
 

 

A A 

 

 

 المجلس التنفيذي

 الدورة العادية الثانية
 

 13/11/2015-9روما، 

 

 تقارير التقييم

 األعمال جدول من 6 البند

 

 

 

 

 

 

 

 

 للنظر  
 تقييم سياسة التغذيةالتقرير الموجز عن 

(2012-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثائق المجلس التنفيذي متاحة على موقع برنامج األغذية العالمي على اإلنترنت

 (http://executiveboard.wfp.org). 

 

Distribution: GENERAL 

WFP/EB.2/2015/6-A 
25 September 2015 

ORIGINAL: ENGLISH 

http://executiveboard.wfp.org/


2 WFP/EB.2/2015/6-A 

 

 مذكرة للمجلس التنفيذي

 .الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظرهذه 

 موظفينبالتتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى االتصاااااااال  فنيةأساااااا لة لديهم قد تكون الذين  التنفيذي تدعو األمانة أعضااااااااس المجلس

 المذكورين أدناه، ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداس دورة المجلس بفترة كافية.

 

 H. Wedgwoodالسيدة 

 ةمدير

 مكتب التقييم

 066513-2030رقم الهاتف: 

 D. Prioux de Baudimontالسيدة 

 التقييم ةموظف

 2945-066513رقم الهاتف: 

 

 A-C Luzotالسيدة 

 تقييم السياسات ةمنسق

 2509-066513رقم الهاتف: 

 

 موجز تنفيذي 

بتكليف من مكتب التقييم بناًس على طلب من المجلس أثناس الموافقة  2012بشاااالن التغذية لعا   البرنامجأُجري هذا التقييم لسااااياسااااة 

وجدول األعمال اإلنمائي العالمي، ودور  البرنامجوهذا التقييم ها  اسااااااتراتيجياً نهراً ألهمية التغذية في عمل  على السااااااياسااااااة.

 في الشراكات الدولية في مجال التغذية. البرنامج

ي الوقت معهم عملياته ف البرنامجثار واساااعة، فهي تساااعى إلى التلثير في الطريقة التي يُجري بها آعلى  ساااياساااة التغذيةوتنطوي 

ل  مفيدةساااياساااة التغذية هذه ال وخلص التقييم إلى أن الذي تدعو فيه إلى توساااع كبير في برامج التغذية. ومناسااابة في توقيتها. وتشاااك 

لمراعية للتغذية ، والتدخلت امباشاارة السااياسااة إطاراً تحليلياً مفيداً يُمي ز بين التدخلت ال ااااة بالتغذية التي تتصاادى لسااوس التغذية

ياسة وتتسق مع خططه االستراتيجية. وتؤكد الس البرنامجلتي تعالج األسباب الكامنة وراس سوس التغذية. وتتفق السياسة مع والية ا

 بحق أهمية النُهج والشراكات المتعددة القطاعات والشاملة للعديد من أاحاب المصلحة في معالجة سوس التغذية المزمن والحاد. 

 فاتالوااااواساااتفادت الساااياساااة من المجموعة المتزايدة من األدلة بشااالن نقص التغذية، بما في ذلك خطورة التقز . غير أن بع  

إلى أدلة كافية. وتشااااامل مواطن الضاااااعف األخرى إغفال قضاااااايا هامة من قبيل فرط التغذية  لم يساااااتند، وما يزال، والتواااااايات

ة. وتت ذ السياسة منحى عملياً ولكنها طموحة أكثر من اللز  فيما تنطوي عليه من أهداف والمعالجة السطحية للعتبارات الجنساني

التغذوية. وتقتصااار الساااياساااة في تركيزها على الحلول القائمة على المنتجات دون االهتما  الكافي  البرنامج برامجبشااالن توسااايع 

 بالعوامل التكميلية المعترف بها في إطارها التحليلي.

د التزا  اإلدارة بالتغذية في زيادة نشر أخصائيين في التغذية على البرنامجمفهومة على نطاق واسع ومقبولة في والسياسة  ، ويتجسَّ

اللز  لدعم تنفيذ السااياسااة ال يواكب طلبات الموظفين. ويشااوب السااياسااة  تعميم التوجيهاتالمسااتويين اإلقليمي والقطري. غير أن 
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ما زال في المراحل األولى للتكيُّف مع تداعيات البرمجة المراعية  البرنامجلى ساااااابيل المثال أن ثغرات توجيهية هامة. من ذلك ع

 للتغذية. ونهراً لحجم تلك البرامج فإن ذلك يُمثل مجاالً هاماً للعمل المستمر.

لية  القدر المتوخي في التغذية لم تتسع ب ، ولكن برامجالبرنامجالتي يشتريها  للسلعتغذوية المواافات االرتقاس بالوتشمل النتائج األوَّ

السااياسااة. وتحققت زيادة سااريعة، وإن كانت محدودة، في برامج الوقاية من التقز ، ولكن لم تواكبها زيادة في أعداد المسااتفيدين في 

عالية المتعلقة بف مجاالت التركيز األخرى، مثل علج ساااااوس التغذية الحاد والوقاية منه. ويعب ر ذلك عن تشاااااكك المانحين في األدلة

 في سياقات الحاالت غير الطارئة. البرنامجبرامج التغذية التكميلية في الوقاية من سوس التغذية الحاد والزمن، ودور 

اقياً دوراً استب البرنامجوتدعو السياسة إلى العمل من خلل شراكات، والتماس مزيد من االتساق بين وكاالت األمم المتحدة. ولعب 

وغيرها من الشراكات، ولكن التقد  اوب زيادة االتساق بين وكاالت األمم المتحدة يمضي بوتيرة  وسيع نطاق التغذيةحركة تفي 

