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اســـتخدام حمتــوى هـــذا املنـــتج ونشـــره. وجيـــوز  بالتغذيـــة املعنيـــة الدائمــة املتحـــدة األمـــم جلنـــةتشـــّجع  حقـــوق محفوظـــة.الجميــع 
استنساخ هذه املطبوعة ونشرها ألغراض االستخدام التجاري أو غري التجاري، شـريطة اإلشـارة بشـكل مناسـب إىل أّن اللجنـة 
 الدائمــة للتغذيــة هــي املصــدر، وأال يُــذكر أو يُفهــم ضــمناً بــأي شــكل مــن األشــكال مصــادقة اللجنــة علــى آراء املســتخدمني أو

 منتجاهتم أو خدماهتم.

ينبغي توجيه مجيع طلبات احلصول على حقوق الرتمجة والتصّرف، وإعادة البيـع، باإلضـافة إىل حقـوق االسـتخدامات التجاريـة 
 .info@unscn.orgاألخرى، إىل أمانة اللجنة الدائمة للتغذية على العنوان التايل 
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 شكر وتقدير
 
 

احلائزة على شهادة دكتوراه. وتعرب الكاتبة عن امتنا�ا للدعم الذي  Saba Mebrahtu السيدة بصياغة هذه الوثيقة تقام
 Christine السيدة، و (اللجنة) ، منسقة اللجنة الدائمة للتغذية التابعة ملنظومة األمم املتحدةStineke Oenema السيدة قدمته

Campeau ،عن املسامهات السخية ومدخالت أعضاء اللجنة واملراقبني والشركاء. فضالً ، مسؤولة فنية يف اللجنة 
  .للوثيقة حترير الصيغة النهائية على Janice Meermanالسيدة  أيًضا وتشكر الكاتبة

 .اليت قد ترد فيها تتحّمل الكاتبة مسؤولية مجيع األخطاء واهلفواتو 
 

ـــة التابعـــة ملنظومـــة األمـــم املتحـــدة علـــى العنـــوان التـــايله الوثيقـــة متـــوافرة علـــى املوقـــع اإلإّن هـــذ ـــة الدائمـــة للتغذي  :لكـــرتوين للجن
www.unscn.org. 
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 غاية المذكرة 1-1
إدمـاج التغذيـة يف إطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة  علـىمسـاعدة أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة  إىلهذه املذكرة التوجيهيـة هتدف 
املخـاطر والفـرص املرتبطـة جبميـع أشـكال سـوء كيفيـة إظهـار   هـذا الـنهج يتضـمنو �ـج متعـدد القطاعـات. إىل  استناًدا 1اإلمنائية
 .إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيةو  2املوحدالقطري  التحليليف  وجهعلى أفضل التغذية 

املـؤمتر الـدويل الثـاين املعـين بالتغذيـة، وخباصـة إعـالن عقـد األمـم املتحـدة  نتـائجنظـرًا إىل  حسـن التوقيـتو إن هذا املسـعى مهـم و 
فرصــة فريــدة لألمــم املتحــدة األمــم املتحــدة للعمــل مــن أجــل التغذيــة . ويتــيح عقــد )2025-2016( للعمــل مــن أجــل التغذيــة

 حتقيـقعجلـة  لتسـريعف لوضع السياسـات والـربامج الـيت تقودهـا البلـدان ومكثّ  متسقوأصحاب املصلحة الرئيسيني لتقدمي دعم 
 .ف التنمية املستدامةعن املسامهة يف حتقيق أهدا فضالً أهداف التغذية العاملية، 

إىل  اســتناًدايــة موحــدة، مــع مرونــة تتــيح تكيفهــا مــع الســياق القطــري احملــدد، ملنهج وفًقــاوقــد مت تنظــيم هــذه املــذكرة التوجيهيــة 
 ما يلي: تشملاملمارسات اجليدة املعمول هبا. وهي 

 
 حملة عامة موجزة عن أمهية التغذية يف حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة وأولويات التنمية الوطنية؛ •
 البلـــدان بفعاليـــة مـــع االشـــرتاكأفرقـــة األمـــم املتحـــدة القطريـــة علـــى  مســـاعدةمـــن شـــأ�ا جمموعـــة عمليـــة مـــن األدوات الـــيت  •

إجـــراءات ذات أولويـــة ملعاجلـــة مجيـــع  اختـــاذحالـــة التغذيـــة، وعلـــى هـــذا األســـاس،  حتليـــليف  يف التنميـــةالشـــركاء و  الشـــريكة
 أشكال سوء التغذية وأسبابه وعواقبه؛

ضـــمان اجلـــودة، عـــن أدوات  فضـــالً  ،إطـــار األمـــم املتحـــدة للمســـاعدة اإلمنائيـــةإدراج التغذيـــة يف بـــنتـــائج األداء املتوقعـــة واملتعلقـــة  •
 والبلـــــــدان الشـــــــريكة الـــــــيت ينبغـــــــي النظـــــــرللتغذيـــــــة ألفرقـــــــة األمـــــــم املتحـــــــدة القطريـــــــة،  األساســـــــيةالرصـــــــد والتقيـــــــيم  ومؤشـــــــرات
 .يف هذه العملية يف إشراكها

ا مــن اجلهــود الراميــة إىل ضــمان اســتجابة منظومــة األمــم املتحــدة الفعالــة ملســاعدة الــدول األعضــاء علــى ومتثــل هــذه املــذكرة جــزءً 
مـع استخدامها جنبا إىل جنب  وال بد من. على حنو فعالإعداد وتنفيذ سياسات إمنائية متماسكة ومتوازنة تعاجل سوء التغذية 

جملموعة األمم  لكرتويناإلوالوثائق ذات الصلة املتاحة على املوقع  2017توجيهات إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية لعام 
 التغذية،  لتعزيزعن األدوات اليت توفرها وكاالت األمم املتحدة املتخصصة وشبكة األمم املتحدة  فضالً ، 3املتحدة اإلمنائية

 
                                                           

 طلح يف مجيع أقسام املذكرة التوجيهية هذه لإلشارة إىل إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية.هذا املصستخدم ي 1 
اجلـــزء األول: ا للخطـــوط التوجيهيـــة الصـــادرة عـــن جمموعـــة األمـــم املتحـــدة اإلمنائيـــة بشـــأن "كيفيـــة إعـــداد إطـــار األمـــم املتحـــدة للمســـاعدة اإلمنائيـــة وفقــًـ   2

لقطـري املوحــد اخلطـوط التوجيهيـة ألفرقـة األمــم املتحـدة القطريـة"، جيــوز لكـل فريـق مـن أفرقــة األمـم املتحـدة القطريــة أن خيتـار أيـا مـن خيــارات التحليـل ا
يــــل احلكــــومي مبــــا يف ذلـــــك ) مشــــاركة فريــــق األمــــم املتحــــدة القطــــري يف العمــــل التحليلــــي الــــذي تقــــوده احلكومــــة واســــتخدام التحل1الثالثــــة التاليــــة: (

) 3) العمل التحليلـي التكميلـي بـدعم مـن األمـم املتحـدة مـع الرتكيـز علـى أوجـه القصـور يف التحليـل القـائم؛ (2االستعراضات والتحليالت القطاعية؛ (
 تقييم قطري موحد كامل.و 

تحدة للمسـاعدة اإلمنائيـة. "كيفيـة إعـداد إطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية. وثائق التوجيه والدعم اخلاصة بإطار األمم امل  3
اإلرشـــادات التقنيـــة ألفرقــة األمـــم املتحـــدة القطريـــة وجمموعــة األمـــم املتحـــدة اإلمنائيــة، الـــدليل املرجعـــي للربجمـــة:  -اإلمنائيــة (اجلـــزء األول) و(اجلـــزء الثــاين)

 عملية الربجمة القطرية املشرتكة.
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 .4األطفالمبادرة اجلهود املتجددة ملكافحة اجلوع ونقص التغذية لدى يف ذلك  مبا

 التغذية يف أطر األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية القطرية. إدراجهذه املوارد لدعم مجيع استخدام وباإلمكان 

 

                                                           
، بصــفته الوكالــة املضـيفة لشــبكة األمــم املتحــدة 2016). رومـا. برنــامج األغذيــة العـاملي 2020-2016شــبكة األمــم املتحـدة لتعزيــز التغذيــة ( اسـرتاتيجية  4

 .لتعزيز التغذية/ أمانة مبادرة اجلهود املتجددة ملكافحة اجلوع ونقص التغذية لدى األطفال
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 مقدمة املذكرة التوجيهية :القسم األول
 

 هانطاقو  أقسام المذكرة 1-2
 ،وتنفيــذه للخطــوات األربــع إلعــداد إطــار األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة وفًقــااإلرشــادات الــواردة يف هــذه املــذكرة  وضــعت

واإلجـراءات واألدوات ينبغي تكييف كل منها مع السياق القطري. فعلى سـبيل املثـال، ميكـن اسـتخدام بعـض نقـاط الـدخول و 
حبســــب التغذيــــة بــــالتوازي أو يف مراحــــل خمتلفــــة مــــن دورة إطــــار األمــــم املتحــــدة للمســــاعدة اإلمنائيــــة،  مفهــــوم الالزمــــة لتعمــــيم

 .التنمية يفاآلخرين  شركاءالاحتياجات البلد وقدراته وأفرقة األمم املتحدة القطرية و 

عـن اجلمهـور املسـتهدف. ويقـدم القسـم  فضـالً ض املـذكرة التوجيهيـة، غـر تمهيـدي بيانـات مـوجزة عـن ال األولويتضمن القسم 
فرقـة األمـم الـيت ينبغـي أل والـنهجفـرص عن ال فضالً  تعميم مفهوم التغذيةل الرئيسيةلألساس املنطقي والعناصر  اا عامً عرضً  الثاين

ويركــز  ل الســريعالثالــث فيقــّدم الــدليالقســم  أمــامــع شــركاء املســاعدة اإلمنائيــة.  أنشــطة التعمــيم تنســيقل اتباعهــا املتحــدة القطريــة
للربجمــة القطريــة  الرئيســيةاخلطــوات  وباالســتناد إىلجيهيــة. املــذكرة التو  صــميم فيمثــل بالتــايل ،"اخلطــوات الواجــب اتباعهــا"علــى 

تعمــيم مفهــوم ل ذات الصــلة وارداملــدوات و واأل جــراءاتواإل ددةاحملــدخول الــنقــاط  هــذا القســمألمــم املتحــدة، يصــف التابعــة ل
إطــار األمــم املتحــدة . وينصــب الرتكيــز علــى إعـداد إطـار األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيـةو  املوحــديف التقيــيم القطــري  التغذيـة

الـيت هـي يف طـور ، أو إطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـةتنفيـذ بلبلدان اليت بدأت للتـو إىل ا. وبالنسبة للمساعدة اإلمنائية
ا، يعـرض القسـم باعتبـاره نقطـة دخـول هامـة. وأخـريً  طار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـةيربز االستعراض السنوي إل، تنفيذه
 .م وحتسني األداء يف سياق قائم على النتائجالتعلّ  ملواصلةاقرتاحات  الرابع

ويف الـربامج واملشـاريع  اعدة اإلمنائيـةإطـار األمـم املتحـدة للمسـالتغذيـة يف  مفهـوم تعمـيم ينصب علـىأن الرتكيز األساسي  معو 
: أال وهـو يف االعتبـار اهلدف النهـائي أخذ أيًضا، من املهم وكاالت األمم املتحدةفرادى احملددة ألفرقة األمم املتحدة القطرية و 

هــا وخطط اواســرتاتيجياهت اسياســاهتالتغذيــة يف  مفهــوم تعمــيممــن أجــل بفعاليــة البلــدان  أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة تــدعم أن
هـذه املـذكرة  أعـّدت، تبًعـا لـذلكأولويات كل بلد. و للسياق الوطين و  وفًقايف سياق أهداف التنمية املستدامة و  نيةالوط اإلمنائية

 ةزيــادة القــدر مــن خــالل الــدعم املقــدم مــن تلــك األفرقــة، و ) 2(، القطريــة أفرقــة أمــم املتحــدة تلبيــة احتياجــاتل) 1التوجيهيــة (
ــ واألطــرالتوجيهيــة  اخلطــوطا مــع أحــدث شــيً االتغذيــة مــن خــالل �ــج متعــدد القطاعــات مت مســائل الوطنيــة علــى معاجلــة  ةالعاملي

القــدرات هــذه القضــايا  تنميــةراعــي تأن  وال بــد األمــم املتحــدة.التغذيــة يف  جدول أعمــالاســرتاتيجية/ كمــا تشــري إليــه  القائمــة
، ضــعًفاكانية األكثــر ، مــع الرتكيــز علــى الفئــات الســالعدالــة االجتماعيــةو املتعلقــة باملســاواة بــني اجلنســني و القائمــة علــى احلقــوق 

وغـــريهم مـــن الفئـــات  املنـــاطق احلضـــريةيف فقـــراء الاحلوامـــل واملرضـــعات واألطفـــال الصـــغار و النســـاء و  اتاملراهقـــالفتيـــات مثـــل 
 السكانية املهمشة.

توجيهيـة بشـأن إدمـاج األمـن الغـذائي والتغـذوي يف الذكرة املـ" يف إليهـا مت التوصـلعلـى النتـائج الـيت  رًدا أيًضا املذكرة هذه متثلو 
جمموعــة الصــادر عــن  )"2011(دليــل أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة،  إطــار األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــةالتحليــل القطــري و 

 إطار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـةعلى املستوى القطري: إرشادات اجمية الرب التوجيهية  اخلطوط"، واألمم املتحدة اإلمنائية
إىل أدوات إرشـــادية  بشــأن حاجتهـــا اقرتاحـــات أفرقـــة األمــم املتحـــدة القطريـــة ، مبـــا يف ذلــكدراســة استعراضـــية"بشــأن التغذيـــة: 

جنـة الدائمـة للتغذيـة لال( ت الفرديـةاالات احلـودراس املستخلصةاملمارسات اجليدة والدروس  بشأنعن معلومات  فضالً حمدثة، 
 ).2015 ،التابعة ملنظومة األمم املتحدة

 اخلاصـــةسياســـات التغذيـــة وااللتزامـــات بالعامليـــة غـــري املســـبوقة املتعلقـــة علـــى اجلهـــود  هـــذه املـــذكرة شـــددتوعـــالوة علـــى ذلـــك، 
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)، والتجـارب املتناميـة 2025-2016املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية، وبرنامج عمل عقد األمـم املتحـدة للتغذيـة ( خبالصات
 تنياحملــــدث تعزيــــز التغذيــــة، وخارطــــة طريــــق واســــرتاتيجية )2011( تعزيــــز التغذيــــةإطــــار عمــــل بواملتعلقــــة علــــى املســــتوى القطــــري 

 ).2020-2016(تعزيز التغذية رتاتيجية )، وشبكة األمم املتحدة الس2020 -2016(

ـــة حتـــديثً ، وعليـــه ـــة لا متثـــل هـــذه املـــذكرة التوجيهي ـــا تعمـــيم مفهـــوم التغذيـــةعملي ـــة العامليـــة  مـــن أجـــل إدخـــال أحـــدث عموًم األدل
املمارســـات اجليـــدة احملـــددة يف  علـــى أيًضـــا كمـــا ارتكـــزتوااللتزامـــات واملبـــادئ التوجيهيـــة للسياســـات والتطـــورات ذات الصـــلة.  

األمـــراض غـــري املعديـــة  مثـــل :إطـــار األمـــم املتحـــدة للمســـاعدة اإلمنائيـــةيف  املفـــاهيم مـــذكرات توجيهيـــة خمتـــارة مـــن أجـــل تعمـــيم
 ).2009( البيئية واالستدامة)؛ 2010تغري املناخ (و )؛ 2014( املساواة بني اجلنسنيو )؛ 2015(
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 المستهدف الجمهور 1-3
 :وعلى وجه التحديد ،مم املتحدةأل املقيمني واملوظفني يف انسقنياملإىل  التوجيهيةهذه املذكرة  تتوجه

 االتصال التابعة لشبكة األمم املتحدة؛ جهاتموظفي الربنامج، مبا يف ذلك رؤساء و  أفرقة األمم املتحدة القطرية ومجيع •
  تضطلع بأنشطة دعم وضمان اجلودة.اليت األقران  املتحدة يف جمموعات دعم األمموموظفي اإلقليميني املدراء  وأفرقة •
 
 
 

 وظائف منظومة األمم المتحدة :1اإلطار 
 

 يـــةو جـــراءات التغذاإل ةجملموعـــاألولويـــة  حتديـــد: ميكـــن ملنظومـــة األمـــم املتحـــدة أن تســـاعد الـــدول األعضـــاء يف التوجيـــه •
 .للسياق القطري وفًقااملطلوبة املناسبة و 

دعمهـا  خـاللالتغذية يف العمل القطـري مـن  مفهوم يف تعميمقادرة على املساعدة : إن منظومة األمم املتحدة التنسيق •
 .التخطيط الوطنية إلجراءاتاملنسق 

 ةمـع أصـحاب املصـلحة الرئيسـيني يف احلكومـ بعقـد اجتماعـات مكلفـةاملتحدة  األمممنظومة  إن: تنظيم االجتماعات •
واخلطـط  واالسـرتاتيجياتالسياسـات  ضـمنالتغذية الشواغل املتصلة بإىل إدراج والتنمية يف بلد معني، من أجل الدعوة 

الـوطين والعـاملي، مبـا يف ذلـك أهـداف التنميـة على املستويني ية و التغذ الغاياتحتقيق  هبدف، ودعم حتقيق ذلك الوطنية
 .املستدامة
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2.4. Coordinating with development partners 

 
 
 

 القسم الثاني
 : معلومات أساسيةسوء التغذية

لعمليـة التعمـيم.  الرئيسـيةالتغذيـة والعناصـر  مفهـوم األسـاس املنطقـي لتعمـيم الضـوء علـى هذا اجلـزء مـن املـذكرة التوجيهيـة يسّلط
 التنمية. يف شركاءالفرقة األمم املتحدة القطرية، مبا يف ذلك التنسيق مع أل املتبعة حملة موجزة عن الفرص والنهج أيًضاويتضمن 

 

 تعميم مفهوم التغذية أسباب 2-1
 مفهوم التغذية  العناصر الرئيسية لتعميم 2-2
 ألفرقة األمم المتحدة القطرية الرئيسيةالفرص والنهج  2-3
  



 مذكرة توجيهية بشأن إدراج التغذية يف إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية
 
 
 

 

12 
 

 
 
 
 

 أسباب تعميم مفهوم التغذية 2-1
نقـص  بالتحديـد وهـيأال  –خمتلفـة  أشـكاليف ويتجلـى ، تقريبًـا مجيـع أحنـاء العـامليف سـوء التغذيـة مجيـع البلـدان  تطال تـأثريات

 األفـرادو  الواحـد واجملتمـع احمللـي الواحـد البلـد ضـمنتواجـد يمـا  غالبًـاو  -السمنة  والوزن الزائد/التغذية ونقص املغذيات الدقيقة 
ـــ الفئـــاتســـب حب. أمـــا الفـــوارق يف شـــدة ســـوء التغذيـــة نفســـهم الفتيـــات فا. ا جيـــدً موثقـــة توثيًقـــفومســـتوى الـــدخل  ةالدميوغرافي

السـكانية  لفئـاتا املراهقات، والنساء احلوامل واملرضعات، واألطفال الصغار، والفقراء يف املناطق الريفية واحلضرية، وغريهم من
ا حمـددً  تماًمـااهتتطلـب و ا مـن بـني أكثـر الفئـات تضـررً هـم سيما تلك اليت تواجه حاالت طوارئ وهشة،  وال الضعيفة واملهمشة

 .اوخاصً 

قــدرة البلــدان علــى حتقيــق النمــو االقتصــادي  علــىتــأثري كبــري  اســوء التغذيــة علــى حنــو فعــال، ســيكون هلــمشــكلة عــاجل تومــا مل 
ســوء التغذيــة يف وقــت  طــرأيعنــدما  وعلــى وجــه التحديــد،والتخفيــف مــن وطــأة الفقــر وحتقيــق مجيــع أهــداف التنميــة املســتدامة. 

إذ . وتـدوم مـدى العمـر غـري قابلـة للعـالجو  عميقـة تكـون العواقـبمـن العمـر،  سـنتنياحلياة، من احلمل حـىت مراحل مبكر من 
واملـوت يف  واعـتالل الصـحة بااللتهابـات األطفـال الصـغار إصـابةإىل زيـادة خطـر  الفرتة احلامسـةالتغذية خالل هذه  يؤدي سوء

يف احليـاة يف مرحلـة املراهقـة و  نوعيـةتـردي يواجهون فسوء التغذية يف مرحلة الطفولة من  ينجونأولئك الذين أما . �اية املطاف
وتــؤدي هـــذه املعوقــات إىل ضــعف األداء املدرســي خــالل ســـن  .النمــو البــدينو  الــدماغحقـــة باألضــرار الالالبلــوغ بســبب ســّن 

األمراض غـري املعديـة بـ اإلصـابة عـن زيـادة خطـر فضـالً البلـوغ،  سنّ يف  كسب الدخلالدراسة واخنفاض اإلنتاجية والقدرة على  
علــى املســتوى  النمــو االقتصــادي والتنميــة التــأثرياتهــذه  تعيــقالســكري. وعلــى الصــعيد الســكاين،  داءبالتغذيــة مثــل  املرتبطــة
 .الوطين

 ســيؤدي إىل تراجــعأشــكاله  ميــعجبالتغذيــة جلهــود الراميــة إىل حتســني حالــة التغذيــة، فــإن عــبء ســوء بــذل املزيــد مــن اومــا مل يُ 
لتغذيـة املثلـى ممارسـات للو  ،والنسـاءاملراهقـات  الفتيـاتتغذيـة هتمـام لتحسـني اال. وينبغـي إيـالء التنميـة على صعيد كاسبامل
 السالمةفرص احلصول على  وضعف كامنة وراء انعدام األمن الغذائيلرضع واألطفال الصغار، إىل جانب معاجلة األسباب الا

نظـــم  إصـــالحذلـــك، فـــإن  إىل وباإلضـــافةاالجتماعيـــة. انية و اجلنســـعـــدم املســـاواة أوجـــه هـــا مبـــا في البيئيـــة، واألســـباب األساســـية
أمنــاط ال تتــيح تــوافر دد متزايــد مــن البلــدان احلاليــة يف عــ األغذيــةنظــم  ألنللحــد مــن ســوء التغذيــة،  متاًمــاحاســم أمــر  األغذيــة

 األغذيــةمنظمـة ( مجيـع أشــكال سـوء التغذيــة املشـرتك بــنياجلــودة هـي القاســم  املنخفضـةالغذائيــة  األمنـاطن ألغذائيـة صــحية، و 
 مــا أردنــايف سياســات التنميــة والتخطــيط إذا  أساســًياا لشــاملة للتغذيــة عنصــرً وينبغــي أن تكــون االســتجابة ا. )2017والزراعــة، 

إذ مـن أمهيــة هـذه احلاجــة امللحــة:  التقليــل جيــوزوال  حتقيـق اهلــدف العـاملي املتمثــل يف القضـاء علــى مجيــع أشـكال ســوء التغذيـة.
 عنـدا حـادً ا و مسـتمرً  ال يـزال يـةنقـص التغذ وأن؛ خنفاضفرتة طويلة من االبعد  افعليً تشري التقديرات احلالية إىل أن اجلوع يتزايد 

 األغذيــةمنظمــة ( مثيــل امل يســبق هلــ مســتوياتإىل قــد ارتفعــت  والســمنةزيــادة الــوزن معــدالت  وأنبعــض الفئــات الســكانية؛ 
ـــة،  ـــامج منظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــةو والزراعـــة، والصـــندوق الـــدويل للتنميـــة الزراعي العـــاملي، ومنظمـــة الصـــحة  األغذيـــة، وبرن

إىل أشخاص سوء التغذية، تشري التوقعات ثالثة كل   بني من واحد شخص اليوم . ويف الوقت الذي يعاين فيه)2017العاملية، 
ونظم األغذية من أجل (الفريق العاملي املعين بالزراعة  2025سيعاين سوء التغذية حبلول عام  شخصنيكل   ا من بنيشخصً  أن

 ).2016، التغذية

 يفشـاملة هلـا تـأثري كبـري  مسـألةسـوء التغذيـة فبشرية. و كوارث طبيعية ب املصحوبةاألزمات اإلنسانية  خاللالتغذية  قّلة وتتفاقم
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فـرص إىل  أيًضـايـؤدي  ذلـك قـد تعددة، مبا يف ذلـك يف السـياقات اإلنسـانية. ولكـنّ مقطاعات عرب ترتبط بالتنمية هي و التنمية 
عمليـات لتطوير �ج متماسكة وفعالة جتمع بني جداول األعمال اإلمنائية واإلنسانية. كما أن أوجـه التـآزر املفيـدة بـني  جديدة

أن تــدرج يف  وينبغــي مــثالً  بالتغذيــة املرتبطــة املعديــةيف معاجلــة األمــراض غــري  متاًمــاوالتنميــة واضــحة  االســتجابة ملشــكلة التغذيــة
 لتعزيز الكفاءة وجتنب االزدواجية. عمليات التدخلتصميم 

 

 سـالمةتـؤدي احلالـة التغذويـة اجليـدة إىل إذ ). 2(انظـر اإلطـار  هائلـة أن فوائـد القضـاء علـى سـوء التغذيـة أدلة دامغـة تبـّني مثة و 
حتســني األداء االقتصــادي علــى املســتوى الفــردي ودعــم النمــو االجتمــاعي  وبالتــايل إىل أكــرب اديمــإنتــاج و  أكثــر حــّدةذهنيــة 

وال  ا إلعمـال حقـوق اإلنسـانا ضـروريً أمـرً سوء التغذية جبميـع أشـكاله لالتصدي يعترب ، ويف املقام األول. نيواالقتصادي الوطني
الوطنيــة.  األولويـات اإلمنائيـةعـن حتقيـق  فضـالً  ،جيّـدة احلصـول علـى غـذاء كـاف والتمتــع بصـحة بـاحلق يف تلـك املرتبطـةسـيما 

 ا لتحقيق التنمية املستدامة واملنصفة.ويعترب حتسني التغذية حموريً 

 

 فوائد القضاء على سوء التغذية عند األطفال الصغار :2اإلطار 
 

 يف أفريقيا وآسيا؛ يف املائة 11زيادة الناتج القومي اإلمجايل بنسبة  •
 ؛ااألطفال سنويً منع أكثر من ثلث وفيات  •
 ؛حتسني التحصيل املدرسي بعام واحد على األقل •
 ؛يف املائة 50و 5زيادة األجور بنسبة ترتاوح بني  •
مــن جتنــب  يتمتعــون بتغذيــة جيــدةأن يــتمكن األطفــال الــذين  يف املائــة 33مــن املــرجح بنســبة  مبــا أنــهحلــد مــن الفقــر ا •

 ؛البلوغ الفقر عند سنّ 
 ؛يف املائة 10عماهلن اخلاصة بنسبة إدارهتن أليزيد احتمال کني النساء لمت •
 .من جيل إىل آخروكسر حلقة الفقر  •

 
 .Haddad ،2013: املصدر

 
 

التنميـة والنمـو بـدوره  يعرقـلما  ،وصحته وإنتاجه للفرد اإلدراك املعريفعيق ي سوء التغذية جبميع أشكاله ومن ناحية أخرى، فإن
ألمــم اللجنــة الدائمــة للتغذيــة التابعــة ل( ونتيجــة هلــاإىل التنميــة املســتدامة  مــدخالً . ومــن مث، تعتــرب التغذيــة علــى املســتوى الــوطين

بـني أهـداف التنميـة مـن ا هـدفً  اثـين عشـرجبميـع أهـداف التنميـة املسـتدامة، فـإن  التغذية تـرتبط أن). ويف حني 2014املتحدة، 
 ).2016لبحوث السياسات الغذائية، املعهد الدويل ( اهب اخلاصة املقاصدغذية جيدة لتحقيق ت تطلبت املستدامة السبعة عشر

بالتغذيـة، مبـا يف  خاصـةفعالـة  تتـدخالسوء التغذية جبميـع أشـكاله ل والرئيسية واألساسيةويتطلب التصدي لألسباب املباشرة 
للتغذيـة  مراعيـةاخلاصـة بالتغذيـة بـإجراءات  التـدخل عمليـاتذلك برامج جمتمعية تنفذ على نطاق واسع. وينبغـي أن تسـتكمل 

لــيم، وامليــاه والصــرف ، والتعونظــم األغذيــةالنظــام الصــحي، وتعزيــز الزراعــة الصــحة و  عــرب قطاعــات متعــددة مبــا يف ذلــك تعزيــز
 فضــالً ، واحلــد مـن الفقـر ، ةاليـد العاملـو ، واحلمايـة االجتماعيــة، والتجـارة، وسياسـات العمالــة واملسـاواة بــني اجلنسـنيالصـحي، 

  عن األثر البيئي.



