
 الحوكمة العالمية للتغذية
ودور لجنة األمم المتحدة الدائمة 

المعنية بالتغذية

AR للمناقشة وثيقة 

فبراير/شباط 2017 United Nations System Standing Committee on Nutrition

UNSCN
اللجنة الدائمة للتغذية التابعة لألمم المتحدة



جميع حقوق الطبع محفوظة. إّن اللجنة الدائمة للتغذية التابعة لمنظومة األمم المتحدة تشّجع استخدام ونشر المواد 

الواردة في هذا المطبوع. ويجوز استنساخ هذه المطبوعة ونشرها لألغراض التعليمية أو غيرها من األغراض غير 

التجارية، شريطة اإلشارة بشكل مناسب إلى أّن اللجنة الدائمة للتغذية هي المصدر، وأال يُذكر أو يُفهم ضمناً بأي شكل 

من األشكال مصادقة اللجنة على آراء المستخدمين أو منتجاتهم أو خدماتهم.

وينبغي توجيه جميع طلبات الحصول على حقوق الترجمة والتصرّف، وإعادة البيع، باإلضافة إلى حقوق االستخدامات 

.info@unscn.org التجارية األخرى، إلى أمانة اللجنة الدائمة للتغذية على العنوان التالي



 الحوكمة العالمية للتغذية
ودور لجنة األمم المتحدة الدائمة 

المعنية بالتغذية

AR للمناقشة وثيقة 

فبراير/شباط 2017 United Nations System Standing Committee on Nutrition

UNSCN
اللجنة الدائمة للتغذية التابعة لألمم المتحدة



مـن إعـداد البروفسـورة Sharon Friel، مدرسـة التنظيـم والحوكمـة الدوليـة )RegNet(، الجامعـة الوطنيـة 
األسـترالية، بمسـاعدة الدكتـور Phillip Baker والدكتـورة Janice Lee، مدرسـة التنظيـم والحوكمـة الدوليـة 
)RegNet(، الجامعـة الوطنيـة األسـترالية؛ والدكتـور Nicholas Nisbett، معهـد دراسـات التنميـة؛ والدكتـور 
Kent Buse، برنامـج األمـم المتحـدة المشـترك المعنـي بفيـروس نقـص المناعـة البشـرية/اإليدز، والسـيدة 
 Janice لجنـة األمـم المتحـدة الدائمـة المعنية بالتغذية. ونخص بالشـكر كذلك السـيدة ،Oenema Stineke

Meerman علـى تحريـر الوثيقة. 



الحوكمة العالمية للتغذية ودور لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية

بيــان المحتويات

3 معلومات أساسية 
4 الغايات واألهداف 
5 تعريف التعابير 

7 1– تحدي سوء التغذية 
7 1-1 حالة سوء التغذية 
8 1-2 أسباب سوء التغذية بكافة أشكاله 
11 1-3 الزخم السياسي الداعم للعمل 

13 2– الجهات الفاعلة الرئيسية في التغذية على الصعيد العالمي 
13 2-1 من هي األطراف المعنية 
16 2-2 أنشطة كل من الجهات الفاعلة وكيفية تنفيذها لها: واليات الجهات الفاعلة المختلفة وأنشطتها  

22 3– التحديات الثالثة لحوكمة التغذية 
22 3-1 العمل عبر مختلف القطاعات 
23 3-2 إسناد المسؤوليات 
23 3-3 المساءلة 

25 4– الطريق إلى األمام بالنسبة إلى اللجنة الدائمة المعنية بالتغذية 
26 4-1 الدور 1: تعزيز االتساق 
28 4-2 الدور 2: اإلشراف 
29 4-3 الدور 3: األدلة والمساءلة 

33 الخاتمة 

34 المرفق 1: أساليب البحث 
34 جمع البيانات 
35 طريقة عرض البيانات 
36 سلبيات الوسائل المستخدمة 

المرفق 2: قائمة بالجهات الفاعلة المعنية بالتغذية على مستوى العالم، وموضع تركيزها في مجال 
37 التغذية، ودورها 

68 المراجع 

71 قائمة بالمختصرات 





3 

الحوكمة العالمية للتغذية ودور لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية

معلومات أساســية

تأسسـت لجنـة األمـم المتحـدة الدائمـة المعنية بالتغذيـة )اللجنة الدائمة( في عـام 1977 من قبل المجلس 
االقتصـادي واالجتماعـي لألمـم المتحـدة بغيـة االرتقاء بالعمل المشـترك بيـن القطاعات في مجـال التغذية. 
أمـا مهمتهـا المحـددة آنـذاك فكانت وال تـزال، التركيز على اتجاه اسـتجابة منظومة األمم المتحدة لمشـاكل 
التغذيـة عالميـاً، وعلـى نطـاق تلـك االسـتجابة واتسـاقها وتأثيرهـا.1 ويـورد اإلطـار 1 مهـام اللجنـة الدائمـة 

بحسـب مـا تصفها خطتها االسـتراتيجية للفتـرة 2020-2016. 

اإلطار 1 -  مهام اللجنة الدائمة للفترة 12020-2016

تقديم اإلرشادات االستراتيجية على المستوى العالمي وممارسة الدعوة في مجال التغذية، لضمان 	 
االلتزامات واالستثمارات على أعلى المستويات، ولضمان التقدم باتجاه تحقيق األمن الغذائي للجميع؛ 

توطيد الحوار والروابط، وتشجيع العمل المشترك من أجل التغذية والشراكات والمساءلة المتبادلة 	 
بين وكاالت األمم المتحدة؛ 

مواءمة مختلف المفاهيم، باستخدام منهجيات وخطوط توجيهية وسياسات واستراتيجيات، استجابًة 	 
لالحتياجات التغذوية للبلدان؛ 

الخاص 	  األعمال  جدول  اتساق  وتعزيز  واحتياجات،  وأدوات  ممارسات  من  المعارف  تبادل  تيسير 
بالسلع العامة للتغذية العالمية، وتحديد المسائل الناشئة؛ 

التواصل بشأن االتجاهات العالمية والتقدم والنتائج المحرزة، وتعزيز الدعوة على مستوى العالم من 	 
خالل الشبكات والمنتديات؛ 

والمياه 	  الغذائي  واألمن  الصحة  أوساط  عبر  معهم  الحوار  وتيسير  المصلحة  أصحاب  مع  التعاطي 
مسألة  وتعميم  التغذية،  مجال  في  العمل  تعزيز  أجل  من  االجتماعية،  والحماية  الصحي  والصرف 

التغذية في السياسات اإلنمائية.

وخـالل السـنوات األربعيـن التـي أعقبـت تأسـيس اللجنـة الدائمـة، تغيـرت التحديـات المتعلقـة بالغـذاء 
والتغذيـة بشـكل ملحـوظ، إذ أصبـح سـوء التغذيـة رابطـاً رئيسـياً بيـن جـداول أعمـال الصحـة العالميـة، 
بالتغذيـة واالعتـراف  العالمـي  المسـتوى  البيئيـة. وأدى االهتمـام علـى  والعدالـة االجتماعيـة واالسـتدامة 
بالروابـط بيـن الصحـة والغـذاء والبيئـة إلـى اسـتقطاب هيئـات عديـدة، من داخـل منظومة األمـم المتحدة 

ومـن خارجهـا، عبـر مجـاالت مختلفـة مـن السياسـات. 
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وثيقة للمناقشة

وبالتالـي، توجـد اآلن مجموعـة أكبـر وأكثـر تنوعـاً مـن الجهـات الفاعلـة المعنية، التـي تؤثر بصورة مباشـرة 
أو غيـر مباشـرة فـي الحالـة التغذوية للناس وهي تشـمل الحكومات والقطاع الصناعـي والجمعيات الخيرية 
ووسـائل اإلعـالم والعائـالت. وهنـاك أيضـاً أشـكال أخـرى حديثـة لعوامـل التغييـر فـي هـذا المعتـرك، مثـل 
اتحـادات المسـتهلكين وبـروز المشـاهير مـن الطهـاة، التـي تعـد بتغييـر األعـراف الثقافيـة واالجتماعيـة2. 
وينبغـي الترحيـب بهـذا التنـوع المتزايـد للجهـات الفاعلـة، ففـي حـال أمكـن تسـخير تركيزهـا وخبراتهـا 
ونطاقهـا بطريقـة اسـتراتيجية، سـوف تسـنح الفـرص لتحقيـق التغييـر الشـامل المطلـوب لمعالجـة جميـع 

أشـكال سـوء التغذيـة عبـر المجتمعـات كافـة حـول العالم.

الغايات واألهداف
نظـراً إلـى الطبيعـة الدائمـة التطـور للمشـهد التغـذوي، وإلـى الكثيـر مـن جداول األعمـال المتصلـة بصورة 
مباشـرة أو غيـر مباشـرة بالتغذيـة والتـي تسـعى طائفـة متنوعة من الجهـات الفاعلة من الـدول وغير الدول 
إلـى تطبيقهـا علـى المسـتوى الدولـي والوطنـي وشـبه الوطنـي، فقـد بـات الوقـت مناسـباً للجنـة الدائمـة، 
بوصفهـا »مركـز العصـب االسـتراتيجي لألمـم المتحـدة« ولجنـة األمـم المتحـدة المكلفـة بتحديـد اتجـاه 
اسـتجابة المنظومة لمشـاكل التغذية عالمياً ونطاقها واتسـاقها وتأثيرها، كي تقيّم الوضع القائم في مشـهد 

التغذيـة العالمـي وتدابيـر الحوكمـة فيه. 

ويتضمـن هـذا التقريـر النتائـج األوليـة لعمليـة الجرد ويرمـي إلى )أ( وصـف الجهات الفاعلة فـي القطاعين 
العـام والخـاص وكذلـك شـبكات الجهـات الفاعلة التي تؤثر في جـداول أعمال التغذية عالميـاً؛ و)ب( تقديم 
التوصيـات فـي مـا خـص دور اللجنـة الدائمـة ضمن نظـام عالمي للحوكمة مـع التركيز على الجهـات التابعة 

لمنظومـة األمم المتحدة.

أما األهداف المحددة لهذه الوثيقة فهي: 

إظهار الجهات الفاعلة الموجودة على األرض: تشكيل مصفوفة بالجهات الفاعلة وبالشبكات المعنية  1-
بالتغذية على الصعيد العالمي، ووضع كل منها على الخريطة بناء على نوعها التنظيمي. 

إظهار نشاط كل منها وكيفية قيامها به: عرض موجز عن والية تلك الجهات الفاعلة واألنشطة  2-
المرتبطة بها ]مثل الدعوة إلى عقد االجتماعات؛ تحديد األجندات؛ صياغة السياسات؛ الشؤون التقنية؛ 

الرصد/المساءلة[.
وصف التحديات المتعلقة بالحوكمة: وصف التحديات الرئيسية التي تواجه حوكمة التغذية. 3-
تقديم التوصيات: تقديم توصيات بشأن دور اللجنة الدائمة ضمن المشهد العالمي الحالي للتغذية  4-

الستكمال الوالية التي حددها لها المجلس االقتصادي واالجتماعي ومحط تركيزها في منظومة األمم 
المتحدة.
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الحوكمة العالمية للتغذية ودور لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية

تعريف التعابير
فـي هـذه الوثيقـة تعنـي عبـارة »الحوكمـة العالميـة للتغذية« شـبكة الجهـات الفاعلـة التي تقضـي مهمتها 
إلـى  الدعـوة  التغذيـة، مـن خـالل عمليـات وآليـات  النتائـج فـي مجـال  لهـا بتحسـين  المحـددة  األوليـة 
االجتماعـات وتحديـد األجنـدات وصنـع القـرارات )بمـا فـي ذلـك وضـع المعاييـر( والتنفيـذ والمسـاءلة. 

أمـا عبـارة »الحوكمـة مـن أجـل التغذيـة« مـن جهـة أخـرى، فتعنـي العمليـة التـي يتـم مـن خاللها تسـخير 
أو تخفيـف األثـر الـذي تمارسـه السياسـات غيـر التغذويـة فـي التغذيـة -أي السياسـات فـي مجـال التعليم 
والعمـل والصحـة والبيئـة والتجـارة. وبمـا أن الجهـات الفاعلـة فـي مجـاالت السياسـات المذكـورة تؤثـر في 
التغذيـة، ولـو أن ذلـك ليـس فـي نيتها المباشـرة، ينبغي للجهـات الفاعلة فـي الحوكمة العالميـة للتغذية أن 

تتعلّـم ممارسـة النفـوذ في تلـك المجـاالت األخرى.
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وثيقة للمناقشة

أمـا الجهـات الفاعلـة فتعـرّف علـى أنها كيانـات تؤثر في األحداث ضمـن النظام العالمـي للتغذية، من خالل 
تأثيرهـا فـي التغذيـة عـن غيـر عمـد، أو عبـر واليـة صريحـة تتعلـق بالتغذيـة. وقـد تكـون الجهـات الفاعلة 
عبـارة عـن منظمـات فرديـة أو اتحـادات تشـكل فـي مجملها منتـدى يؤثر في الجهـود المبذولة أو ينسـقها. 

وفـي هـذا التقريـر، تم تصنيـف الجهات الفاعلـة ضمن الفئـات التالية: 

منظومة األمم المتحدة )بما فيها منظمات األمم المتحدة وأجهزتها الفرعية وحساباتها وبرامجها وهيئاتها 	 
ووكاالتها المتخصصة وإداراتها ومكاتبها ومنتدياتها(

منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية	 

بنوك التنمية المتعددة األطراف والمنظمات المالية	 

الحكومات الوطنية/ المنظمات المتعددة األطراف	 

المنظمات الخيرية	 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص/المبادرات المتعددة أصحاب المصلحة 	 

الصناعات الخاصة	 

معاهد البحوث والشبكات والجمعيات	 
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الحوكمة العالمية للتغذية ودور لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية

1– تحدي ســوء التغذية

1-1 حالة سوء التغذية
علـى الرغـم مـن التقـدم المحـرز حاليـاً فـي بعـض مؤشـرات نقـص التغذيـة والجـوع، فـإن التحسـينات غير 
متكافئـة مـا بيـن البلـدان ومـا بيـن المجموعـات السـكانية، ال سـيما في ما خـص األطفال واألشـخاص الذين 
يعيشـون فـي حـاالت الفقـر واألزمـات.3 ويعتبـر عـدم كفايـة المتنـاول مـن األطعمـة المغذية أحد األسـباب 
المباشـرة لنقـص التغذيـة التـي تـؤدي إلـى التقـزم والهـزال واإلجهـاد الفيزيولوجـي، مـع التسـبب بتغييرات 
ملحوظـة فـي وظائـف النظـام العصبـي التلقائي والمسـتويات غير الطبيعيـة للكورتيزول فـي الدم، وضعف 
المقاومـة لإلصابـات المرضيـة.4 ويشـمل عـادة نقـص التغذيـة حـاالت النقـص فـي مغذيات دقيقـة متعددة 
ترتبـط بضعـف المناعـة والنمـو الجسـدي والوظائـف المعرفية، وبرداءة حصيلة التناسـل.5-8 وتلـك التأثيرات 
فـي مجملهـا تجعـل مـن نقص التغذية تهديداً خطيـراً للصحة. فيمكن لإلجهاد الفيزيولوجي والتأثير السـلبي 
للمتنـاول غيـر الكافـي مـن األطعمـة والمغذيـات علـى مـر الوقت، أن يتسـبب قـي تدهور حال الجسـم، ما 
يؤثـر فـي عمـل نظـام كل عضـو مـن أعضـاء الجسـم وفي تعافيـه، 9 فيـؤدي إلى الوفـاة في نهايـة المطاف.

وعـبء نقـص التغذيـة ليـس موزعـاً بالتسـاوي، إذ أن سـكان البلـدان منخفضـة الدخـل والنسـاء الحوامـل 
 واألطفـال هـم األشـد تأثـراً بـه. ولعـدم كفايـة األطعمـة والمغذيـات فـي الرحـم و/أو خـالل فتـرة الرضاعـة 
و/أو الطفولـة، تداعيـات سـلبية علـى النمـو المعرفـي والذهني، وهي ترتبط بالمسـتوى المتدنـي لإلنجازات 
المدرسـية وبالسـلوك غيـر الطبيعـي.4، 10، 11 وفـي سـن الرشـد يتصـل نقص التغذيـة بزيادة معـدالت التغيّب 
عـن العمـل وتدنـي اإلنتاجيـة فـي الوظائـف التـي تتطلـب العمـل اليـدوي4 وبتراجـع نوعيـة الحيـاة وتعثـر 
النمـو االقتصـادي. وباإلضافـة إلـى مـا تقـدم، يرتبـط نقـص التغذيـة بتراجـع صحـة العديـد مـن األجيـال 
ورفاههـا. فالنسـاء اللواتـي يعانيـن نقـص التغذيـة أكثـر عرضـة إلنجـاب أطفـال رضع أقـل وزناً عنـد الوالدة، 

علمـاً أن الـوزن المنخفـض عنـد الـوالدة علـى صلـة بارتفـاع التعـرض لألمـراض المزمنة.10

وفـي الوقـت عينـه، هنـاك المزيـد مـن األشـخاص حـول العالـم الذيـن يفرطـون فـي اسـتهالك السـعرات 
الحراريـة فيمـا يتناولـون القليـل جـداً مـن المغذيـات الدقيقـة. وتشـهد الـدول الصناعيـة منـذ عقـود تحّوالً 
إلـى أنمـاط غذائيـة أغنـى بالدهـون والمحلّيـات واألغذيـة العالية التجهيـز. وتبيّن معظم التحليـالت األخيرة 
أن هـذا التحـول التغـذوي يحصـل اآلن بوتيـرة متسـارعة في البلدان المتوسـطة والمنخفضـة الدخل12 وعلى 
الصعيـد العالمـي تـدل علـى تفـاوت ملحـوظ مـن الناحيـة االجتماعيـة واالقتصاديـة بيـن مجموعة سـكانية 
وأخـرى.3 وترتبـط األنمـاط الغذائيـة التـي تحتـوي علـى كميـات زائـدة مـن تلـك األطعمـة، بارتفـاع خطـر 
اإلصابـة باألمـراض غيـر المعديـة، بمـا فيهـا مـرض القلـب اإلقفـاري والسـكتة الدماغيـة وتصلـب الشـرايين 
ومقاومـة األنسـولين وداء السـكر ومـرض الكلـى المزمن وهشاشـة العظام وتسـوس األسـنان ومـرض المرارة، 
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وبعـض أنـواع السـرطان.13، 14 وتعـّد هـذه األمـراض المزمنـة المتصلـة بالتغذية مـن أبرز أسـباب الوفاة حول 
العالـم، أمـا عبؤهـا فأسـرع نمـواً لـدى البلـدان المنخفضـة الدخـل.15 ومـن دون المسـتويات العاليـة مـن 
النشـاط الجسـدي، يمكـن لألنمـاط الغذائيـة الكثيفـة الطاقـة أن تـؤدي إلـى السـمنة، التـي ترتبـط بدورهـا 
بالمزيـد مـن التعـرض لألمـراض وللوفـاة المبكرة جـراء ارتفاع ضغط الـدم وأمراض القلب اإلقفارية والسـكتة 
الدماغيـة وداء السـكر والفصـال العظمـي وأمـراض الجهاز العضلـي الهيكلي والربـو وانِْقطاُع الَنَفـِس النَّوِمّي 

واالكتئـاب واالختـالالت الذهنيـة األخـرى فضـالً عـن بعض أنـواع السـرطان. 16، 17

1-2 أسباب سوء التغذية بكافة أشكاله
 Amartya Sen يكفـي القـول إن الوضـع الراهـن يحتـاج إلـى تحسـينات كفيلـة بتغييـره. ويمكـن لفكـرة
القائلـة بحريـة المـرء فـي أن يعيـش حيـاة قيّمـة18 أن تطبـق فـي سـياق التغذيـة الجيدة وحق اإلنسـان في 
الغـذاء والصحـة. وبحسـب مـا تبيّنـه األدلـة أعـاله، فـإن الوضـع التغـذوي والصحـي يتفـاوت عبـر الشـرائح 

االقتصاديـة واالجتماعيـة أو عبـر بلـدان بأسـرها حتـى؛ وإن النـاس ال يتمتعـون جميعـاً بتلـك الحريـات. 

ويتمثـل الهـدف مـن التغذيـة الجيـدة للجميع فـي تصويب هذا التوزيع غيـر المتكافئ للمـوارد. فإن التمتع 
بحريـة عيـش حيـاة صحيـة ومزدهرة يـرادف تمكيـن األفراد والمجتمعـات واألمم -سـواء أكان تمكينـاً مادياً 
أم نفسـياً واجتماعيـاً أم سياسـياً. ويحتـاج البشـر إلـى المقومـات الماديـة األساسـية لعيـش حيـاة الئقة، وأن 
يكونـوا متحكميـن بحياتهـم، كمـا هـم بحاجـة إلى الصوت وااللتـزام والمشـاركة في عمليات صنـع القرارات 

وتنفيذها. 

وتكمـن خلـف التمكيـن والحـق فـي الغـذاء والصحـة، العوامـل الُمحـددة لسـوء التغذيـة -أي الخصائـص 
السياسـية واالقتصاديـة والبيئيـة والثقافيـة األساسـية للمجتمعـات البشـرية المعاصـرة وتفاعالتهـا فـي مـا 
بينهـا. بمعنـى أن تمكيـن الشـرائح االجتماعيـة كافـة من بلوغ التغذيـة الجيدة يتأثر بظـروف الحياة اليومية 
التـي يولـد فيهـا الناس ويعيشـون ويتعلمـون ويعملون ويأكلون ويشـيخون. وظـروف العيـش اليومية، تلك، 
تمليهـا معاييـر وقيـم وسياسـات )اقتصاديـة واجتماعيـة وصحيـة وغذائية( أساسـية، كما تمليها المؤسسـات 
العوامـل  تـوزع  المحلـي والوطنـي والعالمـي، والتـي  المسـتوى  المجتمـع علـى  التـي تحكـم  والعمليـات 
المحـددة لسـوء التغذيـة بطريقـة منهجيـة.19 وإّن المزيـج بيـن العوامـل الهيكليـة وظروف العيـش اليومية 
)المشـار إليها بتسـمية »اإلجراءات والنواتج التمكينية واألساسـية« في الشـكل 1( يشـكل العوامل المحددة 
للتغذيـة وللصحـة.20 ففـي العديـد مـن البلـدان، يكون األشـخاص الراشـدون واألطفال في األسـر التي تعيش 
عنـد حـد الفقـر أو مـا دونـه، مـن ذوي التعليـم األقـل والوصـول غيـر الكافـي إلـى الرعايـة الصحيـة الجيدة 
والحمايـة االجتماعيـة، و/أو األشـخاص الذيـن يعانـون ظـروف العمل غير اآلمـن، أكثر عرضة لسـوء التغذية، 
كمـا أنهـم يعانـون مسـتويات أعلـى مـن األمـراض المتصلـة بالنظـام الغذائي، وهذا يصـح أيضاً بالنسـبة إلى 

مـن يعيـش في حـاالت األزمـات.21، 22
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وقـد ركـزت البحـوث والسياسـات فـي العقـود األخيـرة على المسـائل التي تؤثر في وصول األسـر المعيشـية 
إلـى الغـذاء؛ وعلـى ممارسـات تغذيـة األطفـال ورعايتهـم23، فخلصـت إلـى أن الوصـول إلـى الميـاه اآلمنـة 
والصـرف الصحـي وتعليـم النسـاء والمسـاواة بيـن الجنسـين وكميـة الغذاء المتـاح في البلـدان وجودته، قد 
كانـت فـي الماضـي من المحركات الرئيسـية لخفض معدالت التقزم.24 وسـلطت البحـوث الضوء على أهمية 
العوامـل المنتقلـة مـن جيـل إلـى جيـل، والتي تتأثـر بالوضع التغـذوي لألمهـات؛ وأهمية األلف يـوم األولى 
لفتـرة الحمـل والطفولـة المبكـرة، مـن حيـث تأثيرهـا فـي صحـة اإلنسـان وفـي نموه علـى امتـداد حياته.11 
وتتأثـر صحـة األم وتغذيـة الرضيـع معـاً بدرجـة كبيـرة جـراء الوصـول إلـى النظـم الصحيـة، وال سـيما جـراء 
التوفيـر المباشـر للرعايـة المناسـبة والمشـورة ضمـن المجتمـع المحلـي، والتمكـن مـن اإلنجـاب اآلمـن في 
مرافـق طبيـة. كمـا أن ظـروف الصـرف الصحـي تتسـم بأهميـة حيوية من حيـث ضمان عدم اختـالل الوضع 

المناعـي واسـتيعاب المغذيـات، بسـبب العـدوى واألمـراض وغيـر ذلك من المشـاكل المعويـة المزمنة. 

