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 املوجز

 ( التغذية اسرتاتيجية)" التغذية جمال يف للعمل ورؤيتها والزراعة األغذية منظمة اسرتاتيجية تقييم  يف النظر مت"
 ورحبت. 2019 آذار /مارس يفعقدت  اليت الربانمج للجنة خالل الدورة السااااااادسااااااة والعئاااااارين  عد املائة

 أجل من وساق   على قدم   جارية اإلجراءات وأشارت إىل أن السبع، التوصيات ميعجل اإلدارة  قبول اللجنة
 .املقرتحة الزمنية وأعر ت عن تقديرها لألطر لتغذية،لحمّدثة  وضع اسرتاتيجية

 ضاااااااااامن متا عة التقييم إجراءات تنفيذ يف تقدمما أحرز من  لعرض املتاحة ابلفرصااااااااااة املنظمة إدارة وترّحب 

املساااااااتدامة. وساااااااتواصااااااال  التنمية أهداف حتقيق يف البلدان لدعم املنظمة تبذهلا اليت املتزايدة اجلهود ساااااااياق
 واإلجراءات السااياسااات وترية تسااريع خالل من جبميع أشااكاله التغذية سااوء ملعاجلة املنظمة  ذل جهودها 

 الثالثة العاملية للجميع. ويتواءم العمل مع األهداف صاااااااا ية غذائية أمناط إلاتحة الغذائية النظم عرب املؤثرة
خلف الركاااب  ترك أي أحاااد عااادم املتمثااال يف التطّلع لتلبياااة الغاااذائياااة النظم تعزيز خالل لألعضاااااااااااااااااء من

 و يئة أفضااااال وتغذية أفضااااال إنتاج أجل من الصااااامود على وقادرة شااااااملة مساااااتدامة غذائية نظم خالل من
 التغذية تعميم تعزيز إىل إعادة  يد، مبادرة العمل يًدا مبادرات، مثلتنفيذ ؤدي يأفضاااال. وساااا وحياة أفضاااال

 البلدان.  تقودها اليت واإلجراءات اهلادفة االستثمارات من ابملزيد والتمّكن من القيام املنظمة عمل يف
  ا ذلا  مناذ املنظماة إدارة أحرزتقاد و  عن طريق حتادي  التقييم توصااااااااااااااياات معااجلاة كبريًا يف  الوقات تقادماً

 واملسااااااااءلة اإل الغ آليات مع تماشاااااااىمبا ي للمسااااااااءلة وإطار للتنفيذ مئااااااافوعة  طة التغذية، اسااااااارتاتيجية
 خالل من النظر وجهات من العديد من احملّدثة التغذية اسااااااااااارتاتيجية واساااااااااااتفادت. املعمول هبا يف املنظمة

 اخلارجيني املصاااال ة وأصاااا ا  امليدانية واملكاتب الرئيساااا  املقر الئااااعب يف مشلت شاااااملة تئاااااورية عملية
 .1 املل ق التئاورية يفللعملية  الطريق وميكن االطالع على تفاصيل خارطة. واألعضاء
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 ابرزة علوماتم /عامة حملة -أولا 

املتفق عليها يف رّد اإلدارة  جراءاتاإل تنفيذ يف تقدمما أحرز من  لعرض املتاحة ابلفرصااااااااااااااةنظمة إدارة املب ترحّ  -1
 ."(التغذية اسرتاتيجية)" التغذية جمال يف للعمل ورؤيتها والزراعة األغذية منظمةتقييم اسرتاتيجية على 

 التغااذيااة، جمااال يف املنظمااة لعماال جاادياادزخم  إعطاااء حنو موجهااة عااامااة، توصاااااااااااااايااات ساااااااااااااابع  التقييم مقاادّ توقااد  -2
 .ابلتغذية ذات الصلة املستدامة التنمية هدافحتقيق أ دعم يفوظيفتها و  املنظمة دور عن  وضوح تعرّب و 
تدعو التوصاااااية و  .املصااااافوفة يف اوأيضاااااً  PC 126/3 Sup.1 الوثيقة يف السااااابع التوصاااااياتوميكن االطالع على  -3

يف سياق  7إىل  2ات من التوصي يتم النظر يفيف حني و سرتاتيجية التغذية. الحتدي   إجراء األوىل والرئيسية من التقييم إىل
اقرتاحات مفيدة  ئااااااااااااين كيفية تكييف عمل املنظمة يف جمال  قدمالتوصاااااااااااايات تذه ه فإن ،حتدي  لالساااااااااااارتاتيجية إجراء

 . رمتها املنظمةعلى نطاق تعميم التغذية و ودعم البلدان التغذية، من حي  توفري املنافع العامة على املستوى العامل ، 
هبدف  املتا عة إجراءات يف االتساااااقتعزيز  لضاااامان جبارة اجهودً  لتوصاااايات،منها على ا رًدا ،املنظمة  ذلتقد و  -4

 .واملوارد الوقتاستخدام  كفاءة  زايدة
وأنه  حاالت، ثالث يف" مناسااااااااب" أنه على املصاااااااافوفة يف املدرجة إلدارةا ردّ  إجراءات يفاحملرز  التقدم تقييممت و  -5
 .اإلجراءات هذه لنتائجوجز م أدانه ويرد. حاالت ست يف" ممتاز"أنه و  حاالت، أر ع يف" جيد"

 السبع التقييم توصيات يف احملرز موجز التقدم -اثنياا

يئمل  مبا ،هأشكال جبميع التغذية سوء توسيع نطاقها ملعاجلة  التغذية اسرتاتيجية حتدي  مت ،1 لتوصيةاعلى  رًدا -6
تغري امل التغذية مئااااااااااااااهداألخذ  عني االعتبار  مع الغذائ ، ابلنظام املرتبطة املعدية غري واألمراض والساااااااااااااامنةالزائد  الوزن
 أقرهتا اليت املسااااااااااااااتدامة التنمية وأهداف 2014 عام يفالذي انعقد  ابلتغذية املعين الثاين الدويل املؤمترتعزز  فعل  ذيوال

. اساااااااااااتئااااااااااااريةتئااااااااااااورية  عملية من التغذية اسااااااااااارتاتيجية حتدي  واساااااااااااتفاد. 2015 عام يف املت دة لألمم العامة اجلمعية
 تنفيذ خطةعلى  التغذية ساارتاتيجيةئااتمل اتو (. 1ل ق امل يف يةلتئاااور العملية ا طريق خارطة صاايلاتفاالطالع على  ميكن)

 متني. مساءلة وإطاراملعامل  واض ة
املنظمة  داخل التغذية تعميممواصاااااااااالة و  الداخلية القدرات  ناءمن أجل  املنظمة عملت ،2 لتوصيييييييييةاعلى  ورًدا -7
 األغذية شعبة ركزوت. الرئيس  املقر يف األخرىئعب وال الوحداتضمن  تعاونالوطيد وت املوظفني اتقدر  تقييم خالل من

 الغذائية، لنظمل هنجاعتماد  خالل من جيدة وتغذية صاااااااااااااا ية غذائيةاط أمنضاااااااااااااامان  علىصااااااااااااااري    ئااااااااااااااكل والتغذية
 قيادةاألخذ  زمام  خالل ومن امليدانية واملكاتب الرئيساا  املقر يف األخرىئااعب وال الوحدات مع املئاارتك التعاون توعزز 

 اجلهودوترية  تسريعمن أجل  للتغذية املراعية لنهجيف ا اخلربة ذوي األشخاص من املنظمة مستوى شبكة على إنئاءعملية 
  رمتها. املنظمةعلى نطاق  التغذية لتعميم املبذولة

. والتغذية الغذائية النظم جمال يف وأولوايهتا هادور  عن  وضوح اإل الغعلى  نظمةامل عملت ،3 لتوصيةاعلى  رًداو  -8
 فريق وضعه الذي الغذائية النظم إطارابتباع ص ية  غذائية أمناطمن أجل  الغذائ  لنظامل اهنجً  التغذية اسرتاتيجيةعرض تو 

 األدلة على قائمة واضاااااا ة رسااااااائل  ظمةعانت املناسااااااتو . 2017 عام والتغذية الغذائ  ابألمن املعين املسااااااتوى الرفيع اخلرباء

http://www.fao.org/3/my907ar/my907ar.pdf
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 السنتني فرتةل موضوعك  األعضاء عتمدها ، وهو ماالتغذية يف والزراعة األغذية دورل والفهم االعرتافما يكف  من  لكسب
  ".التغذية سوء أشكال مجيع من والوقاية الص ية األمناط تئجيع" :2020-2021