 .مع األسف بطي ة

( تنقيح ساااياساااة التغذية وتحديثها وزيادة تطويرها وربطها بال طة االساااتراتيجية المقبلة 1ويطرح التقييم تواااايات بشااالن ما يلي: 

 البرنامج( تنمية القدرات داخل 4( تحساااين الرااااد والبحوغ التشاااغيلية؛ 3توجيهات الساااياساااة ونشااارها؛ ( تحساااين 2؛ للبرنامج

 ( معالجة القضايا العامة التي تحد من توافر الموارد. 5ومواالة االلتزا  بالشراكات المتعددة القطاعات؛ 

 مشروع القـرار

 (  2014-2012تاااقااايااايااام ساااااااايااااساااااااااة الاااتاااغاااذياااة )الاااتاااقاااريااار الاااماااوجاااز عااان ياااحاااياااع الاااماااجااالاااس عااالاااماااا باااالاااوثاااياااقاااة  

(WFP/EB.2/2015/6-A) ورد اإلدارة عليه ،(WFP/EB.2/2015/6-A/Add.1) ، ويحث على ات اذ مزيد من اإلجراسات

 بشلن التوايات مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناس مناقشته.

 

  

                                                      
 يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوايات الصادرة في نهاية الدورة.المعتمد من المجلسطلع على القرار النهائي هذا مشروع قرار، ولل ، 
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 مقدمة

. وأتاح 2015، طلب إجراس تقييم في عا  (1)2012بشااالن التغذية في عا   البرنامجعندما وافق المجلس على ساااياساااة   -1

تقييماً قائماً على  2015حتى يونيو حزيران  2014هذا التقييم المسااااااتقل الذي أُجري في الفترة من ديساااااامبر كانون األول 

لية والعوا  مل المؤثرة على تنفيذها. األدلة لجودة السياسة ونتائجها األوَّ

 وشملت أساليب التقييم ما يلي:  -2

 ؛ةوربطها بمصفوفة تقييمي (2)تحديد نهرية التغيير األساسية واالفتراضات 

 ؛(3)خمس دراسات مكتبية قطرية شملت مقابلت عبر الهاتف 

  ؛ (5)بلداً  15في  (4)عملية 38استعراضات تناولت تصميم 

  استعراضاً ألاحاب المصلحة؛ 130أكثر من 

  من المقر الرئيسااااااي والمكاتب اإلقليمية والمكاتب  (6)البرنامجموظفاً من موظفي  154اسااااااتقصاااااااس إلكتروني شاااااامل

 القطرية؛ 

  ؛ البرنامجاستعراض للوثائق والبيانات المتاحة في مقر 

 تحليل جنساني؛ 

  الستعراض مشاريع التوايات.حلقة عمل شاركت فيها مجموعة مرجعية داخلية 

سياسة، مع التركيز على التعلم. وواجه التقييم   -3 لية لل وكان من الضروري أن ينصب هذا التقييم المبكر على النتائج األوَّ

لة عن  ص البيانات، بما في ذلك تضارب البيانات المستمدة من راد المستفيدين ونقالبرنامجبع  القيود في بيانات  المفصَّ

رت الدراسااات المكتبية إجراس تقييم سااريع  لزيارات ا وإن اتساامت بعمق أقل من، وكانت ذات قيمة فائقةنفقات التغذية. ويسااَّ

 القطرية. وجمع الفريق أدلة وفيرة وتحقق منها من أجل تبرير االستنتاجات.

 السياق

من المعونة الغذائية إلى المساااعدة الغذائية. وتجلى االهتما  العالمي  البرنامجالتغذية في سااياق تحول اعتمدت سااياسااة   -4

 التي اسااتلهمت األدلة القوية المسااتمدة من منافع حركة توساايع نطاق التغذيةغير المساابوق بالتغذية في شااراكات دولية، مثل 

لى لحياة اإلنسان منذ تكوينه حتى عمر سنتين، وفعالية م تلف التدخلت في التغذية الملئمة، ال سيما أثناس األيا  األلف األو

 .(7)مجال التغذية

                                                      
 .2012واعتمدت وثيقة متابعتها في الدورة السنوية لعا   2012اعتُمدت سياسة األغذية في الدورة العادية األولى لعا    (1)
 التقييم بلسره. تت لل بصورة ضمنية نهرية لتحليل التغيير   (2)
متنوعة من المجاالت الجغرافية وأنواع العمليات ومستويات الدخل وأحجا  المكاتب القطرية وأعداد  اختيرت بنغلديش، وبوركينا فاسو، وكولومبيا، وليسوتو، وجنوب السودان، إلتاحة مجموعة  (3)

نطاق  سيعتوحة جوع األطفال ونقص تغذيتهم وشراكة السكان والملمح التغذوية ومصادر الشراس وركائز سياسة التغذية المتمثلة في الملمح القطرية والعمل في شراكة الجهود المتجددة لمكاف

 .التغية
 جميع المشروعات ذات الصلة التي تشمل مكوناً تغذوياً.  (4)
ة، وأوغندا، يبال، وباكستان، والجمهورية العربية السوريالبلدان المشمولة بالدراسات المكتبية باإلضافة إلى بوليفيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا بيساو، وإندونيسيا، والعراق، ون  (5)

 يمن، التي اختيرت باست دا  معايير مماثلة.وال
 في المائة.  47بلغ معدل االستجابة   (6)
 (.Lancet 77−452 :(382) 2013) 2013(وما تبع ذلك في المجلة ذاتها عا  Lancet 40−417: (371) 2008) 2008النسيت عا   حسب ما جاس في مجلة  (7)
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 السياسة

 فيما يتصل بالتغذية بلنها: البرنامجوافت السياسة مهمة   -5

العمل مع الشااركاس لمكافحة نقص التغذية من خلل تلمين الحصااول مادياً واقتصااادياً على النها  الغذائي المغذي ”... 