وأصبحـت البحـوث والسياسـات تتركـز كذلـك أكثـر فأكثـر علـى النظـم الغذائيـة -مـن اإلنتـاج والتصنيـع 
والتجـارة بالتجزئـة والتسـويق وصـوالً إلـى االسـتهالك -بوصفهـا عوامـل مهمـة مسـاهمة فـي سـوء التغذية، 
لتأثيرهـا فـي كميـة الغـذاء المتـاح لالسـتهالك وسـالمته وجودتـه التغذويـة وسـعره، وفـي الوصـول المـادي 
إلـى الغـذاء ومـدى تقبـل األغذيـة المختلفـة فـي البيئـات المحليـة. للنظـم الغذائيـة تأثيـرات حاسـمة فـي 
الممارسـات المثلـى لتغذيـة الرضـع، بمـا أنهـا تؤثـر فـي درجـة ممارسـة الرضاعـة المبكـرة والحصريـة وفي 
دعمهـا، واسـتكمالها الحقـاً بواسـطة األغذيـة المكملـة المناسـبة التـي تقـدم فـي الوقـت المالئـم. تمثـل 
سالسـل القيمـة الغذائيـة عاليـة التصنيـع وعبـر الوطنيـة التـي يزودهـا منتجـو السـلع المتكاملـون عموديـاً 
ومصانـع التجهيـز، وسالسـل السـوبر ماركـت وشـركات الخدمـات الغذائية، النمـوذج المهمين عالميـاً للنظم 
الغذائيـة. وقـد تـم تمكيـن تلـك النظـم من خـالل )1( فتح األسـواق المحليـة أمام التجـارة الدوليـة لألغذية 
واالسـتثمارات األجنبـة المباشـرة؛ و)2( مـا تـال ذلـك مـن دخـول لشـركات غذائيـة عبـر وطنيـة إلـى السـوق 
العالميـة ونموهـا فيهـا؛ و)3( اإلعالنـات المكثفـة لتلـك الشـركات عبـر الوطنيـة حـول العالـم.25 أدت تلـك 
التغييـرات إلـى تنامـي الشـركات المسـيطرة علـى إنتـاج األغذيـة وتحولهـا أكثـر فأكثـر إلى شـركات لألغذية 
الزراعيـة ولتجـارة التجزئـة. وأدت تلـك االتجاهـات بمجملها إلى كف يـد المنتجين المحليين والمسـتهلكين 
وفـي بعـض الحـاالت، صانعـي القـرارات.19، 26-28 أثـرت تلـك التغييـرات أيضـاً في البيئـة الغذائيـة الوطنية إذ 
أصبـح المزيـد مـن األغذيـة عاليـة التجهيـز وكثيفة الطاقـة وقليلـة المغذيات، متاحاً بسـهولة وبسـعر متدن 
ومقبـوالً مـن النـاس، مقارنـة باألغذيـة الكاملـة كثيفـة المغذيات. وقـد أدت التحوالت الناجمـة عن ذلك في 
الممارسـات الغذائيـة وإطعـام األطفـال وأنمـاط االسـتهالك الغذائي، والوضـع التغذوي، إلـى ارتفاع معدالت 
األمـراض غيـر المعديـة واسـتمرار حـاالت نقـص المغذيـات الدقيقـة.29 والمفارقـة أنـه فـي حيـن أصبحـت 
البلـدان أكثـر تواصـالً عالميـاً مـن أي وقـت مضـى، فـإن عـدداً منهـا ال يـزال يعنـي تدنيـاً نسـبياً فـي دمـج 

األسـواق، والوصـول المحـدود إلـى األغذيـة كثيفـة المغذيـات واآلمنـة ومقبولة السـعر.
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وفـي مـا أن الشـكل 1 ال يبيّـن الروابـط بيـن البيئـة الطبيعيـة وتحديات سـوء التغذيـة، إال أن االعتراف بتلك 
الروابـط آخـذ فـي التزايـد.30-33 فكمـا سـبق وذكرنا أعـاله، التغيـر المناخي الناجم عن فعل البشـر واألشـكال 
األخـرى مـن التدهـور البيئـي، تؤثـر منـذ فتـرة فـي سـير النظـام الغذائـي العالمـي، مسـاهمة فـي خفـض 
كميـات األغذيـة وجودتهـا وفـي القـدرة علـى شـرائها لـدى العديـد مـن البلـدان، باألخـص البلـدان الواقعـة 
فـي المناطـق المداريـة وشـبه المداريـة، وهـي أصـالً تلـك التي تختبـر مسـتويات مرتفعة من انعـدام األمن 
الغذائـي.34-36 ومـع ارتفـاع حـرارة كوكـب األرض، سـوف تـزداد التداعيات المناخيـة بما فيها األمطـار الفائقة 
الغـزارة والفيضانـات واالنهيـارات األرضيـة وشـح الميـاه، وسـيعرض كل منهـا البشـر والممتلـكات والنظـم 
االقتصاديـة واإليكولوجيـة للخطـر.37 وتتسـبب العوامـل المذكورة تلـك بالجوع والمجاعة والتشـريد والبؤس؛ 
فتضيـع فـرص العمـل فـي المـزارع مع احتمال تزايـد معدالت االنتحار، ال سـيما في عداد المزارعيـن.36، 38، 39

ومـع تنامـي إدراك اآلثـار السـلبية لتلـك النظـم، بـدأت سالسـل محليـة ووطنيـة لتوريـد األغذيـة البديلـة - 
تعاونيـات المنتجيـن، والزراعـة المدعومـة مـن المجتمع المحلي والمـزارع الصغيرة النطـاق- فضالً عن نظم 

اإلنتـاج الزراعـي القائمـة علـى البسـاتين األسـرية والمجتمـع المحلـي، باكتسـاب المزيد مـن الزخم.40
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1-3 الزخم السياسي الداعم للعمل
إن التحديـات العالميـة للغـذاء والتغذيـة اآلنفة الذكر مطروحة اليوم على بسـاط البحث السياسـي العالمي. 
فلـدى انعقـاد جمعيـة الصحـة العالميـة فـي عـام 2012، أيـدت الدول األعضـاء األهـداف العالميـة للتغذية 
بحلـول عـام 2025، مـن أجـل تحسـين تغذية األمهات والرضع وصغـار األطفال، والتزمت برصـد التقدم. وفي 
نوفمبر/تشـرين الثانـي 2014 عقـد المؤتمـر الدولـي الثانـي المعنـي بالتغذيـة، وهو اجتمـاع حكومي دولي 
معنـي بالتغذيـة تشـترك فـي تنظيمـه الفـاو ومنظمـة الصحـة العالميـة. وعمـالً بمـا تمـت مناقشـته خـالل 
المؤتمـر، تسـتوجب معالجـة تلـك المسـائل عمـالً مشـتركاً بيـن القطاعـات 42، 43 وفـي عـام 2015، قامت 
خطـة التنميـة المسـتدامة لعـام 2030 بإطـالق 17 هدفـاً للتنمية المسـتدامة )أهداف التنمية المسـتدامة(. 
ويرمـي الهـدف 2 منهـا صراحـًة إلـى وضـع حـد للجوع ولسـوء التغذية بكافة أشـكاله بحلول عـام 2030، إال 
أن محـددات سـوء التغذيـة، المشـتركة بيـن القطاعـات بحكم طبيعتهـا، تعني أن للعديد مـن تلك األهداف، 
إن لـم نقـل كلهـا، تداعياتـه علـى التغذيـة )مثل الفقر والتشـجيع علـى الحياة الصحيـة، والتربية والمسـاواة 
بيـن الجنسـين والميـاه والصـرف الصحـي والنمـو االقتصـادي وظـروف العمـل(. وقـد أكـد على ذلـك تحليل 

 الشكل 1 -
المسارات المفهومية باتجاه تحسين الوضع التغذوي41

تحقيق القدرات الكاملة أي النواتج عىل 

املستوى املعريف وإنتاجية العمل ونتائج 

الحمل

النواتج عىل مستوى 

التنمية

الحالة التغذوية

العمليات املبارشة

النواتج الرئيسية

العمليات األساسية

العمليات التمكينية

منع العدوى واألمراض غ� املعدية وزيادة 

معدل الوفيات

السلوك الصحي (مثل النمط 

الغذا�، والنظافة الشخصية 

والنشاط البد�)

العوامل البيولوجية (مثل، 

الحالة املرضية والعوامل 

الوراثية)

بيئة املعيشة (مثل األماكن 

املبنية واملياه وخدمات الرصف 

الصحي)

البيئة الصحية (مثل الوصول 

إىل خدمات الوقاية والعالج)

البيئة االجت²عية (مثل املعاي� 

املتعلقة بالرضع وتغذية صغار 

األطفال والنظافة والتعليم 

وظروف العمل)

البيئة الغذائية (مثل قابلية دفع 

¹ن األغذية التي تعزز التغذية 

والوصول إليها)

الدخل وعدم املساواة، التجارة، التحرض، العوملة، النظم الغذائية، الح²ية االجت²عية، النظم الصحية،

التنمية الزراعية، Àك¿ النساء

البيئة التمكينية من أجل تحس¿ التغذية

االلتزام السيايس ومجال السياسات من أجل العمل؛ املطالبة بالعمل والضغط باتجاهه؛ 

الحوكمة من أجل االلتزام عرب الحكومة ومختلف القطاعات؛ القدرة عىل التنفيذ

النتائج اإليجابية للعمل يف مجال التغذية: منع سوء 

التغذية والوزن الزائد والسمنة وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع 

معدالت السكر يف الدم، وارتفاع الكولسرتول
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لتقريـر بشـأن التغذيـة فـي العالـم )تقريـر التغذيـة العالمي( تناول المؤشـرات الــ242 المقترحـة لألهداف 
الــ17 كلهـا، حيـث تـم تحديد 56 مؤشـراً متصـالً بالتغذية.41 وبرزت الرغبة السياسـية وضـرورة البدء بالعمل 
الفـوري بشـأن التغذيـة فـي العالـم، حيـن وافقـت الجمعية العامـة لألمم المتحـدة في أبريل/نيسـان 2016 
علـى قـرار يعلـن عـن عقد األمـم المتحدة44 للعمل من أجـل التغذية، للفترة الممتدة مـن 2016 إلى 2025. 
وعبـر الموافقـة علـى القـرار، أيـدت الحكومـات إعـالن رومـا بشـأن التغذيـة وإطـار العمـل الـذي اعتمـده 
المؤتمـر الدولـي الثانـي المعنـي بالتغذيـة فـي نوفمبر/تشـرين الثانـي 2014. ومـن خـالل ذلـك، التزمـت 
وكاالت األمـم المتحـدة والحكومـات بخفـض معـدالت القصـور التغـذوي والتقـزم والهـزال ونقـص الـوزن 
والـوزن الزائـد لـدى األطفـال تحت سـن الخامسـة، فضالً عـن خفض حاالت النقـص في المغذيـات الدقيقة، 

والـوزن الزائـد والسـمنة واألمـراض غيـر المعديـة المتصلـة بالنمـط الغذائي، فـي كافة الشـرائح العمرية.

الرغبـة  هـذه  مـن  لالسـتفادة  كبيـرة  فرصـة  وهنـاك 
السياسـية فـي التصدي لسـوء التغذية على المسـتوى 
العالمي، عبر اسـتقطاب الطائفة الواسـعة من أصحاب 
اليـوم  المصلحـة الموصوفيـن أعـاله. أصبحنـا نعـرف 
أكثـر مـن أي وقـت مضـى، المزيـد مـن المعلومـات 
عـن المحـددات المتعـددة لسـوء التغذيـة. وتتوجـب 
المتيقـظ  واإلشـراف  الشـاملة  الحوكمـة  ممارسـة 
مـن أجـل تفعيـل العمـل التغييـري المطلـوب، علـى 

العالميـة والوطنيـة والمحليـة.  المسـتويات 
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2– الجهــات الفاعلة الرئيســية فــي التغذية على 

الصعيــد العالمي

يحـدد هـذا القسـم مـن التقريـر مجموعـة الجهـات الفاعلـة المؤثـرة فـي التغذية علـى المسـتوى العالمي، 
ويرسـم خريطـة لهـا. كمـا يتضمـن وصفـاً لوالية كل مـن الجهـات المختلفة واألنشـطة المرتبطة بها. يسـتند 
التحليـل إلـى جهـات فاعلـة تـم تحديدهـا من خـالل بحث فـي المؤلفات وعلـى اإلنترنت، بدءاً مـن الموقع 
اإللكترونـي للجنـة الدائمـة والمؤلفـات المرتبطـة به، والتوسـع تدريجياً حتى الوصول إلـى مصادر من خارج 

الموقـع )انظـر المرفـق 1 لوصف كامل لوسـائل البحـث المعتمدة(.

تجـدر المالحظـة أن هـذه المنهجيـة قـد أغفلـت بعـض الجهـات الفاعلـة التـي ال غنـى عنهـا فـي مجـال 
التغذيـة. تـؤدي الحكومـات علـى المسـتويات كافـة -وطنيـة وإقليميـة ومحليـة -دوراً مركزيـاً فـي تحسـين 
نتائـج العمـل المتعلـق بالتغذيـة علـى مسـتوى السـكان. فهـي تحـدد بارامتـرات السياسـات التـي علـى 
مجموعـة الجهـات الفاعلـة العامـة والخاصـة، أن تعمـل ضمنهـا، كمـا أنها تؤثر فـي أجندة التغذيـة العالمية 
مـن خـالل األجهزة الرئاسـية للـوكاالت الحكومية الدولية والـوكاالت الدولية. باإلضافة إلـى الحكومات، هناك 
العديـد مـن الجهـات الفاعلـة »المؤهلـة« فـي مجال التغذيـة، مثل اتحادات المسـتهلكين ومشـاهير الطهاة 
والشـخصيات المرموقـة األخـرى، القـادرة علـى التأثير فـي الوضع التغـذوي للمجتمعات المحليـة، والتي لم 

يتناولهـا هـذا التقريـر بالشـكل الكافي.

2-1 من هي األطراف المعنية
تـم تحديـد مائـة وسـبع وسـتين )167( جهة فاعلة وشـبكة اعتُبر أنهـا احتلت موقعاً بارزاً فـي مجال التغذية 
علـى المسـتوى العالمـي خـالل العقـد الماضـي. ويرد تفصيـل لها بناء علـى نوعها التنظيمي فـي الجدول 1. 

تـرد القائمـة الكاملـة بالجهـات الفاعلة وبواليتهـا ودورها في مجال التغذيـة ضمن المرفق 2.
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وتــرد خريطــة لشــبكة الجهــات الفاعلــة التــي تؤثــر فــي التغذيــة عالميــاً فــي الشــكل 2 )انظــر المرفــق 2 
لكامــل التفاصيــل وشــرحاً للمصطلحــات المختصــرة(. ويخــص هــذا التقريــر اللجنــة الدائمــة، ولــذا فاألخيــرة 
تظهــر وســط الخرائــط مــع روابــط رســمية وغيــر رســمية بينهــا وبيــن الجهــات الفاعلــة األخــرى التــي تــم 
تحديدهــا مــن خــالل وســائل البحــث فــي المؤلفــات وعلــى اإلنترنــت. نظــراً إلــى االســتراتيجية المعتمــدة 
فــي البحــث، التــي كمــا ســبق وذكرنــا قــد تنامــت تدريجيــاً انطالقــاً مــن البحــث فــي موقــع اللجنــة الدائمــة 
اإللكترونــي والمؤلفــات المرتبطــة بــه، فــإن الجهــات الفاعلــة األقــرب موقعــاً مــن اللجنــة الدائمــة هــي 
التــي تربطهــا بهــا أواصــر رســمية، وتتفــرع الخريطــة إلــى جهــات أخــرى تتعاطــى اللجنــة الدائمــة معهــا 
ــى  ــا عل ــر كله ــة الـــ 167 ال تظه ــات الفاعل ــة رســمية. يرجــى المالحظــة أن الجه ــك والي ــا ال تمل ــو أنه ول
خريطــة الشــبكة. ويعــزى ذلــك إلــى أن بعــض الجهــات الفاعلــة ال تظهــر لــدى البحــث فــي محــرك غوغــل 

أو البحــث القائــم علــى عناويــن اإلنترنــت، أو لعــدم وجــود جهــات مرتبطــة بهــا.

ــي  ــبية ف ــلطتها النس ــا أو س ــى نفوذه ــدالن عل ــة وال ي ــات الفاعل ــاطة الجه ــكالن 2 و3 ببس ــرض الش ويع
ــن  ــات المشــتركة بي ــادرات والحســابات والمنتدي ــوكاالت والمب ــّوع ال ــن الشــكل 2 عــدد وتن النظــام. ويبيّ
عــدة قطاعــات التــي تؤثــر فــي التغذيــة علــى الصعيــد العالمــي، والمترابطــة فــي مــا بينهــا بطــرق كثيــرة، 
وهــي مصنفــة بحســب مــا إذا كانــت لهــا واليــة صريحــة بشــأن التغذيــة أم ال. واســتخدمنا هــذا التصنيــف 
لتســليط الضــوء علــى الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي حوكمــة التغذيــة. وكمــا ســبق وذكــر أعــاله، يعــرّف 

نوع الجهة الفاعلة )ذات التركيز الدولي(

العدد المحدد

بناًء على استعراض 
المؤلفات

بناًء على البحث 
على اإلنترنت

المجموع

271635منظومة األمم المتحدة*

194456منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

233بنوك التنمية متعددة األطراف/المؤسسات المالية

368الحكومات الوطنية/ المنظمات متعددة األطراف**

122المنظمات الخيرية

71315الصناعات الخاصة

الشراكات بين القطاعين العام والخاص/المبادرات متعددة 
أصحاب المصلحة

10512

122936معاهد البحوث والشبكات والجمعيات  

83118167المجموع

ملحوظـة: * تتضمـن كامـل المنظمـات التابعـة إلـى األمـم المتحـدة وأجهزتهـا الفرعيـة وحسـاباتها وبرامجهـا وهيئاتهـا ووكاالتهـا المتخصصـة، وإداراتهـا ومكاتبها 

ومنتدياتهـا؛ **تتضمـن الـوزارات الممولـة والـوكاالت الثنائيـة، والمنظمـات متعـددة األطراف. 

 الجدول -1 
أنواع الجهات الفاعلة وأعدادها المحددة
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هــذا التقريــر الحوكمــة العالميــة للتغذيــة علــى أنهــا مجموعــة الجهــات الفاعلــة التــي لهــا واليــة أو نيــة 
رئيســية بتحســين التغذيــة تماشــياً مــع اللوائــح والمعاييــر الرســمية وغيــر الرســمية التــي تحكــم تفاعالتهــا. 

يركــز الشــكل 3 فقــط علــى الجهــات الفاعلــة التــي لهــا واليــة صريحــة أو نيــة أوليــة بتحســين التغذيــة.

ملحوظة: الخضراء = لها والية صريحة أو بيان مهمة يتصل بالتغذية؛ الحمراء = ليس لها والية أو بيان مهمة يتصل بالتغذية

 الشكل 2 - 

خريطة لشبكة الجهات الفاعلة في التغذية على المستوى العالمي. األلوان مستخدمة إلظهار 

الواليات ذات الصلة الصريحة بالتغذية. 
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2-2 أنشطة كل من الجهات الفاعلة وكيفية تنفيذها لها: واليات 

الجهات الفاعلة المختلفة وأنشطتها 
إّن حكومــات البلــدان هــي فــي نهايــة المطــاف الجهــات الرئيســية التــي تتولــى تحديــد أطــر السياســات 
ــدة،  ــم المتح ــا. وإن وكاالت األم ــاص ضمنه ــام والخ ــاع الع ــة للقط ــات الفاعل ــل الجه ــي تعم ــة الت الوطني
مــن خــالل أجهزتهــا الرئاســية وآلياتهــا المعنيــة بالدعــوة إلــى االجتماعــات، ومنتدياتهــا القطريــة، تدعــم 
الحكومــات فــي دورهــا هــذا لوضــع أطــر العمــل، مــن خــالل دعــم صياغــة السياســات وزيــادة وصــول 
ــة وتعزيزهــا، ومــن خــالل جهــود  ــة والوظيفي ــاء القــدرات التقني ــة وبن ــى المــوارد التغذوي الحكومــات إل

ملحوظـة: اللـون األزرق الفاتـح = منظومـة األمـم المتحـدة؛ اللـون األخضـر = المجتمـع المدنـي / المنظمات غير الحكوميـة؛ اللون الـوردي = الحكومات الوطنية 

/المنظمـات متعـددة األطـراف؛ اللـون األحمـر = الصناعـات الخاصة؛ اللون األزرق الداكن = الشـراكات بين القطاعين العام والخـاص / المبادرات متعددة أصحاب 

المصلحـة؛ اللـون األبيـض = معاهد البحوث والشـبكات والمنظمات المهنية.

 الشكل 3 - 

خريطة لشبكة الجهات الفاعلة في التغذية على المستوى العالمي التي لها والية صريحة 

تتصل بالتغذية. األلوان مستخدمة إلظهار أنواع المؤسسات 
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التنفيــذ، لمنــع كافــة أشــكال ســوء التغذيــة وتحســينها.

ال توجـد وكالـة متخصصـة بالتغذيـة وحدها ضمـن منظومة األمم المتحدة، كما ال يمكـن لوكالة بمفردها أن 
تسـاعد الحكومـات الوطنيـة فـي التصدي لسـوء التغذيـة، وإنما يترتب علـى العديد من الـوكاالت واإلدارات 
والمنتديـات تقديـم مسـاهماتها فـي هـذا الصـدد. وكمـا يظهـر فـي الشـكلين 2 و3، تـؤدي منظمـة الصحـة 
العالميـة والفـاو وبرنامـج األغذيـة العالمـي والصندوق الدولي للتنميـة الزراعية واليونيسـيف أدواراً تتعلق 
صراحـًة بالتغذيـة. وفضـالً عـن ذلـك، فـإن وكاالت األمـم المتحـدة وبرامجهـا مثـل برنامـج األمـم المتحـدة 
للبيئـة والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة ومكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية، مـع أن ال واليـة صريحـة لهـا 
تتصـل بالتغذيـة، فهـي ال تـزال ذات أهميـة رئيسـية في ضمان اسـتمرار الروابـط بين التغذيـة والبيئة، وبين 

التغذيـة واالسـتجابات اإلنسـانية، وبيـن التغذية والتكنولوجيـا، وبين التغذيـة والزراعة.

أمـا وظائـف تلـك الـوكاالت علـى صعيـد التغذيـة فتترابـط مـن خـالل اآلليـة التـي تشـمل منظومـة األمـم 
المتحـدة كلهـا -أي اللجنـة الدائمـة المعنيـة بالتغذيـة. ويمكـن بالتالي اعتبـار اللجنة الدائمـة بمثابة »مركز 
العصـب االسـتراتيجي للتغذيـة« فـي األمـم المتحـدة. وتعمـل اللجنـة الدائمـة، التـي تنـص واليتهـا علـى أن 
تكـون بمثابـة المنتـدى الرئيسـي لوضـع األهـداف لألمـم المتحدة بهـدف خفض أشـكال سـوء التغذية كافة 
حـول العالـم، بشـكل وثيـق مع أعضائها لضمان اتسـاق السياسـات واألنشـطة التغذوية عبر األمـم المتحدة، 
ومسـاعدة وكاالت المنظومـة فـي دعمهـا للحكومـات الوطنيـة، وتوفيـر هيـاكل تمكينيـة بوسـع العديـد من 

الجهـات الفاعلـة للمنظومـة اسـتخدامها واالتسـاق معها.

وترد تلك األدوار في وثيقة »األهداف االستراتيجية للفترة 2016-2020« للجنة الدائمة، كالتالي:

تعظيم االتساق في سياسات األمم المتحدة والدعوة بشأن التغذية.)1( ( 1)
دعم التنفيذ المتسق والخاضع للمساءلة من قبل منظومة األمم المتحدة. ( 2)
استكشاف مسائل جديدة وناشئة متصلة بالتغذية. ( 3)
التشجيع على تقاسم المعارف عبر منظومة األمم المتحدة. ( 4)

وترتكـز هـذه األهـداف علـى خمسـة مبـادئ مرشـدة مسـتنبطة مـن الخطـة االسـتراتيجية للجنـة الدائمـة 
:2020-2016 للفتـرة 

االرتكاز على إطار حقوق اإلنسان، وال سيما على الحق في الغذاء والتغذية الكافيين؛  1-
العمل الشفاف والفعال والشامل، والحوكمة؛  2-

)1( إن اتسـاق السياسـات يعنـي التعزيـز المنهجـي إلجـراءات السياسـات التـي تدعـم إحداهـا األخـرى، عبـر مختلف الـوكاالت الحكومية، مـا يولّد بـدوره التآزر 

نحـو تحقيـق األهـداف المرجـوة. يحـدث انعـدام االتسـاق بيـن السياسـات حيـن تدعم السياسـات نواتج يقـوض أحدها اآلخـر، إما َعرَضـاً وإما عمـداً، كمثل دعم 

صـادرات التونـة المعلبّـة، الـذي يرمـي إلـى تعزيـز النمـو االقتصـادي ولكنـه أيضـاً )عـن غيـر قصـد( يشـجع تناقـص االسـتهالك المحلـي، الـذي يتناقض مـع حملة 

الصحـة العامـة التـي تشـجع علـى زيادة اسـتهالك األسـماك. )منظمـة األغذية والزراعـة، 2017(
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البناء على والية أعضائها ومواطن قوتهم، والعمل بموجب مبدأ تفريع السلطة لضمان أقوى أثر  3-
ممكن، مع تفادي تكرار الجهود؛ 

إقامة شراكات انتقائية مع منظمات أو برامج أو منتديات أخرى من أجل االنخراط في تفاعالت أوسع  4-
-تتخطى حدود منظومة األمم المتحدة -مع الجهات الفاعلة المعنية وأصحاب الشأن حول المسائل 

المتصلة بالتغذية؛
الخضوع للمساءلة من خالل تقديم تحديثات منتظمة بشأن التقدم والنتائج المحرزة إلى األجهزة  5-

الرئاسية المعنية لدى األمم المتحدة، وال سيما المجلس االقتصادي واالجتماعي. 

ويتـم تفعيـل أهـداف اللجنـة الدائمـة عبر جملة من آليات العمل، بحسـب ما تظهر في الشـكل 4. وضمت 
اللجنـة الدائمـة فـي الماضـي ثـالث مجموعـات أساسـية هـي: وكاالت األمـم المتحـدة، بمـا فيها مؤسسـات 
 التمويـل واألجهـزة الحكوميـة الدوليـة؛ والشـركاء الثنائييـن والمنظمـات غيـر الحكومية/المجتمـع المدنـي

/مؤسسـات البحـوث؛ ومجموعـات العمـل، المؤلفـة مـن أصحـاب مصلحـة المتعددين فـي اللجنـة الدائمة، 
سـواء أكانـوا أعضـاء أم شـركاء، التـي تركـز علـى المعـارف الرئيسـية والثغـرات في الممارسـات، فتستكشـف 
بالتالـي المسـائل التغذويـة الناشـئة وتوفـر المعلومـات حـول مـا يمكـن فعلـه للتصـدي لهـا. تركـز اللجنـة 
الدائمـة اليـوم علـى وكاالت األمـم المتحـدة فقـط؛ وال تضـم عضويتهـا بلدانـاً أو منظمـات غيـر حكوميـة أو 

منظمـات المجتمـع المدني.

وتطمـح اللجنـة الدائمـة إلـى توسـيع عضويتهـا بحيـث تشـمل المزيـد مـن وكاالت األمـم المتحـدة، مـن 
أجـل تحقيـق أهدافهـا االسـتراتيجية للفتـرة 2016-2020 التـي تتطلـب تعاونـاً عابـراً للقطاعـات، للتصـدي 
لحالـة سـوء التغذيـة السـائدة التـي جـرى وصفها أعـاله. وال تنـص الخطة االسـتراتيجية الجديدة على إنشـاء 
مجموعـات عمـل مفتوحـة العضويـة، بـل باألحـرى علـى الدعـوة االنتقائيـة إلى عقـد جماعات للممارسـين 
محـددة زمنيـة، للتشـجيع علـى تحليـل المواضيـع ذات الصلـة ومناقشـتها، واالسـتفادة مـن كفـاءة أعضائهـا 
وخبراتهـم. سـوف تشـارك اللجنـة الدائمـة كذلك في تفاعالت أوسـع نطاقـاً تتخطى منظومة األمـم المتحدة 
لتبلـغ دوائـر أخـرى أساسـية، كالشـركاء الثنائيين واتحادات البحـوث والمجتمع المدنـي والقطاع الخاص، من 

خـالل منتديـات دوليـة قائمـة حالياً.

وعلـى الرغـم مـن أن المجلـس االقتصادي واالجتماعي هو الذي أنشـأ اللجنة الدائمة التـي كانت في البداية 
ترفـع تقاريرهـا رسـمياً إليـه، فقـد توقفـت تلك الممارسـة فـي السـنوات األخيرة. وفـي الفترة الحاليـة، ترفع 
تقاريـر غيـر رسـمية وحسـب إلـى المنتـدى السياسـي رفيـع المسـتوى، تحـت إشـراف المجلـس االقتصـادي 
واالجتماعـي. ونظـراً إلـى الواليـة األساسـية للمجلـس االقتصـادي واالجتماعـي التـي تقضي بتنسـيق منظومة 
األمـم المتحـدة، وإلـى واليـة اللجنـة الدائمة التي تقضي بتعظيم االتسـاق بين السياسـات وممارسـة الدعوة 
بشـأن التغذيـة، فـإن معاودة رفـع التقارير المنتظمة والرسـمية إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي سـتزيد 
مـن شـرعية اللجنـة الدائمـة ومـن تأثيرها. وتبـذل أمانة اللجنـة الدائمة الجهـود حالياً السـتئناف عملية رفع 
التقاريـر هـذه إلـى المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي وغيـره مـن أجهـزة األمـم المتحـدة ذات الصلـة، مثل 

مجلـس الرؤسـاء التنفيذييـن لمنظومة األمـم المتحدة المعني بالتنسـيق.
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وتعتبـر لجنـة األمـن الغذائـي العالمـي مـن اآلليـات الهامـة األخرى لألمـم المتحدة. ويشـكل فريـق الخبراء 
رفيـع المسـتوى المعنـي باألمـن الغذائـي والتغذية، ذراعاً هامـًة للجنة األمن الغذائي إذ يشـكل همزة وصل 
قويـة بيـن العلـوم والسياسـات، بمـا يشـمل تقاريـر حـول المسـائل الحرجة والناشـئة. وترشـد تلـك التقارير 
مناقشـات لجنـة األمـن الغذائـي العالمـي وتنظمهـا. وتتضمـن المجموعـة االستشـارية التابعـة للجنـة األمن 
الغذائـي سـتة أنـواع مـن الجهات الفاعلـة المختلفة: ينظم المجتمع المدني نفسـه من خـالل آلية المجتمع 
المدنـي، وهـي لجنة تنسـيق تشـارك فـي دورات لجنة األمن الغذائي العالمي بصفتهـا من أصحاب المصلحة 
بـدون حـق التصويـت. وهنـاك كذلـك آليـة مخصصـة للقطـاع الخاص فضـالً عن مسـاهمات من ِقبـل أجهزة 
للبحـوث الزراعيـة الدوليـة )الجماعـة االستشـارية للبحـوث الزراعيـة الدولية(، والمؤسسـات الماليـة الدولية 
)البنـك الدولـي(، والشـبكات التجاريـة )الشـبكة الدوليـة لألغذيـة الزراعية( والمؤسسـات الخيرية )مؤسسـة 
بيـل وميلينـدا غيتـس(. ترفـع لجنـة األمـن الغذائي العالمـي تقاريرها إلـى المجلس االقتصـادي واالجتماعي. 
وهـي تركـز بشـكل رئيسـي علـى نقص التغذية واألمـن الغذائي، ولـو أن تركيزها على التغذيـة حديث العهد 

نسـبياً مقارنـًة بالـوكاالت والمنتديات األخرى لألمـم المتحدة.