 املصل ة أص ا  مع والتعاون التنسيقمستوى  حتسني يف رئيس  دور  نظمةاضطلعت امل ،4 لتوصيةاعلى  رًداو  -9
تقدمي   والتزامهاة نظمامل لئااااااااااااااراكة وجتساااااااااااااايًدا. املعرفة وتبادل األدلةإعداد و  والدعوة التغذية حوكمة  دعم لتغذيةاملعنيني اب
ا يزيد مم هاوتلقتالتغذية  اسااااااااااااارتاتيجية  ئاااااااااااااينتعقيبات  املنظمةالتمسااااااااااااات  ،جراءاتواإل للساااااااااااااياساااااااااااااات اجلماع  الدعم
 األمم هيئة أمانة الساااااااتضاااااااافةا املكان أهنلى ع فقات  ي  ح ،ابالعرتاف نظمةامل مساااااااا ةحتظى و . خارجًيا شاااااااريًكا 20 عن

 .افتتاحها عندللتغذية  املت دة
 هنج اعتمادمبوازاة  املعرفية، منتجاهتاقامت  بناء و  املعياري رهاعلى دو  نظمةامل حافظت ،5 لتوصييييييييييييةاعلى  ورًدا -10

 الفريد الدور خالل من التغذية جمال يف القيادي دورها وساااااااااااااايعهبدف ت ،املعرفة إنتاج يف األعلى إىل األساااااااااااااافل من ينطلق
 املسرتشدة ابألدلة. جراءاتاإلو السياسات  لدعم ملنظمةتؤديه ا الذي

 خالل من لتغذيةل راعيةامل الغذائية النظم يف وامليداين املعياري هاعملنطاق  نظمةامل وسعت ،6 التوصية على ورًدا -11
نطاق  عيوتوساااا ،القطرية الربجمة أطر وضااااع لعملية الدعموفري ت خالل من ذل  يف مبا منهجية، أكثر ئااااكل  التغذية تعميم

 املنظمة،ابلنساااااااااابة إىل مئاااااااااااريع  لتغذيةل مؤشاااااااااار وإطالق ،للتغذية املراعية الغذائية النظمجمال  يف املنظمة ملوظف  التدريب
 .احلجم واملتوسطة الصغرية الئركات مع للعمل اتالتوجيه وحتسني

 والساااااااااامنة،الزائد  الوزنن قبيل م اجلديدة الت دايت مواجهة على قدرهتا نظمةامل عززت ،7 التوصييييييييية على ورًدا -12
 مهارات تعزيز خالل من املساااااتدامة الغذائية النظم فضااااال  الصااااا ية الغذائيةمناط واأل والنزاعات، األزماتظّل  يف والتغذية
 واملنظمات املصاال ة أصاا ا املتعددة  نصاااتامل مع شااراكات وإقامة ،لتغذيةاملعنية اب التقنية الئاابكة إشااراك وزايدة ،األفراد
 ث.الب و  ومعاهد احلكومية غري الدولية

 وآفاق املستقبل التحدايت -اثلثاا

 التغذية غاايتوكذل   املساااتدامة التنمية أهدافمقاصاااد  من العديد لت قيق الصااا ي  االجتاه يف العامل يساااري ال -13
  جائ ة تفئاااااااااااااا  يف ظّل تساااااااااااااابب ،2030 عام حبلول ،الزائد الوزنو  واهلزال األطفال  تقزم املتعلقة تل  هافي مبا العاملية،
 املعين الثاين الدويل املؤمتروخالل . املستدامة التنمية أهداف حتقيقجراءات الرامية إىل اإل تنفيذيف زايدة تعطيل  19-كوفيد
كما تعترب .  ةومتنوع ةآمن ةصااااا ي ةغذائيئاااااجيع أمناط ت أجل من املساااااتدامة الغذائية النظم  تعزيز األعضااااااء التزم ،ابلتغذية

 عمل ربانمجل الرتكيز جماالت أحد ص ية ةغذائيط امنأئجيع ت أجل من املستدامة الغذائية النظم  تعزيز اخلاصة اإلجراءات
 .ابلتغذية املعين الثاين الدويل املؤمتر عمل إطار إىل ستندت يتال ،2025-2016 التغذية أجل من للعمل املت دة األمم عقد
 الغذائية، النظم عناصااار مجيع على والزراعة، لألغذية املت دة لألمم املتخصاااصاااة الوكالة ابعتبارها نظمة،امل تعملو  -14
 اسااااااااتدامة لت قيق هامة جوانب مجيعها وه  واجلنسااااااااانية، واالجتماعية والبيئية واالقتصااااااااادية التغذوية هاجوانب ذل  يف مبا

 لرفع نوعها من فريدة تعاونية مبيزة املنظمة وتتمتع .املسااااااااااااااتدامة التنمية أهداف وحتقيق وإنتاجيتها ومشوليتها الغذائية، النظم
 مبا الغذائية النظم امتداد على واإلجراءات الساااااااياسااااااااتوترية  وتعجيل املتاحة الفرص حتديد خالل من التغذية مساااااااتوايت

ايف الوقت ذاته  السااع  مع لجميع،وجذا ة ل ثقافًيا ومقبولة وميمونةيف املتناول و  متاحة الصاا ية الغذائية األمناط جيعل  أيضاً
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 العديد يف والقوة الضعف مواطن 19-كوفيد  جائ ة كئفت  وقد. وإنتاجية ومشولية استدامة أكثر الغذائية النظم جعل إىل
 .عاصرةامل غذائيةال نظممن ال

  الفرتة يف  اااه سااااااااااااااتضااااااااااااااطلع الاااذي والعمااال التغاااذياااة جماااال يف ومهمتهاااا املنظماااة رؤياااة االساااااااااااااارتاتيجياااة حتاااددو  -15
-2022 للفرتة للمنظمة اجلديد االسااااااااااارتاتيج  اإلطار أن كما  .الرؤية هلذه حتقيًقا التعاونية ميزهتا لتساااااااااااخري 2021-2025
 ته.ااهتمام حمور يف املستدامة الغذائية والنظم املستدامة التنمية أهداف يضع الًيا،قيد اإلعداد حالذي هو  ،2031
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 التغذية اسرتاتيجيةاملتابعة عن تقييم  تقرير مصفوفة

اإلجراءات املوافق عليها يف رد  توصيات التقييم املقبولة )أ(
 اإلدارة )ب(

وصف اإلجراءات املتخذة فعلياا 
 أسباب عدم اختاذها )ج( أو

درجة سجل 
إجراءات 

اإلدارة )د( 
]1[ 

التغيريات الناشئة عنها أثر اإلجراءات املتخذة أو 
 )ه(

 :1التوصية 
ينبغ  حتدي  اسرتاتيجية املنظمة ورؤيتها 
للعمل يف جمال التغذية من أجل االستفادة 
من املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية، 
وعكس الرتكيز الواسع  ئين "مجيع 
أشكال سوء التغذية" مبا يف ذل  الوزن 

املسا ة احملتملة الزائد والبدانة، مع توضي  
للنظم الغذائية يف التغذية مبا يتخطى 
الزراعة املراعية للتغذية، وتعزيز املساءلة 
جتاه الدول األعضاء مع إطار قوي 

 .للمساءلة

سااااااااااااااتقوم املنظمااااااة  ت اااااادياااااا   1-1
اسااااااارتاتيجيتها ورؤيتها للعمل يف جمال 
التغااااذيااااة ملراعاااااة نواتج املؤمتر الاااادويل 

، ودور املنظماااة الثااااين املعين ابلتغاااذياااة
يف إطاااار عقاااد األمم املت ااادة للعمااال 
من أجااال التغاااذياااة، ومبااااد  وطرائق 
العمل املنصااااااااااااااوص عليها ملسااااااااااااااا ة 
 املنظمة يف أهداف التنمية املستدامة. 

 

اسرتاتيجيتها لقد قامت املنظمة  ت دي  
ورؤيتها للعمل يف جمال التغذية 
)اسرتاتيجية التغذية(. وقد تولت شعبة 

لتغذية قيادة اجلهود التعاونية، األغذية وا
نواتج املؤمتر  مع األخذ  عني االعتبار متاًما

الدويل الثاين ودور املنظمة إىل جانب 
منظمة الص ة العاملية يف األخذ  زمام 
قيادة عقد األمم املت دة للعمل من أجل 
التغذية. و  ذلت جهود عديدة لضمان 
يم مراعاة تنوع احلقائق السياقية عرب األقال

والبلدان يف اسرتاتيجية التغذية، مبا يف 
ذل  االستفادة من املوظفني التقنيني 
العاملني يف املقر الرئيس  واملكاتب 
امليدانية، وإجراء مناقئات معّمقة 

نظمة امل)"خمتربات التفكري"( مع ممثل  
من كل األقاليم، والتماس تعقيبات 

يكمن أثر حتدي  اسرتاتيجية التغذية يف أن العمليات  6
التئاورية اليت أجريت أسفرت عن أن املنظمة ابتت 

وضع جيد يسم  هلا ابالستفادة من خربهتا الواسعة  يف
غذائية ص ية انطالًقا من نظم غذائية  للنهوض أبمناط

مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود. و فضل إشراك 
جمموعة واسعة من املوظفني يف املنظمة، أدت العملية 

