتتتتتتتد الياملية للت ذية وأهداف التنمية  صتتتتتتتحية، إال أيا مل تُقذ  بيد على الن اق الالزم ومل ىلدا اهثب الكا 
وهنا  فبصة إلقةم لتنفيذ السياسات واإلجباءات،  ا    لأل السياسات والقوانني واالست مارات واالبتكارات   املستدامة

ت"  من أج  لتتمان واملمارستتات الياملية واإلقليمية والوطنية وا لية )املشتتار إلياا   ما يلي ابستتم "الستتياستتات واإلجباءا
أن تقوم النظم الاراعية وال ذائية ااتحة أمنال اذائية صتتتتحية وأن ىلقق   الوق  نفستتتته املقاصتتتتد االجتماعية واالقتصتتتتادية 

 والقياية ههداف التنمية املستدامة 

                                                           
  2017روما،  مقتقس من فبيق اخلرباء رفيع املستوى امليين ابهمن ال ذائي والت ذية التابع للينة اهمن ال ذائي الياملي )منظمة اهاذية والاراعة،  18
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الضتتتتتتتتتتتتبورية  اختا  إلافة التدابة"   عامةً  تتم   هذه اهعةم مامة على أناملنظمة  لدستتتتتتتتتتتتتورتنص املادم اهوىل و  -12
"االرتقاء أن الديقاجة تشتتتتتتتتتتتتتتة إىل  جتدر املالحظةة لتحقيق أاباخل املنظمة املقينة   الديقاجة" و  هذا الستتتتتتتتتتتتتتياق مواملالئ

 19ابإلجباءات املنفصلة وانماعية" ل بخل "رفع مستو ت الت ذية" 
 يام تياونية فبيدم من نوعاا لليم    شتتتتباإلات من أج  اإلستتتتباع  ،وظائفااااللتتتت الع ب لدىوتتمتع املنظمة،  -13

  ت قيق الستتتياستتتات واإلجباءات على امتداد النظم الاراعية وال ذائية إلاتحة اهمنال ال ذائية الصتتتحية على الن اق الالزم 
وتؤدي  اعية واالقتصادية والقياية   نفسه إىل ىلسني النتائ  االجتمقب ية ىلقيق أهداف التنمية املستدامة، والسيي   الو 

منظمة اهاذية والاراعة، بصتتتفتاا وإلالة اهمم املتحدم املت صتتتصتتتة   اهاذية والاراعة اليت تيم  على مجيع عناصتتتب النظم 
إلاتحة الاراعية وال ذائية، دورًا قيادً    اإلستتتتتتتباع   ت قيق الستتتتتتتياستتتتتتتات واإلجباءات اليت تؤثب   النظم الاراعية وال ذائية 

ستتتتاستتتتًيا   ميانة املقايضتتتتات، وتستتتت ة أوجه التخزر، وىلقيق أوتؤدي املنظمة إلذلأل دورًا  أمنال اذائية صتتتتحية لليميع 
اتستتتاق الستتتياستتتات بني اإلجباءات املصتتتممة لضتتتمان قيام أمنالل اذائية صتتتحية على امتداد النظم الاراعية وال ذائية وتلأل 

  واالقتصادية والقياية املصممة لتحسني النتائ  االجتماعية 
ويتماشى هذا الدور القيادي للمنظمة    ا  الت ذية مع التوصية الواردم   تقييم عم  املنظمة    ا  الت ذية  -14

واليت تقضتتتي ين املستتتامهة الياملية للمنظمة   الت ذية ينق ي أن تتم     ىلديد التحستتتينات   مجيع أشتتتكا   2019ليام 
القائمة على اهاذية، والنظم الاراعية وال ذائية، واهمنال و  املتكاملة وم إىل إجبائاا من عال  الُنا ستتتتتتتتتتتتتتوء الت ذية والدع

ا إىل اليم  املام الذي التتتتت لي  به املنظمة ابلفي     ا  النظم الاراعية  20ال ذائية الصتتتتتحية  ويستتتتتتند هذا الدور أيضتتتتتً
 وال ذائية والت ذية، م   اليم  على النظم الاراعية وال ذائية وسالس  القيمة املباعية للت ذية  

جاود مجيع أصتتحاب املصتتلحة وإن التصتتدي الكام  لستتوء الت ذية جبميع أشتتكاله   املستتتقق  ستتيت لب تضتتافب  -15
وستتتتيم  املنظمة   إطار ستتتيياا إىل ىلقيق اههداف اليت  الذين ييملون لتتتمن شتتتباإلات تقوم على تقاستتتم املستتتؤوليات 

تنشتتتتتتتتدها، ابلشتتتتتتتتباإلة مع وإلاالت شتتتتتتتتقيقة لألمم املتحدم و موعة من الشتتتتتتتتبإلاء انعبين،  ا    لأل الوإلاالت احلكومية 
ة الدولية واإلقليمية، والشتتتبإلاء   االستتتت مار، واهجاام اإلقليمية للتكام  االقتصتتتادي، وأعضتتتاء الدولية، واملؤستتتستتتات املالي

املنظمة، والربملانيني، واحلكومات ا لية، واجملتمع املدين، واناات الفاعلة   الق اع اخلايف، والستتكان اهصتتليني، وصتت ار 
واملامشتتتتني،  ن فيام النستتتتاء والشتتتتقاب، الذين ييملون    املنتيني وصتتتتيادي اه ا ، واةهم من اهشتتتت ايف الضتتتتيفاء

إنتار ا اصتتتتتتتتتتتي  وال بوم احليوانية ومنتيات ال اابت ومصتتتتتتتتتتتايد اه ا  وتببية اهحياء املائية، وجتاياها، وتوزيياا، والتيارم 
مشتتارإلتاا تواصتت  املنظمة وستتوف  فياا، وتستتويقاا، وبيياا، واستتتاالإلاا، والت لةص مناا دعًما لألمنال ال ذائية الصتتحية 

ا مياات اهجاام مع الكيامت الشتتتتبيكة املتيددم اهطباف م   منظمة التيارم الياملية  وستتتتوف تستتتت ة  ةاالستتتترتاتييي ب أيضتتتتً
 21وهياة الدستتتتور ال ذائي  ،وهياة املوارد الوراثية لألاذية والاراعة ،الدستتتتورية للمنظمة م   االتفاقية الدولية لوقاية النقااتت

على املستو ت الياملية  بشأن اهمن ال ذائي والت ذية من عال  منصات التنسيق  ات الصلةوف تيم  املنظمة أيًضا وس
 واإلقليمية والوطنية،  ا    لأل شتتتتتتتقكة الت ذية لألمم املتحدم، واحلبإلة املينية بتيايا الت ذية، وننة اهمن ال ذائي الياملي 

                                                           
    اناء اهو  واناء ال اين  روماالنصويف اهساسية ملنظمة اهاذية والاراعة لألمم املتحدم  2017 منظمة اهاذية والاراعة   19
 روما  ]النستتتتتتت ة اإلنكلياية   119، يف  ور يتاا لليم     ا  الت ذيةتقييم استتتتتتترتاتييية منظمة اهاذية والاراعة   2019 منظمة اهاذية والاراعة   20

  CC BY-NC-SA 3.0 IGO )البعصة:
 املشرت  بني منظمة اهاذية والاراعة ومنظمة الصحة الياملية  ال ذائية املواصفات لربمم  يمبإلا  رإلن ال ذائي الدستور هياة إن  21

http://www.fao.org/3/mp046a/mp046a.pdf
http://www.fao.org/3/mp046a/mp046a.pdf
http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf
http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf
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وتضتت لع إل  وإلالة وإل  منصتتة بدورل فبيد   ىلقيق أهداف التنمية املستتتدامة واههداف الياملية املتستتقة للت ذية  لو  عام 
  ، و  اختا  اإلجباءات لالرتقاء بيقد اهمم املتحدم لليم  من أج  الت ذية 2030

 نطا  االسرتاتيجية - نًيا
  ا  الت ذية وتوفةب اإلطار الذي تستتتتتترتشتتتتتتد به اهنشتتتتتت ة ا ددم على ىلدد االستتتتتترتاتييية ر ية املنظمة ومامتاا   -16

  لتس ة ميااا التياونية ىلقيًقا هلذه الب ية  2025-2021املستويني الياملي وامليداين   الفرتم 
عملاا  وىلدد االسرتاتييية  االت اليم  البئيسية املتةسقة مع الوظائف اهساسية للمنظمة والنتائ  املنشودم من -17

، وخب ة 2025إلما أيا مصحوبة اطار للمساءلة ادد النوات  واملؤشبات ا ددم حىت عام    2الشكل    ا  الت ذية )
وستتيتم االلتت الع ينشتت ة  ددم   إطار خت ي  اليم  الستتنوي  للتنفيذ تقنية إليف ستتتقوم املنظمة بتحقيق هذه النوات  

  ملكاتب املنظمة 
يية إىل اناود الستتتتتتتتتابقة والباهنة امللحوظة وتن قق على  م  عم  املنظمة املتيلةق ابهمنال ستتتتتتتتتتند االستتتتتتتتترتاتيتو  -18

ال ذائية والت ذية،  ا    لأل إنتار اهاذية )ا اصتتتتتتتتتتتتتتي ، وال بوم احليوانية، وال اابت، ومصتتتتتتتتتتتتتتايد اه ا ، وتببية اهحياء 
  املستتتتتتتتالكني، وعلى عملاا    ا  الستتتتتتتياستتتتتتتات، ودعم املائية ، وستتتتتتتالستتتتتتت  القيمة ال ذائية، وبياات اهاذية، وستتتتتتتلو 

االستتتتتتتتتتت مار، والقيامت، والتأهب حلاالت ال وارئ وبناء القدرم على الصتتتتتتتتتتمود   وجااا، واملناخ، وإدارم املوارد ال قييية، 
م واالبتكار، والتنوع القيولوجي، وستتتتتتتتتتالمة اهاذية، واحلماية االجتماعية، والتيارم، واإلحصتتتتتتتتتتاءات، والشتتتتتتتتتتباإلات، واليلو 

 واملساوام بني اننسني، واالست مارات، من مجلة  االت أعبى 
 

 املبادئ التوجيهية - لثًا
تقبة املنظمة ينه لكي ىلدا الستتتتتتياستتتتتتات واإلجباءات )أي الستتتتتتياستتتتتتات والقوانني واالستتتتتتت مارات واالبتكارات  -19

 واسع إلاتحة أمنال اذائية صحية: واملمارسات  على امتداد النظم الاراعية وال ذائية، أثبًا على ن اق
جيب أن يكون فام حيام الناا واحتياجاام نق ة القداية لتحديد  جيب  ن يكون الناس حمور االهتماض. )أ 

إليف ميكن للستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتات واإلجباءات   النظم الاراعية وال ذائية أن ىلدا اهثب اهإلرب على اهمنال 
وجيب أن تكون هذه اهمنال متاحة، وميستتورم الكلفة، وستتالة الوصتتو  إلياا، ومققولة  ال ذائية الصتتحية 

وجيب مجع القيامت واهدلة وىلليلاا     فيااثقافًيا وجذابة لألش ايف   القياات واهقاليم اليت يييشون 
  سياق حيام الناا؛

ترت  الستتتتتتتتتتتتتتياقات  اثرًا عميقة على  التكّيم مل السخخخخخخخخخخخياقا  اؤلية والقطرية واإلقليمية  مر حيوب.و )ب 
الستتتتتتياستتتتتتات واإلجباءات امل لوب اعتمادها؛ ويضتتتتتتمن التكيةف ا لي تلقية احتياجات الناا   ستتتتتتياق 