وقـد بـرز عـدد مـن المنتديـات األخـرى النافذة التي تركـز على موضـوع التغذية في السـنوات األخيرة، وكل 
منهـا يخضـع إلـى إدارة جهـات فاعلـة متنوعـة مـن منظومـة األمـم المتحـدة والقطـاع الخـاص والمنظمـات 

ملحوظة: يدل الخط المتواصل على عالقة عمل مباشرة، فيما يدل الخط المتقطع على عالقة عمل غير مباشرة من خالل جهات/منتديات أخرى.

 الشكل 4 - 

أساليب العمل للجنة الدائمة
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غيـر الحكوميـة والحكومـات الوطنيـة. وتدعـو تلـك المنتديـات إلـى عقـد االجتماعـات مـن أجل االسـتفادة 
مـن الخبـرات الفنيـة والمـوارد الماليـة؛ كمـا أنهـا توفـر دعمـاً علـى األرض لتنفيذ السياسـات والبرامـج وبناء 
القـدرات. علـى سـبيل المثـال، تعمـل مبـادرة الجهـود المتجـددة للقضاء على الجـوع ونقـص التغذية لدى 
األطفـال )ريتـش( منـذ عـام 2008 علـى المسـتوى القطري مـن أجل تعزيـز حوكمة التغذية والتنسـيق على 
صعيـد األمـم المتحـدة، من خالل تيسـير االسـتجابات القطرية للتغذيـة وتطوير تحاليلهـا وقدراتها. وتتضمن 
الـوكاالت األعضـاء فـي مبـادرة ريتـش، الـوكاالت األعضـاء التأسيسـية الخمـس للجنـة الدائمـة أي: منظمـة 
األغذيـة والزراعـة والصنـدوق الدولـي للتنميـة الزراعيـة واليونيسـيف وبرنامـج األغذيـة العالمـي ومنظمـة 

الصحـة العالميـة؛ وتـؤدي أمانتهـا دور المراقـب فـي اجتماعات اللجنـة الدائمة.

وأحـد المنتديـات الهامـة الجديـدة المتعـددة أصحـاب المصلحـة هـو »مبـادرة تعزيـز التغذيـة«. تأسسـت 
المبـادرة فـي عـام 2010، وهـي تجمـع الحكومـات والمجتمـع المدنـي والقطـاع الخـاص وأصحـاب مصلحة 
آخريـن، مـن أجـل التصدي لألسـباب المباشـرة واألساسـية لسـوء التغذيـة. وتتضمن المبادرة خمس شـبكات 
)علـى المسـتوى القطـري وعلى مسـتوى الشـركات والمجتمع المدني والشـركاء في التنميـة ومنظومة األمم 
المتحـدة(، وهـي تعمـل بالدرجـة األولـى لتنسـيق العمل على المسـتوى القطـري ودعمه، بما يشـمل وضع 
خطـط متعـددة القطاعـات وتطويـر البرامـج وأطـر النتائـج وبنـاء القـدرات. ويجمـع إطـار األمـم المتحـدة 
لمبـادرة تعزيـز التغذيـة )التـي لهـا أمانـة مشـتركة حالياً مـع مبـادرة ريتش( بين منظمـة األغذيـة والزراعة، 
والصنـدوق الدولـي للتنميـة الزراعيـة واليونيسـيف وبرنامـج األغذيـة العالمـي ومنظمـة الصحـة العالميـة، 
لدعـم البلـدان فـي تحقيـق أهـداف التغذيـة الوطنيـة، وإلحـراز التقدم على صعيـد خفض سـوء التغذية. أما 
المجموعـة القياديـة لـدى المبـادرة فهـي مجموعـة استشـارية اسـتراتيجية نافـذة، عيّنها األميـن العام لألمم 
المتحـدة وتضـم ممثليـن عـن الشـبكات الخمـس. وتقضـي وظيفـة المجموعـة القياديـة بتيسـير التنسـيق 

والروابـط فـي مـا بيـن الشـبكات الخمـس على المسـتوى العالمـي واإلقليمـي والقطري.

وهنـاك أيضـاً بعـض المنتديـات الرفيعـة المسـتوى التـي تعمـل علـى التنسـيق بيـن الجهـات الفاعلة بشـأن 
المسـائل المتصلـة بسـوء التغذيـة علـى المسـتوى الدولـي. والمهـم أن تلـك المنتديـات تعمـل علـى إرسـاء 
معاييـر عالميـة وجـداول عمـل للسياسـات. ومـن بيـن تلـك اآلليات هنـاك »فرقة العمـل الرفيعة المسـتوى 
المعنيـة باألمـن الغذائـي والتغـذوي فـي العالـم« التـي أسسـها األميـن العـام لألمـم المتحـدة سـنة 2008 
اسـتجابة ألزمـة أسـعار األغذيـة. وهـي آليـة رفيعة المسـتوى للدعوة والتنسـيق يتألف أعضاؤهـا من وكاالت 
األمـم المتحـدة وحسـاباتها وبرامجهـا ومـن مؤسسـات ماليـة دوليـة ومـن منظمـات دوليـة أخـرى. والهدف 
الرئيسـي للفرقـة التـي يرأسـها األميـن العـام، هـو التشـجيع على اسـتجابة شـاملة وموحـدة من قبل األسـرة 

الدوليـة للتحـدي المتمثـل فـي تحقيـق األمـن الغذائـي والتغـذوي العالمي.

وتتمثـل إحـدى اآلليـات األخـرى لصياغـة جـداول العمـل فـي »فرقـة عمـل األمـم المتحـدة المشـتركة بيـن 
الـوكاالت المعنيـة بالوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة ومكافحتهـا.« وقـد تأسـس هـذا المنتـدى لتنسـيق 
أنشـطة حسـابات األمـم المتحـدة وبرامجها ووكاالتهـا ذات الصلة، فضالً عن منظمات أخـرى حكومية دولية، 
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دعمـاً للحكومـات الوطنيـة في الوفاء بااللتزامات العالية المسـتوى اسـتجابًة للتهديـد المتنامي لألمراض غير 
المعديـة. وأسسـها األميـن العـام لألمـم المتحـدة فـي يونيو/حزيـران 2013 بطلـب من المجلـس االقتصادي 
واالجتماعـي، وتقودهـا منظمـة الصحـة العالميـة. وترفـع الفرقـة تقاريرهـا سـنوياً إلـى المجلـس االقتصادي 
واالجتماعـي وهـي تـورد قـراراً فـي الفقرة الختاميـة من التقرير السـنوي الذي يرفعه المجلـس إلى الجمعية 

العامـة لألمـم المتحدة.)2(

ومـع أن التغذيـة قـد ال تكـون مـن االعتبـارات الصريحـة فـي والياتهـا أو فـي بيـان مهامهـا، إال أن عـدداً من 
الجهـات النافـذة سياسـياً واقتصاديـاً تنشـط أكثـر فأكثـر فـي مجـال التغذيـة. فـإن وكاالت متعـددة األطراف 
ومؤسسـات ماليـة )مثـل البنـك الدولـي والعديـد مـن الهيئـات الثنائية( والمنظمـات الخيرية )مثل مؤسسـة 
بيـل وميلينـدا غيتـس(، تحتـل مكانـة مرموقـة على المسـتوى العالمي، وكذلك بعض الشـراكات بيـن القطاع 
العـام والخـاص والمؤسسـات متعـددة الجنسـيات. أما بالنسـبة إلى هـذه األخيرة، فإن ارتفاع عدد الشـركات 
الكبـرى المتعـددة الجنسـيات لألغذيـة الزراعيـة، يطـرح تسـاؤالت حول تضـارب المصالح حيـن يتعلق األمر 

بوضـع جـداول العمـل وتطوير السياسـات المراعيـة للتغذية.

وهنـاك أيضـاً مجموعـة منوعـة مـن المنظمات غيـر الحكوميـة واتحادات البحـوث، التي تركـز على مجاالت 
األمـن الغذائـي والسـيادة الغذائية وحـاالت النقص في المغذيات الدقيقة واالسـتهالك الفائض واألمراض غير 
المعديـة المتصلـة بالنمـط الغذائـي. ويـؤدي التركيـز علـى تلـك المواضيـع أدواراً مهمـة في تحديـد جداول 
عمـل السياسـات ويتيـح لشـبكات من أصحـاب المصلحـة المختلفين االلتقاء حـول اهتمامات مشـتركة. في 
بعـض الحـاالت، تقيـم تلـك المجموعـات روابـط بيـن نظـم األغذيـة والتغذيـة واالسـتدامة البيئية، فتسـاعد 

بالتالـي فـي تحويـل الخطاب بشـأن السياسـات وجـداول العمل على المسـتويات العالميـة والوطنية.

)2( هذه الحالة ال تنطبق على لجنة األمن الغذائي العالمي.
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3– التحديــات الثالثة لحوكمــة التغذية

سـلّطت البيانـات فـي القسـم السـابق الضوء على أصحاب المصلحـة المتعددين -من القطـاع العام والخاص 
الذيـن ينتمـون إلـى مجموعـة متنوعـة مـن القطاعـات ضمـن منظومـة األمـم المتحـدة وخارجهـا -والذيـن 
يؤثـرون حاليـاً فـي التغذيـة العالمية. وبحسـب مـا يظهر في الشـكل 2، لبعض تلك الجهـات واليات صريحة 
تتعلـق بتحسـين التغذيـة، فـي حيـن أن البعـض اآلخـر ليسـت لـه واليـة مـن هـذا النـوع. فضـالً عـن ذلـك، 
وبحسـب المرفـق 2، يركـز بعـض تلـك الجهـات علـى نقـص التغذيـة واألمـن الغذائـي، فيمـا يتنـاول البعض 
اآلخـر االسـتهالك المفـرط للغـذاء واألمـراض غيـر المعديـة المتصلـة بالنمـط الغذائـي. وتؤدي تلـك الجهات 
المختلفـة أدواراً متكاملـة ومتنافسـة فـي آن معـاً، علـى صعيـد التنسـيق وصنـع القرارات )بما يشـمل وضع 
المعاييـر(، وتطويـر السياسـات والدعـم التقنـي وبنـاء القـدرات والرصـد. فـكان ال بـد مـن حـدوث بعـض 
التنافـس علـى المـوارد المحـدودة، ومن تكرار الجهود، وااللتباس في األدوار والمسـؤوليات على المسـتويين 

العالمـي والقطري.

وتشـّكل تلـك المسـائل جـزءاً كبيـراً مـن التحديـات الثالثـة الرئيسـية للحوكمـة التي تـرد أدناه، علمـاً أن كالً 
منهـا يرتكـز علـى )1( الفهـم الراهـن للمحـددات المتعـددة لسـوء التغذيـة و)2( االعتـراف بتعـدد الجهات 
الضالعـة حاليـاً فـي تحديـد نتائـج العمـل في مجـال التغذية. إن تناول تلـك التحديات سيسـاعد على ضمان 

العمـل التحويلـي المطلـوب للتصـدي لسـوء التغذية علـى المسـتويات العالمية والوطنيـة والمحلية.

3-1 العمل عبر مختلف القطاعات
بحسـب مـا ذكـر أعـاله، كانـت معـدالت خفـض سـوء التغذيـة غيـر متسـاوية وال تـزال غيـر مرضيـة لـدى 
العديـد مـن الشـرائح السـكانية، مـا يبـرز ضـرورة تحسـين حوكمة التغذية، واتسـاق السياسـات عبـر طائفة 
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مـن القطاعـات بمـا فيهـا البيئـة والتعليـم واألغذيـة والزراعـة والحمايـة االجتماعيـة والصحـة. وإن تسـريع 
التقـدم فـي مجـال التغذيـة يتطلب برامج واسـعة النطـاق »مراعية للتغذيـة« تتناول المحـددات االجتماعية 
الرئيسـية األساسـية للتغذيـة، وتعـزز تغطيـة »التدخـالت المحـددة فـي مجـال التغذيـة« وفعاليتهـا. وتتركـز 
التدخـالت التغذويـة علـى نقـص التغذية لدى األمهات واألطفال، وتشـمل مجاالت منفصلـة ومثبتة للتدخل، 
تتنـاول السـببين المباشـرين لسـوء التغذيـة، أي المتنـاول مـن المغذيـات والوضـع الصحـي.45 وبالمقابـل، 
تنطبـق الُنُهـج المراعيـة للتغذيـة على طائفة أوسـع لمجاالت البرامج، وترمي إلى معالجة األسـباب األساسـية 
لسـوء التغذيـة، أي الوصـول إلـى الغـذاء والميـاه وإلى خدمات الصحـة والصرف الصحي وممارسـات الرعاية 
األسـرية.46. ولـذا، يمكـن إدراج نهـج مراعيـة للتغذيـة ضمـن مجموعـة واسـعة مـن السياسـات االجتماعيـة 
والصحيـة واالقتصاديـة التـي تملـك القـدرة علـى خفـض سـوء التغذيـة بعـدد من الطـرق، بما فـي ذلك عبر 
تحسـين ظـروف العيـش والعمـل والوصول إلى التعليم وجودة ممارسـات رعاية األم والطفـل وزيادة الدخل 
وخدمـات الحمايـة االجتماعيـة. وعلـى الرغـم مـن أنـه قـد أصبـح مـن المعتـاد االعتـراف باألهميـة الحيوية 
لهذيـن النهجيـن مـن قبـل أوسـاط الباحثيـن 46 ومـن قبـل األمـم المتحـدة 43، 47 فـإن العديـد مـن الجهـات 
الفاعلـة فـي التغذيـة العالميـة التـي ترد في هـذه الوثيقة، ال تزال تركـز حصراً على النهـج الخاصة بالتغذية، 
مـا يقلـل مـن الفـرص لزيـادة مراعـاة التغذيـة فـي مجـاالت السياسـات، مثـل الزراعـة والحمايـة االجتماعية 

والتجـارة واالسـتثمار والتخطيـط والتعليم.

3-2 إسناد المسؤوليات
ال توجـد جهـة واحـدة مسـؤولة دون سـواها عـن التغذيـة. ففي حيـن تعتبر حكومـات البلدان مسـؤولة في 
النهايـة عـن ضمـان الرفـاه علـى المسـتوى الوطني، فإن النطـاق العالمي لمخاطـر التغذية وتكافلهـا، يعنيان 
أن المحـركات األساسـية لسـوء التغذيـة، ووسـائل تحسـين التغذيـة، تبتعـدان أكثر فأكثر عن سـيطرة أي من 
الحكومـات. ويـزداد هـذا التحـدي وطـأة بسـبب التوزيع غيـر المتكافئ لمخاطـر التغذية والمـوارد وتضارب 
المصالـح والنفـوذ لمختلـف الجهـات الفاعلـة فـي النظـام العالمـي. ويـزداد موضـوع المسـؤوليات تعقيـداً 
بسـبب النـداءات العالميـة الكثيـرة إلـى العمـل التـي سـبق وصفهـا أعـاله، فهـي قـد أدت إلى نشـوء جملة 
متنوعـة مـن السياسـات والمبـادرات علـى المسـتوى العالمـي واإلقليمـي والقطـري، مـا أدى إلـى االلتبـاس 
وضعـف التنسـيق بيـن القطاعـات وغيـاب المواءمة على الصعيد القطـري. وبالتالي فإن زيادة االتسـاق عبر 

مختلـف وكاالت األمـم المتحـدة ومنتدياتهـا بالنسـبة إلـى الحكومـات الوطنية هي مسـألة حيوية.

3-3 المساءلة
بحسـب مـا تـدل عليـه البيانـات، هناك العديـد من الجهـات الفاعلة الخاصـة والعامة التي تشـارك حالياً في 
الحوكمـة العالميـة للتغذيـة. وفـي المجتمعـات الديمقراطيـة، تعتبـر الدولـة مسـؤولة رسـمياً عـن شـعوبها. 
وتعـّد المنظمـات الحكوميـة الدوليـة، بمـا فيهـا تلـك الموجـودة فـي منظومة األمـم المتحدة، مسـؤولة عن 
أجهزتهـا الرئاسـية، ومـن خـالل التقاريـر التـي ترفعهـا إلـى البلـدان األعضاء. ولكـن الجهات الفاعلـة من غير 
الـدول، مثـل القطـاع الخـاص والمؤسسـات الخيريـة والمجتمـع المدني والمنظمـات غير الحكوميـة، تمارس 
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جميعهـا السـلطة بدرجـات متفاوتـة فـي عمليـات الحوكمـة العالميـة للتغذيـة. وإّن بعـض اآلليـات، مثـل 
مبـادرة تعزيـز التغذيـة، تجمـع تلـك الجهات الفاعلة مـن دول ومن غير الدول على المسـتوى الوطني، لكي 
تيّسـر تنسـيق األنشـطة. إال أن اآلليـات الفعالـة علـى المسـتوى العالمي من النـدرة بحيث تتعـذر المطالبة 
بمسـاءلة الجهـات الفاعلـة مـن غيـر الـدول عـن تأثيـر أعمالها في مجـال التغذيـة. وثمة نقص فـي التحاليل 
المنهجيـة الكفيلـة بزيـادة الشـفافية فـي مـا خـص كيفيـة عمـل تلـك القـوى، علمـاً أّن تلك التحاليل تشـكل 
وسـيلة لزيـادة المسـاءلة. ومـن التحديـات األخـرى التـي تعترض المسـاءلة، هـو أن ليس لكل الجهـات التي 
تؤثـر فـي التغذيـة، واليـة رسـمية أو تركيـز محـدد علـى التغذيـة )كمـا يشـير الشـكل 2(. فمـن دون واليـة 
صريحـة تتعلـق بالتغذيـة، تصعـب مسـاءلة تلك الجهـات. أما إطالق تقريـر التغذية العالمي فيشـّكل خطوة 
أولـى مرحبـاً بهـا لجهـة رفـع هـذا التحـدي. فهذا التقرير المنشـور سـنوياً يتضمـن بصورة منهجيـة مجموعة 
مـن التقاريـر المرحليـة بشـأن االلتزامـات القطريـة والعالميـة التـي تخـص التغذيـة، فيقـّدم بالتالـي إطـاراً 

منهجيـاً وبيانـات ملموسـة لزيـادة مسـاءلة كل مـن الجهات الخاصـة والعامة.
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4– الطريق إلى األمام بالنســبة إلــى اللجنة 

ــة بالتغذية الدائمة المعني

ينبغـي التحـرّك فـي غمـار تحديـات الحوكمـة المذكـورة أعـاله، بحـزم ولكـن بتـأنٍّ أيضـاً، مـن أجـل تحقيـق 
الهـدف المتمثـل فـي منـع سـوء التغذيـة بكافـة أشـكاله وتحسـينه. باعتبـار اللجنـة الدائمـة منتـدى األمم 
المتحـدة المكلـف بالتقـدم فـي تنفيـذ العمل المشـترك بيـن وكاالت األمـم المتحدة في ما خـص التغذية، 
الـذي يركّـز علـى مسـائل اتسـاق السياسـات علـى المسـتوى العالمـي، فهـي تحتل مكانـة مناسـبة للتصدي 
للتحديـات الثالثـة، ولـو أن القيـام بذلـك سيسـتوجب تركيـزاً أكبـر علـى العناصـر التي سـتناقش فـي ما يلي. 
وعبـر اسـتيعاب تلـك العناصـر، يمكـن للجنـة الدائمـة ترجمـة شـرعيتها إلى تأثيـر ملموس -مـن خالل دعم 

الجهـات الفاعلـة المتنوعـة فـي مجـال التغذيـة، وتمكينهـا مـن العمـل جماعيـاً بأفضل ما اسـتطاعت.

وقـد حـددت األعمـال السـابقة للجنـة الدائمـة العناصر التالية على أنهـا مهمة للحكومـات الوطنية من أجل 
التطويـر والتنفيذ الناجحين للعمـل المتصل بالتغذية:48

للبلد 	  يمكن  التي  السياسية  القاعدة  للتغذية،  وطنية  خطة  و/أو  سياسة  وجود  يشّكل  السياسي:  الزخم 
االنطالق منها الستهالل تنفيذ العمل المطلوب؛

وجود آلية مشتركة بين القطاعات لتناول التغذية: تم اعتبار دور اللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية 	 
بالتنسيق، في ما خص تنفيذ السياسات الوطنية للتغذية، أمراً حاسم األهمية؛

الوطني 	  والنظام  روتينية،  بوتيرة  جمعها  يتم  التي  والتغذية  الغذاء  حول  البيانات  تعتبر  الرصد:  نظام 
الخطط  فعالية  لتقييم  الهامة  العوامل  من  الدوري،  للتحديث  يخضع  الذي  التغذية  بشأن  للمعلومات 

والسياسات الوطنية للتغذية، ولتيسير تحديد العمل المتواصل الناجم عنها؛

آلية التمويل: أشير تكراراً إلى أن رصد ميزانية لتنفيذ الخطط الوطنية للتغذية هي من العوامل الحاسمة 	 
األهمية. 

وتنطبـق تلـك العناصـر كذلـك علـى المسـتوى العالمي حيث نـرى اآلن زخماً سياسـياً قويـاً لمختلف وكاالت 
األمـم المتحـدة والشـركاء باتجـاه العمـل معـاً للتصـدي لسـوء التغذية بأشـكاله كافـة، من خـالل عقد األمم 

المتحـدة للعمـل من أجـل التغذية وأهـداف التنمية المسـتدامة.

وتجـدر المالحظـة أن العوامـل التـي اعتبـرت مهمـة فـي مجـال الحوكمـة العالميـة للصحـة، تتصـل أيضـاً 
بالتغذيـة علـى الصعيـد العالمـي، وهـي: إنتـاج السـلع العالميـة؛ وإدارة العوامـل الخارجيـة؛ والتضامـن 

واإلشـراف.49 العالمـي؛ 
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ويوصـى بـأن تمـارس اللجنـة الدائمـة األدوار التاليـة وأن تسـتكمل العناصـر المذكورة أعاله. وتتماشـى هذه 
األدوار الموصـى بهـا مـع األهـداف االسـتراتيجية للجنـة الدائمـة للفتـرة 2016-2020: )1( تعظيـم االتسـاق 
فـي سياسـات األمـم المتحـدة والدعـوة بشـأن التغذيـة؛ )2( دعـم التنفيـذ المتسـق والخاضع للمسـاءلة من 
قبـل منظومـة األمـم المتحدة؛ )3( استكشـاف مسـائل جديدة وناشـئة متصلة بالتغذية؛ و)4( التشـجيع على 
تقاسـم المعـارف عبـر منظومـة األمـم المتحـدة باالرتـكاز علـى المبـادئ التوجيهيـة الخمسـة للجنـة )أنظـر 

.)21 الصفحة 

4-1 الدور 1: تعزيز االتساق
إعادة صياغة الخطاب: حوكمة التغذية مقابل الحوكمة من أجل التغذية	 

تميـل الحوكمـة العالميـة للتغذيـة إلـى التركيـز علـى الجهـات الفاعلـة التـي لديهـا واليـة صريحـة بشـأن 
التغذيـة أو الجهـات المتخصصـة فـي التغذيـة. أمـا الحوكمـة من أجـل التغذيـة فتتناول مجاالت للسياسـات 
وجهـات ليـس لهـا توجـه صريـح للتغذية ولكنها تؤثر في األسـباب األساسـية لسـوء التغذية، فيمكـن بالتالي 
االسـتفادة منهـا لتعزيـز مراعـاة الشـؤون التغذويـة. ومن شـأن تغيير الخطـاب باتجاه الحوكمـة العالمية من 
أجـل التغذيـة، قـد يسـاعد تلـك الجهـات الفاعلـة وتلـك القطاعـات علـى »اعتبـار نفسـها« جـزءاً مـن الحل. 
وسـوف يدعم مسـاعي اتسـاق السياسـات -الذي يقع في طليعة وُصلب الخطة االسـتراتيجية للجنة الدائمة 

وألهدافها. 

مد الجسور بين األوساط المعنية بسوء التغذية 	 

يالحـظ لـدى الجهـات الــ 167 المترابطـة التـي حددتهـا هـذه الدراسـة )الشـكل 2(، ولـدى الجهـات التـي 
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تنتمـي إلـى منظومـة األمـم المتحـدة )الشـكل 3(، توجـه قوي نحـو التركيز علـى نقص التغذيـة وعلى األمن 
الغذائـي. عبـر تبنـي موقـف معيـاري بشـأن ضـرورة التصـدي لسـوء التغذيـة بكافـة أشـكاله، يمكـن للجنـة 
الدائمـة المسـاعدة فـي تحسـين صياغـة أجنـدة الحوكمـة العالمية بصورة أفضـل، بحيث تصبح أكثـر ترابطاً 
فتسـاعد بالتالـي الحكومـات علـى المسـتوى الوطنـي فـي قيـادة عمليـة تطويـر السياسـات، التـي ترحـب 

بالعمـل بيـن القطاعـات المتعددة.. 

