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املوجز


دوراا الستادستة واليشتبين بيد املائة املنيقدم مارار ار  ،2019لدى مناقشتتاا
أوصت ننة الربمم
تتا الت تتذي تتة ،بتح تتدي تتا ه تتذه الب ي تتة
تقييم است ت ت ت ت ت ترتاتييي تتة منظم تتة اها تتذي تتة والاراع تتة ور يتا تتا لليم ت
دوراا الس تتابية واليشت تبين بيد املائة املنيقدم نوفمربرتشت تبين ال اين
واالست ترتاتييية وقام ننة الربمم
ا
ص تلة للنس ت ة ا دثة من ر ية املنظمة واس ترتاتيييتاا لليم
 2019ابس تتتيباخل اخل ول اليبيض تتة املف ة
الت ذية (است ت ترتاتييية الت ذية وقُ ةدم املس ت تتودم اهوىل إىل الليان الفنية للمنظمة قق انيقاد املش ت تتاورم طيلة
عام  2020وجبت مناق شت ت ت تتة املست ت ت تتودم عال الدورم الست ت ت تتابية واليش ت ت ت تبين للينة الاراعة ،والدورم اخلامست ت ت تتة
واليشت ت ت ت ت ت تبين للينة ال اابت ،والدورم البابية وال الثني للينة مص ت ت ت ت ت تتايد اه ا  ،والدورم ال ال ة والس ت ت ت ت ت تتقيني
(االست نائية للينة مشكالت السلع



ويُقرتح أن تتم ر ية املنظمة بشتتأن الت ذية عامل يتقع فيه الناا أمجيني أمناطًا اذائية صتتحية بفض ت نظم
زراعية واذائية مستدامة وشاملة وقادرم على الصمود وتقضي املامة ابلتصدي لسوء الت ذية جبميع أشكاله
من عال اإلسباع ت قيق السياسات واإلجباءات املؤثبم على امتداد النظم الاراعية وال ذائية هبدف إاتحة
أمنال اذائية ص ت ت ت ت ت تتحية لليميع ومن عال هذه املامة ،و ميبخل الس ت ت ت ت ت تتيي إىل ىلقيق الت لةع إىل ت ذية
أفضت ت  ،س تتتس تتاهم املنظمة بش تتك أس تتاس تتي بلوس أهداف التنمية املس تتتدامة  1و 2و 3و 12و موعة من
املقاص ت ت تتد اخلاص ت ت تتة يهداف أعبى للتنمية املس ت ت تتتدامة ،ا فياا املقاص ت ت تتد  1-5و 2-10و 1-13و-14ب
و 3-16و 10-17و 14-17و 17-17و18-17



ستتة



وستتتدعم املنظمة أصتتحاب املصتتلحة إلافة ليفستباع
االت عم وإجباءات مرتاب ة:

ت قيق الستتياستتات واإلجباءات املؤثبم من عال

تتا اليم ت  -1توليتتد القيتتامت املتيلةقتتة ابهمنتتال ال تتذائيتتة الص ت ت ت ت ت تتحيتتة والنظم الاراعيتتة وال تتذائيتتة،

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

وال ذائية اليت تتيح اهمنال ال ذائية الصت ت تتحية وعن املقايضت ت تتات وأوجه التخزر مع نتائ أعبى عاصت ت تتة
ابلنظم الاراعية وال ذائية ،وجتميياا وتشاطبها؛
ا اليم  -3عقد احلوارات واملشارإلة فياا لتحفيا اتساق السياسات واليم انماعي على امتداد

النظم الاراعية وال ذائية من أج أمنال اذائية صحية؛
ا اليم  -4بناء القدرم الفنية والست ت ت تتياست ت ت تتاتية الالزمة لتصت ت ت تتميم الست ت ت تتياست ت ت تتات واإلجباءات املؤثبم

وتنفيذها وتوسيع ن اقاا من أج أمنال اذائية صحية؛
 و ا اليم  -5الدعوم إىل اتقاع أمنال اذائية ص ت ت تتحية ول ت ت تتمان االلتاام هبا إل اية ات اهولوية من
أج حوإلمة الت ذية والنظم الاراعية وال ذائية
وإلجناز هذه املامة واملسامهة الب ية ،تصف اسرتاتييية الت ذية سة عشب إجباءً سوف تت ذهم املنظمة
و س نتائ بوصفاا حصيلة هذه اإلجباءات:
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 النتيية  -1القيامت يست ت ت تتت دم صت ت ت تتانيو القبارات املايد من القيامت ات النوعية اهفض ت ت ت ت لتوجيه
اعتيار الس ت تتياس ت تتات واإلجباءات املؤثبم وتص ت تتميماا وتنفيذها على امتداد النظم الاراعية وال ذائية من
أج أمنال اذائية صحية؛
 النتيية  -2اهدلة يست ت تتت دم صت ت تتانيو القبارات موعةً أإلرب من اهدلة لتوجيه اعتيار الست ت تتياست ت تتات
واإلجباءات املؤثبم واملتس ت تتقة وتص ت تتميماا وتنفيذها على امتداد النظم الاراعية وال ذائية من أج أمنال
اذائية صحية؛
 النتيية  -3اتساق السياسات واليم انماعي يوجد اتساق أإلرب بني السياسات املصممة لتحقيق
نتائ الت ذية والنتائ االجتماعية واالقتص ت ت ت ت ت تتادية والقياية للنظم الاراعية وال ذائية وهنا عم مجاعي
أإلرب ا اهمنال ال ذائية الصحية؛
 النتيية  -4القدرات ييم أعض ت تتاء املنظمة وأص ت تتحاب املص ت تتلحة على مجيع املس ت تتتو ت على تنفيذ
الس تتياس تتات والقوانني واملمارس تتات واالس تتت مارات واإلجباءات املقتكبم على ن اق واس تتع على امتداد
النظم الاراعية وال ذائية إلاتحة اهمنال ال ذائية الصحية؛
 النتييتة  -5التدعوم وااللتاام تلتام اهلياتات اليتامليتة واإلقليميتة والوطنيتة التاا ًمتا أقوى ابهمنتال ال تذائيتة
الصحية
إطارا للمساءلة وع ة للتنفيذ على السواء ويوفةب إطار املساءلة ليةً تقوم املنظمة
وتشم اسرتاتييية الت ذية ً
وجقاا ستتاءلة ااا عن اإلجباءات البامية إىل ىلقيق نتائ االس ترتاتييية وهو يتضتتمن موعة من النوات
واملؤشت ت ت تبات امل ابقة هلا اليت تيكس درجة إجناز اإلجباءات ا ددم االست ت ت ترتاتييية واملتص ت ت تتلة بك نتيية
تيازها
وىل ةدد ع ة التنفيذ اليوام التمكينية املبفقة بقائمة من مؤشت تبات اهداء البئيس تتية امل ابقة اليت س تتوف ة
املنظمة وتقلورها لتنفيذ اسرتاتييية الت ذية على حنو مجح

التوجياات امل لوبة من ننة الربمم


إن ننة الربمم مدعوم إىل القيام ا يلي:



ا الت ذية
استتتيباخل ر ية املنظمة واس ترتاتيييتاا لليم
جاود القلدان لقلوس مقاصد أهداف التنمية املستدامة؛
والتوصية ابملصادقة على اسرتاتييية الت ذية من جانب اجمللس

لتتوء والية املنظمة وقدراا على دعم

مسودة املشورة
إن اللجنة:


رحبت ابلنسخ خ خ خ خخمة اؤ ّدثة مظ رؤية املنظمة واس خ خ خ خ خرتاتيجيتها للعمل يف جمال التغذية و خ خ خ خ خخاد ابجلهود
ّ
االستشارية املكثّفة والشاملة املبذولة مظ جل تطويرها؛
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و عربت عظ تقديرها إلبراز التوصخخيا الرئيسخخية املنبثقة عظ تقييس االسخرتاتيجية والرؤية السخخابقت لعمل
املنظمة يف جمال التغذية يف اس خ خ خ خ خرتاتيجية التغذية وكذلك إلدماج التعليقا اليت قدمتها جلنة الربانمج
يف دورهتا السابعة والعشريظ بعد املائة؛



رحبت إبطار املسخخاةلة وةطة التنفيذ اللت جر بلورهتما وإبدماج وصخخم للماخخطلسا املسخختمدمة
وّ
يف اسرتاتيجية التغذية وف ًقا لتوصية جلنة الربانمج يف دورهتا السابعة والعشريظ بعد املائة؛



و عربت عظ تقديرها إلدماج التوص خ خ خخيا الا خ خ خخادرة عظ ةيل اللجان الفنية للمنظمة مظ جل و خ خ خخل
اللمسا األةرية على اسرتاتيجية التغذية؛



و خ خ خخدد على الدور ا اض الذب تا خ خ خخطلل بس املنظمة يف رفل مس خ خ خختوت التغذية مل اإلحاطة ابلتزاض
املنظمة بتسقيق هذا ا دف يف دستورها؛



و ار إىل ن اسرتاتيجية التغذية هي وثيقة حيّة ميكظ مواصلة حتسينها وتعديلها ثناة التنفيذ؛



و وصت ابملاادقة على اسرتاتيجية التغذية مظ جانب اجمللس يف دورتس السادسة والست بعد املائة.
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وال -معلوما
ً

ساسية

ألف -الت ذية واهمنال ال ذائية
التقام،
-1
تتيح الت ذية ا س ت تتنةة واحدمً من أفضت ت ت فبيف التنمية عاملنا اليوم وميكن أن يس ت تتاهم احل ةد من اهلاا  ،و ة
والوزن الناقص ،وحاالت النقص امل ذ ت الدقيقة ،والوزن الاائد ،والس ت ت ت ت ت تتمنة ،واهمباخل اة امليدية املتص ت ت ت ت ت تتلة ابلنم
ال ذائي ،ىلقيق مقاصد عديدم على امتداد أهداف التنمية املستدامة وتساهم الت ذية اهفض بشك مقاشب ىلقيق
مقاصتتد أهداف التنمية املستتتدامة ( 2-2ولتتع ياية نميع أشتتكا ستتوء الت ذية  ،و( 1-2القضتتاء على انوع  ،و4-3
(ختفيض الوفيات املقكبم النامجة عن اهمباخل اة امليدية  ،و 1-3و( 2-3عفض وفيات اهطفا والوفيات النفاس ت ت ت تتية ،
2 ،1
وتدعم الوق نفسه ىلقيق موعة من املقاصد االجتماعية واالقتصادية والقياية
تأعبا عن ىلقيق اههتداف اليتامليتة للت تذيتة  3واتدد جتائحتة
-2
وعلى البام من بيض التقتدم ا بز ،ال ياا اليتامل مت ً
إلوفيد 19-القدرم على ىلقيق أهداف الت ذية ظ ارتفاع مس ت ت ت ت ت تتتو ت انيدام اهمن ال ذائي والتوقيات ابزد د نقص
الت ذية  5،4وييد اهش ايف الذين ييانون من السمنة وما يبتق هبا من أمباخل اة ميدية ،أإل ب عبلة ليفصابة بكوفيد-
 19ابلتايل ،تربز اإلجباءات البامية إىل التصدي لسوء الت ذية جبميع أشكاله إلياء ال يتياأ من بناء القدرم على الصمود
وجه اهمباخل امليدية ،ال ستتيما لدى الش تبائح الستتكانية اهإل ب لتتي ًفا ويشتتم لأل اهمباخل الناشتتاة اليت ميكناا أن
تتحو إىل جائحة م إلوفيد19-
ة
ويتم أحد التحد ت البئيسية أمام ىلقيق ت ذية أفض عدم مالءمة اهمنال ال ذائية احلالية ويييا مليارات
-3
ىلم إللفة اهمنال ال ذائية الصتتحية واحلصتتو علياا  6ويستتتالأل اهش ت ايف ملتلف املناطق ان بافية
اهش ت ايف عن ة
واجملموعات الس ت ت ت ت ت تتكانية ،أمناطًا اذائية تش ت ت ت ت ت تتوهبا النواقص والفوائض واالعتالالت ال اقة وامل ذ ت ،وتيترب اة منة،
وتضت تتيف ابلتايل صت تتحة اإلنست تتان ومنوه وت وره ،اهمب الذي يؤدي إىل ست تتوء الت ذية جبميع أشت تتكاله واملوت املقكب  7وتؤثب
هذه املش تتكلة مجيع الفاات ،ولكن يياين مناا بش تتك اة متناس تتب اهش ت ت ايف الض تتيفاء ناة عدم تلقية احتياجاام
ال ذائية ،ا لأل اجملتميات البيفية الفقةم وأص ت تتحاب احليازات الص ت ت ةم الذين ييتمدون س ت تتق عيش ت تتام على النظم
املامشت تتني؛ والنست تتاء واهطفا الص ت ت ار؛ والست تتكان اهصت تتليني؛ واهش ت ت ايف وي
الاراعية وال ذائية؛ والست تتكان احلض ت تبيني ة
تاعا هش ت تتة و حني أن الت ذية اهفضت ت ت تت لةب
اإلعاقة؛ واهشت ت ت ايف الذين يواجاون أزمات إنس ت تتانية ،ونااعات وأول ت ت ً
Development Initiatives. Global Nutrition Report 2017: Nourishing the SDGs. Bristol, DI: 2017 1
Scaling Up Nutrition. Implementation of the SDGs At The National Level: How To Advocate For Nutrition -Related Targets 2
And Indicators. SUN: 2017

 3منظمة اهاذية والاراعة لألمم املتحدم ،والص ت ت ت ت تتندوق الدويل للتنمية الاراعية ،ومنظمة اهمم املتحدم لل فولة (اليونيست ت ت تتيف  ،وببمم اهاذية الياملي،
ومنظمة الصتتحة الياملية  2020حالة اهمن ال ذائي والت ذية اليامل  2020ىلوي النظم ال ذائية من أج أمنال اذائية صتتحيةة ميستتورم الكلفة روما،
منظمة اهاذية والاراعة
United Nations. Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Food Security and Nutrition. June 2020. 4
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf

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

 6منظمة اهاذية والاراعة لألمم املتحدم ،والص ت ت ت ت ت تتندوق الدويل للتنمية الاراعية ،ومنظمة اهمم املتحدم لل فولة (اليونيست ت ت ت تتف  ،وببمم اهاذية الياملي،
ومنظمة الصحة الياملية  2020املبجع السابق

Murray CJ, Aravkin AY, Zheng P, Abbafati C, Abbas KM, Abbasi-Kangevari M, Abd-Allah F, Abdelalim A, Abdollahi 7
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.
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ىلس ت تينات الصت تتحة ،والنظافة الصت تتحية ،واإلصت تتحاح ،والتيليم ،والدع  ،وست تتق اليي  ،واكني املبأم ،تش ت ت ةك اهمنال
ال ذائية الصحية اليمود الفقبي للت ذية انيدم ابلنسقة إىل جي اليوم إلما لألجيا املستققلية
وتتكون اهمنال ال ذائية الص ت ت ت ت تتحية من أاذية اتار إلياا اهفباد ليي حيام مفيمة ابلص ت ت ت ت تتحة :أي أاذية إلافية
-4
ة
ومتنوعة ومتةانة من حيا الكمية والنوعية وعلى البام من أن اهمن ال ذائي وحده ال يض ت ت ت ت تتمن توافب من اذائي
ومأمونة ة
8
تقيا للمواقع ان بافية ،والس ت ت ت تتن،
ص ت ت ت تتحي ،فاو ييد مس ت ت ت تتامهًا حيوً وهنا طبق عديدم لتكوين "من اذائي ص ت ت ت تتحي" ً
ض
واحتياجات الس ت تتكان ،ونوع اننس ،والول ت تتع الفيايولوجي ،ووجود ظبوف ص ت تتحية إلامنة ،واهفض ت تتليات ال قافية وب ة
النظب عن االحتياجات ال ذائية ا ددم ،فإن النم ال ذائي الصت تتحي ا ةد من مست تتتو ت املمبلت تتات ،والست تتموم ،واليوام
اهعبى اليت تس ت ت تتقب اهمباخل املنتقلة عن طبيق اهاذية إلما أن مياه الش ت ت تتبب انمنة والنظيفة تس ت ت تتاهم إىل ح ةد إلقة
اهمنال ال ذائية الص ت ت تتحية وتتوافب اخل ول التوجياية واملقادئ التوجياية القائمة على اهدلة ليس ت ت تترتش ت ت تتد هبا إعداد اهمنال
ال ذائية الصحية ابالستناد إىل هذه اخلصائص امل تلفة

ابء-

اهمنال ال ذائية والنظم الاراعية وال ذائية

جيمع النظام الاراعي وال ذائي مجيع اليناصتتب (القياة ،واهش ت ايف ،واملدعالت ،واليمليات ،والستتياستتات ،والق
-5
التحتية ،واملؤس تس تتات ،مجلة أمور واهنش ت ة املتص تتلة انتار اهاذية وجتاياها وتوزيياا والتيارم فياا وتس تتويقاا وبيياا
وإعدادها وتقدمياا واس ت ت ت ت تتتاالإلاا والت لةص مناا ،ونوات هذه اهنشت ت ت ت ت ت ة ،ا لأل النتائ االجتماعية واالقتص ت ت ت ت تتادية
إلال من الاراعة ،وس ت ت ت ت تتالس ت ت ت ت ت ت إمدادات اهاذية ،وبياات اهاذية ،وس ت ت ت ت تتلو
والقياية  9وتش ت ت ت ت تتم النظم الاراعية وال ذائية ً
املس ت ت ت ت تتتالكني و ا أ ةن اهمنال ال ذائية الص ت ت ت ت تتحية تتألف من موعة منوعة من اهاذية اليت تيود إىل فاات اذائية ملتلفة
وعناصب منوعة لمن اجملموعات ال ذائية نفساا ،ينق ي للنظم الاراعية وال ذائية البامية إىل ىلقيق أمنال اذائية صحية ،أن
تن وي على الاراعة ات الص تتلة اب اص تتي وال بوم احليوانية وال اابت ومص تتايد اه ا ومنتيات تببية اهحياء املائية وإن
التيتارم ا ليتة واإلقليميتة والتدوليتة مامتة ابلنست ت ت ت ت ت تقتة إىل النظم الاراعيتة وال تذائيتة من حيتا اكني إاتحتة اهاتذيتة املتنوعتة،
وتيسب إللفتاا من أج أمنال اذائية صحية فضالً عن استقبار اهسواق واحلد من التقلب اهقصى
وساولة احلصو علياا ة
هسيار اهاذية
ماما ىلقيق االست ت ت ت ت تتتدامة االجتماعية (أي ميارف الشت ت ت ت ت تتيوب اهصت ت ت ت ت تتلية
-6
وتؤدي النظم الاراعية وال ذائية ً
دورا ً
وثقافتاا ،واملست تتاوام بني اننست تتني واالقتصت تتادية (أي قدرم املاارعني أصت تتحاب احليازات الص ت ت ةم على االست تتتمبار ،والتنمية
االقتص ت ت ت ت ت تتادية ،واليم الالئق والقياية (أي التكيةف مع ت ةة املناخ والت فيف من اثره ،والتنوع القيولوجي ،وتدهور الرتبة
واملياه وإلما ورد تقبيب فبيق اخلرباء البفيع املس ت ت ت ت ت تتتوى بينوان "النظم ال ذائية والت ذية" ،10تؤدي النظم الاراعية وال ذائية
دورا حيوً إاتحة اهمنال ال ذائية الصحية لليميع (الشكل 1
ً

 8منظمة اهاذية والاراعة لألمم املتحدم ،والص ت ت ت ت ت تتندوق الدويل للتنمية الاراعية ،ومنظمة اهمم املتحدم لل فولة (اليونيست ت ت ت تتف  ،وببمم اهاذية الياملي،
ومنظمة الصحة الياملية  2020املبجع السابق
HLPE. 2014. Food losses and waste in the context of sustainable food systems. A report by the High Level Panel of Experts 9
on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security. Rome. http://www.fao.org/3/i3901a/i3901a.pdf
HLPE. 2017. Nutrition and food systems. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of 10
the Committee on World Food Security, Rome.
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ولقد دعا اهعض ت ت ت ت ت تتاء املنظمة إىل اليم بش ت ت ت ت ت تتك أإلرب على النظم الاراعية وال ذائية من أج إاتحة اهمنال
-7
ال ذائية الص ت تتحية و عام  ،2014اعتمد اهعض ت تتاء إعالن روما عن الت ذية وإطار اليم التابع له إلنتيية للمؤاب الدويل
أقب اإلعالن ي ةن النظم
ال اين امليين ابلت ذية الذي اش ت ترتإل منظمة اهاذية والاراعة عقده مع منظمة الصت تتحة الياملية و ة
وانية ابمل ذ ت لليميع
ومتنوعة ة
الاراعية وال ذائية احلالية تواجه ىلد ت متاايدم من حيا توفة أاذية إلافية ومأمونة ة
تساهم اهمنال ال ذائية الصحية  11و أببي رنيسان  ،2016اعتمدت انميية اليامة لألمم املتحدم عقد اهمم املتحدم
لليم ت من أجت الت تتذيتتة ( 2025-2016وجتتب القبار 70ر 12 259ويتمةت النش ت ت ت ت ت ت تتال اهو لربمم اليم ت  ،والتتذي
تش ت تتارإل منظمة اهاذية والاراعة ومنظمة الص ت تتحة الياملية قيادته ،ىلس ت تتني اهمنال ال ذائية من عال النظم الاراعية
وال ذائية  14،13و عام  ، 2019وبدعم فين من املنظمة ووإلاالت أعبى اهمم املتحدم ،ابش ت ت ت ت ت تتبت ننة اهمن ال ذائي
الياملي إعداد اخل ول التوجياية ال وعية بش ت ت تتأن النظم ال ذائية والت ذية ولقد ولت ت ت تتع مؤاب قمة اهمم املتحدم بشت ت ت تتأن
النظم ال ذائية ليام  2021اهمنال ال ذائية الص ت ت تتحية طليية عمله فيما حدد مؤاب القمة بش ت ت تتأن الت ذية من أج النمو
ليام  2021النظم ال ذائية إلميا من اجملاالت البئيسية ال الثة اليت يلتام هبا وهذه إللةاا أم لة على االلتاام القوي والنش
ااتحة أمنال اذائية صحية من عال النظم الاراعية وال ذائية امليازم
ولكن ال تيم النظم الاراعية وال ذائية على النحو اهم إلاتحة أمنال اذائية صت تتحية و الك ة من اهحيان،
-8
ال تتستتق الستتياستتات املتةقية على امتداد النظم الاراعية وال ذائية مع اهمنال ال ذائية الصتتحية ،إلما أيا ال تتستتق مع نتائ
وجاودا متض ت ت ت ت ت تتافبم
الت ذية والنتائ االجتماعية واالقتص ت ت ت ت ت تتادية والقياية للنظم الاراعية وال ذائية ،اهمب الذي يت لب إدارم
ً
لتحديد أوجه التخزر  15ويتم ال موح االرتقاء ابلست ت تتياست ت تتات واإلجباءات املتيلقة ابلنظم الاراعية وال ذائية إىل حدها
اهم  ،من أج ىلقيق منافع تشم مجيع أرإلان االستدامة
ض ت تا ل ت ت وطات إلقةم ومرتاب ة تش ت تتم الت ةةات الدمي بافية ،والفقب ،وأوجه عدم
-9
وتواجه النظم الاراعية وال ذائية أي ً
املس ت ت تتاوام ،وت ةة املناخ ،وتدهور قاعدم املوارد القياية ،والنااعات ،واهلش ت ت تتاش ت ت تتة ،واحلوإلمة اجملاأم  16وادد هذه الض ت ت ت وطات
ايدا
اس ت ت ت ت تتتدامة النظم الاراعية وال ذائية وروليتاا وقدراا على الص ت ت ت ت تتمود ولقد ول ت ت ت ت تتي جائحة إلوفيد 19-لت ت ت ت ت ت ًا متا ً
على النظم الاراعيتتة وال تتذائيتتة و حني أن النظم ال تتذائيتتة قتد أثقتت قتدرًم على الص ت ت ت ت ت تتمود فتاقت متا إلتان متوق ًيتا بتدايتة،
فإن انائحة قد إلشتتف الرتاب بني النظم الاراعية وال ذائية واملبخل واالستتتدامة القياية ،اهمب الذي يشتتة إىل لتتبورم تيايا
ي الص تتحة الواحدم واليم بش تتك أإل ب اس تتتقاقية لض تتمان أن ىلقق النظم الاراعية وال ذائية نتائ أفضت ت  17وقد أببزت
 11منظمة اهاذية والاراعة ومنظمة الصت ت تتحة الياملية  2014إعالن روما عن الت ذية املؤاب الدويل ال اين املي ابلت ذية ،روما 21-19 ،نوفمربرتشت ت تبين
ال اين  2014وثيقة نتائ املؤاب ،الفقبم  10روما ،منظمة اهاذية والاراعة
 12قبار اختتذتته انمييتة اليتامتة لألمم املتحتدم  1أببيت رنيس ت ت ت ت ت ت تتان 70 -2016ر 259عقتد اهمم املتحتدم لليمت من أجت الت تذيتة (2025-2016
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259&Lang=A
13

ببمم عم عقد اهمم املتحدم لليم من أج الت ذية

https://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/work_programme_nutrition_decade.pdf
 14مس ت ت ت ت تتامهة منظمة اهاذية والاراعة عقد اليم من أج الت ذية https://www.unscn.org/uploads/web/news/FAO-s-contribution-to-
the-Decade.pdf
Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition. 2020. Future Food Systems: For people, our planet, and 15
prosperity. London, UK. https://www.glopan.org/foresight2/
FAO. 2017. The future of food and agriculture: trends and challenges. Rome. 16
UNEP & ILRI (2020). Preventing the Next Pandemic: Zoonotic Diseases and How to Break the Chain of Transmission. 17
United Nations Environment Programme and International Livestock Research Institute.
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ضت ت ت ت تا أمهية القواعد التيارية الش ت ت ت تتاملة واملفتوحة واملنص ت ت ت تتفة واة التميياية
جائحة إلوفيد 19-أي ً
ال سيما لفائدم القلدان النامية

النظم الاراعية وال ذائية،

 -10وينظب "ي النظم الاراعية وال ذائية" إلاتحة أمنال اذائية ص ت ت ت ت ت تتحية النظم الاراعية وال ذائية يملاا وأيعذ
االعتقار مجيع اليناص ت ت ت ت ت تتب امل تلفة اليت تتألف مناا النظم الاراعية وال ذائية ،واليالقات املتداعلة ما بيناا
هذا النا
واناثر ات الص تتلة ،وأمهية اس تتتدامة النظم الاراعية وال ذائية وروليتاا وقدراا على الص تتمود من أج ىلقيق نتائ ص تتحية
18
إطارا لتحديد الست تتياست تتات
واجتماعية واقتصت تتادية وبياية أفض ت ت (الش خخكل  1ابلتايل ،يوفةب ي النظم الاراعية وال ذائية ً
واإلجباءات على امتداد النظم الاراعية وال ذائية من أج إاتحة اهمنال ال ذائية الص ت ت ت تتحية الالزمة لت ذية جيدم ،وينظب
الوق نفسه ىلقيق أهداف أعبى عاصة ابلنظم الاراعية وال ذائية
الشكل  -1النظس الزراعية والغذائية مظ جل مناط غذائية صسية
الشكل
السيا
االجتماعي
والثقايف

النزاعا
وا شا ة

السياقان
السياسي
واالقتاادب

اؤركا
ّ
التغريا الدميغرافية

التوسل ا ارب
وا جرة

النظس الزراعية والغذائية مظ جل مناط غذائية صسية

مستوت الدةل
وتوزيعس

العوملة والتجارة

تّغري املنا

النظس الزراعية والغذائية
األمناط الغذائية
•
•
•
•

الكمية
انودم
التنوع
ة
السالمة

ا ر األةر

االجتماعية واالقتصادية
والقياية

سلو املستهلك والعوامل
الفردية
اليوام املتيلقة اهية ومكان شباء
اهاذية وإعدادها وطاياا وتناوهلا
ابالستناد إىل اليوام الفبدية التالية
• الدع والقوم الشبائية
• ختصيص اهاذية داع اهسبم
• امليلومات وامليارف
• اهفضليات الواعية واة الواعية