ومثةة تنوةع   النظم الاراعية وال ذائية واهمنال ال ذائية وتنوةع   احللو ؛ ويتينية على   وممارستتتتتتتتتاامحياام 
ا وأن  عم  املنظمة أن يكون موجةًاا حنو االحتياجات اإلقليمية والق بية وا لية وأن يستتتتتتتتتييب هلا أيضتتتتتتتتً

و  واخليارات الفيالة املتاحة ميكةن امللكية من عال  اليم  امليمةق البامي إىل ىللي  وىلديد القيود واحلل
 لالست مارات؛
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جيب لتتتتتمان وصتتتتتو  انميع على حنو منصتتتتتف إىل اهمنال ال ذائية  ال ميكظ تر   حد ةلم الركب.و )ر 
وجيب محاية  على مجيع املستتتتو ت، إلما جيب ولتتتع الستتتكان املامشتتتني   صتتتدارم اهولو ت  الصتتتحية

ي وال ذائي،  ن فيام املنتيني أصتتتتتتتتتتتتحاب احليازات ستتتتتتتتتتتتق  عي  اهشتتتتتتتتتتتت ايف الياملني   النظام الاراع
ا لشتتتتتم   فضتتتتتالً الصتتتتت ةم، ودعماا  عن محاية ودعم أمناطام ال ذائية وت ذيتام؛ وينق ي بذ  اناود أيضتتتتتً

 فاات مامشة أعبى م   الشقاب، والسكان اهصليني، واليما  املااجبين، واهش ايف  وي اإلعاقة؛
جيب ىلقيق املستتتتتتتتاوام بني اننستتتتتتتتني على امتداد النظم الاراعية  األمهية.املسخخخخخخاواة ب  اجلنسخخخخخخ  ابلغة و )د 

ا عامالت على امتداد النظام  ،ال يقتصتتتتتتتب على تقدميان البعاية لل ة النستتتتتتتاءفدور  وال ذائية  فان أيضتتتتتتتً
وينق ي دعم  الاراعي ال ذائي  ا يشتتتتم  ممارستتتتة صتتتتيد اه ا  والاراعة والتيارم، من بني وظائف أعبى 

 وتفادي اناثر اننسانية السلقية؛ املبأم إلقائدم للت ية
.و )ه  إن احلق   اذاء إلافل  ينبغي للجهود  ن تسخخخخخخخخخخختند إىل اإلعمال التدرجيي للسق يف غذاة  كاف 

يتحقق عندما اصتتتت  إل  إنستتتتان، "وحده أو ابلتضتتتتافب مع اةه، على اذاء إلافل أو على اإلمكامت 
وهذا ييين "توافب اهاذية  الناحيتني املادية واالقتصتتادية و  إل  اهوقات "الكفيلة ابحلصتتو  عليه، من 

ابلكمية والنوعية الكافيتني لتلقية االحتياجات الت ذوية لألفباد، من دون أي مواد مضتتتتتتتتتتتتبةم، وبشتتتتتتتتتتتتك  
مققو    ثقافة مييةنة" ]و     إمكانية احلصتتتتتتتتتتتو  على هذه اهاذية ب بق مستتتتتتتتتتتتدامة ال تتيارخل مع 

 22 قوق إنسانية أعبى"  التمتع
يستتتوجب ىلقيق املايد من الت ية الالزم، على ن اق واستتع ولتتمن اندو   ا اجة ماسخة إىل االبتكار.و )و 

الامين ا دد لقلوس أهداف التنمية املستتتتدامة، تييي  وتةم االبتكارات الستتتياستتتاتية واملؤستتتستتتية والتنظيمية 
  لأل البقمنة ونق  التكنولوجيا وتقنياا حىت  ،  ا   واملالية، وتوستتتتتتتتتتيع ن اقاا واالجتماعيةالتكنولوجية 

   واهإل ب اميًشا مسافةً  السياقات اهبيد
ا مسخخخخختدامة و خخخخخاملة وقادرة على الاخخخخخمود.و )ز  جيب أن  جيب  ن تكون النظس الزراعية والغذائية  ياخخخخخً

تكون النظم الاراعية وال ذائية مستتتتدامة وشتتتاملة وقادرم على الصتتتمود لكي تنت  اهاذية الضتتتبورية لنم  
ولدى النظم الاراعية وال ذائية املستتتتتتدامة قواعد  التنمية املستتتتتتدامة  أهدافاذائي صتتتتتحي دعًما لتحقيق 

وتستتمح القدرم  ن ولألجيا  املستتتققلية اذائية صتتحية ان أمنالاقتصتتادية واجتماعية وبياية لتتبورية لتوليد 
على الصتتتتتتمود للميتميات ا لية واملؤستتتتتتستتتتتتات بتحمة  الصتتتتتتدمات   النظم الاراعية وال ذائية، والتأقلم 

وتسمح الشمولية لألش ايف املامشني والضيفاء  مياا، والتيا  مناا، والتكيةف مياا، والتحوة  بفيلاا 
ابلتايل، ينق ي على النظم الاراعية وال ذائية  نظم الاراعية وال ذائية ابالستتتتتتتتتتتتفادم من الفبيف اليت تتيحاا ال

أن تقل  إىل أدىن حد من  اثرها الستتتتلقية وأن تيظةم  اثرها اإلجيابية على النظم اإليكولوجية، وأن تتكيةف 
فة مع ت ةة املناخ وختفف من  اثره؛ وأن تدعم ستتتتتتتتق  عي  املنتيني واليمةا  والفاات املامشتتتتتتتتة والضتتتتتتتتيي

وأجورهم، وأن توفةب هلم فبيف اليم  الالئق؛ وأن ىلدة من الفاقد واملادر من اهاذية؛ وأن ىلقق اتستتتتتتتتتتاق 
 اهمنال ال ذائية مع قاعدم املوارد القياية، واملياية االجتماعية وال قافية، واملت لقات الت ذوية 

                                                           
  جنيف، سويسبا    11احلق   ال ذاء الكا  )املادم  :12التيليق اليام   1999 واالجتماعية وال قافية اللينة املينية ابحلقوق االقتصادية   22
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نظبًا إىل تيدد اناات الفاعلة املينية   ت ية النظم الاراعية وال ذائية،  العمل  مظ  راكا   رورب.و )ح 
تستتتتتتتتتتتتتت ة اخلربات وامليارف القائمة بشتتتتتتتتتتتتتتأن النظم الاراعية وال ذائية من أج  تنفيذ هذه  إىلمثة حاجة 

ومع أن اهمنال ال ذائية الصتتتتحية حيوية، تشتتتتك  إاتحتاا  واستتتتع  ن اقاالستتتترتاتييية وإحداا أثب على 
بد جانب واحد من التصدي لسوء الت ذية جبميع أشكاله؛ ومن الضبوري اليم  مع أصحاب املصلحة  

ما بيد النظم الاراعية وال ذائية، وصتتتتتتتواًل إىل أصتتتتتتتحاب املصتتتتتتتلحة   الق اعني اليام واخلايف ممةن يؤثبون 
 بني أمور أعبى  على احلماية االجتماعية، واملياه، واإلصحاح والنظافة الصحية، والنظم الصحية، من

 
 الرؤية واملهمة -رابًعا

تتم   ر ية املنظمة بشتتأن الت ذية   عامل يتقع فيه الناا أمجيني أمناطًا اذائية صتتحية بفضتت  نظم زراعية واذائية  -20
 مستدامة وشاملة وقادرم على الصمود   

الت ذية جبميع أشتتتتتتتكاله من عال  وىلقيًقا هلذه الب ية، تقضتتتتتتتي مامة املنظمة    ا  الت ذية ابلتصتتتتتتتدي لستتتتتتتوء  -21
 اإلسباع   ت قيق السياسات واإلجباءات املؤثبم على امتداد النظم الاراعية وال ذائية إلاتحة أمنال اذائية صحية لليميع 

بلوس    املنظمةومن عال  هذه املامة، و  ميبخل الستتتتتتتتتيي إىل ىلقيق الت لةع إىل ت ذية أفضتتتتتتتتت ، ستتتتتتتتتتستتتتتتتتتاهم  -22
  17و 14و 12و 10و 3و 2و 1أهداف التنمية املستدامة  لتنمية املستدامة،  ا فياااف املقاصد اخلاصة يهدا

، فإن جناح هذه االستتتتترتاتييية يكمن   أن ينفةذ مجيع أصتتتتتحاب املصتتتتتلحة )الفقبم 2الشخخخخكل وإلما هو مقنية    -23
مع ىلقيق أهداف التنمية   ستتتتتياستتتتتات وإجباءات على ن اق واستتتتتع على امتداد النظام الاراعي وال ذائي  ا يتناستتتتتب 15

 املستدامة إلحداا اناثر التالية:
 

انتار اهاذية اليت تستتتتتتاهم   اهمنال ال ذائية الصتتتتتتحية،  23تقوم الاراعة وستتتتتتالستتتتتت  اإلمدادات ال ذائية )أ 
والتيارم فياا وتستتتتتتتتتتتتتتويقاا وبيياا وتقدمياا واحلد من الفاقد واملادر مناا،  وإعدادهاوبتياياها وتوزيياا 

   لأل من عال  ىلستتتتتتني ستتتتتتالمتاا، مع جي  النظم الاراعية وال ذائية أإل ب استتتتتتتدامة ورواًل وقدرم   ا
 على الصمود؛

جتي  بياات اهاذية اهمنال ال ذائية الصتتتتتتتتتحية متاحة، وميستتتتتتتتتورم الكلفة، وستتتتتتتتتالة الوصتتتتتتتتتو  إلياا، و )ب 
ابة، ومتةستتتتتتقة مع اخل ول التوجياية  الوطنية املستتتتتترتشتتتتتتدم ابهدلة بشتتتتتتأن ومأمونة، ومققولة ثقافًيا، وجذة

اهمنال ال ذائية القائمة على اهاذية، واملواصتتتتتتتتتفات املتيلةقة بستتتتتتتتتالمة اهاذية وجوداا، واملمارستتتتتتتتتات 
 القياية انيدم، حسب االقتضاء؛

يتمتع املستالكون بقدرم الوصو ، والوسائ ، والتحفيا، واإلمكامت الالزمة التقاع أمنال اذائية صحية و  )ر 
 امل القة هبا و 

 
 جماال  العمل والنتائج -ةامًسا

                                                           
 أي سالس  إمدادات ا اصي ، وال بوم احليوانية، ومنتيات ال اابت ومصايد اه ا  وتببية اهحياء املائية  23
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  ليفسباع   ت قيق السياسات واإلجباءات املؤثبم من عال  15ستدعم املنظمة أصحاب املصلحة إلافة )الفقبم  -24
   وإجباءات مرتاب ة:2الشكل  سة  االت عم  )

 
عام للقيامت ال ذائية والقيامت املتيلقة  ا أن املنظمة تتوىل الب دم على الصتتييد الياملي   توفة مستتتودع  )أ 

ابهاذية والنظم الاراعية وال ذائية املتصتتتتتتتتتتتتتلة ابهمنال ال ذائية، ستتتتتتتتتتتتتيتم    ا  عملاا اهو    ما  ص 
الت تتتذيتتتة   توليتتتد القيتتتامت املتيلةقتتتة ابهمنتتتال ال تتتذائيتتتة الصتتتتتتتتتتتتتتحيتتتة والنظم الاراعيتتتة وال تتتذائيتتتة، وجتميياتتتا 