وبغية تحقيق األثر المنشـود، يسـتوجب هذا الموقف المعياري جمهوراً مناسـباً. وفي السـابق كانت اللجنة 
الدائمـة تعتبـر بمثابـة »مظلـة كبيـرة« 50 تنضوي تحتها وكاالت األمـم المتحدة والحكومـات والقطاع الخاص 
والوسـط األكاديمي والمجتمع المدني. وقد أتاح هذا النطاق الواسـع للجنة الدائمة بأن ترشـد الممارسـات 
المؤسسـية والمعاييـر لطائفـة واسـعة مـن الجهـات الفاعلـة، ولكنـه أدى كذلـك علـى مـر الوقت إلـى ضياع 
التركيـز إزاء الواليـة والمسـؤولية األساسـيتين للجنـة الدائمة. واليـوم تتألف عضوية اللجنـة الدائمة فقط من 
وكاالت األمـم المتحـدة فـي غيـاب أي بلـد أو منظمـة للمجتمـع المدنـي أو أي أعضـاء مـن القطـاع الخاص. 
ويتطلـب هـذا التغييـر فـي التمثيـل تعديـالً في نهـج اللجنة المتعلـق بالدعوة والحوار المؤسسـي، ال سـيما 
فـي مـا خـص الحاجـة الملحـة للتصـدي إلـى سـوء التغذيـة بأشـكاله كافة. ومـن األهميـة بمـكان أن تحمل 
اللجنـة الدائمـة أهدافـاً طموحـة ورسـائل قويـة، وأن تشـارك الـدروس، وتقـدم صوتـاً موحداً لألمـم المتحدة 
فـي مجـال التغذيـة إلـى جمهـور أوسـع متعـدد الجهـات. وتقضـي إحـدى التوصيـات، مـن أجل تيسـير هذا 
التحـول، باسـتقطاب المزيـد مـن وكاالت األمـم المتحـدة لكـي تنضم إلى اللجنة الدائمة. فمن شـأن توسـيع 
نطـاق العضويـة أن يزيـد مـن قـدرة اللجنـة الدائمـة علـى تنـاول األبعاد المشـتركة بيـن القطاعات ألشـكال 
سـوء التغذيـة كافـة، وعلـى تنفيـذ أهدافهـا االسـتراتيجية المتنوعـة. باإلضافـة إلـى االسـتفادة بشـكل أقـوى 
مـن العضويـة الحاليـة للجنـة الدائمـة، ومـن قدرتهـا علـى الدعـوة إلـى عقـد االجتماعـات، ومـن دورها في 
المنتديـات األخـرى لألمـم المتحـدة مثـل لجنـة األمـن الغذائي العالمـي وجمعية الصحـة العالميـة ومبادرة 
ريتـش ومبـادرة تعزيـز التغذيـة، باإلضافـة إلـى تعاملهـا مـع آليـات أصحـاب المصلحـة اآلخريـن بمـا فيهـا 

.EAT مبـادرة تعزيـز التغذية ومبـادرة

الدعوة إلى العمل المشترك بين القطاعات  	 

ال توجـد وكاالت أو منتديـات أخـرى لألمـم المتحـدة لهـا واليـة تقضـي بتنـاول كافـة أشـكال سـوء التغذيـة 
علـى المسـتوى العالمـي ولجميـع البلـدان. وهـذا الوضـع يمنـح اللجنـة الدائمة شـرعيًة ومسـؤولية أخالقية 
كذلـك، لدعـوة وكاالت األمـم المتحـدة ومنتدياتهـا العاملـة في مجال الصحـة والحماية االجتماعيـة والتعليم 
والبيئـة والتخطيـط بيـن مجـاالت أخـرى، إلـى منـح التغذية أولويـة أعلى كبند علـى جدول أعمالهـا. وتتمتع 
اللجنـة الدائمـة بموقـع مناسـب السـتقطاب تلك الجهـات الفاعلة والمسـاعدة على إبالغها بتأثيـر عملها في 
التغذيـة، عبـر االتيـان بالبراهيـن للضغـط علـى السياسـات، وعبـر توفيـر مسـاحة للمناقشـات البناءة بشـأن 
تلـك المسـائل بيـن مختلـف الجهـات. وهنـاك في الوقـت الراهن العديد من المجاالت ومسـائل السياسـات 
التـي لهـا أهميـة حيويـة فـي خفـض سـوء التغذيـة، التـي ال تتناولهـا اللجنـة الدائمـة )مثـل التجـارة(. إال أن 
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قـدرة اللجنـة الدائمـة علـى الدعـوة إلـى االجتماعـات يمكـن أن تسـتخدم للجمـع بيـن الجهـات الكثيـرة 
التـي تؤثـر حاليـاً فـي التغذيـة العالميـة -إذ ال أحـد سـواها يقـوم بذلـك. وال داعـي ألن يتـم ذلـك من خالل 
اجتماعـات اللجنـة الدائمـة، بـل باألحـرى مـن خـالل آليـات أخـرى حاليـة لألمـم المتحـدة علـى غـرار لجنة 
األمـن الغذائـي العالمـي وجمعيـة الصحـة العالميـة. ويمكـن أن يحصـل هـذا أيضـاً مـن خـالل منتديـات 

 .EAT متعـددة أصحـاب المصلحـة، مثـل مبـادرة تعزيـز التغذية أو مبـادرة

4-2 الدور 2: اإلشراف
ترسيخ الشرعية والصوت على أعلى المستويات لدى األمم المتحدة	 

منـح اإلعـالن عـن عقـد األمـم المتحـدة للعمـل بشـأن التغذيـة، اللجنـة الدائمـة الشـرعية السياسـية لكـي 
تسـعى بثقـة إلـى تنفيـذ أهدافهـا االسـتراتيجية للفتـرة 2016-2020، ولكـي تدعـم وكاالت األمـم المتحـدة 
وأصحـاب المصلحـة المتعدديـن الرئيسـيين اآلخرين في سـعيهم إلى السياسـات واألنشـطة المتناسـقة التي 
تمّكـن الحكومـات الوطنيـة مـن التصـدي لسـوء التغذيـة بأشـكاله كافـة. ويزيـد هذا القـرار الضغـط باتجاه 
إيـالء االهتمـام للتغذيـة علـى كافـة مسـتويات منظومـة األمـم المتحـدة -فمـن حيـث المبـدأ المنظومـة 
بأسـرها موضـع مسـاءلة. وفـي هـذه البيئـة، مـن المهـم جـداً للجنـة الدائمـة أن تمـارس نفوذهـا وأن تقدم 
تفسـيراً موحـداً ومتناسـقاً بشـأن مـا يمكـن ومـا يفترض فعله عبـر األمم المتحـدة بأكملها من أجـل التصدي 

التغذية. لسـوء 

وبهـدف توفيـر هـذا التوجـه االسـتراتيجي العـام للنظـام العالمـي للتغذيـة، وبغية زيادة اتسـاق السياسـات 
بيـن وكاالت األمـم المتحـدة، ينبغـي للجنـة الدائمـة أن تتمتع بصـوت قوي ومحترم. ويتطلب ذلك اسـتعادة 
الروابـط وواجـب اإلبـالغ المباشـر علـى أعلـى المسـتويات -بما فـي ذلك للمجلـس االقتصـادي واالجتماعي، 
والمنتـدى السياسـي الرفيـع المسـتوى، ومجلـس الرؤسـاء التنفيذييـن لمنظومـة األمـم المتحـدة المعنـي 
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بالتنسـيق، وفرقـة العمـل الرفيعـة المسـتوى المعنية باألمن الغذائـي والتغذوي في العالـم -فضالً عن آليات 
الدعـم المعـززة ضمـن الـوكاالت األعضـاء. وباإلضافـة إلـى ذلـك، ينبغـي تدعيـم صـوت اللجنـة الدائمة، من 
خـالل التعـاون بينهـا وبيـن المنتديـات التـي تنشـط فيهـا -مثـل لجنـة األمـن الغذائـي العالمـي ومجموعـة 
العمـل المشـتركة بيـن الـوكاالت المعنيـة بالوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة ومكافحتها -بشـأن مجموعة 
مـن معاييـر اإلبـالغ، التـي سـوف تسـتخدم الحقـاً إلبـالغ المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي بوتيـرة روتينيـة 

بشـأن العمـل المتسـق عيـر القطاعـات، المنفـذ ضمـن منظومة األمـم المتحدة.

نظام للتعلم قائم على التحسين المستم	 

كمـا سـبق ذكـره أعـاله، اللجنـة الدائمـة هـي بمثابـة »النسـيج الجامع« بيـن الجهـات الرئيسـية الفاعلة في 
للتغذيـة عالميـاً، مثل شـبكة األمـم المتحدة لتعزيز األغذيـة ومبادرة ريتش، وفرقة العمل الرفيعة المسـتوى 
المعنيـة باألمـن الغذائـي والتغـذوي في العالـم وتقرير التغذية العالمي، وهي تركز على اتسـاق السياسـات 
حـول العالـم. وتوفـر اللجنـة الدائمـة آلية لتقاسـم المعلومات والـدروس المسـتفادة، مرّوجـًة بالتالي لنظام 
تغـذوي عالمـي قابـل للتكيـف، يسـتند إلـى مبـادئ التحسـين المسـتمر. تتمثـل إحـدى طـرق تعزيـز هـذه 
اآلليـة، فـي تيسـير المعلومـات المسـترجعة ما بيـن المسـتويين الوطني والعالمـي. فإن تقاسـم المعلومات 
والـدروس المسـتفادة علـى المسـتوى الوطنـي عامـل أساسـي لنظـم التعلم المتكيّفـة. وإن تقاسـم الخبرات 
والمعلومـات علـى حـد سـواء، يدعـم الجهـات الفاعلـة األخـرى على المسـتوى الوطنـي، كما يضمـن ارتباط 
األنشـطة علـى المسـتوى العالمـي باحتياجـات المنظمـات والمجتمعـات المحليـة. وبالتالـي، فـإن تعزيـز 
حلقـات المعلومـات المسـترجعة بيـن مبـادرة تعزيز األغذيـة ومبادرة ريتـش، والجهات األخـرى التي تعمل 
بصـورة رئيسـية علـى المسـتويين القطـري والعالمـي، حيـث تقـوم اللجنـة الدائمـة وغيرهـا بوضـع خطوط 

توجيهيـة وأطـر، وتحـدد أولويـات بنـاء القـدرات، ضـروري جـداً إلرسـاء نظام للتعلم في تحّسـن مسـتمّر.

وحلقـات المعلومـات المسـترجعة ضروريـة أيضـاً لتوسـيع جداول عمل سياسـات التغذية لتشـمل مجموعة 
أوسـع مـن القطاعـات، والسـتحداث بيئة عابرة فعـالً للقطاعات يمكن فيهـا للجهات الفاعلـة التحاور وتبادل 
المعلومـات بعـض النظـر عـن »قناعاتهـا بشـأن التغذيـة«. هنـاك الكثيـر ممـا يمكـن فعلـه بعـد لتحسـين 
الترابـط بيـن الجهـات الفاعلـة فـي مجـاالت الـوزن الزائـد والسـمنة واألمـراض غيـر المعديـة )مثـل فرقـة 
العمـل الرفيعـة المسـتوى المعنيـة باألمـن الغذائـي والتغذوي في العالـم، وبعض المنظمات غيـر الحكومية 

الرئيسـية ومؤسسـات البحـوث مـن خـالل منتديـات األمـم المتحـدة التـي تشـارك اللجنة الدائمـة فيها(. 

4-3 الدور 3: األدلة والمساءلة
التقدم في تنفيذ أجندة السياسات الخاصة بالتغذية مع أدلة مالئمة لغايتها	 

تقـّدم اللجنـة الدائمـة منشـورات قيّمـة فـي مجـاالت العمل التـي مكّوناتها، كمـا وفرت في الماضـي تقارير 
عـن حالـة التغذيـة فـي العالـم التـي تعـد مـن المطبوعـات المرجعيـة. وحالياً تمت االسـتعاضة عـن تقارير 
حالـة التغذيـة فـي العالـم بتقريـر التغذيـة العالمي الذي أتاح االسـتغناء عن نشـرها ووفّر فرصـاً جديدة من 
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حيـث دور اللجنـة الدائمـة فـي صياغـة تقريـر التغذيـة العالمـي وتوزيعه. ويوصـي تقريرنا هذا باالسـتفادة 
مـن تقريـر التغذيـة العالمـي، مـن أجـل إمـداد مناقشـات اللجنـة الدائمـة وعمليـات صنـع القـرار بأدلـة 
»مالئمـة للغايـة المنشـودة«، علـى غـرار مجموعـة الخبـراء الرفيعـة المسـتوى التي تعمل كهمـزة وصل بين 
العلـوم والسياسـات للجنـة األمـن الغذائـي العالمـي. ويمكـن لهـذه العمليـة أن تسـير باالتجاهيـن، بحيـث 
تشـارك اللجنـة الدائمـة بطريقـة فاعلـة في التقريـر العالمي للتغذية، وتضمـن قيام أعضائهـا بتزويد الفريق 

المعنـي بالتقريـر العالمـي للتغذيـة بالبيانـات، فضـالً عـن توزيع التقرير ونتائجه بشـكل ناشـط.

بالتغذيـة،  الخاصـة  التدخـالت  البيانـات كثيـرة فـي مـا خـص مردوديـة وفعاليـة تكاليـف  أّن  وفـي حيـن 
التـي تهـدف إلـى معالجـة نقـص التغذيـة لـدى األمهـات واألطفـال، وفـي حيـن أن هنـاك مزيـداً مـن األدلة 
بشـأن أفضـل السـبل لمعالجـة سـوء التغذيـة الناجـم عن نقـص المغذيـات الدقيقة، والـوزن الزائد/السـمنة 
واألمـراض غيـر المعديـة المتصلـة بالنمـط الغذائـي، فاألدلة قليلة نسـبياً بشـأن )أ( ما هو مطلوب لتحسـين 
اتسـاق سياسـات التغذيـة عبـر القطاعـات و)ب( تنفيـذ السياسـات والبرامـج المراعيـة للتغذيـة وتقييمهـا. 
ومـن شـأن تقليـص هـذه الهـوة علـى مسـتوى المعـارف أن يـؤدي إلـى اتجاهات جديـدة للعمل. كما سـبق 
ذكـره أعـاله، فـإن تشـجيع النقـاش بيـن مختلـف القطاعـات يـرد ضمناً فـي معظـم )إن لم نقل فـي جميع( 
مهـام اللجنـة الدائمـة للفتـرة 2016-2020 )انظـر اإلطـار 1( وهـو أيضـاً يكتسـي أهميـة أساسـية بالنسـبة 
إلـى أهدافهـا االسـتراتيجية. وبنـاًء عليـه، فـإن تشـجيع الحـوار وتوفيـر األجوبـة بشـأن اتسـاق السياسـات 
ومراعـاة التغذيـة عبـر مختلـف القطاعـات، يقعان حقاً فـي نطاق اللجنـة الدائمة. وينبغي إلنشـاء جماعات 
للممارسـين محـددة زمنيـاً، تدعـى لالنعقـاد بشـكل انتقائـي، أن يدعـم تلـك األنشـطة، باإلضافة إلـى صياغة 
وثائـق للمناقشـات تتنـاول المجـاالت التـي ليـس التسـاق السياسـات فيهـا )حتـى اآلن( موقـع بـارز. وكان 
أحـد المقترحـات المحـددة يقضـي بنشـر منتـج معرفـي للجنـة الدائمة يبيّـن المزايا المشـتركة -ومـن بينها 
التغذيـة، علـى سـبيل التعـداد ال الحصـر -التـي يمكـن أن تنشـأ عـن التنفيـذ المشـترك ألهـداف التنميـة 
المسـتدامة، بالنسـبة إلـى األهـداف القطاعيـة المتنوعـة. ولهـذه الغايـة، يوصـي التقريـر بأن تنشـط اللجنة 
الدائمـة فـي االتصـال بالمنتديـات األكاديميـة، مثـل تقرير التغذية العالمـي وفريق الخبراء الرفيع المسـتوى 
المعنـي باألمـن الغذائـي والتغذيـة، واالتحـاد الدولي لعلـوم التغذية، ناهيـك عن فرادى الجامعـات التي لها 
مكانـة بـارزة فـي مجـال التغذيـة ومـا يتصـل بها من مجـاالت أخرى. وعلـى اللجنـة الدائمة أن تقـدم نقطة 
خدمـات موحـدة توفـر أدلـة محدثـة عـن التغذية علـى اإلنترنت. وباإلضافة إلى التشـجيع علـى إنتاج األدلة 
بخصـوص اتسـاق سياسـات التغذيـة، فـإن هـذا النوع من األنشـطة سـيجعل اللجنـة الدائمة بمثابـة »محور 
للمعـارف«، معـززاً مؤهالتهـا األكاديميـة ومقويـاً نفوذهـا فـي تعاطيهـا مـع لجنـة األمـن الغذائـي العالمـي 
وفرقـة العمـل المشـتركة بيـن الـوكاالت المعنيـة بالوقايـة مـن األمـراض غير المعديـة ومكافحتهـا، وغيرهما 

مـن المنتديـات المشـتركة بين الـوكاالت. 

رصد إطار المساءلة وتحسينه	 

تقضـي إحـدى الواليـات الرئيسـية للجنـة الدائمـة بتشـجيع وكاالت األمـم المتحـدة ومنتدياتهـا علـى وضـع 
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سياسـات وبرامـج عالميـة خاصـة بالتغذيـة ومراعيـة لهـا، ومسـاعدة الحكومـات الوطنية علـى تطوير هكذا 
نهـج وتنفيذهـا. وتتطلـب هـذه الواليـة إشـراك جهـات فاعلـة لـم تصدر لهـا بالضـرورة توجيهات رسـمية أو 
صريحـة بتحسـين التغذيـة )مثـل منظمـة العمـل الدوليـة(. فمـن دون واليـة صريحـة تتعلـق بالتغذية، من 
الصعـب ضمـان سـعي تلـك الجهـات إلـى تحقيـق أهـداف مالئمـة للتغذيـة؛ ولـذا تدعـو الحاجة إلى شـكل 
معيّـن مـن الرصـد ألعمـال تلـك الجهـات. ولـدى اللجنـة الدائمـة شـكل مـن أشـكال المسـاءلة التعاونيـة 
المفيـدة ويمكـن تسـخيره لهـذه الغايـة. وتُعتبـر كل وكالـة، ضمـن منظومـة األمـم المتحـدة، مسـؤولة عـن 
أجهزتهـا الرئاسـية وعـن أعضائهـا مـن الـدول. ولكـن األهـم، حيـن توقّـع وكاالت األمـم المتحدة/الجهـات 
الفاعلـة وثيقـة سياسـاتية صـادرة عـن اللجنـة الدائمة، تتاح آليـة تتمثل في رفـع التقارير وعقد المناقشـات 
فـي االجتماعـات والتبـادالت، بحيـث تمـارس الوكاالت/الجهـات درجـة معينـة مـن المسـاءلة المتبادلـة في 
مـا بينهـا، تحـت رعايـة اللجنـة الدائمـة. وبمـا أن اللجنـة الدائمـة، بوصفهـا من لجـان األمم المتحـدة، ترفع 
تقاريرهـا أيضـاً إلـى المجلـس االقتصـادي واالجتماعي، فتلك أيضاً آلية أخرى للمسـاءلة المشـتركة، من خالل 
اللجنـة الدائمـة، ألعضـاء المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي والمنتـدى السياسـي الرفيـع المسـتوى المعنـي 

المسـتدامة. بالتنمية 
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وفضـالً عـن ذلك، أنشـئت آليتان رسـميتان لرصـد التغذية: تشـارك منظمة الصحة العالمية فـي رصد أهداف 
التغذيـة لجمعيـة الصحـة العالميـة، كمـا أن تقريـر التغذيـة العالمـي يوفـر آليـة منهجيـة حسـنة التوقيـت 
لرصـد وضـع األهـداف وتنفيذهـا، بمـا في ذلـك التمويـل وتقييم معدالت االنتشـار )لنقـص التغذية وحاالت 
النقـص فـي المغذيـات الدقيقـة والـوزن الزائد/السـمنة واألمراض المزمنـة المتصلة بالنمـط الغذائي(. إال أن 
هاتيـن اآلليتيـن ترصـدان التأثيـرات والنتائـج، ال الجهـات الفاعلـة، فيصعب تبيـان أي من الجهـات هي التي 

سـاهمت بأي مـن األعمال. 

وكجـزء مـن عقـد األمـم المتحـدة للعمـل من أجل التغذيـة، تعمل الفـاو ومنظمة الصحة العالميـة على ردم 
هـذه الهـوة، عبـر إنشـاء سـجل اللتزامـات الحكومـات المتعلقـة بالتغذيـة، بمـا فـي ذلـك البرامـج واألعمال 
المراعيـة للتغذيـة. ويوصـي هـذا التقريـر بـأن تسـاهم اللجنـة الدائمـة في هذه المبـادرة، عبر تيسـير رصد 
الـدروس المسـتفادة والنجاحـات علـى المسـتويين العالمـي والوطنـي. ويمكـن تحقيـق ذلـك علـى يد فرقة 
العمـل المعنيـة بالتقييـم والرصـد والتقديـر وسيشـمل النشـاط الـوكاالت والمنتديـات كافـة التـي للجنـة 
الدائمـة معهـا عالقـة عمـل مباشـرة )بحسـب مـا يظهـر في الشـكل 4(، بمـا فيها تلـك التي ليسـت لها والية 

تتعلـق بالغـذاء مباشـرة. وسـوف تتـاح النتائـج علـى الموقـع اإللكتروني للجنـة الدائمة. 
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تمة لخا ا
نعيـش حاليـاً لحظـة محوريـة في التاريخ. فإن المسـتويات العالية من الدعم السياسـي لصالح معالجة سـوء 
التغذيـة بكافـة أشـكاله، والتـي بلغـت ذروتها مع إنشـاء عقد األمم المتحـدة للعمل من أجـل التغذية، توفر 
الزخـم والتوجيـه بمـا يمّكـن مجموعـة منوعـة مـن الجهـات الفاعلـة مـن العمـل معـاً. ومن خالل اسـتغنام 
هـذا الزخـم علـى الصعيـد العالمـي والوطنـي والمحلـي، أصبـح التغييـر التحويلي الشـامل فـي المجتمعات 

كافـة، وباألخـص لـدى المجتمعـات التـي تضـم أكثـر الشـرائح حرماناً، ممكنـاً أكثر مـن أي وقت مضى.

وبوصـف اللجنـة »مركـز العصـب االسـتراتيجي لألمـم المتحـدة« ولجنـة األمـم المتحـدة المكلفـة بتحديـد 
توجـه اسـتجابة المنظومـة لتحديـات التغذيـة حـول العالـم ونطاقهـا واتسـاقها وتأثيرهـا، فمـن المحبـذ أن 
تتبنـى األدوار المقترحـة أعـاله وأن تمارسـها عمليـاً. وفـي حيـن أن تلـك األدوار تـرد فـي سـياق الحوكمـة 
العالميـة مـن أجـل التغذيـة -فهـي ال تختلـف عـن األدوار المذكورة فـي الخطـة االسـتراتيجية الحالية للجنة 

الدائمـة، ولـذا ينبغـي اعتبارهـا جـزءاً ال يتجـزأ منهـا. 

واألدوار الموصـى بهـا أعـاله ذات أهميـة حيويـة أيضـاً لنجـاح عقد األمـم المتحدة للعمل من أجـل التغذية، 
الـذي حـدد لـه هـذا التقريـر ثـالث آليـات تحفيزية لدعـم التقدم فـي تنفيذ االلتزامـات بشـأن التغذية التي 
قطعـت علـى المسـتويين العالمـي والوطنـي، وهـي: الدعـوة المسـتندة إلى األدلـة؛ ومنتديـات الدعوة إلى 

عقـد االجتماعات، وآليات المسـاءلة. 

وأخيـراً وليـس آخـراً، مـن شـأن تبنـي األدوار الموصـى بها أعاله، أن يسـاعد فـي توفير الوضوح واإلرشـاد في 
المشـهد التغـذوي المعقـد والحافـل بالحركة. وإّن ممارسـة اللجنة الدائمة لهذه األدوار سيسـاعد المجموعة 
المنوعـة والمتعـددة مـن الجهـات الفاعلـة، التـي تؤثـر بصـورة مباشـرة وغيـر مباشـرة فـي الوضـع التغذوي 
للنـاس، فـي أن تشـعر بأنهـا جـزء مـن عمـل جماعـي ألجـل صالح مشـترك، وبأنهـا تجّسـد الحق فـي الغذاء 
والصحة. أما اعتماد اللجنة الدائمة لممارسـات اإلشـراف الشـامل فسـوف يسـاعد في تحسـين المسـاءلة عبر 
أنحـاء المشـهد التغـذوي العالمـي، وفـي تفعيل آليات التنسـيق التي كلفـت بها لدى الجمعيـة العامة لألمم 
المتحـدة. وفـي نهايـة المطـاف، فـإن ممارسـة اللجنـة الدائمـة للحوكمة التشـاركية الشـاملة للتغذية سـوف 
تحّسـن الصحـة وتخفـض الفقـر وأوجه الالمسـاواة االجتماعية األخرى، وتبني المجتمعـات التي تعيش ضمن 

القيـود البيئية.
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المرفق 1: أســاليب البحث

جمع البيانات
لزيـادة إمكانيـة تحديـد كل الجهـات الفاعلـة المعنيـة في نظام التغذيـة العالمي، اسـتُخدم نهجان متكامالن 
-وهمـا االسـتعراض السـريع للمؤلفـات، والبحـث المنهجي للمواقـع اإللكترونية على اإلنترنـت. وقد أدرجت 
الجهـات الفاعلـة فـي القائمـة فـي حـال اسـتيفائها المعاييـر التالية: )1( ممارسـة تأثيـر في التغذيـة؛ أو )2( 
منظمة/منتـدى بواليـة صريحـة أو بيـان مهمـة يركـز علـى التغذيـة )علـى أن يكـون قـد تـم تحديدهـا عبـر 
مراجعـة صفحـات الصـف األول والصـف الثانـي علـى مواقعهـا اإللكترونيـة(؛ أو )3( التأثيـر في االسـتجابات 
الغذائيـة والتغذويـة فـي ثالثـة بلـدان أو أكثـر عبر أقاليم مختلفـة )على أن تكون قد حددت عبر اسـتعراض 
لبيانـات بشـأن أنشـطتها ونهجهـا الخاصـة بالتغذيـة(. وجـرى تنفيـذ أسـلوب البحـث مـن خـالل الخطـوات 

التالية: 

الخطـوة 1: أجـري اسـتعراض سـريع لمؤلفـات متمثلـة فـي مقـاالت للصحـف، من أجـل التوصل إلـى قائمة 
أوليـة بالجهـات الفاعلـة المعنيـة بالتغذيـة عالميـاً. وقـد اقتصـر البحـث علـى المقـاالت المنشـورة بيـن 1 
المنطقـي الختيـار عـام 2008 كنقطـة  المبـرر  الثانـي 2008 و31 أغسـطس/آب 2016.  أمـا  يناير/كانـون 
انطـالق للبحـث فهـو أّن سلسـلة Lancet بشـأن تغذيـة األمهـات واألطفال قد نشـرت للمـرة األولى في ذلك 
العـام، وهـي قـد سـلطت الضـوء علـى حجـم نقـص التغذيـة، وانتقـدت فشـل »الهيكليـة الدوليـة المشـتتة 
والمختلـة وظيفيـاً« فـي التعاطـي معـه. فشـّكل ذلك حافـزاً ملحوظاً لزيـادة االهتمام بالتغذيـة على الصعيد 
 ELDISو Web of Scienceو Scopusو ProQuest :العالمـي.51 وجـرى البحـث في قواعد البيانات التاليـة
وGoogle scholar. وتضمنـت عبـارات البحـث عناويـن للبحـث ذات صلـة وكلمـات مفتاحية فـي العنوان، 
والمقدمـة والنـص للعبـارات: )عالمـي أو دولـي( و )الحوكمـة أو المؤسسـة* أو المهنـدس* أو الجهة الفاعلة 
أو صاحـب المصلحـة( و*التغذيـة*. وقـد اسـتعرضت المواقـع اإللكترونيـة للمنظمات التي تـم العثور عليها 

مـن خـالل المقـاالت. فاسـتوفى مـا مجموعـه 83 منظمـة المعاييـر المطلوبـة إلدراجها فـي القائمة.