النتائج التغذوية
والاسية

الزراعة وسالسل اإلمدادا
الغذائية

بي ة األغذية
•
•
•
•

توافب اهاذية والوصو املادي
إلياا قبب املسافة
أسيار اهاذية السيب امليسور
احلمالت الرتوجيية واإلعالمت
والبسائ
جودم اهاذية وسالمتاا

•
•
•
•

نظم إنتار اهاذية
الت اين والتوزيع
التيايا والتيقاة
القيع ابلتيائة والتسويق

السياسا واإلجراةا وا وكمة

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

جيم -دور منظمة اهاذية والاراعة
 -11وعلى البام من أنه جيبي حاليًا بذ جاود إلقةم لض ت ت ت ت ت تتمان أن تقوم النظم الاراعية وال ذائية ااتحة أمنال اذائية
ص ت ت تتحية ،إال أيا مل تُقذ بيد على الن اق الالزم ومل ىلدا اهثب الكا لتحقيق املقاص ت ت تتد الياملية للت ذية وأهداف التنمية
املستدامة وهنا فبصة إلقةم لتنفيذ السياسات واإلجباءات ،ا لأل السياسات والقوانني واالست مارات واالبتكارات
واملمارستتات الياملية واإلقليمية والوطنية وا لية (املشتتار إلياا ما يلي ابستتم "الستتياستتات واإلجباءات" من أج لتتمان
أن تقوم النظم الاراعية وال ذائية ااتحة أمنال اذائية ص تتحية وأن ىلقق الوق نفس تته املقاص تتد االجتماعية واالقتص تتادية
والقياية ههداف التنمية املستدامة
18

مقتقس من فبيق اخلرباء رفيع املستوى امليين ابهمن ال ذائي والت ذية التابع للينة اهمن ال ذائي الياملي (منظمة اهاذية والاراعة ،روما،

2017

9
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 -12وتنص املادم اهوىل لدست ت ت ت ت تتتور املنظمة على أن مامة هذه اهعةم تتم عامةً "اختا إلافة التدابة الضت ت ت ت ت تتبورية
واملالئمة لتحقيق أاباخل املنظمة املقينة الديقاجة" و هذا الس ت ت ت ت ت تتياق جتدر املالحظة أن الديقاجة تش ت ت ت ت ت تتة إىل "االرتقاء
19
ابإلجباءات املنفصلة وانماعية" ل بخل "رفع مستو ت الت ذية"
 -13وتتمتع املنظمة ،لدى االل ت ت الع بوظائفاا ،يام تياونية فبيدم من نوعاا لليم ش ت تباإلات من أج اإلس ت تباع
ت قيق الستتياستتات واإلجباءات على امتداد النظم الاراعية وال ذائية إلاتحة اهمنال ال ذائية الصتتحية على الن اق الالزم
ب ية ىلقيق أهداف التنمية املستدامة ،والسيي الوق نفسه إىل ىلسني النتائ االجتماعية واالقتصادية والقياية وتؤدي
منظمة اهاذية والاراعة ،بص تتفتاا وإلالة اهمم املتحدم املت صت تص تتة اهاذية والاراعة اليت تيم على مجيع عناص تتب النظم
دورا قياد ً اإلس ت ت تباع ت قيق الس ت ت تتياس ت ت تتات واإلجباءات اليت تؤثب النظم الاراعية وال ذائية إلاتحة
الاراعية وال ذائيةً ،
دورا أس تتاس تتيًا ميانة املقايض تتات ،وتس ت ت ة أوجه التخزر ،وىلقيق
أمنال اذائية ص تتحية لليميع وتؤدي املنظمة إلذلأل ً
اتس تتاق الس تتياس تتات بني اإلجباءات املص تتممة لض تتمان قيام ل
أمنال اذائية ص تتحية على امتداد النظم الاراعية وال ذائية وتلأل
املصممة لتحسني النتائ االجتماعية واالقتصادية والقياية
 -14ويتماشى هذا الدور القيادي للمنظمة ا الت ذية مع التوصية الواردم تقييم عم املنظمة ا الت ذية
ىلديد التحستتينات مجيع أشتتكا
ليام  2019واليت تقضتتي ين املستتامهة الياملية للمنظمة الت ذية ينق ي أن تتم
س ت ت ت ت ت تتوء الت ذية والدعوم إىل إجبائاا من عال النُا املتكاملة والقائمة على اهاذية ،والنظم الاراعية وال ذائية ،واهمنال
20
ا النظم الاراعية
ضت ت تا إىل اليم املام الذي الت ت ت لي به املنظمة ابلفي
ال ذائية الص ت تتحية ويس ت تتتند هذا الدور أي ً
وال ذائية والت ذية ،م اليم على النظم الاراعية وال ذائية وسالس القيمة املباعية للت ذية
 -15وإن التصتتدي الكام لستتوء الت ذية جبميع أشتتكاله املستتتقق ستتيت لب تضتتافب جاود مجيع أصتتحاب املصتتلحة
الذين ييملون ل تتمن ش تباإلات تقوم على تقاس تتم املس تتؤوليات وس تتتيم املنظمة إطار س تتيياا إىل ىلقيق اههداف اليت
تنش ت ت تتدها ،ابلشت ت ت تباإلة مع وإلاالت ش ت ت تتقيقة لألمم املتحدم و موعة من الشت ت ت تبإلاء انعبين ،ا لأل الوإلاالت احلكومية
الدولية ،واملؤس تستتات املالية الدولية واإلقليمية ،والش تبإلاء االستتت مار ،واهجاام اإلقليمية للتكام االقتصتتادي ،وأعضتتاء
املنظمة ،والربملانيني ،واحلكومات ا لية ،واجملتمع املدين ،واناات الفاعلة الق اع اخلايف ،والستتكان اهصتتليني ،وصت ار
املنتيني وص تتيادي اه ا  ،واةهم من اهش ت ت ايف الض تتيفاء واملامش تتني ،ن فيام النس تتاء والش تتقاب ،الذين ييملون
إنتار ا اصت ت ت ت تتي وال بوم احليوانية ومنتيات ال اابت ومصت ت ت ت تتايد اه ا وتببية اهحياء املائية ،وجتاياها ،وتوزيياا ،والتيارم
دعما لألمنال ال ذائية الصتتحية وستتوف تواصت املنظمة مشتتارإلتاا
فياا ،وتستتويقاا ،وبيياا ،واستتتاالإلاا ،والت لةص مناا ً
ضت تا مياات اهجاام
االست ترتاتييية مع الكيامت الشت تبيكة املتيددم اهطباف م منظمة التيارم الياملية وس تتوف تست ت ة ب أي ً
21
الدستتتورية للمنظمة م االتفاقية الدولية لوقاية النقااتت ،وهياة املوارد الوراثية لألاذية والاراعة ،وهياة الدستتتور ال ذائي
أيضا من عال منصات التنسيق ات الصلة بشأن اهمن ال ذائي والت ذية على املستو ت الياملية
وسوف تيم املنظمة ً
واإلقليمية والوطنية ،ا لأل شت ت تتقكة الت ذية لألمم املتحدم ،واحلبإلة املينية بتيايا الت ذية ،وننة اهمن ال ذائي الياملي
 19منظمة اهاذية والاراعة
 20منظمة اهاذية والاراعة 2019
(البعصةCC BY-NC-SA 3.0 IGO :
 21إن هياة الدستور ال ذائي رإلن مبإلاي لربمم املواصفات ال ذائية املشرت بني منظمة اهاذية والاراعة ومنظمة الصحة الياملية
2017

النصويف اهساسية ملنظمة اهاذية والاراعة لألمم املتحدم اناء اهو واناء ال اين روما
ا الت ذية ،يف [ 119النست ت ت ة اإلنكلياية روما
تقييم است ت ترتاتييية منظمة اهاذية والاراعة ور يتاا لليم
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وتضت لع إل وإلالة وإل منصتتة بدولر فبيد ىلقيق أهداف التنمية املستتتدامة واههداف الياملية املتستتقة للت ذية لو عام
 ،2030و اختا اإلجباءات لالرتقاء بيقد اهمم املتحدم لليم من أج الت ذية

نيًا -نطا االسرتاتيجية

 -16ىلدد االس ت ت ترتاتييية ر ية املنظمة ومامتاا ا الت ذية وتوفةب اإلطار الذي تست ت تترتشت ت تتد به اهنش ت ت ت ة ا ددم على
املستويني الياملي وامليداين الفرتم  2025-2021لتس ة ميااا التياونية ىلقي ًقا هلذه الب ية
 -17وىلدد االسرتاتييية االت اليم البئيسية املتةسقة مع الوظائف اهساسية للمنظمة والنتائ املنشودم من عملاا
ا الت ذية (الشكل  2إلما أيا مصحوبة اطار للمساءلة ادد النوات واملؤشبات ا ددم حىت عام  ،2025وخب ة
تقني إليف ستتتقوم املنظمة بتحقيق هذه النوات وستتيتم االل ت الع ينش ت ة ددم إطار خت ي اليم الستتنوي
للتنفيذ ة
ملكاتب املنظمة
 -18وتس ت ت ت تتتند االست ت ت ت ترتاتييية إىل اناود الس ت ت ت تتابقة والباهنة امللحوظة وتن قق على م عم املنظمة املتيلةق ابهمنال
ال ذائية والت ذية ،ا لأل إنتار اهاذية (ا اص ت ت ت ت ت تتي  ،وال بوم احليوانية ،وال اابت ،ومص ت ت ت ت ت تتايد اه ا  ،وتببية اهحياء
املائية  ،وست ت تتالس ت ت ت القيمة ال ذائية ،وبياات اهاذية ،وست ت تتلو املست ت تتتالكني ،وعلى عملاا ا الست ت تتياست ت تتات ،ودعم
االس ت ت ت تتت مار ،والقيامت ،والتأهب حلاالت ال وارئ وبناء القدرم على الص ت ت ت تتمود وجااا ،واملناخ ،وإدارم املوارد ال قييية،
والتنوع القيولوجي ،وس ت ت ت تتالمة اهاذية ،واحلماية االجتماعية ،والتيارم ،واإلحص ت ت ت تتاءات ،والشت ت ت ت تباإلات ،واليلوم واالبتكار،
واملساوام بني اننسني ،واالست مارات ،من مجلة االت أعبى

لثًا -املبادئ التوجيهية

تقب املنظمة ينه لكي ىلدا الست ت تتياست ت تتات واإلجباءات (أي الست ت تتياست ت تتات والقوانني واالست ت تتت مارات واالبتكارات
-19
ة
أثبا على ن اق واسع إلاتحة أمنال اذائية صحية:
واملمارسات على امتداد النظم الاراعية وال ذائيةً ،
(أ

جيب ن يكون الناس حمور االهتماض .جيب أن يكون فام حيام الناا واحتياجاام نق ة القداية لتحديد
إليف ميكن للس ت ت ت ت ت تتياس ت ت ت ت ت تتات واإلجباءات النظم الاراعية وال ذائية أن ىلدا اهثب اهإلرب على اهمنال
ال ذائية الصتتحية وجيب أن تكون هذه اهمنال متاحة ،وميستتورم الكلفة ،وستتالة الوصتتو إلياا ،ومققولة
ثقافيًا وجذابة لألش ايف القياات واهقاليم اليت يييشون فياا وجيب مجع القيامت واهدلة وىلليلاا
سياق حيام الناا؛

اثرا عميقة على
(ب والتكيّم مل السخ خ خ خ خخياقا اؤلية والقطرية واإلقليمية مر حيوب .ترت الس ت ت ت ت ت تتياقات ً
الس ت تتياس ت تتات واإلجباءات امل لوب اعتمادها؛ ويض ت تتمن التكيةف ا لي تلقية احتياجات الناا س ت تتياق
ويتيني على
وتنوع احللو ؛ ة
تنوع النظم الاراعية وال ذائية واهمنال ال ذائية ة
حياام وممارست ت ت تتاام ومثةة ة
ضت ت ت تا وأن
موج ًاا حنو االحتياجات اإلقليمية والق بية وا لية وأن يس ت ت تتتييب هلا أي ً
عم املنظمة أن يكون ة
امليمق البامي إىل ىللي وىلديد القيود واحللو واخليارات الفيالة املتاحة
مي ةكن امللكية من عال اليم
ة
لالست مارات؛
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(ر

وال ميكظ تر حد ةلم الركب .جيب ل ت تتمان وص ت تتو انميع على حنو منص ت تتف إىل اهمنال ال ذائية
الصتتحية على مجيع املستتتو ت ،إلما جيب ولتتع الستتكان املامشتتني صتتدارم اهولو ت وجيب محاية
س ت ت ت ت تتق عي اهشت ت ت ت ت ت ايف الياملني النظام الاراعي وال ذائي ،ن فيام املنتيني أص ت ت ت ت تتحاب احليازات
ض ت تا لش ت تتم
الص ت ت ةم ،ودعماا فض ت تالً عن محاية ودعم أمناطام ال ذائية وت ذيتام؛ وينق ي بذ اناود أي ً
فاات مامشة أعبى م الشقاب ،والسكان اهصليني ،واليما املااجبين ،واهش ايف وي اإلعاقة؛

(د

واملسخ خ خخاواة ب اجلنس خ خ خ ابلغة األمهية .جيب ىلقيق املس ت ت تتاوام بني اننس ت ت تتني على امتداد النظم الاراعية
ض ت ت تا عامالت على امتداد النظام
وال ذائية فدور النس ت ت تتاء ال يقتص ت ت تتب على تقدميان البعاية لل ة ،فان أي ً
الاراعي ال ذائي ا يش تتم ممارس تتة ص تتيد اه ا والاراعة والتيارم ،من بني وظائف أعبى وينق ي دعم
املبأم إلقائدم للت ية وتفادي اناثر اننسانية السلقية؛
وينبغي للجهود ن تس خ خ خ خ خختند إىل اإلعمال التدرجيي للسق يف غذاة كاف .إن احلق اذاء ل
إلاف
يتحقق عندما اصت ت إل إنس تتان" ،وحده أو ابلتض تتافب مع اةه ،على اذاء ل
إلاف أو على اإلمكامت