حس مجاع  ابملسؤولية وفهم مئرتك ملا هو مقرتح  إىل
من رؤية ومهمة ونتائج وإجراءات، وإحياء االلتزام 

املتمثلة يف حتسني  ةنطاق الوكالة  والية املنظم على
أفضل للجميع، واملسا ة  تغذية لتوفري األمناط الغذائية

املستدامة. كما أن تعزيز الفهم  أهداف التنمية حتقيق يف
املئرتك لدور املنظمة يف حتسني األمناط الغذائ  والتغذية 
دعم  ئكل فعال إعداد اإلطار االسرتاتيج  للمنظمة 

حتسني التغذية، ممّا يعزز واهلدف الطموح املتمثل يف 
 .أتكيد والية املنظمة يف جمال التغذية

  

                                                           
: تنفيذ التوصية متفاوت وجزئ ؛ -3س ء: خطة تنفيذ التوصية واإلجراءات املتخذة لذل  يف مرحلة أولية جدا؛  -2ال ش ء: مل يتخذ أي إجراء لتنفيذ التوصية؛  -1 درجة سجل إجراءات اإلدارة:  1  غري كاف 
: أحرز تنفيذ التوصية تقدما، ولكن ما من أدلة عن نتائجها على الغاية املستهدفة؛   -4 ممتاز: مثة أدلة دامغة  -6جيد: نفذت التوصية تنفيذا كامال ومثة  عض األدلة األولية على أثرها على الغاية املستهدفة؛  -5كاف 

 أن التوصية أثرت  ئكل إجيايب على الغاية املستهدفة. على

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=d7a0f4a2-1d37-476d-bc63-5073392c2fb4&usId=4c9c0345-2cb0-41ed-a601-fdd0142da54b&bvrpx=false&bvrpp=&dt=2021%2F2%2F9%2010%3A48#_ftn1
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اإلجراءات املوافق عليها يف رد  توصيات التقييم املقبولة )أ(
 اإلدارة )ب(

وصف اإلجراءات املتخذة فعلياا 
 أسباب عدم اختاذها )ج( أو

درجة سجل 
إجراءات 

اإلدارة )د( 
]1[ 

التغيريات الناشئة عنها أثر اإلجراءات املتخذة أو 
 )ه(

جمموعة من أص ا  املصل ة  من
ودجمها. وتناقش مجيع مقاصد اخلارجيني 

أهداف التنمية املستدامة املتيثرة 
 .ابسرتاتيجية التغذية وتدرج يف الوثيقة

  

ساااااااااااااايتم إيالء اهتماااااام خااااااص  1-2  
لكيفية تئااااااااااااااكيل مسااااااااااااااا ة املنظمة 

النظم الغااذائيااة املسااااااااااااااتااداماة لتوفري  يف
الوصاااااااااااول إىل أمناط غذائية صااااااااااا ية 

أجل القضاااااااء على سااااااوء التغذية  من
 جبميع أشكاله. 

 

الروا ط القائمة مت  ئكل واض  عرض 
 ني النظم الغذائية املستدامة واألمناط 
الغذائية الص ية، و ني األمناط الغذائية 
الص ية وسوء التغذية جبميع أشكاله 

واثئق املعلومات األساسية، والتئديد  يف
عليها يف رؤية ومهمة اسرتاتيجية التغذية 

  وضوح يف اسرتاتيجيةاحملدثة. كما يئار 
يزة التعاونية اليت تتمتع هبا التغذية إىل امل
حتسني األمناط الغذائية املنظمة يف 

وشاملة خالل نظم غذائية مستدامة  من
على الصمود. كما مت توسيع وقادرة 

من أجل التغذية نطاق اسرتاتيجية 
القضاء على سوء التغذية جبميع أشكاله، 
 داًل من الرتكيز على نقص التغذية كما 

 .السا قةالتغذية  هو احلال يف اسرتاتيجية

لقد ابتت املنظمة،  فضل اسرتاتيجية التغذية احملدثة،  6
وضع يسم  هلا ابألخذ  زمام قيادة النهج الغذائية  يف

العاملية لت سني التغذية ابالستفادة من ميزهتا النسبية، 
 صفتها األداة  –جمايل األغذية والزراعة  اخلربة يف أي

الغذائية والوقاية األساسية لت سني جودة األمناط 
 سوء التغذية ومعاجلته. من

  
  

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=d7a0f4a2-1d37-476d-bc63-5073392c2fb4&usId=4c9c0345-2cb0-41ed-a601-fdd0142da54b&bvrpx=false&bvrpp=&dt=2021%2F2%2F9%2010%3A48#_ftn1
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اإلجراءات املوافق عليها يف رد  توصيات التقييم املقبولة )أ(
 اإلدارة )ب(

وصف اإلجراءات املتخذة فعلياا 
 أسباب عدم اختاذها )ج( أو

درجة سجل 
إجراءات 

اإلدارة )د( 
]1[ 

التغيريات الناشئة عنها أثر اإلجراءات املتخذة أو 
 )ه(

سرتافق االسرتاتيجية اجلديدة  1-3  
خطة تنفيذ واض ة وإطار للمساءلة 
يتماشى مع آليات اإل الغ واملساءلة 

 على مستوى املنظمة.

مت وضع خطة للتنفيذ وإطار للمساءلة 
 .التغذية السرتاتيجية

وتعرض خطة التنفيذ التغيري التنظيم  
الفعال الالزم ملعاجلة ثالثة جوانب 
للمنظمة، وه : األشخاص والعمليات 
والثقافة لك  يتكلل تنفيذ االسرتاتيجية 

وحتدد الطريقة اليت ميكن هبا  ابلنجاح. 
حدوث هذا التغيري التنظيم ، وتقدم 
 مؤشرات أداء رئيسية لتتبع التقدم احملرز.

 ختضعيعترب إطار املساءلة آلية  ينما 
خالهلا املنظمة نفسها للمساءلة  من
اإلجراءات املتخذة من أجل حتقيق   عن
 التغذية. اسرتاتيجية نتائج

من املخرجات، جمموعة  ويئمل
مئفوعة مبؤشرات تربز أداء املنظمة 
ومستوى املسا ة يف حتقيق النتائج 

 املنئودة السرتاتيجية التغذية.

أاتحت خطة التنفيذ للمنظمة خارطة طريق واض ة لقد  6
املعامل إلحداث التغيري املؤسس  يف ما يتعلق مبا يلزم 

أشخاص وعمليات وثقافة لتنفيذ اسرتاتيجية التغذية  من
 الطموحة  نجاح.

وقد ضمن إطار املساءلة قدرة املنظمة على إخضاع  
نفسها للمساءلة وتص ي  مسارها يف حال كانت 

املنصوص عليها ال حتقق املخرجات املتوقعة  اإلجراءات
 .وال تساهم يف النتائج املتوخاة من اسرتاتيجية التغذية

وأسفر وضع إطار املساءلة أيًضا عن حتفيز إدخال 
حتسينات يف عمليات اإل الغ على مستوى املنظمة، مثل 

معلومات   عالمة املنظمة اخلاصة ابلتغذية يف نظام دمج
( وتعزيز التقارير 6يدانية )انظر التوصية إدارة الربامج امل

كما أدى إىل  .السنوية القطرية  وحدة خاصة ابلتغذية
حتسني جهود التعميم من خالل إاتحة منطلق ملناقئة 
كيف ميكن للوحدات الفنية للمنظمة يف املقر الرئيس  
وعلى املستوى امليداين التيثري على التغذية، وهو ما 

الوع  والقدرة على جعل عمل متخض عن رفع مستوى 
  املنظمة مراع  للتغذية.

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=d7a0f4a2-1d37-476d-bc63-5073392c2fb4&usId=4c9c0345-2cb0-41ed-a601-fdd0142da54b&bvrpx=false&bvrpp=&dt=2021%2F2%2F9%2010%3A48#_ftn1
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اإلجراءات املوافق عليها يف رد  توصيات التقييم املقبولة )أ(
 اإلدارة )ب(

وصف اإلجراءات املتخذة فعلياا 
 أسباب عدم اختاذها )ج( أو

درجة سجل 
إجراءات 

اإلدارة )د( 
]1[ 

التغيريات الناشئة عنها أثر اإلجراءات املتخذة أو 
 )ه(

 :2التوصية 
ينبغ  أن تسعى شعبة التغذية والنظم 
الغذائية إىل احلفاظ على وظائفها  ئكل 
أفضل مع مرور الوقت وعندما ينتقل 
املوظفون الرئيسيون إىل وظائف جديدة، 
وينبغ  أن تعزز تعاوهنا مع الوحدات 

املقر الرئيس ، واألقسام األخرى يف 
تقود إنئاء شبكة من األشخاص  وأن

ذوي اخلربة ابلنهج املراعية للتغذية 
مستوى املنظمة، من أجل  ناء  على

القدرات الداخلية ومواصلة تعميم التغذية 
  داخل املنظمة.