والمناساب للعمر، بالنسابة لمن يفتقر إلى ذلك، ودعم األسار والمجتمعات المحلية للساتفادة من األغذية بصاورة وافية. 

 “.ي الوقت المناسب وفي المكان المناسبالحصول على الغذاس المناسب ف البرنامجويضمن 

إلى تحقيق هذه المهمة من خلل برامج وعمليات في المجاالت ال مساااة ذات  البرنامجواقترحت الساااياساااة أن يساااعى   -6

 .1األولوية المبيَّنة في الشكل 

 : إطار سياسة التغذية1الشكل 

 

وبالرغم من أن هذه السااياسااة لم تنفصاام تماماً عن السااياسااات السااابقة فقد أخذت بنهج أكثر تكاملً مع عناااار جديدة   -7

 حققت ما يلي:

  ؛(8)(5( والتدخلت المراعية للتغذية )المجال 4-1بالتغذية )المجاالت التمييز بين التدخلت ال ااة 

  إبراز الحاجة إلى شراكات متعددة الت صصات وشاملة للعديد من أاحاب المصلحة، مع الحكومات الوطنية ووكاالت

 األمم المتحدة األخرى والمنهمات غير الحكومية والقطاع ال اص والهي ات األكاديمية والمانحين؛

                                                      
لطفل تتصدى للعوامل الكامنة التي تحد د تغذية الجنين وا”والتدخلت المراعية للتغذية “. تتصدى للعوامل المباشرة التي تحد د تغذية الجنين والطفل وتطورهما”التدخلت ال ااة بالتغذية   (8)

 (.www.thelancet.com - 2013)الموجز التنفيذي لسلسة مجلة النسيت بشلن تغذية األ  والطفل، “ وتطورهما

 ذيةبشلن التغ البرنامجاستراتيجية 

معالجة سوس التغذية 

 الحاد المعتدل
منع سوس التغذية 

 الحاد 
منع سوس التغذية 

 المزمن

 معالجة نقص المغذيات الدقيقة: 

 ( لعامة السكان من خلل تقوية األغذية2( بين الف ات الضعيفة، وب ااة من أجل إنقاذ األرواح في حاالت الطوارئ؛ 1

لألغذيةالتوزيع العا   المساعدة الغذائية مقابل  التغذية المدرسية 

 العمل

 أنشطة أخرى 

 البي ة التمكينية:

 المساعدة التقنية ودعوة الحكومات وأاحاب المصلحة اآلخرين

أنشاااااااطة التغذية تركز على 

الف ات الضاااااااعيفة، بمن فيهم 

األطفال الصاااااغار والحوامل 

والمرضااااعات واألشاااا اص 

نقص  المصااااااااابون بفيروس

 المناعة البشرية

 كفالة مساهمة البرامج األخرى في تحسين الحصائل التغذوية

http://www.thelancet.com/
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 ركيز االهتما  على التقز  والوقاية من سوس التغذية المزمن والحاد؛ت 

 ؛“المساعدة الغذائية العالية الجودةالتوسع في برامج ” بـ االلتزا  اراحة 

 .ًجعل تنمية قدرات الحكومات والشركاس هدفاً محددا 

 المذكورتين أعله، تمثلت أهداف السياسة في اآلتي: نوباإلضافة إلى النقطتين األخيرتي  -8

  تقديم الرأي المرجعي وحمل راية الدعوة واإلمسااااااا بزما  القيادة الفكرية للتدخلت التغذوية القائمة على الغذاس لمعالجة

 نقص التغذية؛

  ي رفيع من القيادة والبرمجة ف من أجل تحقيق مسااتوى البرنامجتعزيز النُهم الداخلية والمهارات والعمليات والقدرات في

 التغذية.

 عملياته القائمة والدعوة في نفس الوقت إلى توساايع البرنامجوسااعت السااياسااة إلى التلثير في الطريقة التي يجري بها   -9

تشمل توسيعاً  3إلى  1مجاالت من في ال (9)البرامج التغذوية لدعم جميع مجاالت إطار السياسة. واقترحت معايير للتدخلت

راط إعادة ت صيص الموارد القائمة، إلى جانب اشتعملية التنفيذ عبر السياسة أيضاً  واستبقتفي برامج التغذية. جداً كبيراً 

ألنشااطة تنفيذ السااياسااة ويقدَّ  أساااساااً من ي صااص فحسااب لمرة واحدة ومليون دوالر  15 بقيمةمبلغ خارج الميزانية وفير ت

 خلل اندوق است ماني لدعم خطة تعزيز القدرات التغذوية.