  وتشاطبها؛
ااشتًيا مع وظيفة املنظمة املتم لة   مجع امليلومات املتيلقة ابلت ذية واهاذية والاراعة وىلليلاا وتفستةها و  )ب 

ونشتتتتتبها، ستتتتتيقضتتتتتي  ا  اليم  ال اين بتوليد اهدلةة عن اخليارات املتاحة للستتتتتياستتتتتات واإلجباءات على 
بياات اهاذية، وستتتتلو  املستتتتتالأل  اليت وال ذائية )ستتتتالستتتت  اإلمدادات ال ذائية، و  الاراعيةامتداد النظم 

تتيح اهمنال ال ذائية الصتتتتتتتتتتحية وعن املقايضتتتتتتتتتتات وأوجه التخزر مع نتائ  أعبى عاصتتتتتتتتتتة ابلنظم الاراعية 
 وال ذائية، وجتميياا وتشاطبها؛

لتفيي  دور املنظمة إل بف جامع مل تلف أصتتتتتتتتتحاب املصتتتتتتتتتلحة، ستتتتتتتتتيتم    ا  اليم  ال الا املتيلةق و  )ر 
  عقد احلوارات واملشتتتارإلة فياا لتحفيا اتستتتاق الستتتياستتتات واليم  انماعي على امتداد النظم ابلت ذية 

 الاراعية وال ذائية من أج  أمنال اذائية صحية؛
استتتتتتتتتتتتتتتناًدا إىل التيارب الستتتتتتتتتتتتتتابقة   ت ويب عدةم اهدوات ووحدات التيلةم اإللكرتوين وتقوية القدرات، و  )د 

تيلةق ابلت ذية   بناء القدرم الفنية والستتياستتاتية الالزمة لتصتتميم الستتياستتات امل البابعستتيتم ة   ا  اليم  
 واإلجباءات املؤثبم وتنفيذها وتوسيع ن اقاا؛

ابعتقار املنظمة الوإلالة الياملية البائدم املسؤولة عن اهاذية والاراعة، سيتم ة   ا  عملاا اخلامس املتيلةق و  )ه 
إىل اتقاع أمنال اذائية صحية ولمان االلتاام هبا إل اية  ات اهولوية من أج  حوإلمة  الدعومابلت ذية   

  الت ذية والنظم الاراعية وال ذائية 
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 ةمسار أتثري رؤية املنظمة واسرتاتيجيتها للعمل يف جمال التغذي -2الشكل 

 
القبارات املايد من القيامت  ات النوعية اهفضتتتتتتتتتتتت  لتوجيه اعتيار يستتتتتتتتتتتتت دم صتتتتتتتتتتتتانيو . البياان  -1 النتيجة -25

 الستتتتتتياستتتتتتات واإلجباءات املؤثبم وتصتتتتتتميماا وتنفيذها على امتداد النظم الاراعية وال ذائية من أج  أمنال اذائية صتتتتتتحية

ة، ستتتتتتتتقوم املنظمة ولتحقيق هذه النتيي 24بفضتتتتتتت  جاود املنظمة البامية إىل إاتحة القيامت وجيلاا مفاومة و ات صتتتتتتتلة 
ستتتتتتتتتتقوم املنظمة بصتتتتتتتتتورم و  بتوليد القيامت املتيلةقة ابهمنال ال ذائية للناا والنظم الاراعية وال ذائية، وجتميياا وتشتتتتتتتتتاطبها 

 عاصة  ا يلي:
 

اهاتتذيتتة توليتتد القيتتامت واملقتتاييس املتيلةقتتة ابهمنتتال ال تتذائيتتة للنتتاا والنظم الاراعيتتة وال تتذائيتتة )م تت  تبإليقتتة  1-1
واستتتتتتاالإلاا وستتتتتالمتاا وجوداا، واالحتياجات من امل ذ ت، واملشتتتتتورم اليلمية لتوجيه مواصتتتتتفات اهاذية، واهمن 

والستتتتتتتياستتتتتتتة اخلاصتتتتتتتة  ال ذائي، وامليتقدات واملمارستتتتتتتات ال ذائية االجتماعية وال قافية؛ وإنتار اهاذية، والتيارم فياا
 وجتميياا وتصوةرها وتشاطبهاوأسيار اهاذية اهلامة لألمنال ال ذائية الصحية ، ، والفاقدراملادر مناا، ابلسلع الاراعية

خلاصتتتتة  قادرم اليم  يًدا بيد اومشتتتتارإلتاا ونشتتتتبها من عال  منصتتتتات املنظمة،  ا    لأل املنصتتتتة ان بافية املكانية 
 ات الصتتتتتلة ابهشتتتتت ايف   وبذلأل، ستتتتترتإلةا املنظمة على تصتتتتتنيف، حي ما أمكن، القيامت  واةها من املنصتتتتتات 

اجملتميات البيفية الذين ييتمدون   ستتتتتتق  عيشتتتتتتام على النظام الاراعي وال ذائي؛ والستتتتتتكان احلضتتتتتتبيني املامةشتتتتتتني؛ 
والنستتتتتتاء )بيامت مصتتتتتتنةفة  ستتتتتتب نوع اننس  واهطفا  الصتتتتتت ار؛ والشتتتتتتقاب؛ والستتتتتتكان اهصتتتتتتليني؛ واملااجبين؛ 

 يواجاون أزمات إنسانية، ونااعات وأولاًعا هشة واهش ايف  وي اإلعاقة؛ واهش ايف الذين 
توفة التوجياات واملستتتتتاعدم الفنية هصتتتتتحاب املصتتتتتلحة اليامليني واإلقليميني والوطنيني وا ليني بشتتتتتأن مجع و  1-2

 القيتتتامت وإليفيتتتة فام تتتتداعيتتتات  تتتا يشتتتتتتتتتتتتتتمتتت  دعم البقمنتتتة ونقتتت  التكنولوجيتتتا، القيتتتامت وىلليلاتتتا واإلبالس عناتتتا،
وستتتتتتيشتتتتتتم   لأل  ماا ونقلاا  يا تستتتتتترتشتتتتتتد هبا الستتتتتتياستتتتتتات واإلجباءات إلاتحة أمنال اذائية صتتتتتتحية واستتتتتتت دا

                                                           
  القيامت حلماية املنظمة سياسات على بناء القيامت ميانة ستتم  24
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عم  اهمم املتحدم للتياون    ا  التنمية وإطار  التوجياات املستتتتتتتتتتتتتادفة للتحلي  الق بي املشتتتتتتتتتتتترت  لألمم املتحدم
مؤشتتبات أهداف التنمية املستتتدامة على الصتتييد ونمع وىللي  القيامت عن  ،وإطار الرب ة الق بية التاليني املستتتدامة
 الق بي 

  املنظمة اناة الباعية هلا  مؤشتتتتتتبات أهداف التنمية املستتتتتتتدامة  ات الصتتتتتتلة ابهمنال ال ذائية واليت ا رصتتتتتتدو  1-3
 لتسرتشد هبا عملية صنع القبارات وتتقةع التقدم ا بز ابجتاه ىلقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة 

يستتتت دم صتتتانيو القبارات  موعةً أإلرب من اهدلة لتوجيه اعتيار الستتتياستتتات واإلجباءات  .األدلة -2 النتيجة -26
املؤثبم واملتستتقة وتصتتميماا وتنفيذها على امتداد النظم الاراعية وال ذائية من أج  أمنال اذائية صتتحية، إلما قام  املنظمة 

النتيية، ستتتتتتتقوم املنظمة بتوليد اهدلةة عن اخليارات املتاحة للستتتتتتياستتتتتتات ولتحقيق هذه  بتيميياا ومشتتتتتتارإلتاا وتيستتتتتتةها 
واإلجباءات على امتداد النظم الاراعية وال ذائية إلاتحة اهمنال ال ذائية الصتتتتتتحية وعن املقايضتتتتتتات وأوجه التخزر مع نتائ  

 م عاصة  ا يلي:وستقوم املنظمة بصور  أعبى عاصة ابلنظم الاراعية وال ذائية، وجتميياا وتشاطبها 
 

ب احداا أثب على امتداد النظم الاراعية وال ذائية، وجتميياا  توليد 2-1 اخليارات للستتياستتات واإلجباءات اليت تقشتتة
الدستتتتتور  هياة وتشتتتتاطبها ومشتتتتارإلتاا إلاتحة أمنال اذائية صتتتتحية،  ا    لأل الستتتتياستتتتات، والقوانني، ومواصتتتتفات

اهصتتتتلية، واالستتتتت مارات، واالبتكارات، واإلجباءات املتيلةقة  وامليارف ال ذائي والنصتتتتويف  ات الصتتتتلة، واملمارستتتتات
، م   عفض أوجه انيدام الكفاءم   النظام؛ جبي  النظم الاراعية وال ذائية أإل ب استتدامة ورولية وقدرم على الصتمود

وال اابت؛ وز دم  مصتتتتتتتتتتتتايد اه ا وز دم تنوع اهاذية م   منتيات الاراعة و  واحلد من الفاقد واملادر من اهاذية؛
 وعي املستالأل وطلقه على اهمنال ال ذائية الصحية؛

توليد ومشتتتتتتارإلة اهدلة املتيلةقة ابملقايضتتتتتتات وأوجه التخزر بني اخليارات املتاحة للستتتتتتياستتتتتتات واإلجباءات من و  2-2
واملستتتتتتتاوام بني  وثقافاااميارف الشتتتتتتتيوب اهصتتتتتتتلية أج  إاتحة أمنال اذائية صتتتتتتتحية، ومع النتائ  االجتماعية )أي 

لصتتت ةم على االستتتتمبار، والتنمية االقتصتتتادية، واليم  )أي قدرم املاارعني أصتتتحاب احليازات ا واالقتصتتتاديةاننستتتني  
القيولوجي، وتدهور الرتبة واملياه  املرتتقة عن النظم الاراعية وال ذائية، واهدلة  والتنوعالالئق  والقياية )أي ت ةة املناخ، 

 هذه النتائ   املتيلةقة بقيمة اتساق السياسات    م  
والتوجياات االستتتتتترتاتييية على تيستتتتتتة توليد اهدلة لبصتتتتتتد  اثر الستتتتتتياستتتتتتات اليم  من عال  الشتتتتتتباإلات و  2-3

واإلجباءات على اهمنتتال ال تتذائيتتة للنتتاا والنتتتائ  اهعبى، واهمور اليت تؤثب على هتتذه اناثر، والتكتتاليف واملنتتافع 
 االقتصادية، وتقييماا ليسرتشد هبا تصميم اخليارات امل تلفة وتنفيذها   املستقق  

يوجد اتساق أإلرب بني السياسات املصممة لتحقيق نتائ   .اتسا  السياسا  والعمل اجلماعي -3 تيجةالن -27
الت ذية والنتائ  االجتماعية واالقتصتتتتادية والقياية للنظم الاراعية وال ذائية وهنا  عم  مجاعي أإلرب    ا  اهمنال ال ذائية 

ولتحقيق هذه النتيية، ستتتتتتتتتتتتتوف تيقد املنظمة احلوارات  واملشتتتتتتتتتتتتتارإلة فياا الصتتتتتتتتتتتتتحية إلنتيية لقيام املنظمة بيقد احلوارات 
)االجتماعات واملؤابات والقمم أو اهحداا االفرتالية املماثلة  وتشار  فياا لتحفيا اتساق السياسات واليم  انماعي 

 عاصة  ا يلي: وستقوم املنظمة بصورم على امتداد النظم الاراعية وال ذائية من أج  أمنال اذائية صحية 
 