ستقوم املنظمة  تقييم  2-1
االحتياجات من قدرات املوظفني 
الناشئة عن هذا التقييم 

اسرتاتيجية التغذية املنق ة،  وعن
وستقرتح كيفية سد الثغرات من 

 خالل التوظيف والتنقل.
 

يف عام اضطلعت املنظمة، 
ستبيان تقييم  جترييب  ئين اب ،2019

قدرات املكاتب امليدانية على إجناز 
أهدافها ذات الصلة ابلتغذية. و ّينت 

يف املائة من املكاتب القطرية   95أنالنتائج 
حاجتها إىل  تلقاء نفسها عن أ لغت من

املزيد من الدعم يف جمال التغذية، وطلبت 
املزيد من املوارد البئرية اليت تتمتع  ربة يف 
 جمال التغذية، ومساعدة أكرب من املكاتب

 اإلقليمية واملقر الرئيس .شبه  /اإلقليمية 
، أدرجت تقييم التجرييبواستناًدا إىل هذا ال

اسرتاتيجية خطة تنفيذ  املنظمة يف
آلية ملواصلة تتبع احتياجات  التغذية

 .القدرات املكاتب القطرية من

لقد أدى أثر تقييم القدرات إىل توفري معلومات اسرتشد  4
هبا يف إعداد خارطة طريق لتنمية القدرات وضعت 

ابلتئاور مع املوظفني  2020صيغتها النهائية يف عام  يف
واملوارد البئرية من غري املوظفني يف املقر واملكاتب 

وحتدّ د خارطة الطريق آليات عملية  .اإلقليمية والقطرية
لزايدة قدرات املوظفني احلاليني على مجيع املستوايت 

مت حتديدها من خالل املئاورات التئاركية  اليت
 .للموارد القائمةتستند إىل االستخدام األمثل  واليت

  

ابالعتماد على الئبكة غري   2-2  
الرمسية القائمة املؤلفة من جهات 
االتصال املعنية ابلتغذية يف املكاتب 
اإلقليمية وشبه اإلقليمية والقطرية، 
واليت تضم أخصائيني يدعمون تعميم 
التغذية يف املكاتب امليدانية، ستقوم 
املنظمة  تقييم املوارد الالزمة لت ويل 

ابالعتماد على الئبكة غري الرمسية 
القائمة املؤلفة من نقاط االتصال املعنية 
ابلتغذية يف املقر الرئيس  واملكاتب 

، تقنية امليدانية، أنئئت شبكة 
فريق العمل التقين  استخدمت ابعتبارها 

 املعين ابسرتاتيجية التغذية )فريق العمل(. 

ق  متثل أثر إنئاء الئبكة التقنية يف القدرة على تل 6
كبري من اإلسهامات يف اسرتاتيجية التغذية  كم  

ضمنت أخذ تنوع احلقائق السياقية  عني االعتبار  اليت
على حنو ما طلبه األعضاء. وأدت اإلسهامات الواردة 
إىل إثراء اسرتاتيجية التغذية على حنو كبري وإاتحة وجهات 

 شبه إقليمية  مفيدة. /نظر  تقنية متنوعة وسياقات إقليمية
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اإلجراءات املوافق عليها يف رد  توصيات التقييم املقبولة )أ(
 اإلدارة )ب(

وصف اإلجراءات املتخذة فعلياا 
 أسباب عدم اختاذها )ج( أو

درجة سجل 
إجراءات 

اإلدارة )د( 
]1[ 

التغيريات الناشئة عنها أثر اإلجراءات املتخذة أو 
 )ه(

نية رمسية مع هذه الئبكة إىل شبكة تق
دعم تنسيق  خمصص. وقد توفر 
النهج املستخدمة إلضفاء الطا ع 
املؤسس  على الئبكة املعنية ابملساواة 
  ني اجلنسني الدروس وأفكارًا مفيدة.

  

يف عام  عقد اجتماعاته العمل و دأ فريق 
ملناقئة  اسرتاتيجية التغذية وتقدمي  2019

تعقيبات حوهلا. كما ع قدت اجتماعات 
ثنائية مع أخصائيني من جهات االتصال 

وشبه اإلقليمية تعذر عليهم  اإلقليمية
حضور االجتماعات املنتظمة  سبب 

 القيود املرتبطة ابملناطق الزمنية.

أدت الئبكة التقنية إىل توطيد التعاون عرب املنظمة كما 
من أجل تعميم التغذية وإىل تعزيز النتائج التعاونية 

 :الغاابت من أجل ص ة البئر ورفاههم نئر  مثل
 العالقة  ني الغاابت والص ة والتغذية. تعزيز

 :3التوصية 
مواصلة توضي  مسارات التيثري الرئيسية 

إىل التغذية، واإل الغ من النظم الغذائية 
هذا   وضوح عن دور املنظمة وأولوايهتا يف

ا إىل اجلهود احلالية املبذولة اجملال. واستنادً 
لصياغة إطار للنظم الغذائية، ينبغ  
للمنظمة تقريب وجهات نظرها حول 
كيفية ر ط الزراعة والنظم الغذائية ابلنتائج 
التغذوية يف "نقاط حوار للمنظمة"  سيطة 

 ة للنهج الغذائية املراعية للتغذية. وواض
املستصو  إ قاء هذه  وقد يكون من

القائمة موجزة  ئكل معقول إلعطاء 
ا من الرتكيز جهود التواصل يف املنظمة مزيدً 
 واالتساق والوضوح والرؤية.

كجزء من العمل اجلاري،   3-1
وابلتزامن مع استعراض وحتدي  
اسرتاتيجية التغذية، ستوسع املنظمة 
قاعدة األدلة اليت تدعم املسارات 

إجراءات النظم الغذائية ونواتج   ني
التغذية، وجتمع الروا ط الرئيسية 

رسائل  سيطة وواض ة لصانع   يف
 السياسات

  
  

لقد عملت املنظمة من أجل توسيع 
قاعدة األدلة اليت تدعم املسارات  ني 
إجراءات النظم الغذائية والتغذية، وقامت 

توسعيها اإلضايف يف اسرتاتيجية  تدوين 
 التغذية احملدثة.

ويكمن أحد األمثلة احملددة على ذل  
، ابلتعاون 2020قيام املنظمة يف عام  يف

مع العديد من املنظمات غري احلكومية 
الدولية ومؤسسات الب وث،  تصميم 

القائمة التيثري  نظرايت للتغيري ومسارات 
الزراعية على املئاريع من النظم الغذائية 

إىل التغذية عن طريق حتسني األمناط 
الغذائية يف مخسة قطاعات فرعية 

احملاصيل، والثروة احليوانية،  )إنتاج

لقيام املنظمة  توسيع قاعدة األدلة وترمجة هذه األدلة  كان 5
إىل رسائل واض ة  ئين الن هج القائمة على األغذية 

أجل حتسني التغذية أثر كما يتبنّي من رفع مستوى  من
الوع  والفهم لدور املنظمة يف إجراءات النظم الغذائية 

، وافق 2019من أجل التغذية. ويف يونيو/حزيران 
ل الدورة احلادية واألر عني ملؤمتر املنظمة األعضاء خال

تئجيع األمناط  :2021-2020على موضوع فرتة السنتني 
الص ية والوقاية من مجيع أشكال سوء التغذية، 

 جيسد هذا الفهم. الذي
وأدت األدلة ورسائلها الواض ة، على حنو ما هو وارد 

ع اسرتاتيجية التغذية اجلديدة، إىل جعل املنظمة يف وض يف
ج قائمة  يسم  هلا  قيادة اجلهود التعاونية من أجل هن 
على األغذية لت سني التغذية مع االستمرار يف الوقت 

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=d7a0f4a2-1d37-476d-bc63-5073392c2fb4&usId=4c9c0345-2cb0-41ed-a601-fdd0142da54b&bvrpx=false&bvrpp=&dt=2021%2F2%2F9%2010%3A48#_ftn1
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اإلجراءات املوافق عليها يف رد  توصيات التقييم املقبولة )أ(
 اإلدارة )ب(

وصف اإلجراءات املتخذة فعلياا 
 أسباب عدم اختاذها )ج( أو

درجة سجل 
إجراءات 

اإلدارة )د( 
]1[ 

التغيريات الناشئة عنها أثر اإلجراءات املتخذة أو 
 )ه(

واحلراجة، ومصايد األمساك، واحلماية 
االجتماعية(. وأدى هذا العمل املسرتشد 
ابألدلة إىل االنتقال من النظرية إىل 

توضي  آلية حمددة يف  التطبيق من خالل
طاعات الزراعية الغذائية الفرعية للتيثري الق

 .على التغذية
ويعترب التوسيع اإلضايف لألدلة إحدى 
النتائج اخلمس السرتاتيجية التغذية، اليت 
تعرض جمال العمل واإلجراءات اليت 
ستتخذها املنظمة من أجل تعزيز األدلة 
لتيسري رسم  السياسات واإلجراءات 

 املؤثرة على نطاق واسع.