 االستنتاجات الرئيسية

 جودة السياسة

 الوضوح والشمول 

عت 1وضعت السياسة في الوقت المناسب وتميَّزت بسهولة فهمها، وشكَّلت إطاراً تحليلياً مفيداً للتغذية )الشكل   -10 (. ووسَّ

بطريقة مناساااابة عن طريق إدراج مجاالت التدخل المراعية للتغذية وال ااااااة بالتغذية. غير أن  البرنامجكيز السااااياسااااة تر

توجيهات متابعة البرمجة المراعية للتغذية لم تكن كافية، ويُعب ر ذلك عموماً عن ندرة المعرفة بشلن ما يصلح في هذا المجال 

مع الحكومات لبناس الحوكمة التغذوية. ولم ترد أي  البرنامجغي أن يعمل بها وبشاااااالن التوجيهات المتعلقة بالطريقة التي ينب

لساااااوس التغذية. وعالجت  )10(“العبس المزدوج”إشاااااارة إلى المساااااللة المتزايدة األهمية للبدانة زيادة الوزن، وهي جزس من 

 بشلن المساواة بين الجنسين آنذاا. البرنامجالسياسة األبعاد الجنسانية معالجة سطحية، وهو ما يُعب ر عن ضعف سياسة 

 قاعدة األدلة 

بالنقاشات األوسع وأشارت إلى األدلة المتاحة، وهي أدلة قوية في مجاالت  البرنامجربطت السياسة مناقشة التغذية في   -11

إلى  ا يزال،وم، يسااتندوالتوااايات لم  الوااافاتمن قبيل إدراج المتطلبات الفساايولوجية ال ااااة بالمغذيات. غير أن بع  

ما ، وألدلةا أدلة كافية. وكانت هناا أدلة قوية على أن علج سااااااوس التغذية الحاد المعتدل ينقذ األرواح؛ ومع ذلك فقد كانت

                                                      
بلن يحصل جميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم  البرنامجفي المائة على األقل... أو في حاالت الم اطر الشديدة، يواي  30على سبيل المثال:  في الحاالت التي يبلغ فيها معدل انتشار التقز    (9) 

 شهراً والنساس الحوامل والمرضعات في المناطق المتضررة على مكملت غذائية مغذية لتلبية احتياجاتهم من المغذيات المطلوبة . 23أشهر  6بين 
 يشمل نقص التغذية وزيادة الوزن على حد سواس. 10
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المفهو  أن  نبرامج التغذية المدرسااااية وفعالية تكلفتها في الوقاية من سااااوس التغذية. وم بلثر، أقل كثيراً فيما يتصاااال برحت

ز التصاااورات كز على باعتباره ير البرنامجالساااائدة عن  ال ارجية )والداخلية( تلكيد الساااياساااة على التغذية التكميلية قد عزَّ

 المنتجات أكثر من اللز .

 االتساق 

تتسق السياسة مع المعايير الدولية في تركيزها على األش اص األكثر عرضة للم اطر التغذوية، في حين أن نطاقها   -12

باالسااتجابة المناساابة للحتياجات في م تلف السااياقات. وتتفق السااياسااة أيضاااً مع والية  للبرنامجواسااع بما يكفي للسااماح 

ياسات، بين الس التفاعلساته األخرى بالرغم من وجود ما يدعو إلى زيادة وكذلك بشكل عا  مع استراتيجياته وسيا البرنامج

بين سااياسااة التغذية وسااياسااة النقد والقسااائم. وفيما يتصاال باالتساااق مع الوكاالت األخرى، قدمت السااياسااة بياناً  التفاعلمثل 

ر  د الدور المتصوَّ من هذا الدور الضمني األوسع، ال سيما  في م تلف جوانب التغذية. ولم يكن القصد للبرنامجواضحاً يحد 

في الوقاية من سااااااوس التغذية المزمن في سااااااياقات التنمية والطوارئ، إزاحة دور أي وكالة أخرى. وكان من المتوقع أن 

 توضح أي أعمال أخرى أدوار سائر وكاالت األمم المتحدة في مجال التغذية.

 الجدوى العملية 

ع كثيراً برامج أوساابضاامناً  توحيال ااااة بالتغذية  للتدخلتالمعايير المقترحة تتساام السااياسااة بوجهة عملية. على أن   -13

 مع ما أُعلن من اعتزا  االعتماد أساساً على الموارد القائمة. تماماً  تتطلب تمويلً أكبر، وال يتسق ذلك

لية للسياسة  النتائج األوَّ

قياس النتائج على مسااااااتوى الحصااااااائل أو األثر؛ ولذلك ركز على النتائج  في هذه المرحلة لم يكن من الواقعي للتقييم  -14

ونواتجه. وباإلضااااافة إلى ذلك، تناول التقييم فهم السااااياسااااة وأهمية الراااااد والتقييم،  البرنامجالمباشاااارة من حيث أنشااااطة 

 ، بما في ذلك البُعد الجنساني.البرنامجالتي يجريها والتغييرات في البرمجة 

 فهم السياسة 

، فقد أشااااار الموظفون إلى أنهم يسااااعون إلى البرنامجبالرغم من أن السااااياسااااة معروفة ومقبولة بدرجة معقولة داخل   -15

ت التي تركز عليها السااااااياسااااااة هامة، ولكن أهميتها الحصااااااول على مزيد من التوجيه لمتابعة تنفيذها. وتعتبر كل المجاال

ومما يلفت النهر أن المسااتجيبين في المقر الرئيسااي ال يعترفون  .(2المتصااورة ت تلف باختلف مكان المسااتجيبين )الشااكل 

ملتزماً  يسل البرنامجتماماً بلهمية التدخلت المراعية للتغذية. ويدعو ذلك إلى األسف، وقد يسهم في تصورات خارجية بلن 

 تماماً بالنُهج المتعددة القطاعات.
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 : التصورات الداخلية بشأن أهمية مجاالت التركيز الخمسة لسياسة التغذية2الشكل 

 

 المصدر: االستقصاس اإللكتروني

وترددت بين العديد ممن أُجريت مقابلت معهم من أااااحاب المصااالحة ال ارجيين أااااداس القلق بشااالن تحميل قاعدة   -16

بلن:  ها، ودفعوا  ما يفوق طاقت لة  قائمة على األغذية متجاهلً النُهج  البرنامج( 1األد يركز أكثر من اللز  على الحلول ال

معرَّض ل طر التعدي  البرنامج( 2لمصاالحة التي تؤيدها السااياسااة أيضاااً؛ المتعددة القطاعات والشاااملة للعديد من أاااحاب ا

التي ينبغي أن تقودها الوكاالت األخرى، بما فيها منهمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسااااااف(  مجاالت العمل اإلنمائيةعلى 

حدة. والحظ فريق التقييم خطر ازدواجية المعايي عة لألمم المت ية والزرا قاد تركيز ومنهمة األغذ  جالبرنامر، إذ يمكن انت

اقات المنتجات الغذائية في ساااي يضاااعواليته عندما نطاق الضااايق أكثر من اللز  على المنتجات الغذائية، ثم بعد ذلك ت طي 

 أوسع.