(ه

الكفيلة ابحلصتتو عليه ،من الناحيتني املادية واالقتصتتادية و إل اهوقات " وهذا ييين "توافب اهاذية
ابلكمية والنوعية الكافيتني لتلقية االحتياجات الت ذوية لألفباد ،من دون أي مواد مض ت ت ت ت ت ةتبم ،وبش ت ت ت ت تتك
مققو ثقافة مييةنة" [و إمكانية احلصت ت ت ت تتو على هذه اهاذية ب بق مست ت ت ت تتتدامة ال تتيارخل مع
22
التمتع قوق إنسانية أعبى"

22

(و

وا اجة ماسخة إىل االبتكار .يستتتوجب ىلقيق املايد من الت ية الالزم ،على ن اق واستتع ولتتمن اندو
الامين ا دد لقلوس أهداف التنمية املستتتدامة ،تييي وتةم االبتكارات الستتياستتاتية واملؤس تستتية والتنظيمية
التكنولوجية واالجتماعية واملالية ،وتوس ت ت ت تتيع ن اقاا ،ا لأل البقمنة ونق التكنولوجيا وتقنياا حىت
اميشا
السياقات اهبيد مسافةً واهإل ب ً

(ز

اخ خ خا مس خ خختدامة و خ خخاملة وقادرة على الا خ خخمود .جيب أن
وجيب ن تكون النظس الزراعية والغذائية ي ً
تكون النظم الاراعية وال ذائية مس تتتدامة وش تتاملة وقادرم على الص تتمود لكي تنت اهاذية الض تتبورية لنم
دعما لتحقيق أهداف التنمية املس ت تتتدامة ولدى النظم الاراعية وال ذائية املس ت تتتدامة قواعد
اذائي ص ت تتحي ً
اقتصتتادية واجتماعية وبياية لتتبورية لتوليد أمنال اذائية صتتحية انن ولألجيا املستتتققلية وتستتمح القدرم
بتحم الص ت تتدمات النظم الاراعية وال ذائية ،والتأقلم
على الص ت تتمود للميتميات ا لية واملؤس ت ت تس ت تتات ة
التحو بفيلاا وتسمح الشمولية لألش ايف املامشني والضيفاء
مياا ،والتيا مناا ،والتكيةف مياا ،و ة
ابالس ت ت ت ت تتتفادم من الفبيف اليت تتيحاا النظم الاراعية وال ذائية ابلتايل ،ينق ي على النظم الاراعية وال ذائية
أن تقل إىل أدىن حد من اثرها الس تتلقية وأن تيظةم اثرها اإلجيابية على النظم اإليكولوجية ،وأن تتكيةف
اليما والفاات املامش ت ت تتة والض ت ت تتييفة
مع ت ةة املناخ وختفف من اثره؛ وأن تدعم س ت ت تتق عي املنتيني و ة
وأجورهم ،وأن توفةب هلم فبيف اليم الالئق؛ وأن ىل ةد من الفاقد واملادر من اهاذية؛ وأن ىلقق اتس ت ت ت تتاق
اهمنال ال ذائية مع قاعدم املوارد القياية ،واملياية االجتماعية وال قافية ،واملت لقات الت ذوية

اللينة املينية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال قافية

1999

التيليق اليام  :12احلق ال ذاء الكا (املادم
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(ح

نظبا إىل تيدد اناات الفاعلة املينية ت ية النظم الاراعية وال ذائية،
والعمل مظ راكا
روربً .
مثة حاجة إىل تست ت ت ت ت ت ت ة اخلربات وامليارف القائمة بش ت ت ت ت ت تتأن النظم الاراعية وال ذائية من أج تنفيذ هذه
االس ت ترتاتييية وإحداا أثب على ن اق واس تتع ومع أن اهمنال ال ذائية الص تتحية حيوية ،تش تتك إاتحتاا
بد جانب واحد من التصدي لسوء الت ذية جبميع أشكاله؛ ومن الضبوري اليم مع أصحاب املصلحة
توال إىل أص ت ت تتحاب املص ت ت تتلحة الق اعني اليام واخلايف ممةن يؤثبون
ما بيد النظم الاراعية وال ذائية ،وص ت ت ت ً
على احلماية االجتماعية ،واملياه ،واإلصحاح والنظافة الصحية ،والنظم الصحية ،من بني أمور أعبى

 -20تتم ر ية املنظمة بشتتأن الت ذية
مستدامة وشاملة وقادرم على الصمود

ابعا -الرؤية واملهمة
رً

عامل يتقع فيه الناا أمجيني أمناطًا اذائية صتتحية بفض ت نظم زراعية واذائية

 -21وىلقي ًقا هلذه الب ية ،تقضت ت تتي مامة املنظمة ا الت ذية ابلتصت ت تتدي لست ت تتوء الت ذية جبميع أشت ت تتكاله من عال
اإلسباع ت قيق السياسات واإلجباءات املؤثبم على امتداد النظم الاراعية وال ذائية إلاتحة أمنال اذائية صحية لليميع
 -22ومن عال هذه املامة ،و ميبخل الست ت ت تتيي إىل ىلقيق الت لةع إىل ت ذية أفض ت ت ت ت  ،ست ت ت تتتست ت ت تتاهم املنظمة
املقاصد اخلاصة يهداف التنمية املستدامة ،ا فياا أهداف التنمية املستدامة  1و 2و 3و 10و 12و 14و17

بلوس

مقني الش خخكل  ،2فإن جناح هذه االس ت ترتاتييية يكمن أن ين ةفذ مجيع أصت تتحاب املصت تتلحة (الفقبم
 -23وإلما هو ة
 15س ت تتياس ت تتات وإجباءات على ن اق واس ت تتع على امتداد النظام الاراعي وال ذائي ا يتناس ت تتب مع ىلقيق أهداف التنمية
املستدامة إلحداا اناثر التالية:
(أ

تقوم الاراعة وس ت تتالس ت ت ت اإلمدادات ال ذائية 23انتار اهاذية اليت تس ت تتاهم اهمنال ال ذائية الص ت تتحية،
وبتياياها وتوزيياا وإعدادها والتيارم فياا وتس ت ت ت ت ت تتويقاا وبيياا وتقدمياا واحلد من الفاقد واملادر مناا،
وروال وقدرم
ا لأل من عال ىلست ت تتني ست ت تتالمتاا ،مع جي النظم الاراعية وال ذائية أإل ب است ت تتتدامة ً
على الصمود؛

(ب و جتي بياات اهاذية اهمنال ال ذائية الص ت ت ت تتحية متاحة ،وميس ت ت ت تتورم الكلفة ،وس ت ت ت تتالة الوص ت ت ت تتو إلياا،
ومأمونة ،ومققولة ثقافيًا ،وج ةذابة ،ومتةست ت تتقة مع اخل ول التوجياية الوطنية املست ت تترتشت ت تتدم ابهدلة بشت ت تتأن
اهمنال ال ذائية القائمة على اهاذية ،واملواصت ت ت تتفات املتيلةقة بست ت ت تتالمة اهاذية وجوداا ،واملمارست ت ت تتات
القياية انيدم ،حسب االقتضاء؛
(ر

ويتمتع املستالكون بقدرم الوصو  ،والوسائ  ،والتحفيا ،واإلمكامت الالزمة التقاع أمنال اذائية صحية
وامل القة هبا

ةامسا -جماال العمل والنتائج
ً
 23أي سالس إمدادات ا اصي  ،وال بوم احليوانية ،ومنتيات ال اابت ومصايد اه ا وتببية اهحياء املائية
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 -24ستدعم املنظمة أصحاب املصلحة إلافة (الفقبم
سة االت عم (الشكل  2وإجباءات مرتاب ة:
(أ

15

ليفسباع

ت قيق السياسات واإلجباءات املؤثبم من عال

ا أن املنظمة تتوىل الب دم على الصتتييد الياملي توفة مستتتودع عام للقيامت ال ذائية والقيامت املتيلقة
ابهاذية والنظم الاراعية وال ذائية املتص ت ت ت ت ت تتلة ابهمنال ال ذائية ،س ت ت ت ت ت تتيتم ا عملاا اهو ما ص
الت تتذيتتة توليتتد القيتتامت املتيلةقتتة ابهمنتتال ال تتذائيتتة الص ت ت ت ت ت تتحيتتة والنظم الاراعيتتة وال تتذائيتتة ،وجتميياتتا
وتشاطبها؛

(ب وااشتيًا مع وظيفة املنظمة املتم لة مجع امليلومات املتيلقة ابلت ذية واهاذية والاراعة وىلليلاا وتفستةها
ونش ت تتبها ،س ت تتيقض ت تتي ا اليم ال اين بتوليد اهدلةة عن اخليارات املتاحة للس ت تتياس ت تتات واإلجباءات على
امتداد النظم الاراعية وال ذائية (س تتالست ت اإلمدادات ال ذائية ،وبياات اهاذية ،وس تتلو املس تتتالأل اليت
تتيح اهمنال ال ذائية الص ت ت ت تتحية وعن املقايض ت ت ت تتات وأوجه التخزر مع نتائ أعبى عاص ت ت ت تتة ابلنظم الاراعية
وال ذائية ،وجتميياا وتشاطبها؛
(ر

ولتفيي دور املنظمة إل بف جامع مل تلف أص ت ت ت تتحاب املص ت ت ت تتلحة ،س ت ت ت تتيتم ا اليم ال الا املتيلةق
ابلت ذية عقد احلوارات واملش تتارإلة فياا لتحفيا اتس تتاق الس تتياس تتات واليم انماعي على امتداد النظم
الاراعية وال ذائية من أج أمنال اذائية صحية؛

(د

تتنادا إىل التيارب الس ت ت ت ت ت تتابقة ت ويب ع ةدم اهدوات ووحدات التيلةم اإللكرتوين وتقوية القدرات،
واس ت ت ت ت ت ت ً
ستتيتمة ا اليم البابع املتيلةق ابلت ذية بناء القدرم الفنية والستتياستتاتية الالزمة لتصتتميم الستتياستتات
واإلجباءات املؤثبم وتنفيذها وتوسيع ن اقاا؛

(ه

وابعتقار املنظمة الوإلالة الياملية البائدم املسؤولة عن اهاذية والاراعة ،سيتمة ا عملاا اخلامس املتيلةق
ابلت ذية الدعوم إىل اتقاع أمنال اذائية صحية ولمان االلتاام هبا إل اية ات اهولوية من أج حوإلمة
الت ذية والنظم الاراعية وال ذائية
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الشكل  -2مسار أتثري رؤية املنظمة واسرتاتيجيتها للعمل يف جمال التغذية

 -25النتيجة  -1البياان  .يس ت ت ت ت تتت دم ص ت ت ت ت تتانيو القبارات املايد من القيامت ات النوعية اهفضت ت ت ت ت ت لتوجيه اعتيار
الس ت تتياس ت تتات واإلجباءات املؤثبم وتص ت تتميماا وتنفيذها على امتداد النظم الاراعية وال ذائية من أج أمنال اذائية ص ت تتحية
بفض ت ت ت جاود املنظمة البامية إىل إاتحة القيامت وجيلاا مفاومة و ات ص ت ت تتلة  24ولتحقيق هذه النتيية ،س ت ت تتتقوم املنظمة
بتوليد القيامت املتيلةقة ابهمنال ال ذائية للناا والنظم الاراعية وال ذائية ،وجتميياا وتشت ت ت تتاطبها وست ت ت تتتقوم املنظمة بصت ت ت تتورم
عاصة ا يلي:
 1-1توليتتد القيتتامت واملقتتاييس املتيلةقتتة ابهمنتتال ال تتذائيتتة للنتتاا والنظم الاراعيتتة وال تتذائيتتة (م ت تبإليقتتة اهاتتذيتتة
واس ت تتتاالإلاا وس ت تتالمتاا وجوداا ،واالحتياجات من امل ذ ت ،واملش ت تتورم اليلمية لتوجيه مواص ت تتفات اهاذية ،واهمن
ال ذائي ،وامليتقدات واملمارست ت تتات ال ذائية االجتماعية وال قافية؛ وإنتار اهاذية ،والتيارم فياا والست ت تتياست ت تتة اخلاصت ت تتة
وتصورها وتشاطبها
ابلسلع الاراعية ،والفاقدراملادر مناا ،وأسيار اهاذية اهلامة لألمنال ال ذائية الصحية  ،وجتميياا ة
يدا بيد
ومشت تتارإلتاا ونشت تتبها من عال منصت تتات املنظمة ،ا لأل املنصت تتة ان بافية املكانية اخلاصت تتة قادرم اليم ً
واةها من املنص ت تتات وبذلأل ،ست ت ترتةإلا املنظمة على تص ت تتنيف ،حي ما أمكن ،القيامت ات الص ت تتلة ابهشت ت ت ايف
املامش ت تتني؛
اجملتميات البيفية الذين ييتمدون س ت تتق عيش ت تتام على النظام الاراعي وال ذائي؛ والس ت تتكان احلضت ت تبيني ة
والنست ت تتاء (بيامت مصت ت تتنةفة ست ت تتب نوع اننس واهطفا الص ت ت ت ار؛ والشت ت تتقاب؛ والست ت تتكان اهصت ت تتليني؛ واملااجبين؛
أولاعا هشة
واهش ايف وي اإلعاقة؛ واهش ايف الذين يواجاون أزمات إنسانية ،ونااعات و ً
 2-1وتوفة التوجياات واملس ت تتاعدم الفنية هص ت تتحاب املص ت تتلحة اليامليني واإلقليميني والوطنيني وا ليني بش ت تتأن مجع
القي تتامت وىلليلا تتا واإلبالس عنا تتا ،تتا يشت ت ت ت ت ت تم ت دعم البقمن تتة ونق ت التكنولوجي تتا ،وإليفي تتة فام تتتداعي تتات القي تتامت
واس ت تتت دا ماا ونقلاا يا تس ت تترتش ت تتد هبا الس ت تتياس ت تتات واإلجباءات إلاتحة أمنال اذائية ص ت تتحية وس ت تتيش ت تتم لأل
24