ذاته يف زايدة األدلة عن طريق اال تكار وإقامة الئراكات 
 االسرتاتيجية.

  

 :4التوصية 
حتسني التنسيق والتعاون مع اجلهات املعنية 

، مع شبكة ابلتغذية، على سبيل املثال
من أجل  حلركة تعزيز التغذيةاألمم املت دة 

زايدة التوعية على املستوى القطري ومتا عة 
املؤمتر الدويل الثاين املعنية ابلتغذية، ومع 
جلنة األمم املت دة الدائمة املعنية ابلتغذية 
من أجل تقار  السياسات العاملية وتبادل 

زراعة الفريق العامل  املعين ابل املعرفة، ومع

ستواصل املنظمة احلفاظ   4-1
شراكات قوية مع أص ا   على

ومن املتوقع . املصل ة يف جمال التغذية
أن يئكل التقار   ني جلنة األمم 
املت دة الدائمة املعنية ابلتغذية وشبكة 

، التغذية ركة تعزيزحلاألمم املت دة 
حافزًا كبريًا ملواصلة تعميق الئراكة 

وإن . القائمة مع مبادرة تعزيز ابلتغذية
 التعاون مع الفريق العامل  املعين

سا ت املنظمة مع وكاالت األمم 
هيئة  املت دة األخرى يف إنئاء وإطالق

األمم املت دة للتغذية اليت ستكون آلية 
تنسيق أكثر كفاءة ابلنسبة إىل وكاالت 

املت دة املعنية ابلتغذية  فضل  األمم
اجلمع  ني التقار   ني السياسات 
العاملية وتبادل املعارف والعمل اجلماع  

 على الصعيد القطري.

نظمة يف إدارة املقد أثر حتسني التنسيق والتعاون على دور ل 6
ستضيف وست .نظم التغذية واألغذية على الصعيد العامل 

تواصل املنظمة متثيل و  .األمم املت دة للتغذيةهيئة نظمة امل
تعزيز ركة حليف اللجنة التنفيذية  هيئة األمم املت دة للتغذية

التوجيهية ملؤمتر قمة اللجنة  منظمة عضو يفإن و  .التغذية
 راعية، ومت تعيينها وكالة 2020لعام التغذية من أجل النمو 
ضمان : 1مسار العمل مسؤولة عن  ات عة لألمم املت دة

 .احلصول على الغذاء اآلمن واملغذي للجميع
  

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=d7a0f4a2-1d37-476d-bc63-5073392c2fb4&usId=4c9c0345-2cb0-41ed-a601-fdd0142da54b&bvrpx=false&bvrpp=&dt=2021%2F2%2F9%2010%3A48#_ftn1
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اإلجراءات املوافق عليها يف رد  توصيات التقييم املقبولة )أ(
 اإلدارة )ب(

وصف اإلجراءات املتخذة فعلياا 
 أسباب عدم اختاذها )ج( أو

درجة سجل 
إجراءات 

اإلدارة )د( 
]1[ 

التغيريات الناشئة عنها أثر اإلجراءات املتخذة أو 
 )ه(

ونظم األغذية من أجل التغذية للدعوة 
على املستوى العامل ، ومع اجلامعات 
ومراكز الب وث لتوليد األدلة للنهج 
الغذائية القائمة على التغذية. وينبغ  أن 
تستمر هذه اجلهود يف إشراك املدير العام 
ا ملنظمة األغذية والزراعة، الذي لعب دورً 

وإ راز  ا يف إقامة شراكات جديدة،هامً 
مكانة األحداث املتعلقة ابلتغذية، وكذل  

  أنئطة الدعوة العامة. يف

ابلزراعة ونظم األغذية من أجل 
التغذية قوي ابلفعل، ويتم متثيل 
املنظمة على أعلى املستوايت، وه  
تعمل مع الفريق  ئكل وثيق إلعداد 

وإن التعاون  ني  .موجزات السياسات
املنظمة ومنظمة الص ة العاملية 
مستمر وقوي يف إطار تنفيذ  رانمج 

 .عمل عقد العمل من أجل التغذية
 

وعملت املنظمة  ئكل وثيق مع منظمة 
الص ة العاملية  ئين قيادة عقد العمل، 
مبا يئمل تيسري إنئاء شبكات عمل، 
ة ومجع الئركاء يف إطار احلوار، وزايد
 الدعوة يف ما يتعلق ابلتغذية، وغري ذل .
وكانت املنظمة ممثلة على أعلى مستوى 
يف الفريق العامل  املعين ابلزراعة ونظم 
األغذية من أجل التغذية وسا ت 

االستئرايف الثاين  ئين النظم  تقريره يف
 الغذائية يف املستقبل.

والتمست املنظمة تعقيبات حول 
شريًكا  21قتها من اسرتاتيجية التغذية وتل

خارجًيا، مبا يئمل مخس وكاالت ات عة 
لألمم املت دة، وثالثة كياانت ات عة 
لألمم املت دة، ومخس وكاالت ماحنة، 

مؤسسات الب وث  وأر ع  مؤسسات من
واملؤسسات األكادميية، وأر ع منظمات 
من اجملتمع املدين، وهو ما جيسد التعاون 
والتفكري اجلماع  املتوائم مع خطة عام 

2030. 
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اإلجراءات املوافق عليها يف رد  توصيات التقييم املقبولة )أ(
 اإلدارة )ب(

وصف اإلجراءات املتخذة فعلياا 
 أسباب عدم اختاذها )ج( أو

درجة سجل 
إجراءات 

اإلدارة )د( 
]1[ 

التغيريات الناشئة عنها أثر اإلجراءات املتخذة أو 
 )ه(

 :5التوصية 
ينبغ  أن حتتفظ شعبة التغذية والنظم 
الغذائية مبجموعتها احلالية من املنتجات 
املعيارية، وأن تبين على منتجاهتا املعرفية 
الواسعة لدعم تغيري السياسات واعتماد 
هنج ينطلق من األسفل إىل األعلى 

مبا يتالءم مع منوذج  عرفة،إنتاج امل يف
 املساعدة التقنية الالمركزي  ئكل متزايد.

ست افظ املنظمة على منتجاهتا   5-1
املعرفية احلالية، وستقدم مدخالت 
للتخطيط على مستوى املنظمة 

أجل استخدام منهج  للمعرفة  من
لدعم السياسات والربامج وتعميم 

 التغذية. 

منتجات معرفية  إعداددعمت املنظمة 
وسلع عامة عاملية ذات صلة ابألمناط 

األمناط   الغذائية الص ية والتغذية مثل
املباد   –الغذائية الص ية املستدامة 

املنظمة الرئيس  ومطبوع  التوجيهية،
والتغذية يف  حالة األمن الغذائ  عن

 الذي ركز على كلفة  2020لعامالعامل 
كما سا ت  األمناط الغذائية الص ية.

املنظمة يف وضع أساليب وتوجيهات 
وأدلة الستخدام األدوات التقنية، مثل 
املؤشرات التغذوية من قبيل احلد األدىن 
 للتنوع الغذائ  للنساء واخلطوط 
التوجيهية  ئين النظم الغذائية القائمة 
على األغذية وذل  ابالستناد ابألساس 
 إىل طلبات الدعم املقدمة من البلدان.

يتمثل أثر احلفاظ على املنتجات املعيارية يف أن البلدان  5
يف خمتلف أحناء العامل ابتت جمهزة على حنو أفضل 
للتصدي لت دايت سوء التغذية من خالل ضمان أمناط 

 لًدا خالل  35وقد تسىن ملا يزيد عن  غذائية ص ية. 
حتسني اخلطوط التوجيهية  ئين  2020-2019الفرتة 

النظم الغذائية القائمة على األغذية  فضل الدعم املقدم 
واختارت الدراسة االستقصائية الدميغرافية  من املنظمة.

والص ية احلد األدىن للتنوع الغذائ  للنساء كمؤشر 
جديد الستخدامه يف اجلوالت املقبلة من الدراسات 

د املعرفة والتوجيهات االستقصائية القائمة على تولي
وأشار االحتاد األورويب إىل املباد   تتي ها املنظمة.  اليت

 . 2"املزرعة إىل مائدة الطعام منالتوجيهية يف اسرتاتيجيته "
وابإلضافة إىل ذل ، مت تضمني االسرتاتيجية احملّدثة، 
جنًبا إىل جنب مع مؤشرات مناظرة، إجراءات ترم  إىل 

ملعرفية ونئرها وتيسري حتديثها توليد هذه املنتجات ا
استخدامها دعًما لرسم سياسات و رامج خاصة  أو

 .ابلتغذية وكذل  تعميم التغذية يف البلدان

                                                           
  من أجل نظام غذائ  عادل وص   ومراع  للبيئة". -"من املزرعة إىل مائدة الطعام اسرتاتيجية  ،من 35احلاشية رقم   2

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=d7a0f4a2-1d37-476d-bc63-5073392c2fb4&usId=4c9c0345-2cb0-41ed-a601-fdd0142da54b&bvrpx=false&bvrpp=&dt=2021%2F2%2F9%2010%3A48#_ftn1
mailto:https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf
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من أجل احلفاظ على الدور  5-2  
الرايدي للمنظمة يف جمال التغذية 
والنظم الغذائية، إىل جانب منوذج 
املساعدة التقنية الالمركزية املوصى  ه، 

ا تعزيز شعبة التغذية الضروري أيضً من 
والنظم الغذائية يف املقّر الرئيس  لك  
تتمكن املنظمة من البقاء يف طليعة 
مواجهة حتدايت التغذية اجلديدة 
 وتطوير منتجات معرفية مواضيعية.