 (11)الراد والتقييم لدعم السياسة 

وتحولت المؤشرات التغذوية المحدَّدة في أُطر النتائج االستراتيجية المتعاقبة من األثر نحو الحصائل والنواتج من أجل   -17

؛ دعو الحاجةحيثما تمؤشرات لنشر واستكمال ال. ويلز  القيا  بمزيد من العمل البرنامجالتركيز على التلثير المباشر لبرامج 

جراس دراسااااااات اسااااااتقصااااااائية، تواجه المكاتب القطرية في كثير من األحيان اااااااراعاً مع ومن ذلك مثلً أنه عندما يلز  إ

مؤشااارات يمكن اسااات دامها لقياس نتائج الساااياساااة إذا ُجمعت البيانات  4إلى  1المنهجيات والموارد. وتشااامل المجاالت من 

س التغذية الحاد المعتدل ومشاااااااركة عن علج سااااااو بانتها ( توافر البيانات 1بطريقة سااااااليمة. وخلص التقييم إلى ما يلي: 

( عد  إجراس راااد منهجي 3( وجود ثغرات كبيرة في مؤشاارات البرامج المراعية للتغذية؛ 2المسااتفيدين في معهم البلدان؛ 

للطريقة التي تعمل بها الديناميات الجنساااانية داخل المجتمعات المحلية أو البرامج بما يتجاوز تصااانيف البيانات حساااب نوع 

أن يدعم اساااات دا  نُهم الراااااد والتقييم  للبرنامجوال يوجد سااااوى القليل من التوجيه بشاااالن الطريقة التي يمكن بها  الجنس.

 المؤشرات الجديدة.  أُطلقتويشكل تمويل الراد والتقييم مشكلة كبيرة لم تعالج معالجة وافية عندما  الوطنية.

                                                      
 .36انهر أيضاً مناقشة البحوغ التشغيلية في الفقرة   (11)
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 التغييرات في برمجة الحافهة وتصميمها وتنفيذها 

)وذلك أسااااسااااً من خلل اسااات دا  األغذية المناسااابة(  البرنامجتوقعت الساااياساااة تعزيز البرامج التغذوية التي ينفذها   -18

(. وتبيَّن للتقييم أن األغذية 3إلى  1والتوسااع الكبير )حسااب ما تشااير إليه ضاامناً العتبات المقترحة للتدخل في المجاالت من 

من خللها تدخلته التغذوية في الوقت الذي ال تسااات د  فيه التحويلت  البرنامجزالت تشاااك ل الطريقة المهيمنة التي ينفذ  ما

 إالّ على نطاق محدود.والقسائم القائمة على النقد 

توااال، باساات دا  البيانات المتاحة، إلى أدلة تثبت إجراس . غير أن التقييم لم ي(12)وواجه التقييم قيوداً كبيرة في البيانات  -19

األعداد الفعلية للمستفيدين الذين  3توسيع ملموس في البرامج ال ااة بالتغذية حسب ما هو محدَّد في السياسة. ويبين الشكل 

 سنوات: 5تقل أعمارهم عن 

   التي ادرت فيها الموافقة على السياسة، ثم ، وهي السنة 2012والت التدخلت ال ااة بالتغذية إلى ذروتها في عا

 ؛(13)أخذت هذه التدخلت في التراجع منذ ذلك الحين

 في المائة ساانوياً في  5أعداد المسااتفيدين الذين يحصاالون على علج سااوس التغذية الحاد المعتدل بما متوسااطه  انكمشاات

 ن مجاالت التدخل الثلثة؛، ومع ذلك ظل هذا المجال األكبر بي2014حتى عا   2011الفترة من عا  

 في المائة سنوياً؛ 28األعداد في األنشطة الهادفة إلى الوقاية من سوس التغذية الحاد بما متوسطه  انكمشت 

  وإن كان 2011في المائة سااانوياً منذ عا   52ازدادت األعداد في األنشاااطة الهادفة إلى الوقاية من التقز  بما متوساااطه ،

 س متواضع.ذلك بالمقارنة مع خع أسا

 )بالماليين( 2014-2010للفترة  3إلى  1في مجاالت سياسة التغذية من  *: األعداد الفعلية للمستفيدين3الشكل 

دة.نها  المصادر:   تطبيق االتصاالت في جمع البيانات )داكوتا( وتقارير المشروعات الموحَّ

 .13اقتصر هذا التحليل على األطفال دون ال امسة، انهر الحاشية  *

                                                      
 عدة تغذوية.االبيانات المتعلقة بالنفقات حسب نوع النشاط )مثل التغذية(. وكمؤشر غير مباشر، است د  التقييم أعداد المستفيدين الذين حصلوا على مس البرنامجال تصن ف نُهم اإلبلغ في   (12)
، لم يتمكَّن التقييم 5. وفيما يتعلق بالمجال 3إلى  1المجاالت من  مسجلة في 4ألن البيانات المتعلقة بحصول المستفيدين على مساعدة في المجال  3إلى  1اقتصر هذا التحليل على المجاالت من   (13)