 مذكرة توجيهية بشأن إدراج التغذية يف إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية
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بيئة العيش (مثل املساحة 
املبنية، خدمات املياه 

 والصرف الصحي)

البيئة الصحية (مثل احلصول 
على اخلدمات العالجية 

 والوقائية)

البيئة االجتماعية (مثل 
املعايري بشأن تغذية الرّضع 

والنظافة، وصغار األطفال 
 والتعليم وظروف العمل)

بيئة األغذية (مثل 
ميسورية وإمكانية 
 اءاحلصول على الغذ

 عّزز التغذية)يي ذال

العوامل البيولوجية (مثل حالة 
 املرض، الوراثية)

السلوك الصحي (مثل النظام 
الغذائي، والنظافة والنشاط 

 البدين)

 البيئة املمّكنة لتحسني التغذية
م السياسي واجملال السياسي للعمل، الطلب والضغط  للعمل، احلوكمة االلتزا

 ملشاركة احلكومة وقطاعات خمتلفة، القدرة على التنفيذ 

الوقاية من االلتهابات واألمراض غري 
 املعدية، وارتفاع الوفيات

حتقيق اإلمكانيات الكاملة، مثل 
النتائج املعرفية وإنتاجية العمل ونتائج 

 احلمل

الدخل والالمساواة، والتجارة، والتوسع املدين، والعوملة ونظم األغذية، واحلماية االجتماعية، والنظم الصحية، 
 والتنمية الزراعية ومتكني املرأة

نتائج إجيابية يف جمال التغذية: الوقاية من التغذية 
الناقصة، والوزن الزائد والسمنة، وارتفاع ضغط 

 الكوليسرتولدم وارتفاع الدم وارتفاع السكر يف ال

 
 الكامنة وراء سوء التغذيةسببات امل :1الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. واشنطن دي Promise to Impact Ending Malnutrition by 2030من تقرير  1-6. الشكل 2016ة. املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذياملصدر: 
.http://ebrary العنـــوان التـــايل: . التقريـــر األصـــلي متـــاح علـــى www.ifpri.org األغذيـــةاستنســـخ بـــإذن مـــن املعهـــد الـــدويل لبحـــوث سياســـات ســـي. 

llection/p15738coll2/id/130354/filename/130565.pdfetfile/cogifpri.org/utils/. 
 

وخيضـعون للمسـاءلة جمموعة أصحاب املصـلحة الـذين يتحملـون املسـؤولية  من بنيحاسم  بدورمنظومة األمم املتحدة تضطلع 
 تتميـــز حيـــث البلـــدان غالبيـــةوكـــاالت األمـــم املتحـــدة يف  وتتواجـــدبالتغذيـــة.  املرتبطـــةحتقيـــق أهـــداف التنميـــة املســـتدامة  بشـــأن

التقنية على املستويات العاملية  اقدراهتة وحتليلية مجاعية، ومتارس وهي تضطلع بأدوار معياري .الواسعة تهاوجترب هتاوخرب  شاركتهامب
 االـيت تعـد جـزءً  النحـو األمثـل یاملسـتوى القطـري املتسـقة واملتماسـکة علـ یعل ةيو جراءات التغذاإلواإلقليمية والقطرية. وبفضل 

 اســاتيالس لوضــعالــدعم الفعــال  لتــوفري هائلــة اتيــتتمتــع األمــم املتحــدة بإمکان ،اإلمنائيــةمــن إطــار األمــم املتحــدة للمســاعدة 
 اشـكاهلأ عيـمجب ةيـسـوء التغذمشـكلة من أجل معاجلـة  هلاواملراعية  ةياخلاصة بالتغذعمليات التدخل  وتعزيزاألدلة  القائمة على

إطــار األمــم املتحــدة  التغذيــة يف مفهــوم األســباب الــيت جتعــل تعمــيم اهــذه هــي إذً ملتحــدة. ا األمــم يف األعضــاء الــدول مجيــع ويف
 ا بالغ األمهية.أمرً  للمساعدة اإلمنائية

النتائج على مستوى 
 التنمیة

 حالة التغذیة

 العملیات المباشرة

 النتائج األساسیة

 العملیات األساسیة

 العملیات التمكینیة

http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/130354/filename/130565.pdf
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/130354/filename/130565.pdf
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/130354/filename/130565.pdf
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 التغذيةتعميم مفهوم لالرئيسية عناصر ال 2-2
مت حتديـــدها بوضـــوح يف الــيت  األدلـــة قائمــة علـــىالفعالـــة اللـــول احل بفضــل تـــهغالبي راســـخ يف" جيـــدي عملــه"مـــا وفهــم  إدراكإن 

اإلطار املفاهيمي السـرتاتيجية اليونيسـيف ب ااسرتشادً . وعالوة على ذلك، 2013 الصادرة يف عام عن التغذية Lancetسلسلة 
مبــادرة اجلهــود املتجــددة ملكافحــة اجلــوع ونقــص التغذيــة لــدى / لتعزيــز التغذيــةشــبكة األمــم املتحــدة قامــت  ،يف جمــال التغذيــة

وبرنــامج منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة و ، بالتشــاور مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة والصــندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة األطفــال
اخلالصــة الوافيــة عــن اإلجــراءات مــن أجــل  بصــياغة، اء األكــادميينيعــن اخلــرب  فضــالً األغذيــة العــاملي ومنظمــة الصــحة العامليــة، 

ممارسـات رعايـة األم انعدام األمن الغـذائي لألسـر، و  مفهوم هيميوحدد اإلطار املفا ).2016برنامج األغذية العاملي، ( التغذية
اخلـدمات الصــحية ) و الشخصـية والنظافـةامليـاه والصـرف الصـحي بيف مـا يتعلـق ، وضـعف البيئـة الصـحية (غـري املالئمـة والطفـل

لســـوء التغذيـــة. وتشـــمل األســـباب  املســـببة األساســـية العناصـــرباعتبارهـــا  -ا مـــا يتعـــذر الوصـــول إليهـــا الـــيت كثـــريً و  غـــري املالئمـــة
 اخلالصـــة الوافيـــة عــــن قســـمتاألساســـية العوامـــل البشـــرية واالقتصـــادية والسياســـية والبيئيـــة. وبغيــــة تفعيـــل إطـــار اليونيســـيف، 

) رعايــة األم 2الصــحية؛ ( واألمنــاط الغذائيــة) األغذيــة والزراعــة 1ة هــي: (أربعــة أقســام رئيســ إىل اإلجــراءات مــن أجــل التغذيــة
 لــدعم األفرقــة القطريــة عنــد حتديــداحلمايــة االجتماعيــة. وميكــن اســتخدام هــذه اخلالصــة كمــورد و ) 4الصــحة؛ (و ) 3والطفــل؛ (

تعــاجل األســباب املباشــرة واألساســية و التــأثري يف التغذيــة  ترمــي إىلإجــراءات ملموســة  لتطبيــقألولويــات واختــاذ قــرارات مســتنرية ا
 لسوء التغذية. والرئيسية

التغذيـة الصـادر عـن  عـنلتزمت الدول األعضاء واجملتمع الدويل بالقضاء على سوء التغذية جبميع أشكاله يف إعالن روما اوقد 
هـذا االلتــزام  )2025-2016املـؤمتر الـدويل الثـاين املعـين بالتغذيـة. ويكــرر إعـالن عقـد األمـم املتحـدة للعمــل مـن أجـل التغذيـة (

) نظــم 1(أي:  بأهــداف التنميــة املســتدامة لآلثــار املرتبطــةىل ســتة جمــاالت شــاملة ومتكاملــة إبرنــامج عملــه  يســتند وهــو إعــالن
شـاملة تـوفر تغطيـة  متناسـقة) نظـم صـحية 2( ؛صحية غذائيةأمناط  التوصل إىل من أجل الصمودمة وقادرة على مستدا أغذية

) التجارة واالستثمار لتحسني التغذيـة؛ 4) احلماية االجتماعية والتثقيف التغذوي؛ (3؛ (املتعلقة بالتغذية لإلجراءات األساسية
أن كـل جمـال  مـعواملسـاءلة يف جمـال التغذيـة. و  اإلدارة الرشـيدةتعزيـز و ) 6األعمـار؛ () بيئات آمنـة وداعمـة للتغذيـة يف مجيـع 5(

؛ اجملـاالت األخـرىعـن  منفصـال باعتبـاره، ينبغـي أال ينظـر إليـه ووضـع أطـر العمـل توجيـهيفيـد هذه اجملاالت املواضيعية بني من 
دويل الثـــاين املعـــين د املـــؤمتر الـــ. وقـــد ولّـــنفســـه السياســـات والـــربامج بعـــدة جمـــاالت يف الوقـــت مـــن الناحيـــة العمليـــة ربـــطينبغـــي و 

إلعـادة تنشـيط اجلهـود الراميـة  ال سـابق لـها ، واملبادرات ذات الصلة زمخًـةيالتغذ األمم املتحدة للعمل من أجل بالتغذية، وعقد
 ويظهـرلـة ملعاجلـة مجيـع أشـكال سـوء التغذيـة علـى الصـعيد العـاملي. األد القائمـة علـىاحللول املشرتكة بـني القطاعـات  تعزيزإىل 

 )2020-2013املعديــة (مبــا يف ذلــك خطــة العمــل بشــأن األمــراض غــري  - احلديثــةهــذا الــزخم يف االتفاقــات واألطــر العامليــة 
 20155. املتحدة العاملية للتغذية األممخطة و 

  

                                                           
إلدخال التغيريات اليت طـرأت علـى املشـهد التغـذوي مبـا يف ذلـك إعـالن عقـد األمـم  2017يف أواخر عام  للتغذيةخطة األمم املتحدة العاملية سيتم حتديث   5

 املتحدة للعمل من أجل التغذية.
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 ألفرقة األمم المتحدة القطرية الرئيسيةالفرص والنهج  2-3
الـذي يصـف االسـتجابة اجلماعيـة ملنظومـة األمــم  اإلطـار الرباجمـي االسـرتاتيجي إطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة يشـّكل

اســتكمال ودعــم إنفــاذ االســرتاتيجيات  األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة. ومــن شــأن أطــر الوطنيــة التنميــةألولويــات املتحــدة 
هــذا النحــو، ميكــن اســتخدام كــل دورة مــن  وعلــى والشــبكات الوطنيــة القائمــة مبــا يف ذلــك تلــك املرتبطــة بالتغذيــة. اإلجــراءاتو 

دعـم  لتـوفريحتديـد الفـرص املتاحـة ألفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة مـن أجـل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية  أطر إعداد دورات
ضــمن  وتنسـيقهاالتغذيــة. وينبغـي أن يسـهم ذلـك يف الـدعوة إىل أولويــات ذات جـودة عاليـة  حتسـني موحـد ملواصـلة الـدعوة إىل

وعـالوة علـى ذلـك، ميكـن لـدعم فريـق األمـم املتحـدة القطـري للتحليـل القطـري، كجـزء مـن عمليـة وضـع  إطار التنمية الوطنيـة.
وينبغــي  التغذيــة.ب املرتبطــة عناصــرال، أن يعــزز القــدرات التحليليــة القطريــة، مبــا يف ذلــك إطــار األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة

وعلــى هــذا األســاس،  ومناقشــتها. تــدعو أصــحاب املصــلحة الــوطنيني إىل اســتعراض األدلــة القائمــةملنظومــة األمــم املتحــدة أن 
الوطنيــة. وقــد تنطــوي هــذه العمليــة علــى املســاعدة يف إعــداد  التنميــةطــط خالتغذيــة يف سياســات و  إدراجعلــى  قاالتفــاميكــن 

ومـن مث  تعزيـز نظـم املعلومـات والرصـد والتقيـيم. عـن الً فضـ، والوقايـة منـهمشاريع وبرامج مدعومة بالبينات ملعاجلة سوء التغذيـة 
 املتعلقـة بالتغذيـة واألهـدافمن املساعدة املالية والتقنيـة، مبـا يتماشـى مـع الغايـات  لالستفادةميكن أن يكون ذلك مبثابة فرصة 

 ا وبني احلكومات.املتفق عليها عامليً 

الـدعوة الـيت تقـدمها أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة للـدول األعضـاء وينبغي أن يرتبط عنصر أساسي من عناصر دعـم أنشـطة 
وضـع دراسـات وميكـن أن تسـهم هـذه التقـديرات يف  بتقييم تكاليف عملية تعزيز التغذيـة وفوائـدها مقارنـة بالتقـاعس عنهـا.

مع ختصـيص ميزانيـات  لوطنيةخطط التنمية ايف التدابري املتعلقة بالتغذية  إبرازأن تضمن و لتغذية، ل حمددة استثماريةجدوى 
سـتثمر يف حتسـني أن كـل دوالر يُ  2014تقرير التغذية العاملي لعام  تشري تقديراتفعلى سبيل املثال،  .كافية للتنفيذ الفعال

 ســريففــي  بكثــري. بــأكثر مــن ذلــكتقــدر  أن عائــدات بعــض البلــدانبــ اعلمـًـ دوالرا؛  16قــدره  امتوســطً  االتغذيــة يولــد عائــدً 
 دوالرا مقابـل كـل دوالر مسـتثمر 53ودوالرا مقابل كل دوالر مسـتثمر  56 بلغمب ، قدرت النسبةمثالً  وجنوب أفريقيا النكا

وتـــوفر دراســـات تكلفـــة اجلـــوع يف أفريقيـــا الـــيت تقودهـــا ). 2014، املعهـــد الـــدويل لبحـــوث سياســـات األغذيـــة( علـــى التـــوايل
هـذه التحلـيالت اخلسـائر االقتصـادية املرتبطـة بسـوء التغذيـة يف وحتسـب  .علـى ذلـك اإضـافيً  مفوضية االحتاد األفريقي مثـاالً 

  الــيت تنــتج عــن عــدم، وتســلط الضــوء علــى التكــاليف الكبــرية للصـحة والتعلــيم واإلنتاجيــة احملتملــة املعنيــة بالدراســاتبلـدان ال
 ).2014، ألفريقيااللجنة االقتصادية سوء التغذية ( كبح مجاح

 ابوصـــفه )1( اثنـــني مهـــا علـــى مســـتويني إطـــار األمـــم املتحـــدة للمســـاعدة اإلمنائيـــةوميكـــن إدراج الشـــواغل املتعلقـــة بالتغذيـــة يف 
واألفرقة املواضـيعية ذات الصـلة  إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيةالتغذية يف مجيع عناصر  منظورإدراج و موضوعا شامال، 

؛ واالســتجابة حلــاالت الطــوارئ أو املســاواة بــني اجلنســنيوالتعلــيم؛ و أو الصــحة؛ واألمــن الغــذائي والتغذيــة؛  والنمــو(مثــل البقــاء 
وأنشطة حمـددة تسـهم يف حتقيـق  نتائجمواضيعية تركز على التغذية مع  اأركانً ) بوصفها 2التأهب للكوارث واالستجابة هلا)؛ و(

األساسـية املتعلقـة إدراج العناصـر  وميكـن للمسـتوى األول أن يضـمن. منائيـةطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنفصـلة إل نتيجة
أمـا نتـائج مواضـيعية أخـرى.  يفللتغذيـة  املراعيةاجلوانب بالتغذية يف النتيجة املتعلقة بالتغذية واألمن الغذائي يف حني يتم إدراج 

اليت تركز علـى التغذيـة  ساسيةم خاص وأن األنشطة األالتأكد من أن مسألة التغذية حتظى باهتماعلى  املستوى الثاين فيساعد
 والقطاعات املواضيعية ذات الصلة. اجملموعاتمدرجة، بالتنسيق الوثيق مع 
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األمـم  أفرقـةشـرتكة بـني املشـاريع املربامج و الـاستكشـاف  إطار األمم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـةالتغذية يف مفهوم ويتيح تعميم 
ونقـص املغـذيات الدقيقـة)، وذلـك  والسـمنةتعاجل سوء التغذية جبميـع أشـكاله (مبـا يف ذلـك نقـص التغذيـة اليت  ةاملتحدة القطري

الضـوء علـى املعـارف  أيًضـا تعمـيم مفهـوم التغذيـةط يسـلّ و . ات الوطنيـةوالسـياق اتا مع املبادئ التوجيهية العاملية والسياسشيً امت
الفرصـة للجمـع بـني هـذه  ثويسـتحديف أفرقة األمم املتحـدة القطريـة  األفراد األعضاء هبامتع املتعلقة بالتغذية اليت يتواملهارات 

بعمــل كبــري يف القيــام بالفعــل  تولـتو ســبق قــد وكــاالت األمـم املتحــدة  ومــن املــرجح أن تكــون .منسـق علــى حنــواخلـربة وتعزيزهــا 
التـدخالت  ال تكـونوشركاء آخرين. ومع ذلك، فقـد  لتعزيز التغذيةجمال التغذية، مبا يف ذلك من خالل شبكة األمم املتحدة 

ببعض اجلهود اجلارية كجزء من اسـتجابة  ال يتم االعرتافأو قد  كامالً   احتديدً  حمددةاملتحدة  األمممن اخلاصة بالتغذية بدعم 
، علـى وجـه اخلصـوص للتغذيـة" مراعيـةبإجراءات "ما تكون حاالت اإلغفال مرتبطة  غالًباو . للتغذية شاملة متعددة القطاعات

ماعيــة، وحتســني املراهقــات، واحلمايــة االجت الفتيــات مثــل احلصــول علــى امليــاه والصــرف الصــحي، والرعايــة االجتماعيــة، وتعلــيم
 واالستعداد واالستجابة هلا، وتغري املناخ. أمام الكوارث القدرة على الصمود

علــى توســيع نطــاق احلصــول علــى خــدمات التغذيــة  لعمــلا مــن أجــل للبلــدانفرصــة هــذه األنشــطة  لرصــد رســم اخلــرائطويتــيح 
ميكـن توسـيع نطاقهـا ملسـاعدة الفئـات السـكانية األكثـر ملسـألة التغذيـة  األساسية، ويف الوقت نفسه إجياد استجابة أكثر مشـوالً 

طريـق عـن عـادة ويـتم ذلـك  ؛قوق اإلنسان وإدماج التغذيـة يف بـرامج احلمايـة االجتماعيـةحل، مبا يف ذلك توفري ضمانات ضعًفا
والتخفيــف مــن حــدة الفقــر يف املنــاطق احلضــرية  املســاواة بــني اجلنســني،و االجتمــاعي  اإلقصــاءقضــايا تركــز علــى  منــاهج عمــل

إجـراءات التغذيـة  رسـم خـرائطأخـرى، ميكـن  حـاالتالتأهب حلاالت الطوارئ و/ أو الكوارث واالستجابة هلـا. ويف و والريفية، 
بــادرة اجلهــود املتجــددة ملكافحــة أصــحاب املصـلحة ضــمن مو/ أو  خـالل جــرد األمــم املتحــدةاملتحــدة مــن  األمــمالـيت تــدعمها 

، علــى النحــو املبــني يف التغذيــة املتخــذة علــى مســتوى جــراءاتاإلرســم خــرائط ، وأدوات اجلــوع ونقــص التغذيــة لــدى األطفــال
 مفيدة لعملية تطوير إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية. مداخل الرسومهذه  متثل. وميكن أن األولالقسم 

االسـتجابة هلـا، الـيت مبـادرات التغذيـة و  أوجـه ضـعفتقيـيم  ا بعمليـاتحتـاط علًمـألفرقة األمم املتحدة القطريـة أن أيًضا وينبغي 
مــا يتعلــق حبــاالت الطــوارئ أو احلــاالت  معلومــات هامــة بشــأن األبعــاد اإلقليميــة لســوء التغذيــة، وال ســيما يف مــن شــأ�ا تــوفري

التنميـة. وهـي تشـمل نشـرات التغذيـة يف شـركاء الوكـاالت األمـم املتحـدة املتخصصـة و  عـنما تصدر هـذه املـوارد  غالًباو اهلشة. 
منظمـــة األمـــم اجملموعـــات ( ملخصـــات، و االضـــعف ورصـــدهأوجـــه ي، ونظـــم تقيـــيم اإلقليميـــة والوطنيـــة، ونشـــرات األمـــن الغـــذائ

 ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة وغريها).ة للطفولة املتحد

، ادرات اجلاريـة املتعلقـة بالتغذيــةالتغذيـة املـذكورة أعـاله ورســم خـرائط للمبـ أوجــه ضـعفوتشـمل هـذه األنشـطة عمليـات تقيـيم 
تكــاليف، وتوثيــق بــرامج التغذيــة اجلاريــة، واملســاعدة لل، وحتلــيالت لكــل وكالــةالنســبية  بشــأن امليــزةحتلــيالت إجــراء عــن  فضــالً 

 يسـهمالوطنيـة. كمـا  التنميـة وخطـط اسـرتاتيجياتاألدلـة يف  القائم علىالتغذية  مفهوم التقنية وتنمية القدرات من أجل تعميم
 بالتغذية. املتعلقةت والعمليا لألنشطةضمان ختصيص املوارد البشرية واملالية الكافية  يفالتغذية  ركنإدراج 

عمليـة حمـددة  اختيـار أنسـب اسـرتاتيجية إلدمـاج الشـواغل املتعلقـة بالتغذيـة يف يف االعتبـار عنـدالعوامـل التاليـة  وال بد من أخـذ
القـدرة الوطنيـة  )2(؛ ونطاقهـا سوء التغذيةظاهرة جم اخلاص حبالسياق القطري  )1(: طار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيةإل

املــوارد.  تعبئــةفــرص و ) 3التنميــة، ( يف شــركاءالمبــا يف ذلــك وكــاالت األمــم املتحــدة و  ومراعيــة هلــا التغذيــةلوضــع بــرامج خاصــة ب
أولويـات التنميـة  ناحيـةمـن التغذيـة  مشكلة ) أمهية معاجلة1فهم ما يلي: (اجلمع بينهما أو  النهجني وسيتطلب تطبيق أي من

ـــة  نقـــاط و ) 3واإلجـــراءات الالزمـــة ملعاجلـــة هـــذه املســـائل، ( الرئيســـية ألســـبابا) 2املســـتدامة، (الوطنيـــة وســـياق أهـــداف التنمي
  .التغذية مسألة الدخول اخلاصة بكل بلد ملعاجلة
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 التنسيق مع الشركاء في التنمية 2-4
جهود مجاعية ومنسقة بني مجيع اجلهات بذل  سوء التغذيةاملتعددة لسباب األج مشرتك بني القطاعات ملعاجلة يتطلب اتباع �

، مبا يف ذلك احلكومة يف القطاعات ذات الصلة ووكاالت األمم املتحدة والشـركاء اآلخـرين يف التنميـة وشـبكات املعنيةالفاعلة 
 .)ةيدعد يف بلدان لتغذيةاتعزيز حركة يف ضوء ( تعزيز التغذية

 داف التغذيـــةأهـــ حتديـــد لتـــتمكن مـــناملتحـــدة لتـــوفري الـــدعم القيـــادي للبلـــدان  األمـــمه منظومـــة يـــتوجيـــتم أن ومــن املهـــم للغايـــة 
املهمني بغـرض  اآلخرينواملسامهة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، بالتنسيق الوثيق مع أصحاب املصلحة  هاوحتقيق وتعقبها

إطـار األمـم املتحـدة دمـاج التغذيـة يف إل األمم املتحـدة كاالتو املشرتك بني عمل ال. وميكن أن يساعد حتقيق أقصى تأثري ممكن
مبا يتماشى مع  تهاأنشطة وكاالت األمم املتحدة وفعاليتآزر لزيادة على تيسري النهج واإلجراءات املشرتكة  ،اإلمنائيةللمساعدة 

 والسياقات الوطنية. وأولويات التنميةاملبادئ التوجيهية واالتفاقات العاملية 

التوجيهيـة ألفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة بشـأن كيفيـة اخلطـوط وتشدد اإلرشادات اخلاصة بتعميم القضـايا املواضـيعية الـواردة يف 
والشـركاء اآلخـرين يف  وكـاالت األمـم املتحـدة، علـى أمهيـة التنسـيق والتعـاون بـني إعداد إطار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة

سيضـمن ذلـك . و التغذيـة ة مشـكلةالوطنية ملعاجلـ واألنشطةدعم اجلهود . ويكتسي هذا اجلانب أمهية خاصة يف سياق 6التنمية
الشركاء يف التنميـة  اجلهات الفاعلة من خمتلف جماالت اخلربة، وهيئات املعرفة، وواليات تضماستحداث استجابة شاملة  أيًضا

واملوارد الالزمة. وميكن االستفادة  اتلتعبئة االلتزاما جيدً  ةومنسـق ةمتسق اجلهود أن تكونوال بد . موأولوياهت املعنينيالرئيسيني 
اجلهــود املتجــددة عزيــز التغذيــة ومبــادرة تلمثــل شــبكة األمــم املتحــدة  وكــاالت األمــم املتحــدةمــن اجلهــود األخــرى املشــرتكة بــني 

 ةإطــار األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــالتغذيـة يف  مفهــوم دعــم تعمــيمبغــرض  7األطفـالملكافحـة اجلــوع ونقــص التغذيــة لــدى 
 القائمة. املكملةاجلهود باالستناد إىل 

. ألغـــراض معينـــة واملخصصـــة شـــتتةواملواملزدوجـــة  املتســـقةعلـــى جتنـــب املبـــادرات غـــري  أن يســـاعدمـــن شـــأن اتبـــاع �ـــج منســـق و 
االتســاق بــني السياســات واالســرتاتيجيات واخلطــط الوطنيــة ذات الصــلة. وعــالوة علــى و  املواءمــة علــى ضــمان أيًضــاوسيســاعد 

لتغذيــة، بقيــادة احلكومــة لتعزيــز ابــل وينبغــي لــه، أن يســهم يف بنــاء إطــار مؤسســي وطــين قــوي  ال ميكــن للــنهج املنســق،ذلــك، 
 التنمية. يفاآلخرين  شركاءالو  القطرية ألمم املتحدةاأفرقة القطاع اخلاص واجملتمع املدين و مشاركة و 

مـن شـأن ف. واضـحة لتغذية يف كل من التنمية وحاالت الطوارئعلى مستوى اأمهية تنسيق اجلهود لضمان استجابة فعالة  إنّ و 
املخـاطر لتعـرف علـى لحيسن القـدرات الوطنيـة واجملتمعيـة أن بني املساعدة يف حاالت الطوارئ واملساعدة اإلمنائية هذا التنسيق 

تقيــيم قابليــة لوطنيــة علــى حتســني القــدرة ا واختــاذ اإلجــراءات الالزمــة للتخفيــف مــن آثــار الكــوارث. وعلــى ســبيل املثــال، فــإن
 وال ســيما ةيف أوســاط الفئــات الســكانية الضــعيف احلــادة ومعاجلتهــاوحتديــد أشــكال ســوء التغذيــة  للمخــاطر التغذويــةالتعــرض 

 ميكــن أن يعــززإىل ذلــك،  وباإلضــافة ينقــذ األرواح.مــن شــأنه أن  املعرضــة للكــوارث أو الطــوارئ، النســاء واألطفــال يف املنــاطق
 لتحسـنيومتزامنـة جهـود منسـقة  خـاللالطوارئ قدرة اجملتمع على الصمود إذا ما مت من  حاالتيف  واالستجابةتنسيق التنمية 

                                                           
:strategic-and-quality-the-assessing-2010-checklists-g/document/undafr/undg.o/https-التايل:  اإللكرتوينمتوفرة على العنوان   6
funda-the-of-positioning. 
 ا به وضروريً حيث يكون ذلك معموًال   7

https://undg.org/document/undaf-checklists-2010-assessing-the-quality-and-strategic-positioning-of-the-undaf
https://undg.org/document/undaf-checklists-2010-assessing-the-quality-and-strategic-positioning-of-the-undaf
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ســبل العــيش االقتصــادية واالجتماعيــة  يضــمنومــن شــأن ذلــك أن . االجتماعيــةالعــيش واحلصــول علــى خــدمات احلمايــة  ســبل
 .وقدرهتا على البقاء مجتمعات املتضررةلل

وإعداد إطار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة كسـبيلني لتعزيـز تنسـيق عمـل  التحليل القطري املوحدوينبغي استخدام كل من 
نهـا مـن متكّ  جيـدةتتبوأ األمـم املتحـدة مكانـة إذ . نياملشرتك الربجمة والتنفيذ. ويشمل ذلك حتديد وتطوير فرص البلدان الشريكة

بدور رئيسي يف مساعدة احلكومات على حتقيق أقصى قدر من التنسـيق بـني اجلهـات املاحنـة. وعـالوة علـى ذلـك،  االضطالع
 هـي مسـألةعلـى حـد سـواء  التنمية والسياقات اإلنسانية واهلشـة على صعيد متعددة قطاعاتاليت تطال  التغذية مسألة ومبا أن

التنسيق  إنشاء آليات علىاملساعدة  بدور مهم يتمثل يفملتحدة القطرية أفرقة األمم اتضطلع ا تواجه احلكومات، جديدة نسبيً 
مـن منظـور  ةرائط لعمليـة التخطـيط الوطنيـاخلـوستسـاعد املعلومـات الـيت يـتم مجعهـا أثنـاء رسـم الداخلية للقطاع العام وتعزيزهـا. 