  

شعبة التغذية والنظم  عززت املنظمة
الغذائية عن طريق إسناد األولوية لتعيني 

الرئيسيني وتوطيد الئراكات املوظفني 
ومت تعيني موظف  االسرتاتيجية الرئيسية.

مسؤول عن التغذية  دوام كامل 
واالستعانة  دماته لقيادة اجملموعة املعنية 
 تقييم التغذية استجا ة للعدد الكبري 

شعبة  طلبات الدعم املقدمة إىل من
التغذية والنظم الغذائية  ئين توليد 

واستخدامها. وعّينت البياانت الغذائية 
الئعبة أيًضا انئب مدير دائًما لئغل 
الوظيفة اليت كان يئغلها موظف مؤقت 

  ملدة ثالث سنوات.
كما وطدت املنظمة شراكتها مع منظمة 
الص ة العاملية ابألساس  فضل املئاركة 
يف قيادة عقد األمم املت دة للعمل 

وقد دعمت تل   أجل التغذية. من
هيئة األمم املت دة  يزالئراكة أيًضا تعز 

 (.1-4نظر اإلجراء أللتغذية )
كما وطدت املنظمة شراكاهتا 

وكاالت األمم املت دة األخرى  مع
جماالت رئيسية أخرى من قبيل احلد  يف

من فاقد ما  عد احلصاد، مع الوكاالت 
 اليت توجد مقارها يف روما واألغذية 
والتغذية يف املدارس مع اليونيسف 

 ذية العامل .و رانمج األغ

أسفرت القيادة الدائمة اجلديدة يف شعبة التغذية والنظم  5
الغذائية وتوطيد الئراكات عن متكني املنظمة من مواجهة 

ومواصلة  19-الت دايت اليت تطرحها جائ ة كوفيد
وحتقيق النتائج يف جماالت أخرى  ةإنتاج املعرفة املواضيعي

 والتغذية.األمناط الغذائية الص ية  من
وكانت شعبة التغذية والنظم الغذائية أول شعبة تنئر 
موجز سياسات للمنظمة استجا ة للعدد كبري 

االستفسارات العامة  ئين األمناط الغذائية خالل  من
العديد  وسا ت أيًضا يف 19-تفئ  جائ ة كوفيد

موجزات السياسات األخرى  صوص النظم الغذائية  من
قد واملهدر من األغذية وغري ذل ، وسالسل القيمة والفا

فإمنا يدّل على قدرة املنظمة  ،وهذا إن دّل على ش ء
والئعبة على االستجا ة  سرعة ألزمات ص ية وإنسانية 

 ال سا ق هلا.
كما قامت املنظمة، يف شراكة مع اليونيسيف و رانمج 

التخفيف  : األغذية العامل ،  نئر "مذكرة توجيهية مؤقتة
على غذاء األطفال الذين  19-من آاثر جائ ة كوفيد

 ،2020أ ريل/ نيسان/يف  هم يف سن الدراسة وتغذيتهم"
 .19-كوفيدمباشرة  عد  داية تفئ  جائ ة  

اكتسا   وأسفرت قيادة الفريق املعين  تقييم التغذية عن
العرتاف    الفردي لألغذيةك العاملأداة  ياانت االستهال
مفتوًحة للجميع  جديدةإلكرتونية  حول العامل كمنصة

تتي  إمكانية الوصول إىل  ياانت االستهالك الكم  
جمموعة  ياانت  14 إضافة لألغذية، معالفردي املنسق 
، وإنئاء مجاعة 2020قارات يف عام  4جديدة من 

ممارسني غري رمسية من البلدان املهتمة ابلبياانت الغذائية، 

http://www.fao.org/3/ca8434en/CA8434EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca8434en/CA8434EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca8434en/CA8434EN.pdf
http://www.fao.org/gift-individual-food-consumption/data-and-indicator/en/
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اإلجراءات املوافق عليها يف رد  توصيات التقييم املقبولة )أ(
 اإلدارة )ب(

وصف اإلجراءات املتخذة فعلياا 
 أسباب عدم اختاذها )ج( أو

درجة سجل 
إجراءات 

اإلدارة )د( 
]1[ 

التغيريات الناشئة عنها أثر اإلجراءات املتخذة أو 
 )ه(

واستضافة حلقة عمل عاملية عن  ياانت االستهالك   
الكم  الفردي املنسق لألغذية، ونئر التقارير واألدوات 

 والبياانت.
وأدت الئراكة مع منظمة الص ة العاملية إىل تيسري عقد 

األمناط الغذائية مئاورة للخرباء واالشرتاك يف إعداد 
ومل ق خاص  مباد  توجيهية -الص ية املستدامة 

األغذية والتغذية  ئين األساس العلم   نئرة يف
 .م عليه املباد  التوجيهيةتقو  الذي

 :6التوصية 
وضع أدوات لدعم تعميم التغذية  ئكل 
أكثر منهجية يف الربانمج امليداين ملنظمة 

لإلشارة " عالمة تغذوية: "األغذية والزراعة
إىل املئاريع اليت فيها مكّون رئيس  خاص 
ابلتغذية؛ وأطلقت سلسلة من التقييمات 

كجزء من عملية ا  القطرية للتغذية تدرجييً 
الت ضري لألطر الربجمية القطرية؛ وتوسيع 
نطاق من منصات التدريب وإدارة املعارف 
احلالية جلميع موظف  املنظمة واخلرباء 
االستئاريني؛ وحتسني التوجيه  ئين كيفية 

كياانت القطاع اخلاص الصغرية  العمل مع
واملتوسطة؛ وأداة متويل عاملية قادرة 

 إن العمل لتطوير أدوات تعميم  6-1
التغذية  ئكل منهج  يف الربانمج 
امليداين للمنظمة وأطر الربجمة القطرية 
جار  ابلفعل. وترد كيفية تنفيذ ذل  
يف وثيقة داخلية  عنوان "النهج 
املؤسس  للمنظمة يف جمال تعميم 
التغذية: ركائز العمل والرتتيبات 
املؤسسية". وتضع ركائز العمل 

أيًضا أحكاًما لتوسيع منصات  هذه
لتدريب واملعرفة، اليت سيتم توسيع ا

 .2019نطاقها خالل عام 
 
  

است دثت املنظمة أدوات لتعميم التغذية  
 ئكل منهج  يف  رامج/مئاريع املنظمة 

  وأطر الربجمة القطرية.
وابتت "العالمة التغذوية" اخلاصة هبا 
مدرجة اآلن يف نظام معلومات إدارة 

ائمني الربامج امليدانية. وأصب  مجيع الق
على تصميم املئاريع مطالبني إبسناد 
خيار "عالمة تغذوية" ملئاريعهم 

 مرحلة إعداد املذكرة املفاهيمية. يف
ومت إعداد جمموعة من مواد الدعم ابلنسبة 
إىل "العالمة التغذوية"، مبا يف ذل  
مذكرة توجيهية وشريط فيديو تعليم  

يكمن أثر است داث األدوات واجلهود الرامية إىل تعميم  6
تعزيز نظم الرصد اليت ( 1)التغذية  ئكل منهج  يف 

تعتمدها املنظمة ابلنسبة إىل االستثمارات املراعية للتغذية 
العادي من أموال من خارج امليزانية ومن أموال الربانمج 

على السواء من أجل التغذية عن طريق استخدام "العالمة 
التغذوية" يف نظم املنظمة، اليت أ درجت يف خطة تنفيذ 

 اسرتاتيجية التغذية احملدثة.
وزايدة املساءلة عن عمل املنظمة يف جمال التغذية من ( 2)

الدولية  خالل استخدام "العالمة التغذوية" لدعم املبادرة 
 يف املعونة.للئفافية 

وأض ت املذكرة التوجيهية للعالمة التغذوية اآلن جزًءا 
من دليل املنظمة اخلاص  دورة املئاريع. ومت تعميم 
جمموعة مواد الدعم املتعلقة ابلعالمة التغذوية على نطاق 

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=d7a0f4a2-1d37-476d-bc63-5073392c2fb4&usId=4c9c0345-2cb0-41ed-a601-fdd0142da54b&bvrpx=false&bvrpp=&dt=2021%2F2%2F9%2010%3A48#_ftn1
http://www.fao.org/3/ca6640en/ca6640en.pdf
http://www.fao.org/3/ca6640en/ca6640en.pdf
http://www.fao.org/3/ca6640en/ca6640en.pdf
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املست قة للمنظمة، ترمجة الرؤية  على
خالل املؤمتر الدويل الثاين املعين  من

ابلتغذية وعقد العمل من أجل التغذية 
وحتدي القضاء على اجلوع، إىل موارد مالية 
ميكن للمنظمة استخدامها لتوسيع عملها 
املعياري وامليداين يف النظم الغذائية املراعية 

  .للتغذية
  

وعرض تدرييب وقائمة مرجعية للتغذية 
 املنظمة.ملئاريع 

وأجريت جمموعة من احلوارات  ئين 
 تعزيز "العالمة التغذوية" يف كل األقاليم.