تُصن ف الحوامل والمرضعات المستفيدات حسب نوع التدخل، ولذلك اقتصر التحليل  البرنامج، لم تكن نُهم اإلبلغ في 2013من التمييز بين التدخلت المحتملة والفعلية المراعية للتغذية. وقبل عا  

 في المائة من مجموع المستفيدين خلل الفترة المشمولة بالتقييم.  30و 20دون ال امسة من العمر. وتراوحت نسبة الحوامل والمرضعات المستفيدات بين على األطفال 
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على تراجع العمليات دليلً  2012االن فاض اإلجمالي في عدد المستفيدين دون ال امسة من العمر منذ عا   يشكلوال   -20

 . (14)لحوامل والمرضعات أو المستفيدين من التدخلت المراعية للتغذيةلالتغذوية إجماالً ألن البيانات غير متاحة بالنسبة 

 ان فاااض عاادد المسااااااتفياادين عن األعااداد المقررة في الباادايااة  البرنااامجالتغااذويااة التي ينفااذهااا  البرامجويغلااب على   -21

واتسااعت هذه الفجوة كثيراً خلل الساانوات األخيرة فيما يتصاال بلنشااطة الوقاية من التقز . ومن العوامل المقي دة  .(4)الشااكل 

؛ ويتفق ذلك 1مقارنة بالمجال  3و 2في المجالين  توافراً  يبدو أن التمويل كان أقلحيث التمويل،  عاملهمت في ذلك التي سا

في مجال الوقاية أقل من اسااااتعدادها  البرنامجمع بيانات االسااااتعراض التي تشااااير إلى أن اسااااتعداد المانحين لتمويل أعمال 

 لتمويل أنشطته األخرى.

 فعلية للمستفيدين كنسبة مئوية من األعداد المقررة : األعداد ال4الشكل 

 (2014-2010) 3إلى  1في مجاالت سياسة التغذية من 

 

ر تصاانيف بيانات 2010في عا   3و 2تطبيق االتصاااالت في جمع البيانات )داكوتا(. ونهرًا لعد  تقديم تقارير منفصاالة بشاالن المجالين نها  المصاادر:  ، تعذَّ

 في المائة في المجالين.  83اإلنجاز، ولذلك يفترض أن النسبة بلغت 

عتماد ا، وأن بع  هذه التغييرات جرى قبل شهد تغييرات هامة البرنامجغذوية في وتبين للتقييم أن تصميم البرامج الت  -22

سات المكتبية واالستقصا سبة، حدَّدت الدرا ست دا  األغذية المغذية المنا سة القوي على ا سيا شياً مع تلكيد ال سة. وتما سيا  سال

محوريين في البرمجة ال اااااااااة بالتغذية في  اإللكتروني زيادة التوحيد واساااااات دا  األغذية المغذية باعتبارهما تغييرين

، بما في ذلك اسااااات دا  األغذية المغذية المت صاااااصاااااة والبرمجة المراعية للتغذية. وفي حين أن البيانات المتعلقة البرنامج

شكل عا  فإنها تدل على  البرنامجبمشتريات  ست دا  تلك األغذية ب شير إلى زيادة في ا من األغذية المغذية المت صصة ال ت

 (. 5بالمواافات التغذوية )الشكل  ارتقاساألغذية المغذية المت صصة المست دمة، مع  نحوحدوغ تحول 

  

                                                      
 نُفذت بطريقة تراعي التغذية. األخرى أكبر كثيراً من حيث أعداد المستفيدين مقارنة بالبرامج التغذوية، ويمكن أن تحقق فوائد تغذوية إذا البرنامجبرامج   (14)
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 2014-2010: المشتريات من األغذية المغذية المتخصصة حسب نوع الغذاء، 5الشكل 

  .للبرنامجالمصدر: ُشعبة المشتريات التابعة 

FBF.أغذية م لوطة مقواة، مثل خليع الذرة والصويا : 

FBF+ ” مستحضرSuperCereal :“فول الصويا المقشور لتقليل األلياف است دا  -نغذيات دقيقة محسنة وتغييرات في التجهيز 

:FBF++ ”( مستحضرSuperCereal Plus :)“باإلضافة إلى التغييرات الواردة أعله الحليب والزيت منتج جديد مع 

RUSF أغذية تكميلية جاهزة للست دا : 

MNPمسحوق المغذيات الدقيقة : 

HES  2010: مكم ل غذائي عالي الطاقة كان ينتج في ملوي وزامبيا في عا. 

 تنفيذ السياسةبعد المنهور الجنساني و 

حتى عا   2010في المائة تقريباً من المسااتفيدين من التدخلت ال ااااة بالتغذية في الفترة من عا   63شااكلت النساااس   -23

. وباإلضافة إلى الفتيات دون ال امسة من العمر، شكلت الحوامل والمرضعات ف ة مستفيدة رئيسية. غير أن معالجة 2014

لى ع مجتزأةداف النسااااااس، وخلص التقييم إلى أنه ال توجد ساااااوى أدلة االعتبارات الجنساااااانية تتطلب أكثر من مجرد اساااااته

است دا  التحليل الجنساني، مثل دور الجنسين في ات اذ القرارات على مستوى األسرة، كلساس لتصميم البرامج أو تنفيذها 

 أو تقييمها.