عقد حوارات متيددم أصحاب املصلحة على الصييد الياملي واإلقليمي والوطين حو  إليفية ىلسني االتساق  3-1
واإلجباءات املصتتتتتتممة إلاتحة أمنال اذائية صتتتتتتحية وبلوس نتائ  اجتماعية واقتصتتتتتتادية وبياية أعبى  الستتتتتتياستتتتتتاتبني 
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ابجتاه ىلقيق أهداف التنمية املستدامة )أوجه التخزر ، واملشارإلة   هذه احلوارات ومناقشة إليفية التصدي للمقايضات 
ة موثوقة لتيسة احلوار وتيايا الفام املشرت  وجتاوز ومن عال  القيام بذلأل، تظاب املنظمة إلياة فاعل امل ةم لليد  

  اليباقي  أمام الت ية، مع اإلقبار ابعتالالت القوى 
اليم  مع اناات الفاعلة   الق اع اخلايف واملؤستتتتتتستتتتتتات املالية واالستتتتتتت مارية ب بق ابتكارية للتوصتتتتتت  إىل و  3-2

وال ذائية املستتتتتدامة والشتتتتاملة والقادرم على الصتتتتمود، من عال  منا ر  الاراعيةمن النظم  متأتيةأمنال اذائية صتتتتحية 
اهعما  انديدم، ور دم اهعما ، وفبيف التموي  للمؤسسات الص ةم واملتوس ة احليم، والشباإلات، مع جتنةب   

  ؛25الوق  نفسه تضارب املصاحل وفًقا لقواعد املنظمة لليم  مع هذه اناات الفاعلة
  اإلجباءات انماعية  ي مع مم لي اجملتمع املدين والشتتتتتتيوب اهصتتتتتتلية وأصتتتتتتحاب املصتتتتتتلحة انعبينالتياطو  3-3

الياملية واإلقليمية والوطنية اليت افةاها التوصتتتتتتتتتتت  إىل توافق   انراء بشتتتتتتتتتتتأن دور الُنا  القائمة على اهاذية واهمنال 
  جبميع أشكاله ال ذائية الصحية إىل جانب سق  أعبى للتصدي لسوء الت ذية 

 

ييم  أعضتتتتتتتاء املنظمة وأصتتتتتتتحاب املصتتتتتتتلحة على املستتتتتتتتوى الياملي واإلقليمي والوطين   القدرا  -4النتيجة  -28
وا لي على تنفيذ السياسات والقوانني واملمارسات واالست مارات واإلجباءات املقتكبم على ن اق واسع على امتداد النظم 

ولتحقيق هذه النتيية،  اذائية صتتتتتتتحية نتيية أنشتتتتتتت ة تيايا القدرات اليت تقوم هبا املنظمة الاراعية وال ذائية إلاتحة أمنال 
وستتتقوم  ستتتقين املنظمة القدرم الفنية والستتياستتاتية الالزمة لتصتتميم الستتياستتات واإلجباءات املؤثبم وتنفيذها وتوستتيع ن اقاا 

 املنظمة بصورم عاصة  ا يلي:
 

،  ا    لأل من عال  التياون   ما بني بلدان الستتتتتتتتياستتتتتتتتات واملستتتتتتتتاعدم الفنيةتوفة املستتتتتتتتاعدم    ا   4-1
لتيايا قدرات والتتتتتتيي الستتتتتتياستتتتتتات وصتتتتتتانيي القبارات،  ا    لأل الربملانيني واناات  اننوب والتياون ال الثي،

الاراعية وال ذائية من املينية ابلتنفيذ، لتصتتتميم الستتتياستتتات واإلجباءات وتنفيذها وتوستتتيع ن اقاا على امتداد النظم 
 أج  إاتحة أمنال اذائية صحية، مع دعم   الوق  نفسه نتائ  أعبى متيلةقة ابلنظم الاراعية وال ذائية 

وطبق التيليم  واملشتتتتتتتتتتورم بشتتتتتتتتتتأن البقمنة التدريب، والتوجياات القائمة على اهدلة، وعدةم اهدوات، موادتوفة و  4-2
املقتكبم، واملياية لتيايا قدرات صانيي القبارات احلكوميني والشبإلاء على تش يص املشاإل  وتبتيب أولو ت احللو    
النظم الاراعية وال ذائية من أج  إاتحة أمنال اذائية صتتحية وولتتع ع ول توجياية بشتتأن اهمنال ال ذائية القائمة على 

 اهاذية وتنفيذها 
تيايا قدرات اجملتمع املدين، ومؤستتتتستتتتات القحوا، واهوستتتتال اهإلادميية، وعدمات اإلرشتتتتاد االستتتتتشتتتتاري و  4-3

واجملموعات الشتتتقابية، واملدارا لقلورم وتنفيذ  و موعات الستتتكان اهصتتتليني، ومؤستتتستتتات املاارعني،والاراعي البيفي، 
، وبياات والقيمةدور الاراعة، وسالس  اإلمدادات  ات صلة ب ليمتيوال للتوعية السياقفيالة و ددم  وتقييم تدعالت

اهاذية، واملستتتتتتتتتاوام بني اننستتتتتتتتتني، وإدارم املوارد ال قييية، وت ةة املناخ، وستتتتتتتتتلو  املستتتتتتتتتتالكني إلاتحة أمنال اذائية 
  صحية 

                                                           
  اخلايف الق اع إلشبا  املنظمة السرتاتييية وفًقا ي قق أن االلتاامات من النوع هذا على 25
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ال ذائية الصتتتتتتتحية  تلتام اهلياات الياملية واإلقليمية والوطنية التاامًا أقوى ابهمنال الدعوة وااللتزاض. -5النتيجة  -29
ولتحقيق  لأل، ستتتقوم املنظمة  بستتقب ما تقدمه املنظمة من دعم حلوإلمة الت ذية والنظم الاراعية وال ذائية والدعوم بشتتأيا 

لدعوم إىل اتقاع أمنال اذائية صتتتتتتتتتتتحية ولتتتتتتتتتتتمان االلتاام هبا إل اية  ات اهولوية من أج  حوإلمة الت ذية والنظم الاراعية اب
 وستقوم املنظمة بصورم عاصة  ا يلي:  وال ذائية

 
الرتوي  إلدرار اهمنال ال ذائية الصتتتتتتتحية ابعتقارها هدفًا للستتتتتتتياستتتتتتتات واإلجباءات على امتداد النظم الاراعية  5-1

وال ذائية   االتفاقات الياملية واإلقليمية والوطنية  ات الصتتتتتلة، والقوانني، ومواصتتتتتفات الدستتتتتتور ال ذائي والنصتتتتتويف 
ة، واالستتتت مارات و ليات التموي ، وأنشتتت ة التوعية، واليمليات املتيددم أصتتتحاب املصتتتلحة، والتوجياات  ات الصتتتل

،  ا    لأل من عال  تقدمي الدعم النشتتت  للتوجياات املتيددم اهطباف إلتلأل الصتتتادرم عن الق بيعلى املستتتتوى 
النظم ال ذائية والت ذية للينة اهمن ال ذائي الياملي بشتتتتتأن  ،  ا    لأل اخل ول التوجيايةننة اهمن ال ذائي الياملي

    وعرب القحا   إليفية قيام اهبياد امل تلفة للتيارم بتحسني الت ذية؛
مواصتتتتتلة دعم حوإلمة الت ذية، وتياياها واملستتتتتامهة فياا على املستتتتتتويني الياملي والوطين من عال  االلتاامات و  5-2

اهمن ال ذائي الياملي، واحلبإلة املينية بتيايا الت ذية، واةها من  ليات التنستتتتيق  نةونبشتتتتقكة الت ذية لألمم املتحدم، 
 واملنصات والشباإلات 

جي  اهمنال ال ذائية الصتتتتتتتتتتتتتتحية أولوية   املنظمة من عال  دعم التوفيق بني ر ية املنظمة واستتتتتتتتتتتتتترتاتيييتاا و  5-3
واملقادرات املؤستتتستتتية انديدم،  ا فياا مقادرم اليم  يًدا بيد، والستتتياستتتات انديدم للمنظمة،  الت ذيةلليم     ا  

واإلطار االستتتتتتتتتتتترتاتييي انديد وع ة اليم  املتوستتتتتتتتتتتت ة اهج  للمنظمة، وع   اليم  اخلاصتتتتتتتتتتتتة ابلستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتات 
  26واالسرتاتيييات القائمة   املنظمة 

أن يستتتتتتتترتشتتتتتتتتد فام القيامت اليت جيب  جيبو  هذه مرتاب ة ومتشتتتتتتتتابكة إن النتائ  اخلمس  ب  النتائج. الرتابط -30
املرتتقة على  وعن املقايضتتتتتات وأوجه التخزر واناثر والتكاليف ا تملة الواعدمتوليدها ومشتتتتتارإلتاا ابمليلومات عن اخليارات 

املتاحة للستتتتتياستتتتتات واإلجباءات اليت  و  املقاب ، ميكن نمع القيامت ومقارنتاا أن يوجةاا انتقاء اخليارات  هذه اخليارات
وتيترب اهدلة بشأن قيمة اتساق السياسات واملقايضات  ات  تشة اهدلة إىل أيا ىلدا أثبًا وأن يربزا املقايضات ا تملة 

حديد الصتتتلة ابل ة اهمهية لتوجيه احلوار البامي إىل ىلستتتني هذا االتستتتاق وميانة املقايضتتتات، اهمب الذي يستتتمح بدوره بت
وجيب أن يستترتشتتد بناء القدرات الفنية والستتياستتاتية  أين تكمن احلاجة إىل مايد من اهدلة والقيامت ليستترتشتتد هبا احلوار 

ا لتمكني أصتتحاب املصتتلحة من مجع القيامت واهدلة   ابلقيامت واهدلة واحلوار، ولكن عملية بناء القدرات لتتبورية أيضتتً

ن عال  ز دم القيامت واهدلة واالتستتتتتاق والقدرات، وهي ابلتايل م لوبة لضتتتتتمان أن تفي وستتتتتتتياز التوعية وااللتاامات م
 حوإلمة الت ذية ابل بخل مناا العتيار السياسات واإلجباءات املؤثبم وتصميماا وتنفيذها 

 

                                                           
 ، وستتتتتياستتتتتة املنظمة 2019 ، واستتتتترتاتييية تيميم التنوةع القيولوجي عرب الق اعات الاراعية )2017 ا    لأل استتتتترتاتييية املنظمة بشتتتتتأن ت ة املناخ )  26

 ، وااللتاامات الباهنة اليت ق يتاا املنظمة   ستتياق الياد الدويل اخلايف 2018 ، واليم  على الاراعة اإليكولوجية )2013اننستتني )بشتتأن املستتاوام بني 
لتمييا ، واتفاقية القضتتتاء على مجيع أشتتتكا  ا2025-2020ابحلقوق االقتصتتتادية واالجتماعية وال قافية، واخل ة االستتترتاتييية هلياة الدستتتتور ال ذائي للفرتم 

 لد املبأم 
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 إطار املساةلة -سادًسا
نة من أج  أمنال اذائية صتتتتحية وت ذية  -31 أفضتتتت  يمهية حا ة لقلوس املقاصتتتتد تتستتتتم النظم الاراعية وال ذائية ا ستتتتة

، وللمستتتتامهة   الوق  نفستتتته   ىلقيق مقاصتتتتد 12و 3و 2و 1املتصتتتتلة يهداف التنمية املستتتتتدامة، وال ستتتتيما اههداف 
    17و 16و 15و 14و 13و 10و 5أهداف التنمية املستدامة 