الخطـوة 2: أجـري بحـث منهجـي للمواقـع علـى اإلنترنـت مـن أجـل تحديـد الجهـات الفاعلـة التـي غفـل 
عنهـا اسـتعراض المؤلفـات. وسـبق أن اسـتخدمت هـذه الطريقة لتحديـد الجهات الفاعلة فـي نظام حوكمة 
 related:url الصحـة العالمـي، وفـي رسـم خريطـة بالروابـط القائمـة بينها.52 واسـتخدمت وظيفـة البحـث
الخاصـة بمحـرك Google بغيـة العثـور علـى الصفحـات اإللكترونيـة للجهـات الفاعلـة فـي التغذيـة عالمياً. 
وتسـتعين هـذه الوظيفـة بخوارزميـة تجمـع مـا بيـن نسـبة اسـتخدام الصفحـة وبيـن تحليـل مضمونهـا 
والروابـط فيهـا، مـن أجـل العثـور علـى مواقـع إلكترونية غيـر مطابقة ولكن متشـابهة من حيـث موضوعها. 
ويفتـرض ذلـك أن كافـة الجهـات البـارزة فـي مجـال التغذيـة عالميـاً موجـودة علـى اإلنترنـت. وأجـري فـي 
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 مرحلـة أولـى بحـث بواسـطة مشـّغل related:url لــ Google والصفحـة الرئيسـية لموقـع اللجنـة الدائمـة 
)related: www.unscn.org( فأفضـى ذلـك إلـى 13 منظمـة اسـتوفت 9 منهـا المعاييـر المطلوبـة إلدراجها 
فـي القائمـة. وثانيـاً، أجـري بحـث تصاعـدي بواسـطة وظيفـة البحـث related:url حيـث أجريـت عـدة 
عمليـات بحـث متكـررة للصفحـات الرئيسـية لمواقـع المنظمـات المسـتوفية للمعاييـر، حتـى بلـوغ حـد 
اإلشـباع )أي إلـى أن قـارب عـدد المنظمـات الجديـدة التي تـم تحديدها الصفر(. وسـجلت بيانـات ارتباطية 
)أي الروابـط بيـن المنظمـات التـي عثـر عليهـا فـي عمليـات البحـث الالحقـة(. فاسـتوفى مـا مجموعه 118 

منظمـة المعاييـر المطلوبـة إلدراجهـا فـي القائمة.

الخطـوة 3: وضعـت قائمـة بكافـة الجهـات الفاعلـة التـي جـرى تحديدهـا فـي الخطـوة 1 والخطـوة 2، وتم 
حـذف األسـماء المتكـررة. وحـدد مـا مجموعـه 47 منظمـة فـي اسـتعراض المؤلفـات، ولكـن ليس بواسـطة 
البحـث علـى اإلنترنـت. فتنـاول بحـث تلـك المنظمـات بواسـطة المشـّغل related:url وجمعـت بيانـات 

ارتباطية بشـأنها. فأدرج ما مجموعه 167 منظمة في التحليل النهائي.  

وتمـت االسـتعانة بالخطـوات 1 إلـى 3 أعـاله لتحديـد الجهـات الفاعلـة العديـدة التـي تمـارس تأثيـراً فـي 
التغذيـة علـى الصعيـد العالمـي حاليـاً -ولبعضهـا واليـة صريحـة تنـص علـى تنـاول موضـوع التغذيـة، فيمـا 
البعـض اآلخـر ليسـت لـه واليـة مـن هـذا النـوع. ومـن المهم أن تكـون اللجنـة الدائمـة مدركًة لوجـود تلك 
الجهـات وأن تتعاطـى معهـا. فـي الخطـوة 4 ركّزنـا علـى األمـم المتحـدة بما أن واليـة اللجنـة الدائمة تتصل 
بمنظومـة األمـم المتحـدة. أولـي االهتمـام لـوكاالت األمـم المتحـدة التـي لهـا واليـة صريحـة فـي مـا خـص 
التغذيـة ناهيـك عـن الشـبكة األوسـع للجنـة الدائمـة التـي تشـمل كافـة وكاالت األمـم المتحـدة والجهـات 
الثنائيـة والمنظمـات غيـر الحكوميـة الدولية، ومؤسسـات البحـوث والقطاع الخاص التي لهـا اهتمام ملحوظ 
أو تعـاط بالقضايـا المتصلـة بالتغذيـة. أمـا تضييق نطاق البحث هـذا فيتيح تحليالً معمقاً للجهات الرئيسـية 

ضمـن منظومـة األمـم المتحـدة، الضالعـة بطريقـة أو بأخـرى في الحوكمـة العالميـة للتغذية. 

ولهـذه الغايـة، طبقـت معاييـر االختيـار التاليـة علـى الكيانـات الــ 167 التي سـبق تحديدها فـي الخطوة 3 
أعـاله. أدرجـت الجهـات الفاعلـة فـي القائمـة في حال كانـت: )أ( عضواً رسـمياً في منظومة األمـم المتحدة 
ولهـا واليـة فـي مجـال التغذيـة؛ أو )ب( منتـدى أنشـئ ضمـن األمـم المتحـدة ولـه والية صريحة فـي مجال 
التغذيـة؛ أو )ج( جهـة فاعلـة مرتبطة بشـكل رسـمي/وثيق بجهـات في منظومة األمم المتحـدة، ولها اهتمام 
ملحـوظ أو مشـاركة فـي القضايـا ذات الصلـة بالتغذيـة، بحسـب مـا تـم تحديدهـا لـدى اسـتعراض موقعها 

اإللكتروني/بيـان مهمتها. 

طريقة عرض البيانات
رسـمت خرائـط الشـبكات اسـتناداً إلـى البحـث فـي الصفحـات اإللكترونيـة. وال تبيّـن الخرائـط مركزية تلك 
الجهـات ونفوذهـا وإنمـا تظهـر روابطهـا باللجنـة الدائمة المعنيـة بالتغذية، بحسـب ما تشـير إليها وصالت 
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الويـب. واسـتخدم موقـع »Cytoscape« المفتـوح المصـدر لتوليـد خرائـط للشـبكات، فوضع خرائـط بيانية 
عـن الجهـات الفاعلـة فـي الحوكمـة العالميـة للتغذيـة والروابـط القائمـة فـي مـا بينهـا. وقـد اسـتخرجت 
بيانـات ذات صلـة بشـأن الجهـات الفاعلـة المختلفـة مـن المواقـع اإللكترونيـة للمنظمـات المدرجـة فـي 
القائمـة. وتضمنـت البيانـات التـي تـم جمعهـا: نـوع الجهـة الفاعلـة؛ وموضـع تركيزهـا فـي مجـال التغذية؛ 
وامتالكهـا واليـة صريحـة تركـز علـى التغذيـة؛ ودورهـا العملي. وأدخلـت البيانـات في ملف مايكروسـوفت 

وتمـت جدولتها.

سلبيات الوسائل المستخدمة
إن الوسـيلة المسـتخدمة لتوليـد خرائـط للشـبكات، ال تحـدد النفـوذ النسـبي للجهـات الفاعلـة المختلفـة، 
كمـا أنهـا ال تحـدد أشـكال النفـوذ الـذي تتمتـع بـه. وفيمـا حـدد بالفعـل العديـد مـن الجهات التـي تمارس 
أثـراً ملموسـاً فـي التغذيـة عالميـاً، تعـذر إجراء تحليل معمـق لكافة الجهـات »المراعية لموضـوع التغذية.« 
فعلـى سـبيل المثـال، لـم تـدرج منظمـة العمـل الدوليـة فـي التحليل المفصـل للحوكمـة العالميـة للتغذية، 
علـى الرغـم مـن االعتـراف بـأن برنامـج توفيـر العمـل الالئـق التابع للمنظمـة، يمـارس تأثيراً غير مباشـر في 

التغذية. 
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المرفــق 2: قائمــة بالجهات الفاعلــة المعنية 

بالتغذيــة على مســتوى العالم، وموضــع تركيزها 

في مجــال التغذية، ودورها

اسم الجهة الفاعلةالرقم
موضع تركيزها

في مجال التغذية

هل لها والية 
صريحة متصلة 
بالتغذية )نعم/

ال(

دورها

منظومة األمم المتحدة

لجنة األمم المتحدة 1
الدائمة المعنية 

بالتغذية 

تعتبر اللجنة الدائمة منتدى األمم المتحدة المختص نعمالتغذية بوجه عام
بمواءمة سياسات الغذاء والتغذية. وتنص واليتها على تعزيز 

التعاون بين وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الشريكة، 
دعماً للجهود المجتمعية والوطنية واإلقليمية والدولية 

المبذولة ألجل وضع حد لسوء التغذية بكافة أشكاله، خالل 
هذا الجيل. 

منظمة األغذية 2
والزراعة لألمم 

المتحدة 

تطمح المنظمة الى رفع مستويات التغذية ومعايير نعماألمن الغذائي
المعيشة، وضمان تحسينات في إنتاج األغذية وتوزيعها، 

وتحسين ظروف سكان الريف، واإلسهام في توّسع االقتصاد 
العالمي، وضمان تحرير البشرية من الجوع. وتركز المنظمة 

على تحسين التغذية من خالل التدخالت القائمة على 
الغذاء، بما يشمل التثقيف التغذوي، وتحليل استهالك 

األغذية، ووضع خطوط توجيهية بشأن األنماط الغذائية 
القائمة على الغذاء. 

الصندوق الدولي 3
للتنمية الزراعية

يعّد الصندوق وكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة، نعماألمن الغذائي
ومؤسسة مالية دولية، وهو يكرس جهوده الستئصال الفقر 

في المناطق الريفية لدى البلدان النامية. ويسعى الصندوق 
إلى تمكين فقراء األرياف من تحسين أمنهم الغذائي 

والتغذوي، وزيادة مدخولهم وتعزيز قدرتهم على الصمود، 
عبر االستثمار في مشاريع التنمية الزراعية الكفيلة بتحقيق 
التحّول في األرياف. وهو مشارك في خطة األمم المتحدة 

العالمية للتغذية.
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اسم الجهة الفاعلةالرقم
موضع تركيزها

في مجال التغذية

هل لها والية 
صريحة متصلة 
بالتغذية )نعم/

ال(

دورها

منظومة األمم المتحدة

صندوق األمم 4
المتحدة للطفولة 

)اليونيسيف(

التغذية بوجه عام، 
ونقص التغذية 
وحاالت نقص 

المغذيات الدقيقة، 
والوزن الزائد/

السمنة 

يركز على األطفال وحقوق الطفل والمساواة والقدرة على نعم
الصمود. ويتمتع بحضور قوي في مختلف البلدان ويركز 

على دعم تنفيذ البرامج. وينشط الصندوق في المجال 
اإلنساني والمجال اإلنمائي على حد سواء، ولكنه ال يشارك 

بصورة مباشرة في التدخالت المتعلقة بالزراعة والنظم 
الغذائية. ويشارك في خطة األمم المتحدة العالمية للتغذية 

وفي مبادرة تعزيز التغذية، ومبادرة ريتش، والتحالف 
العالمي لتحسين التغذية، ومبادرة المغذيات الدقيقة، 
وفي عدة شبكات معنية بالمغذيات الدقيقة. كما يقود 

المجموعة المعنية بالتغذية في حاالت الطوارئ )مجموعة 
التغذية العالمية(.

برنامج األغذية 5
العالمي

تأسس برنامج األغذية العالمي عام 1961 من قبل الجمعية نعمنقص التغذية
العامة ومؤتمر منظمة األغذية والزراعة، باعتباره المنظمة 

المختصة بالمعونات الغذائية لدى منظومة األمم المتحدة. 
ويقدم البرنامج المساعدات القائمة على الغذاء ويمّكن 

أكثر الشرائح ضعفاً من الوصول إلى الغذاء، بواسطة نُُهج 
خاصة بالتغذية ومراعية لها، عبر نقاط دخول متعددة 

على امتداد سلسلة القيمة، في كل من السياق اإلنساني 
واإلنمائي. ويشارك في خطة األمم المتحدة العالمية 

للتغذية ويقدم االستجابات الطارئة/المعونات الغذائية، 
ويوفر الخدمات اللوجستية والدعم من خالل البرامج 

اإلنمائية.

منظمة الصحة 6
العالمية

هي المنظمة التي تقود شؤون الصحة على المستوى نعمالتغذية بوجه عام
العالمي، وهي تركّز بقوة على اإلرشاد التقني والعمل 
المعياري، بما يشمل رصد سياسات التغذية. وفي عام 

2016، صاغت منظمة الصحة العالمية استراتيجيتها 
الجديدة في مجال التغذية. تؤدي المنظمة دوراً قيادياً في 
صياغة سردية الخطة العالمية للتغذية، وفي االستفادة من 

التغييرات الحاصلة في القطاعات ذات الصلة غير المتعلقة 
بالصحة، من أجل تحسين التغذية وتعميم منظورها، وفي 

االستفادة من تنفيذ سياسات وبرامج فعالة في ما خص 
التغذية. وتركز أولويات المنظمة المتعلقة باإلرشاد على 

تحديد أنماط غذائية صحية مستدامة، وعلى إرشاد تحديد 
التدخالت التغذوية الفعالة واستخدامها. وإن أولوية الرصد 

تدعم وضع األهداف وإرساء نظم لرصد التغذية. 

فرقة العمل الرفيعة 7
المستوى المعنية 

باألمن الغذائي 
والتغذوي في العالم

منتدى: أسسها األمين العام لألمم المتحدة في عام 2008. نعماألمن الغذائي
وتشجع على التوصل إلى استجابة شاملة وموحدة لتحدي 
تحقيق األمن الغذائي في العالم، بما في ذلك عبر تيسير 

وضع خطة عمل محددة األولويات، وتنسيق تنفيذها. 
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لجنة األمن الغذائي 8
العالمي

منتدى: تطمح إلى أن تكون أكثر المنتديات الدولية نعماألمن الغذائي
والحكومية الدولية شموالً، لكي يعمل أصحاب المصلحة 

كافة معاً من أجل ضمان األمن الغذائي والتغذية للجميع. 
وتهدف إلى تحقيق تكامل أفضل لسياسات األمن الغذائي 

والتغذية.

آلية المجتمع المدني: تشكل جزءاً من لجنة األمن الغذائي 
العالمي، وهي المحفل الدولي األكبر لمنظمات المجتمع 
المدني. تعمل على استئصال انعدام األمن الغذائي وسوء 

التغذية. 

آلية القطاع الخاص: تشكل جزءاً من لجنة األمن الغذائي 
العالمي، وهي منتدى مفتوح يوفر مقعداً دائماً للشركات 

غير المتوخية للربح، ولجمعياتها، على امتداد سلسلة 
القيمة، لدى لجنة األمن الغذائي العالمي. وترحب آلية 

القطاع الخاص بجميع األطراف التي تتناول الزراعة واألمن 
الغذائي من زاوية تجارية -بما يشمل المزارعين وموردي 
المستلزمات والتعاونيات ومجهزي األغذية والمؤسسات 
التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم وشركات األغذية. 

فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي 
والتغذية – هو جزء من لجنة األمن الغذائي العالمي: يقيّم 

ويحلل الحالة الراهنة لألمن الغذائي والتغذية وأسبابهما 
األساسية. 

 مبادرة الجهود 9
المتجددة لمكافحة 

الجوع ونقص 
التغذية لدى 

األطفال )ريتش( 

منتدى: ترمي إلى خفض معدالت نقص التغذية لدى نعمنقص التغذية
األمهات واألطفال في الدول المشاركة عن طريق تحسين 

حوكمة التغذية وإدارتها على المستوى الوطني. وهي 
تعمل في سياق مبادرات عالمية أخرى معنية بالتغذية مثل 

مبادرة تعزيز التغذية.

مجموعة العمل 10
المشتركة بين 

الوكاالت المعنية 
بالوقاية من األمراض 

غير المعدية 
ومكافحتها 

األمراض غير 
المعدية المتعلقة 

بالنمط الغذائي

منتدى: تنسق المجموعة أنشطة منظمات األمم المتحدة نعم
ذات الصلة والمنظمات الحكومية الدولية األخرى من أجل 

دعم الحكومات في الوفاء بااللتزامات عالية المستوى 
استجابًة لتفشي األمراض غير المعدية حول العالم. 
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مجموعة التغذية 11
العالمية التابعة 

للجنة الدائمة 
المشتركة بين 

الوكاالت

التغذية بوجه عام 
والمعونات الغذائية 

الطارئة

منتدى: تأسست المجموعة كجزء من عملية اإلصالح نعم
في المجال اإلنساني، لتحسين فعالية برامج االستجابة 
اإلنسانية، عبر ضمان تحسين قابلية التوقع والمساءلة 
والشراكات. وتتمثل رؤيتها في صون الحالة التغذوية 

للشعوب المتأثرة بالطوارئ وتحسينها، من خالل ضمان 
استجابة مناسبة قابلة للتوقع وحسنة التوقيت وفعالة 
وواسعة النطاق. واليونيسيف هي الوكالة التي ترأس 

المجموعة. 

هيئة الدستور 12
الغذائي

منتدى: تأسست الهيئة من قبل الفاو ومنظمة الصحة نعمالتغذية بوجه عام
العالمية لكي تضع مواصفات دولية متوائمة لألغذية. 

والدستور الغذائي عبارة عن مجموعة من المواصفات 
والخطوط التوجيهية ومدونات السلوك التي تساهم في 
سالمة التجارة الدولية لألغذية وجودتها وإنصافها )إنتاج 
األغذية وسالمتها(. وتتمثل األهداف الرئيسية للهيئة في 

حماية صحة المستهلكين وضمان الممارسات المنصفة في 
التجارة الدولية لألغذية. 

تغطي حالياً 99 في المائة من سكان العالم، وبوسع 
المنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية أن 

تصبح جهات مراقبة معتمدة لدى الهيئة. 

الشبكة الدولية 13
للسلطات المعنية 

بسالمة األغذية 
المشتركة بين الفاو 

ومنظمة الصحة 
العالمية )إنفوسان( 

منتدى: منع انتشار األغذية الملوثة واألمراض المنقولة نعماألمن الغذائي
باألغذية، وتعزيز نظم سالمة األغذية حول العالم. 

مجموعة األمن 14
الغذائي

منتدى: موجودة ضمن برنامج األغذية العالمي. وهي نعماألمن الغذائي
تعمل على تعزيز التعاون والشراكات. وتتعامل مباشرة مع 

شركائها ومع أصحاب المصلحة، الذين يضمون منظمات 
دولية غير حكومية، والحركة الدولية للصليب األحمر 

والهالل األحمر، ووكاالت أخرى تقود مجموعات، ومنظمات 
األمم المتحدة والحكومات والمانحين. وتأسست المجموعة 

لتنسيق االستجابة الخاصة باألمن الغذائي خالل األزمات 
اإلنسانية، عبر معالجة مسائل إتاحة األغذية والوصول إليها 

واستخدامها. 
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الجمعية العامة 15
لألمم المتحدة

منتدى: تحتل الجمعية العامة موقعاً مركزياً بصفتها الجهاز الالتغذية بوجه عام
المعني بصنع القرارات والسياسات والتمثيل لدى األمم 

المتحدة. وتتألف من األعضاء الـ 193 كافة لألمم المتحدة، 
وتوفر منتدى فريداً للمناقشات المتعددة األطراف بشأن 

الطائفة الكاملة من القضايا الدولية التي يغطيها ميثاق 
األمم المتحدة. وفي 1 أبريل/نيسان 2016، وافقت 

الجمعية العامة على قرار إعالن عقد األمم المتحدة للعمل 
بشأن التغذية الذي سيمتد من 2016 إلى 2025.  ويدعو 

القرار المذكور كالً من الفاو ومنظمة الصحة العالمية 
إلى قيادة تنفيذ العقد، بالتعاون مع برنامج األغذية 

العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وصندوق 
األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(، وإلى إشراك آليات 

للتنسيق مثل اللجنة الدائمة، والمنتديات متعددة أصحاب 
المصلحة كلجنة األمن الغذائي العالمي. 

اتفاقية المعونة 16
الغذائية 

صك: معاهدة دولية للتنمية صممت لكي تضمن إتاحة نعمنقص التغذية
حد أدنى من األغذية، للمساعدة في الوفاء باالحتياجات 

الغذائية في حاالت الطوارئ لدى البلدان النامية. 

التصنيف المتكامل 17
لمراحل األمن 

الغذائي والحالة 
اإلنسانية

صك: هذه األداة عبارة عن سلّم موّحد يجمع المعلومات نعماألمن الغذائي
عن األمن الغذائي والتغذية وسبل المعيشة، ضمن بيان 

واضح عن طبيعة أزمة انعدام األمن الغذائي ومدى حّدتها، 
والتداعيات على االستجابة االستراتيجية.

وضعت هذه األداة باألصل لتستخدم في الصومال من قبل 
وحدة تحليل األمن الغذائي والتغذية التابعة للفاو.  ومنذ 

ذلك الحين، قامت عدة حكومات وطنية ووكاالت دولية 
باعتمادها في عدد من السياقات المختلفة لألمن الغذائي، 

وهي تستعمل اآلن في أكثر من 25 بلداً في أمريكا 
الالتينية وأفريقيا وآسيا. 

منظمة العمل 18
الدولية

الغذاء في العمل، مبدأ مرتبط بشكل عضوي بأركان برنامج الالتغذية بوجه عام
منظمة العمل الدولية لتوفير العمل الالئق. واعتمدت 

المنظمة التوصية بشأن المرافق االجتماعية )رقم 102( في 
عام 1986، التي حددت خطوطاً توجيهية إلقامة المقاصف 

ومقاهي الكافتيريا وغرف الطعام المشتركة، وغيرها من 
المرافق الغذائية. 
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الوكالة الدولية 19
للطاقة الذرية

تطمح الوكالة إلى المساهمة، من خالل تطبيق التقنيات الالتغذية بوجه عام
النووية، في الجهود العالمية لتحسين التغذية والصحة 

والتنمية. وتغطي األنشطة البحثية للوكالة مجاالت الزراعة 
وتغذية الرضع وصغار األطفال، وبدانة األطفال، والمسائل 

البيئية، وصحة األمهات والمراهقين، وجودة األنماط 
الغذائية والشيخوخة الصحية. 

مفوض األمم 20
المتحدة السامي 
لشؤون الالجئين

التغذية بوجه عام، 
واألمن الغذائي، 
ونقص التغذية، 

وحاالت النقص في 
المغذيات الدقيقة 

تعقد الوكالة شراكات مع حكومات مضيفة من أجل ال
تحسين صحة الالجئين وتغذيتهم ونظافتهم الشخصية.  

وتعمل على تحسين التغذية من خالل التمويل 
االستراتيجي، وتتعاون بصورة وثيقة مع برنامج األغذية 

العالمي لتحسين التغذية. وهي قد حسنت األمن الغذائي 
من خالل البساتين المتعددة الطبقات في مخيمات 

الالجئين، وحسنت الحالة التغذوية لألطفال واألمهات، 
وحسنت من عبء فقر الدم والحاالت األخرى لنقص 

المغذيات الدقيقة. أّما المقرر الخاص المعني بالحق في 
الغذاء فهو خبير مستقل تعيّنه المفوضية السامية لألمم 
المتحدة لحقوق اإلنسان، من أجل رصد حالة الحق في 

الغذاء عبر العالم، وهو يحدد االتجاهات العامة المتصلة 
بالحق في الغذاء ويقوم بزيارات للبلدان تمنح المقرر 

الخاص فكرة مباشرة عن حالة الحق في الغذاء في البلد 
المعيّن. 

مؤتمر األمم 21
المتحدة للتجارة 

والتنمية

يساعد في اجتذاب االستثمارات المحلية واألجنبية، وفي الاألمن الغذائي
تطوير الممارسات الزراعية المستدامة. 

برنامج األمم 22
المتحدة اإلنمائي

نقص التغذية 
واألمن الغذائي 

والمعونات الغذائية 
الطارئة 

إنه الشبكة اإلنمائية لألمم المتحدة المكلفة بالعمل ال
على استئصال الفقر. ويعمل البرنامج بصورة وثيقة مع 

الحكومات في مجال االستعداد لحاالت الطوارئ. ويعمل 
أيضاً مع الحكومات ووكاالت األمم المتحدة األخرى 

والوكاالت الدولية من أجل مساعدة حكومات البلدان 
النامية في االستجابة ألزمة األغذية العالمية. 

برنامج األمم 23
المتحدة المشترك 

المعني بفيروس 
نقص المناعة 
البشرية/اإليدز

ضمن برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس الالتغذية بوجه عام
نقص المناعة البشرية/اإليدز، يؤدي برنامج األغذية العالمي 

دور القيادة لضمان إدماج الدعم الغذائي والتغذوي في 
االستراتيجيات الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية، 

ومرض السل، وتقديمها إلى المرضى عند الحاجة. 
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برنامج األمم 24
المتحدة للبيئة

يساعد، باالشتراك مع الفاو، على تنفيذ مرفق البيئة الاألمن الغذائي
العالمي، أكبر ممول عام في العالم للمشاريع البيئية 

الدولية. 

صندوق األمم 25
المتحدة للسكان

شراكة مع برنامج األغذية العالمي في دعم مبادرة "األلف الاألمن الغذائي
يوم" من أجل تحسين التغذية لدى النساء الحوامل 

والمرضعات، لتمكين الجيل المقبل من األطفال من تحقيق 
أفضل انطالقة ممكنة في الحياة. وتشكل مبادرة القضاء 

على الجوع )وضع حد للجوع وتحقيق األمن الغذائي 
وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة( جزءاً من 
أهداف التنمية المستدامة، وسوف يعمل الصندوق مع 

الحكومات والشركاء والوكاالت األخرى لألمم المتحدة، من 
أجل تناول أهداف التنمية المستدامة تلك بصورة مباشرة. 

هيئة األمم المتحدة 26
للمرأة

التغذية بوجه عام، 
واألمن الغذائي

هي جزء من مجموعة العمل المشتركة بين الوكاالت ال
المعنية بالنساء في الريف )المركز الدولي للتدريب التابع 

لمنظمة العمل الدولية، واألمانة العامة للمنتدى الدائم 
المعني بقضايا الشعوب األصلية، ومؤتمر األمم المتحدة 

للتجارة والتنمية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج 
األمم المتحدة للبيئة، واليونيسكو، وصندوق األمم المتحدة 

للسكان، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، وهيئة 
األمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية( وتركز 

على تمكين النساء من أجل إنهاء الفقر والجوع، وتحقيق 
األمن الغذائي وتحسين التغذية والتشجيع على الزراعة 

المستدامة. 

منظمة التجارة 27
العالمية

منتدى عالمي معني بتحديد اتجاه السياسات التجارية. الالتغذية بوجه عام
وبوسع التجارة أن تساعد في تعزيز التنمية المستدامة، 
وأن تدعم أهداف التنمية المستدامة. وفي عام 2005، 

اتفقت الفاو ومنظمة التجارة العالمية على تعزيز التعاون 
من أجل التشجيع على التجارة الدولية لألغذية وسالمتها، 

بطرق كفيلة بتحسين تغذية الشعوب وبإتاحة وصول أفضل 
لصغار المنتجين إلى األسواق الزراعية الدولية. 