شعبة التغذية والنظم الغذائية  واضطلعت
أيًضا ابستعراض خاص أبطر الربجمة 
القطرية ووضعت جمموعة  ياانت حمدثة 

أطر الربجمة القطرية لتقييم الطريقة  عن
ذات  تعاجل هبا التغذية يف اجملاالت اليت

األولوية واملخرجات و/أو املؤشرات 
 احلكومية.

واسع من خالل الئبكات املعنية وكذل  من خالل 
ه سلسلة حوارات "العالمة التغذوية". وقد شارك يف هذ

من الزمالء من املنظمة من معظم  220احلوارات حوايل 
 أقاليم العامل.

كما مت اإل الغ عن نتيجة حتليل أطر الربجمة القطرية حتت 
 ، مؤشر األداء الرئيس :6إطار اهلدف االسرتاتيج  

التقدم احملرز ملراعاة الئواغل واالعتبارات  ابء:-6-5 
الربجمة القطرية واألهداف املتصلة ابلتغذية ضمن أطر 

تنمية قدرات موظف  املنظمة ملساعدة احلكومات  ويف
على تعميم التغذية من أجل زايدة حتسني العمل كجزء 

 من عملية إصالح األمم املت دة.

إعداد إرشادات موسعة  سيتم 6-2  
عن كيفية العمل مع كياانت القطاع 
ا اخلاص الصغرية واملتوسطة احلجم وفقً 
لتوجيهات املنظمة  ئين  ناء 
الئراكات وابلتعاون مع شعبة 

 الئراكات يف املنظمة. 
وستستفيد هذه العملية من اخلربة 
املستمدة من العمل امليداين اجلاري 

جمال التغذية مع الئركات الصغرية  يف
 .واملتوسطة احلجم

لقد قامت املنظمة  توسيع نطاق عملها 
املؤسسات الصغرية يف جمال التغذية مع 

واملتوسطة احلجم مع الرتكيز على أدوات 
تنمية القدرات. ومت، على وجه الت ديد، 
إعداد دورات للتعّلم اإللكرتوين  ئين 
سلسلة القيمة الغذائية املستدامة من 

و ئين قياس الفاقد  أجل التغذية؛
واملهدر من 

الئركات  من واالستفادة األغذية؛
جم من أجل إقامة الصغرية واملتوسطة احل

 لقد أدى إعداد إرشادات موسعة  ئين العمل مع  5
الصغرية واملتوسطة احلجم وإدارة معارف ذل  الئركات 

العمل إىل زايدة قدرات مبادرات وشراكات جديدة 
 .لت فيز التيثري يف املستقبل

وأصب ت املنظمة قادرة اآلن على وضع إرشادات 
 قدرات لل د منقطاعية حمددة  ئين كيفية تطوير ال

 ذين ميكن جتنبهما يفلالفاقد واملهدر من األغذية ال
شركات جتهيز األغذية الصغرى والصغرية واملتوسطة 
احلجم. وتقدم شراكات املنظمة الدعم للدول اجلزرية 

جمال استخدام الطاقة املتجددة إلنتاج  الصغرية النامية يف

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=d7a0f4a2-1d37-476d-bc63-5073392c2fb4&usId=4c9c0345-2cb0-41ed-a601-fdd0142da54b&bvrpx=false&bvrpp=&dt=2021%2F2%2F9%2010%3A48#_ftn1
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 )ه(

نظم غذائية مراعية للتغذية )قيد   
 اإلعداد(.

كما أقامت املنظمة شراكة متينة مع 
الت الف العامل  لت سني التغذية هبدف 
إعداد مواد توجيهية عاملية وتوصيات 

املؤسسات   ئين السياسات لدعم
الصغرية واملتوسطة احلجم اليت تنتج أغذية 

 مغذية.
الفنية  ئين  كما أعيد تنئيط املنصة

قياس الفاقد واملهدر من األغذية واحلد 
منهما وجمتمع املمارسني املعنيني ابحلد 
من الفاقد من األغذية، ونئر موجزات 
فنية، وتعزيز تبادل املعلومات الفنية  
واألخبار حول احللقات الدراسية الفنية 

كرتونية وفرص تنمية لوالندوات اإل
القدرات  ئين مواضيع ذات صلة 
ابلعمل مع كياانت القطاع اخلاص 
الصغرية واملتوسطة احلجم، خاصة 

يتعلق إبدارة ما  عد احلصاد   ما يف
وتكنولوجيات وممارسات جتهيز األغذية 
ذات الصلة  سبل عيش السكان 

ومشلت  املستهدفني وأمناطهم الغذائية.

الفاقد  مناألغذية وجتهيزها وحفظها، مبا يساهم يف احلد 
األغذية وحتسني قدرة النظم الغذائية احمللية  من
الصمود أمام تغري املناخ، مبا يف ذل  تعزيز قدرات  على

كياانت القطاع اخلاص الغذائية الصغرية واملتوسطة 
احلجم، ممّا يسهم من مث يف ضمان األمن الغذائ  وأمناط 

 .غذائية ص ية والتغذية
غذية اآلن وابإلضافة إىل ذل ، أض ت الت

االعتبارات يف جمموعة واسعة من األعمال  من
تضطلع  ه املنظمة مع الئركات الصغرية واملتوسطة  اليت

فعلى سبيل املثال، مت إدماج التغذية على حنو  احلجم.
أفضل يف سالسل القيمة اليت تراع   املساواة  ني اجلنسني 

عامل يف أفريقيا. كما تؤخذ التغذية  عني االعتبار عند الت
ئركات الصغرية واملتوسطة احلجم واجلهات الفاعلة ال مع

يف سالسل القيمة اليت تئارك يف عمليات البياانت 
اجلغرافية وكذل  يف املئرتايت العامة لربامج الوجبات 

 .املدرسية مبنتجات حملية
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التغيريات الناشئة عنها أثر اإلجراءات املتخذة أو 
 )ه(

 19-جبائ ة كوفيد املنصة حتليال خاًصا
ابلقطاع وجتميًعا لألخبار ذات الصلة 

 الفرع .
تطوير أداة متويل/تسويق  سيتم 6-3  

شعبة تعبئة املوارد  عاملية،  قيادة 
والئراكات مع القطاع اخلاص، لتعزيز 
وضوح عمل املنظمة يف جمال التغذية 
وجذ  مسا ات مالية من خارج 

 امليزانية.
  

وحركة تعزيز اشرتكت كل من املنظمة 
يف وضع مذكرة توجيهية لت ليل  التغذية

امليزانيات الوطنية من أجل دعم املنصات 
املتعددة أص ا  املصل ة يف البلدان 

الستثمارات املراعية للتغذية لت ديد ا
النظم الزراعية والغذائية، ابالستناد  يف
عمليات االستعراض املايل اليت  إىل

اضطلعت هبا البلدان األعضاء يف حركة 
 .2015منذ عام  تعزيز التغذية

وابإلضافة إىل ذل ، أنئئ فريق عمل 
شعبة األغذية  معين  تعبئة املوارد ضمن
أفضل حنو من والتغذية لالستفادة على 

الفرص املتاحة لتعبئة املوارد، وقد عمل 
شعبة تعبئة املوارد مع  هذا الفريق

والئراكات مع القطاع اخلاص هبدف 
إدراج التغذية يف حافظة استثمارات 

 .األعمال التجارية  رمتها

يتمثل أثر إصدار املذكرة التوجيهية لت ليل امليزانيات  4
للمنظمة ابتت مهتمة الوطنية يف أن املكاتب القطرية 

ابملئاركة مبستوى أكرب من النئاط يف عمليات استعراض 
امليزانيات الوطنية، وخاصة اإلقرار مبدى تعقيد النظر 

االستثمارات املراعية للتغذية يف النظم الزراعية والغذائية  يف
 نظرًا لوجود أدوات متاحة اآلن هلذا الغرض. وستكون

ة ابرزة للعمل عمليات استعراض امليزانيات مس
إلعداد االلتزامات  2021سيضطلع  ه يف عام  الذي

 أجل النمو. املالية ملؤمتر القمة العاملية  ئين التغذية من
وأدى إنئاء فريق العمل املعين  تعبئة املوارد، يف شراكة 
مع شعبة تعبئة املوارد والئراكات مع القطاع اخلاص، 

 تعبئة املوارد ألنئطة التغذية. إىل
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 :7التوصية 
ينبغ  على املنظمة، يف هذا الوقت 

حتتاج فيه إىل مواجهة حتدايت  الذي
جديدة مثل الوزن الزائد والبدانة، والتغذية 

النظم الغذائية  يف األزمات والصراعات، أو
املستدامة، أن تعزز قدرهتا على دعم 
املكاتب القطرية ومساعدهتا ونظرائها 

و رامج الوطنيني على تصميم مئاريع 
وسياسات مراعية للتغذية، من خالل 
اجلمع  ني املزيد من املناصب يف املكاتب 
اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والقطرية، 

القدرات يف اجملاالت  وزايدة مؤقتة يف
 التقنية اجلديدة.