 ااا عن اإلجباءات املت ذم لتحقيق    لية تقوم املنظمة من عالهلا  ستتتتتتتتتتتاءلة 1اجلدول ويوفةب إطار املستتتتتتتتتتتاءلة ) -32
وسوف  وتيكس مؤشبات النوات  درجة إجناز اإلجباءات ا ددم   االسرتاتييية واملتصلة بك  نتيية  نتائ  االسرتاتييية 

ولقد جبى  تبصد التقدم الذي ىلبزه املنظمة   تنفيذ اهنش ة البامية إىل إجناز املامة امليلنة لالسرتاتييية    ا  الت ذية 
تصتتتتميم مؤشتتتتبات النوات   يا تشتتتتة على النحو اهم   إىل درجة التقدم ا بز   بلوس النات  مع املواءمة   الوق   اته 

 مع  ليات البصد   املنظمة 
ومن الضتتتبوري توعي املبونة مع مبور  وتواصتتت  املنظمة تقييم جدوى قياا القيامت وجوداا لك ة من املؤشتتتبات  -33

وإطار  2025-2022ت دام القيامت انديدم اليت ستتتوف تستتتتند إلياا اخل ة املتوستتت ة اهج  للمنظمة للفرتم الوق  الستتت
وسوف يتم تيدي  املؤشبات  التياون انديد لألمم املتحدم    ا  التنمية املستدامة وأطب الرب ة الق بية أفض  است دام 

   حا  مل تؤد إىل مجع ميلومات متينة ومفيدم 
ونظبًا إىل الن اق الواستتتتتتتتتع ليم  املنظمة    ا  الت ذية، ال ىلاو  هذه االستتتتتتتتترتاتييية تفصتتتتتتتتتي  اليم    أحناء  -34

وابلتماشتتتتتتي مع إطار النتائ  امليتمد لل  ة املتوستتتتتت ة اهج   وابلتوافق مع اإلجباءات والقواعد املوحدم للمنظمة املنظمة 
ية للمنظمة بولتتع ع   عم  مفصتتلة عاصتتة ابلقلدان وتنفيذها لتتمن ، ستتوف تقوم املكاتب امليدان2025-2022للفرتم 

عملية إطار الرب ة الق بية وابالستناد إىل التحلي  الق بي املشرت  لألمم املتحدم وإطار التياون    ا  التنمية املستدامة؛ 
هنشتت ة ا ددم من جانب وستتوف تقلور الوحدات الفنية   املقب البئيستتي للمنظمة ع   عم  لك  فرتم ستتنتني تصتتف ا

  إل  وحدم تساهم   نتائ  االسرتاتييية وتتوافق مع إجباءااا 

 : إطار املساةلة عظ رؤية املنظمة واسرتاتيجيتها للعمل يف جمال التغذية1اجلدول 
واإلجراةا  املؤثرة وتاخخخخخميمها يسخخخخختمدض صخخخخخانعو القرارا  املزيد مظ البياان  ذا  النوعية األفاخخخخخل لتوجيس اةتيار السخخخخخياسخخخخخا   :1 النتيجة

 وتنفيذها على امتداد النظس الزراعية والغذائية مظ  جل  مناط غذائية صسية
 توليد البياان  املتعّلقة ابألمناط الغذائية الاسية والنظس الزراعية والغذائية  وجتميعها وتشاطرها -1جمال العمل 

  املؤ را  النواتج
واملقتاييس املتيلةقتة برتإليقة توليتد القيتامت  :1-1الناتج 

اهاذية، واهمنال ال ذائية، وامليتقدات واملمارستتتتتتتتتتتتتتتتات 
ال تتتذائيتتتة االجتمتتتاعيتتتة وال قتتتافيتتتة، وستتتتتتتتتتتتتتتالمتتتة اهاتتتذيتتتة 
وجوداتتتا، واهمن ال تتتذائي، والنظم الاراعيتتتة وال تتتذائيتتتة، 

  وجتميياا وتصوةرها وتشاطبها ومشارإلتاا 

وتصتتتنيفاا  جتميياا وتصتتتوةرهاعدد القلدان اليت لدياا بيامت اذائية عالية انودم يتم  - 1-1
   سب نوع اننس ومشارإلتاا على منصات املنظمة 

 
القلدان اليت تتقاسم القيامت من عال  املنصة املكانية ان بافية ملقادرم اليم   عدد -ب1-1

ن اهمنال ال ذائية الصتتتتتحية والنظم الاراعية يًدا بيد لتستتتتترتشتتتتتد هبا عملية صتتتتتنع القبارات بشتتتتتأ
 وال ذائية 
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توفة التوجياات واملستتاعدم الفنية،  ا    :2-1الناتج 
 لأل التوجياات املستتتتتتتتتادفة للتحلي  الق بي املشتتتتتتتترت  
لألمم املتحتتدم ونمع وىلليتت  القيتتامت عن مؤشتتتتتتتتتتتتتتتبات 
أهداف التنمية املستتتتتتتتتتدامة  ات الصتتتتتتتتتلة على الصتتتتتتتتتييد 

بشتتتتتتتتتتتتتتتأن مجع القيامت وىلليلاا واإلبالس عناا الق بي، 
وإليفيتتتة فام تتتتداعيتتتااتتتا واستتتتتتتتتتتتتتتت تتتداماتتتا ونقلاتتتا  يتتتا 
تستتتتتتتترتشتتتتتتتتد هبا الستتتتتتتتياستتتتتتتتات واإلجباءات إلاتحة أمنال 

 اذائية صحية 

عتتتدد القلتتتدان اليت قتتتدمتتت  هلتتتا املنظمتتتة التتتدعم نمع القيتتتامت واملقتتتاييس عن تبإليقتتة  - 1-2
قدات واملمارستتتتتتتتات ال ذائية االجتماعية وال قافية، وستتتتتتتتالمة اهاذية، واهمنال ال ذائية، وامليت

  اهاذية، واهمن ال ذائي، والنظم الاراعية وال ذائية، وفاماا واست داماا ومشارإلتاا 
 
عدد التحليالت الق بية املشرتإلة لألمم املتحدم اليت تتضمن مجع القيامت ال ذائية  -ب1-2

إطار التياون لألمم املتحدم    ا  التنمية املستتتتتتتدامة وىلليلاا واإلبالس عناا ليستتتتتترتشتتتتتتد هبا 
 بدعم من املنظمة 

رصتتتد مؤشتتتبات أهداف التنمية املستتتتدامة : 3-1الناتج 
 ات الصتتلة ابهمنال ال ذائية لتستترتشتتد هبا عملية صتتنع 
القبارات وتتقةع التقتتتتدم ا بز ابجتتتتتاه ىلقيق مقتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 

 أهداف التنمية املستدامة 

مؤشتتتتتتتبات أهداف التنمية املستتتتتتتتدامة  ات الصتتتتتتتلة املتيلةقة ابهاذية أو اهمنال عدد  - 1-3
 ال ذائية أو الت ذية واملقلة ة إىل اهجاام البائسية   املنظمة إل  سنتني 

 

وتاميمها وتنفيذها على يستمدض صانعو القرارا  جمموعًة  كرب مظ األدلة لتوجيس اةتيار السياسا  واإلجراةا  املؤثرة واملتسقة  :2 النتيجة
 امتداد النظس الزراعية والغذائية مظ  جل  مناط غذائية صسية

توليد األدّلة عظ اخليارا  املتاحة للسخخخخخخخخخخياسخخخخخخخخخخا  واإلجراةا  على امتداد النظس الزراعية والغذائية إل حة األمناط  -2جمال العمل 
 قت نفسسالغذائية الاسية  وجتميعها وتشاطرها ودعس نتائج  ةر  يف الو 

  املؤ را  النواتج
جتميع اخليارات املتاحة للستتتتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتتتات  :1-2الناتج 

ب احداا أثب على امتداد النظم  واإلجباءات اليت تقشتتتتتتتتتتة
  الاراعية وال ذائية، وتشاطبها ومشارإلتاا 

 

عدد القلدان اليت بلة   عن استتتتتتتتتتتتفاداا من منتيات امليبفةاب املتيلةقة ابملمارستتتتتتتتتتتات  - 2-1
 واليت متة ولياا من جانب املنظمة أو بدعم مناا لتسرتشد هبا سياسااا وإجباءااا الواعدم 

 

ة بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن أوجتتتتته التتتتتتخزر  :2-2النخخخخاتج  توليتتتتتد اهدلتتتتتة
واملقتتتايضتتتتتتتتتتتتتتتتتات املبتق تتتة بنا ل النظم الاراعيتتتة وال تتتذائيتتتة 
إلاتحة أمنال اذائية صتتتتتتتتتتتحية و اثرها على االستتتتتتتتتتتتدامة 

 والشمولية واإلنتاجية، ومشارإلتاا 

عدد القلدان اليت بلة   عن استتتتتتتت دام منتيات امليبفةاب اليت متة ولتتتتتتتياا من جانب  - 2-2
 املنظمة أو بدعم مناا لتحلي  أوجه التخزر واملقايضات 

 
 

تيسة توليد اهدلة بشأن  اثر السياسات  :3-2الناتج 
واإلجباءات املتقية على امتداد النظام الاراعي وال ذائي 

وتكتتاليفاتتا ومنتتافياتتا، من عال   على اهمنتتال ال تتذائيتتة
 الشباإلات والتحالفات االسرتاتييية 

عدد الشتتتتتتتتباإلات االستتتتتتتترتاتييية اهإلادمييةرالقح ية اليت أُقيم  لا دم قاعدم امليارف  - 2-3
بشأن  اثر السياسات واالست مارات واإلجباءات على امتداد النظام الاراعي وال ذائي إلاتحة 

 أمنال اذائية صحية 

    مجلة أمورابتشم  منتيات امليبفة امل قوعات التقليدية، ووسائ  اإلعالم البقمية )وسائ  التواص  االجتماعي وا توى الشقكي ، وأشبطة الفيديو، 

الزراعية والغذائية يوجد اتسا   كرب ب  السياسا  املاممة لتسقيق نتائج التغذية والنتائج االجتماعية واالقتاادية والبي ية للنظس  :3 النتيجة
 وهنا  عمل ةاعي  كرب يف جمال األمناط الغذائية الاسية

عقد ا وارا  واملشخخاركة فيها لتسفيز اتسخخا  السخخياسخخا  والعمل اجلماعي على امتداد النظس الزراعية والغذائية مظ  -3جمال العمل 
  جل  مناط غذائية صسية

 املؤ را  النواتج
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عقد حوار بني أصتتتتتحاب املصتتتتتلحة على  :1-3الناتج 
الصييد الياملي واإلقليمي والوطين بشأن الفبيف املتاحة 
لتحستتتتني اتستتتتاق الستتتتياستتتتات، وىلقيق التخزر، وميانة 
املقتايضتتتتتتتتتتتتتتتتات امل ةم لليتد    إاتحتة اهمنتال ال تذائية 

الاراعية وال ذائية املستتتدامة أو الشتتاملة  والنظمالصتتحية 
  أو املنتية 

احلوارات الياملية واإلقليمية والوطنيةاب اليت عقداا املنظمة ملناقشتتتتتتتتتتتتتتتتة اهدلةة من عدد  - 3-1
أج  ىلستتتني اتستتتاق الستتتياستتتات، وىلقيق احللو  البا ة، وميانة املقايضتتتات   الستتتياستتتات 