صندوق األمم 28
المتحدة للمشاريع 

اإلنتاجية

إن الصندوق، باالشتراك مع الفاو ومنظمة التعاون الالتغذية بوجه عام
والتنمية في الميدان االقتصادي، يشارك في هذا المشروع 

المتعدد السنوات الموجه للعمل، بناء على نهج إقليمي 
لألمن الغذائي والتغذية )بحسب المطبوع المشترك بين 

المنظمات الثالث حول األمن الغذائي والتغذية(.
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مكتب األمم 29
المتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية

المكتب هو القسم المسؤول عن جمع الجهات الفاعلة ال
في المجال اإلنساني لدى أمانة األمم المتحدة، لضمان 

استجابة متسقة لحاالت الطوارئ. ويضمن المكتب كذلك 
وجود إطار يمكن من ضمنه لكل جهة فاعلة أن تساهم في 

الجهود اإلجمالية لالستجابة. 
يؤدي المكتب دوراً رئيسياً في تنسيق العمليات ضمن 

حاالت الطوارئ. ويشمل ذلك تقييم الحاالت واالحتياجات؛ 
والموافقة على األولويات المشتركة؛ وتطوير استراتيجيات 

مشتركة لمعالجة مسائل مثل التفاوض بشأن الوصول، 
وحشد التمويل والموارد األخرى؛ وتوضيح رسائل عامة 

متسقة؛ ورصد التقدم. 

إدارة الشؤون 30
االقتصادية 

واالجتماعية لألمم 
المتحدة

تساعد اإلدارة البلدان حول العام في وضع جداول ال
العمل وصنع القرارات بهدف رفع تحدياتها االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية. 

مجلس الرؤساء 31
التنفيذيين لمنظومة 

األمم المتحدة 
المعنى بالتنسيق

المجلس هو منتدى التنسيق األقدم مدة واألرفع مستوى الاألمن الغذائي
في منظومة األمم المتحدة. وهو يقدم اإلرشادات العامة 

والتنسيق والتوجيه االستراتيجي للمنظومة بأسرها، في 
المجاالت الواقعة تحت مسؤولية الرؤساء التنفيذيين. 
أنشأ المجلس الشبكة المعنية بالتنمية الريفية واألمن 
الغذائي لمنظومة األمم المتحدة، وهي نهج للشراكة 

العالمية تعمل من أجل التصدي لتحديات التنمية الريفية 
على المستوى القطري.

المجلس االقتصادي 32
واالجتماعي لألمم 

المتحدة

المجلس االقتصادي واالجتماعي هو أحد األجهزة الرئيسية الالتغذية بوجه عام
الستة لألمم المتحدة. وهو مسؤول عن تنسيق العمل 
االقتصادي واالجتماعي وما يتصل به من أعمال أخرى 

للوكاالت الـ 14 المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وهيئاتها 
الوظيفية وخمس هيئات إقليمية. ويؤدي المجلس دور 

المنتدى المركزي لمناقشة القضايا االقتصادية واالجتماعية 
الدولية، ولصياغة توصيات السياسات التي تتوجه إلى 
البلدان األعضاء وإلى منظومة األمم المتحدة. ويؤدي 

المجلس دوراً رئيسياً في التحضير لخطة إنمائية لما بعد 
عام 2015 وفي رصدها وتنفيذها. 

مفوضية األمم 33
المتحدة السامية 

لحقوق اإلنسان

ترصد حالة الحق في الغذاء عبر العالم وتحدد االتجاهات الاألمن الغذائي
العامة المتصلة بالحق في الغذاء، وتقوم بزيارات للبلدان 

توفر للمقرر الخاص فكرة مباشرة عن الحالة المتعلقة 
بالحق في الغذاء في البلد المعيّن.
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المنتدى العالمي 34
للمانحين من أجل 

التنمية الريفية

منتدى: هذا المنتدى عبارة عن شبكة من 38 جهة مانحة الاألمن الغذائي
ثنائية ومتعددة األطراف، ومؤسسات دولية للتمويل، 

ومنظمات حكومية دولية ووكاالت للتنمية. 

المنتدى السياسي 35
الرفيع المستوى 
المعني بالتنمية 

المستدامة

منتدى: تسعى شعبة التنمية المستدامة إلى توفير ال
القيادة وحفز العمل في تعزيز تنفيذ أهداف التنمية 

المتفق عليها دولياً وتنسيقه، بما يشمل أهداف التنمية 
المستدامة الـ 17. ومن بين والياتها األخرى، تستضيف 

الشعبة أمانة المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني 
بالتنمية المستدامة، وهو المنتدى المركزي ضمن منظومة 

األمم المتحدة المعني بمتابعة واستعراض خطة التنمية 
المستدامة لعام 2030 التي اعتمدها رؤساء الدول 

والحكومات في سبتمبر/أيلول 2015. 

منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

36 Emergency شبكة
 Nutrition

Network للتغذية 
في حاالت الطوارئ

تحسين المعارف، والتحفيز على التعلم، وتوفير الدعم نعمنقص التغذية
الحيوي والتشجيع إلى العاملين في مجال األغذية والتغذية 

ضمن حاالت الطوارئ.

مبادرة المغذيات 37
الدقيقة

حاالت النقص في 
المغذيات الدقيقة

تختص المبادرة في القضاء على حاالت النقص في نعم
الفيتامينات والمعادن حول العالم. وهدفها هو ضمان 

وصول أكثر الشرائح ضعفاً في العالم إلى المغذيات 
الدقيقة، وأن تكون جهة رائدة عالمياً في تقديم الحلول 
المتكاملة والمبتكرة والمستدامة، من أجل خفض حاالت 

النقص في المغذيات الدقيقة عبر تنفيذ التدخالت 
والبحوث. وهي تعمل إما مباشرة وإما مع شركاء، بمن 

فيهم الحكومات ومنتجي األغذية والمنظمات الشريكة، من 
أجل وضع البرامج وتنفيذها. 
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 الشـبكة العالميّـة 38
الضطرابات اليود

حاالت النقص في 
المغذيات الدقيقة

تخصص الشبكة جهودها للقضاء المستدام على النقص في نعم
اليود.  وتتمثل مهمتها في أن تكون صوتاً مرجعياً في مجال 
التغذية باليود، وأن تقود الجهود العالمية للقضاء على نقص 
اليود. وهي تدعم البرامج العالمية والوطنية المعنية باليود 

وتحفزها، من خالل العمل مع أصحاب مصلحة رئيسيين 
في القطاعين العام والخاص وفي األوساط العلمية وفي 

صفوف المواطنين. وفي حين أنها ال تزال تؤدي دوراً علمياً 
واستشارياً فاعالً بشأن التغذية باليود، فهي الشبكة التي 

تضم أكثر من 100 منسق إقليمي ووطني ووكاالت شريكة 
)التحالف العالمي لتحسين التغذية، ومبادرة المغذيات 
الدقيقة واليونيسيف( تقع في صلب أنشطتها وجهودها 
العالمية للقضاء على االضطرابات المتصلة بنقص اليود. 

39 Access مؤسسة
 to Nutrition
 Foundation

المعنية بالوصول 
إلى التغذية

الهدف األولي للمؤسسة هو النشر المنتظم لمجموعة من نعمالتغذية بوجه عام
 The Global Access to Nutrition الفهارس بعنوان

Index تقيّم وتصنف السياسات والممارسات والمعلومات 
الخاصة بكبار مصّنعي األغذية والمشروبات. 

شبكة المعلومات 40
والعمل بشأن أولوية 

الغذاء

إنها منظمة دولية لحقوق اإلنسان قد مارست الدعوة من نعمالتغذية بوجه عام
أجل إنفاذ الحق في الغذاء. وهي تسعى إلى ضمان وصول 
الناس إلى الموارد التي يحتاجون إليها لتغذية أنفسهم اآلن 

ومستقبالً. 

اتحاد 41
 International
 Coalition for
 Advocacy on

 Nutrition

يمثل مصالح الجمعيات الوطنية واإلقليمية التي تتعاون نعمالتغذية بوجه عام
مع كافة قطاعات صناعة السلع االستهالكية المعبأة. وهو 

يشجع على مواءمة المعايير العلمية والسياسات التي تخص 
الصحة والسالمة والتعبئة والتوسيم، لألغذية والمشروبات 

وغيرها من السلع االستهالكية المعبأة.

لجنة التخطيط 42
الدولية للسيادة 

الغذائية

التغذية بوجه عام 
واألمن الغذائي

إنها همزة الوصل بين المجتمع المدني ومنظمة األغذية نعم
والزراعة في ما يتعلق بقضايا األمن الغذائي. وتتضمن 
شبكة دولية تجمع بين عدد من المنظمات التي تمثل 

المزارعين وصيادي األسماك والعاملين في الزراعة والسكان 
األصليين والمنظمات غير الحكومية. وهي تيسر المناقشات 

بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات والحركات 
االجتماعية فضالً عن الحوار مع منظمة األغذية والزراعة. 

االتحاد الدولي لداء 43
السكر

األمراض غير 
المعدية المتعلقة 

بالنمط الغذائي

يصل بين الدعوة على المستوى العالمي وبين الواقع على نعم
المستوى المحلي، ويقدم الوقاية الحيوية من داء السكر 

والعالج والرعاية في أكثر من 170 بلداً حول العالم، ويضع 
خطوطاً توجيهية إلدارة داء السكر. 



47 

الحوكمة العالمية للتغذية ودور لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية

اسم الجهة الفاعلةالرقم
موضع تركيزها

في مجال التغذية

هل لها والية 
صريحة متصلة 
بالتغذية )نعم/

ال(

دورها

منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

االتحاد الدولي 44
لمكافحة السرطان

األمراض غير 
المعدية المتعلقة 

بالنمط الغذائي

يدعو األوساط العالمية المعنية بمكافحة السرطان إلى نعم
االلتئام، ويمارس الدعوة ويضع السرطان على خطة عمل 

الصحة العالمية، وينسق البرامج والمبادرات. 

االتحاد العالمي 45
ألمراض القلب

األمراض غير 
المعدية المتعلقة 

بالنمط الغذائي

هو جزء من التحالف بشأن األمراض غير المعدية )السرطان نعم
وداء السكر واألمراض التنفسية المزمنة(. ويمارس الدعوة 

من أجل تغيير السياسات، ويدعم المبادرات بشأن السمنة 
والنمط الغذائي الصحي والنشاط البدني. 

تحالف األمراض غير 46
المعدية

األمراض غير 
المعدية المتعلقة 

بالنمط الغذائي

إنه عبارة عن شبكة مؤلفة من 2000 منظمة من منظمات نعم
المجتمع المدني في أكثر من 170 بلداً. وتتضمن شبكته 
منظمات غير حكومية عالمية ووطنية وجمعيات علمية 
ومهنية ومؤسسات أكاديمية وبحثية وهيئات من القطاع 

الخاص وأفراداً متخصصين في هذا المجال. وهي ترمي إلى 
لم شمل شبكة المجتمع المدني وتعزيزها من أجل حفز 

الدعوة التعاونية، والعمل والمساءلة لمنع األمراض غير 
المعدية ومكافحتها. 

االتحاد العالمي 47
لمكافحة السمنة 

الوزن الزائد/
السمنة

تنسيق البحوث عالمية المستوى في مجال السمنة، نعم
وتنفيذها ونشرها؛ والتأثير في سياسات األكاديميين 

والحكومات والشركات؛ وإضفاء الجدية واالتساق 
والمصداقية إلى المجال، من خالل البرامج التثقيفية 

والتدريب والمطبوعات والمؤتمرات واالعتمادات. 

شبكة العمل الدولية 48
المعنية بأطعمة 

األطفال

تعمل الشبكة من خالل برامج مصممة لزيادة نطاقها، عبر نعمالتغذية بوجه عام
بناء التحالفات وحماية الناس من الدعاية المضللة للشركات 

المنتجة ألطعمة األطفال، وممارسة الدعوة مع الحكومات 
لمساءلة الشركات الكبرى ألطعمة األطفال وتوفير الدعم 
التقني والتخطيط للحكومات، وإطالق الحمالت وتنفيذ 

التدريب وبناء القدرات. وهي أيضاً منظمة حارسة، ترصد 
االمتثال للمدونة الدولية لتسويق بدائل حليب األم، وما 

يتأتى عنها من قرارات ذات صلة صادرة عن جمعية الصحة 
العالمية، فضالً عن تسليط الضوء على تضارب المصالح في 

السياسات والبرامج على الصعيدين العالمي والوطني. 

الرابطة الدولية 49
الستشاريي الرضاعة

تقدم الجمعية التثقيف المبتكر وشبكات التواصل، وتتيح نعمالتغذية بوجه عام
الوصول إلى البحوث عن الرضاعة وتفسرها، وتبني قدرات 
قادة المستقبل، وتعزز مكانة الرضاعة الطبيعية على خطة 

العمل العالمية. 



48 

وثيقة للمناقشة

اسم الجهة الفاعلةالرقم
موضع تركيزها

في مجال التغذية

هل لها والية 
صريحة متصلة 
بالتغذية )نعم/

ال(

دورها

منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

التحالف العالمي 50
للعمل من أجل 

الرضاعة الطبيعية

حماية الرضاعة الطبيعية وتشجيعها ودعمها حول العالم، نعمالتغذية بوجه عام
في إطار إعالن إينوشينتي المتعلق بحماية وتشجيع ودعم 

الرضاعة الثديية )1990 و2005( واالستراتيجية العالمية 
لتغذية الرضع وصغار األطفال، من خالل إقامة الشبكات 
وتيسير الجهود التعاونية في التعبئة االجتماعية والدعوة 

ونشر المعلومات وبناء القدرات. وترمي الوكالة إلى رعاية 
حركة قوية ومتماسكة لتشجيع الرضاعة الطبيعية، تتصرف 

بشأن الصكوك الدولية المتنوعة من أجل استحداث بيئة 
تمكينية لألمهات، فتساهم بالتالي في زيادة الرضاعة 

الطبيعية المثلى وممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال. 

بدعم من حكومة الواليات المتحدة األمريكية وحكومة نعمالتغذية بوجه عاممبادرة األلف يوم51
آيرلندا ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، وعدد من المنظمات 

غير المتوخية للربح، بدأت المبادرة عملها كشراكة من أجل 
التشجيع على المزيد من العمل واالستثمار في تحسين 

التغذية للنساء وصغار األطفال حول العالم. 

العمل على مكافحة 52
الجوع

تتيح للمجتمعات المحلية الوصول إلى المياه المأمونة نعمنقص التغذية
والحلول المستدامة للجوع.

مشروع مكافحة 53
الجوع

يلتزم المشروع بوضع حّد للجوع في العالم بصورة نعمنقص التغذية
مستدامة، وتقضي مهمته بإنهاء الجوع والفقر بواسطة 

استراتيجيات مستدامة على المستوى الشعبي تركّز على 
النساء، وبالدعوة إلى اعتماد تلك االستراتيجيات على نطاق 

واسع في البلدان حول العالم. وهو يستضيف برامج في 
أنحاء أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا الالتينية قائمة على نهج 
مبتكر وشامل يمّكن النساء والرجال في القرى الريفية من 

أن يصبحوا فاعلين في تنمية أنفسهم، وإحرازهم التقدم 
المستدام في التغلّب على الفقر والجوع. 

54 Stop منظمة
 Hunger Now
لمكافحة الجوع

القضاء على الجوع خالل فترة حياتنا، عبر توفير األغذية نعمنقص التغذية
والمعونات الكفيلة بتغيير حياة الناس األكثر ضعفاً في 

العالم، وقطع التزام عالمي بحشد الموارد المطلوبة. 

مؤسسة تغذية 55
الفقير

نقص التغذية 
والمعونات 

الغذائية الطارئة

تقوم المنظمة بخدمة أفقر الفقراء في 17 بلداً عبر أنحاء نعم
الكاريبي وأمريكا الالتينية، عبر توفير األطعمة المنقذة 

للحياة، وضمان اإلسكان والمياه النظيفة والرعاية الصحية 
واإلغاثة في حاالت الطوارئ والمشاريع التجارية الصغيرة 

وفرص التعليم. 

56 Bread for معهد
the World المعني 

بتحليل سياسات 
مكافحة الجوع

يوفر المعهد تحاليل حيادية للسياسات بشأن الجوع، نعمنقص التغذية
واالستراتيجيات الالزمة لوضع حد له. ويعمل المعهد على 
تثقيف قادة الرأي وصانعي السياسات والناس عامة بشأن 

الجوع، في الواليات المتحدة وخارجها منذ عام 1975. 
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مؤسسة إطعـام 57
األطفـال

تقدم البرامج الغذائية والتثقيف إلى العائالت لتمكينها من نعمنقص التغذية
زرع غذائها الخاص وتربيته وربما بيعه. 

58 Alive and مبادرة
Thrive

مبادرة إلنقاذ حياة الناس، ومنع األمراض، وضمان النمو نعمالتغذية بوجه عام
الصحي من خالل تحسين الرضاعة الطبيعية وممارسات 

التغذية المكملة.  

59 SPRING مؤسسة
للعمل من أجل 

التغذية حول العالم

تتخصص في تعزيز الجهود العالمية والقطرية لتوسيع نعمنقص التغذية
الممارسات والسياسات ذات التأثير القوي في التغذية. 

وهي قد ركزت على منع التقزم وفقر الدم لدى األمهات 
واألطفال خالل أول ألف يوم. 

60 Health فريق
 and Education

 Advice and
Resource للمشورة 
الصحية والتعليمية 

إنه اتحاد من منظمات رائدة في التنمية الدولية والصحة نعمالتغذية بوجه عام
والتغذية والتعليم. وتتعاون مكوناته من أجل دعم استخدام 

األدلة ومشورة الخبراء في صنع السياسات. 

مركز 61
 Congressional

 Hunger Centre
المعني بالجوع

يعمل المركز على تطوير القادة الناشئين في مجال نعمنقص التغذية
مناهضة الجوع، عبر الربط بين الجهود على المستوى 

الشعبي وبين السياسات العامة، وبناء االئتالفات التي تناصر 
األمن الغذائي. 

منظمة العناية 62
العالمية -الواليات 

المتحدة

المعونة الغذائية 
الطارئة

منظمة دولية في المجال اإلنساني، تتخصص في التصدي نعم
للفقر والمآسي لدى أفقر البلدان في العالم. ولديها خمسة 

برامج رئيسية: التعليم، وحاالت الطوارئ، ومرض نقص 
المناعة البشرية واإليدز، والصحة وسبل المعيشة. 

تقدم المنظمة حلوالً مبتكرة ومستدامة للمساعدة الذاتية نعمنقص التغذيةالتحرر من الجوع63
لمكافحة الجوع المزمن والفقر. وبالتعاون مع شركاء 

محليين، نزود العائالت بالموارد )برامج التمويل األصغر 
وبرامج للتعليم( الضرورية لبناء مستقبل ملؤه الصحة 

واألمل والكرامة. 

المنظمة الدولية 64
لتوفير الغذاء 

للجياع

نقص التغذية 
والمعونة الغذائية 

الطارئة

منظمة دولية لإلغاثة والتنمية لديها عمليات في أكثر من نعم
20 بلداً. وهي تستجيب للكوارث الطبيعية عبر توفير 

المأوى والمأكل والملبس. كما أنها تمارس العمل اإلنمائي 
على المدى البعيد مع الفقراء من أجل تحويل المجتمعات 

المحلية المعوزة. 

اللجنة المركزية 65
المنونية

نقص التغذية 
والمعونة الغذائية 

الطارئة

تعمل اللجنة مع شركاء محليين حول العالم لتضمن إتاحة نعم
الغذاء لليوم وللغد وللجميع. وفي حاالت النزاع أو الكوارث، 

تقّدم المعونة الغذائية الطارئة بما فيها الرزم الغذائية 
والقسائم والمبالغ النقدية. ويعمل شركاؤنا مع المزارعين 
على تقنيات جديدة من أجل تحسين صحة التربة وزيادة 

الغالت. وتدعو إلى سياسات حكومية تتيح للجميع الوصول 
إلى الغذاء الكافي. 
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التحالف من أجل 66
وضع حد للجوع

منتدى يضّم منظمات علمانية ودينية على حد سواء نعمنقص التغذية
توحد جهودها من أجل مكافحة الجوع. وهي تدعو إلى 

إدراج مسائل الجوع على خطة العمل الوطنية وتوفير بناء 
القدرات لتحالفات المجتمع المدني في 7 بلدان وتدعم 

مبادرات تحرير المجتمعات المحلية من الجوع. 

منظمة هلين كيللر 67
الدولية

نقص التغذية 
واألمن الغذائي 
وحاالت نقص 

المغذيات الدقيقة

أطلقت واستكملت عدة مبادرات لمكافحة سوء التغذية. ال
وتشارك في برامج زراعية من أجل تحسين الممارسات 

الزراعية والتغذوية، وتطبق برنامج التغذية التكميلية 
بواسطة الفيتامين أ لمكافحة العمى. 

االتحاد الدولي 68
لجمعيات الصليب 

األحمر والهالل 
األحمر 

نقص التغذية 
والمعونة الغذائية 

الطارئة

يوفر الخدمات التقنية والصحية والتغذوية في حاالت ال
الطوارئ، إلى البلدان الواقعة تحت وطأة الكوارث. ينفذ 
برنامجاً تغذوياً لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية. 

التحالف الدولي 69
إلنقاذ الطفولة

التغذية بوجه عام 
ونقص التغذية

تقديم برامج في مجال الصحة والتغذية. وتعمل المنظمة ال
من أجل تحسين صحة األمهات والمواليد الجدد واألطفال 
وتغذيتهم، مع إيالء اهتمام خاص للمجموعات السكانية 

الفقيرة والضعيفة، وال سيما تلك التي ضربتها الكوارث 
الطبيعية والنزاعات. 

المعونة الغذائية أوكسفام الدولية70
الطارئة

توفير األغذية في حاالت الطوارئ، وتوزيع اإلعانات النقدية ال
لشراء األغذية، وتجديد أرصدة المواشي وبنوك الحبوب. 

تعاونية المساعدة 71
واإلغاثة في كل 

مكان

المعونة الغذائية 
الطارئة

توفير الدعم التقني مع التركيز على توزيع السلع الغذائية ال
والموارد خالل حاالت الطوارئ.

المنظمة الدولية 72
للرؤية العالمية

التغذية بوجه عام 
ونقص التغذية

يقوم جزء من فريقها المعني بالصحة العالمية، بممارسة ال
القيادة االستراتيجية لمعالجة سوء التغذية. وتستثمر 

المنظمة في مبادرات الصحة العامة والتغذية وتنخرط في 
شراكات ضمن برامج عالمية وتساهم في بحوث التغذية 

وتساعد في الدعوة والتعلم واستراتيجيات التنمية على 
صعيد حوكمة التغذية. 

برنامج التكنولوجيا 73
المالئمة في مجال 

الصحة

يصيغ ويرّوج لتدخالت غير مكلفة ومبتكرة على صعيد الالتغذية بوجه عام
الصحة، لضمان حصول األمهات العتيدات والرضع واألطفال 

على المغذيات التي تلزمهم. ولدينا عقود من الخبرة في 
هذا العمل ونعقد شراكات مشتركة بين القطاعات والبلدان، 

من أجل تحسين فعالية برامج التغذية ونطاقها. 
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االتحاد الدولي 74
للمنظمات 

الكاثوليكية لألعمال 
الخيرية واالجتماعية 

)كاريتاس(

األمن الغذائي 
والمعونة الغذائية 

الطارئة

تدعو كاريتاس إلى الحق في الغذاء، حيث ينال الجميع ال
أطعمة مغذية وكافية. وهي تشجع على االستثمار في 

التنمية الزراعية والريفية. وتساعدهم على الوصول إلى 
األطعمة المغذية عبر تغيير ما يزرعونه، وتدربهم على 

االستعداد لدى وقوع الكوارث. وفي حاالت الطوارئ، تقوم 
برامج كاريتاس بتوزيع األغذية وتوفير التغذية التكميلية. 

75 ACTAID منظمة
لمكافحة الجوع 

والظلم 

يتمثل الهدف الرئيسي في مكافحة الجوع والظلم حول النقص التغذية
العالم؛ وتنفذ المنظمة تدخالت تغذوية في المجتمعات 

المتأثرة بالفقر. 

76 PLAN
 International

تتخذ PLAN تدابير قبل الكوارث وخاللها وبعدها، عبر النقص التغذية
دعم برامج مثل: الوقاية من سوء التغذية وإدارتها؛ وتوزيع 

الغذاء، والتغذية المدرسية، واألنشطة الزراعية، والدعم 
بواسطة المبالغ النقدية والقسائم.

77 InterAction
))INTACT

التغذية بوجه عام 
واألمن الغذائي

اتحاد لمنظمات غير حكومية، يقع مركزه في واشنطن ال
العاصمة. يعمل حول العالم ويمارس نفوذه في الدعوة 
إلى عقد االجتماعات واألنشطة، وهو قائد فكر وصوت 

في مجتمعنا. وتقع مجموعة برامجه في خانة العمل 
اإلنساني والدعوة والتنمية الدولية ومساءلة المنظمات غير 

الحكومية. 

مشروع هايفر 78
الدولي

يعمل المشروع مع المجتمعات المحلية لتعزيز النظم الاألمن الغذائي
االقتصادية المحلية. يدربون صغار المزارعين ويدعمونهم 

إلتاحة األطعمة المنوعة والمغذية على مدار السنة ولتيسير 
وصولهم إليها، فضالً عن إتاحة الوصول إلى المياه والصرف 

الصحي المحسن.

المعهد الدولي 79
للتنمية المستدامة 

يرفع المعهد تقاريره بشأن المفاوضات الدولية، ويجري الاألمن الغذائي
أبحاثاً وافية، ويستقطب المواطنين والشركات وصانعي 

السياسات للعمل من أجل الهدف المشترك المتمثل في 
التنمية المستدامة. ويسعى المعهد إلى تحسين القدرة 
على الصمود بوجه تأثيرات المناخ واألمن الغذائي، من 

خالل فهم العوامل التي تؤثر في قدرة النظم الغذائية على 
الصمود بوجه الصدمات وعوامل اإلجهاد المناخي. ويقوم 

خبراؤه بصياغة مؤشرات عملية من أجل رصد هكذا عوامل 
على المستوى المجتمعي والوطني. وهم يعملون أيضاً مع 
الحكومات والمجتمعات بغية تحسين فهمنا لكيفية تأثير 

السياسات في قدرة النظم الغذائية على الصمود. 
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المركز الدولي 80
للتجارة والتنمية 

المستدامة

ترمي هذه المنظمة إلى االرتقاء بالتنمية المستدامة من الاألمن الغذائي
خالل صنع السياسات المتصلة بالتجارة. انطالقاً من هذه 

السمعة في تيسير الحوار وتوليد البحوث ذات الصلة 
ومناسبة التوقيت بشأن تحديات السياسات، تعمل المنظمة 

في مجال الزراعة وتسعى إلى تعزيز األمن الغذائي 
واإلنصاف واالستدامة البيئية في التجارة الزراعية. 

81 Practical مجموعة
Action

تتعاون برامجها مع المجتمعات المحلية لتحديد نقاط الاألمن الغذائي
الدخول األنسب للتغيير الطويل األمد والمستدام بهدف 

تحسين إنتاج األغذية. 

المنظمة الدولية 82
لإلغاثة

تمّكن برامج المنظمة المجتمعات من: إطالق حمالت الالتغذية بوجه عام
الوقاية من األمراض؛ ومعالجة سوء التغذية ومنعه؛ وتثقيف 

العائالت بشأن الصحة والتغذية؛ وتقديم الرعاية لألمهات 
)ما قبل اإلنجاب وخالله وبعده(؛ وتقديم الخدمات بشأن 
الصحة الجنسية والتناسلية؛ وتدريب العاملين في مجال 

الرعاية الصحية؛ وتقديم العالج لألمراض الحادة، والرعاية 
الصحية األولية وخدمات العالج االستشفائي، وتدريب 
البيطريين والعاملين الطبيين على إدراك األمراض التي 

تنشرها المواشي ومنعها.