ستتم ميانة القيامت بناء على سياسات املنظمة حلماية القيامت
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التوجياات املس ت ت ت ت تتتادفة للتحلي الق بي املش ت ت ت ت تترت لألمم املتحدم وإطار عم اهمم املتحدم للتياون ا التنمية
املستتتدامة وإطار الرب ة الق بية التاليني ،ونمع وىللي القيامت عن مؤشتبات أهداف التنمية املستتتدامة على الصتتييد
الق بي
 3-1ورص ت تتد مؤشت ت تبات أهداف التنمية املس ت تتتدامة ات الص ت تتلة ابهمنال ال ذائية واليت ا املنظمة اناة الباعية هلا
لتسرتشد هبا عملية صنع القبارات وتتقةع التقدم ا بز ابجتاه ىلقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة

 -26النتيجة  -2األدلة .يس تتت دم ص تتانيو القبارات موعةً أإلرب من اهدلة لتوجيه اعتيار الس تتياس تتات واإلجباءات
املؤثبم واملتستتقة وتصتتميماا وتنفيذها على امتداد النظم الاراعية وال ذائية من أج أمنال اذائية صتتحية ،إلما قام املنظمة
بتيميياا ومش ت تتارإلتاا وتيس ت تتةها ولتحقيق هذه النتيية ،س ت تتتقوم املنظمة بتوليد اهدلةة عن اخليارات املتاحة للس ت تتياس ت تتات
واإلجباءات على امتداد النظم الاراعية وال ذائية إلاتحة اهمنال ال ذائية الص ت تتحية وعن املقايض ت تتات وأوجه التخزر مع نتائ
أعبى عاصة ابلنظم الاراعية وال ذائية ،وجتميياا وتشاطبها وستقوم املنظمة بصورم عاصة ا يلي:

 1-2توليد اخليارات للستتياستتات واإلجباءات اليت تق ةشتب احداا أثب على امتداد النظم الاراعية وال ذائية ،وجتميياا
وتش تتاطبها ومش تتارإلتاا إلاتحة أمنال اذائية ص تتحية ،ا لأل الس تتياس تتات ،والقوانني ،ومواص تتفات هياة الدس تتتور
ال ذائي والنص تتويف ات الص تتلة ،واملمارس تتات وامليارف اهص تتلية ،واالس تتت مارات ،واالبتكارات ،واإلجباءات املتيلةقة
جبي النظم الاراعية وال ذائية أإل ب استتدامة ورولية وقدرم على الصتمود ،م عفض أوجه انيدام الكفاءم النظام؛
واحلد من الفاقد واملادر من اهاذية؛ وز دم تنوع اهاذية م منتيات الاراعة ومصت ت ت ت ت تتايد اه ا وال اابت؛ وز دم
وعي املستالأل وطلقه على اهمنال ال ذائية الصحية؛
 2-2وتوليد ومش ت تتارإلة اهدلة املتيلةقة ابملقايض ت تتات وأوجه التخزر بني اخليارات املتاحة للس ت تتياس ت تتات واإلجباءات من
أج إاتحة أمنال اذائية ص ت ت تتحية ،ومع النتائ االجتماعية (أي ميارف الش ت ت تتيوب اهص ت ت تتلية وثقافااا واملس ت ت تتاوام بني
اننستتني واالقتصتتادية (أي قدرم املاارعني أصتتحاب احليازات الص ت ةم على االستتتمبار ،والتنمية االقتصتتادية ،واليم
الالئق والقياية (أي ت ةة املناخ ،والتنوع القيولوجي ،وتدهور الرتبة واملياه املرتتقة عن النظم الاراعية وال ذائية ،واهدلة
املتيلةقة بقيمة اتساق السياسات م هذه النتائ
 3-2واليم من عال الش ت ت تباإلات والتوجياات االس ت ت ترتاتييية على تيست ت تتة توليد اهدلة لبصت ت تتد اثر الست ت تتياست ت تتات
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

 -27النتيجة  -3اتسا السياسا والعمل اجلماعي .يوجد اتساق أإلرب بني السياسات املصممة لتحقيق نتائ
الت ذية والنتائ االجتماعية واالقتص تتادية والقياية للنظم الاراعية وال ذائية وهنا عم مجاعي أإلرب ا اهمنال ال ذائية
الصت ت ت ت ت تتحية إلنتيية لقيام املنظمة بيقد احلوارات واملشت ت ت ت ت تتارإلة فياا ولتحقيق هذه النتيية ،ست ت ت ت ت تتوف تيقد املنظمة احلوارات
(االجتماعات واملؤابات والقمم أو اهحداا االفرتالية املماثلة وتشار فياا لتحفيا اتساق السياسات واليم انماعي
على امتداد النظم الاراعية وال ذائية من أج أمنال اذائية صحية وستقوم املنظمة بصورم عاصة ا يلي:
 1-3عقد حوارات متيددم أصحاب املصلحة على الصييد الياملي واإلقليمي والوطين حو إليفية ىلسني االتساق
بني الس ت تتياس ت تتات واإلجباءات املص ت تتممة إلاتحة أمنال اذائية ص ت تتحية وبلوس نتائ اجتماعية واقتص ت تتادية وبياية أعبى

PC 130/5

16

ابجتاه ىلقيق أهداف التنمية املستدامة (أوجه التخزر  ،واملشارإلة هذه احلوارات ومناقشة إليفية التصدي للمقايضات
امل ةم لليد ومن عال القيام بذلأل ،تظاب املنظمة إلياة فاعلة موثوقة لتيسة احلوار وتيايا الفام املشرت وجتاوز
اليباقي أمام الت ية ،مع اإلقبار ابعتالالت القوى
 2-3واليم مع اناات الفاعلة الق اع اخلايف واملؤس ت ت تس ت تتات املالية واالس ت تتت مارية ب بق ابتكارية للتوص ت ت ت إىل
أمنال اذائية صت تتحية متأتية من النظم الاراعية وال ذائية املست تتتدامة والشت تتاملة والقادرم على الصت تتمود ،من عال منا ر
اهعما انديدم ،ور دم اهعما  ،وفبيف التموي للمؤسسات الص ةم واملتوس ة احليم ،والشباإلات ،مع جتنةب
الوق نفسه تضارب املصاحل وف ًقا لقواعد املنظمة لليم مع هذه اناات الفاعلة25؛
 3-3والتياطي مع مم لي اجملتمع املدين والشت ت تتيوب اهصت ت تتلية وأصت ت تتحاب املصت ت تتلحة انعبين اإلجباءات انماعية
الياملية واإلقليمية والوطنية اليت ا ةفاها التوص ت ت ت ت ت إىل توافق انراء بشت ت ت ت تتأن دور النُا القائمة على اهاذية واهمنال
ال ذائية الصحية إىل جانب سق أعبى للتصدي لسوء الت ذية جبميع أشكاله

 -28النتيجة  -4القدرا ييم أعض ت ت تتاء املنظمة وأص ت ت تتحاب املص ت ت تتلحة على املس ت ت تتتوى الياملي واإلقليمي والوطين
وا لي على تنفيذ السياسات والقوانني واملمارسات واالست مارات واإلجباءات املقتكبم على ن اق واسع على امتداد النظم
الاراعية وال ذائية إلاتحة أمنال اذائية صت ت تتحية نتيية أنش ت ت ت ة تيايا القدرات اليت تقوم هبا املنظمة ولتحقيق هذه النتيية،
ستتتقين املنظمة القدرم الفنية والستتياستتاتية الالزمة لتصتتميم الستتياستتات واإلجباءات املؤثبم وتنفيذها وتوستتيع ن اقاا وستتتقوم
املنظمة بصورم عاصة ا يلي:
ا الس ت ت تتياس ت ت تتات واملس ت ت تتاعدم الفنية  ،ا لأل من عال التياون ما بني بلدان
 1-4توفة املس ت ت تتاعدم
اننوب والتياون ال الثي ،لتيايا قدرات وال ت تتيي الس ت تتياس ت تتات وص ت تتانيي القبارات ،ا لأل الربملانيني واناات
املينية ابلتنفيذ ،لتصتتميم الستتياستتات واإلجباءات وتنفيذها وتوستتيع ن اقاا على امتداد النظم الاراعية وال ذائية من
أج إاتحة أمنال اذائية صحية ،مع دعم الوق نفسه نتائ أعبى متيلةقة ابلنظم الاراعية وال ذائية
 2-4وتوفة مواد التدريب ،والتوجياات القائمة على اهدلة ،وع ةدم اهدوات ،واملشت ت ت ت تتورم بشت ت ت ت تتأن البقمنة وطبق التيليم
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
 3-4وتيايا قدرات اجملتمع املدين ،ومؤس ت تست تتات القحوا ،واهوست تتال اهإلادميية ،وعدمات اإلرشت تتاد االست تتتشت تتاري
والاراعي البيفي ،ومؤس تستتات املاارعني ،و موعات الستتكان اهصتتليني ،واجملموعات الشتتقابية ،واملدارا لقلورم وتنفيذ
وتقييم تدعالت فيالة و ددم السياق للتوعية والتيليم ات صلة بدور الاراعة ،وسالس اإلمدادات والقيمة ،وبياات
اهاذية ،واملس ت ت ت تتاوام بني اننس ت ت ت تتني ،وإدارم املوارد ال قييية ،وت ةة املناخ ،وس ت ت ت تتلو املس ت ت ت تتتالكني إلاتحة أمنال اذائية
صحية

 25على هذا النوع من االلتاامات أن ي قق وف ًقا السرتاتييية املنظمة إلشبا الق اع اخلايف
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 -29النتيجة  -5الدعوة وااللتزاض .تلتام اهلياات الياملية واإلقليمية والوطنية التاامًا أقوى ابهمنال ال ذائية الص ت ت تتحية
بستتقب ما تقدمه املنظمة من دعم حلوإلمة الت ذية والنظم الاراعية وال ذائية والدعوم بشتتأيا ولتحقيق لأل ،ستتتقوم املنظمة
اب لدعوم إىل اتقاع أمنال اذائية ص ت ت ت ت تتحية ول ت ت ت ت تتمان االلتاام هبا إل اية ات اهولوية من أج حوإلمة الت ذية والنظم الاراعية
وال ذائية وستقوم املنظمة بصورم عاصة ا يلي:
 1-5الرتوي إلدرار اهمنال ال ذائية الصت ت تتحية ابعتقارها هدفًا للست ت تتياست ت تتات واإلجباءات على امتداد النظم الاراعية
وال ذائية االتفاقات الياملية واإلقليمية والوطنية ات الص ت تتلة ،والقوانني ،ومواص ت تتفات الدس ت تتتور ال ذائي والنص ت تتويف
ات الص تتلة ،واالس تتت مارات و ليات التموي  ،وأنش ت ة التوعية ،واليمليات املتيددم أص تتحاب املص تتلحة ،والتوجياات
على املس تتتوى الق بي ،ا لأل من عال تقدمي الدعم النش ت للتوجياات املتيددم اهطباف إلتلأل الص تتادرم عن
ننة اهمن ال ذائي الياملي ،ا لأل اخل ول التوجياية بش ت تتأن النظم ال ذائية والت ذية للينة اهمن ال ذائي الياملي
وعرب القحا إليفية قيام اهبياد امل تلفة للتيارم بتحسني الت ذية؛
 2-5ومواص ت تتلة دعم حوإلمة الت ذية ،وتياياها واملس ت تتامهة فياا على املس ت تتتويني الياملي والوطين من عال االلتاامات
بشت تتقكة الت ذية لألمم املتحدم ،وننة اهمن ال ذائي الياملي ،واحلبإلة املينية بتيايا الت ذية ،واةها من ليات التنست تتيق
واملنصات والشباإلات
 3-5وجي اهمنال ال ذائية الص ت ت ت ت ت تتحية أولوية املنظمة من عال دعم التوفيق بني ر ية املنظمة واست ت ت ت ت ت ترتاتيييتاا
يدا بيد ،والس تتياس تتات انديدم للمنظمة،
لليم
ا الت ذية واملقادرات املؤس تس تتية انديدم ،ا فياا مقادرم اليم ً
واإلطار االس ت ت ت ت ت ترتاتييي انديد وع ة اليم املتوس ت ت ت ت ت ت ة اهج للمنظمة ،وع اليم اخلاص ت ت ت ت تتة ابلس ت ت ت ت تتياس ت ت ت ت تتات
26
واالسرتاتيييات القائمة املنظمة
 -30الرتابط ب النتائج .إن النتائ اخلمس هذه مرتاب ة ومتش ت ت تتابكة وجيب أن يس ت ت تترتش ت ت تتد فام القيامت اليت جيب
توليدها ومشت تتارإلتاا ابمليلومات عن اخليارات الواعدم وعن املقايضت تتات وأوجه التخزر واناثر والتكاليف ا تملة املرتتقة على
يوجاا انتقاء اخليارات املتاحة للست تتياست تتات واإلجباءات اليت
هذه اخليارات و املقاب  ،ميكن نمع القيامت ومقارنتاا أن ة
أثبا وأن يربزا املقايضات ا تملة وتيترب اهدلة بشأن قيمة اتساق السياسات واملقايضات ات
تشة اهدلة إىل أيا ىلدا ً
الصتتلة ابل ة اهمهية لتوجيه احلوار البامي إىل ىلستتني هذا االتستتاق وميانة املقايضتتات ،اهمب الذي يستتمح بدوره بتحديد
أين تكمن احلاجة إىل مايد من اهدلة والقيامت ليستترتشتتد هبا احلوار وجيب أن يستترتشتتد بناء القدرات الفنية والستتياستتاتية
ض تا لتمكني أصتتحاب املصتتلحة من مجع القيامت واهدلة
ابلقيامت واهدلة واحلوار ،ولكن عملية بناء القدرات لتتبورية أي ً
وست تتتتياز التوعية وااللتاامات من عال ز دم القيامت واهدلة واالتست تتاق والقدرات ،وهي ابلتايل م لوبة لضت تتمان أن تفي
حوإلمة الت ذية ابل بخل مناا العتيار السياسات واإلجباءات املؤثبم وتصميماا وتنفيذها