علــى حتديــد املنصــات واملنتــديات القائمــة واحملتملــة الــيت ) 2-1، نقطــة الــدخول لــفأ قامللحــانظــر ( تعــددة القطاعــاتاملالتغذيــة 
 لتعزيز التغذية.املتحدة  األمم، مثل شبكة �ج منسقالتوصل إىل  عتشجأن  أيًضاميكنها 
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 إطار عمل المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية
 

 أمناط غذائية صحية.للتوصل إىل صمود نظم أغذية مستدامة وقادرة على ال
  .بالتغذية األساسية املتعلقةشاملة لإلجراءات توفر تغطية  متناسقةنظم صحية 

 .ماية االجتماعية والتثقيف التغذوياحل
 .التجارة واالستثمار لتحسني التغذية

 .داعمة للتغذية يف مجيع األعماربيئات آمنة 
 .واملساءلة يف جمال التغذية اإلدارة الرشيدةتعزيز 
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 الدليل السريع لتعميم مفهوم التغذية 3-1
 واألدوات واإلجراءاتنقاط الدخول  3-2

 

 لخطوة األولى: وضع خارطة الطريق إلشراك األطرافا

 الخطوة الثانية: دعم التحليل القطري

 إعداد الخطة االستراتيجية ووضع مصفوفة النتائج الثالثة:الخطوة 

 الخطوة الرابعة: الرصد والتقييم
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 سريع لتعميم مفهوم التغذيةالليل الد 3-1
 :من أجل يكةالشر البلدان ة يتم تنفيذها مع كيالتغذية عملية دينامي مفهوم إن تعميم

 
 ؛على الصعيد الوطينجلميع أشكال سوء التغذية على النمو والتنمية  املدمرالتغذية واألثر مسألة هم فوائد معاجلة ف -1
 استخدام هذه املعارف لتعزيز إطار التنمية الوطنية وأولويات إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية؛ -2
 اليت تدعمها األمم املتحدة؛  واملشاريعبالتغذية يف الربامج  املرتبطةمعاجلة املخاطر والفرص  -3
حتقيق نتائج إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، مبا يف ذلك مسامهتها يف حتقيق األهداف  يفالتقدم احملرز  رصد -4

 الوطنية للتغذية يف سياق أهداف التنمية املستدامة.
 

) لوصف نقاط 3عمليات الربجمة القطرية لألمم املتحدة (الشكل لاألربع  األساسيةاخلطوات إىل هذا الدليل السريع  يستند
إطار األمم املتحدة للمساعدة و  التحليل القطري املوحدالتغذية يف  مفهوم الدخول واإلجراءات واألدوات الالزمة لتعميم

نقاط الدخول املتعلقة ميكن العمل بمتسلسلة،  األساسيةأن اخلطوات  الرغم منعلى أنه اإلشارة إىل  . ومن املهماإلمنائية
 القطري واألولويات الوطنية. األمم املتحدة فريقوة معينة بأي ترتيب يناسب ظروف خبط

 
 

 .3الشكل 
 خطوات إعداد إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية

 
 

 
 

االحتياجـــات والقـــدرات القطريـــة احملـــددة. وهلـــذا  لتتناســـب مـــعإجـــراءات التعمـــيم  يـــتم تصـــميموباإلضـــافة إىل ذلـــك، جيـــب أن 
أنــه لــيس مــن الضــروري ب اعلًمــ، بشــكل مــرنالــدليل الســريع التــايل، هــا مبــا فيالســبب، ينبغــي اســتخدام هــذه املــذكرة التوجيهيــة، 

 ربع.األ للخطواتالتقيد بالتسلسل احملدد  دائًما

أو األعمـال  املرتبطـة بالتغذيـةالـدليل السـريع تفاصـيل عـن نـوع اإلجـراءات  هذا وعالوة على ذلك، وألسباب واضحة، ال يقدم
أكثـر  تعليمـات "ألـف"ق لحـويف امل القسماليت يتوقع أن يقدمها فريق األمم املتحدة القطري. وترد يف هذا  والنتائجذات الصلة 

خــربة فريــق األمــم املتحــدة القطـــري  تكمالقــد يتعــني فيهــا اســا، مبــا يف ذلــك أنــواع التحلــيالت واألعمــال األخــرى الــيت حتديــدً 
 مبصادر أخرى.

وضع خارطة الطريق 
إلشراك األطراف

دعم التحليل 
القطري

إعداد اخلطة 
االسرتاتيجية ووضع 

مصفوفة النتائج
الرصد والتقييم



 القسم الثالث: الشروع يف العمل
 

21 
 

 
 
 
 
 

 واألدوات  واإلجراءاتنقاط الدخول  3-2
للحد من سوء التغذيـة علـى حنـو ضرورية  التغذيةعلى صعيد  متعددة القطاعات جراءاتاأّن اختاذ مثة أدلة متزايدة تؤكد 

 املتبعة يفتعمقة العمليات املفرادية اإلدراسات القت إنصاف. وقد وثّ ودة و جبعلى نطاق واسع  هايتنفذيتم فعال، عندما 
يف معاجلـة  املتمثـلشـرتك املدف اهلـللعمـل علـى حتقيـق  بنجـاح وتعبئـة الـدعم مـن قطاعـات متعـددة اجلهـات املعنيـة إشراك

؛ 2013؛ البنـــــك الدويل/اليونيســـــف، 2014وآخـــــرون،  Shrimpton؛ 2017وآخـــــرون،  Hachhethu( ســـــوء التغذيـــــة
Levinson وBalarajan ،2013 ؛Natalicchio وGarrett ،2011.(  مـن مضـمو�ا وتستمد هذه املذكرة التوجيهية

 التجارب القائمة على املستوى القطري.هذه 
 
األمـــم املتحـــدة  أطـــرالتغذيـــة يف إطـــار معـــني مـــن  مفهـــوم دم اجلـــزء املتبقـــي مـــن هـــذا القســـم حملـــة عامـــة عـــن "كيفيــة" تعمـــيمويّقــ

إلطــار األمــم املتحــدة  األربــع األساســيةاخلطــوات  املنصــوص عليهــا يفددة احملــ دخولالــإىل نقــاط  اســتناًداللمســاعدة اإلمنائيــة، 
 .للمساعدة اإلمنائية

 
التغذيـة. مث ب تهاصـل عـناألوليـة  املالحظـاتا لكل خطوة مـن هـذه اخلطـوات، مبـا يف ذلـك بعـض وصفا موجزً  1اجلدول  ويقّدم

ذات الصـــلة ووصـــف النتـــائج  الرئيســـية الرســـائلالتغذيـــة، إىل جانـــب  مفهـــوم نقـــاط الـــدخول احملـــددة لتعمـــيم 2يعـــرض اجلـــدول 
الـيت  عـن البلـداندخول، مبا يف ذلك أمثلة عمليـة ال من نقاط كل نقطة  بشأن إضافيةمعلومات ميكن االطالع على املتوقعة. (

نص بـالقسـم  هـذا ). وخيتـتمذه الوثيقـةهبـ الحـقاملتعمـيم ومـوارد إضـافية يف الاستفادت منها بالفعل، واستبيانات لتوجيـه عمليـة 
الـنهج  لتوجيـهالـروابط بـني التغذيـة والتنميـة. وميكـن اسـتخدام هـذه املـوارد  بشـأنتملـة للمعلومـات احملصادر املحيتوي على قوائم 

 .بوجه عام تعميم مفهوم التغذيةلكل نقطة من نقاط الدخول و ل األمم املتحدة القطريةتتبعه أفرقة الذي 
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 خطوات إعداد إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية :1الجدول 
 

 وضع خارطة الطريق إلشراك األطراف  لى:الخطوة األو 

ميثل وضـع خارطـة الطريـق اخلطـوة األوىل يف جهـود فريـق األمـم املتحـدة القطـري لـدعم التحليـل القطـري وتعزيـزه وإعـداد 
 هي: ىل أنشطة ثالثةإة اإلمنائية. وترتكز هذه اخلطوة إطار األمم املتحدة للمساعد

 
 القائمة؛  ةالتحليل القطري عملياتاستعراض  •
 يف رسم خريطة عملية التخطيط الوطين؛ املعنينيإشراك مجيع أصحاب املصلحة والشركاء  •
  .لفريق األمم املتحدة القطري تقييم امليزة النسبية •

هــذه األنشــطة، يقــوم فريــق األمــم املتحــدة القطــري بــدعم التحليــل القطــري للمســاعدة يف إحــراز أو تعزيــز  نتــائجإىل  اســتناًداو 
 سياسة أو خطة وطنية، حسب االقتضاء (انظر اخلطوة الثانية).

 دعم التحليل القطري  ة:الخطوة الثاني

يهدف دعم فريق األمم املتحدة القطـري إلدراج التغذيـة يف التحليـل القطـري إىل تعزيـز العمليـات واملنتجـات التحليليـة الوطنيـة 
والفــرص اإلمنائيــة مــن بــني األولويــات،  املشــاكلاملتعلقــة بالتغذيــة، مبــا يف ذلــك التوصــل إىل توافــق يف اآلراء بشــأن كيفيــة جعــل 

ا. ا وهتميًشـومتطلبات تعزيز القدرات من أجل معاجلة سوء التغذية مع الرتكيز بوجه خاص علـى أكثـر الفئـات السـكانية تضـررً 
لسياســات وخطـط التنميــة الوطنيـة والقطاعيــة التعزيـز  يف �ايـة املطــاف وعلـى هـذا النحــو، فـإن هــذا الـدعم يرســي قاعـدة هامــة

 .اختاذ القرارات اليت تستند إىل األدلة تعزيز عمليةعن  فضالً اليت تشمل التغذية، 

 :من اخليارات التالية اأيً  راتختأن كيفية تقدمي الدعم، ميكن لفريق األمم املتحدة القطري والبلدان الشريكة بويف ما يتعلق 

الــذي تقــوده احلكومــة واملــاحنون، واســتخدام التحليــل مشــاركة فريــق األمــم املتحــدة القطــري يف العمــل التحليلــي املنســق  •
 احلكومي؛

  يف التحليل القائم؛ أوجه القصورالعمل التحليلي التكميلي بدعم من األمم املتحدة مع الرتكيز على أو  •
 .تقييم قطري موحد كاملأو إجراء  •

يف أي مـــن هـــذه اخليـــارات إىل الفهـــم وستســـتند جهـــود فريـــق األمـــم املتحـــدة القطـــري إلدراج االعتبـــارات اخلاصـــة بالتغذيـــة 
 املكتسب من خالل أنشطة رسم اخلرائط اليت أجريت خالل اخلطوة األوىل بشأن وضع خارطة الطريق.
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 إعداد الخطة االستراتيجية ووضع مصفوفة النتائج الثالثة:الخطوة 

) إىل االتفـاق علـى اخلطـوط العريضـة إلطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة 4-2تؤدي عملية حتديد األولويات (نقطـة الـدخول 
اإلمنائيـــة. ويـــوفر توافـــق اآلراء القاعـــدة للمجموعـــات املشـــرتكة بـــني الوكـــاالت للعمـــل مـــع البلـــدان الشـــريكة بشـــأن صـــياغة 

اد خطـة اسـرتاتيجية إلطـار إعـد أيًضـامصفوفة النتائج لكل نتيجة من نتائج إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية. وجيوز 
األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية. مث تستخدم هذه الوثائق لتوجيه إعداد برامج ومشاريع الوكالة أكثر تفصيال. وكمـا ذكـر 

طــار األمــم املتحــدة إلبالتغذيــة مرتبطــة  حمــددةأعــاله، يف حــني أنــه قــد يكــون هنــاك اتفــاق علــى ضــرورة التوصــل إىل نتيجــة 
يف األنشـطة املتصـلة جبميـع  االعتبـارات املتعلقـة بالتغذيـةل ذلك االنتباه بعيـدا عـن إدراج ينبغي أال حيوّ  ،ائيةللمساعدة اإلمن

 .نتائج إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية األخرى

املتحــدة  وتــوفر اخلطــوة الثالثــة مخــس نقــاط دخــول إلدمــاج التغذيــة يف اخلطــة االســرتاتيجية ومصــفوفة النتــائج إلطــار األمــم
ا مـن املسـتوى العـام للتخطـيط االسـرتاتيجي (إعـداد إطـار األمـم املتحـدة للمساعدة اإلمنائية. وتنتقـل نقـاط الـدخول تـدرجييً 

للمســاعدة اإلمنائيــة ودورة التخطــيط الــوطين) إىل إعــداد الــربامج وتصــميم املشــاريع ووضــع خطــة عمــل ســنوية، مبــا يف ذلــك 
ختفيــف أثــر ســوء التغذيــة الســليب علــى ، مثــة فرصــة كبــرية لضــمان مــن املســتويات توىل مســإطــار للتقيــيم والرصــد. ويف كــ

 .صحيح، والعكس دىناحلد األاستدامة مبادرات التنمية االجتماعية واالقتصادية إىل 

 الرصد والتقييم الرابعة:الخطوة 

ميثــل رصــد إطــار األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة وتقييمــه فرصــة هامــة لتقيــيم مــا إذا كــان جيــري اســتخدام املعلومــات 
تــأثري هــذه التغيــريات يف التنميــة املســتدامة بعــن املعلومــات املتعلقــة  فضــالً التغيريات يف حالــة التغذيــة الوطنيــة بــاملتعلقــة 

ومـات يف عمليـة التخطـيط وإدماجهـا يف جمـاالت التعـاون اخلاصـة بإطـار األمـم واملنصفة، وكيف يتم استخدام هذه املعل
 املتحدة للمساعدة اإلمنائية.
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لمحـــة عامـــة عـــن نقـــاط الـــدخول والرســـائل الرئيســـية والنتـــائج المتوقعـــة إلدراج التغذيـــة فـــي إطـــار األمـــم  2لجدول ا
 المتحدة للمساعدة اإلنمائية

دخــول بشــأن نقــاط املفصــلة لــى مزيــد مــن املعلومــات للحصــول ع )تعمــيم مفهــوم التغذيــة(أدوات  لــفق ألحــالمانظــر 
 األوىل والثانية والثالثة والرابعة، مبا يف ذلك أمثلة عملية وأسئلة توجيهية وموارد إضافية لعملية التنفيذ. اتاخلطو 

 
 الخطوة األولى: وضع خارطة الطريق إلشراك األطراف

 النتائج المتوقعة الرئيسيةالرسائل  نقاط الدخول

التحليــــــــــل  عمليــــــــــاتاســــــــــتعراض  )1-1(
القائمـــــــــة مـــــــــن منظـــــــــور  ةالقطريــــــــ
 التغذية.

العمــــــل مــــــع أصــــــحاب املصــــــلحة  )1-2(
ـــــــني  رســـــــم خريطـــــــة عمليـــــــة لاملعني

 التخطيط الوطنية.
إضــــــــفاء البعــــــــد التغــــــــذوي علــــــــى  )1-3(

النســــــــبية/ أوجــــــــه  املزايــــــــاحتديــــــــد 
القصـــــــور النســـــــبية لفريـــــــق األمـــــــم 

 .املتحدة القطري

ينبغــــــي إشــــــراك مجيــــــع اجلهــــــات الفاعلــــــة ذات  •
الصـــــلة يف وضـــــع خارطـــــة طريـــــق إطـــــار األمـــــم 
املتحــــــــدة للمســــــــاعدة اإلمنائيــــــــة، وكــــــــذلك يف 
اللجـــــــــــان التوجيهيــــــــــــة الوطنيــــــــــــة أو اهليئــــــــــــات 
االستشـــــــارية إلعـــــــداد إطـــــــار األمـــــــم املتحـــــــدة 

 للمساعدة اإلمنائية.
مـــن الضـــروري العمـــل مـــع الـــوزارات واملكاتـــب  •

 التنفيذية ذات الصلة وكذلك اهليئات القانونيـة
طــــيط والتمويــــل والصــــحة والزراعــــة مثــــل التخ(

شـباب وال االجتماعيـةالغـذائي والرعايـة  واألمن
الــــدفاع مــــن أجــــل والنســــاء والتنميــــة والتعلــــيم) 

املتعلقــة دمــاج االعتبــارات إلتقــدمي الــدعم عــن 
ــــــة بالتغذيــــــة  يف التخطــــــيط واألولويــــــات اإلمنائي

 الوطنية والقطاعية.
زيــادة فهــم كيــف يســاعد حتســني التغذيــة علــى  •

ـــــــة املســـــــتدامة الـــــــيت مت  ـــــــق أهـــــــداف التنمي حتقي
حتديــــدها يف العمــــل التحليلــــي القطــــري والــــيت 
تعتـــــــرب ذات صـــــــلة بأولويـــــــات واســـــــرتاتيجيات 

 التنمية الوطنية.
توعية فريق األمم املتحدة القطري بشأن أوجـه  •

ضـــعف التغذيـــة القائمـــة ومـــا يـــنجم عنهـــا مـــن 
خمــاطر وفــرص، وحتديــد االمــاكن الــيت لــه ميــزة 

 لعمل فيها.نسبية ل
إجـــــراء  ميكنهــــا الــــيت البلــــدان الشــــريكةحتديــــد  •

، واملســــاعدة وإشــــراكها التحلــــيالتاملزيــــد مــــن 
 مفهــــــوم تعمــــــيم يفاالســــــتثمار الــــــدعوة إىل يف 

التغذيــــــــــة يف عمليــــــــــات التخطــــــــــيط الوطنيــــــــــة 
التنميــــــة  علــــــى صــــــعيدوالقطاعيــــــة، وال ســــــيما 

 .املستدامالبشرية والنمو االقتصادي 

توسيع نطاق فهم الروابط الرئيسية بني  •
التغذيـــــــة والتنميـــــــة الوطنيـــــــة يف ســـــــياق 
وضــــع السياســــات والتخطــــيط. ويــــوفر 
هـــــــــــــذا الفهـــــــــــــم األســـــــــــــاس لتحديـــــــــــــد 
اإلجــــــــراءات الــــــــيت ينبغــــــــي أن تعطــــــــى 
األولويـــــــــة يف إطـــــــــار األمـــــــــم املتحـــــــــدة 
للمســـاعدة اإلمنائيـــة مـــن أجـــل معاجلـــة 
املشـــــكالت الرئيســـــية لســـــوء التغذيـــــة، 

 ت أسباهبا مباشرة أم كامنة.سواء أكان
ــــــادة اتســــــاق األمــــــم املتحــــــدة بشــــــأن  • زي

التغذيـــة والتقليــــل مــــن ازدواجيــــة اجلهــــود 
إىل احلــــــــد األدىن. وستســــــــاعد أنشــــــــطة 
التعمــــيم علــــى ضــــمان أن يراعــــي دعــــم 
ـــــق األمـــــم املتحـــــدة القطـــــري للعمـــــل  فري
التحليلــي القطــري أوجــه ضــعف التغذيــة 

ى واملخاطر والفرص املرتبطـة بالتنميـة علـ
 الصـــعيدين الـــوطين والقطـــاعي وأن تـــويل
اخلطــــــــط االهتمــــــــام املناســــــــب للتغذيــــــــة 

 ومسامهتها يف التنمية املستدامة.
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ملســــــــــامهة يف التحليــــــــــل ا )2-1(
 الذي تقوده احلكومة.

دعم الدراسـات املرتبطـة  )2-2(
بالتغذية من أجـل تقيـيم 
التقــدم احملــرز يف البلــدان 
ــــــــــــة  والتحــــــــــــديات املتبقي

 (حسب االقتضاء).

تقيــــــيم أوجــــــه الضــــــعف  )2-3(
واملخــــــــــــــاطر والفــــــــــــــرص 

كجـزء  املرتبطـة بالتغذيـة
مــــــــن التقيــــــــيم القطــــــــري 

 املوحد.

املشــــــــــــــاركة يف حتديــــــــــــــد  )2-4(
ــــــات إطــــــار األمــــــم  أولوي
املتحــــــــــــدة للمســــــــــــاعدة 

 اإلمنائية.
 

 

مواءمــــة االعتبــــارات املتعلقــــة بالتغذيــــة مــــع العمــــل التحليلــــي القطــــري اجلــــاري  •
وتــــوفري معلومــــات جديــــدة عــــن الــــروابط بــــني  ،املتعلــــق بالقطاعــــات املختلفــــةو 

 التغذية والتنمية.
) 1التغذيــــة وآثارهــــا جبميــــع أشــــكاهلا مبــــا يف ذلــــك (تقيــــيم نطــــاق مشــــكلة ســــوء  •

حتديـــد الفئـــات الســــكانية الضـــعيفة (مثــــل الفتيـــات املراهقــــات والنســـاء احلوامــــل 
واملرضـــعات واألطفـــال الصـــغار وغـــريهم مـــن الفئـــات الســـكانية املهمشـــة مبـــا يف 

) املخـاطر (مثـل 2هشـة)؛ ( اذلـك الفئـات الـيت تواجـه حـاالت الطـوارئ وأوضـاعً 
معــدالت اإلصــابة بــاألمراض والوفيــات النامجــة عــن الســمنة واألمــراض غــري زيــادة 

املعديــة املرتبطــة بالنظــام الغــذائي وارتفــاع تكــاليف الرعايــة الصــحية وزيــادة الفقــر 
) والفـــرص (مثــل التحســينات يف مجــع البيانـــات 3املتــزامن مــع نقــص التغذيــة)؛ (

 الشركاء من أجل التغذية). وحتليلها، وتعزيز مستويات االلتزام الوطين والتزام
 ا على االستجابة هلذه املخاطر والفرص.هتإىل تقييم قدر  املعنيةحتتاج املؤسسات  •
يكة بشـــأن أفضـــل الســـبل اتفـــاق مـــع البلـــدان الشـــر  ل إىلمـــن الضـــروري التوصـــ •

أشــــکال ســــوء التغذيــــة، وکـــذلك بشــــأن أنســــب الطــــرق ملعاجلــــة ع ملعاجلـــة مجيــــ
 املخاطر واالستفادة من الفرص.