 واإلجباءات   النظم الاراعية وال ذائية دعًما لألمنال ال ذائية الصحية 

الفتتتتتاعلتتتتتة   الق تتتتتاع تيمتتتتت  اناتتتتتات  :2-3النخخخاتج 
اخلايف واملؤسسات املالية واالست مارية ب بق ابتكارية 
إلاتحتة أمنتال اتذائيتة صتتتتتتتتتتتتتتتتحيتة ونظم زراعيتة واتذائية 
مستتتدامة وشتتاملة ومنتية، مع جتنةب   الوق  نفستته 
تضتتتتارب املصتتتتاحل وفًقا لقواعد املنظمة لليم  مع هذه 

  اناات الفاعلة 

املستوى بني املنظمة واناات الفاعلة   الق اع اخلايف اليت عدد االرتقاطات البفيية  - 3-2
 تتضمن إجباءات أو است مارات صباة هبدف إاتحة أمنال اذائية صحية 

 
اهدوات والتوجياات انديدم اليت تضياا املنظمة ملشارإلة الق اع اخلايف،  ا  عدد -ب3-2

منال ال ذائية الصتتتحية و"عدم إحلاق    لأل تلأل اليت تدعم ىلديد املصتتتاحل وإداراا دعًما لأل
 اه ى" ابلت ذية 

تتياون اناات الفاعلة على الصتتتتتتتتتتتتتييد  :3-3النتيجة 
اليتتاملي واإلقليمي والوطين الختتا  إجباءات مجتاعيتتة،  تا 
   لأل من عال  الُنا  القائمة على اهاذية، لولتتع 

  حدة لسوء الت ذية جبميع أشكاله 

عدد أصحاب املصلحة املشارإلني   شقكات اليم  ىل  رعاية عقد اهمم املتحدم  - 3-3
 لليم  من أج  الت ذية 

 

 انراء ابيشة احلوار إىل اجتماع، أو مؤاب، أو قمة، أو ما ييادهلا من حدا افرتالي لتقاسم امليبفة، واملناقشة، والتفاوخل وبناء التوافق   

املنظمة و صخخخخخخساب املاخخخخخخلسة على املسخخخخخختو  العاملي واإلقليمي والوطا واؤلي على تنفيذ السخخخخخخياسخخخخخخا  والقوان  يعمل  عاخخخخخخاة  :4 النتيجة
 واملمارسا  واالستثمارا  واإلجراةا  املبتكرة على نطا  واسل على امتداد النظس الزراعية والغذائية إل حة  مناط غذائية صسية

 بناة القدرة الفنية والسياساتية الالزمة لتاميس السياسا  واإلجراةا  املؤثرة وتنفيذها وتوسيل نطاقها   :4جمال العمل 

  املؤ را  النواتج
توفة املستتتتتتتتتتتاعدم    ا  الستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتات  :1-4الناتج 

واملستتتتتتتتتاعدم الفنية لتيايا قدرات والتتتتتتتتتيي الستتتتتتتتتياستتتتتتتتات 
املينية وصانيي القبارات،  ا    لأل الربملانيني واناات 

ابلتنفيذ، لتصتتتتتتتتتتميم الستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتات واإلجباءات وتنفيذها 
وتوستتتتتتتتتتيع ن اقاا على امتداد النظم الاراعية وال ذائية من 
أج  إاتحة أمنال اذائية صتتتتتتتتتتتتتتتحية، مع دعم   الوق  

  نفسه النتائ  املتيلةقة ابلنظم الاراعية وال ذائية 

عدد القلدان اليت تستفيد من املساعدم    ا  السياسات واالست مارات واملساعدم  - 4-1
شتتتتتتتتتتتتتك  التياون   ما بني بلدان اننوب والتياون ال الثي واملستتتتتتتتتتتتتاعدم   الفنية ) ا    لأل 

املقاشتتتتتبم    االت اإلنتار، واالستتتتتت مار   ستتتتتالستتتتت  القيمة املستتتتتتدامة، وت ة املناخ، وإدارم 
  ل قييية واملساوام بني اننسني  إلاتحة أمنال اذائية صحية من عال  دعم املنظمة املوارد ا

 

توفة مواد التدريب، والتوجياات القائمة  :2-4الناتج 
م اهدوات، وطبق التيليم املقتكبم،  على اهدلتتتتتة، وعتتتتتدة
وامليتتتاية لتيايا قتتتدرات صتتتتتتتتتتتتتتتتتانيي القبارات احلكوميني 

وتبتيب أولو ت والشتتتتتتتتتبإلاء على تشتتتتتتتتت يص املشتتتتتتتتتاإل  
احللو    النظم الاراعية وال ذائية من أج  إاتحة أمنال 

 اذائية صحية 

عدد مواد التدريب انديدم اليت ولتتتتتتتتتتتتتتتيتاا املنظمة ونشتتتتتتتتتتتتتتتباا إلاتحة أمنال اذائية  - 4-2
صتتتتتتتحية، وتشتتتتتتت يص النظم الاراعية وال ذائية، وتبتيب أولو ت الستتتتتتتياستتتتتتتات واالستتتتتتتت مارات 

 اد النظم الاراعية وال ذائية واملمارسات على امتد
 
عدد القلدان اليت ولتتتتتتتتتتتي  ع وطًا توجياية بشتتتتتتتتتتتأن اهمنال ال ذائية القائمة على  -ب4-2

 اهاذية بدعم من املنظمة 
تيايا قدرات اجملتمع املدين، واهوستتتتتتتتتتتتتتتال  :3-4الناتج 

اهإلادميية، وعدمات اإلرشتتتتتتتتتاد االستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتاري والاراعي 
البيفي، واملدارا لقلورم وتنفيذ وتقييم التدعالت الفيالة 
وا ددم الستتتتتتتتياق    ا  التيليم اليت تكون  ات صتتتتتتتتلة 
بدور الاراعة، وستتتتتتتتالستتتتتتتت  اإلمدادات، وبياات اهاذية، 

  عدد الربام  املدرسية لألاذية والت ذية اليت تستفيد من دعم املنظمة  - 4-3
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، وإدارم املوارد ال قييية، وت ةة واملستتتتتتتتتتتتتاوام بني اننستتتتتتتتتتتتتني
 املناخ، وسلو  املستالكني إلاتحة أمنال اذائية صحية 

 

  تلتزض ا ي ا  العاملية واإلقليمية والوطنية التزاًما  قو  ابألمناط الغذائية الاسية :5 النتيجة
الدعوة إىل اتباع  مناط غذائية صخخخخخخخخخخسية و خخخخخخخخخخمان االلتزاض  ا كغاية ذا  األولوية مظ  جل حوكمة التغذية والنظس  :5جمال العمل 

 الزراعية والغذائية
 املؤ را  النواتج
الرتوي  إلدرار اهمنتتتتال ال تتتتذائيتتتتة  :1-5النخخخاتج 

الصتتتحية ابعتقارها هدفًا للستتتياستتتات واإلجباءات 
النظم الاراعيتتتتتتتتة وال تتتتتتتتذائيتتتتتتتتة،   على امتتتتتتتتتداد 

االتفتتتتتاقتتتتتات اليتتتتتامليتتتتتة واإلقليميتتتتتة والوطنيتتتتتة  ات 
الصتتتتلة، والقوانني، ومواصتتتتفات الدستتتتتور ال ذائي 
والنصتتتتتويف  ات الصتتتتتلة، واالستتتتتت مارات و ليات 
التموي ، وأنشتتتتتتتتتتتتتتت ة التوعية، واليمليات املتيددم 
أصتتتتتحاب املصتتتتتلحة، والتوجياات على املستتتتتتوى 

ن عال  تقتتتتدمي التتتتدعم الق بي،  تتتتا    لتتتتأل م
النشتتتتتتتتتتتتتتت  للتوجياتتتتات املتيتتتتددم اهطباف إلتلتتتتأل 

  الصادرم عن ننة اهمن ال ذائي الياملي 

عدد مواصتتتتتفات الدستتتتتتور ال ذائي أو النصتتتتتويف  ات الصتتتتتلة اليت توفةب التوجياات بشتتتتتأن  - 5-1
صتتتتتتتتتتتحة القضتتتتتتتتتتتا  الت ذوية واليت مت اعتمادها بدعم من املنظمة )أو بصتتتتتتتتتتتورم مشتتتتتتتتتتترتإلة مع منظمة ال

 الياملية  
 
عتتدد االتفتتاقتتات احلكوميتتة التتدوليتتة اليتتامليتتة واإلقليميتتة اليت تيتتا  القضتتتتتتتتتتتتتتتتا  اليت ت  ياتتا  -ب5-1

أهداف التنمية املستتتتتتتتتتتتتتتتدامة )م اًل: الت ذية، وت ةة املناخ، وتدهور املوارد ال قييية، واملستتتتتتتتتتتتتتتتاوام بني 
 ااية أو هدفًا اسرتاتييًيا اننسني  واليت أدرج  اهمنال ال ذائية الصحية ابعتقارها 

 

دعم احلوإلمتتتتتة الفيتتتتتالتتتتتة للت تتتتتذيتتتتة  :2-5النخخخاتج 
وتياياها واملستتتتتتتتتتتامهة فياا على املستتتتتتتتتتتتويني الياملي 
والوطين من عال  االلتاامتات بشتتتتتتتتتتتتتتتقكتتة الت تذية 
لألمم املتحتتتتتدم، وننتتتتتة اهمن ال تتتتتذائي اليتتتتتاملي، 
واحلبإلتتة املينيتتة بتيايا الت تتذيتتة، واةهتتا من  ليتتات 

 واملنصات والشباإلات التنسيق 

 االسرتاتييية بني منصات حوإلمة الت ذية الياملية والوطنية واملنظمة  اطاتقاالرتعدد  - 5-2

التتتتتوفتتيتتق بتتني ر يتتتتتتتتة املتتنتتظتتمتتتتتتتتة  :3-5الخخنخخخخخخاتخخج 
واستتترتاتيييتاا لليم     ا  الت ذية، واملقادرات 
املؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتية انديدم م   مقادرم اليم  يًدا بيد، 

واالستتتترتاتيييات انديدم للمنظمة، والستتتتياستتتتات 
واإلطار االستتتتتتتتتترتاتييي انديد واخل ة املتوستتتتتتتتتت ة 
اهجتتتتت  للمنظمتتتتتة، وع   اليمتتتتت  اخلتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 ابلسياسات واالسرتاتيييات القائمة   املنظمة 

النستتقة املاوية من الستتياستتات، واالستترتاتيييات واهطب انديدم للمنظمة اليت وافق  علياا  - 5-3
ية للمنظمة، واليت تتضتتتتتتمن الدعم إلاتحة اهمنال ال ذائية الصتتتتتتحية بوصتتتتتتفاا أولوية اهجاام البائستتتتتت

 اسرتاتييية 

 
 ةطة التنفيذ -سابًعا

 ، تشم  هذه االسرتاتييية ع ة تنفيذ 2012اليت اعتمدت   عام ) 27عماًل بتوصية تقييم االسرتاتييية السابقة -35
  املنظمة أو تضياا من أج  تنفيذ االسرتاتييية بشك  مجح ىلدةد اليوام  التمكينية اليت سوف ىلفةاها 

                                                           
 روما  ]النستتتتتتتتت ة اإلنكلياية  119، يف  استتتتتتتتترتاتييية منظمة اهاذية والاراعة ور يتاا لليم     ا  الت ذيةتقييم   2019 منظمة اهاذية والاراعة   27