26
التنوع القيولوجي عرب الق اعات الاراعية ( ، 2019وست تتياست تتة املنظمة
ا لأل است ترتاتييية املنظمة بشت تتأن ت ة املناخ ( ، 2017واست ترتاتييية تيميم ة
بشتتأن املستتاوام بني اننستتني ( ، 2013واليم على الاراعة اإليكولوجية ( ، 2018وااللتاامات الباهنة اليت ق يتاا املنظمة ستتياق الياد الدويل اخلايف
ابحلقوق االقتصتتادية واالجتماعية وال قافية ،واخل ة االس ترتاتييية هلياة الدستتتور ال ذائي للفرتم  ،2025-2020واتفاقية القضتتاء على مجيع أشتتكا التمييا
لد املبأم
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سادسا -إطار املساةلة
ً

 -31تتس تتم النظم الاراعية وال ذائية ا ةس ت تنة من أج أمنال اذائية ص تتحية وت ذية أفض ت ت يمهية حا ة لقلوس املقاص تتد
املتص تتلة يهداف التنمية املس تتتدامة ،وال س تتيما اههداف  1و 2و 3و ،12وللمس تتامهة الوق نفس تته ىلقيق مقاص تتد
أهداف التنمية املستدامة  5و 10و 13و 14و 15و 16و17
 -32ويوفةب إطار املس ت ت ت ت تتاءلة (اجلدول  1لية تقوم املنظمة من عالهلا س ت ت ت ت تتاءلة ااا عن اإلجباءات املت ذم لتحقيق
نتائ االسرتاتييية وتيكس مؤشبات النوات درجة إجناز اإلجباءات ا ددم االسرتاتييية واملتصلة بك نتيية وسوف
تبصد التقدم الذي ىلبزه املنظمة تنفيذ اهنش ة البامية إىل إجناز املامة امليلنة لالسرتاتييية ا الت ذية ولقد جبى
تصت تتميم مؤش ت تبات النوات يا تشت تتة على النحو اهم إىل درجة التقدم ا بز بلوس النات مع املواءمة الوق اته
مع ليات البصد املنظمة
 -33وتواص ت املنظمة تقييم جدوى قياا القيامت وجوداا لك ة من املؤش تبات ومن الض تتبوري توعي املبونة مع مبور
الوق الس تت دام القيامت انديدم اليت س تتوف تس تتتند إلياا اخل ة املتوس ت ة اهج للمنظمة للفرتم  2025-2022وإطار
التياون انديد لألمم املتحدم ا التنمية املستدامة وأطب الرب ة الق بية أفض است دام وسوف يتم تيدي املؤشبات
حا مل تؤد إىل مجع ميلومات متينة ومفيدم
ونظبا إىل الن اق الواس ت ت ت تتع ليم املنظمة ا الت ذية ،ال ىلاو هذه االس ت ت ت ترتاتييية تفص ت ت ت تتي اليم أحناء
-34
ً
املنظمة وابلتوافق مع اإلجباءات والقواعد املوحدم للمنظمة وابلتماشت ت تتي مع إطار النتائ امليتمد لل ة املتوس ت ت ت ة اهج
للفرتم  ،2025-2022ستتوف تقوم املكاتب امليدانية للمنظمة بولتتع ع عم مفصتتلة عاصتتة ابلقلدان وتنفيذها لتتمن
عملية إطار الرب ة الق بية وابالستناد إىل التحلي الق بي املشرت لألمم املتحدم وإطار التياون ا التنمية املستدامة؛
وستتوف تقلور الوحدات الفنية املقب البئيستتي للمنظمة ع عم لك فرتم ستتنتني تصتتف اهنش ت ة ا ددم من جانب
إل وحدم تساهم نتائ االسرتاتييية وتتوافق مع إجباءااا
اجلدول  :1إطار املساةلة عظ رؤية املنظمة واسرتاتيجيتها للعمل يف جمال التغذية
النتيجة  :1يسخ خختمدض صخ خخانعو القرارا املزيد مظ البياان ذا النوعية األفاخ خخل لتوجيس اةتيار السخ خخياسخ خخا واإلجراةا املؤثرة وتاخ خخميمها
وتنفيذها على امتداد النظس الزراعية والغذائية مظ جل مناط غذائية صسية

جمال العمل  -1توليد البياان املتعلّقة ابألمناط الغذائية الاسية والنظس الزراعية والغذائية وجتميعها وتشاطرها
النواتج

املؤ را

الناتج  :1-1توليتد القيتامت واملقتاييس املتيلةقتة برتإليقة  - 1-1عدد القلدان اليت لدياا بيامت اذائية عالية انودم يتم جتميياا وتصت ةتورها وتصتتنيفاا
اهاذية ،واهمنال ال ذائية ،وامليتقدات واملمارس ت ت ت ت ت ت تتات سب نوع اننس ومشارإلتاا على منصات املنظمة
ال تتذائي تتة االجتم تتاعي تتة وال ق تتافي تتة ،وس ت ت ت ت ت تتالم تتة اها تتذي تتة
وجودا تتا ،واهمن ال تتذائي ،والنظم الاراعي تتة وال تتذائيتتة1-1 ،ب -عدد القلدان اليت تتقاسم القيامت من عال املنصة املكانية ان بافية ملقادرم اليم
وتصورها وتشاطبها ومشارإلتاا
يدا بيد لتست تترتش ت تتد هبا عملية ص ت تتنع القبارات بشت تتأن اهمنال ال ذائية الصت تتحية والنظم الاراعية
ً
وجتميياا ة
وال ذائية
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الناتج  :2-1توفة التوجياات واملستتاعدم الفنية ،ا  - 2-1عتتدد القلتتدان اليت قتتدم ت هلتتا املنظمتتة التتدعم نمع القيتتامت واملقتتاييس عن تبإليقتتة
لأل التوجياات املس ت ت تتتادفة للتحلي الق بي املش ت ت تترت اهاذية ،واهمنال ال ذائية ،وامليتقدات واملمارست ت تتات ال ذائية االجتماعية وال قافية ،وست ت تتالمة
لألمم املتحتتدم ونمع وىلليت القيتتامت عن مؤش ت ت ت ت ت ت تبات اهاذية ،واهمن ال ذائي ،والنظم الاراعية وال ذائية ،وفاماا واست داماا ومشارإلتاا
أهداف التنمية املست ت ت تتتدامة ات الصت ت ت تتلة على الصت ت ت تتييد
الق بي ،بشت ت ت ت ت ت تتأن مجع القيامت وىلليلاا واإلبالس عناا 2-1ب -عدد التحليالت الق بية املشرتإلة لألمم املتحدم اليت تتضمن مجع القيامت ال ذائية
وإليفي تتة فام ت تتداعي تتاا تتا واست ت ت ت ت ت تتت تتداما تتا ونقلا تتا ي تتا وىلليلاا واإلبالس عناا ليست ت تترتش ت تتد هبا إطار التياون لألمم املتحدم ا التنمية املس ت تتتدامة
تست ت ت تترتش ت ت تتد هبا الست ت ت تتياست ت ت تتات واإلجباءات إلاتحة أمنال بدعم من املنظمة
اذائية صحية
الناتج  :3-1رصتتد مؤش تبات أهداف التنمية املستتتدامة  - 3-1عدد مؤش ت ت تبات أهداف التنمية املس ت تتتدامة ات الص ت تتلة املتيلةقة ابهاذية أو اهمنال
ات الصتتلة ابهمنال ال ذائية لتستترتشتتد هبا عملية صتتنع ال ذائية أو الت ذية واملقلة ة إىل اهجاام البائسية املنظمة إل سنتني
القبارات وتتقةع التق تتدم ا بز ابجت تتاه ىلقيق مق تتاص ت ت ت ت ت ت تتد
أهداف التنمية املستدامة
النتيجة  :2يستمدض صانعو القرارا جمموعةً كرب مظ األدلة لتوجيس اةتيار السياسا واإلجراةا املؤثرة واملتسقة وتاميمها وتنفيذها على
امتداد النظس الزراعية والغذائية مظ جل مناط غذائية صسية

جمال العمل  -2توليد األدلّة عظ اخليارا املتاحة للسخ خ خ خ خخياسخ خ خ خ خخا واإلجراةا على امتداد النظس الزراعية والغذائية إل حة األمناط
الغذائية الاسية وجتميعها وتشاطرها ودعس نتائج ةر يف الوقت نفسس
املؤ را
النواتج
الناتج  :1-2جتميع اخليارات املتاحة للست ت ت ت ت ت تتياس ت ت ت ت ت ت تتات  - 1-2عدد القلدان اليت بلة عن است ت ت تتتفاداا من منتيات امليبفةاب املتيلةقة ابملمارس ت ت ت ت تتات
واإلجباءات اليت تق ةشت ت ت تب احداا أثب على امتداد النظم الواعدم واليت متة ولياا من جانب املنظمة أو بدعم مناا لتسرتشد هبا سياسااا وإجباءااا
الاراعية وال ذائية ،وتشاطبها ومشارإلتاا
النخخخاتج  :2-2تولي ت تتد اهدلةت تة بش ت ت ت ت ت ت تتأن أوج ت تته التت تتخزر  - 2-2عدد القلدان اليت بلة عن اس ت تتت دام منتيات امليبفةاب اليت متة ول ت تتياا من جانب
واملقتتايض ت ت ت ت ت تتات املبتق تتة بنا ل النظم الاراعيتتة وال تتذائيتتة املنظمة أو بدعم مناا لتحلي أوجه التخزر واملقايضات
إلاتحة أمنال اذائية ص ت ت ت ت تتحية و اثرها على االس ت ت ت ت تتتدامة
والشمولية واإلنتاجية ،ومشارإلتاا
الناتج  :3-2تيسة توليد اهدلة بشأن اثر السياسات  - 3-2عدد الشت ت ت تباإلات االس ت ت ترتاتييية اهإلادمييةرالقح ية اليت أُقيم لا دم قاعدم امليارف
واإلجباءات املتقية على امتداد النظام الاراعي وال ذائي بشأن اثر السياسات واالست مارات واإلجباءات على امتداد النظام الاراعي وال ذائي إلاتحة
على اهمنتتال ال تتذائيتتة وتكتتاليفاتتا ومنتتافياتتا ،من عال أمنال اذائية صحية
الشباإلات والتحالفات االسرتاتييية
ابتشم منتيات امليبفة امل قوعات التقليدية ،ووسائ اإلعالم البقمية (وسائ التواص االجتماعي وا توى الشقكي  ،وأشبطة الفيديو،

مجلة أمور

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

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

املؤ را
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الناتج  :1-3عقد حوار بني أصت تتحاب املصت تتلحة على  - 1-3عدد احلوارات الياملية واإلقليمية والوطنيةاب اليت عقداا املنظمة ملناقش ت ت ت ت ت ت تتة اهدلةة من
الصييد الياملي واإلقليمي والوطين بشأن الفبيف املتاحة أج ىلس تتني اتس تتاق الس تتياس تتات ،وىلقيق احللو البا ة ،وميانة املقايض تتات الس تتياس تتات
دعما لألمنال ال ذائية الصحية
لتحس تتني اتس تتاق الس تتياس تتات ،وىلقيق التخزر ،وميانة واإلجباءات النظم الاراعية وال ذائية ً
املقتايض ت ت ت ت ت ت تتات امل ةم لليتد إاتحتة اهمنتال ال تذائية
الصتتحية والنظم الاراعية وال ذائية املستتتدامة أو الشتتاملة
أو املنتية
الن خخاتج  :2-3تيم ت ت انات تتات الفت تتاعلت تتة الق ت تتاع  - 2-3عدد االرتقاطات البفيية املستوى بني املنظمة واناات الفاعلة الق اع اخلايف اليت
اخلايف واملؤسسات املالية واالست مارية ب بق ابتكارية تتضمن إجباءات أو است مارات صباة هبدف إاتحة أمنال اذائية صحية
إلاتحتة أمنتال اتذائيتة ص ت ت ت ت ت ت تتحيتة ونظم زراعيتة واتذائية
مستتتدامة وشتتاملة ومنتية ،مع جتنةب الوق نفستته 2-3ب -عدد اهدوات والتوجياات انديدم اليت تضياا املنظمة ملشارإلة الق اع اخلايف ،ا
تض تتارب املص تتاحل وف ًقا لقواعد املنظمة لليم مع هذه
دعما لألمنال ال ذائية الصتتحية و"عدم إحلاق
لأل تلأل اليت تدعم ىلديد املصتتاحل وإداراا ً
اناات الفاعلة
اه ى" ابلت ذية
النتيجة  :3-3تتياون اناات الفاعلة على الصت ت ت ت ت تتييد  - 3-3عدد أصحاب املصلحة املشارإلني شقكات اليم ىل رعاية عقد اهمم املتحدم
اليتتاملي واإلقليمي والوطين الختتا إجباءات مجتاعيتتة ،تا لليم من أج الت ذية
لأل من عال النُا القائمة على اهاذية ،لولتتع
ح ةد لسوء الت ذية جبميع أشكاله
ابيشة احلوار إىل اجتماع ،أو مؤاب ،أو قمة ،أو ما ييادهلا من حدا افرتالي لتقاسم امليبفة ،واملناقشة ،والتفاوخل وبناء التوافق

انراء

النتيجة  :4يعمل عا خ خخاة املنظمة و ص خ خخساب املا خ خخلسة على املس خ خختو العاملي واإلقليمي والوطا واؤلي على تنفيذ الس خ خخياس خ خخا والقوان
واملمارسا واالستثمارا واإلجراةا املبتكرة على نطا واسل على امتداد النظس الزراعية والغذائية إل حة مناط غذائية صسية