حتقيـق أولويـات التنميـة  علـىالتغذيـة احملسـنة  من خالهلـافهم الطرق اليت تؤثر  زيادة •
الوطنية، يف سياق أهداف التنميـة املسـتدامة، وأنشـطة املتابعـة للمـؤمتر الـدويل الثـاين 

 املعين بالتغذية، وتنفيذ عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية.
ـــة القطريـــة اخلاصـــة بالتغذيـــة وأن  التغذيـــة أن يـــدافعوا عـــن ألنصـــارينبغـــي  • األدل

 يدعوا إىل زيادة االعرتاف بالتغذية كأولوية إمنائية وطنية.
حتديــد متطلبــات تقويــة القــدرة املؤسســية علــى تعزيــز التغذيــة واإلســراع بالتقــدم  •

حنـــو حتقيـــق األولويـــات الوطنيـــة للتنميـــة املســـتدامة بإنصـــاف، مـــع إدراج هـــذه 
 املتحدة للمساعدة اإلمنائية.االحتياجات يف إطار األمم 

ضــــــمان إبــــــراز أمهيــــــة تعزيــــــز التغذيــــــة يف ســــــياق التخطــــــيط اإلمنــــــائي وحتديــــــد  •
املعلومــات األساســية وخــالل العــروض، وال ســيما الطــرق  وثــائقاألولويــات يف 

اســـتدامة التنميـــة يف نتـــائج التغذيـــة اإلجيابيـــة  مـــن خالهلـــاالـــيت ميكـــن أن تـــؤثر 
للمبـــادرات الراميــة إىل حتســني التغذيــة، وال ســـيما والتكــاليف واملنــافع النســبية 

 بني الفئات السكانية الضعيفة.
 ةقــيتزويــد اجلهــات الفاعلــة الرئيســية يف احلكومــة مبعلومــات مســتهدفة عــن طر  •

 التغذية احملسنة يف استدامة التنمية. تأثري
ضمان مسامهة أعضاء فريق األمم املتحدة القطري يف حتديـد ووضـع األنشـطة  •

اليت تظهـر املخـاطر والفـرص املرتبطـة بالتغذيـة والـيت ميكـن للفريـق القيـام هبـا يف 
إطــار مســاعدته للتعــاون بــني احلكومــة الوطنيــة والفريــق القطــري الــذي يعكــس 

 بالتغذية. املرتبطةاملخاطر والفرص 

تراعــي  تزايــد احتمــال أن •
أولويــات التنميــة الوطنيــة 
الــــــــروابط بـــــــــني التغذيـــــــــة 
والتنميـــــــــــــة يف الســـــــــــــياق 

 .الوطين
احتمــــال أن تظهــــر  تزايــــد •

أولويـــــــــات إطـــــــــار األمـــــــــم 
املتحــــــــــــــــدة للمســــــــــــــــاعدة 
اإلمنائيــــــة الفــــــرص املتاحــــــة 

تـنجم النتهاز الفرص الـيت 
تعزيـــــــــز التغذيـــــــــة يف  عـــــــــن

التنميــــــــــــــــــة االقتصــــــــــــــــــادية 
 .واالجتماعية

 مشــل األنشــطة الــيت تعــزز •
القــــــــدرات علــــــــى اختــــــــاذ 
اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات ذات 
األولوية املتعلقـة بالتغذيـة 
والروابط اإلمنائية متعددة 
القطاعــات، مبــا يف ذلــك 

 .مجع البيانات وحتليلها
تقـــدمي دليـــل علـــى الـــدور  •

الـــــذي تؤديـــــه التغذيـــــة يف 
ــــــــــرية التقــــــــــدم  تســــــــــريع وت

يف خمتلــــــــــــــــف  اإلمنــــــــــــــــائي
القطاعــــــــــــــــــات وعلــــــــــــــــــى 
الصـــــــــــــــــعيدين الــــــــــــــــــوطين 
والقطــــــــــــــاعي، وحتديــــــــــــــد 
الفـــــرص لتحســـــني حالـــــة 
التغذيــــــة وال ســـــــيما بـــــــني 
الفئـــــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــكانية 

مـــن أجـــل  ضـــعًفااألكثـــر 
التوصــــــــــــــــــل إىل تنميــــــــــــــــــة 

 مستدامة ومنصفة.
  



 القسم الثالث: الشروع يف العمل
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أولويـات  ما بني ثالث أو مخساختيار  )3-1(
 .وطنية للرتكيز عليها

ضــــــمان أن تــــــوفر نتــــــائج إطــــــار األمــــــم  )3-2(
للمســاعدة اإلمنائيــة نظــام دعــم  املتحــدة

 مجاعي للتنمية الوطنية.
رســـم خـــرائط لـــربامج ومشـــاريع الوكالــــة  )3-3(

 .املرتبطة بالتغذية
ــــــأثري التغذيــــــة (حســــــب  )3-4( دعــــــم توثيــــــق ت

 االقتضاء).
أوجـــــــــه الضـــــــــعف واملخـــــــــاطر  إدخـــــــــال )3-5(

والفــــــرص املرتبطـــــــة بالتغذيـــــــة يف خطـــــــة 
 العمل السنوية (أو ما يعادهلا).

ال بـــد أن يـــتم حتديـــد الفـــرص الـــيت تضـــمن  •
جهــــــود التنميــــــة أوجــــــه ضــــــعف تعــــــاجل أن 

التغذيــــة الرئيســــية  علــــى حنــــو مناســــب مبــــا 
يتماشــــــــــــى مــــــــــــع السياســــــــــــات واخلطــــــــــــط 
واألولويـــــــــات الوطنيـــــــــة، يف أقـــــــــرب وقـــــــــت 
ممكــن، ويفضــل أن يكــون ذلــك جــزءا مــن 

 التحليل القطري.
أن نتـــــــــائج إطـــــــــار األمـــــــــم املتحـــــــــدة  مـــــــــع •

للمســاعدة اإلمنائيــة قــد ال تشــري بالتحديــد 
إىل تعزيــز التغذيــة واحلــد مــن مجيــع أشــكال 

 علــــى حنـــــو وضــــعهاســــوء التغذيــــة، ينبغـــــي 
واألساســــية  العوامــــل احملركــــة املباشــــرة يعــــاجل

خـــروج التنميـــة الوطنيـــة لســـوء التغذيـــة ملنـــع 
 املستدامة عن مسارها.

ي حتســينات يف تصــميم ينبغــي أن تســتند أ •
الــــــربامج واملشــــــاريع الــــــيت تتعلــــــق بتحســــــني 
التغذية، مبا يف ذلك بـني الفئـات السـكانية 

ـــــني ضـــــعًفااألكثـــــر  ، إىل حلـــــول مشـــــرتكة ب
يتها جناعتها وفعال تخمتلف القطاعات أثبت

 يف العمل التحليلي القطري. مت حتديدها و 
ينبغــــــي قيــــــاس تقيـــــــيم اجلهــــــود الراميـــــــة إىل  •

واحلـــد مــــن مجيـــع أشــــكال  حتســـني التغذيــــة
ســــوء التغذيــــة، مــــع الرتكيــــز علــــى الفئــــات 

 اســتناًداا، ا وهتميًشــالســكانية األكثــر تضــررً 
إىل أهـــــــداف ومؤشـــــــرات مجعيـــــــة الصـــــــحة 

 العاملية وأهداف التنمية املستدامة.
مــــن املهــــم وضــــع إطــــار لتكــــاليف حتســــني  •

ا يف مــــا ا ســــليمً التغذيــــة باعتبارهــــا اســــتثمارً 
ة واالقتصـــــــــادية الفوائـــــــــد الصـــــــــحيبيتعلــــــــق 

الالحقـــــة الـــــيت تســـــهم يف اجلهـــــود الوطنيـــــة 
 للتنمية املستدامة.

يواصــل  أن املهــم مــن اخلطــوة،خــالل هــذه  •
أعضـــــــاء فريـــــــق األمـــــــم املتحـــــــدة القطـــــــري 
املعنيـــون اإلشـــراف علـــى األنشـــطة لضـــمان 
استمرار وضع االعتبـارات املتعلقـة بالتغذيـة 
يف العمليات والنتائج. وعند القيام بـذلك، 
ينبغي ألعضاء فريق األمم املتحدة القطري 
أن يشـــــــــريوا إىل النتـــــــــائج املســـــــــتمدة مـــــــــن 

وات األعمـــــال الـــــيت أجريـــــت خـــــالل اخلطـــــ
الســـــابقة، مبـــــا يف ذلـــــك اســـــتعراض العمـــــل 
التحليلـي القطــري ورسـم خــرائط للتخطــيط 
اإلمنــــائي الــــوطين والعمليــــات ذات الصــــلة، 

عن أي دراسات متابعة أخرى أكثر  فضالً 
تفصــــــــــيال أجريــــــــــت ملعاجلــــــــــة الثغــــــــــرات يف 
املعـــــــــارف، وحتديـــــــــد القيـــــــــود الـــــــــيت تعيـــــــــق 
 القــــــــدرات، وكيفيــــــــة التصــــــــدي هلــــــــا علــــــــى

 أفضل وجه.
النتائج األخـرى دمـج التغذيـة عنـدما ومن  •

تعد الوكاالت براجمها ومشاريعها التعاونية 
املفصلة، مبـا يف ذلـك خطـط عمـل شـبكة 
األمــــم املتحــــدة لتعزيــــز التغذيــــة. وينطبــــق 
ـــــدما حتـــــدد  هـــــذا األمـــــر بوجـــــه خـــــاص عن
اخلطـــــــوات واألنشـــــــطة الســـــــابقة الفـــــــرص 

لتعزيــــــز أثــــــر املبــــــادرات اإلمنائيــــــة املتاحــــــة 
ن طريق حتسني التغذية، وال واستدامتها ع

 ضعًفاسيما بني الفئات السكانية األكثر 
وهتميشا (مثل الفتيات املراهقات والنساء 
احلوامل واملرضعات واألطفال الصغار مـن 
 بــني الفئــات االجتماعيــة األكثــر فقــرا الــيت

 تعاين اإلقصاء).



 

27 
 

 
 
 
 

 الخطوة الرابعة: الرصد والتقييم

 نقاط الدخول الرسائل الرئيسية النتائج المتوقعة

تقيــــيم مــــدى مســــامهة نتــــائج إطــــار  )4-1(
األمـــم املتحـــدة للمســـاعدة اإلمنائيـــة 
يف األولويـــــــــات الوطنيـــــــــة وحتســـــــــني 

 التغذية.
 

النتــــــــــــــائج يف االعتبــــــــــــــار يف  أخــــــــــــــذ )4-2(
علـــى املســـتوى  والتخطـــيطالتحليـــل 
 .القطري

 
 

رصــــــــــد أعمــــــــــال مــــــــــن املهــــــــــم مواءمــــــــــة  •
 وتقييمهــــا لتــــدخالت املتعلقــــة بالتغذيــــةا

خطــة الرصــد والتقيــيم التابعــة إلطــار مــع 
األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة، وأن 

بـني  القائمـة تعرتف هذه اخلطة بالروابط
حتقيق األهداف التغذية الوطنيـة وحتقيـق 

 أهداف التنمية املستدامة.
خــــــالل تنفيـــــــذ إطــــــار األمـــــــم املتحـــــــدة  •

للمســــــــاعدة اإلمنائيــــــــة، ســــــــيكون مــــــــن 
الضــــروري إجــــراء تقيــــيم دوري للتغذيــــة 
(مثل االستعراضـات املكتبيـة والزيـارات 

التغيـريات امليدانية) من أجل اسـتعراض 
ســني إمكانيــة املتعلقــة مبــدى حت املتوقعــة

الوصـــــــــــــــول إىل إجـــــــــــــــراءات التغذيـــــــــــــــة 
األساسية واإلجراءات املراعية للتغذيـة، 

التحـــــــديات غـــــــري عـــــــن حتديــــــد  فضــــــالً 
النامجــة عــن حــاالت الطــوارئ،  املتوقعــة

 والكـــــــــــوارث، وغريهـــــــــــا مـــــــــــن األمــــــــــــور
 .املتوقعةغري 

 
 

حتسـني الرصـد املتعلــق بالتغذيـة، مبــا يف 
 ذلك:

الكشـــف عـــن التغـــريات غـــري املتوقعـــة  •
يف حالــة التغذيــة بســبب الطــوارئ أو 
الكـــــــوارث أو غريهــــــــا مــــــــن القضــــــــايا 
الناشـــــئة الـــــيت تعـــــزز أو تعيـــــق حتقيـــــق 
األهـــداف الوطنيـــة للتغذيـــة وأهـــداف 
التنميـــة املســــتدامة، علـــى الــــرغم مــــن 
ــــــة للتأهــــــب حلــــــاالت  اجلهــــــود املبذول
 الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارئ أو الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارث

 واالستجابة هلا.
حتديد االحتياجـات اجلديـدة لتنميـة  •

رات بـــــــني الشـــــــرکاء املنفـــــــذين القـــــــد
هبدف معاجلة أسـباب سـوء التغذيـة 
وعواقبهــا املتعــددة جلميــع النــاس وال 

ــــــات الســــــكانية   األكثــــــرســــــيما للفئ
 املراهقــات والنســاء (الفتيــات ضــعًفا

غار مــــــــن الفئــــــــات الصــــــــ واألطفــــــــال
ا) عند ا وهتميشً السكانية األشد فقرً 

إعــداد اخلطــط والسياســات الوطنيــة 
 وتنفيذها.والقطاعية 

معلومـــــــات جديـــــــدة عـــــــن الفعاليـــــــة  •
 ملراعـــاةوالتكـــاليف واملنـــافع النســـبية 

املتعلقــة بالتغذيــة مــا قــد  االعتبــارات
يتطلــب تعــديالت علــی السياســات 

 والربامج واملشاريع القائمة.
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 والتنميةللمعلومات عن الروابط بين التغذية  ممكنةمصادر  :3اإلطار 

 :لبلد الشريكإلى الفهم سريع لقضايا التغذية ذات األهمية الحاسمة بالنسبة 
 .)ةسنوي اتاملوجزات القطرية (حتديثالتغذية العاملي و  تقرير •
 .التقرير الوطين للتنمية البشرية •
 .تقرير اليونيسف عن وضع األطفال يف العامل •
 .املشرتكة بني اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل بشأن سوء التغذية لدى األطفال التقديرات •
 .اليونيسيف االستقصائية جملموعة املؤشرات املتعددة دراسات •
 .الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةمن بدعم  ةغرافية والصحيو االستقصائية الدمي الدراسات •
 .الصادرة عن جمموعة البنك الدويل عن وضع التغذية يف البلدان ملخصات •
 .الصادرة عن الشركاء يف التنميةعن التغذية  النبذات املشرتكةأو واألمن الغذائي و/ للتغذية املشرتكة الوطنية النشرات •
 .وحتليلهاتعلقة بالتغذية اللجان اإلقليمية واملصارف اإلمنائية ألوجه الضعف امل ييمتق •
 .2017التغذية ابتداء من عام  بشأن شمل إحصاءات وحتليالتوي والتغذية ىف العامل الغذائيير حالة انعدام األمن تقر  •
 .عاجلة اجلوع ونقص التغذيةحبسب التزامها السياسي مل: ترتيب احلكومات )HANCI( اجلوع والتغذية مؤشر •
تــدريب اإلبــالغ  ونتــائجلتغذيــة، ألنشــطة اخلاصــة بامثــل قائمــة األمــم املتحــدة ل لتعزيــز التغذيــة شــبكة األمــم املتحــدةالتــدريب التحليلــي ل نتــائج •

مبادرة اجلهود املتجـددة ملكافحـة اجلـوع ونقـص التغذيـة  تدعمهاعلی التغذية متعددة القطاعات نظرة عامة  تعزيز التغذية،ل لشبكة األمم املتحدة
 اخلاصـة بالتغذيـة (القائمـة يف بلـدان شـبكة األمـم املتحـدة أصـحاب املصـلحة ةأنشـط(مبا يف ذلك لوحات حتليل الوضـع) وخـرائط  لدى األطفال

 التغذية). لتعزيز
 

 :لفهم سريع ألولويات التغذية الوطنية
 .متعددة القطاعات تغذويةخطط  •
 .اسرتاتيجية وطنية للتغذية عملخطط  •
 .الشاملة اخلاصة بتغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال التنفيذخطة  •
 العاملية ملنظمة الصحة العاملية بشأن تنفيذ إجراءات التغذية. البياناتقاعدة  •
 

 :سريع اللتزامات التغذية الدولية لفهم
 .مجعية الصحة العامليةالصادرة عن  2025العاملية للتغذية لعام  الغايات •
 .أهداف التنمية املستدامة •
 التغذية. بشأن: إعالن روما الثاين املعين بالتغذية ية للمؤمتر الدويلاتالسياس الوثائق اخلتامية •
 .)2025-2016األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ( برنامج عمل عقد •
 االتصاالت ذات الصلة مع أمانة تعزيز التغذية والتقرير املرحلي الوطين. -تعزيز التغذية العاملية، وبالنسبة هلذه الدول األعضاء  حركاتالعضوية يف  •
وصندوق األمم املتحدة  والفاوالتواصل مع الشركاء الرئيسيني يف األمم املتحدة والشركاء يف التنمية (اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية  •

األغذية العاملي ومبادرات التنسيق مثل شبكة األمم املتحـدة لتعزيـز التغذيـة / مبـادرة اجلهـود املتجـددة ملكافحـة اجلـوع  وبرنامجللسكان 
التنفيـذ الشـاملة اخلاصـة أو خطـط  التغذيـة متعـددة القطاعـات) بشـأن وضـع وتنفيـذ خطـط ومـا إىل ذلـكالتغذية لـدى األطفـال ونقص 
 وتنفيذها.األمهات والرّضع وصغار األطفال  بتغذية

 
 :قضايا التغذية بأولويات التنمية الوطنية /إدماجلفهم كيفية ارتباط

 .الوطنية املتعلقة بالزراعة واألمن الغذائيالسياسات واالسرتاتيجيات واخلطط  •
 .مع الرتكيز على العناصر اخلاصة بالتغذية -السياسة الصحية الوطنية وخطة العمل  •
 الرتكيز على اجلوانب اخلاصة بالتغذية. -سياسة التعليم الوطنية وخطة العمل  •
 .التغذية من أجلااللتزامات الوطنية اليت مت التعهد هبا يف إطار عقد األمم املتحدة للعمل  •
 .طط التنمية القطاعية الرئيسية األخرىخ •
 .خطة التنمية الوطنية أو اسرتاتيجية احلد من الفقر •
 .االسرتاتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة •
 .واالستجابة للكوارثطط االستعداد الوطنية إلدارة الطوارئ خ •
 .وطنية عن املراهقني والشباب واملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسانالتقارير ال •
 .ةدون الوطني خطط التنمية •
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SECTION 3. Getting started 

 
 
 

 القسم الرابع
 المضي قدماً 

 
 

 النتائج لتحقيق نتحسّ الالتعّلم و  4-1
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 النتائجلتحقيق ن تحسّ الالتعّلم و  4-1
تســتند يف املقــام  أدلــة متزايــدة علــى تطبيقهــا ومثــةليســت جديــدة،  واملتعلقــة بالتغذيــة تعــددة القطاعــاتاملالــربامج واملبــادرات إّن 

الـرغم  یناجحة، مبا يف ذلك يف إطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة. وعلـالقطرية ال تاالباحل اخلاصة دراساتالاألول إىل 
 متعـــدد �ـــجاتبـــاع  یمـــن القـــدرة علـــ دّ حيـــمـــا  للقطاعـــات وفًقـــاعـــام  بوجـــهمـــن أن وکـــاالت األمـــم املتحـــدة واحلکومـــات منظمـــة 

، مبــا يف ذلــك دعــم مبــادرة القطــريســتوى امل یعلــلتعزيــز التغذيــة فــإن إنشــاء شــبکة األمــم املتحــدة  ة،لتغذيــتعمــيم ال القطاعــات
فــإن ، وعليــه. يف بلــدان متعــددة ةيجســرتاتيســهل هــذه االاجلهــود املتجــددة ملكافحــة اجلــوع ونقــص التغذيــة لــدى األطفــال، قــد 

 التغذيــة مفهــوم لتعمــيم دةطريقــة موحــيقتضــي اتبــاع  التغذيــة إىل األمــام األمــم املتحــدة للعمــل مــن أجــل عقــد دفــعاإلســهام يف 
 .مستمرة بصفةوالتعلم والتحسني اسرتجاع املعلومات ، مبا يف ذلك مستمر على حنو منهجية من أجل حتقيق النتائجة إدار و 

إل�ـاء سـوء  تعزيـز التغذيـةا يف حركـة بلـدً  59 اليـوم يف ازديـاد إذ يشـاركاملتعلقة بالتغذيـة لربامج واملبادرات لدعم الزخم كما أن 
مبــادرة ، مبــا يف ذلــك لتعزيــز التغذيــةالتغذيــة جبميــع أشــكاله مــن خــالل �ــج متعــدد القطاعــات. وتشــكل شــبكة األمــم املتحــدة 

 املبـني يف علـى النحـو ، زيـز التغذيـةتعا ال يتجـزأ مـن حركـة ، جـزءً اجلهود املتجددة ملكافحة اجلوع ونقص التغذيـة لـدى األطفـال
الـــدويل الثـــاين املعـــين بالتغذيـــة  د املـــؤمتر). وقـــد ولّـــ2020-2016( تعزيـــز التغذيـــةلشـــبكة األمـــم املتحـــدة لاجلديـــدة االســـرتاتيجية 

 وکـاالت تتخـذ. واليـوم، راملـؤمتهـذا املـؤمتر التزامـات  هـذايف  املشـاركةائـة والسـبعون اعتمدت البلدان املإذ ا، ا إضافيً زمخً  نتائجهو 
أصــحاب  عيــوالتعــاون مــع مج قياألمــام، بالتنســ یإلــ ةيــجــدول أعمــال التغذلــدفع  مل يســبق هلــا مثيــل اتمبــادر  املتحــدة األمــم

 .والوطنية واإلقليمية العاملية اتياملستو  یعل ينيسيالرئ ةيالتنم يف شرکاءالاملصلحة و 

) وإطـار األمـم املتحـدة للمســاعدة املوحـديف التحليـل القطـري (مثـل التقيـيم القطــري  االعتبـارات املتعلقـة بالتغذيــةإدمـاج  ويعتـرب
، ينبغـي تعــديل الـربامج واملشـاريع وخطــط العمـل علــى ولالسـتفادة الكاملـة مــن إمكانياتـها علـى هـذا الــزخم. هاًمــ اإلمنائيـة مثـاالً 

تصـميم  هـذه الـدروس يف مـنيسـتفاد الرصـد والتقيـيم. كمـا ينبغـي أن  عن طريـق املستخلصةإىل الدروس  استناًدا ساس منتظمأ
السياسـات، مبـا يف ذلـك السياســات  ةأو إعـادة صـياغ ةصـياغ تـتم هالتأكـد مـن أنـ أيًضـاالـربامج واملشـاريع اجلديـدة. ومـن املهـم 

(مثــل السياســات املتعلقــة بالتجــارة واحلمايــة االجتماعيــة والزراعــة والتعلــيم والصــحة)  الــيت ال تتعلــق بالتغذيــة ولكنهــا تــؤثر فيهــا
 التغذية. على حنو يفيد املتوفرة األدلةو  والتجارب القائمة املستخلصةإىل الدروس  استناًداا تدرجييً 

 ).4انظــر الشــكل ( ورة احليــاةد و�ــج ،القائمــة علــى النتــائج بــاإلدارةن والــتعلم والتحّســ ويشــار إىل هــذه العمليــة اجلاريــة للعمــل
قدرة املنظمة واألفراد على اختـاذ قـرارات  أيًضايعزز  بل ،وحسب الربامج واملشاريع القائمة نتائجعلى حتسني ال يساعد التعلم ف

 أفضل يف املستقبل.



 املضي قدًما: بعار القسم ال
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 التغذية طوال دورة احلياة :4الشكل 
 التغذية كنقطة انطالق حتسني

 للتنمية املنصفة واملستدامة

 
 

 
 ,Darnton-Hill Iمســتخرج مــن تقريــر مــوجز عــن سياســة منظمــة الصــحة العامليــة بشــأن الســمنة لــدى األطفــال باالســتناد إىل أرقــام املصــدر: 

Nishida C, James WPT .A life course approach to diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. .Public 
Health Nutr 2004;7:101-21 

 
 

أن تسـتفيد اسـتفادة   أيًضـادفع جدول أعمال التغذية إىل األمام، ينبغـي ألفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة بويف ما يتعلق 
الـيت متـت صـياغتها  وهتدف وثيقة هـذا الربنـامجكاملة من برنامج عمل عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية. 

املبــادرات املســتقلة للحكومــات وشــركائها املتعــددين وتــربط  مــن خــالل عمليــة شــاملة ومســتمرة وتعاونيــة تســتند إىل
بينها، إىل تيسري وتشجيع االلتزامات القطرية احملددة اليت تتعلق بالتغذية وتتناسب مع اخلطط الوطنيـة. وتشـمل هـذه 

عـــن توجيهـــات بشـــأن اجملـــاالت  فضـــالً وحتســـني النتـــائج يف إطـــار املســـاءلة،  اشـــرتاطات تبـــادل املعـــارف أيًضـــاالوثيقـــة 
؛ وجمـــاالت وأدوارهـــاأصـــحاب املصــلحة غريهـــا مــن الـــدول األعضــاء و  وطـــرق مشــاركةاألولويــة؛ للعمـــل ذي الرئيســية 

 العمل ووسائل التنفيذ.
 

 

والسمنة عند البطن  السمنة
وداء السكري وأمراض 

 القلب والشرايين

  سوء التغذية
 لدى 
 البالغين

 زيادة متدنية
 في الوزن أثناء الحمل

االجتماعية العوامل 
 والبيئية

 التغذية سوء
 عاألجنة والرضّ لدى 

 التغذية سوء
 التغذية سوء لدى المسنين

 األطفاللدى 

 التغذية سوء
 المراهقينلدى 

 الوزن المتدني عند الوالدة 
 الجسم إلى الخطر وتعرض تركيبة

 عدم كفاية أساليب التغذية

 الوفياتارتفاع معدل 

 تراجع القدرة 
 على الرعاية

 النمو

 السريع....

نمو استلحاقي 
 ...غير مناسب

عدم كفاية تغذية 
 الجنين

 عدم كفاية األغذية والصحة والرعاية

 انخفاض القدرات الفكرية
 وانخفاض األداء المدرسي

 عدم كفاية األغذية
 والصحة والرعاية

 انخفاض القدرات الفكرية
 عدم كفاية األغذية والصحة والرعاية وانخفاض األداء المدرسي

 ارتفاع معدل 
 وفيات األمهات
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SECTION 4. Moving ahead 

 
 
 

 الحقالم
 

 التغذية  مفهوم أدوات تعميم -لفأ
  وضع خارطة الطريق إلشراك األطراف الخطوة األولى:

 
 دعم التحليل القطري الخطوة الثانية:
 إعداد الخطة االستراتيجية ووضع مصفوفة النتائج الخطوة الثالثة:

 
 الرصد والتقييم الخطوة الرابعة:

 

  التزامات قطرية محددة وقابلة للقياس ويمكن بلوغها وواقعية وحسنة التوقيت -اءب
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  تعميم مفهوم التغذيةأدوات  -لفأ
 

 وضع خارطة الطريق إلشراك األطراف الخطوة األولى:

 
 
 

 1-1نقطة الدخول 
 التحليل القطري القائمة من منظور التغذية عملياتاستعراض 

 
 

 اإلجراءات
الرئيســية  التغذيــة مشــاكلونطــاق مــن خــالل حتديــد حجــم  إليــهقيمــة  وإضــافةاســتعراض العمــل التحليلــي القطــري القــائم تعزيــز 

اخلاصــة بالتغذيــة ذات األولويــة وتعزيــز األنشــطة والفــرص لتحســني حالــة التغذيــة  أوجــه القصــورعــن  فضــالً وإمكانيــة معاجلتهــا، 
 .يف العمل التحليلي القطري القائماليت مت تسليط الضوء عليها  واملراعية هلا

ـــة (مبـــا يف ذلـــك و  ـــه ) اســـتخدام األســـئلة الـــواردة أالوكـــاالت غـــري املقيمـــةميكـــن ألعضـــاء أفرقـــة األمـــم املتحـــدة القطري ـــاه لتوجي دن
، كجــزء مــن اجلهــات املاحنــة الرئيســيةحلكــوميني الرئيســيني وأصــحاب املصــلحة مــن املناقشــات مــع النظــراء او  املناقشــات الداخليــة

النطــاق والعمــق والوقــت،  داســتعراض حمــدو  كــلينبغــي أن يكــون  و اســتعراض العمــل واالســرتاتيجيات التحليليــة القطريــة القائمــة. 
وترد جمموعة مـن مصـادر املعلومـات  وأن يساعد على حتديد نقاط دخول حمددة للتحليل القطري الذي تدعمه األمم املتحدة.