 عمليات المواسمة على المستوى المؤسسي 

نة التي  البرنامجالسااااياسااااة دعم  توخت  -24 دعم أدواره في  تساااااعد علىساااالها من خلل الدعوة والنُهم الداخلية المحسااااَّ

 التغذوية على النحو المبيَّن أدناه. البرنامجتنفيذ عمليات أيضاً  وتساندقدرات الحكومات والشركاس  الشراكات وتنمي

 التوظيف

. ومنذ جالبرناماقترحت السااياسااة أعداداً إضااافية من الموظفين الم تصااين بالتغذية، وتحسااين فهم التغذية على نطاق   -25

وتركزت هذه الزيادة في معهمها على  البرنامجفي المائة في  80  موظفي التغذية الدوليين بنسبة ا، ازداد است د2010عا  
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ياً مع مبادرة الوفاس بالغرض، تحققت معهم هذه الزيادة في المكاتب القطرية، (. وتماش6مستوى الموظفين المبتدئين )الشكل 

موظفاً وطنياً م تصاااً بالتغذية،  70حالياً أكثر من  البرنامجوانتدب أيضاااً بع  الموظفين إلى المكاتب اإلقليمية. ويساات د  

 .2010منذ عا   ولكن البيانات عن االتجاهات لم تكن متاحة

 (2015-2010) التغذية الدوليون في الوظائف الخاصة بالتغذية في البرنامج: موظفو 6الشكل 

 حسب المكان  حسب الرتبة 

  

 شعبة التغذيةالمصدر: 

 .2015فبراير شباط  في* 

 

 الشراكات

المتجددة لمكافحة جوع األطفال ونقص وشاااراكة الجهود يعمل بنشااااط في نها  المجموعات اإلنساااانية،  البرنامجظل   -26

فهم مشااااترا . غير أن التقد  المحرز اااااوب تحقيق هدف السااااياسااااة المتمثل في حركة توساااايع نطاق التغذيةو (15)تغذيتهم

لم يكن وحده مساااؤوالً عن ذلك. وفي إطار  البرنامج علماً بلن مع األساااف شاااراكة لألمم المتحدة من أجل التغذية كان بطي اً ل

ة. في شااابكة األمم المتحدبنشااااط في رئاساااة شااابكة القطاع ال اص ويشاااارا  البرنامج، يشاااترا ع نطاق التغذيةحركة توساااي

، تم 2015. وفي مطلع عا  شراكة الجهود المتجددة لمكافحة جوع األطفال ونقص تغذيتهمأيضاً أمانة  البرنامجواستضاف 

، ذيةحركة توسيع نطاق التغلشبكة األمم المتحدة التي تدعم  يضاً أ االتفاق على أن تصبح أمانة شراكة الجهود المتجددة أمانة

واإلسراع بنشر خطة لألمم المتحدة بشلن التغذية العالمية. ولم يتبيَّن بعد ما إذا كان ذلك يشك ل ال طوة الرئيسية نحو تعزيز 

 ى النحو المتوخى في السياسة.الشراكة واالتفاق على تقسيم العمل بين وكاالت األمم المتحدة المعنية بالتغذية عل

توى على المسااا عملي إقامة تعاون بالضااارورةالتقد  البطيس في التنسااايق العالمي على ااااعيد األمم المتحدة  يمنعولم   -27

مع  أن العلقات البرنامجعلى الشااااا صااااايات. ويرى موظفو  في الغالب القطري بالرغم مما تناقلته التقارير من اعتماد ذلك

 التي تركز على التغذية.الرئيسية األربع هي األقوى واألفضل بين وكاالت األمم المتحدة  يونيسفمنهمة ال

 متازةمشراكاته الفعالة مع القطاع ال اص، ال سيما شراكاته المتصلة بتطوير وتحسين أغذية مغذية  البرنامجوواال   -28

 فها مع السياقات المحلية.وتكيي

 

                                                      
ومنهمة الصحة العالمية لدعم مجموعة م تارة  البرنامجو يونيسفالشراكة الجهود المتجددة لمكافحة جوع األطفال ونقص تغذيتهم تُمثل علقة تعاون بين منهمة األغذية والزراعة ومنهمة   (15)

 لقطاعات وتشمل العديد من أاحاب المصلحة.من البلدان في التصدي لنقص التغذية من خلل نُهج متعددة ا
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 القدرات في البلدان الشريكة

أكدت الدراساااااات المكتبية القطرية أن فعالية البرامج تعتمد في كثير من األحيان على أنشاااااطة تكميلية من الشاااااركاس.   -29

مثال على والاسات أخرى كي تصاااااابح فعالة تماماً: بإجر للبرنامجوينبغي في كثير من األحيان أن تقترن المنتجات الغذائية 

ى أدلة . ولم يتم التوال إال إلالفعالة ذلك هو أن برامج علج سوس التغذية الحاد المعتدل ينبغي أن ترتبع بال دمات الصحية

توجيه ال عرضااية تثبت إدماج تنمية القدرات الحكومية في البرامج التغذوية، وسااعى الموظفون إلى الحصااول على مزيد من

 والمهارات للعمل في هذا المجال.