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

املؤ را

الناتج  :1-4توفة املست ت ت ت تتاعدم ا الست ت ت ت تتياست ت ت ت تتات
واملست ت ت تتاعدم الفنية لتيايا قدرات والت ت ت تتيي الست ت ت تتياست ت ت تتات
وصانيي القبارات ،ا لأل الربملانيني واناات املينية
ابلتنفيذ ،لتص ت ت ت تتميم الس ت ت ت تتياس ت ت ت تتات واإلجباءات وتنفيذها
وتوس ت ت ت تتيع ن اقاا على امتداد النظم الاراعية وال ذائية من
أج إاتحة أمنال اذائية صت ت ت ت ت ت تتحية ،مع دعم الوق
نفسه النتائ املتيلةقة ابلنظم الاراعية وال ذائية
الناتج  :2-4توفة مواد التدريب ،والتوجياات القائمة
على اهدلت تتة ،وعت ت ةدم اهدوات ،وطبق التيليم املقتكبم،
وامليتتاية لتيايا قتتدرات ص ت ت ت ت ت ت ت تتانيي القبارات احلكوميني
والش ت ت ت تبإلاء على تش ت ت ت ت يص املشت ت ت تتاإل وتبتيب أولو ت
احللو النظم الاراعية وال ذائية من أج إاتحة أمنال
اذائية صحية
الناتج  :3-4تيايا قدرات اجملتمع املدين ،واهوست ت ت ت ت ت تتال
اهإلادميية ،وعدمات اإلرش ت ت ت تتاد االس ت ت ت تتتش ت ت ت تتاري والاراعي
البيفي ،واملدارا لقلورم وتنفيذ وتقييم التدعالت الفيالة
وا ددم الس ت ت تتياق ا التيليم اليت تكون ات ص ت ت تتلة
بدور الاراعة ،وس ت ت تتالست ت ت ت اإلمدادات ،وبياات اهاذية،

 - 1-4عدد القلدان اليت تستفيد من املساعدم ا السياسات واالست مارات واملساعدم
الفنية ( ا لأل شت ت ت ت ت تتك التياون ما بني بلدان اننوب والتياون ال الثي واملس ت ت ت تتاعدم
املقاش ت تتبم االت اإلنتار ،واالست تتت مار ست تتالس ت ت القيمة املست تتتدامة ،وت ة املناخ ،وإدارم
املوارد ال قييية واملساوام بني اننسني إلاتحة أمنال اذائية صحية من عال دعم املنظمة

 - 2-4عدد مواد التدريب انديدم اليت ولت ت ت ت تتيتاا املنظمة ونشت ت ت ت تتباا إلاتحة أمنال اذائية
ص ت ت تتحية ،وتشت ت ت ت يص النظم الاراعية وال ذائية ،وتبتيب أولو ت الس ت تتياس ت تتات واالس ت تتت مارات
واملمارسات على امتداد النظم الاراعية وال ذائية
2-4ب -عدد القلدان اليت ولت ت ت تتي ع وطًا توجياية بشت ت ت تتأن اهمنال ال ذائية القائمة على
اهاذية بدعم من املنظمة
 - 3-4عدد الربام املدرسية لألاذية والت ذية اليت تستفيد من دعم املنظمة
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واملست ت ت ت ت تتاوام بني اننست ت ت ت ت تتني ،وإدارم املوارد ال قييية ،وت ةة
املناخ ،وسلو املستالكني إلاتحة أمنال اذائية صحية
النتيجة  :5تلتزض ا ي ا العاملية واإلقليمية والوطنية التز ًاما قو ابألمناط الغذائية الاسية

جمال العمل  :5الدعوة إىل اتباع مناط غذائية صخ خ خ خ خخسية و خ خ خ خ خخمان االلتزاض ا كغاية ذا األولوية مظ جل حوكمة التغذية والنظس
الزراعية والغذائية
املؤ را

النواتج

الن خخاتج  :1-5الرتوي إلدرار اهمن تتال ال تتذائي تتة  - 1-5عدد مواصت تتفات الدست تتتور ال ذائي أو النصت تتويف ات الصت تتلة اليت توفةب التوجياات بشت تتأن
الصتتحية ابعتقارها هدفًا للستتياستتات واإلجباءات القضت ت ت ت تتا الت ذوية واليت مت اعتمادها بدعم من املنظمة (أو بصت ت ت تتورم مشت ت ت ترتإلة مع منظمة الصت ت ت تتحة
على امتت ت تتداد النظم الاراعيت ت تتة وال ت ت تتذائي ت ت تتة ،الياملية
االتفت تتاق ت تتات الي ت تتامليت تتة واإلقليميت تتة والوطنيت تتة ات
الص تتلة ،والقوانني ،ومواص تتفات الدس تتتور ال ذائي 1-5ب -عتتدد االتفتتاقتتات احلكوميتتة التتدوليتتة اليتتامليتتة واإلقليميتتة اليت تيتتا القضت ت ت ت ت تتا اليت ت ياتتا
والنص ت تتويف ات الص ت تتلة ،واالس ت تتت مارات و ليات أهداف التنمية املست ت ت ت تتتدامة (م ًال :الت ذية ،وت ةة املناخ ،وتدهور املوارد ال قييية ،واملس ت ت ت ت ت ت تتاوام بني
التموي  ،وأنش ت ت ت ت ت ت ت ة التوعية ،واليمليات املتيددم اننسني واليت أدرج اهمنال ال ذائية الصحية ابعتقارها ااية أو هدفًا اسرتاتيييًا
أص ت تتحاب املص ت تتلحة ،والتوجياات على املس ت تتتوى
الق بي ،تتا ل تتأل من عال تق تتدمي ال تتدعم
النشت ت ت ت ت ت ت للتوجيا تتات املتي تتددم اهطباف إلتل تتأل
الصادرم عن ننة اهمن ال ذائي الياملي
الن خخاتج  :2-5دعم احلوإلمت تتة الفيت تتالت تتة للت ت تتذي تتة  - 2-5عدد االرتقاطات االسرتاتييية بني منصات حوإلمة الت ذية الياملية والوطنية واملنظمة
وتياياها واملست ت ت ت تتامهة فياا على املست ت ت ت تتتويني الياملي
والوطين من عال االلتاامتات بشت ت ت ت ت ت تتقكتتة الت تذية
لألمم املتحت تتدم ،وننت تتة اهمن ال ت تتذائي اليت تتاملي،
واحلبإلتتة املينيتتة بتيايا الت تتذيتتة ،واةهتتا من ليتتات
التنسيق واملنصات والشباإلات
ال خن خ خخاتخخج  :3-5ال تتتتوف تيتتق بتتني ر يت ت تتة امل تن تظ تمت ت تتة  - 3-5النستتقة املاوية من الستتياستتات ،واالسترتاتيييات واهطب انديدم للمنظمة اليت وافق علياا
ا الت ذية ،واملقادرات اهجاام البائس ت ت ت ية للمنظمة ،واليت تتض ت تتمن الدعم إلاتحة اهمنال ال ذائية الص ت تتحية بوص ت تتفاا أولوية
واس ترتاتيييتاا لليم
يدا بيد ،اسرتاتييية
املؤس ت ت ت تست ت ت تتية انديدم م مقادرم اليم ً
والس تتياس تتات واالست ترتاتيييات انديدم للمنظمة،
واإلطار االس ت ت ت ترتاتييي انديد واخل ة املتوست ت ت ت ت ة
اهجت ت ت للمنظم ت تتة ،وع اليمت ت ت اخل ت تتاصت ت ت ت ت ت ت ت تتة
ابلسياسات واالسرتاتيييات القائمة املنظمة

سابعا -ةطة التنفيذ
ً

عمال بتوصية تقييم االسرتاتييية السابقة( 27اليت اعتمدت عام  ، 2012تشم هذه االسرتاتييية ع ة تنفيذ
-35
ً
ىل ةدد اليوام التمكينية اليت سوف ىل ةفاها املنظمة أو تضياا من أج تنفيذ االسرتاتييية بشك مجح

 27منظمة اهاذية والاراعة
البعصةCC BY-NC-SA 3.0 IGO :
2019

تقييم اس ت ت ت ترتاتييية منظمة اهاذية والاراعة ور يتاا لليم

ا الت ذية ،يف [ 119النس ت ت ت ة اإلنكلياية روما
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تنظيميا إ ا أريد
يةا
 -36وتت لب مامة املنظمة ال موحة
ً
ا الت ذية ت ً
أن تتكل االس ت ت ت ترتاتييية ابلنياح وينق ي للت ية التنظيمي الفيا أن ييا ثالثة
جوانب املنظمة ،هي :اهش ت ايف واليمليات وال قافة (الشخخكل  28 3وتتستتم
املوارد القش ت تبية ،واملوارد املالية ،ونظم البصت تتد لتصت تتحيح املست تتار وىلست تتينه مع مبور
تتا الت تتذيتتة وس ت ت ت ت ت تتيتيح إعتتداد
الوقت  ،يمهيتتة حتتا تتة لتنفيتتذ عمت املنظمتتة
است ت ترتاتييية إدارم الت ية املنظمة وتنفيذها فبص ت تتة ممتازم مليانة انوانب احلا ة
املتيلةقة ابهش ت ت ت ايف واليمليات وال قافة والض ت تتبورية لتنفيذ اس ت ت ترتاتييية الت ذية بش ت تتك مجح ابعتقارها جاءًا ال يتياأ من
اإلطار االست ت ترتاتييي انديد للمنظمة وس ت تتتكون الس ت تتنة التقوميية  2021اليام ص ت تتفب لالست ت ترتاتييية وس ت تتوف تُ لق عالهلا
اإلجباءات الالزمة لتحفيا الت ية
 -37اهش ت ت ت ايف -اخلربم الت ذية تت لب قيادم املنظمة ا الت ذية اجملموعة الص ت ت تتحيحة من عرباء الت ذية
تامال لالحتياجات إلياء من "عملية
تقييما ش ت ً
املقب البئيس تتي واملكاتب امليدانية وعال اليام ص تتفب ،س تتوف ُجتبي املنظمة ً
مار املاارات املنظمة" اليت ست ت تتوف ىل ةدد اليدد الالزم من املست ت تتؤولني عن الت ذية لالل ت ت ت الع يدوار ملتلفة املنظمة
واليت سيكون من شأيا لمان هذه اخلربم
 -38اهش ت ت ت ت ت ت ايف -التوعية وامليبفة ا الت ذية إن عالقة االس ت ت ت ت ت ترتاتييية ابل بخل من إل موظف تدعم التنفيذ
الفيا لالس ت ت ترتاتييية ،وست ت تتوف تُبفق بتيايا القدرات على إل مست ت تتتو ت املشت ت تتارإلة ةأما اهدوات لتيايا قدرات الش ت ت تبإلاء
ودعما
ض تا لضتتمان تيايا القدرات الداعلية املالئمة
اخلارجيني ا ددم النتيية  4االس ترتاتييية ،فستتوف تُستتت دم أي ً
ً
لتنفيذ االست ت ت ت ت ترتاتييية ،ول ت ت ت ت تتي املنظمة عارطة طبيق لتنمية القدرات :تيايا اهمنال ال ذائية الص ت ت ت ت تتحية من عال النظم
توجه تيايا القدرات على املستتتو ت إلافة ومجيع االحتياجات
الاراعية وال ذائية املستتتدامة ،وهي وثيقة داعلية حيةة ستتوف ة
لألدوار املتنوعة ملوظفي املنظمة
 -39ال قافة -م ا ُاتذى به جت ةس ت تد املنظمة املقادئ اليت تباب نقلاا من عال املشت تتاريع وببام االست تتت مار عرب
إظاار االلتاام ابملقادئ التوجياية لالس ترتاتييية ودعم إاتحة اهمنال ال ذائية الصتتحية ملوظفياا وستتوف تيم املنظمة على
ول تتع قائمة ىلقق لقياة اهاذية الص تتحية ،وهي أدام لدعم مكاتب املنظمة على الص تتييد الياملي من أج توليد بياة أاذية
للموظفني والاائبين تساند مامة االسرتاتييية
ضت ت ت ت ت ت تا أن ين بل مجيع موظفي املنظمة ،من
 -40ال قافة -امللكية انماعية يت لب التنفيذ الناجح لالست ت ت ت ت ت ترتاتييية أي ً
موظفي اإلدارم إىل املوظفني اإلداريني والفنيني ،هذه االس ت ت ترتاتييية املؤس ت ت تس ت ت تتية وأن أيعذوا باماماا وس ت ت تتوف تش ت ت تتك
عنصبا أساسيًا للتوعية وفام االسرتاتييية ودور املنظمة وعملاا
االتصاالت املتينة داع املنظمة (على املستو ت إلافة
ً
ا الت ذية وفيما يت ةة املوظفون مع مبور الامن ،س تتوف تتواص ت االتص تتاالت بش تتأن اهنش ت ة ،وال اية ،والتقدم ا بز
ولقد ش ةكل بلورم االسرتاتييية عملية تياونية ،وسوف يستمب است دام لية التياون (فبيق املاام التقين امليين ابسرتاتييية
ل
عالقات قوية بني الوحدات الفنية املقب البئيسي و املكاتب امليدانية
الت ذية للحفاظ على
 -41اليمليات -املوارد املالية يت لب التنفيذ الناجح لالس ترتاتييية موارد مالية ملص تصتتة من الربمم اليادي واهموا
أيضا املشارإلة ليات اوي وشباإلات مقتكبم وعال عملية املنظمة لت ي
من عارر املياانية وسيكون من الضبوري ً
28