 CC BY-NC-SA 3.0 IGO البعصة: 

http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf
http://www.fao.org/3/ca3762en/ca3762en.pdf
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 ريدأوتت لب مامة املنظمة ال موحة    ا  الت ذية ت يةًا تنظيمًيا إ ا  -36
وينق ي للت ية التنظيمي الفيا  أن ييا  ثالثة  أن تتكل  االستتتتتتتتترتاتييية ابلنياح 

وتتستتم   28 3الشخخكل )جوانب   املنظمة، هي: اهشتتت ايف واليمليات وال قافة 
املوارد القشتتتتتبية، واملوارد املالية، ونظم البصتتتتتد لتصتتتتتحيح املستتتتتار وىلستتتتتينه مع مبور 

وستتتتتتتتتتتتتتيتيح إعتتداد  الوقتت ، يمهيتتة حتتا تتة لتنفيتتذ عمتت  املنظمتتة    تتا  الت تتذيتتة 
استتتتتترتاتييية إدارم الت ية   املنظمة وتنفيذها فبصتتتتتتة ممتازم مليانة انوانب احلا ة 

هشتتتتتت ايف واليمليات وال قافة والضتتتتتتبورية لتنفيذ استتتتتترتاتييية الت ذية بشتتتتتتك  مجح ابعتقارها جاًءا ال يتياأ من املتيلةقة اب
اليام صتتتتتفب لالستتتتترتاتييية وستتتتتوف ُت لق عالهلا  2021وستتتتتتكون الستتتتتنة التقوميية  اإلطار االستتتتترتاتييي انديد للمنظمة 

  اإلجباءات الالزمة لتحفيا الت ية 
تت لب قيادم املنظمة    ا  الت ذية اجملموعة الصتتتتتتتحيحة من عرباء الت ذية      الت ذية اخلربم  -اهشتتتتتتت ايف -37

وعال  اليام صتتتتفب، ستتتتوف جُتبي املنظمة تقييًما شتتتتاماًل لالحتياجات إلياء من "عملية  املقب البئيستتتتي واملكاتب امليدانية 
ولني عن الت ذية لاللتتتتتتت الع يدوار ملتلفة   املنظمة مار املاارات   املنظمة" اليت ستتتتتتتوف ىلدةد اليدد الالزم من املستتتتتتتؤ 

 واليت سيكون من شأيا لمان هذه اخلربم 
إن عالقة االستتتتتتتتتتتتترتاتييية ابل بخل من إل  موظف تدعم التنفيذ  التوعية وامليبفة    ا  الت ذية  -اهشتتتتتتتتتتتتت ايف -38

أمةا اهدوات لتيايا قدرات الشتتتتتتتبإلاء  الفيا  لالستتتتتتترتاتييية، وستتتتتتتوف تُبفق بتيايا القدرات على إل  مستتتتتتتتو ت املشتتتتتتتارإلة 
ا لضتتمان تيايا القدرات الداعلية املالئمة  4اخلارجيني ا ددم   النتيية  ودعًما    االستترتاتييية، فستتوف ُتستتت دم أيضتتً

اهمنال ال ذائية الصتتتتتتتتتتتتحية من عال  النظم  تياياالقدرات: عارطة طبيق لتنمية لتنفيذ االستتتتتتتتتتتترتاتييية، ولتتتتتتتتتتتتي  املنظمة 
، وهي وثيقة داعلية حيةة ستتتوف توجةه تيايا القدرات على املستتتتو ت إلافة ومجيع االحتياجات الاراعية وال ذائية املستتتتدامة

  لألدوار املتنوعة ملوظفي املنظمة 
د املنظمة املقادئ اليت تباب   نقلاا من عال م ا  ُاتذى به  -ال قافة -39   املشتتتتاريع وببام  االستتتتت مار عرب جتستتتتة

وستتوف تيم  املنظمة على  إظاار االلتاام ابملقادئ التوجياية لالستترتاتييية ودعم إاتحة اهمنال ال ذائية الصتتحية ملوظفياا 
ولتتتع قائمة ىلقق لقياة اهاذية الصتتتحية، وهي أدام  لدعم مكاتب املنظمة على الصتتتييد الياملي من أج  توليد بياة أاذية 

 للموظفني والاائبين تساند مامة االسرتاتييية 
ا أن ين بل مجيع موظفي املنظمة، من  امللكية انماعية  -ال قافة -40 يت لب التنفيذ الناجح لالستتتتتتتتتتتتتترتاتييية أيضتتتتتتتتتتتتتتً

وستتتتتتتوف تشتتتتتتتك   موظفي اإلدارم إىل املوظفني اإلداريني والفنيني،   هذه االستتتتتتترتاتييية املؤستتتتتتتستتتتتتتية وأن أيعذوا باماماا 
ت املتينة داع  املنظمة )على املستو ت إلافة  عنصبًا أساسًيا للتوعية وفام االسرتاتييية ودور املنظمة وعملاا   االتصاال

 وفيما يت ةة املوظفون مع مبور الامن، ستتتوف تتواصتتت  االتصتتتاالت بشتتتأن اهنشتتت ة، وال اية، والتقدم ا بز   ا  الت ذية 

تياونية، وسوف يستمب است دام  لية التياون )فبيق املاام التقين امليين ابسرتاتييية ولقد شكةل  بلورم االسرتاتييية عملية 
 الت ذية  للحفاظ على عالقاتل قوية بني الوحدات الفنية   املقب البئيسي و  املكاتب امليدانية 

الربمم  اليادي واهموا  يت لب التنفيذ الناجح لالستتترتاتييية موارد مالية ملصتتتصتتتة من  املوارد املالية  -اليمليات -41
لت  ي  املنظمة عملية وعال   وسيكون من الضبوري أيًضا املشارإلة    ليات اوي  وشباإلات مقتكبم  من عارر املياانية 

                                                           
28  . Harvard Business Review PressThe heart of change field guide. 2005D. Cohen.  
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ستتتتتتتتيتم الت  ي  ملايد من اهنشتتتتتتتت ة ، 2021اليت ستتتتتتتتتتم عال  النصتتتتتتتتف ال اين من عام و ، 2023-2022لفرتم   اليم  ا
ا جاود مك فة لقلورم اقرتاحات من أج  حشتتتد موارد من عارر   ستتترتاتيييةاليت تتستتتق مع اال فصتتتلةال وستتتوف تُقذ  أيضتتتً

  املياانية لتنفيذ اإلجباءات اليت تتوافق مع االسرتاتييية 
ستتوف تيا ز نظم وقدرات البصتتد لتنفيذها الناجح  يا تيكس مدى دم  الت ذية   عم   البصتتد  -اليمليات -42

املنظمة نشتتب التوجياات وتيايا القدرات الداعلية الستتت دام الواستتم اخلايف ابلت ذية الذي جبى وستتوف تواصتت   املنظمة 
ا اببتكار وولتتع  ليات  ولتتيه لتحديد املشتتاريع اليت ا   فياا الت ذية هدفًا رئيستتًيا أو ملحوظًا  وستتوف تقوم املنظمة أيضتتً

وامكان االست دام املياةز  لنتائ  املموةلة من الربمم  اليادي الست دام الواسم اخلايف ابلت ذية   النظم املؤسسية لتتقةع ا
للواستتتتتتم اخلايف ابلت ذية أن ادةد إلمية اإلجباءات اليت تت ذها املنظمة واليت تدم  نتائ  الت ذية، واستتتتتتت دام اهموا  من 

 عارر املياانية وأموا  الربمم  اليادي    ا  الت ذية 
  ومؤشتتتتتتبات النوات    إطار املستتتتتتاءلة 2اجلدول البئيستتتتتتية   ع ة التنفيذ ) وستتتتتتوف يُفاد عن مؤشتتتتتتبات اهداء -43
وعال  اليام صتتتفب، ستتتوف    إىل اهجاام البائستتتية للمنظمة إل  ستتتنتني إلياءل من تقبيب تنفيذ ببمم  املنظمة 1اجلدول )

يع أحناء املنظمة ومع الشتتتتبإلاء، تضتتتتفي املنظمة ال ابع االجتماعي على االستتتترتاتييية وجُتبي أنشتتتت ة    ا  التوعية   مج
لذا، ستتتتتتتوف   2025-2022وستتتتتتتوف تضتتتتتتتمن التوافق مع اإلطار االستتتتتتترتاتييي للمنظمة واخل ة املتوستتتتتتت ة اهج  للفرتم 

تصتتتتتتتتادف دورم الت  ي  واإلبالس اخلاصتتتتتتتتة اطار املستتتتتتتتاءلة وع ة التنفيذ مع الدورم اخلاصتتتتتتتتة بيملية الت  ي  واإلبالس 
  املؤسسية االسرتاتييية 

 ع ة تنفيذ الب ية واالسرتاتييية ليم  املنظمة    ا  الت ذية -2اجلدول 
  األ ماص -1املكّون 

 تلقية االحتياجات إىل التوعية وامليبفة واخلربم    ا  الت ذية   املقب البئيسي و  املكاتب امليدانية
 املقاصد مؤ را  األداة الرئيسية 

 (2023)هناية 
 املقاصد

 (2025)هناية 
نسقة املكاتب الق بية اليت تفيد عن عربم إلافية    ا  الت ذية الستكما  اهنش ة اليت تتوافق   لم-1

 ستيبي بلوراا مع اسرتاتييية الت ذية  ات الصلة ابلسياق الق بي
 عال  اليام صفب
 من االسرتاتييية

نستتتتتتتتتتتتتتتقتة املكتاتب الق بية اليت تفيتد عن عربم إلافيتة    ا  الت تذية  ا ييكس على حنو فيتا   ابة-1
الستتتتتياستتتتتات واإلجباءات  ات الصتتتتتلة إلاتحة أمنال اذائية صتتتتتحية من إل  أحناء النظام الاراعي 

 عم  اهمم املتحدم للتياون    ا  التنمية املستدامة   إطاروال ذائي 
  الثقافة -2املكّون 

  تتواص  املنظمة بشك  مستمب    ا  الت ذية وتشك  م ااًل ُاتذى به

 املقاصد مؤ را  األداة الرئيسية
 (2023)هناية 

 املقاصد
 (2025)هناية 

 ستيبي بلوراا عدد منتيات االتصاالت الداعلية اليت تلقي الضوء على اسرتاتييية الت ذية  لم-2
 عال  اليام صفب
 من االسرتاتييية

اكم مقدأ االقتداء ابمل   نستتتتتتتقة مكاتب املنظمة اليت توفةب بيامت ستتتتتتتنوية عن قائمة التحقق من  ابة-2
 بياة اهاذية الصحية

 العمليا  -3املكّون 
 امكان نظم البصد   املنظمة أن تيكس مدى دم  الت ذية   ببمم  اليم  واملياانية للمنظمة
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 املقاصد مؤ را  األداة الرئيسية
 (2023)هناية 

 املقاصد
 (2025)هناية 

النستتقة املاوية من املشتتاريع اليت ا   فياا الت ذية مكوًم رئيستتًيا أو هاًما )أي أيا مصتتنةفة على أن   لم-3
  الت ذية ا ة  فياا مكوًم رئيسًيا أو هاًما ابست دام الواسم اخلايف ابلت ذية 

 ستيبي بلوراا
 عال  اليام صفب

 االسرتاتيييةمن 

النستتتتتقة املاوية من نتائ  الربام  اليت تيترب مباعية للت ذية )أي املصتتتتتنةفة على أن الت ذية ا   فياا  ابة-3
 مكوًم رئيسًيا أو هاًما ابست دام الواسم اخلايف ابلت ذية 