 .املرفقيف �اية هذا  الوارد ضمن اإلطار اليت ميكن استخدامها لتوجيه مثل هذا االستعراض يف النص
 

 المثال
التغذية، وخطـة التغذيـة ب اخلاصة تعددة القطاعاتاملاستخدم أعضاء فريق األمم املتحدة القطري يف نيبال نتائج االستعراضات 

(الــيت مت إعــدادها مبــا يتماشــى مــع إطــار عمــل تعزيــز التغذيــة العــاملي)، وســاعدوا يف مجــع املزيــد مــن  تعــددة القطاعــاتاملالوطنيــة 
 املعلومات والبيانات عن أوجه ضعف التغذية ورسم خريطة الوكاالت اليت تدعم املشاريع والربامج اخلاصة بالتغذية.

 
 األسئلة التوجيهية

حتديـد االحتياجـات والفـرص علـى تركيـز اسـتعراض العمـل التحليلـي القطـري القـائم  علىعدة ممت األسئلة التالية للمساصُ 
هــذه األســئلة  عــن لنامجــةاملعلومــات ا اســتخدامد. وميكــن ســوء التغذيــة الرئيســية يف الــبال مشــاكلمبعاجلــة  املرتبطــةوالقــدرات 

 األســئلةجمموعــة إىل  األســئلة وتنقســمالتوجيهيــة لتعزيــز اســتدامة املبــادرات اإلمنائيــة الوطنيــة وغريهــا مــن املبــادرات اإلمنائيــة. 
 اخلاصــة جــراءاتاإلجمموعــة أنشــطة تعزيــز و القائمــة مــن أجــل تعزيــز التغذيــة،  واخلطــطبنظــام املعلومــات والسياســات  بطــةتاملر 
 يف ، مبــا يف ذلــكاإلجــراءاتأوجــه تــآزر بــني هــذه اجملموعــات مــن  تنشــئالفــرص الــيت قــد جمموعــة ، و واملراعيــة هلــاالتغذيــة ب

 .اإلنسانيةالسياقات 
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 قائمة األسئلة التوجيهية
 
 حجم وشدة سوء التغذية بجميع أشكالها  -1
 

املعديـة  غـري واألمـراض والسـمنةنقـص التغذيـة  -د يف الـبال املتعـددة املوجـودة ا هـو حجـم وشـدة أشـكال سـوء التغذيـةم •
 الغذائي ونقص املغذيات الدقيقة؟ بالنمطاملرتبطة 

 واجملتمـع واالقتصـادلسوء التغذية، وآثار سوء التغذية علـى الصـحة العامـة  والرئيسيةما هي األسباب املباشرة واألساسية  •
 ؟ديف البال

وعوامـل  ةيـعـبء سـوء التغذاملتعلقـة ب ةالوطنيـ تاهـااالجت السـتنباط خاص بالتغذيـة معلومات نظاماملعين  البلد لدىهل  •
 مــــا يتعلــــق ختــــاذ قــــرارات مســــتنرية يفال ونشــــرها اإلبــــالغ عنهــــاو  املعلومــــات هــــذه حتليــــل يــــتم لهــــو  ؟هبــــ اخلطــــر املرتبطــــة

 ؟السياساتب
ــ بــنقص املتعلقــة اخلطــر بعوامــل اخلاصــة ملعلومــاتهــل تتــوافر ا •  ريواألمــراض غــ والســمنة قــةيالدق اتيونقــص املغــذ ةالتغذي

 ؟الغذائي بالنمطاملرتبطة  ةياملعد
ـــتم  • ـــة (مثـــل الـــدخل نـــوع البيانـــات حســـب العمـــر و  تصـــنيفإىل أي مـــدى ي اجلـــنس واملتغـــريات االجتماعيـــة والدميوغرافي

 ومكان اإلقامة)؟ اإلثيناالنتماء والتعليم و 
 احملددات االجتماعية واالقتصادية األوسع نطاقا؟ بشأنفرة اما هي البيانات املتو  •
 
 االستجابة الحتياجات التغذية -2
مثـل ( والبيئيـة للصـحة والتغذيـة واالقتصـادية االجتماعيـةاحلالية واملتوقعة اليت تعـاجل احملـددات  اإلمنائية التدخالتما هي  •

املتعلقــة  تــدابريال، واملســاواة بــني اجلنســني، وامليــاه والصــرف الصــحي، و االجتماعيــةاحلــد مــن الفقــر، والتعلــيم، واحلمايــة 
ــ وضــع العالمــاتالبيئــة الغذائيــة مثــل ب هــل و الــيت تعــزز الــنظم الغذائيــة الصــحية)؟  املاليــة نظيميــة أوالت واألدوات ةالتغذوي

 التغذية وحمدداهتا؟ يف أ�ا تؤثر بشكل ملموسللتغذية اليت ثبت  املراعيةداخل القطاعات  جارية تدخالتهناك 
املخـاطر أو معاجلـة تقيـيم  هـل متساعدة األمم املتحدة من أجل التنميـة، مب حتظىيف إطار القطاعات ذات األولوية اليت  •

 املتعلقـة بالتغذيـة ةياألساسـ اإلجـراءات یعلـ زرتکيـهل يـتم الو  يها؟ تعود علأو الفوائد اليتالتنمية املستدامة اليت تواجهها 
اخلالصـة الوافيـة عـن اإلجـراءات شـارة إىل تـتم اإلهـل و ؟ 2013 الصـادرة يف عـام عن التغذيـة Lancetاحملددة يف سلسلة 

�ـج متعـدد القطاعـات مـع الرتكيـز علـى  يشـدد علـىالـذي  تعزيـز التغذيـةإطـار عمـل  تتم مراعـاة؟ وهل من أجل التغذية
 ؟الطفل حياةيوم من  ألفأول 

 
 هاتعزيز وفرص الحتياجات التغذية  مستدام على نحوو االستجابة بفعالية  إمكانيةالقدرات:  -3

علـى  الحتياجـات التغذيـة متعـددة القطاعـاتسـتجابة الين ودون الـوطين ما هـي القـدرة احلاليـة علـى املسـتويني الـوط •
حتســني القصــري والطويــل)، وكيــف ميكــن  يناألمــدنطــاق واســع بطريقــة منســقة ومتســقة وفعالــة ومســتدامة (أي علــى 

 ؟هذه القدرة
هـل و أدلة على أوجه التـآزر القائمـة؟  لتوليدهل هناك فرص و القطاعات؟  بنيفرص التآزر  استغاللهل يتم بالفعل  •

 ؟بوضوحمت حتديد فرص جديدة 
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ـــة ســـكانهلتحليـــل املعلومـــات املتعلقـــة هـــل البلـــد جمّهـــز مبـــا فيـــه الكفايـــة  • الضـــعف  أوجـــه، مبـــا يف ذلـــك التغذويـــة حبال
م املتحـدة للعمـل مـن أجـل عقـد األمـ غايـاتحتقيـق  لضـمان، واستخدام النتائج إلعـداد اسـتجابات فعالـة واملخاطر

 كافية يف هذا الصدد؟البشرية التحليلية التقنية و القدرة ال تتوافرهل و  ؟املستدامةوأهداف التنمية  التغذية
هـل يقــرتح العمـل التحليلــي القطـري احلــايل وجــود فـرص إضــافية؟ وإذا كـان األمــر كــذلك، مـا الــذي يتعـني القيــام بــه  •

 لالستفادة من هذه الفرص؟
 املبادرات ذات الصلة؟ما هي املوارد املالية املطلوبة للتكيف مع تغري املناخ و  •
 ؟من موارد ما الذي ينبغي القيام به لتعبئة هذه املوارد وغريها •
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 2-1نقطة الدخول 
 ةرسم خريطة عملية التخطيط الوطني العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين في

 
 اإلجراءات

امليزانيـــة و  التخطـــيط اإلمنـــائيدورات العمـــل مـــع أصـــحاب املصـــلحة املعنيـــني لتحديـــد الفـــرص املتاحـــة إلضـــافة قيمـــة إىل 
مــن  ا، بوصــف هــذا العمــل جــزءً االعتبــارات املتعلقــة بالتغذيــةالوطنيــة مــن خــالل ضــمان أن تتضــمن املبــادرات اإلمنائيــة 

افة قيمـة الفهم احلايل لعمليـة التخطـيط الوطنيـة وإضـ تعزيزواهلدف من ذلك هو  ية.عملية التخطيط الوطن خريطةرسم 
التغذية والدور اهلام تعزيز  اإلمنائية اليت من شأ�ايف املبادرات  وضحمن خالل حتديد الفرص املتاحة للنظر بصورة أإليه 

 .التنمية املستدامة حتقيق باجتاهتسريع وترية التقدم  يفتحسني التغذية ل
 

 المثال
ـــة دوليـــةأنشـــأت حكومـــة بـــريو  وقـــد مبشـــاركة احلكومـــة واجملتمـــع املـــدين،  متعـــددة القطاعـــات مســـاحات تعبـــري حكومي

يف جمـال احلـد املرجـوة نتـائج ال حتقيـقوالـرؤى واألهـداف املشـرتكة للعمـل املشـرتك مـن أجـل الفهـم علـى تيسـري  تساعد
 من سوء التغذية املزمن لدى األطفال.

 
 األسئلة التوجيهية

التخطــيط الــوطين مــن خــالل تســليط الضــوء علــى عمليــة  رســم خريطــةاألســئلة التاليــة علــى تركيــز  عــن اإلجابــةستســاعد 
 .انطاقً  سوء التغذية جبميع أشكاله يف سياق أهداف التنمية املستدامة األوسعباحلد من الفرص لزيادة االهتمام 

 
 

 قائمة األسئلة التوجيهية
 

 المعلومات األساسية -1
االسرتاتيجية الوطنية للحـد مـن الفقـر وخطـط التنميـة الوطنيـة، واسـرتاتيجية احلـد مـن  الوثائقهل تتم مراعاة التغذية يف  •

الكوارث، وخطط التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معها، والسياسات واخلطط القطاعية األخرى (مثل الصحة 
 والزراعة واألمن الغذائي والتعليم واحلماية االجتماعية)؟

يف إطـار عقـد  حسـنة التوقيـتو  واقعيـةو  ميكـن بلوغهـاو  قابلـة للقيـاسو  سياسـة حمـددةلتزامـات هل سبق للبلد أن قام بال •
هــل تتــوافر عمليــات تنســـيق و ل البلـــد عضــو يف حركــة تعزيــز التغذيـــة؟ وهــ 8األمــم املتحــدة للعمــل مـــن أجــل التغذيــة؟ 

رها، وهل مت إدراجها يف عملية إطـار وآليات ومنصات متطورة إلعداد التقارير املرحلية القطرية والبالغات الوطنية ونش
 األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية؟

 
 

                                                           
 ملزيد من املعلومات بشأن االلتزامات لسياسة حمددة وقابلة للقياس ميكن بلوغها وواقعية وحسنة التوقيت اء"ب"ق لحاالطالع على املالرجا   8
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 ية وتنفيذها و سياسات التغذالتخطيط   -2
علـى  عليـاعلى مجيع أشكال سوء التغذية من خالل �ج متعـدد القطاعـات أولويـة نحت مسألة القضاء مُ إىل أي مدى  •

 املستوى القطري؟
 واالســـرتاتيجيات واألهـــداف األولويـــات تتضـــمن األطفـــالهـــل هنـــاك خطـــة وطنيـــة شـــاملة بشـــأن تغذيـــة الرضـــع وصـــغار  •

لضـــمان التنســـيق  الالزمـــة اآلليـــاتكـــذلك، مـــا هـــي   األمـــرالقطاعـــات؟ إذا كـــان  ةمتعـــدد هـــذه اخلطـــةهـــل و واملؤشـــرات؟ 
مــع توصــيات إطــار عمــل املــؤمتر  هــذه اخلطــة هــل تتماشــىو ؟ وتلــك املراعيــة هلــاوالــرتابط بــني املبــادرات اخلاصــة بالتغذيــة 

 الدويل الثاين املعين بالتغذية؟
 ما هي هذه التدخالت؟و  ؟واملراعية هلا ةيللتغذ ةيالتدخالت األساسعزيز وت ذيلتنف ةوطني خطةهناك  له •
هـل هنـاك و كذلك، هل تتماشى هذه اخلطط مع خطة التغذية الوطنيـة؟   األمرإذا كان و ؟ للتغذية خطط حملية هناكل ه •

 يف التنفيذ؟ وأوجه القصورمعلومات عن كيفية حتديد هذه التدخالت، والتقدم احملرز حىت اآلن، 
 ا، هـل يرأسـهوجـدتإذا  ؟يعادهلـاأو مـا  معنيـة بالتغذيـة متعددة القطاعات ةيوطن قيتنسجلنة أو  توجيهية جلنةهل هناك  •

 ؟يتمتع باملؤهالت ذات الصلة الالزمةفرد 
 ؟حشد وترتيب أولويات التمويلفرص  احلد األقصى منحتقيق  تميهل  •
 التنمية املستدامة؟و  بني التغذيةالروابط بما يتعلق  ما هو مستوى الفهم يف •
 التغذية؟ مفهوم الوطنية نقطة دخول لتعميم املستدامةهل تعترب سياسة التنمية  •

  
 نظام االستجابة الحتياجات التغذية  -3

 هبا؟وعوامل اخلطر املرتبطة  التغذيةشارك املعلومات لرصد حالة تيسية وتالرئ القطاعات تتعاونهل  •
م دجمهـــا يف جهـــود التنميـــة الوطنيـــة يـــت وهـــل ا؟تعاونًيـــ اجهـــدً واملبـــادرة  الحتياجـــات التغذيـــةيـــة الوطن االســـتجابة متثـــلهـــل  •

 والقطاعية؟
، ســواء يف ســياق التنميــة أو يف حــاالت الطــوارئ، جبهــود يــةو التغذ حتياجــاتالل إلــی أي مــدى تــرتبط خطــط االســتجابة •

هـل و طويلـة األجـل؟ الري ذلـك مـن بـرامج التنميـة غـ أو الکوارث خماطر من احلد أو الطوارئ حلاالت واالستجابة التأهب
 واضح لعمل األمم املتحدة بشأن التغذية يف حالة الطوارئ؟ مسارهناك 

يف حتديد أولويات التدخالت واإلجراءات الرئيسـية الـيت  أوجه القصورلتحديد هل أجريت حتليالت للميزانية والتكاليف  •
 تعاجل األسباب املباشرة واألساسية لسوء التغذية؟

 
 األسئلة أعاله، يمكن تحديد التحديات التالية: عنعند اإلجابة 

تتوىل تنسيقه الوزارات مثل التخطيط واملالية للتصدي لسـوء  متكاملبضرورة اتباع �ج حكومي  املتزايدعرتاف االأن  مع •
واحـدة  خمتصـة وزارةإىل ض يف كثـري مـن األحيـان فـوّ يزال يـة يف جمـال التغذيـة ال يـهـود احلكوماجل حمـور تركيـز التغذية، فإن

 الرعاية االجتماعية واملرأة والتنمية)؛ وزارة األمن الغذائي، أووزارة الزراعة و (مثل وزارة الصحة أو 
ــ مســتوىقــد يكــون  • النمــو االقتصــادي و البشــرية واحلــد مــن الفقــر  لتنميــةإىل ا بالنســبةالتغذيــة  أمهيــة واملعرفــة بشــأن وعيال

 ا؛الفقراء منخفضً الذي يراعي مصاحل 
، وباملثـل فـإن غـري ملبـاة الصـحة اعـتالل مـن هبـااجة إىل حتديد التكاليف احملتملة لسـوء التغذيـة ومـا يـرتبط احل تزالقد ال  •

 ؛أيًضابني القطاعات قد تكون غري معروفة املشرتكة احللول املثبتة  لتعزيزالفوائد االجتماعية واالقتصادية 
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 قد تكون الدعوة واحلوار لزيادة اإلرادة السياسية ملكافحة سوء التغذية ضعيفة؛ •
مثـــل الصــــحة والزراعـــة والتعلــــيم واحلمايــــة ( قطاعــــات متعــــددة بـــهتضــــطلع بالــــدور احلاســــم الـــذي  االعـــرتافيــــتم  القـــد  •

 واهليئات الفرعية يف احلد من سوء التغذية؛ االجتماعية)
 التحدي املتعلق بالتنفيذ (مثل التمويل وقياس أثر تدابري السياسة العامة)؛ •
(مثــل الزراعــة والتنميــة الريفيــة  امعلــى حنــو مســتد ؤسســي وتعزيــز القــدرات عــرب القطاعــات الرئيســيةاملتعزيــز الاحلاجــة إىل و  •

 والصحة واملياه واملرافق الصحية وغريها) وعلى املستويات ذات الصلة.
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 3-1 نقطة الدخول
 إضفاء البعد التغذوي على تحديد المزايا النسبية/ أوجه القصور النسبية لفريق األمم المتحدة القطري

 
 

 اإلجراءات
تحسـني التغذيـة يف لحتليـل املخـاطر والفـرص و  التغذيـة أوجـه ضـعفتقيـيم على املتحدة القطري  األممفريق  قدرةمان مراعاة ض

االسـتفادة املتحـدة القطـري. وميكـن  األمـمهبـا فريـق  يتسـمالـيت  القصـور وأوجـهسياق التنمية املستدامة، يف تقيـيم املزايـا النسـبية 
أين وكيف ميكن  واختيارالفهم املتزايد الناجم عن هذا التقييم عند حتديد أولويات إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية  من
 التغذية لدى فريق األمم املتحدة القطري.ب اخلاصة قدراتالزيز تع
 

 المثال
بالتعـــاون الوثيـــق مـــع و  فريـــق األمـــم املتحـــدة القطـــري بتنســـيق مــنلتغذيـــة عـــن ايف إثيوبيــا، تعقـــد اجتماعـــات مواضـــيعية منتظمـــة 

ة كــّل الرتكيــز علــى تنســيق أنشــط احنــة، مــعتشــارك فيهــا وزارة الصــحة والقطاعــات األخــرى ذات الصــلة والوكــاالت املو احلكومــة 
 .منها

 
 األسئلة التوجيهية

النظـر يف قـدرات  لتشـملاملتحـدة القطـري  األمـمامليـزة النسـبية لفريـق توسـيع نطـاق الواردة أدنـاه علـى ضـمان  األسئلةستساعد 
قضـايا التغذيـة بمـا يتعلـق  يف ومهاراته املتحدة القطري األممعن معارف فريق  فضالً املتحدة على نطاق أوسع،  األمممنظومة 

بـادرات تنميـة مأن تفيـد  ومـن شـأن هـذه األخـريةيف القـدرات.  القصـورحتديـد أوجـه  أيًضـا سـيتمو التنمية البشرية. وما يربطها ب
 القدرات الالحقة.

 
 قائمة األسئلة التوجيهية

يف  االعتبـــارات املتعلقـــة بالتغذيـــةاملتحـــدة القطـــري مهمـــة مســـاعدة احلكومـــة يف إظهـــار  األمـــمفريـــق  إىل توكلـــأُ هـــل  •
 ختطيطها وأنشطتها التنموية؟

 ؟واملمكنة القائمةمن حيث اخلربة واملوارد  القدرة على تقدمي هذه املساعدةباملتحدة القطري  األممفريق  يتمتعهل  •
نشـطة تلـك الالزمـة أل مثـل قد تکون مطلوبـة دةيأي موارد جد ديتولل ةيإمکان القطري ألمم املتحدةا قفريهل لدى  •

 ؟لألمم املتحدة كةاملشرت  التنفيذودعم لربجمة ا
 يفاآلخـرين  شـركاءأداء الاملتحـدة القطـري أفضـل مـن  األمـمفريـق  من املمكن أن يكون فيها أداءما هي الطرق اليت  •

اخلطـــوط أحـــدث  عمبـــا يتماشـــى مـــ يـــةو حتياجـــات التغذاللاســـتجابة شـــاملة يف تـــوفري املســـاعدة  مـــن حيـــثالتنميـــة 
 أولويات التنمية الوطنية؟عن  فضالً  العاملية التوجيهية وأطر العمل

ــــر ف إىل أي مــــدى يعتــــرب ة،يالنســــب ةيــــمــــن الناح • ــــه املتحــــدة األمــــم قي فــــرص المعاجلــــة  القطــــري يف وضــــع جيــــد يؤهل
للقـدرات الـذايت  ميـييف التق حتديـدها، مبا يف ذلك تلك الـيت مت احملددة املتعلقة بالتغذية وأوجه القصور واالحتياجات

 ؟الوطنية
أيــن تتمتــع منظومــة األمــم املتحــدة (الــيت تغطــي كامــل نطــاق اخلــربات التحليليــة واملعياريــة والتقنيــة والتشــغيلية ملنظومــة  •
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 وفًقــا اســوء التغذيــة جبميــع أشــكاهل ظــاهرة احلــواجز أمــام تقــدمي املســاعدة ملعاجلــة لتــذليلاألمــم املتحــدة) مبيــزة نســبية 
 الفرص؟ انتهازللسياق القطري، مبا يف ذلك 

 ؟القصورأوجه هذه املزايا ومعاجلة  لالستفادة إىل احلد األقصى منالقدرات  تطويرأين وكيف جيب  •
 املسـاعدةتقـدمي  يف القصـور ملعاجلـةاليت تتمتع مبيزة نسـبية  املقيمة وغري املقيمةوالصناديق والربامج  الوكاالتهي  ما •

 ؟انتهاز الفرصذلك  يف مباسوء التغذية،  ملعاجلة
اإلدارة الرشـيدة الـيت تتمتـع مبيـزة نسـبية لتعزيـز عمليـات  األمـم املتحـدة وکاالتشرتكة بني ما هي املبادرات واألطر امل •

 اليت تقودها احلکومة؟ اخلاصة بالتغذية، مبا يف ذلك آليات التنسيق متعددة القطاعاتلتغذية ل
 قد تکون مطلوبة؟ دةيأي موارد جد ديلتول ةري کب  ةيإمکانتتمتع باليت  مةياملق ريوغ مةاملقي الوکاالتا هي م •
 وتـذليل  لتحقيق احلد األقصى من املزايـاالقدرات  تطوير، أين وكيف جيب املقيمة وغري املقيمة لوكاالتإىل ابالنسبة  •

 احلواجز؟



 مذكرة توجيهية بشأن إدراج التغذية يف إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية
 

42 
 

 
 

 ة األولىو موارد إضافية للخط
 

الوطنيــة مــن منظــور التغذيــة ة ومنصــات الــتعلم التاليــة معلومــات إضــافية عــن فهــم عمليــات التخطــيط يــنتجــات املعرفاملر تــوفّ 
 وتقييم املزايا والقدرات النسبية ملنظومة األمم املتحدة وفريق األمم املتحدة القطري.
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لإلجـراءات الـيت تتخـذها األمـم املتحـدة لـدعم البلـدان  اتوجيهيً  اإطارً متثل هذه الوثيقة 
احلــد مـن ســوء التغذيــة. وتــوفر  علــى صــعيديف حتقيـق األهــداف الوطنيــة وإحــراز تقـدم 

ا شـامال لـألدوات واملـوارد املتاحـة لتعزيـز القـدرة الوطنيـة علـى عرًضـ أيًضـااالسـرتاتيجية 
 :دة، على النحو التايلفعالية شبكة األمم املتحلإدارة التغذية بصورة رشيدة و 

جتمـــع هـــذه األداة املؤلفـــة مـــن  عامـــة متعـــددة القطاعـــات عـــن التغذيـــة: لمحـــة )1(
شــرائح مصـــورة ولوحـــات متابعـــة حتليـــل الوضـــع، البيانـــات املتعلقـــة بالتغذيـــة عـــرب 
القطاعات وتعيـد جتميعهـا للتوصـل إىل فهـم مشـرتك حلالـة التغذيـة يف بلـد معـني 
(مبا يف ذلك البيانات املصنفة حسب نـوع اجلـنس والعمـر والتحليـل اجلنسـاين). 

حتليل الوضع املؤشرات الرئيسـية املتعلقـة بالتغذيـة، وتبـني تلخص لوحات متابعة 
 التغذية وشدهتا، وكذلك اجتاهاهتا على مر الزمن. مشاكلحجم 

تســتعرض هــذه اللمحــة العامــة املؤلفــة مــن  والخطــة: اســةيالس عــنعامــة  لمحــة )2(
برنـــــامج إكســـــل ومنـــــوذج حتليلـــــي بصـــــيغة  صـــــفحة تســـــجيل األهـــــداف بواســـــطة

ذات  ةيجيواالســــرتات ةياســــاتيوالس ةيــــميوالتنظ ةالقانونيــــ العمــــل ، أطــــرباوربوينــــت
 ديـ) وذلـك مـن أجـل حتدودون القطاعيـة ةيـتعـددة القطاعـات والقطاعاملالصلة (
 التغذية. الةإبرازها حلمدى 

إىل  : يهــدفالتغذيــةواألنشــطة الخاصــة ب صــحاب المصــلحةأل خــرائطرســم  )3(
مـــن املتصـــلة بالتغذيـــة جـــراءات األساســـية اإلتـــوفري معلومـــات نوعيـــة وكميـــة عـــن 

اجلغـرايف) املوقـع املسـتفيدة و اجلهـة والتغطيـة ( واملكـان اجلهـة الفاعلـةخالل تقيـيم 
وآليات التسليم. وميكن القيام بعملية رسم اخلرائط على املستويني الوطين ودون 
 الــوطين، واملســاعدة يف تنســيق مبــادرات رســم اخلــرائط املوازيــة بإشــراك أصــحاب

 املصلحة املتعددين.

ن وكــــاالت األمــــم متّكــــ :ةيــــقائمــــة األمــــم المتحــــدة لألنشــــطة الخاصــــة بالتغذ )4(
ا املتحــدة يف بلــد مــا مــن تقيــيم الــدعم الغــذائي الــذي تــوفره األمــم املتحــدة حالًيــ

حتياجــات االتلبيـة اجلغرافيـة ومقارنـة مـا جيـري تقدميـه لاملنطقـة حسـب املواضـيع و 
 أوجـــه القصـــورحتديـــد  يفهـــدفها  يتمثـــل. ومـــن مث التغذيـــةاملتصـــلة بتحـــديات الو 

والفــــرص لزيــــادة التــــآزر. كمــــا تتأكــــد قائمــــة األمــــم املتحــــدة لألنشــــطة اخلاصــــة 
مـع أولويـات  للتغذيـة املتحـدة األمـم تـوفرهمدى توافق الدعم الذي من  ةيبالتغذ

 (إن وجدت). خطة العمل الوطنية للتغذية

رؤيـة مشــرتكة يبـّني : التغذيـة بشـأن المتحـدة اسـتراتيجية/جدول أعمـال األمـم )5(
لألمم املتحدة ملعاجلة سوء التغذية على املستوى القطري يف إطار اخلطة الوطنية 

ألنشـــطة يســتفيد مــن النتــائج املســـتمدة مــن قائمــة األمــم املتحــدة لو للحكومــة. 
الت ا ملعاجلة اجملالتغذية، وحيدد كيفية عمل وكاالت األمم املتحدة معً اخلاصة با

 ذات األولوية. أوجه القصورو 

UN Network for SUN Strategy (2016- 
2020). Rome: WFP 2016, in its capacity 
as host agency of the UN Network for 
SUN/REACH Secretariat. 