D. Cohen. 2005. The heart of change field guide. Harvard Business Review Press
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اليم الفرتم  ،2023-2022واليت س ت ت تتتتم عال النص ت ت تتف ال اين من عام  ،2021س ت ت تتيتم الت ي ملايد من اهنش ت ت ت ت ة
ض تا جاود مك فة لقلورم اقرتاحات من أج حش تتد موارد من عارر
الفص تتلة اليت تتس تتق مع االس ترتاتييية وس تتوف تُقذ أي ً
املياانية لتنفيذ اإلجباءات اليت تتوافق مع االسرتاتييية
 -42اليمليات -البصتتد ستتوف تياز نظم وقدرات البصتتد لتنفيذها الناجح يا تيكس مدى دم الت ذية عم
املنظمة وستتوف تواصت املنظمة نشتتب التوجياات وتيايا القدرات الداعلية الستتت دام الواستتم اخلايف ابلت ذية الذي جبى
ض تا اببتكار وولتتع ليات
ولتتيه لتحديد املشتتاريع اليت ا فياا الت ذية هدفًا رئيستتيًا أو ملحوظًا وستتوف تقوم املنظمة أي ً
املياز
الست دام الواسم اخلايف ابلت ذية النظم املؤسسية لتتقةع النتائ
املمولة من الربمم اليادي وامكان االست دام ة
ة
للواس ت تتم اخلايف ابلت ذية أن ا ةدد إلمية اإلجباءات اليت تت ذها املنظمة واليت تدم نتائ الت ذية ،واس ت تتت دام اهموا من
عارر املياانية وأموا الربمم اليادي ا الت ذية
إطار املس ت تتاءلة
 -43وس ت تتوف يُفاد عن مؤش ت ت تبات اهداء البئيس ت تتية ع ة التنفيذ (اجلدول  2ومؤش ت ت تبات النوات
(اجلدول  1إىل اهجاام البائس تتية للمنظمة إل س تتنتني ل
إلياء من تقبيب تنفيذ ببمم املنظمة وعال اليام ص تتفب ،س تتوف
وجتبي أنشت ت ة ا التوعية مجيع أحناء املنظمة ومع الشت تبإلاء،
تض تتفي املنظمة ال ابع االجتماعي على االست ترتاتييية ُ
وست ت تتوف تضت ت تتمن التوافق مع اإلطار االس ت ت ترتاتييي للمنظمة واخل ة املتوس ت ت ت ة اهج للفرتم  2025-2022لذا ،ست ت تتوف
تص ت ت تتادف دورم الت ي واإلبالس اخلاص ت ت تتة اطار املس ت ت تتاءلة وع ة التنفيذ مع الدورم اخلاص ت ت تتة بيملية الت ي واإلبالس
املؤسسية االسرتاتييية
اجلدول  -2ع ة تنفيذ الب ية واالسرتاتييية ليم املنظمة
املكون  -1األ ماص
ّ
تلقية االحتياجات إىل التوعية وامليبفة واخلربم
مؤ را األداة الرئيسية

ا الت ذية

ا الت ذية

املقب البئيسي و املكاتب امليدانية

 -1لم نسقة املكاتب الق بية اليت تفيد عن عربم إلافية
مع اسرتاتييية الت ذية ات الصلة ابلسياق الق بي
ا الت تذية ا ييكس على حنو فيتا
-1ابة نس ت ت ت ت ت ت تقتة املكتاتب الق بية اليت تفيتد عن عربم إلافيتة
الست تتياست تتات واإلجباءات ات الصت تتلة إلاتحة أمنال اذائية صت تتحية من إل أحناء النظام الاراعي
وال ذائي إطار عم اهمم املتحدم للتياون ا التنمية املستدامة
املكون  -2الثقافة
ّ
تتواص املنظمة بشك مستمب ا الت ذية وتشك م ًاال ُاتذى به
ا الت ذية الستكما اهنش ة اليت تتوافق

مؤ را األداة الرئيسية
 -2لم عدد منتيات االتصاالت الداعلية اليت تلقي الضوء على اسرتاتييية الت ذية
-2ابة اكم مقدأ االقتداء ابمل نس ت تتقة مكاتب املنظمة اليت توفةب بيامت س ت تتنوية عن قائمة التحقق من
بياة اهاذية الصحية
املكون  -3العمليا
ّ
امكان نظم البصد املنظمة أن تيكس مدى دم الت ذية ببمم اليم واملياانية للمنظمة

املقاصد
(هناية )2023

املقاصد
(هناية )2025

ستيبي بلوراا
عال اليام صفب
من االسرتاتييية

املقاصد
املقاصد
(هناية ( )2023هناية )2025

ستيبي بلوراا
عال اليام صفب
من االسرتاتييية
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مؤ را األداة الرئيسية
هاما (أي أيا مصتنةفة على أن
 -3لم النستتقة املاوية من املشتتاريع اليت ا فياا الت ذية ً
مكوم رئيستتيًا أو ً
هاما ابست دام الواسم اخلايف ابلت ذية
الت ذية اة فياا ً
مكوم رئيسيًا أو ً
-3ابة النس ت تتقة املاوية من نتائ الربام اليت تيترب مباعية للت ذية (أي املص ت تنةفة على أن الت ذية ا فياا
هاما ابست دام الواسم اخلايف ابلت ذية
ً
مكوم رئيسيًا أو ً
-3جيس النستتقة املاوية من املستتامهات ال وعية اليت متة حشتتدها فرتم الستتنتني للمشتتاريع املباعية للت ذية
هاما ابست ت ت ت تتت دام الواست ت ت ت تتم اخلايف
(أي املصت ت ت ت ت تنةفة على أن الت ذية ا فياا ً
مكوم رئيست ت ت ت تتيًا أو ً
ابلت ذية
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املقاصد
املقاصد
(هناية ( )2023هناية )2025

ستيبي بلوراا
عال اليام صفب
من االسرتاتييية
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امللسق -وصف املص لحات إلما هي مست دمة
احلصو على اهاذية
النظم الاراعية وال ذائية

1
2

ي ت ت ال ت تن ت تظت تتم الت تتاراع ت تي ت ت تتة
3
وال ذائية

الوزن الاائد والسمنة لدى
اهطفا (ما دون ستتن 5
4
سنوات
سلو املستالأل

5

السيب امليسور لل ذاء
1
توافب اهاذية
ال تنُتا ت ال تق ت ت تتائ تم ت ت تتة ع تلتتى
7
اهاذية
6

بياات اهاذية

8

سالمة اهاذية

9

الت تف ت ت تتاق ت ت تتد واملت تا ت ت تتدر م تتن
10
اهاذية

هذه الوثيقة

القدرم على الوصو ماد ً واقتصاد ً واجتماعيًا إىل اهاذية على الصييد الفبدي أو اهسبي
يس ت تتت دم هذا املصت ت ت لح إلاعتص ت تتار لنظم اهاذية والاراعة ،ا لأل املنتيات ال ذائية واة
ال ذائية اليت تفيد إنتار الس ت ت ت ت ت تتلع الناجتة عن الاراعة أو ال اابت أو مص ت ت ت ت ت تتايد اه ا  ،وجتاياها،
والتيارم فياا ،وتسويقاا ،واستاالإلاا ،والت لةص مناا وهو يشم إلذلأل املدعالت الضبورية
وامل بجات الناجتة عن إل واحدم من هذه اليمليات
إن ي النظام ال ذائي مي طبيقة تفكة وتصت ت ت ت ت ت ت ةتبف تباعي النظام ال ذائي يمله ،وأتعذ
االعتقار مجيع اليناص ت ت ت ت تتب ،واليالقة بيناا ،واناثر املتص ت ت ت ت تتلة هبا ويس ت ت ت ت تتت دم ي النظام الاراعي
وال ذائي هذه االس ترتاتييية ليشتتة إىل ي مشتتابه يشتتم النظم الاراعية وال ذائية ا لأل
اهاذية واملنتيات اة ال ذائية
الوزن الاائد هو احلالة اليت تكون فياا االحنبافات املييارية للوزن مقاب ال و أإل ب من درجتني
قيا ًس ت ت تا إىل متوس ت ت ت النمو املبجيي ملنظمة الص ت تتحة الياملية؛ والس ت تتمنة هي احلالة اليت تكون فياا
االحنبافات املييارية للوزن مقاب ال و أإل ب من  3درجات قيا ًست ت ت ت تا إىل متوست ت ت ت ت مياية منظمة
الصحة الياملية
يربز إجباءات ورأو قبارات املس تتتالكني على مس تتتوى اجملتمع أو اهس تتبم أو الفبد ،بش تتأن ماهية
ومكان وإليفية ش تباء ال ذاء واستتت دامه والت لص منه وتوفة اهاذية لنعبين (مع مباعام النوع
فضال عن اإلجباءات اليت تياز الت يةات بياات
االجتماعي ،والسن ،واليوام االجتماعية ؛ ً
اهاذية اخلاص ت ت ت ت تتة هبم وتتأثب س ت ت ت ت تتلوإليات املس ت ت ت ت تتتالكني يموعة مبإلقة من اليوام ترتاوح بني
امليتقدات الش صية واهلياإل السياسية
سيب ال ذاء ،ابلنسقة إىل تكلفة اهطيمة اهعبى ورأو دع السكان
إلمية اهاذية املتوافبم القابلة لالستاال عال فرتم مبجيية
هي التدعالت القائمة على اهاذية اليت تبإلا على اهاذية – ال قييية أو اجملاام أو املدعمة أو
ميا – إلوس ت ت تتيلة أس ت ت تتاس ت ت تتية لتحس ت ت تتني جودم اهمنال ال ذائية والت لب على س ت ت تتوء الت ذية
مجيياا ً
ومنيه وتيرتف هذه النُا ابلدور اهس ت ت ت ت تتاس ت ت ت ت تتي لألاذية من أج ت ذية جيدم ويمهية ق اعي
اهاذية والاراعة دعم سق اليي البيفية
تيين السياق املادي واالقتصادي والسياسي واالجتماعي ال قا الذي يتياطى فيه إل مستالأل
مع النظام الاراعي وال ذائي ب ية احلصت ت ت ت ت ت تتو على ال ذاء وإعداده واست ت ت ت ت ت تتتاالإله أما اليناص ت ت ت ت ت تتب
اهس تتاس تتية لقياة اهاذية واليت تؤثب اخليارات ال ذائية ومققولية اهاذية واهمنال ال ذائية فاي:
الوص ت تتو املادي واالقتص ت تتادي إىل ال ذاء (قبب املس ت تتافة والس ت تتيب امليس ت تتور ؛ واحلمالت الرتوجيية
واإلعالمت وامليلومات املتيلقة ابل ذاء؛ وجودم اهاذية وسالمتاا
ل تتمان أال تض ت ةتب اهاذية بص تتحة املس تتتالأل عندما ىلض ت تب ورأو تؤإل وف ًقا لوجاة اس تتت داماا
املتوعام
الفتتاقتتد من اهاتتذيتتة هو الرتاجع إلميتتة اهاتتذيتتة أو جوداتتا نتييتتة القبارات واإلجباءات اليت
موردو اهاذية سلسلة اإلمدادات ،ابست ناء جتةار التيائة ومقدمي اخلدمات ال ذائية
يت ذها ة
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8
ال ذائية
11
النم ال ذائي الصحي

سوء الت ذية

1

ح ت ت تتاالت الت ت ت تنت ت ت تق ت ت تتص
12
امل ذ ت الدقيقة

اهمباخل اة امليدية

الوزن الاائد والسمنة

13

1

املتمحورم حو الناا

نقص الت ذية

1

14

واملست ت ت ت ت ت تتتالكني واملاتتدر من اهاتتذيتتة هو الرتاجع إلميتتة اهاتتذيتتة أو جوداتتا نتييتتة القبارات
واإلجباءات اليت يت ذها جتةار التيائة ومقدمو اخلدمات ال ذائية واملستالكون
تشتتم مجيع اهنش ت ة اليت ينتق ال ذاء عربها ،من مبحلة اإلنتار إىل مبحلة االستتتاال  ،ا
لأل اإلنتار والت اين والتوزيع والتيايا والتيقاة والقيع ابلتيائة والتسويق
يتم تناوهلا عال م ةدم زمنية وامي النم
هو موعة متوازنة ة
ومتنوعة وإلافية من اهاذية اليت ة
ال ذائي الصتتحي من ستتوء الت ذية جبميع أشتتكاله ،إلما أنه يقي من اهمباخل اة امليدية ويكف
تلقية احتياجات الش ت ت ت ت ت ت ت ص من امل ذ ت الدقيقة (الربوتينات والدهون والكببوهيدرات ا فياا
اهلياف ال ذائية وامل ذ ت الدقيقة اهس ت ت ت تتاس ت ت ت تتية (الفيتامينات وامليادن واليناص ت ت ت تتب النادرم اليت
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
الكلية ورأو امل ذ ت الدقيقة ويشت تتم ست تتوء الت ذية نقص الت ذية أو الت ذية املفبطة ابإللت تتافة
إىل النقص امل ذ ت الدقيقة
النقص الفيتامينات ورأو امليادن ورأو اليناص ت ت ت ت ت تتب النادرم اليت تكون الزمة بكميات صت ت ت ت ت ت ت ةم
ض تا ابنوع املستتترت هنه قد
ولتتبورية لليم الستتليم للكائن احلي ومنوه واستتتقالبه وهي تيبف أي ً
يصتتيب إلشتتفاا بناء على املظاب اخلارجي للشت ص (إ ميكن ليفنستتان أن يياين من النقص
امل ذ ت الدقيقة مع أن وزنه وطوله طقيييان
هي نتيية اجتماع عوام وراثية وفيست تيولوجية وبياية وس تتلوإلية واهنواع اهربية من اهمباخل اة
امليدية هي أمباخل ش تبايني القلب (النوابت القلقية أو الستتكتات الدمااية والستتبطان واهمباخل
التنفسية املامنة (م مبخل داء انسداد البئتني املامن والببو وداء السكبي
حني يكون وزن انس تتم أعلى من مس تتتواه ال قييي ابلنس تتقة إىل ال و  ،ومها عاد ًم نتيية اإلفبال
ائدا عندما يكون مؤش ت تتب إلتلة انس ت تتم
الت ذية وابلنس ت تتقة إىل الش ت ت ت ص القالن ،يكون الوزن ز ً
(الوزن ابلكيلوابامرال و ابملرت املببع أإل ب من  25ولكن أق ت من  ،30ويكون بتتدينًتا عنتتدمتتا
يكون مؤشب إلتلة انسم  30أو أإل ب
هي النا اليت تضع الناا صميم التنمية القشبية ،بوصفام مستفيدين و بإلات على السواء،
فبادى و موعات وهذا النوع من النا مي ةكن اهش ت ت ت ت ت ت ت ايف الذين لديام اهدوات وامليبفة من
بناء تمياام ا لية ،ودوهلم وأممام
نتيية املتناو اة الكا من اهاذية ورأو نتيية اهمباخل امليدية املتكبرم وهو يشت ت ت تتم نقص
الوزن ابلنس ت ت تتقة إىل عمب الفبد ،أو القص ت ت تتب ابلنس ت ت تتقة إىل عمب الفبد (التقام  ،أو النحافة بص ت ت تتورم
ع ةم ابلنسقة إىل طو الفبد (اهلاا  ،والنقص الفيتامينات وامليادن (سوء الت ذية ابمل ذ ت
الدقيقة
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