املباعية للت ذية النستتتقة املاوية من املستتتامهات ال وعية اليت متة حشتتتدها   فرتم الستتتنتني للمشتتتاريع  جيس-3
)أي املصتتتتتتتتتتتتتنةفة على أن الت ذية ا   فياا مكوًم رئيستتتتتتتتتتتتتًيا أو هاًما ابستتتتتتتتتتتتتت دام الواستتتتتتتتتتتتتم اخلايف 

  ابلت ذية 
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وصف املص لحات إلما هي مست دمة   هذه الوثيقة -امللسق
 القدرم على الوصو  مادً  واقتصادً  واجتماعًيا إىل اهاذية على الصييد الفبدي أو اهسبي  1احلصو  على اهاذية

يستتتتتتت دم هذا املصتتتتتت لح إلاعتصتتتتتتار لنظم اهاذية والاراعة،  ا    لأل املنتيات ال ذائية واة   2الاراعية وال ذائيةالنظم 
ال ذائية اليت تفيد إنتار الستتتتتتتتتتتتتلع الناجتة عن الاراعة أو ال اابت أو مصتتتتتتتتتتتتتايد اه ا ، وجتاياها، 

ذلأل املدعالت الضبورية وهو يشم  إل والتيارم فياا، وتسويقاا، واستاالإلاا، والت لةص مناا 
 وامل بجات الناجتة عن إل  واحدم من هذه اليمليات 

يتتتت  التتتتنتتتتظتتتتم التتتتاراعتتتتيتتتتتتتة 
   3وال ذائية

 يمله، وأتعذ    ام ال ذائيطبيقة تفكة وتصتتتتتتتتتتتتتتتبةف تباعي النظ إن ي  النظام ال ذائي مي  
ويستتتتتتتتتتتتت دم ي  النظام الاراعي  االعتقار مجيع اليناصتتتتتتتتتتتتب، واليالقة بيناا، واناثر املتصتتتتتتتتتتتتلة هبا 

وال ذائي   هذه االستترتاتييية ليشتتة إىل ي  مشتتابه يشتتم  النظم الاراعية وال ذائية  ا    لأل 
  اهاذية واملنتيات اة ال ذائية 

الوزن الاائد والسمنة لدى 
 5اهطفا  )ما دون ستتن 

  4سنوات 

املييارية للوزن مقاب  ال و  أإل ب من درجتني الوزن الاائد هو احلالة اليت تكون فياا االحنبافات 
ا إىل متوستتتتتت  النمو املبجيي ملنظمة الصتتتتتتحة الياملية؛ والستتتتتتمنة هي احلالة اليت تكون فياا  قياستتتتتتً

ا إىل متوستتتتتتتتتت  مياية منظمة  3االحنبافات املييارية للوزن مقاب  ال و  أإل ب من  درجات قياستتتتتتتتتتً
 الصحة الياملية 

إجباءات ورأو قبارات املستتتتتالكني على مستتتتتوى اجملتمع أو اهستتتتبم أو الفبد، بشتتتتأن ماهية يربز  5سلو  املستالأل
ومكان وإليفية شتتباء ال ذاء واستتت دامه والت لص منه وتوفة اهاذية لنعبين )مع مباعام النوع 
االجتماعي، والسن، واليوام  االجتماعية ؛ فضاًل عن اإلجباءات اليت تياز الت يةات   بياات 

وتتأثب ستتتتتتتتتتتتلوإليات املستتتتتتتتتتتتتالكني  يموعة مبإلقة من اليوام  ترتاوح بني  هاذية اخلاصتتتتتتتتتتتتة هبم ا
 امليتقدات الش صية واهلياإل  السياسية 

 سيب ال ذاء، ابلنسقة إىل تكلفة اهطيمة اهعبى ورأو دع  السكان  6السيب امليسور لل ذاء
 إلمية اهاذية املتوافبم القابلة لالستاال  عال  فرتم مبجيية   1توافب اهاذية

اتت  التتقتتتتتتتتائتتمتتتتتتتتة عتتلتتى  التتنتتُ
 7اهاذية

ال قييية أو اجملاام أو املدعمة أو  –هي التدعالت القائمة على اهاذية اليت تبإلا على اهاذية 
إلوستتتتتتتيلة أستتتتتتتاستتتتتتتية لتحستتتتتتتني جودم اهمنال ال ذائية والت لب على ستتتتتتتوء الت ذية   –مجيياا مًيا 

وتيرتف هذه الُنا  ابلدور اهستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتي لألاذية من أج  ت ذية جيدم ويمهية ق اعي  ومنيه 
 اهاذية والاراعة   دعم سق  اليي  البيفية 

تيين السياق املادي واالقتصادي والسياسي واالجتماعي ال قا  الذي يتياطى فيه إل  مستالأل  8بياات اهاذية
أما اليناصتتتتتتتتتتتتتتب  مع النظام الاراعي وال ذائي ب ية احلصتتتتتتتتتتتتتتو  على ال ذاء وإعداده واستتتتتتتتتتتتتتتاالإله 

اي: اهستتتاستتتية لقياة اهاذية واليت تؤثب   اخليارات ال ذائية ومققولية اهاذية واهمنال ال ذائية ف
الوصتتتتتتو  املادي واالقتصتتتتتتادي إىل ال ذاء )قبب املستتتتتتافة والستتتتتتيب امليستتتتتتور ؛ واحلمالت الرتوجيية 

 واإلعالمت وامليلومات املتيلقة ابل ذاء؛ وجودم اهاذية وسالمتاا 
ب ورأو تؤإل  وفقً  9سالمة اهاذية ا لوجاة استتتتت داماا لتتتتمان أال تضتتتتبة اهاذية بصتتتتحة املستتتتتالأل عندما ىلضتتتت 

 ام املتوع
التتتتفتتتتتتتتاقتتتتتتتتد واملتتتتاتتتتتتتتدر متتتتن 

 10اهاذية
الفتتاقتتد من اهاتتذيتتة هو الرتاجع   إلميتتة اهاتتذيتتة أو جوداتتا نتييتتة القبارات واإلجباءات اليت 
يت ذها مورةدو اهاذية   سلسلة اإلمدادات، ابست ناء جتةار التيائة ومقدمي اخلدمات ال ذائية 



PC 130/5 26 

إلميتتة اهاتتذيتتة أو جوداتتا نتييتتة القبارات واملاتتدر من اهاتتذيتتة هو الرتاجع     واملستتتتتتتتتتتتتتتتالكني 
 واإلجباءات اليت يت ذها جتةار التيائة ومقدمو اخلدمات ال ذائية واملستالكون 

ستتتتتتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتتتتتلتتتة اإلمتتتدادات 
 8ال ذائية

اهنشتتت ة اليت ينتق  ال ذاء عربها، من مبحلة اإلنتار إىل مبحلة االستتتتاال ،  ا   تشتتتم  مجيع 
  لأل اإلنتار والت اين والتوزيع والتيايا والتيقاة والقيع ابلتيائة والتسويق 

وامي النم   هو  موعة متوازنة ومتنوةعة وإلافية من اهاذية اليت يتمة تناوهلا عال  مدةم زمنية  11النم  ال ذائي الصحي
ال ذائي الصتتحي من ستتوء الت ذية جبميع أشتتكاله، إلما أنه يقي من اهمباخل اة امليدية ويكف  
تلقية احتياجات الشتتتتتتتتتتتتتتت ص من امل ذ ت الدقيقة )الربوتينات والدهون والكببوهيدرات  ا فياا 

النادرم  اليت اهلياف ال ذائية  وامل ذ ت الدقيقة اهستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتية )الفيتامينات وامليادن واليناصتتتتتتتتتتب 
 تناسب جنسه وسنةه ومستوى نشاطه انسدي وحالته الفيايولوجية 

حالة فيايولوجية اة طقييية مجتة عن عدم إلفاية، أو عدم توازن، أو استتتاال  مفبل للم ذ ت  1سوء الت ذية
ويشتتتتم  ستتتتوء الت ذية نقص الت ذية أو الت ذية املفبطة ابإللتتتتافة  الكلية ورأو امل ذ ت الدقيقة 

  ت الدقيقة إىل النقص   امل ذ
حتتتتتتتتاالت التتتتتتتتنتتتتتتتتقتتتتتتتص   

 12امل ذ ت الدقيقة
النقص   الفيتامينات ورأو امليادن ورأو اليناصتتتتتتتتتتتتتتب النادرم اليت تكون الزمة بكميات صتتتتتتتتتتتتتت ةم 

ا ابنوع املستتتترت هنه قد  ولتتتبورية لليم  الستتتليم للكائن احلي ومنوه واستتتتقالبه  وهي تيبف أيضتتتً
للشتت ص )إ  ميكن ليفنستتان أن يياين من النقص   يصتتيب إلشتتفاا بناء على املظاب اخلارجي 

 امل ذ ت الدقيقة مع أن وزنه وطوله طقيييان  
واهنواع اهربية من اهمباخل اة  يولوجية وبياية وستتتلوإلية ستتتهي نتيية اجتماع عوام  وراثية وفي 13اهمباخل اة امليدية

الدمااية  والستتتبطان واهمباخل  امليدية هي أمباخل شتتتبايني القلب )النوابت القلقية أو الستتتكتات
 التنفسية املامنة )م   مبخل داء انسداد البئتني املامن والببو  وداء السكبي 

حني يكون وزن انستتتم أعلى من مستتتتواه ال قييي ابلنستتتقة إىل ال و ، ومها عادًم نتيية اإلفبال  1الوزن الاائد والسمنة
وابلنستتتتتتقة إىل الشتتتتتت ص القالن، يكون الوزن زائًدا عندما يكون مؤشتتتتتتب إلتلة انستتتتتتم    الت ذية 

ا عنتتدمتتا 30ولكن أقتت  من  25و  ابملرت املببع  أإل ب من )الوزن ابلكيلوابامرال  ، ويكون بتتدينتتً
 أو أإل ب  30يكون مؤشب إلتلة انسم 

هي النا  اليت تضع الناا   صميم التنمية القشبية، بوصفام مستفيدين و بإلات على السواء،  14املتمحورم حو  الناا
الذين لديام اهدوات وامليبفة من وهذا النوع من النا  ميكةن اهشتتتتتتتتتتتتتتت ايف  فبادى و موعات 

 بناء  تمياام ا لية، ودوهلم وأممام 
نقص وهو يشتتتتتتتتتم   همباخل امليدية املتكبرم اورأو نتيية  املتناو  اة الكا  من اهاذيةنتيية  1نقص الت ذية

 ، أو النحافة بصتتتتتتتتورم التقامابلنستتتتتتتتقة إىل عمب الفبد، أو القصتتتتتتتتب ابلنستتتتتتتتقة إىل عمب الفبد ) الوزن
 ، والنقص   الفيتامينات وامليادن )سوء الت ذية ابمل ذ ت اهلاا طو  الفبد )ع ةم ابلنسقة إىل 

 الدقيقة  
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الت تتتتتذيتتتتتة  بوابتتتتتة مصتتتتتتتتتتتتتتت لحتتتتتات منظمتتتتتة اهاتتتتتذيتتتتتة والاراعتتتتتة: مستتتتتتتتتتتتتتتبد املؤاب التتتتتدويل ال تتتتتاين امليين ابلت تتتتتذيتتتتتة   2016 منظمتتتتتة اهاتتتتتذيتتتتتة والاراعتتتتتة   1
(/ http://www.fao.org/faoterm/collections/nutrition/ar  
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