 

 يل:الوثيقة متوافرة على العنوان التا
 http://www. reachpartnership.org/ 
documents/312104/27bdd2f5-43e8-

.ce7b950d4b05-8276-453b 
 و

 

http://scalingupnutrition.org/sun- 
supporters/un-network-for-sun/un- 
network-for-sun-tools-and-resources/ 

http://www.reachpartnership.org/documents/312104/27bdd2f5-43e8-453b-8276-ce7b950d4b05
http://www.reachpartnership.org/documents/312104/27bdd2f5-43e8-453b-8276-ce7b950d4b05
http://www.reachpartnership.org/documents/312104/27bdd2f5-43e8-453b-8276-ce7b950d4b05
http://www.reachpartnership.org/documents/312104/27bdd2f5-43e8-453b-8276-ce7b950d4b05
http://www.reachpartnership.org/documents/312104/27bdd2f5-43e8-453b-8276-ce7b950d4b05
http://www.reachpartnership.org/documents/312104/27bdd2f5-43e8-453b-8276-ce7b950d4b05
http://scalingupnutrition.org/sun-
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 المورد الوصف
 

أداة تيســريية تشــمل اإلجــراءات اخلاصــة بالتغذيــة واإلجــراءات متثــل هــذه الوثيقــة 
علــــى املســــتوى  تعــــدد القطاعــــاتاملللمســــاعدة علــــى تعزيــــز احلــــوار  هلــــااملراعيــــة 

بالتغذية والتخطيط  املرتبطةصياغة السياسات بما يتعلق  القطري، وال سيما يف
 إجـراءات شـملتاألدلـة. و  قائمـة علـىفئـات  ضـمنهـذه األنشـطة هلا. وتصنف 

عن  فضالً ) يةالعمل النشرات(مبا يف ذلك  ةالسردي اإلرشادات التغذية األساسية
 احملتملة. القطاعاتتعددة املالتغذية مصفوفة إجراءات 

 

Compendium of Actions for Nutrition 
(CAN). Rome: WFP 2016, in its capacity as 
host agency of the UN Network for 
SUN/REACH Secretariat. 

 

 :الوثيقة متوافرة على العنوان التايل
 .w/ww/http:

 -of-g/compendiumrtnership.oreachpar
nutrition-for-actions. 

حتياجــات اللإجــراء تقيــيم شــامل يف  إىل دعــم البلــدان هتــدف هــذه الوثيقــة
إجـراءات  تعزيـزمـن أجـل  اخلاصـة بالقـدرات والقطاعيـة تعددة القطاعـاتامل

فعال، ومن مث تصميم استجابة لتنمية القدرات تدمج يف ية على حنو التغذ
 خطة وطنية أوسع لتنمية القدرات من أجل التغذية.

Nutrition Capacity Assessment Guidance 
Package - Part I: Guidance Note; and Part II: 
Tools and Resources. 

 

 :الوثيقة متوافرة على العنوان التايل
http://www.reachpartnership.org/ 
documents/312104/dc7e2066-93ab- 4a8f-
82c7-fba3e4d24163. 

 و
http://www.reachpartnership.org/ 
documents/312104/aa2cbe79-3b4e-48c4-
9bd6-3a6088554240. 

كيفيـة توضـيح املزايـا النسـبية لفريـق   هـذه الوثيقـة إرشـادات عامـة عـن تعطي
عـن  فضـالً  حتديـد نقـاط القـوة والضـعف مـن خـاللاألمم املتحـدة القطـري 

 الفرص والتهديدات يف سياق التنمية الوطنية.

How to Prepare an UNDAF: Part (II) 
Technical Guidance for UN Country Teams 
(2010), Conducting a SWOT exercise, page 
15. 

 

 :الوثيقة متوافرة على العنوان التايل
https://www.un.cv/files/5%20How%20to%2
0Prepare%20an%20UNDAF%20(Part%20II)
.pdf. 
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 الخطوة الثانية: دعم التحليل القطري
 
 
 
 

 1-2نقطة الدخول 
 المساهمة في التحليل الذي تقوده الحكومة

 
 

 اإلجراءات
تقيـيم حجـم بالصـلة املتعلـق  ياحلكـومي ذ العمـللـدعم مـؤهلني األمـم املتحـدة أو خـرباء خـارجيني   مـن بـرامجتوفري مـوظفني

 .عن املخاطر والفرص فضالً  ضعًفاديد الفئات السكانية األكثر ، وحتونطاقها مشكلة سوء التغذية يف البلد

ة جتميع النتائج الرئيسية لزيـادة فعاليـة العـروض املقدمـة للتخطـيط والتمويـل والـوزارات القطاعيـة الرئيسـيتلخيص و املساعدة يف 
 بالتغذية. املرتبطةالوطنية  التنميةأولويات بشأن  يعود هلا اختاذ القراراتاألخرى اليت 

 
 المثال

تعـــددة املاســـتخدام الـــنهج  املستخلصـــة عـــنعـــن املمارســـات اجليـــدة والـــدروس  ةدراســـات حالـــيقـــدم تقريـــر التغذيـــة العـــاملي 
تعــددة املبدراســة دور املبــادرات حكومــة واليــة ماهاراشــرتا اهلنديــة لتحســني التغذيــة. وعلــى ســبيل املثــال، قامــت  القطاعــات
شـــرائح وال ضـــعًفا األكثـــر. واســـتهدفت هـــذه املبـــادرات الفئـــات الســـكانية القبليـــة تقـــزم األطفـــالحلـــد مـــن يف ا القطاعـــات

 .)2014ا (تقرير التغذية العاملي، فقرً  االجتماعية األشد
 

 األسئلة التوجيهية
عن املخاطر والفرص املتاحة  فضالً ضعف التغذية ذات الصلة، أوجه إىل حتديد  1-2اخلاصة بنقطة الدخول  األسئلةهتدف 

 ة.املستدام التنميةمن أجل إجراز تقدم على صعيد لتحسني التغذية 

 ضـمن طـوةاخل يف نطـاق هـذه جتميعهـاالـيت مت لالطـالع علـى قائمـة األسـئلة التوجيهيـة  اخلطـوة الثانيـة �ايـة يرجى الرجوع إىل
 نقاط الدخول األربع. أسئلتهاتتناول  واليت ألمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيةإطار ا
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 2-2نقطة الدخول 

 تقييم التقدم المحرز في البلدان والتحديات المتبقية من أجلدعم الدراسات المرتبطة بالتغذية 
 
 

 اإلجراءات

إطــار األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة وتيســري التخطــيط الــوطين الــذي  لتوجيــهدراســات حمــددة ودعمهــا إجــراء الــدعوة إىل 
حتقيـق أولويـات التنميـة الوطنيـة. وينبغـي النظـر يف اتسـاق السياسـات التسـريع يف يراعي احلاجـة إىل حتسـني التغذيـة مـن أجـل 

ــ بطاقــات التوســيموضــع بيئــة الغذائيــة مثــل البالتغذيــة واالســتثمارات يف واملرتبطــة املشــرتكة بــني القطاعــات   واألدوات ةالتغذوي
األولويـــة حســـب  ئهـــاوإعطا ،لتكـــاليفعـــن حتليـــل امليزانيـــة وا فضـــالً  الـــيت تعـــزز الـــنظم الغذائيـــة الصـــحية املاليـــة التنظيميـــة أو

 االقتضاء.

 

 المثال

أجرت اهلند، بدعم من أفرقة األمـم املتحـدة القطريـة والشـركاء يف التنميـة، دراسـات بشـأن سياسـة التغذيـة مبـا يف ذلـك حتليـل 
والرعايـة االجتماعيـة، والزراعـة امليزانية والتكاليف. وقد تناولت الدراسات قطاعات متعددة من بينها املرأة والتنمية، والصـحة 

 واألمن الغذائي، واملياه والصرف الصحي.

حتقيــق حركــة  إىل عمليــة حتليــل ميزانيــة حركــة تعزيــز التغذيــة، قامــت وزارة التنميــة الدوليــة يف اململكــة املتحــدة بتمويــل اســتناًداو 
 ا.بلدً  24الستثمارات املتعلقة بالتغذية يف التباين يف ا اليت حتلل) MQSUN(جودة برامج تعزيز التغذية  احلد األقصى من

 

 األسئلة التوجيهية

ينبغــي أن تتناســب الدراســات والتقييمــات مــع قــدرات واحتياجــات فريــق األمــم املتحــدة القطــري والبلــدان الشــريكة. وتســهل 
استخدام نتائجها ملعاجلة هذا النهج من خالل حتديد جمموعة من الدراسات اليت ميكن  2-2األسئلة املتعلقة بنقطة الدخول 
للسياســات املتعلقــة بالتغذيــة ودراســات  شــامل اســتعراضإجــراء وتتضــمن علــى ســبيل املثــال  .ســوء التغذيــة وتعزيــز القــدرات

 لتحليل امليزانية والتكاليف لربامج ومشاريع التغذية الرئيسية.

إطـار  من طوةاخل هذهيف نطاق  جتميعهااليت مت لالطالع على قائمة األسئلة التوجيهية  اخلطوة الثانية �اية إىل الرجوع يرجى
 نقاط الدخول األربع. أسئلتها تتناول واليتاألمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية 
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 3-2 الدخولنقطة 
 تقييم أوجه الضعف والمخاطر والفرص المرتبطة بالتغذية كجزء من التقييم القطري الموحد

 
 اإلجراءات

اإلبـــالغ عـــن طريـــق دراســـة دور التغذيـــة يف حتقيـــق أولويـــات التنميـــة الوطنيـــة عمليـــة تعزيـــز عمليـــة التقيـــيم القطـــري املوحـــد و 
ضـــعف واملخـــاطر والفـــرص املرتبطـــة الأوجـــه  أيًضـــاوالقطاعيـــة. وينبغـــي أن حتـــدد دراســـات التقيـــيم القطـــري املوحـــد املســـتهدفة 

 .بإزالتهادرات والطرق الكفيلة الق القيود اليت تعيقعن  فضالً بالتغذية، املرتبطة ستدامة بالتغذية وأهداف التنمية امل
 

 المثال
يف نيبال، أجـري حتليـل حلالـة التغذيـة تضـّمن تصـنيف األطفـال دون اخلامسـة مـن العمـر كفئـة سـكانية ضـعيفة. وقـد سـهلت 

 هذه العملية إعطاء األولوية للتغذية يف إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف نيبال.

بنشــاط مــع العلمــاء واألكــادمييني يف بلــدان  ا مــن حركــة تعزيــز التغذيــة،الــيت متثــل جــزءً  القطاعــاتتعــددة املتعمــل املنصــات و 
. البحــوثاألدلــة وحتســني التنســيق بــني احلكومــات ومؤسســات  القائمــة علــىمتعــددة مــن أجــل تقــدمي دعــم أفضــل للقــرارات 

صــالت احلامســة بــني التغذيــة اجليــدة والــنظم المــا يؤكــد الــروابط والتحالفــات مــع الشــركاء املهمــني،  إقامــةويســاعد ذلــك علــى 
 والتعليم. الصرف الصحيو الغذائية املستدامة ومتكني املرأة والرعاية الصحية واملياه 

 
 األسئلة التوجيهية

 ومـــن مراعـــاةجيـــد،  علـــى حنـــوأوجـــه ضـــعف التغذيـــة  فهـــممـــن  التحقـــقإىل  3-2اخلاصـــة بنقطـــة الـــدخول  األســـئلةهتـــدف 
تقييم كيف ميكن لسوء التغذيـة أن يعرقـل  ، مثالاملوحدالتقييم القطري  ضمنالفرص ذات الصلة يف كل مرحلة املخاطر و 

أهداف التنمية (أي القضايا الوطنية والقطاعية واملشرتكة القائمة علـى احلقـوق) وحتديـد اخليـارات ملعاجلـة سـوء التغذيـة يف 
 السياق القطري.

إطار  من طوةاخل يف نطاق هذه اليت مت توحيدهالالطالع على قائمة األسئلة التوجيهية  الثانيةاخلطوة  �اية يرجى الرجوع إىل
 نقاط الدخول األربع. تتناول أسئلتها واليتاألمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية 
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 4-2نقطة الدخول 
 المشاركة في تحديد أولويات إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

 
 اإلجراءات

ضمان أن تراعي عملية حتديد أولويات التنمية الوطنية أوجـه الضـعف واملخـاطر املرتبطـة بالتغذيـة (مثـل اآلثـار السـلبية جلميـع 
 املتحـدة للعمـل مـن أجـل التغذيـة، والفـرص األمـموأهـداف عقـد  )التغذية على حتقيق أهداف التنمية املستدامةأشكال سوء 

تتضـمن ن نتـائج التغذيـة). وينبغـي أن عـزى إىل حتّسـالـذي ميكـن أن يمثـل التقـدم احملـرز يف حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة (
أمهيـة تعمـيم الـتكلم عـن  الـذين يسـتطيعونفريـق األمـم املتحـدة القطـري أعضـاء  قائمة املشاركني يف أنشـطة حتديـد األولويـات

 قدرات األمم املتحدة ومبادراهتا وخرباهتا القائمة. والذين يدركون يف أنشطة التعاون اإلمنائي االعتبارات املتعلقة بالتغذية
 

 المثال
الربنــامج املشــرتك لألمــم املتحــدة املعــين بالتغذيــة اســتجابة قــام الصــندوق اإلســباين لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة بتمويــل 

 للحاجة إىل إعطاء األولوية للتغذية يف جداول أعمال التنمية الوطنية يف بنغالديش والربازيل وبريو.
 

 األسئلة التوجيهية
إىل ضــمان أن تـــؤثر أوجــه ضـــعف التغذيـــة واملخــاطر والفـــرص ذات الصـــلة يف  4-2هتــدف األســـئلة اخلاصــة بنقطـــة الـــدخول 

 أيًضــاتعــدد القطاعــات أن تكــون مفيــدة املحتديــد األولويــات. وميكــن ألدوات مثــل حتليــل مردوديــة التكــاليف وحتليــل التغذيــة 
 لتحديد األولويات.

توجيهية اليت مت توحيدها يف نطاق هذه اخلطوة من إطار اخلطوة الثانية لالطالع على قائمة األسئلة ال �ايةيرجى الرجوع إىل 
 .األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية واليت تتناول أسئلتها نقاط الدخول األربع

 
 األسئلة التوجيهية الموحدة

 عــدد مــن عــنالتغذيــة وتقيــيم املخــاطر والفــرص ذات الصــلة وحتليــل األولويــات إجابــات  أوجــه ضــعفينبغــي أن يــوفر تقيــيم 
تســتند إىل نقــاط الــدخول األربــع املوصــوفة يف إطــار هــذه اخلطــوة الثانيــة مــن عمليــة  وهــي أســئلة كافــة  عنهــاأو  األســئلة التاليــة

ينبغـي اسـتخدام النتـائج لتوجيـه القـرارات واإلجـراءات املتصـلة بالقيـام عليـه، إعداد إطار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة. و 
 ل القطري.بأعمال إضافية لدعم التحلي
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 قائمة األسئلة التوجيهية

 ؟اإلنسانوحقوق  واالجتماعية االقتصاديةالتغذية على الصحة والتنمية  نيلتحس احملتملةما هي الفوائد  •
القائمـة والناشـئة  التنميـةخطـط استدامة املبادرات و إىل بالنسبة التغذية املرتبطة بالناشئة واملخاطر ما هي أوجه الضعف  •

 ؟واجههاتاليت  املشاكلا وما هي ما هي الفئات األكثر تضررً و اسرتاتيجية احلد من الفقر)؟ و (أي خطة التنمية الوطنية 
يف  فقــراءالا (مثــل أكثــر الفئــات تضــررً لــدى التغذيــة  حالــةعــة للمبــادرات اإلمنائيــة املخطــط هلــا بشــأن مــا هــي اآلثــار املتوق •

االجتماعيــة املهمشــة)؟ وكيــف  والفئــاتاملراهقــات، والنســاء، واألطفــال الصــغار، الفتيــات ، و يــةوالريف يةاحلضــر  املنــاطق
يف  اخلاصـــة بالسياســـاتختــاذ القـــرارات الميكــن حتقيـــق وتوثيـــق اآلثــار التآزريـــة اإلجيابيـــة مـــن أجــل اســـتخالص الـــدروس 

 املستقبل؟
املرتبطـــة  تحـــديات واملخـــاطر والفـــرصلل اليـــةعبفکـــن لألطـــر القانونيـــة واملؤسســـية والسياســـية احلاليـــة االســـتجابة هـــل مي •

 ؟ أو الناشئة القائمة بالتغذية
ميکـن أن تسـاعد  الـيت اإلجراءات هي ماو ة الناشئة يف السياسات واخلطط القطاعية؟ يتغذالكيف ميكن إدماج شواغل  •

ـــة املتعلقـــة بالتغذيـــة (أي االلتزامـــات ب والوفـــاءيـــة املســـتدامة) التنم أهـــداف علـــی ضـــمان حتقيـــق أولويـــات التنميـــة الوطني
 ؟2025الصحة العاملية لعام  مجعية ريتقر أهداف يف عليها املنصوص 

عن املخاطر والفرص ذات الصلة، وذلك للنظر يف   فضالً والناشئة،  القائمةضعف التغذية هل هناك فهم كاف ألوجه  •
 حتديد األولويات؟ يفتأثري التغذية كيفية 

لجهود لية القائمة أو الناشئة التغذ مشاكلأولويات التنمية الوطنية يف االعتبار على حنو كاف مدى عرقلة  أخذتهل  •
 الرامية إىل حتقيق نتائج إمنائية ذات أولوية؟

 نسـان،حقـوق اإل ةيـمحا زيـلحـد مـن الفقـر، وتعز لأکـرب جلوانـب حمـددة  ةيـإعطـاء أولو  إلـی للحاجة کافهناك فهم  هل  •
 ة؟يلسوء التغذ ةاألساسي العوامل معاجلةورفاهه من أجل صحة اإلنسان  نيوحتس

 األكثــرعلــى الفئــات  األولويــةركيــز تمــع ( األساســيةإجــراءات التغذيــة  تعزيــزهــل هنــاك فهــم كــاف للفــرص الــيت يتيحهــا  •
، واإلنتاجيـة البقـاءفـرص الفوائد اليت تعـود علـى زيـادة بيف ما يتعلق ، األخرى)والفقراء والنساء والفئات املهمشة  ضعًفا
 كـايفال عـرتافاالاحلاجـة إىل إعطـاء هـذه الفـرص ر وهـل يـرب ، يف �اية املطـاف الوطين املستدام النمو االقتصاديوعلى 
 حتديد األولويات؟ لدى

 



  أدوات تعميم مفهوم التغذية :لفق ألحامل
 
 

 

50 
 

 
 
 
 

 موارد إضافية للخطوة الثانية
 األســـئلة املـــذكورة أعـــاله. ويف عــناإلجابـــة  لتســـاعد يفتكييفهــا ميكـــن متاحـــة متعـــددة  نهجيــاتمو  وحتليـــل مأدوات تقيـــي مثــة
بالتغذيــة  املــرتبطيف حتديــد العمــل اإلضــايف  أيًضــاا. وميكــن أن تســاعد هــذه املــوارد األكثــر اســتخدامً  األدوات يلــي بعــض مــا

وإشـراك  )1-1تحليلـي القطـري (نقطـة الـدخول إىل االسـتعراض ال اسـتناًدالدعم التحليل القطـري. فعلـى سـبيل املثـال،  الالزم
إجـراء ة إىل حلاجـقـد تـتم اإلشـارة إىل ا )،2-1أصحاب املصلحة يف رسم خرائط عمليات التخطيط الوطنية (نقطـة الـدخول 

 والروابط املشرتكة بني القطاعات. حقوق اإلنسان، واملخاطرإطار إعمال و  تغري املناخضعف ألوجه  تقييم أكثر تفصيالً 
 
 

 المرجع الوصف
 بالصحة المرتبطةتحليل حالة التغذية والتركيز على قضايا التغذية  -1

 

تتنـاول هـذه الوثيقـة االستعراضـات القطريـة بشـأن التحـديات الـيت تواجههـا البلــدان 
ن تعطى األولوية لتسريع تعزيز التـدخالت أوالفرص املتاحة واإلجراءات اليت ينبغي 

 :والربامج الفعالة. أما األهداف الرئيسية فهي
رســـم خريطـــة الســـياق القطـــري واالســـتعداد كجـــزء مـــن وضـــع خطـــط العمـــل  •

ســـــرتاتيجية الوطنيـــــة وخطـــــط تعزيــــــز تنفيـــــذ التـــــدخالت ذات األولويـــــة اخلاصــــــة اال
 بالتغذية؛

 اإلجـراءاتتوصـيات بشـأن املكـان والزمـان ألفضـل اسـتثمار هبـدف تسـريع رفـع  •
 املرتبطة بالتغذية؛

حتديــد الوضــع احلــايل لإلجــراءات املرتبطــة بالتغذيــة يف بلــد مــا، ممــا يتــيح متابعــة  •
 ستقبل يف هذا االجتاه.التقدم احملرز يف امل

 

WHO Landscape Analysis on 
Countries’ Readiness to 
Accelerate Action in Nutrition. 

  :الوثيقة متوافرة على العنوان التايل
http://www.who.int/ 
nutrition/landscape_analysis/country_ 
assessments/en/. 

 

 تحليل أوجه الحرمان المتداخلة المتعددة/أوجه الضعف والقدرات -2

للجوانـب املتعـددة األبعـاد للفقـر واحلرمـان  ا شـامالً �ًجـ توفر هذه الوثيقة
ــــرية مــــن األدوات املســــتخدمة يف و ). عنــــد األطفــــال( تشــــمل جمموعــــة كب

ــــرتاوح و األبعــــاد،  املتعــــددي واحلرمــــان الفقــــر حتليــــل عــــدد حــــاالت  مــــنت
 وصــوالً  املتداخلــة املتعــددة أوجــه احلرمــان إىلاحلرمــان يف األبعــاد الفرديــة 

إىل تعريـــف شـــامل لرفـــاه  اســـتناًدااألبعـــاد. و إىل نســـب احلرمـــان املتعـــددة 
علـــى الوصـــول إىل خمتلـــف الســـلع واخلـــدمات  تركـــز هـــذه الوثيقـــةالطفـــل، 

 لبقاء والنمو.من أجل االيت تعترب حامسة 

UNICEF Step-by-Step Guidelines 
to the Multiple Overlapping 
Deprivation Analysis (MODA). 

  الوثيقة متوافرة على العنوان التايل: 
https://www.unicef. 
org/videoaudio/PDFs/RFPS_ 
USA_2013_501639_Annex-
C.pdf. 

 

http://www.who.int/nutrition/landscape_analysis/country_assessments/en/
http://www.who.int/nutrition/landscape_analysis/country_assessments/en/
http://www.who.int/nutrition/landscape_analysis/country_assessments/en/
https://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/RFPS_USA_2013_501639_Annex-C.pdf
https://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/RFPS_USA_2013_501639_Annex-C.pdf
https://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/RFPS_USA_2013_501639_Annex-C.pdf
https://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/RFPS_USA_2013_501639_Annex-C.pdf
https://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/RFPS_USA_2013_501639_Annex-C.pdf
https://www.unicef.org/videoaudio/PDFs/RFPS_USA_2013_501639_Annex-C.pdf
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منهجية تستخدم أدوات تشاركية متكن اجملتمعات احمللية من حتديـد قـدراهتا 
بـــإدارة الكـــوارث ووضـــع اســـرتاتيجيات التخفيـــف  املرتبطـــةومـــواطن ضـــعفها 

املنظمــات  . وتســتخدميف املســتقبلمــع املخــاطر  التعامــلوبنــاء القــدرة علــى 
واســــــع، مبــــــا يف ذلــــــك احلكومــــــات  علــــــى نطــــــاق هــــــذه املنهجيــــــة املختلفــــــة

واملنظمــات غــري احلكوميــة ومجعيــات الصــليب األمحــر واهلــالل األمحــر كجــزء 
ـــر ـــة أكث اســـتدامة واملســـامهة يف احلـــد مـــن خمـــاطر  مـــن جهودهـــا جلعـــل التنمي

 الكوارث ومساعدة اجملتمعات احمللية على التكيف مع تغري املناخ.

Vulnerability and Capacity Analysis 
(VCA) tool box with reference 
sheets, International Federation of 
the Red Cross and Red Crescent 
Societies. 

  :على العنوان التايل الوثيقة متوافرة
http://www.ifrc.org/ 
Global/Publications/disasters/vca/ 
vca-toolbox-en.pdf 

 

 
 المرجع الوصف

 أعمال تقييم التنوع الغذائي / تحليل األمن الغذائي وأوجه الضعف -3

ــــدى النســــاء حتــــدد هــــذه الوثيقــــة وتصــــف مؤشــــر  ــــوع التغــــذوي ل احلــــد األدىن للتن
)MDD-W ًا لنوعية النظـام الغـذائي: ا رئيسيً ). وقد تبني أن هذا املؤشر يظهر بعد

ا ويــتم تقييمهــا ا دقيًقــوهــو كفايــة املغــذيات الدقيقــة املختصــرة يف أحــد عشــر مغــذيً 
مـــن خـــالل عشـــر جمموعـــات غذائيـــة حمـــددة. وُتصـــنف النســـاء اللـــوايت يســـتهلكن 

موعـــات علــى األقـــل مـــن اجملموعــات الغذائيـــة العشـــر علــى أ�ـــن يتمـــتعن مخــس جم
بنظــام غــذائي كــاف مــن حيــث احملتــوى باملغــذيات الدقيقــة. وميثــل املؤشــر خطــوة 

التقيــيم الوطنيــة ودون  عمليــاتتلبيــة احلاجــة إىل مقــاييس الســتخدامها يف لهامــة 
الوطنية لنوعية النظام الغذائي. فقد يؤثر تناول كمية غري كافيـة مـن املغـذيات قبـل 

ورفـاههم علـى حـد  احلمل وخالله وخالل فرتة الرضاعة، يف بقاء النساء وأطفـاهلن
سواء، كما أن سـوء نوعيـة النظـام الغـذائي هـو القاسـم املشـرتك بـني مجيـع أشـكال 

الغـــذائي  بــالنمطيــث تقــرتن اليــوم األمــراض غــري املعديــة املرتبطــة ســوء التغذيــة، ح
الوفيــات املبكــرة بــني البــالغني أكثــر مــن عومــل اخلطــر األخــرى يف  بارتفــاع معــدل

 مجيع أحناء العامل.

Minimum Dietary Diversity for 
Women: A guide to measurement. 
 

 :الوثيقة متوافرة على العنوان التايل
http://www.fao.org/3/a-i5486e.pdf. 

 

تتألف درجات التنوع الغذائي املوصوفة يف هذه اخلطـوط التوجيهيـة مـن عـدد بسـيط 
ساعة. ويـتم مجـع  24من اجملموعات الغذائية اليت تستهلكها األسرة أو الفرد خالل 

البيانات اخلاصة بكل مـن النتـائج األسـرية والفرديـة مـن خـالل اسـتطالع عـن التنـوع 
. مـن احلـاالت يف كـل حالـة بعـض الشـيءالغذائي، رغم اختالف احتساب النتيجة 

 حتليل هذه البيانات لتوفري معلومات عن جمموعات غذائية حمددة. أيًضاوميكن 

FAO Guidelines for Measuring 
Household and Individual Food 
Dietary Diversity. 
 