 3سبق أن تناولت التوصيتان   7-1
أعاله، التوصية أبن تبقى املنظمة  5و

اشئة  ئين يف طليعة القضااي الن
التغذية يف كافة أشكاهلا، وتوليد 

 املعرفة وأاتحتها للعمل.
تتطلب دعوة التقييم املنظمة   7-2
تعزيز قدرهتا على الدعم حتديد  إىل

نوعية وكمية املوارد البئرية الالزمة، 
خاصة على املستويني اإلقليم  
والقطري. وستتم  لورة كمية هذه 
القدرة اليت جيب أن تكون دائمة 
ومقدار ما جيب التخطيط له كزايدة 
مؤقتة يف القدرة، كجزء من حتدي  
اسرتاتيجية التغذية، مع األخذ 

ا التداعيات على االعتبار أيضً  يف
 املوارد.

 

أوض ت اسرتاتيجية التغذية أن املنظمة، 
، تقييًما صفرالعامها ست جري خالل 

شاماًل لالحتياجات  ئين التغذية كجزء 
هارات يف املنظمة" اليت من "عملية مزج امل

سوف حتّدد العدد الالزم من املوظفني 
املسؤولني عن التغذية ليضطلعوا أبدوار 
خمتلفة يف املنظمة، ويعملون لضمان 

 اخلربة. هذه
ووضعت املنظمة، دعًما منها لتنفيذ 

، خارطة طريق لتنمية اسرتاتيجية التغذية
القدرات: تعزيز األمناط الغذائية الص ية 

خالل النظم الغذائية املستدامة، وه  من 
وثيقة داخلية قا لة للتعديل ستوّجه تعزيز 
القدرات على املستوايت كافة ومجيع 
االحتياجات لألدوار املتنوعة ملوظف  

 املنظمة.

يف الوقت احلايل، يوجد لدى مجيع أقاليم املنظمة  4
مكاتب شبه إقليمية أشخاص معنيون ابلتغذية  10و

اتصال، لديهم دراية ووع  وخربة  يعملون كجهات
 جمال التغذية. يف

كما و ضع  رانمج أتثري األمن الغذائ  والتغذوي واملرونة 
واالستدامة والت ول كجزء من التدا ري املتخذة من قبل 

جهة الت دايت اجلديدة. ومت إيفاد مسؤويل  ااملنظمة ملو 
 لًدا لدعم عمليات  24السياسات يف هذا الربانمج إىل 

قييم الربامج والسياسات ذات الصلة ابألمن الغذائ  ت
 والتغذية وتصميمها وتنفيذها.

 12ومت إيفاد جمموعة إضافية من مسؤويل السياسات إىل 
  لًدا حي  تتعاون املنظمة مع الئبكة العاملية ملكاف ة 

 ابلت ديد. 19-األزمات الغذائية حول جائ ة كوفيد

 
 

https://www.translatoruser.net/bvsandbox.aspx?&from=en&to=ar&csId=d7a0f4a2-1d37-476d-bc63-5073392c2fb4&usId=4c9c0345-2cb0-41ed-a601-fdd0142da54b&bvrpx=false&bvrpp=&dt=2021%2F2%2F9%2010%3A48#_ftn1
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  والزراعة األغذية منظمة اسرتاتيجيةبشأن  يةتشاور عملية الطريق لل : خارطة1املرفق 
 التغذية جمال يف للعمل ورؤيتها

2019 
 التفكري السرتاتيجي الداخلي للمنظمة

وفريق التا ع للمنظمة )الفريق األساس (  املعين  ت رير االسرتاتيجية فريق األساس  الداخل الإنئاء مت  )جار ( – حزيران/يونيو
العمل التقين املعين ابسرتاتيجية التغذية، وعقد مئاورات عرب املنظمة، مبا يف ذل  املكاتب امليدانية وممثليات 

خلطوط العريضة املفّصلة وتبادل األفكار ااملنظمة والئعب الفنية املعنية يف املقّر الرئيس ، لبدء صياغة 
 واألولوايت واالهتمامات الرئيسية.  ةاجلديد

 الوثيقة جلهاز الرائسي/اجتماع غري رمسيا التاريخ

 جلنة الربانمج واجمللس

الدورة الثامنة والعئرون  عد املائة للجنة  الثاين نوفمرب/تئرين 4-8
  الربانمج

ثة من اسرتاتيجية اخلطوط العريضة املفّصلة للنسخة احملدّ 
 منظمة األغذية والزراعة ورؤيتها للعمل يف جمال التغذية

2020 
 املؤمترات اإلقليمية

الدورة اخلامسة والثالثون للمؤمتر اإلقليم   سبتمرب/أيلول 1-4
 آلسيا واحمليط اهلاد 

عرض مذكرة معلومات على املؤمترات اإلقليمية 
 2019ديسمرب/كانون األول  يف

الدورة اخلامسة والثالثون للمؤمتر اإلقليم   سبتمرب/أيلول 21-22
 للئرق األدىن

الدورة السادسة والثالثون للمؤمتر اإلقليم   أكتو ر/تئرين األول 21-19
 ألمريكا الالتينية والب ر الكارييب

الدورة احلادية والثالثون للمؤمتر اإلقليم   أكتو ر/تئرين األول 30-26
 ألفريقيا

الدورة الثانية والثالثون للمؤمتر اإلقليم   نوفمرب/تئرين الثاين 4-2
 ألورواب

 اللجان الفنية

 –سبتمرب/أيلول  28
 أكتو ر/تئرين األول 2

ثة من اسرتاتيجية منظمة ة صفر للنسخة احملدّ عرض املسودّ  للجنة الزراعةوالعئرون الدورة السا عة 
 األغذية والزراعة ورؤيتها للعمل يف جمال التغذية

 للجنة الغاابت ونالدورة اخلامسة والعئر  أكتو ر/تئرين األول 5-9 2020اللجان الفنية يف مارس/آذار  على
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 مشاورات غري رمسية

ة املسودّ   ئينمناقئة غري رمسية اللتماس آراء األعضاء  حلقة دراسية غري رمسية لألعضاء يونيو/حزيران 2
ثة من اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة صفر للنسخة احملدّ 

 ورؤيتها للعمل يف جمال التغذية

لدورة التاسعة والعئرين لاجتماع غري رمس   أكتو ر/تئرين األول 2
  عد املائة للجنة الربانمج

ة اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة حتدي  عن مسودّ 
 ورؤيتها للعمل يف جمال التغذية

 جلنة الربانمج واجمللس

االجتماع املئرتك  ني الدورة التاسعة  نوفمرب/تئرين الثاين 9
والعئرين  عد املائة للجنة الربانمج 

الربانمج والدورة الثالثة والثمانني  عد املائة 
 للجنة املالية 

ة أوىل كاملة تئمل إطار املساءلة وخطة مت تعميم مسودّ 
 التنفيذ، لغرض اإلحاطة

  
2021 

 اللجان الفنية

 كانون الثاين/يناير 22
  

 (االستثنائية) والسبعون الثالثة الدورة
 األغذية منظمة اسرتاتيجية من ثةاحملدّ  للنسخة صفر ةاملسودّ  للجنة مئكالت السلع

 شباط/فرباير 5-1 التغذية جمال يف للعمل ورؤيتها والزراعة
  

الرا عة والثالثون للجنة مصايد  الدورة
 األمساك

 املشرتك واجمللس الجتماعو املالية جلنة الربانمج و ة جلن

 والزراعة األغذية منظمة اسرتاتيجية من ثةاحملدّ  النسخة الربانمج للجنة املائة الثالثون  عدلدورة ا آذار/مارس 22-26
 التغذية جمال يف للعمل ورؤيتها

 – آذار/مارس 29
 أ ريل/نيسان 2

السادسة والستون  عد املائة لدورة ا
 للمجلس

 والزراعة األغذية منظمة اسرتاتيجية من ثةاحملدّ  النسخة
 التغذية جمال يف للعمل ورؤيتها

 