83 World منظمة
 Missionary
 Evangelism

اإلنجيلية الخيرية

نقص التغذية 
واألمن الغذائي 

والمعونة الغذائية 
الطارئة

هي منظمة إرسالية وإنسانية عابرة للطوائف، تعمل في ال
مجال رعاية الطفل والرعاية اإلرسالية للشعوب األصلية 
والغوث في الكوارث، ومشاريع التنمية المجتمعية مثل 

الكنائس والمدارس والعيادات الطبية واآلبار المائية وبرامج 
التغذية والمزارع والتدريب المهني.

84 Medical فريق
 Team

 International
الطبي الدولي

تركز برامجنا للصحة على مستوى المجتمعات المحلية، الالتغذية بوجه عام
على النساء واألطفال والرعاية الصحية األولية. ونحن 

نتناول مسائل من قبيل الوقاية من أمراض الطفولة، وصحة 
األمهات، وصحة المواليد الجدد، والتغذية والتلقيح والمياه 

والصرف الصحي. ويقدم فريق االستجابة اإلنسانية التابع 
لنا أنشطة اإلغاثة خالل الكوارث الطبيعية واألزمات التي 

يتسبب بها اإلنسان، حين تتخطى االحتياجات القدرة 
المحلية على االستجابة. 

المعونة الغذائية جيش الخالص85
الطارئة

بدءاً من اقتفاء أثر العائالت وصوالً إلى االستجابة للكوارث، ال
يقدم جيش الخالص مجموعة واسعة من الخدمات حول 

العالم: مثل االستجابة في حاالت الطوارئ، والخدمات 
الصحية والمشاريع الدولية والخدمات اإلنمائية. 
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86 Family مؤسسة
 care Foundation

للرعاية العائلية

المعونة الغذائية 
الطارئة

توفر المؤسسة خدمات إنسانية في البلدان النامية، وتقدم ال
منحاً وتوفر التدريب للمنظمات الشعبية في العالم النامي، 

مشاركًة في مجموعة واسعة من المبادرات القائمة على 
المجتمع. 

المعونة الغذائية قافلة هوب )األمل(87
الطارئة

إنها منظمة دينية غير متوخية للربح تعمل انطالقاً من رغبة ال
عارمة في توفير الغذاء للعالم من خالل مبادرات تغذية 

األطفال والتوعية المجتمعية واالستجابة للكوارث.

88 Aid مؤسسة
 for Starving

Children لمعونة 
األطفال الجوعى

المعونة الغذائية 
في حاالت الطوارئ 

ونقص التغذية

توفير الغذاء والمياه والتعليم واللوازم الطبية لألطفال ال
الجياع والمحتاجين حول العالم. كما أننا نغيث األطفال 

والعائالت في حاالت الطوارئ في األمكنة المنكوبة جراء 
الكوارث الطبيعية أو الحروب. 

صندوق 89
 Children's

 Hunger Relief
Fund لغوث 

األطفال من الجوع

المعونة الغذائية 
في حاالت الطوارئ 

ونقص التغذية

باعتبارها جمعية من الكنائس التي تركز على االحتياجات ال
اإلنسانية، والتي تكرس نفسها لمساعدة األطفال والعائالت 

التي تعاني الحرمان في تحويل حياتهم، من خالل قوة 
التعاطف الفعلي والشرف والمعاملة بالمثل.

90 Healing مؤسسة
 Hands

 International
اإلنسانية المسيحية

تعقد حلقات عمل زراعية حول العالم لتعليم الكنائس الاألمن الغذائي
وقادة المجتمعات المحلية بشأن كيفية تلبية احتياجاتهم 
التغذوية. وهدفها هو تمكين هؤالء األفراد من أن يعيلوا 

أنفسهم. ونسعى، من خالل تدريب السكان الذين يعيشون 
في األقاليم الناقصة النمو، إلى توفير حل أطول أجالً، عبر 

تحفيزهم بدالً من االكتفاء بمنحهم الحسنات. وتمّكن هذه 
المبادرة أعضاء المجتمع المحلي من بناء اقتصاد زراعي 
كفؤ وتوليد فرص للتنمية االقتصادية والروحية على حد 

سواء. 

المنظمة الدولية 91
للمستهلكين

تعزز وصول المستهلكين إلى األطعمة المغذية والمأمونة، الالتغذية بوجه عام
من خالل الدعوة إلى تحسين المعلومات والتوسيم 

الغذائي، والتوصية بفرض قيود على تسويق األطعمة 
عديمة القيمة الغذائية. 
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بنوك التنمية متعددة األطراف والمنظمات المالية

صندوق النقد 92
الدولي

يساعد الصندوق البلدان الفقيرة من خالل إسداء المشورة الالتغذية بوجه عام
المتعلقة بالسياسات، والمساعدة الفنية والدعم المالي 
وتخفيف أعباء الديون. وقّدم الدعم إلى البلدان لجهة 

تصميم استجابات السياسات وتنفيذها، مثل التغييرات في 
الضرائب والرسوم أو برامج التحويل، بهدف تخفيف أثر 

األسعار المرتفعة للغذاء والوقود على الفقراء. وقد أجرى 
دراسة وافية بشأن تبعات أزمة الغذاء والوقود على مستوى 

االقتصاد الكلي. 

يقدم تمويال على مستوى المشاريع والقطاعات إلى الالتغذية بوجه عامالبنك الدولي93
البلدان، بواسطة تسليفات بشروط شبه تجارية ومخففة.  

ويدعم الحكومات في تنفيذها للمشاريع وإصالح 
السياسات، بفضل المساعدة التقنية من جانب موظفي 

البنك واستشارييه. 

مصرف التنمية 94
في البلدان 

األمريكية

يقدم الموارد من أجل مساعدة البلدان في مشاريع تنمية الالتغذية بوجه عام
التغذية. 

الحكومات الوطنية/ المنظمات متعددة األطراف

الوكالة األمريكية 95
للتنمية الدولية

التغذية بوجه عام 
ونقص التغذية

أكبر المانحين الثنائيين. وتدعم برامج البلدان لمعالجة ال
األسباب الجذرية لسوء التغذية؛ وتحسن إمكانات ماليين 
البشر من خالل استثمارات متكاملة في الصحة والزراعة 
والحماية االجتماعية؛ وتساعد البلدان في بناء القدرات 

التقنية إلدارة البرامج التغذوية على المدى البعيد. 

وزارة الزراعة 96
األمريكية

إن "فريق التغذية" مبادرة طرحتها شعبة الغذاء والتغذية نعمالتغذية بوجه عام
لدى الوزارة من أجل دعم برامج تغذية األطفال، من خالل 

التدريب والمساعدة التقنية على الخدمات الغذائية، 
وتثقيف األطفال ورعاتهم بشأن التغذية، ودعم المدارس 

والمجتمعات المحلية في ما خص المأكوالت الصحية 
والنشاط البدني. 

مركز مكافحة 97
األمراض والوقاية 

منها

تقوم جهود المركز على صعيد التغذية، بدعم استراتيجيات الالتغذية بوجه عام
وبرامج للصحة العامة كفيلة بتحسين الجودة الغذائية 

ودعم النمو الصحي لألطفال، وتخفيف معدالت األمراض 
المزمنة. 

وزارة التنمية 98
الدولية

التغذية بوجه عام 
واألمن الغذائي

تشارك في مشاريع متعددة الجهات مع الصندوق الدولي ال
للتنمية الزراعية، ووزارة التنمية الدولية، وبرنامج األغذية 
العالمي. تمول المشاريع اإلنمائية الدولية )مثل صندوق 
سبل المعيشة واألمن الغذائي( وتنشر بحوثاً حول الغذاء 

والتغذية. وهي تقدم الدعم اإلنساني أيضاً. 
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الوكالة النرويجية 99
للتعاون اإلنمائي

تسعى الوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي، باعتبارها الوكالة الالتغذية بوجه عام
الحكومية في النرويج المسؤولة عن التعاون في مجال 

التنمية، إلى أن تكون مركزاً للتميز في المسائل المتعلقة 
بالصحة والفقر والتنمية حول العالم. وتؤدي الوكالة دوراً 
هاماً في رصد التنمية والمساعدات النرويجية في الخارج 
وتقييمها. وتساعد الوكالة في إسداء المشورة بشأن الرصد 

الفعال لما يعرف بـ "الورقة البيضاء حول الصحة في 
العالم"، فضالً عن رصد تقدم األهداف اإلنمائية لأللفية 
لألمم المتحدة، وغير ذلك من أهداف دولية. وللوكالة 
أيضاً دور مهم تؤديه في اإلبالغ عن األدلة والمعارف 

والنتائج للسلطات الحكومية األخرى في النرويج والشركاء 
المتعاونين معها والجمهور عامة. 

مجلس التعاون 100
االقتصادي لبدان 

آسيا والمحيط 
الهادئ

أنشئت شراكة السياسات في مجال األمن الغذائي التابعة الاألمن الغذائي
للمجلس في عام 2011 من أجل تعزيز التعاون بين القطاع 

العام والخاص بغية معالجة قضايا األمن الغذائي في 
اإلقليم. 

 المركز التقني 101
للتعاون الزراعي 

والريفي 

تعزيز األمن الغذائي والتغذوي، وزيادة االزدهار وتشجيع نعماألمن الغذائي
اإلدارة السليمة للموارد الطبيعية في بلدان أفريقيا ومنطقة 

الكاريبي والمحيط الهادئ.

منظمة التعاون 102
والتنمية 

في الميدان 
االقتصادي

إن عمل لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة للمنظمة يهدف الاألمن الغذائي
إلى معرفة كيف يمكن ألعضائها التعامل مع الحكومات 
الشريكة، وغيرها من أصحاب المصلحة على المستوى 

القطري، لتعزيز السياسات الوطنية ودعمها حيثما تكون 
تلك السياسات ضعيفة أو غير داعمة لحشد الموارد 

الحيوية وللعمل في مجال األمن الغذائي. 

المنظمات الخيرية

مؤسسة بيل 103
وميليندا غيتس

التغذية بوجه عام 
واألمن الغذائي

تشترك المؤسسة في عدد من البرامج التغذوية العالمية ال
وتستثمر في البحوث وتعمل على تعزيز النظم الغذائية.  

وهي تعمل مع المنظمات التالية -مبادرة األلف يوم، 
وتقرير التغذية العالمي، والتحالف الدولي إلنقاذ الطفولة 

ومبادرة تعزيز التغذية، والتحالف العالمي لتحسين 
التغذية، ومؤسسة Harvest Plus ومنظمة هلين كيللر 
 Graça وحساب ،Alive and Thrive الدولية، ومبادرة

Machel Trust ومؤسسة العمل على مكافحة الجوع.

مؤسسة 104
Rockefeller

التغذية بوجه عام 
واألمن الغذائي

تشترك المؤسسة في عدد من البرامج العالمية المعنية ال
بالتغذية وتستثمر في البحوث وتعمل على تعزيز النظم 

الغذائية.
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المجلس الدولي 105
لجمعيات مصّنعي 

منتجات البقال

يمثل مصالح الجمعيات الدولية واإلقليمية التي تتعاون مع الالتغذية بوجه عام
كافة قطاعات صناعة السلع االستهالكية المعبأة. ويشجع 

على مواءمة المعايير العلمية والسياسات التي تعنى 
بالصحة والسالمة والتعبئة والتوسيم في ما خص األغذية 

والمشروبات وغيرها من السلع االستهالكية المعبأة.

مجلس التغذية 106
الرشيدة

المؤسسة الرائدة في القطاع في تمثيل مصّنعي المكمالت نعمالتغذية بوجه عام
الغذائية واألطعمة الوظيفية وموردي مكوناتها. وتنتج 

الشركات التابعة للمجلس جزءاً كبيراً من المكمالت 
الغذائية التي يجري تسويقها في الواليات المتحدة 

وحول العالم. ويمثل المجلس أكثر من 150 شركة تقوم 
بتصنيع المكونات الغذائية و/أو المكمالت الغذائية، أو 

تقدم الخدمات إلى أولئك الموردين والمصنعين. وينبغي 
للشركات األعضاء لدينا االمتثال لمجموعة من القوانين 

على مستوى البلد ككل وعلى مستوى الوالية التي تنظم 
المكمالت الغذائية في مجاالت التصنيع والتسويق ومراقبة 

الجودة والسالمة. 

الشبكة الدولية 107
لألغذية الزراعية

تم انتخاب الشبكة لتنسيق آلية القطاع الخاص لدى لجنة نعماألمن الغذائي
األمن الغذائي العالمي في روما. وتشّكلت الشبكة في 

عام 1996 خالل مؤتمر القمة العالمي لألغذية، باعتبارها 
اتحاداً غير رسمي للجمعيات التجارية الدولية العاملة 

في قطاع األغذية الزراعية على المستوى العالمي. وتقوم 
الشبكة بتيسير االتصال بين المنظمات األعضاء وتتعاطى 
مع المنظمات الدولية في سلسلة األغذية الزراعية على 

المستوى العالمي. 

108 Calorie مجلس
Control Council

يمثل مصنعي وموردي األغذية والمشروبات القليلة أو نعمالتغذية بوجه عام
المخفضة السعرات الحرارية بما يشمل مصنعين وموردين 

ألكثر من 24 مادة محلية بديلة واأللياف وغيرها من 
المكونات الغذائية القليلة السعرات الحرارية. ويوفّر 

المجلس منتدى ألعضائه من أجل مناقشة المسائل وإيجاد 
حّل لها، ويضمن التعاون الممتاز بين أصحاب المصلحة 

الداخليين والخارجيين، على الصعيد الدولي. 

109Danoneنعمالتغذية بوجه عام Nutricia Advanced Medical Nutrition أسست هيئة
للتغذية الطبية المتقدمة التي تعمل بصورة وثيقة مع 

المجتمع العلمي لتطوير أغذية قائمة على األدلة للغايات 
الطبية الخاصة. 
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110Nestléالمعني بالتغذية )وهو جهاز استشاري نعمالتغذية بوجه عام Nestlé إن مجلس
مستقل( يتعاطى مع أفراد فريق إدارتنا العليا ويقدم لهم 
المشورة في ما خص تحديات التغذية وتأثيرها المحتمل 

في سياسات Nestlé واستراتيجيتها. وهو يؤدي دوراً 
مفيداً في إسداء المشورة بشأن استعراض برامجنا البحثية، 

ونقضها. وهو ينظم أيضاً ندوة Nestlé السنوية بشأن 
التغذية. وقد وقّع على "االلتزام العالمي بالعمل على 

االستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني 
والصحة" وهو من االلتزامات التي تتوجه إلى منظمة 

الصحة العالمية.

111Unilever التغذية بوجه عام
ونقص التغذية

تدعم تحدي األمم المتحدة العالمي للقضاء على الجوع، نعم
وتؤدي دوراً في التصدي للتغذية الزائدة ولنقص التغذية. 

وتضمن استجابة البرنامج المعني بالتغذية لشواغل الناس، 
واتساقه مع التوجيهات الصادرة عن السلطات الرسمية 

المعنية بالصحة. وقد وقعت على "االستراتيجية العالمية 
بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة" وهو من 

االلتزامات التي تتوجه إلى منظمة الصحة العالمية.

112 Abbott مؤسسة
Nutrition المعنية 

بالتغذية

أنشأت المؤسسة معهد ABBOTT للصحة التغذوية نعمالتغذية بوجه عام
الذي يساعد أخصائيي الرعاية الصحية حول العالم في 

تحويل علم التغذية إلى حلول فعالة في كل مرحلة من 
مراحل الحياة. ويكرّس المعهد جهوده لتثقيف أخصائيي 
الرعاية الصحية بشأن تحسين النتائج في ما خص عالج 

المرضى، وتعزيز صحة الناس حول العالم. وهو يعقد 
دورات تعليمية ومؤتمرات باإلضافة إلى أنشطة التعاون في 

المجال العلمي.

113Cargillبتغذية سكان العالم اآلخذ عددهم في الالتغذية بوجه عام Cargill تلتزم
التزايد فيما تقوم في الوقت عينه بحماية الكوكب 

وبتعزيز الوصول إلى الغذاء وتحسين التغذية والسعي 
إلى عقد شراكات إلنهاء الجوع والدعوة إلى السياسات 

التي تيسر عمل األسواق وتمّكن المزارعين من االزدهار؛ 
وزيادة اإلنتاجية والدخل في المجال الزراعي فيما تضمن 

االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. 
ملحوظة: إلى جانب Cargill وBunge، هي من 

المتعاقدين الرئيسيين لتموين سفن المعونات الغذائية 
األمريكية. 
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التغذية بوجه عام شركة كوكاكوال114
والوزن الزائد/

السمنة

تساعد كوكاكوال في وضع حلول عملية لمشكلة السمنة، ال
عبر عقد شراكات مع الحكومات واألوساط األكاديمية 

ومنظمات الصحة، والمجتمعات والشركات وأعضاء آخرين 
من المجتمع المدني. وهي قد وقعت "االستراتيجية 

العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة" 
وهو من االلتزامات التي تتوجه إلى منظمة الصحة 

العالمية، كما قطعت كوكاكوال 6 التزامات لمعالجة السمنة. 

وقّعت "االستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي الالتغذية بوجه عامشركة بيبسي 115
والنشاط البدني والصحة" وهو من االلتزامات التي تتوجه 

إلى منظمة الصحة العالمية في عام 2008. وفي عام 2010، 
كشفت عن 11 هدفاً والتزاماً عالمياً )بناء على المعايير 

الدولية للتغذية القائمة على التوصيات الواردة في التقرير 
التقني رقم 916 المشترك بين منظمة الصحة العالمية 

والفاو، وتقارير معاهد الطب والخطوط التوجيهية الغذائية 
لألمريكيين(. 

116 Archer Daniels 
Midland

إن Alliance Nutrition التابع للشركة، جهاز فرعي ملتزم الاألمن الغذائي
بالمجتمع الزراعي ويعمل بصورة متواصلة لجعل قطاع 

المواشي أكثر كفاءة وربحية. بغية تحقيق تلك األهداف، 
يعمل الجهاز بصورة وثيقة مع الجامعات والشركات 

التجارية الزراعية وكبار المصنعين اآلخرين في قطاع لحوم 
األبقار. 

ملحوظة: إلى جانب Cargill وBunge، هي من 
المتعاقدين الرئيسيين لتموين سفن المعونات الغذائية 

األمريكية. وهي شركة متداولة األسهم.

117Monsantoملتزمة بتقديم المساعدة للتنمية وبالتأثير الالتغذية بوجه عام Monsanto
في سبل معيشة المزارعين والعائالت العاملة في المزارع 

عبر تقديم الدعم إلى البنية التحتية للمزارع، والوصول 
إلى المياه، وصون المياه وبدعم الجهود لتحسين اإلنتاجية 

الريفية وبناء روابط لألسواق وتعميم االستدامة على 
النظام الزراعي. ونحن ملتزمون بالعمل من أجل تحسين 

حياة المجتمعات الريفية بفضل برامجنا في سياق الصحة 
والتغذية )ال سيما في الهند(. 

لديها برنامجان رئيسيان: المحاصيل المستدامة -الزراعة 
والموارد والبيئة )SHARE( و)DISHA -الصحة والتغذية 

والتثقيف مع التركيز على النساء واألطفال في المجتمعات 
الريفية(. 
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118Kellogg وقّعت على »االستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي الالتغذية بوجه عامشركة
والنشاط البدني والصحة« وهو من االلتزامات التي تتوجه 

إلى منظمة الصحة العالمية.
تعمل مع منظمات -مثل منظمة الصحة العالمية والتحالف 

الدولي لألطعمة والمشروبات، والمعهد الدولي لعلوم 
الحياة -من أجل تعزيز التثقيف التغذوي ووضع حلول 
للمسائل التغذوية الحرجة. وهي ملتزمة أيضاً بتقديم 

التثقيف التغذوي من خالل توسيم العبوات، ومضمون 
المواقع اإللكترونية، فضالً عن التعامل مع مجموعات 
المستهلكين واستضافة عدة برامج للتعليم المستمر 

وندوات ألخصائيي الرعاية الصحية. 

119Campbellتشارك في المبادرة بشأن إعالنات أغذية ومشروبات الالتغذية بوجه عام
األطفال، التي أطلقها في عام 2006 مجلس تحسين مكاتب 

األعمال، وعشر شركات مصّنعة لألغذية، من أجل تغيير 
المزيج اإلعالني الموجه إلى األطفال بالدرجة األولى، 

تشجيعاً لخيارات غذائية أكثر صحة وألنماط عيش صحية. 
وتدعم أيضاً مبادرات خفض الصوديوم والتوسيم القائم 

على المغذيات )Facts Up Front(. وكجزء من مسؤوليتها 
االجتماعية، سوف تعمل على تعزيز الرفاه والصحة في 

العالم، وسوف تساعد في بناء بيئة أكثر استدامة وتؤدي 
دورها في المجتمع من المزرعة إلى العائلة.

الشراكات بين القطاع العام والخاص والمبادرات متعددة أصحاب المصلحة 

التحالف بشأن 120
مكافحة الفقر 
وسوء التغذية 

يعمل التحالف على الصعيد العالمي لتعزيز الحوار بشأن نعمنقص التغذية
السياسات على الصعيد الوطني. وتعمل التحالفات الوطنية 

ضمن بلدانها لكي تجمع بين المجتمع المدني والقطاع 
الخاص والحكومات من أجل بناء اإلرادة السياسية، وكل 

ذلك بهدف القضاء على الجوع وسوء التغذية. والتحالف 
وسيلة للدعوة المشتركة على المستويين الدولي والوطني، 

نحو عالم خال من الجوع وسوء التغذية والفقر. 

التحالف الجديد 121
من أجل األمن 

الغذائي والتغذية

من أجل تأسيس شراكة بين القطاعين العام والخاص، تضم نعماألمن الغذائي
الحكومات والقطاع الخاص والمانحين الدوليين والوكاالت 

المتعددة األطراف بهدف زيادة االستثمارات المحلية 
واألجنبية الخاصة في الزراعة األفريقية. وهو يرمي إلى 

تحقيق النمو الزراعي المستدام والشامل وانتشال 50 
مليون شخص من براثن الفقر على امتداد السنوات العشر 

المقبلة. 



60 

وثيقة للمناقشة

اسم الجهة الفاعلةالرقم
موضع تركيزها

في مجال التغذية

هل لها والية 
صريحة متصلة 
بالتغذية )نعم/

ال(

دورها

الشراكات بين القطاع العام والخاص والمبادرات متعددة أصحاب المصلحة 

مبـادرة إغنـاء 122
األغذيـة 

حاالت النقص في 
المغذيات الدقيقة

تحسين التغذية بالفيتامينات والمعادن عبر الدعوة إلى نعم
إغناء الحبوب المطحونة صناعياً ودعمها بالمغذيات، من 
خالل التعاون مع شركاء عبر القطاعات المتعددة. وتضم 

المبادرة شبكة من المنظمات العامة والخاصة التي تعمل 
معاً من أجل إضافة المغذيات الدقيقة إلى الطحين كجزء 

من حل لنقص الفيتامينات والمعادن حول العالم. 

برنامج النظم 123
الغذائية المستدامة 

المشترك بين 
منظمة األغذية 

والزراعة وبرنامج 
األمم المتحدة 

للبيئة

يتمثل الهدف من البرنامج في قيادة الجهود لتحسين نعماألمن الغذائي
كفاءة استخدام الموارد وخفض حدة التلوث في النظم 
الغذائية، من اإلنتاج إلى االستهالك، فيما يتناول مسائل 

األمن الغذائي والتغذوي. ويشارك في خطة األمم المتحدة 
العالمية للتغذية.

التحالف العالمي 124
لتحسين التغذية

نقص التغذية، 
وحاالت النقص في 
المغذيات الدقيقة 

يعتبر التحالف منظمة غير حكومية إال أنه يستعين نعم
بالشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ برامج تدعم 

اإلغناء المستدام لألغذية من أغذية أساسية، ومكمالت 
متعددة المغذيات، وأطعمة مغذية لألمهات واألطفال، 

وتعزيز المحتوى التغذوي للمنتجات الزراعية. وهو يركز 
أيضاً على توفير حوافز للقطاع الخاص من أجل تطوير 

أغذية تكميلية معززة بسعر منخفض للفئات المنخفضة 
الدخل، وإنشاء حساب عالمي لشراء المغذيات الدقيقة 

يرمي إلى تحسين الكميات المورّدة، وخفض تكاليف 
الفيتامينات والمعادن العالية الجودة الستخدامها في برامج 

تكميل األغذية وإغنائها. 

التغذية من أجل 125
النمو

نقص التغذية 
)التقزّم والهزال( 

تقودها شراكة بين حكومات المملكة المتحدة والبرازيل نعم
واليابان وتناصرها مؤسسات خيرية ومنظمات المجتمع 

المدني من الصّف األول. 

الشراكة الدوليّة 126
من أجل الصحة 

والمبادرات 
المتصلة بها

إنها مجموعة من الشركاء الملتزمين بتحسين صحة 
المواطنين في البلدان النامية. ويعمل الشركاء معاً من 

أجل التطبيق العملي للمبادئ الدولية للتعاون اإلنمائي 
في قطاع الصحة. وتخضع هذه المبادرة الدولية إلى إدارة 

منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.
 وترمي المجموعة إلى رعاية التعاون بين الوكاالت أكثر من 

التنافس، وإلى خفض تكاليف المعامالت، وتحسين فعالية 
المساعدات، وتحسين قابلية توقع المساعدات، وزيادة 

موارد الحكومات والشركاء في التنمية من أجل قطاع أكثر 
صحة، وتوليد المعارف، وتحسين تقاسم المعارف عبر 

البلدان والشركاء في التنمية. 
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شراكة صحة األم 127
والوليد والطفل

توفر منتدى للمنظمات )أكثر من 700 منظمة في 77 الالتغذية بوجه عام
بلداً( من أجل التوفيق بين األهداف واالستراتيجيات 

والموارد، والموافقة على التدخالت من أجل تحسين صحة 
األمهات والمواليد الجدد واألطفال والمراهقين. ولها والية 

ذات أهمية حيوية تقضي باستقطاب أصحاب المصلحة 
المتعددين والتنسيق بينهم ومساءلتهم عن أعمالهم 

من أجل تحسين صحة النساء والمواليد الجدد واألطفال 
والمراهقين وصحتهم في كل مكان.

اإلمدادات المأمونة 128
من الغذاء في 

متناول كل إنسان 
في أي مكان 

تمثل شراكة بين الشركات العالمية للنظم الغذائية نعماألمن الغذائي
والمنظمات الدولية غير الحكومية، والمنظمات الحكومية 

الدولية، واألوساط األكاديمية. ومن خالل رؤيتها القائلة 
بوصول »جميع الشعوب إلى الغذاء المأمون والمغذي 

بتكلفة مقبولة« تركز على تعزيز خدمات الصحة الحيوانية 
لتعزيز األمن الغذائي.

مبادرة تعزيز 129
التغذية 

منتدى يجمع بين الحكومات والهيئات األخرى لدفع العمل نعم التغذية بوجه عام
قدماً باتجاه تحسين التغذية على المستويين الوطني 

والعالمي. وتتضمن المبادرة خمس شبكات )على مستوى 
البلد والشركات والمجتمع المدني وشركاء التنمية ومنظومة 

األمم المتحدة(، وهي تعمل على المستويين القطري 
والعالمي، من أجل دعم األنشطة القطرية بالدرجة األولى.