 :الوثيقة متوافرة على العنوان التايل
http://www.fao.org/3/a-i1983e.pdf. 

http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-toolbox-en.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-toolbox-en.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-toolbox-en.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-toolbox-en.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-toolbox-en.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5486e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5486e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i1983e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i1983e.pdf
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التحليل الشامل لألمن الغذائي وأوجه الضعف هبدف تقيـيم مالمـح  مت وضع
األسر الـيت تعـاين انعـدام األمـن الغـذائي والضـعيفة، وحتديـد األسـباب اجلذريـة 

ن يف البلـــدان للجـــوع، وحتليـــل املخـــاطر وأوجـــه الضـــعف الناشـــئة بـــني الســـكا
صــــدر عــــن التحليــــل الشــــامل لألمــــن الغــــذائي وأوجــــه تاملعرضــــة لألزمــــات. و 

توصــــيات بشــــأن أفضــــل خيــــارات االســــتجابة (الحتياجــــات  أيًضــــالضــــعف ا
األشــــد الفئـــات التغذيـــة أو غريهـــا) مـــن أجــــل احلـــد مـــن اجلــــوع، واســـتهداف 

ا واالسرتشــاد يف وضــع إجــراءات التأهــب. وتقــدم اخلطــوط التوجيهيــة احتياًجــ
اإلجراءات والربوتوكوالت املوصـى هبـا إلجـراء اسـتعراض مكتـيب وتنفيـذ مسـح 

لألســـــر وحتليـــــل البيانـــــات الكميـــــة والنوعيـــــة وحتليـــــل املخـــــاطر  النطـــــاقواســـــع 
 واالستجابات.

 

WFP Comprehensive Food Security 
and Vulnerability Analysis (CFSVA) 
Guidelines. 
 

 :الوثيقة متوافرة على العنوان التايل
https://www.wfp.org/ 
content/comprehensive-food-
security- and-vulnerability-analysis-
cfsva- guidelines-first-edition. 

 

 اتهاأولويوتحديد درجة القائمة على األدلة  متعددة القطاعاتالالتغذية إجراءات  -4
 

فهــــم مــــدى ل مـــن أجــــل التغذيـــةاخلالصــــة الوافيـــة عــــن اإلجــــراءات مت وضـــع 
تعدد املاتساع نطاق اإلجراءات الالزمة ملكافحة سوء التغذية وتسهيل احلوار 

وحتفيز العمل على املسـتوى القطـري، وال سـيما وضـع السياسـات  القطاعات
 واخلطط املرتبطة بالتغذية.

وال تتضمن اخلالصة جمموعة حمددة مـن إجـراءات التغذيـة، ولكنهـا تقـر بـأن  
 .د األولويات أمر بالغ األمهيةحتدي

بأنه ينبغي لتحديد األولويات أن يستند إىل السياق، مرتكـزا علـى  أيًضاوتقر 
حتليـــل قـــوي للحالـــة وعلـــى األدلـــة املتاحـــة واألولويـــات القطريـــة بالتشـــاور مـــع 

 جمموعة من أصحاب املصلحة.

 

Compendium of Actions for 
Nutrition (CAN). Rome: WFP 2016, 
in its capacity as host agency of the 
UN Network for SUN/REACH 
Secretariat. 
 

 :الوثيقة متوافرة على العنوان التايل
http://www. 
reachpartnership.org/it/compendium- 
of-actions-for-nutrition. 

 

https://www.wfp.org/content/comprehensive-food-security-and-vulnerability-analysis-cfsva-guidelines-first-edition
https://www.wfp.org/content/comprehensive-food-security-and-vulnerability-analysis-cfsva-guidelines-first-edition
https://www.wfp.org/content/comprehensive-food-security-and-vulnerability-analysis-cfsva-guidelines-first-edition
https://www.wfp.org/content/comprehensive-food-security-and-vulnerability-analysis-cfsva-guidelines-first-edition
https://www.wfp.org/content/comprehensive-food-security-and-vulnerability-analysis-cfsva-guidelines-first-edition
https://www.wfp.org/content/comprehensive-food-security-and-vulnerability-analysis-cfsva-guidelines-first-edition
https://www.wfp.org/content/comprehensive-food-security-and-vulnerability-analysis-cfsva-guidelines-first-edition
http://www.reachpartnership.org/it/compendium-of-actions-for-nutrition
http://www.reachpartnership.org/it/compendium-of-actions-for-nutrition
http://www.reachpartnership.org/it/compendium-of-actions-for-nutrition
http://www.reachpartnership.org/it/compendium-of-actions-for-nutrition
http://www.reachpartnership.org/it/compendium-of-actions-for-nutrition
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 الخطوة الثالثة: إعداد الخطة االستراتيجية ووضع مصفوفة النتائج

 1-3نقطة الدخول 
 خمس أولويات وطنية للتركيز عليها إلى اختيار ما بين ثالث

 
 اإلجراءات

عـن اعتبـارات امليـزة النسـبية،  فضالً ، والوكاالت غري املقيمةالقدرات داخل فريق األمم املتحدة القطري  اليت تعيق قيودلا لنظرً 
كأولويـات وطنيـة.   احملـددةمن غري املرجح أن ختتار األمم املتحدة املشاركة يف مجيع مبادرات التنمية االجتماعيـة واالقتصـادية 

 أولوياتــه اخلاصــة لــدعم حيــدد، أن الوكــاالت غــري املقيمــةمــع  باالشــرتاكونتيجــة لــذلك، ينبغــي لفريــق األمــم املتحــدة القطــري، 
أوجــه  تــتم مراعــاة أن يضــمنبالتنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية. وعلــى هــذا األســاس،  املرتبطــةاملبــادرات الوطنيــة والقطاعيــة 

 وفًقـاطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، إل ثالث إىل مخـس أولويـات ضعف التغذية وما يرتبط هبا من خماطر وفرص يف
الوطنيــة الــيت االلتزامــات عــن مراعــاة  فضــالً عمــال األمــم املتحــدة للتغذيــة إن وجــدت، جدول ألتلــك الــيت حتــددها اســرتاتيجية/

يف سـياق أهـداف التنميـة املسـتدامة.  احملددة، والقابلة للقياس، اليت ميكن بلوغها والواقعية وحسـنة التوقيـت وضعتها احلكومة
إيــالء االهتمــام  وضــمانت الوطنيــة وحتقيقهــا، فرصــة لتحديــد أفضــل الســبل لــدعم تنفيــذ االلتزامــاهــذه وتــوفر نقطــة الــدخول 

 اختيار األولويات.عند  املتعلقة بالتغذيةالواجب للشواغل 
 

 المثال
. ومـن خـالل مبـادرة اجلهـود تعـددة القطاعـاتاملا متعدد القطاعات يتماشى مع خطتهـا الوطنيـة للتغذيـة اعتمدت نيبال �جً 

املتجددة ملكافحة اجلوع ونقص التغذيـة لـدى األطفـال والشـركاء، قامـت شـبكة األمـم املتحـدة لتعزيـز التغذيـة بتنسـيق الـدعم 
علـى املسـتوى الـوطين واإلقليمـي  تعـددة القطاعـاتاملالتغذيـة بقيادة احلكومة الوطنية لتحقيق القدرة التقنيـة علـى تنفيـذ خطـة 

ـــز التغذيـــة مجـــع املذلـــك، دعمـــت شـــبكة  وباإلضـــافة إىل. توى املقاطعـــاتعلـــى مســـو  تعـــددة املعلومـــات األمـــم املتحـــدة لتعزي
 عــن أنشــطة الــدعوة فضــالً بصــورة منتظمــة،  عمليــات التقــدير والتقيــيم لتنفيــذ هــاتقييمها و رصــداملرتبطــة بالتغذيــة و  القطاعــات
 نصاف.بإسوء التغذية  ملعاجلة املستدام االلتزام تشجعاليت  االسرتاتيجية والتواصل

 
 األسئلة التوجيهية

وميكن استخدام األسئلة التالية لتعزيز عملية حتديد األولويات من طرف فريق األمم املتحدة القطـري (مبـا يف ذلـك الوكـاالت 
الواجـب. وعنــدما تكشـف نتــائج التحليــل  االهتمــاماملخـاطر والفــرص املرتبطــة بالتغذيـة  إيــالءعـن طريــق ضـمان  غـري املقيمــة)

إدراج هــذه  املهــم للغايــة، فمــن والتنميــة التغذيــة بــنيهمــة املروابط الــالقطــري الــذي يدعمــه فريــق األمــم املتحــدة القطــري عــن 
دما تشـري عنـ الثالثـةعملية حتديد األولويات. وميكن استخدام املوارد اإلضافية املدرجـة يف �ايـة اخلطـوة  يفالروابط واستغالهلا 

 األسئلة إىل ضرورة إجراء مزيد من التحليل.اإلجابات عن 
 
 

 قائمة األسئلة التوجيهية
القطـري لـدعم مبـادرات التنميـة الوطنيـة  األمـم املتحـدة أولويـات فريـق لتوجيـهبالتغذيـة مرتبطـة يـة کاف  معلومـات تتـوافرل ه •
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 ؟والقطاعية
الوطنيـة  التنميـةمبـادرات بشـأن  املتحـدة القطـري اختيـاره فريـق األمـم ريتغيـضـرورة إىل االعتبـار  يفأخـذ التغذيـة  يشري له •

 والقطاعية اليت ينبغي أن يدعمها على سبيل األولوية؟
حمـور اجلهـود املتعلقـة  هـو، مـا هلـا املخطـطصياغة إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية والربامج واملشاريع بما يتعلق  يف •

 ؟ة هذه اجلهود، وكيف ينبغي متابعالتغذيةالحتياجات باالستجابة 
 والشـعوبمبـا يف ذلـك النسـاء واألطفـال  -تفيـد خمتلـف اجملموعـات و/أو  يف هلـا کيف ستؤثر الربامج واملشـاريع املخطـط •

 منصف؟ وكيف ستستهدف هذه اجملموعات أو تصلها على حنو –واملسنون  ةاألصلي
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 2-3نقطة الدخول 
 للتنمية الوطنيةضمان أن توفر نتائج إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية نظام دعم جماعي 

 
 اإلجراءات

تيســر أن و  ضــعًفاالفئــات الســكانية  مــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة حالــة التغذيــة لــدى أكثــرضــمان أن تعــزز نتــائج إطــار األ
جــه الضــعف واملخــاطر والفــرص اســتفادة أو إىل ضــمان إنصــاف. ويهــدف هــذا اإلجــراء بالتقــدم حنــو حتقيــق التنميــة املســتدامة 

حسـني ألمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة بتنتـائج إطـار ا عـدم ارتبـاطإمكانيـة رغم ، يف االعتبارالتغذية أخذ ذات الصلة من 
 .وجه التحديدالتغذية على 

 
 المثال

يف موريتانيــا، تــدير جلــان توجيهيــة مواضــيعية خاصــة بكــل حمــور مــن حمــاور إطــار األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة تنفيــذه. 
ع منظمـــة الصـــحة العامليـــة التنميـــة الريفيـــة (بالتعـــاون مـــع منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة) ووزارة الصـــحة (بالتعـــاون مـــوتتـــوىل وزارة 

إدارة احملـورين املتعلقـني بالتغذيـة. وتقـوم اللجنتـان بصـياغة خطـط عمـل مشـرتكة سـنوية وجتتمـع كـل على التـوايل ف) واليونيس
 لنفقات وتعبئة املوارد.ستة أشهر الستعراض التقدم احملرز يف التنفيذ وا

 
 األسئلة التوجيهية

إطــار األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة أن تســتخدم األســئلة التاليــة مبســاعدة مــوظفي  ميــع األفرقــة املعنيــة بنتــائججلوميكــن 
توجيـه اسـتعراض  بغيـةتقيـيم أوجـه ضـعف التغذيـة وبرجمـة املسـاعدة،  من أجلو اخلرباء اخلارجيني ذوي اخلربة األمم املتحدة أ

مســـودة مشـــروع مصـــفوفة نتـــائج إطـــار األمـــم املتحـــدة للمســـاعدة اإلمنائيـــة وخطـــة العمـــل مـــن منظـــور التغذيـــة. وتـــدعم هـــذه 
حتديـــد ووضـــع أهـــداف األداء واملؤشـــرات املتعلقـــة بتحســـني التغذيـــة وزيـــادة فـــرص احلصـــول علـــى التـــدخالت  أيًضـــااألســـئلة 

 املراعية هلا.اخلاصة بالتغذية و  القائمة على األدلة

ح أن تكون املـوارد اإلضـافية املدرجـة يف �ايـة اخلطـوة الثالثـة مفيـدة يف احلـاالت الـيت تشـري فيهـا اإلجابـات إىل أنـه ومن املرجّ 
 التغذية. مسألة تعزيز إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية من خالل مواصلة النظر يف باإلمكان
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 قائمة األسئلة التوجيهية
، هل يستفيد مشروع إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية ومصفوفة النتـائج وخطـة العمـل علـى وجـه اخلصـوص إمجاالً  •

من مجيع الفرص املناسبة واملعقولة لضمان حتسني مبادرات التنمية االقتصادية واالجتماعية املقرتحة حلالة التغذية، وزيادة 
د غذية يف الـبالللتاإلدارة الرشيدة إنصاف، وتعزيز واملراعية هلا ب تغذيةاخلاصة بالصول على اإلجراءات األساسية فرص احل

 طويلة األمد؟الستدامة 
هبا من خماطر  يرتبطالتغذية وما ب اخلاصةالضعف الوطنية  أوجههل حيدد مشروع إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية  •

الفـرص املتاحـة لتحسـني حالـة  ويعـاجل هل حيدد مشروع إطار األمم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـةو على الربامج واملشاريع؟ 
 ؟دالرشيدة للتغذية يف البال دارةاإلالتغذية، مبا يف ذلك 

الفوائـد  تعيـقحيـدد العقبـات الـيت  وهـل، ةالسـكاني مجيـع الفئـاتفيد مشروع إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة هل ي •
 يف ضوء أوجه ضعفهم التغذوية املتنوعة؟ويعاجلها ا، أكثر السكان هتميشً إىل والفرص، وال سيما بالنسبة 

هل مت حتديد االحتياجات والفرص لتعزيز القدرات ذات الصلة ومعاجلتها مـن خـالل األنشـطة املدرجـة يف مشـروع خطـة  •
 العمل؟

ا ومؤشــرات لــألداء تبــني احلاجــة إىل حتســني التغذيــة وتعزيــز املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة أهــدافً  هــل يتضــمن إطــار األمــم •
 إجراءات التغذية األساسية على حنو مستدام ومنصف؟
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 3-3نقطة الدخول 
 رسم خرائط لبرامج ومشاريع الوكالة المرتبطة بالتغذية

 
 اإلجراءات

الصـياغة. وقـد ينطـوي هـذا  يف طـور، مـع الرتكيـز علـى تلـك الـيت هـي ومشـاريعها رسم خرائط التغذية جلميع برامج الوكـاالت
ومؤشــرات األداء واألنشــطة مــن أجــل تعزيــز مصــفوفة نتــائج إطــار األمــم  هلــا علــى تعــديل أو إضــافة النتــائج املخطــط اإلجــراء

مـــع احلاجـــة إىل تعزيـــز أوجـــه التـــآزر  ااتســـاقً  املتحـــدة للمســـاعدة اإلمنائيـــة وخطـــة عملـــه بطـــرق تضـــمن حتقيـــق نتـــائج أفضـــل
نتــائج  أيًضـا. وينبغـي أن يتضــمن إطـار األمـم املتحـدة للمســاعدة اإلمنائيـة /اخلالصـات املرتبطــة بالتغذيـةو للنتـائجواالسـتدامة 

ز ورصـد التقـدم احملـر  وأنشطة ترمـي إىل تعزيـز القـدرة القطريـة علـى إدمـاج مؤشـرات التغذيـة يف السياسـات واخلطـط القطاعيـة،
 بالتغذية. املرتبطةالوطنية والقطاعية واإلبالغ عنه، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة  التنميةأهداف حنو حتقيق 

 
 المثال

ن مثاين مقابالت مجاعية مع موظفي األمـم املتحـدة علـى الصـعيد القطـري ومقابلـة واحـدة مـع أعضـاء خلص استعراض تضمّ 
ا مــا يعــد عــن طريــق أن حمتــوى التغذيــة يف إطــار األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة كثــريً  جمموعــة دعــم األقــران اإلقليميــة، إىل

 .جتميع السياسات واخلطط والواليات التفاوضية القائمة

وإطــار األمــم املتحــدة للمســاعدة  2017-2012للفــرتة  وعلــى ســبيل املثــال، يف كينيــا، كانــت خطــة العمــل الوطنيــة للتغذيــة
خذ جزء كبـري مـن مضـمون برنـامج األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة ونتيجة لذلك، أُ  نفسه.قيد التطوير يف الوقت اإلمنائية 

شـــاريع واألنشـــطة اســـتناد إىل املت املنوطـــة بالوكالـــة لفـــت الواليـــات واملســـؤوليايف جمـــال التغذيـــة مباشـــرة مـــن خطـــة العمـــل. وكُ 
 .لتعزيز أوجه التآزر وحتسني النتائج إجراء آخرأي القائمة، من دون إضافة 

إىل  ،ت اسـتجابة لنتـائج االسـتعراضعـدّ أُ  ،طـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـةبالتغذيـة إل يـة خاصـةوهتدف مذكرة توجيه
 االتسـاقحتقـق ) 1اإلجراءات اليت تقرتحها فرادى الوكاالت: ( أنّ  مبا يضمنتوصيات وضع هذا التحدي من خالل معاجلة 

تــوائم و ) 3( ؛يف جمـال التغذيــة املختلفــة د مــن املزايـا النســبية الــيت تتمتـع هبــا وكــاالت األمـم املتحــدةيســتفتو ) 2؛ (سـرتاتيجياال
 الواليات املسندة إىل الوكاالت عن طريق إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية.

 
 

 األسئلة التوجيهية
الوكالــة بــرامج حتقيــق نتــائج  ســتعيقة والناشــئة التغذيــة القائمــ مشــاكلأدنــاه إىل حتديــد مــا إذا كانــت  هتــدف األســئلة الــواردة

ن حالـة التغذيـة. وميكـن جلميـع األفرقـة املعنيـة بنتـائج إطـار األمـم تحسـساملرغوبـة  اإلمنائيـةالنتـائج  ومشاريعها، وما إذا كانت
لة التوجيهيــة مبســاعدة مــوظفي األمــم املتحــدة أو اخلــرباء اخلــارجيني ذوي أن تســتعني هبــذه األســئاملتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة 

 اخلربة يف جمال فحص تغري املناخ وبرجمة املساعدة.

ومن املرجح أن تكون املـوارد اإلضـافية املدرجـة يف �ايـة اخلطـوة الثالثـة مفيـدة يف احلـاالت الـيت تشـري فيهـا اإلجابـات إىل أنـه 
 يف إطار حقوق اإلنسان.ريع املقرتحة من خالل مواصلة النظر ميكن تعزيز الربامج واملشا
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 قائمة األسئلة التوجيهية
 ؟حتقيق النتائج املقررة اليت هتددة واملخاطر ذات الصلة أوجه ضعف التغذي ويعاجل حيدد الربنامج أو املشروع املقرتح هل •
 لتزامـاتاالالتقدم يف حتقيـق أهـداف التغذيـة الوطنيـة، و لتسريع الفرص املتاحة  ويعاجل ل حيدد الربنامج أو املشروع املقرتحه •

إجــراءات بشــأن إجــراءات التغذيــة، وتعزيــز  حســنة التوقيــتو  واقعيــةو  ميكــن بلوغهــاو  قابلــة للقيــاسو  حمــددةسياســة املتعلقــة ب
 األساسية؟التغذية 

ا خلطـر اسـتهداف الفئـات األكثـر تعرًضـبوال سـيما  الالمسـاواة القائمـةأوجـه  ويعـاجل هل حيدد الربنـامج أو املشـروع املقـرتح •
 أشكاله؟ سوء التغذية جبميع

تحقيــق نتــائج ل/ تتبــع أثــر مشــروع حتســني التغذيــة وفوائــد حتســني التغذيــة يف تقيــيمهــل ينظــر الربنــامج أو املشــروع املقــرتح  •
 أفضل للربنامج أو املشروع؟

ـــامج أو املشـــروع املقـــرتحهـــ • ـــة احملتملـــة يف الســـياقات اإلمنائيـــة و/ أو ات الحتياجـــات التغذاالســـتجاب ويعـــاجل ل حيـــدد الربن ي
 ؟اإلنسانية

السـكان، وخاصـة  لـدىهل حيدد الربنامج أو املشروع املقرتح ويعاجل التدابري احملتملة للحد من مجيع أشـكال سـوء التغذيـة  •
 ا؟وهتميشً  ضعًفاالفئات السكانية األكثر  يف أوساط
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 4-3نقطة الدخول 
 دعم توثيق تأثير التغذية (حسب االقتضاء)

 
 اإلجراءات

اإلجراءات اخلاصـة بالتغذيـة و/ أو املراعيـة هلـا بـدرج توثيق أثر التغذية بصورة دورية يف برامج الوكاالت ومشـاريعها املتعلقـة يُ 
 علـىتوثيق األثر السليب لسـوء التغذيـة  من شأنمن أجل إظهار أثر الربنامج / املشروع على التغذية. وباإلضافة إىل ذلك، 

 .غذيةاملؤيدة للت السياسات واحلوار بشأن الدعوة على توجيه أن يساعد التقدم احملرز على صعيد التنمية املستدامة
 

 المثال
ميثـــل تقريـــر التغذيـــة العـــاملي االســـتعراض الســـنوي املســـتقل والشـــامل الوحيـــد حلالـــة التغذيـــة يف العـــامل. وهـــي مبـــادرة متعـــددة 

الواجـب اختاذهـا  جراءاتبـاإلااللتزامـات املتعهـد هبـا علـى السـاحة العامليـة وتوصـي بمـا يتعلـق  الشركاء توثق التقدم احملرز يف
 هذا التقدم. لتسريع

 
 األسئلة التوجيهية

ضعت األسئلة التالية للمساعدة علـى ضـمان اتسـاق األنشـطة املقرتحـة وأهـداف األداء واملؤشـرات مـع احلاجـة إىل مراعـاة وُ 
 ذلك.  جهود التنمية للتغذية حيثما أمكن

اإلضــافية املدرجــة يف �ايــة اخلطــوة الثالثــة مفيــدة يف احلــاالت الــيت تشــري فيهــا اإلجابــات إىل  املراجــعومــن املــرجح أن تكــون 
وكـذلك يف احلـاالت الـيت تكـون فيهـا تعزيز الربامج واملشاريع املقرتحـة مـن خـالل مواصـلة النظـر يف مسـألة التغذيـة، إمكانية 

 .ضروريةاألثر  وأعمال تقييمدراسات التوثيق أكثر تفصيال 

 
 

 قائمة األسئلة التوجيهية
زيــادة إمكانيــة الوصــول إىل التــدخالت اخلاصــة بالتغذيــة لهم الربنــامج أو املشــروع يف حتســني التغذيــة كنتيجــة اهــل سيســ •

 ؟على حنو جّيدأثرها  تواملراعية هلا (أي "اإلجراءات") اليت أثبت
 ؟مستدام ومنصف على حنوبرنامج التنمية أو نتائج املشروع  يفهل سيؤثر حتسني التغذية  •
العوامـل مناسـب  علـى حنـو التنميـة جهوديشمل الربنامج أو املشروع املقرتح مجيع التدابري املعقولة لضمان أن تعاجل هل  •

 واألساسية لسوء التغذية؟ احملركة املباشرة
مـا  بغريهـا، خاصـة يفمقارنـة  الفئات السكانيةلبعض  املتوقعةية القائمة أو الناشئة من املنافع هل ستقلل حتديات التغذ •

 ا؟هتميشً السكانية شد الفئات أبيتعلق 
داء قـادرة علـى إظهـار أثـر حتسـني التغذيـة لـألا ومؤشـرات هل تتضمن مصفوفة نتائج الربنـامج أو املشـروع املقـرتح أهـدافً  •

 ؟بالعكس ، أو العكسواملشروع الربنامجعلى نتائج 
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 5-3نقطة الدخول 
 خطة العمل السنوية (أو ما يعادلها) ضمنأوجه الضعف والمخاطر والفرص المرتبطة بالتغذية  إدراج

 
 اإلجراءات

خطـــط العمـــل الســـنوية واخلطـــط األخـــرى (لإلجـــراءات اخلاصـــة  ضـــمنضـــمان إدراج اإلجـــراءات الراميـــة إىل حتســـني التغذيـــة 
لتغذية)، وتقدير تكاليف أخذ التغذية يف االعتبار يف الرشيدة ل دارةاإلبالتغذية واملراعية هلا على حد سواء، مبا يف ذلك دعم 

بنقـاط الـدخول  املرتبطـةاإلجـراءات  أنّ  مـعاملتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة. و الربامج واملشاريع، وإدراجها يف ميزانيـة إطـار األمـم 
ي تقيـيم خطـة العمـل السـنوية دماج التغذية يف إطار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، ينبغـإل ا طويًال السابقة ستقطع شوطً 

لضـــمان اتســـاقها مـــع هـــذه اجلهـــود الســـابقة. فعلـــى ســـبيل املثـــال، جيـــب أن تتضـــمن خطـــة العمـــل الســـنوية إجـــراءات حمـــددة 
 ، حسب االقتضاء.املرتبطة بالتغذية استجابة ألوجه الضعف واملخاطر والفرص

 
 المثال

إلمنائيـــة مـــع وضـــع اســـرتاتيجية التغذيـــة املتكاملـــة يف باكســـتان. يف باكســـتان، تـــزامن تطـــوير إطـــار األمـــم املتحـــدة للمســـاعدة ا
 ، وحتلـــيًال واملقاطعـــات الفرعيـــةعلـــى مســـتوى املقاطعـــات  ومتعلقـــة بالسياســـاتمشـــاورات تقنيـــة عقـــد ومشلـــت هـــذه األخـــرية 

إىل تيســري حتديــد أولويــات الناشــئة عنهــا للتغذيــة. وأدى توقيــت هــذه العمليــات واألدلــة  اوطنيًــ ا، ومســحً الوصــفية للبيانــات
األمــم املتحــدة  مــع. وكانــت جهــود التعــاون يف باكســتانالتغذيــة واألمــن الغــذائي يف إطــار األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة 

مــن إطــار األمــم املتحــدة  6اجملــال ذي األولويــة الرئيســية لإلجــراءات املشــرتكة يف إطــار  االقرتاحــاتإجيابيــة بشــأن إمكانــات 
مقاطعـة، علـى دعـم  إحـدى عشـرة، الـيت سـتنفذ يف االقرتاحاتركز على التغذية. وقد نصت هذه ياإلمنائية الذي للمساعدة 
يف ) تـدريب ونشـر العـامالت 2( (بإشـراف حركـة تعزيـز التغذيـة)؛ إجراءات التغذية اليت تتخذها احلكومـةتعزيز ) 1ما يلي: (

) دمــج بــرامج األمــن الغــذائي والتغذيــة (مــع 3علــى مســتوى املقاطعــات؛ ( املرتبطــة بالتغذيــةلــدعم التــدخالت  جمــال الصــحة
 الرصد والتقييم.و ) 4)؛ (هيئة األمم املتحدة للمرأةو  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

 
 األسئلة التوجيهية

مبـــادرات التنميـــة املقرتحـــة وضـــعت األســـئلة التاليـــة للمســـاعدة علـــى ضـــمان اختـــاذ مجيـــع اخلطـــوات املعقولـــة لضـــمان معاجلـــة 
 ذي مردودية تكاليفية. ألشكال سوء التغذية الرئيسية على حنو مناسب و 

 
 قائمة األسئلة التوجيهية

هــل مت حتديــد الفئــات و الرئيســية املباشــرة واألساســية لســوء التغذيــة، مبــا يف ذلــك القضــايا الناشــئة؟  العوامــل مت فهــمهــل  •
 ؟ضعًفاالسكانية األكثر 

 العوامـل احملركـة املباشــرة هلـذه التنميـة جهـوداملعقولــة لضـمان معاجلـة  الربنـامج أو املشـروع املقـرتح مجيـع التـدابريمل شـيهـل  •
 ؟ضعًفا؟ وهل تصل هذه اجلهود إىل الفئات السكانية األكثر على حنو مناسب واألساسية لسوء التغذية

 ؟ضعًفاالفئات السکانية األکثر  لدىيف حتسني التغذية، وخاصة  لإلسهاماملقرتحة مجيع الفرص  واملشاريعتستغل الربامج هل  •
 نتائج الربامج واملشاريع؟ يفا معاجلة سوء التغذية إىل التأثري سلبً  برامج هل سيؤدي عدم إحراز تقدم يف •
داء قـادرة علـى إثبـات التـأثري علـى التغذيـة لـألا ومؤشـرات هل تتضمن مصفوفة النتائج للربنـامج أو املشـروع املقـرتح أهـدافً  •

 ؟بالعكسوالعكس 
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 ة الثالثةو موارد إضافية للخط
 

 المرجع الوصف
طـة التغذيــة العامليـة الــيت وضـعتها األمــم املتحـدة أن تســاعد علـى حتفيــز احلـوار بــني ينبغـي خل

وكـــاالت األمـــم املتحـــدة علـــى مجيـــع املســـتويات بشـــأن أفضـــل الســـبل ملواءمـــة أنشـــطتها مـــع 
هم ايف ســـياق نظـــام تنميـــة عـــاملي متغـــري. وينبغـــي أن يســـ مراعـــاة والياهتـــا ومواردهـــا احملـــددة

العمــل لتحقيـــق األهـــداف املشـــرتكة يف زيـــادة كفــاءة اســـتخدام املـــوارد، واحلـــد مـــن ازدواجيـــة 
اجلهود، وزيادة التآزر بني أنشطة الوكالة. وترمي النتائج واألهداف والنـواتج واألنشـطة الـيت 

توجيـــه الوكـــاالت واألفرقـــة إىل  األمـــم املتحـــدة تقرتحهـــا خطـــة التغذيـــة العامليـــة الـــيت وضـــعتها
علـى املسـتويات العامليـة حتديـد األولويـات وختطـيط العمـل مـن أجـل املشرتكة بني الوكـاالت 

 .واإلقليمية والقطرية

 

UN Global Nutrition Agenda: Delivering on 
the commitment to eradicate malnutrition in all 
its forms: The role of the UN system (UNGNA 
v.1.0). 

 

  :الوثيقة متوافرة على العنوان التايل
http://scalingupnutrition. org/wp-
content/uploads/2015/06/UN- Global-
Nutrition-Agenda-2015.pdf. 

املؤمتر الـدويل الثـاين املعـين بالتغذيـة، التزمـت الـدول  خالل، 2014يف نوفمرب/تشرين الثاين  
 املشــاركون عــن األعضــاء واجملتمــع العــاملي بالقضــاء علــى ســوء التغذيــة جبميــع أشــكاله وعــّرب 

علـــى إطـــار  أيًضـــاالتغذيـــة. واتفقـــوا  بشـــأنرؤيـــتهم املشـــرتكة للعمـــل العـــاملي يف إعـــالن رومـــا 
األمـم املتحـدة  ويـدعم برنـامج عمـل عقـد .طـوعي للعمـل مـن أجـل الوفـاء هبـذه االلتزامـات

تصـف هـذه الوثيقـة أهدافـه وقيمتـه و ؛ لتنفيذ القطري إلطار العملالتغذية ا للعمل من أجل
اجملاالت الرئيسية لإلجـراءات ذات األولويـة (جمـاالت العمـل)؛ و التوجيهية؛  املضافة ومبادئه

اآلخــرين؛ واآلليــات واألدوات أدوار الــدول األعضــاء وأصــحاب املصــلحة و املشــاركة؛  وطــرق
 .إطار املساءلةأيًضا يتضمن و لالزمة لدفع العمل (وسائل التنفيذ). ا

 

Work Programme of the United Nations 
Decade of Action on Nutrition (2016-2025). 
 

  :الوثيقة متوافرة على العنوان التايل
https://www.unscn.org/ en/topics/un-decade-
of-action-on- nutrition?idnews=1704. 

مـن النتـائج  إلجراءات التغذيـةا بشأن التخطيط وضعت حديثً تستفيد املواد اإلرشادية اليت 
اجلهـــود املتجـــددة ملكافحـــة  بـــادرةالتـــدريبات واألدوات التحليليـــة مل يفالـــيت مت التوصـــل إليهـــا 

، تعــدد القطاعــاتاملالتغذيــة  اســتعراض، مبــا يف ذلــك اجلــوع ونقــص التغذيــة لــدى األطفــال
جـراءات اإلأصـحاب املصـلحة و ط بشـأن خـرائ، ورسم استعراض السياسات العامة واخلطط

تعــــدد املالتغذيــــة والتخطــــيط  تعزيــــزاجلهــــود الراميــــة إىل  توجيــــهالتغذيــــة، مــــن أجــــل املتعلقــــة ب
يف  هـــذه التوجيهـــاتصـــياغة  وقـــد متـــت. علـــى الصـــعيدين الـــوطين ودون الـــوطينالقطاعـــات 

 العمـــل حلقـــات خـــالل هاتقـــدميلب) كتّيـــ/بـــاور بوينتعـــرض شـــرائح بنظـــام شـــكل مرئـــي (
اخلاصــــة حملــــة عامــــة عــــن عمليــــات التخطــــيط  وتقــــدم هــــذه التوجيهــــات .التخطيطبــــ املعنيــــة

  .الوطنيــةلتخطــيط الوطنيــة ودون بــني اجــراءات ا الــربطالضــوء علــى أمهيــة  ةســلطم، ةالتغذيـب
حالـــة التغذيـــة، مبـــا يف ذلـــك  ســـياق مناقشـــات التخطـــيط يف وضـــععلـــى ســـاعد ا تأ�ـــكمـــا 

معاجلـة حتـديات التغذيـة يف منطقـة مناقشة التغطية احلالية إلجراءات التغذية، والقدرة علـى 
النظـــر يف العوامـــل املـــؤثرة، مثـــل إطـــار إىل  أيًضـــاوتــدفع هـــذه التوجيهـــات  معينـــة.جغرافيــة 

 .ااألوسع نطاقً  التنمية عن أطر فضالً ، الوطنيةسياسة التغذية 

 
REACH Nutrition Planning Guidance. 
Ref: UN Network for SUN Strategy (2016-
2020). 

  :الوثيقة متوافرة على العنوان التايل
http://reliefweb.int/sites/ 

reliefweb.int/files/resources/UNN%20Strategy-
FINAL-11May2017-EN- 

LowRes.pdf. 

http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2015/06/UN-Global-Nutrition-Agenda-2015.pdf
http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2015/06/UN-Global-Nutrition-Agenda-2015.pdf
http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2015/06/UN-Global-Nutrition-Agenda-2015.pdf
http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2015/06/UN-Global-Nutrition-Agenda-2015.pdf
http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2015/06/UN-Global-Nutrition-Agenda-2015.pdf
http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2015/06/UN-Global-Nutrition-Agenda-2015.pdf
https://www.unscn.org/en/topics/un-decade-of-action-on-nutrition?idnews=1704
https://www.unscn.org/en/topics/un-decade-of-action-on-nutrition?idnews=1704
https://www.unscn.org/en/topics/un-decade-of-action-on-nutrition?idnews=1704
https://www.unscn.org/en/topics/un-decade-of-action-on-nutrition?idnews=1704
https://www.unscn.org/uploads/web/news/PROCEEDINGS-EN-Decade-Nutrition-work-programme.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNN%20Strategy-FINAL-11May2017-EN-LowRes.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNN%20Strategy-FINAL-11May2017-EN-LowRes.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNN%20Strategy-FINAL-11May2017-EN-LowRes.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNN%20Strategy-FINAL-11May2017-EN-LowRes.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNN%20Strategy-FINAL-11May2017-EN-LowRes.pdf
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 الخطوة الرابعة: الرصد والتقييم

   
 1-4نقطة الدخول 

األولويـات الوطنيـة وتحسـين تحقيـق تقييم مدى مساهمة نتائج إطار األمم المتحدة للمسـاعدة اإلنمائيـة فـي 
 التغذية

 
 اإلجراءات

إطــار األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة ذات الصــلة؛ مــع  خمرجــاتو رصــد النتــائج وتقييمهــا مــع الرتكيــز علــى نتــائج 
ا، الة التغذية لدى السكان، وال سيما بني الفئـات السـكانية األكثـر هتميشًـ زيز هذه النتائج والنواتج حلالرتكيز على تع

حتقيـــق عـــن املســـامهة يف  فضـــالً وزيـــادة إمكانيـــة احلصـــول علـــى التـــدخالت األساســـية اخلاصـــة بالتغذيـــة واملراعيـــة هلـــا، 
د األمـم املتحـدة للعمـل األهداف واألولويات الوطنية، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بااللتزامات اليت وضعت يف إطار عق

مـــن أجـــل التغذيـــة وتنفيـــذ برنـــامج عملـــه، مبـــا يف ذلـــك نتـــائج املـــؤمتر الـــدويل الثـــاين املعـــين بالتغذيـــة، وأهـــداف التنميـــة 
التغذيـــة بغايـــات مجعيـــة الصـــحة العامليـــة واألهـــداف العامليـــة املتعلقـــة املســـتدامة املرتبطـــة بالتغذيـــة، مـــن أجـــل حتقيـــق 

 .2025عام األمراض غري املعدية لبو 
 

 المثال
غذيـة. ففـي للت مفيـدة يف إطـار األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة والـدروس املستخلصـة نتـائج التقيـيم تكونميكن أن 

التغذيــة  الضــوء علــى عمليــة اســتعراض إطــار األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة ســلطتروانــدا، علــى ســبيل املثــال، 
اجملـاالت الــيت تتمتــع فيهــا األمــم   مــنالضــوء علــى التغذيـة باعتبارهــا جمــاًال  توســلط مــن جمــاالت القـوة. بوصـفها جمــاًال 

 املتحدة مبيزة نسبية.
 

 األسئلة التوجيهية
ـــة ل هـــذه وضـــعت ـــة تـــضـــمان أن األســـئلة التوجيهي ـــيم دلـــيًال الرصـــد وفر عملي إطـــار األمـــم املتحـــدة  علـــى أن تنفيـــذ والتقي

 زيـــادة وإىلا، قـــد أدى إىل حتســـني حالـــة التغذيـــة، وال ســـيما بـــني الفئـــات الســـكانية األكثـــر هتميًشـــ للمســـاعدة اإلمنائيـــة
 .املراعية هلاإمكانية احلصول على اخلدمات ذات األولوية اخلاصة بالتغذية و 

 
 

 قائمة األسئلة التوجيهية
 النتائج املتعلقة بالتغذية والواردة يف املصفوفة؟ يف حتقيقلتقدم احملرز لتقييم ا خطط هل هناك •
 اجلنســني، وصــحة نيهــل ســيتم تقيــيم نتــائج حتســني التغذيــة علــى احلــد مــن الفقــر، وحقــوق اإلنســان، واملســاواة بــ •

 اإلنسان ورفاهه؟



  يف إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيةمذكرة توجيهية بشأن إدراج التغذية 
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عـود بـالنفع تمـا إذا كانـت فـرص حتسـني التغذيـة  عرفـةمل امالئًمـ تماًمـاهل تويل عمليـة رصـد وتقيـيم تنفيـذ الربنـامج اه •
 والنساء والفئات املهمشة األخرى؟ والفقراءفئات الضعيفة ال على

ســـيما مجـــع البيانـــات  والتنميـــة قـــدرات الشـــركاء، يف جمـــال حتياجـــات االلتحديـــد يـــتم إيـــالء االهتمـــام املالئـــم هـــل  •
للســياق  وفًقــا اجبميــع أشــكاهل وعواقبهــا ســوء التغذيــةمشــكلة معاجلــة أســباب مــن أجــل بــالغ واإلوالتحليــل والرصــد 

 القطري؟
 ؟بالتغذيةالنتائج املتعلقة  التقارير املبنية علی النتائج حول اإلجنازات تتضمنهل  •
عاجلـة املخـاطر مبما يتعلـق  األمم املتحدة يف وكاالتتقييم التغريات يف مستوى التعاون بني نص على يما هل هناك  •

 بالتغذية؟ املرتبطةوالفرص 
 فعاليـــة اســـرتاتيجيات ونتـــائج إطـــار األمـــم املتحـــدة للمســـاعدة اإلمنائيـــة للبـــت يف ةالرصـــد والتقيـــيم كافيـــ أنظمـــة هـــل •

بالنسبة  وال سيما واملراعية هلاحتسني إمكانية الوصول إىل التدخالت األساسية اخلاصة بالتغذية  حيث منوكفاءهتا 
 ؟ضعًفالفئات السكانية األكثر إىل ا

وخاصـة  ،االفّعـ ةيالنسـب ومزايـاهالقطـري  قيـاستخدام موارد الفر ما إذا كان  للبت يفكافية   مييالرصد والتق أنظمة هل •
 حســــب القطاعــــات، �ــــج متعـــددمبـــا يف ذلــــك اســـتخدام  ة،يــــالتغذ مســـألة معاجلــــة یالقــــدرة علـــ ريمـــن أجــــل تطـــو 

 االقتضاء؟
إطـــار األمـــم املتحـــدة مـــن  املستخلصـــةإىل أي مـــدى ســـيكون مـــن املمكـــن إظهـــار حتســـني وضـــع النتـــائج والـــدروس  •

التحليــل والتخطـــيط  وتوجيــهملكافحــة ســوء التغذيــة  ةالوطنيــ إطــار التنميـــة يفالتــأثري  مــن ناحيــة اإلمنائيــة للمســاعدة
 القطريني املعنيني يف الدورة القادمة؟
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 2-4نقطة الدخول 
 أخذ النتائج في االعتبار في التحليل والتخطيط  على المستوى القطري

 
 اإلجراءات

والفرص املرتبطة بالتغذيـة. ويـنص هـذا اإلجـراء علـى التحسـني  املخاطرتواصل مراعاة أ�ا رصد األنشطة والنتائج للتأكد من 
 ألمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وتنفيذه.ا من إعداد إطار اا هامً جزءً  ميثالنوالتعلم املستمرين اللذين 

 
 األسئلة التوجيهية

ا مـن والتقييم فرصـة للـتعلم والتحسـني املسـتمر بوصـفهما جـزءً الرصد وضعت هذه األسئلة التوجيهية لضمان أن توفر عملية 
 إعداد إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وتنفيذه.

 
 

 قائمة األسئلة التوجيهية
الضــعف والتكــاليف  وأوجــهالقضــايا الناشــئة واملخــاطر  بشــأنكيــف ســتدمج بــرامج ومشــاريع التغذيــة معلومــات جديــدة  •

 واملنافع، واحلصول على إجراءات التغذية األساسية؟
املرتبطــة التخطــيط والربجمــة  لتوجيــه عمليــاتاملکتســبة مــن الرصــد والتقيــيم  املعــارفأنظمــة لضــمان اســتخدام  هنــاكهــل  •

 ؟اجلارية واملستقبليةبالتغذية 
والتأكــد مــن ، نــوع اجلــنسحمــدد لآلثــار علــی خمتلــف الفئــات االجتماعيــة وحســب  ) رصــد1توجــد أنظمــة لضــمان (هــل  •

 بالتغذية؟ املرتبطةوالتخطيط املستقبلي  النتائج وتقييمعمليات التقييم املعلومات يف إدماج هذه 
عنـد صـياغة متـوفرة الربامج واملشاريع واملبـادرات واسـتجابات اإلدارة  تقييم تعملياالدروس املستخلصة من  ستكونهل  •

 نتائج جديدة أو حتديد املشاريع والربامج أو تصميمها أو تقييمها؟
 بالغ عنه قبل تكرار هذه املبادرات أو تعزيزها؟سينتهي وسيتم اإلأن تقييم املبادرات الرائدة هل من األكيد  •
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 إضافية للخطوة الرابعة مراجع

 المرجع الوصف 

 عمليـات يف جمـالئج هذه الوثيقة إرشادات بشأن اإلدارة القائمة على النتـا تعطي
الربجمـــــة وإدارة األداء، مـــــع الرتكيـــــز علـــــى تعزيـــــز الرتكيـــــز علـــــى التغيـــــريات اإلمنائيـــــة 

 .يف حياة الناس الفعليةوالتحسينات 

Handbook on Planning, Monitoring and 
Evaluating for Development Results. 
Evaluation Office, the Operations Support 
Group, and the Capacity Development Group 
of the Bureau for Development Policy, UNDP, 
2009. 

 :الوثيقة متوافرة على العنوان التايل
http://web.undp.org/ 
evaluation/handbook/documents/ 
english/pme-handbook.pdf. 

شـاريع االسـتثمارية إىل املسؤولني عـن رصـد وتقيـيم املهذا الدليل البسيط يتوجه 
األنشـطة املولـدة  سالسـلوباإلضـافة إىل األغذية والزراعة (مبـا يف ذلـك  جمال يف

إىل  أ�ـا تـؤديإثبـات  ينبغـيلـيت والتنمية االجتماعية، والتنمية الريفيـة) ا للقيمة،
إىل مجـع  الوافيـة حتسـني التغذيـة. وهتـدف هـذه اخلالصـةإىل  اسـعيً نتائج وسـيطة 

 ستثماراتاالبالتغذية اليت ميكن استخدامها يف رصد  املرتبطةاملؤشرات الرئيسية 
املؤشرات هو األنسب من  ار أي نوع، وإظهوتقييمها والزراعة األغذية يف جمال

 لكل نوع من االستثمارات.

Compendium of indicators for nutrition-
sensitive agriculture, FAO, 2016. 

 
 :الوثيقة متوافرة على العنوان التايل

http://www.fao.org/3/a- i6275e.pdf. 

عن إدراج  فضًال التغذية الغايات واملؤشرات العاملية اخلاصة ب تقرتح هذه الوثيقة 
مؤشـــرات التغذيـــة يف أهـــداف التنميـــة املســـتدامة، ومؤشـــرات تغطيـــة التـــدخالت 

أوال املساءلة،  موضوع أيًضاللرصد على املستوى القطري. وتتناول هذه الوثيقة 
نظــم جتميــع البيانــات ونظــم تكنولوجيــا املعلومــات تكــون مــن ناحيــة ضــمان أن 

ذيــة بدقــة مــن خــالل تــوفري بيانــات التقــدم احملــرز يف جمــال التغ قيــاسعلــى قــادرة 
ا مـــن ناحيـــة مناقشـــة تقـــديرات التكـــاليف عاليــة اجلـــودة وحســـنة التوقيـــت؛ وثانيــًـ 

 لتغذية.املتاحة لوارد املالوطنية وتتبع 

Nutrition Targets and Indicators for the Post-
2015 Sustained Development Goals: 
Accountability for the Measurement of 
Results in Nutrition: A Technical Note 
(UNSCN, 2015). 

 
 :الوثيقة متوافرة على العنوان التايل

https://www.unscn. 
org/files/Publications/Post_2015_ 
Nutrition_Targets_and_Indicators_ 
final_March_2015_website_.pdf. 

http://web.undp.org/evaluation/handbook/documents/english/pme-handbook.pdf
http://web.undp.org/evaluation/handbook/documents/english/pme-handbook.pdf
http://web.undp.org/evaluation/handbook/documents/english/pme-handbook.pdf
http://web.undp.org/evaluation/handbook/documents/english/pme-handbook.pdf
http://web.undp.org/evaluation/handbook/documents/english/pme-handbook.pdf
http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2015/06/UN-Global-Nutrition-Agenda-2015.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6275e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6275e.pdf
https://www.unscn.org/uploads/web/news/PROCEEDINGS-EN-Decade-Nutrition-work-programme.pdf
https://www.unscn.org/files/Publications/Post_2015_Nutrition_Targets_and_Indicators_final_March_2015_website_.pdf
https://www.unscn.org/files/Publications/Post_2015_Nutrition_Targets_and_Indicators_final_March_2015_website_.pdf
https://www.unscn.org/files/Publications/Post_2015_Nutrition_Targets_and_Indicators_final_March_2015_website_.pdf
https://www.unscn.org/files/Publications/Post_2015_Nutrition_Targets_and_Indicators_final_March_2015_website_.pdf
https://www.unscn.org/files/Publications/Post_2015_Nutrition_Targets_and_Indicators_final_March_2015_website_.pdf
https://www.unscn.org/files/Publications/Post_2015_Nutrition_Targets_and_Indicators_final_March_2015_website_.pdf
https://www.unscn.org/files/Publications/Post_2015_Nutrition_Targets_and_Indicators_final_March_2015_website_.pdf
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ــــــة التزامــــــات -اءب ــــــاس  قطري ــــــة للقي محــــــددة وقابل
 ويمكن بلوغها وواقعية وحسنة التوقيت

 
 

املوصـى املتعلقـة بالسياسـة و  نو واالسـرتاتيجيات السـت اخليـاراتو التغذية  عنالواردة يف إعالن روما  ةااللتزامات العشر حددت 
رؤيــة مشــرتكة ، 2014 تشــرين الثــاين /نــوفمرب يف املــؤمتر الــدويل الثــاين املعــين بالتغذيــةمــد خــالل الــذي اعتُ عمــل الإطــار يف  هبــا

عـن  الـواردة يف إعـالن رومـا بناء علـى التوصـياتو بشأن العمل العاملي للقضاء على اجلوع وإ�اء مجيع أشكال سوء التغذية. 
 للعمــل مــن أجــل التغذيــةعقــد عمــل األمــم املتحــدة  2016 نيســان /ليــأبر  العامــة لألمــم املتحــدة يف ةيــ، أعلنــت اجلمعالتغذيــة

)2016 - 2025.( 

 هي: ةااللتزامات العشر و 
 

  القضاء على اجلوع ومنع مجيع أشكال سوء التغذية. -1
  .للسكان الغذائية والتغذية األمناطحتسني  من أجلفعالة  وإجراءات زيادة االستثمارات لتدخالت -2
 تعزيز النظم الغذائية املستدامة. -3
 .لذلك وفًقاالوطنية ومواءمة املوارد الوطنية  االسرتاتيجيات بفضلرفع مستوى التغذية  -4
 .من أجل حتسني التغذية البشرية واملؤسسية اتتعزيز القدر  -5
 تعزيز وتيسري املسامهات واإلجراءات اليت يتخذها مجيع أصحاب املصلحة. -6
 غذائي صحي طوال دورة احلياة. منطضمان اتباع  -7
 رية.هتيئة بيئة مواتية الختاذ خيارات مستن -8
 خالل إطار العمل. من ةتنفيذ هذه االلتزامات العشر  -9

 .2015ية اإلعالن والتزاماته يف عملية خطة التنمية ملا بعد عام ؤ إدماج ر  -10
 
احلكومــات  تُــدعىاملــؤمتر الــدويل الثــاين املعــين بالتغذيــة،  متابعــةلتغذيــة وعمليــة ا للعمــل مــن أجــل املتحــدة األمــمكجــزء مــن عقــد و 

مـن أجـل العمل  يف إطارحسنة التوقيت و واقعية و ميكن بلوغها و  قابلة للقياسو حمددة التزامات ب  التعهدومجيع اجلهات الفاعلة إىل
مجيـع  أيًضـا وتُـدعىتقيـيم التقـدم احملـرز. تتـيح وجود نظم رصـد  أيًضا. ويتطلب ذلك التغذية الوطنية غايات حتقيقالتغذية هبدف 

ميكـــن بلوغهـــا، الـــيت قابلـــة للقيـــاس، والددة، (احملـــ "الذكيـــة" لتزامـــاتاال توســـيع نطـــاقتنقـــيح أو إىل اجلهـــات الفاعلـــة ذات الصـــلة 
. وينبغــي للجهــات الفاعلــة يف القطاعــات 2016لعــام  N4Gطموحــة كجــزء مــن عمليــة قمــة ريــو الو  )ســنة التوقيــتواحلواقعيــة، وال

أن تسـاعد علـى النهـوض بالتغذيـة. ويف هـذا السـياق، ينبغـي ملنظومـة  لاللتزامات اخلاصـة بقطاعاهتـاكيف ميكن األخرى أن حتدد  
املوصى هبا يف إطار عمل املؤمتر الـدويل الثـاين املعـين بالتغذيـة إىل ستني اإلجراءات ال جتسيداألمم املتحدة أن تساعد البلدان على 

 التغذية. للعمل من أجل ،حسنة التوقيتو واقعية و كن بلوغها ميو  قابلة للقياسو  حمددة بالبلدانالتزامات خاصة 
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الـة حل وفًقـاو األولويـات الوطنيـة  إىل اسـتناًداآخـر إىل اصة بكل بلد من بلد اخل ةالسياسب بالعمل املتعلقة لتزاماتاالوستختلف 
 .يف البلد الصحية احلاليةاألغذية والنظم نظم و التغذية 

من خالل إطار عمـل املـؤمتر الـدويل الثـاين املعـين بالتغذيـة يف ضـمان املسـاءلة ورصـد التقـدم  ةالعشر وسيسهم تنفيذ االلتزامات 
املرتبطــة مجعيــة الصــحة العامليــة واألهــداف الطوعيــة العامليــة  الــيت أقرهتــا 2025هــداف العامليــة للتغذيــة لعــام األز يف حتقيــق احملــر 

لتغذيـة فرصـة فريـدة جلميـع البلـدان للعمل من أجـل ا. ويتيح عقد عمل األمم املتحدة األمراض غري املعديةبالتغذية للوقاية من 
 اوفعاليتهـ اوكفاءهتـ واتسـاقها اخلاصـة بالتغذيـة اإلجـراءات وضـوححول إطار مشرتك وزيادة  لتوحيد اجلهودوأصحاب املصلحة 

 على مجيع املستويات يف مجيع أحناء العامل.
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 مذكرة توجيهية
 بشأن إدراج التغذية

 في إطار األمم المتحدة
  يةاإلنمائللمساعدة 

 
 ذكرة توجيهية ألفرقة األمم المتحدة القطريةم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 أمانة اللجنة الدائمة للتغذية التابعة ملنظومة األمم املتحدة
ginfo@unscn.or 

www.unscn.org 
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