المشروع الثالث 130
للمساعدة الفنية 
في مجال األغذية 

والتغذية 

التغذية بوجه عام 
واألمن الغذائي

يعمل هذا المشروع من أجل تحسين صحة األفراد نعم
والعائالت والمجتمعات الضعيفة في البلدان النامية 

ورفاههم عبر تعزيز سياسات وبرامج ونظم األمن الغذائي 
والتغذية. وهو يوفر دعماً تقنياً شامالً لوكالة التنمية الدولية 
التابعة للواليات المتحدة وشركائها، بما يشمل مجموعة من 
الحكومات والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، 

على المستويين القطري والعالمي، عبر دعم تصميم 
البرامج التي تركز على البلدان وتنفيذها، والبناء على 

التجربة الميدانية لتعزيز قاعدة األدلة، والوسائل والمعايير 
العالمية لوضع برامج األمن الغذائي والتغذية. 

مرفق البيئة 131
العالمي

لديه برنامج يركز على صون الموارد الطبيعية -من أراض الاألمن الغذائي
ومياه وتربة وأشجار وموارد وراثية -التي يقوم عليها األمن 

الغذائي والتغذوي. ويرعى البرنامج استدامة األمن الغذائي 
وقدرته على الصمود في المدى البعيد، عبر خفض تدهور 
األراضي وخسارة التنوع البيولوجي، وعبر استعادة الغطاء 

الخضري الطبيعي وزيادة الكربون في التربة. 
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أكاديمية طب 132
الرضاعة الطبيعية 

)ABM(

منظمة عالمية تضم أطباء متخصصين في تشجيع الرضاعة نعمالتغذية بوجه عام
الطبيعية والبشرية وحمايتها ودعمها. 

المعهد الدولي 133
لبحوث السياسات 

الغذائية 

تحسين فهم السياسات الوطنية للزراعة واألغذية، من أجل نعمنقص التغذية
التشجيع على اعتماد االبتكارات في التكنولوجيا الزراعية 

من خالل البحوث. ويجري بحوثاً في مجال السياسات 
الغذائية وينشرها عبر مئات المطبوعات والبيانات 

والمؤتمرات والمبادرات األخرى. وهو جزء من الجماعة 
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية.

مؤسسة 134
 Transform
  Nutrition

لمكافحة نقص 
التغذية

تساعد أصحاب المصلحة في أكثر البلدان تضرراً -من نعمنقص التغذية
صانعي سياسات وقادة للمجتمع المدني والشركات -في 
استخدام البحوث عالية الجودة للتصدي لسوء التغذية. 

شبكة االنذار 135
المبكر بالمجاعة 

شبكة رائدة في إطالق اإلنذارات المبكرة والتحاليل حول نعماألمن الغذائي
الحاالت الحادة من انعدام األمن الغذائي. وهي توفر 

تحاليل موضوعية وقائمة على األدلة، لمساعدة صانعي 
السياسات الحكوميين ووكاالت اإلغاثة في وضع خطط 

لألزمات اإلنسانية واالستجابة لها. 

الجماعة 136
االستشارية 

للبحوث الزراعية 
)CGIAR( الدولية

شراكة عالمية للبحوث من أجل مستقبل مأمون الغذاء، نعماألمن الغذائي
تركز على العلم من أجل خفض الفقر وتعزيز األمن 

الغذائي والتغذوي وتحسين الموارد الطبيعية وخدمات 
النظام اإليكولوجي. 

137 Harvest مؤسسة
Plus لمكافحة 
الجوع بواسطة 

المحاصيل المعززة 

تعمل على تنمية وزيادة توفير المحاصيل المغذية المعززة نعماألمن الغذائي
بيولوجياً حول العالم، من أجل تحسين األمن الغذائي عبر 

إضافة المغذيات الدقيقة بشكل فاعل إلى األنماط الغذائية 
للذين يعانون من النقص في هذه المغذيات. وبالتعاون 

مع شركائها، تقوم بتطوير أصناف جديدة وأكثر تغذية من 
المحاصيل الغذائية األساسية التي توفر كميات أعلى من 
الفيتامين أو الحديد أو الزنك -وهي المغذيات الدقيقة 
الثالثة -التي وجدت منظمة الصحة العالمية أنها األكثر 

نقصاً في األنماط الغذائية في العالم. 
هو جزء من برنامج البحوث التابع للجماعة االستشارية 

 لبحوث الزراعة الدولية بشأن
)Agriculture for Nutrition and Health (A4NH 

http://a4nh.cgiar.org/
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الجمعية العالمية 138
للتغذية الصحية 

تسعى إلى الجمع بين األشخاص الذين يتشاركون االهتمام نعمالتغذية بوجه عام
بتعزيز التغذية الصحية العامة وتحسينها، وأن تكون صوتاً 

متخصصاً للتغذية الصحية العامة على المستوى الدولي.

مؤسسة 139
 International

 Food
 Information

 Council
 Foundation

المعنية بالغذاء 

تكرّس المؤسسة جهودها لمهمة اإلبالغ الفعال للمعلومات نعمالتغذية بوجه عام
ذات األساس العلمي، بشأن الصحة والتغذية وسالمة 

األغذية من أجل الصالح العام. وهي تكلّف جهات مختصة 
بإجراء أبحاث أولية حول الرأي العام بشأن سالمة األغذية 
والتغذية والصحة، وتتقاسم النتائج مع أصحاب المصلحة 

والجمهور. 

 المؤسسـة 140
الدوليّـة للتغذيـة  

ترمي المؤسسة إلى بناء القدرات لدى األفراد والمؤسسات نعمالتغذية بوجه عام
في البلدان النامية، ضمن مجاالت البحوث والسياسات 
والبرمجة التغذوية، ليتمكنوا من معالجة مسائل الغذاء 
والتغذية والجوع في بلدانهم بفعالية. وهي تحقق ذلك 

من خالل توزيع منح للتثقيف التغذوي، والترويج للبحوث 
والسياسات والبرمجة التغذوية، وإجراء البحوث المتعلقة 

بالتغذية. 

الوكالة الدولية 141
لبحوث السرطان

األمراض غير 
المعدية المتعلقة 

بالنمط الغذائي

التعاون الدولي في البحوث في مجال السرطان وترجمة نعم
البحوث إلى سياسات لمكافحة السرطان.

المعهد الدولي 142
لعلوم الحياة

تحسين الصحة العامة والرفاه عبر استقطاب األوساط نعمالتغذية بوجه عام
األكاديمية والحكومات وعلماء القطاع لتطوير الفهم 
العلمي في 4 مجاالت مواضيعية هي: الغذاء وسالمة 

المياه؛ علم السموم وتقييم المخاطر؛ التغذية والصحة؛ 
واالستدامة الزراعية واألمن التغذوي. 

االتحاد الدولي 143
لعلوم التغذية

تعزيز التقدم في العلوم والبحوث والتنمية المتعلقة نعمالتغذية بوجه عام
بالتغذية، من خالل التعاون الدولي على المستوى العالمي.  

وتشجيع التواصل والتنسيق بين علماء التغذية فضالً عن 
نشر المعلومات بشأن العلوم التغذوية من خالل تكنولوجيا 

االتصاالت الحديثة.

تقرير التغذية 144
العالمي

توجد أمانته لدى المعهد الدولي لبحوث السياسات نعمالتغذية بوجه عام
الغذائية. فريق خبراء مستقل. ويوفر التقرير استعراضاً 

مستقالً وسنوياً عن حالة التغذية في العالم. وقد صدرت 
أحدث نسخة من التقرير في عام 2016 للسنة الثالثة. وهو 
يركز على التقدم المحرز باتجاه تحقيق االلتزامات األخيرة 
المتعلقة بالتغذية حول العالم، ويحدد فرص العمل على 

وضع حد لسوء التغذية بكافة أشكاله بحلول 2030. 
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الصندوق العالمي 145
لبحوث السرطان 

األمراض غير 
المعدية المتعلقة 

بالنمط الغذائي

المرجعية العالمية األولى بشأن الرابط بين النمط الغذائي نعم
والوزن والنشاط البدني والسرطان.

146 Diabetes مؤسسة
 Action Research

 and Education
Foundation لداء 

السكر 

األمراض غير 
المعدية المتعلقة 

بالنمط الغذائي

المؤسسة ملتزمة بالوقاية من داء السكر ومعالجته، نعم
وبتمويل البحوث المبتكرة الواعدة التي ترمي إلى إيجاد 

عالج لداء السكر وللتعقيدات المرتبطة به. وهي تقدم 
منحاً بشأن البحوث التغذوية.

الفريق العالمي 147
المعني بالزراعة 

ونظم األغذية من 
أجل التغذية

التغذية بوجه عام 
واألمن الغذائي

فريق مستقل من خبراء نافذين ملتزمين بالتصدي نعم
للتحديات العالمية على صعيد األمن الغذائي والتغذوي.  

ويجري الفريق بحوثاً تتناول كيف يمكن للتغييرات في 
النظام الزراعي والغذائي أن تحّسن التغذية، وأن تولّد 

وتعّزز فهماً جديداً لدور الزراعة والنظم الغذائية وقدراتها 
المستقبلية في تحسين التغذية، وتحفيز التعاون في النظم 

الزراعية والغذائية التي سوف تحسن األنماط الغذائية 
والنتائج المتعلقة بالتغذية للجميع. 

فريق 148
 International

 Panel of Experts
 on Sustainable

 Food System
المعني بالغذاء 

المستدام 

التغذية بوجه عام 
واألمن الغذائي

يجمع الفريق بين أصوات الخبراء في المبادرات العابرة نعم
للتخصصات لالستفادة منها في الحوار بشأن السياسات 

حول كيفية إصالح النظم الغذائية حول العالم. وهو 
يشارك في مسائل نقص التغذية والسمنة وانعدام األمن 

الغذائي في سبل المعيشة الريفية، والتدهور البيئي، من 
خالل منظور النظم الغذائية المتكاملة مسلطاً الضوء 

على الروابط واختالل القوى والمآزق السياسية والوسائل 
الممكنة للتغيير على مستوى النظم.

149EAT التغذية بوجه عام مبادرة
واألمن الغذائي

تحّفز البحوث المشتركة بين القطاعات، من خالل رعاية نعم
التعاون عبر التخصصات العلمية المتعددة التي تتصل 

بالمسائل الغذائية، من أجل تحسين األمن الغذائي 
والتغذوي، والتصدي للتحديات البيئية والصحية في العالم 

مثل وباء السمنة واألمراض غير المعدية وتغير المناخ 
وتدهور النظم الغذائية. وأحد مواضيع التركيز الطويلة 

األجل للمبادرة هو تطوير مجموعة من الخطوط التوجيهية 
العملية المتكاملة والشاملة للمستهلكين وللقطاع الخاص، 

بشأن األنماط الغذائية الصحية والمستدامة، تتناول 
التأثيرات من الحقل إلى المائدة.

المركز الدولي 150
للزراعة والعلوم 

البيولوجية

منظمة دولية غير متوخية للربح تحّسن حياة الناس الاألمن الغذائي
حول العالم من خالل توفير المعلومات وتطبيق الخبرات 

العلمية لحل المشاكل في الزراعة والبيئة. 
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معهد دراسات 151
التنمية 

مؤسسة عالمية رائدة في مجال البحوث اإلنمائية والتعليم الالتغذية بوجه عام
والتعلّم والتأثير واالتصال، يقع مركزها في جامعة ساسكس. 
وتنفذ المجموعة المعنية بالصحة والتغذية برامج للبحوث 

ولتعاطي السياسات مع نظم الصحة والتغذية وفهم 
األمراض المنقولة بواسطة الحيوانات. وتركز على إضفاء 
منظور علمي اجتماعي نقدي إلى كيفية قيام الناس، ال 

سيما الفقراء منهم، في تلبية احتياجاتهم المتصلة بالصحة 
والتغذية، وكيفية تأثير الحكومات والمجموعات األخرى في 

أداء تلك القطاعات.

152The Lancetصحيفة خاضعة الستعراض األقران تنشر سلسالت حول الالتغذية بوجه عام
التغذية مثل "التغذية واأليض" و"نقص التغذية لدى 

األمهات واألطفال".

153 Sight and مركز
 Life

نقص التغذية، 
وحاالت النقص في 
المغذيات الدقيقة

مجّمع فكري إنساني المنحى في مجال التغذية، يعمل ال
من أجل عالم خال من سوء التغذية. ونناصر المكافحة 

العالمية لسوء التغذية عبر تقديم البحوث ومشاركة أفضل 
الممارسات وحشد الدعم.

مركز التنمية 154
العالمية 

يعمل المركز على تغيير سياسات وممارسات البلدان الالتغذية بوجه عام
الغنية والمؤسسات القديرة بغية خفض الفقر والالمساواة 
في العالم. ونحن بوتقة للسياسات يقوم فيها مثقفون من 
مستوى عالمي، باستخدام البحوث المستقلة والجدية من 

أجل تطوير المعارف الجديدة والحلول العملية. 

نظام التنمية 155
اإللكترونية 

والمعلومات البيئية  

التغذية بوجه عام 
ونقص التغذية

يتيح "دليل موارد التغذية" التابع للنظام االطالع على ال
بحوث وموارد بشأن التغذية تتسم بصلتها وتنوعها 

ومصداقيتها. وهو يركز على أسباب سوء التغذية وتداعياته؛ 
والتدخالت الخاصة بالتغذية؛ والتدخالت المراعية للتغذية؛ 

واالقتصاد السياسي لنقص التغذية. وهو يرمي إلى إبالغ 
الجهات الساعية إلى إضفاء منظور نقدي للتنمية إلى صلب 

النقاشات بشأن التغذية. 

156  Abtشركة
أسوشيتس

يشمل عملهم مبدئياً كل برنامج للغذاء والتغذية نفذته الالتغذية بوجه عام
شعبة الغذاء والتغذية. وهو يغطي كافة جوانب تنفيذ 
البرامج وتأثيرها. أما تجاربهم في مجال صحة العائالت 

فتسمح لنا بالجمع بين البحوث الجدية وبين الحلول 
الخالقة من أجل إنتاج غذاء مأمون وصحي والتشجيع على 

استهالكه. كما أن مبادراتهم تروج لتكنولوجيات الزراعة 
المستدامة وتنويع المحاصيل وتعزيز األغذية األساسية 
بواسطة المغذيات الدقيقة مثل األرز والطحين والزيت 

النباتي. 
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مؤسسـة جـون 157
سنو

المؤسسة ملتزمة بتمكين الناس، وال سيما النساء والعاملين الالتغذية بوجه عام
في مجال الرعاية الصحية، بشأن التدابير األساسية للتغذية 

والنظافة الشخصية، دعماً لهدف التنمية المستدامة 3 الذي 
يقضي بخفض وفيات األمهات واألطفال بنسبة ملحوظة. 

وتشارك المؤسسة في العديد من المشاريع الدولية 
)مثل SPRING( لجهة تحسين الوضع التغذوي للسكان 

المستضعفين والتصدي لمسائل نقص التغذية. 

المركز الدولي 158
للبحوث المتعلقة 

بالمرأة 

تقضي مهمة المركز بتمكين النساء وتعزيز المساواة بين الاألمن الغذائي
الجنسين ومكافحة الفقر في العالم النامي. وتحقيًقا لذلك، 

يعمل المركز مع شركاء إلجراء البحوث التجريبية، وبناء 
القدرات والدعوة إلى وسائل عملية قائمة على األدلة من 

أجل تغيير السياسات والبرامج.

معهد الرصد 159
العالمي 

يسلّط المعهد الضوء على المنافع التي قد يستمدها الاألمن الغذائي
المزارعون والمستهلكون والنظم اإليكولوجية من النظم 

الغذائية ذات المرونة الكافية للتكيف مع األنماط المناخية 
المتغيرة، وذات اإلنتاجية الكافية الستيفاء احتياجات 

الشعوب اآلخذة في التنامي، والقابلة للوصول بما فيه 
الكفاية لدعم المجتمعات الريفية.

المركز الدولي 160
للبحوث الزراعية 

في المناطق 
القاحلة 

يتعلق جزء كبير من عمل المركز بتحسين التغذية - فإن الاألمن الغذائي
التوريد الراسخ والمستدام لألطعمة المغذية ومقبولة 
السعر، هو في النهاية العامل األساسي لألمن الغذائي 

والتغذوي للمليارات من البشر في العالم النامي. 

المعهد الدولي 161
لبحوث الثروة 

الحيوانية 

يعمل المعهد من أجل تحسين األمن الغذائي وخفض الفقر الاألمن الغذائي
في البلدان النامية من خالل البحوث ألجل استخدام أفضل 

وأكثر استدامة للثروة الحيوانية. 

المعهد الدولي 162
لبحوث األرّز 

يرمي المعهد إلى خفض الفقر والجوع وتحسين صحة الاألمن الغذائي
مزارعي األرّز ومستهلكيه وضمان االستدامة البيئية لزراعة 

األرّز. ونمارس ذلك من خالل البحوث التعاونية والشراكات 
 NARES وتعزيز البحوث الزراعية الوطنية ونظم اإلرشاد أو

لدى البلدان التي نعمل فيها.

المعهد الدولي 163
لبحوث المحاصيل 

في المناطق 
االستوائية شبه 

القاحلة 

منظمة دولية غير متوخية للربح تقوم بالبحوث العلمية الالتغذية بوجه عام
للتنمية من أجل خفض الفقر والجوع وسوء التغذية 

والتدهور البيئي في المناطق المدارية الجافة. 
يوفر المعهد تكنولوجيات وتقنيات زراعية أفضل ويساعد 

على إضفاء التنوع واألطعمة الغنية بالمغذيات على 
المزارع واألنماط الغذائية لسكان الريف. 
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المنظمة الدولية 164
للتنوع البيولوجي

منظمة دولية رائدة في مجال البحوث من أجل التنمية، الالتغذية بوجه عام
تتخصص في استخدام التنوع الحرجي والزراعي وصونه 
من أجل مكافحة الفقر وسوء التغذية ومن أجل تعزيز 

االستدامة. وتشكل جزءاً من نظام المجموعة االستشارية 
للبحوث الزراعية الدولية. أما عملها في التسويق والتغذية 

فيساهم في برنامج البحوث المنسقة التابع للمجموعة 
بشأن الزراعة من أجل التغذية والصحة، فضالً عن برامج 
أخرى للبحوث، بما فيها برامج البحوث للنظم المختلفة. 

165 Oxford Policy
 Management

يمّكن صانعي القرارات االستراتيجية من تصميم وتنفيذ الالتغذية بوجه عام
حلول مستدامة من أجل التخفيف من الحرمان االجتماعي 

واالقتصادي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وهو 
يصمم وينفذ ويقيّم السياسات والبرامج لتكييف الغذاء 

والتغذية؛ ويشارك في البحوث في مجال التغذية )بما في 
ذلك تقييم البرامج(.

مركز 166
 Governance

 and Social
 Development

 Resource
 Centre

للحوكمة والتنمية 
االجتماعية 

شراكة بين معاهد البحوث ومجمعات الفكر والمنظمات الاألمن الغذائي
االستشارية. ونقدم البحوث والخدمات االستشارية 

المصممة على الطلب، باإلضافة إلى الموارد اإلعالمية 
المحدثة المتاحة على هذا الموقع اإللكتروني.

معهد خبراء 167
تقانات األغذية

تعزيز العلوم الغذائية وتطبيقها عبر النظام الغذائي الالتغذية بوجه عام
العالمي، من خالل إنشاء شبكات عالمية إنتاجية وتفاعلية؛ 

والترويج لعلوم وتقانات األغذية وتطبيقها؛ والمساهمة 
بالعلوم القائمة على األدلة إلى الحوار العام بشأن مسألة 

الغذاء. 
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قائمــة بالمختصرات

AAHMالتحالف بشأن مكافحة الفقر وسوء التغذية

AATAlive and Thrive مبادرة

ABBOTABBOT

ABMأكاديمية طب الرضاعة الطبيعية

ABTأسوشيتس   Abt شركة 

ACTAIDلمكافحة الجوع والظلم   ACTAID منظمة 

ADM Archer Daniels Midland  

AFSC   Aid for Starving Children مؤسسة 

ANTFالمعنية بالوصول إلى التغذية   Access to Nutrition Foundation مؤسسة 

APECمجلس التعاون االقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادي

ATEHالتحالف من أجل وضع حد للجوع 

BIOمنظمة صناعة التكنولوجيا الحيوية

BMGFمؤسسة بيل وميليندا غايتس

BREADBREAD

CABIالمركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية

CAMPBELLECAMPBELL

CARECARE

CARGILLCargill

CARITASكاريتاس

CCCالمجلس المعني بمراقبة الحريرات 

CDCمركز مكافحة األمراض والوقاية منها

CEBمجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة األمم المتحدة

CFSلجنة األمن الغذائي العالمي

CGD مركز التنمية العالمية

CGIARالجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

CHCالمعني بالجوع   Congressional Hunger Centre مركز

CHRFلغوث األطفال من الجوع   Children's Hunger Relief Fund صندوق 

CIكاريتاس الدولية

COKECOKE

CONC منظمة العناية العالمية 

CRNمجلس التغذية الرشيدة 

CTAالمركز التقني للتعاون الزراعي والريفي

DACREPDACREP
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DANONEDANONE

DFIDوزارة التنمية الدولية

EATEAT مبادرة

ECOSOCالمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة

ELDISنظام التنمية اإللكترونية والمعلومات البيئية 

ENNشبكة التغذية في الطوارئ

FACمجموعة األغذية والزراعة

FANTAالمساعدة الفنية في مجال األغذية والتغذية

FAOمنظمة األغذية والزراعة

FCFللرعاية العائلية   Family care Foundation مؤسسة 

FEWSشبكة االنذار المبكر بالمجاعة

FFHالتحرر من الجوع 

FFIمبـادرة إغنـاء األغذيـة

FFTHالمنظمة الدولية لتوفير الغذاء للجياع 

FFTPمؤسسة تغذية الفقير 

FIANشبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء

FSCمجموعة األمن الغذائي

FTCمركز تدريب المزارعين

GAINالتحالف العالمي لتحسين التغذية

GDPRDالبرنامج العالمي للمانحين من أجل التنمية الريفية

GEFمرفق البيئة العالمية

GNC مجموعة التغذية

GNPبرنامج الشراكة العالمية من أجل األمن الغذائي

GPAFSNالشراكة العالمية من أجل الزراعة واألمن الغذائي والتغذية

GSDRCللحوكمة والتنمية االجتماعية   Governance and Social Development Resource Centre مركز

HEART Health and Education Advice and Resource فريق

HEIFERHEIFER

HHIاإلنسانية المسيحية   Healing Hands International مؤسسة 

HKIHellen Keller مؤسسة

HLPFالمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة

HLTFفرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية باألمن الغذائي والتغذوي في العالم

HPLHarvest Plus مؤسسة

IABA مجلس الزراعة للبلدان األمريكية

IAFNالشبكة الدولية لألغذية الزراعية

IARCالمراكز الدولية للبحوث الزراعية

IATF فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت للحد من الكوارث الطبيعية

IBFAN شبكة العمل الدولي من أجل أغذية األطفال

ICANاالئتالف الدولي للدعوة بشأن التغذية
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ICARDAالمركز الدولي للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة

ICGMAالمجلس الدولي لرابطات منتجي المواد الغذائية

ICRISATالمعهد الدولي لبحوث المحاصيل في المناطق االستوائية شبه القاحلة

ICRWالمركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة

ICTSDالمركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة 

 IDB مصرف التنمية فىي البلدان األمريكية

IDFاالتحاد الدولي لمنتجات األلبان

IDSاالستراتيجية االنمائية الدولية

IFADالصندوق الدولي للتنمية الزراعية

IFICالمعنية بالغذاء   International Food Information Council Foundation مؤسسة 

IFPRIالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية

IFRCاالتحاد الدولى للصليب األحمر والهالل األحمر

IFSPCالتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي

IFTمعهد خبراء تكنولوجيا األغذية

IGNالشـبكة العالميّـة الضطرابات اليود

+IHPالرابطة الدولية لمنتجات األخشاب

IISDالمعهد الدولي للتنمية المستدامة

ILCA الرابطة الدولية للخبراء االستشاريين في الرضاعة

ILOمنظمة العمل الدولية

ILRIالمعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية

ILSIالمعهد الدولي لعلوم الحياة

IMPالبرنامج المتكامل للبحر المتوسط

INFالمؤسسـة الدوليّـة للتغذيـة

INFOSANالشبكة الدولية للمسؤولين عن سالمة األغذية

INTACTInterAction

IPCالبرنامج المتكامل للسلع األساسية

IPESفريق الخبراء الدولي المعني بالنظم الغذائية المستدامة

IRRIالمعهد الدولي لبحوث األرز

IUNSاالتحاد الدولي لعلوم التغذية

JSIJohn Snow INC

KELLOGGKELLOGG

LANCETLANCET

MCCمؤسسة التصدي لتحديات األلفية

MIمبادرة المغذيات الدقيقة

MONSANTOMONSANTO

MTIالطبي الدولي   Medical Team International فريق 

N4Gاإلتفاق العالمي للتغذية من أجل النمّو

NAFSNالتحالف الجديد من أجل األمن الغذائي والتغذية
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NCDAتحالف األمراض غير المعدية 

NESTLENestlé

OCHAمكتب تنسيق الشؤون االنسانية

OECDمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

OHCHRالمفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان

OPMLOxford Policy Management مجموعة 

OXFAMأوكسفام

PATHPATH

PEPSICOPEPSICO

PLANPLAN

PMNCH شراكة صحة األم والوليد والطفل

PRACTA Practical Action مجموعة 

REACHمبادرة ريتش

RELIEFRELIEF

SAL  Sight and Life مركز 

SFSPبرنامج النظم الغذائية المستدامة المشترك بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

SHNلمكافحة الجوع   Stop Hunger Now منظمة 

SPRINGللعمل من أجل التغذية حول العالم SPRING مؤسسة

SSAFEمبادرة اإلمدادات المأمونة من الغذاء في متناول كل إنسان في أي مكان

STCاللجنة التوجيهية لفريق الخبراء 

SUNمبادرة تعزيز التغذية

THDYSمبادرة األلف يوم 

THPمشروع مكافحة الجوع 

TRF" 
" Rockefeller مؤسسة 

TRNTRN

TSAجيش الخالص 

UICC االتحاد الدولي لمكافحة السرطان

UNAIDSبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز

UNCDFصندوق األمم المتحدة للمشاريع االنتاجية

UNCTADمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

UNDESA إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة

UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان

UNGAالجمعية العامة لألمم المتحدة

UNHCRمكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين

UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة
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UNILEVERUNILEVER

UNSCN لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية

UNWهيئة األمم المتحدة للمرأة

USAIDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية

USDAوزارة الزراعة األمريكية

WABAالتحالف العالمي للعمل من أجل الرضاعة الطبيعية

WBGمجموعة البنك الدولي

WCRFIالصندوق العالمي لبحوث السرطان 

WFPبرنامج األغذية العالمي

WHFاالتحاد العالمي ألمراض القلب

WHOمنظمة الصحة العالمية

WMEWorld Missionary Evangelism

WOاالتحاد العالمي لمكافحة السمنة

WPHNAالجمعية العالمية للتغذية الصحية

WTOمنظمة التجارة العالمية

WVIالمنظمة الدولية للرؤية العالمية

WWIمعهد الرصد العالمي 
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رؤيــة اللجنة الدائمــة للتغذية 
الجيل هذا  في  التغذية  سوء  أشكال  جميع  ومن  الجوع  من  خاٍل  عالم  بلوغ  يمكن 

United Nations System Standing Committee on Nutrition

UNSCN
اللجنة الدائمة للتغذية التابعة لألمم المتحدة

أمانة اللجنة الدائمة للتغذية التابعة لمنظومة األمم المتحدة

info@unscn.org

www.unscn.org

 منظمة األغذية والزراعة Viale delle Terme di Caracalla 00153، روما، إيطاليا
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