ليةالعوامل المفس    رة للنتائج األو 

 التشاور والنشر 

يعبر التقد  المحرز في تنفيذ السااياسااة عموماً عن مسااتوى جيد من فهم السااياسااة بين الموظفين بدعم من اإلدارة العليا.   -30

من خلل مشاااورات موسااعة، ال ساايما مع المجلس،  البرنامجوجرى تلكيد الملكية بين أخصااائيي التغذية واإلدارة العليا في 

 لمكاتب القطرية ووكاالت األمم المتحدة األخرى لم يكن بنفس القدر من الشمول.قبل اعتماد السياسة. غير أن التشاور مع ا

وتبين للتقييم أن معهم التوجيهات التغذوية المتاحة جيدة من حيث نوعيتها، وإن كان هناا مجال لتحسااااينها، ال ساااايما   -31

متعددة مع النُهُج ال البرنامجاسااة كل منها مع اآلخر، وكيفية مواسمة تدخلت التوجيهات المتعلقة بكيفية ارتباط مجاالت السااي

سانية. وبالرغم من  شلن البرمجة المراعية للتغذية أو االعتبارات الجن سوى القليل من التوجيه ب القطاعات. على أنه ال يوجد 

 نشر تلك التوجيهات إال على نطاق محدود.، لم تلتغذيةا عبةشاياغة الكثير من التوجيهات، خااة من جانب 

  البرنامجموارد التنفيذ وبي ة عمل 

أشارت السياسة إلى أنه سيجري تدبير معهم الموارد اللزمة للتنفيذ من خلل تعديل الميزانيات وبنود التمويل القائمة.   -32

زيادة كبيرة في عدد أعله  6، بينما يبين الشاااكل 5لمتغيرة المبيَّنة في الشاااكل وينطبق ذلك على أنماط المشاااتريات الغذائية ا

لسااياسااة. ل شااعبة التغذية الموظفين المت صااصااين في التغذية. ودعمت الموارد المكرسااة ل طة تعزيز القدرات التغذوية تنفيذ

سيتين عقبتينالتمويل والتوظيف  شكَّلومع ذلك  شار أكثر من ، رئي ة من المستجيبين للستقصاس اإللكتروني في المائ 75وأ

لم يواكب فيها  التي أنشاااااطة الوقاية الحد على وجه خاص من. وأدت قيود الموارد إلى المقي دةباعتبارهما من العوامل  إليهما

 السياسة. طموحاتدعم المانحين 

 العوامل الداخلية وال ارجية 

شاس قدمت اإلدارة   -33 سفرت عن إن سة، وتحققت نتائج إيجابية بفضل عملية إعادة الهيكلة التنهيمية التي أ سيا دعماً قوياً لل

. يجابيةإ نقل المسااؤوليات إلى المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية، كما كانت عملية للتغذية في المقر الرئيسااي منفردة وحدة

لتنفيذ اتغييرات فرض قيوداً على خطع تعزيز القدرات التغذوية وعرقل غير أن توقف العمل الذي ااحب ذلك وغيره من ال

 لسياسة.المنتهم ل

ويتمثل ال طر األساااسااي، الذي ال يقتصاار على عمليات التغذية، في أن وهكذا فقد كانت البي ة الداخلية داعمة عموما.   -34

مل على الع)حسابما يوحي تركيز الساياساة على الوقاية وعلى  اتيجية طويلة األجلبنُهج اساترالبرنامج من الصاعب أن يلخذ 

  دورات التمويل المعتادة ذات األجل القصير. إطار( في تنمية قدرات الحكومات والشركاس اآلخرين
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ومن أكثر العوامل ال ارجية تقييداً نقص التمويل اللز  لتوساايع نطاق البرامج حسااب ما توخته السااياسااة. وترى عدة   -35

و أو السااياقات  سااياقات الطوارئ في لبرنامجلالمزايا النساابية المتصااورة ( 1جهات مانحة رئيسااية أن ذلك يعبر عن اآلتي: 

يبالغ في تركيزه على المنتجات الغذائية على  البرنامجالتي ترى أن ( وجهة النهر 2المتضااااااررة من النزاعات؛  والدول

سياسة، وهي نقطة  المعيارية ( القلق من نقص األدلة المتصلة ببع  التدخلت3حساب التدخلت األوسع؛  المقترحة في ال

 .ذاته التقييمتحليل أيدها 

 التعقيبات والتعلم 

بحق في نهجه حيال الشااراكة مع الهي ات األكاديمية والبحوغ التشااغيلية المتصاالة بالتغذية على جمع  البرنامجيحرص   -36

على أنه ا. ومصداقيته البرنامجالتي يشارا فيها  أدلة أفضل ويعترف بلهمية الشركاس األكاديميين في تحسين جودة البحوغ

لبحثية. ولم الجهود ا وتبعثرتب منه بسبب استقلل المكاتب القطرية، عذر إعداد برنامج بحثي تشغيلي متسق وذلك في جان

الفسيولوجية  ذات القيمةتقديم العناار المغذية  على الجوانب البرنامجية لضمانكاف  بشكلالتشغيلية  البرنامجبحوغ  تركز

 .(16)على نطاق واسع مجديةعلى نحو فعال وبتكلفة  المؤكدة

 االستدامة 

من المناسااب لضاامان االسااتدامة التركيز على تعزيز حوكمة التغذية لدى الحكومات الوطنية. ولكن ذلك يتطلب عزيمة   -37

ومهارات في مجاالت الدعوة وانع السياسات. ومن غير المؤكد ما إذا كانت الحكومات الوطنية قادرة  أطول أجلً وتمويلً 

وعمليات توزيعها التي تشكل جزساً محورياً  األطولت األغذية المغذية المت صصة على األجل على تحمل تكاليف مشتريا

ستراتيجيات متعددة القطاعات مملوكة وطنياً لمعالجة نهم البرنامجمن نهج  . وتتوقف االستدامة الطويلة األجل على وجود ا

 األغذية ككل.

 االستنتاجات

 جودة السياسة

 لبرنامجاوضااعت السااياسااة في الوقت المناسااب وتتميز بإطارها التحليلي المفيد. ومازالت السااياسااة ذات ااالة بوالية   -38

وتتساااااق عموماً مع اساااااتراتيجياته. غير أنه بالرغم من وجود أدلة قوية على وجود ثغرات في المغذيات الفسااااايولوجية فإن 

. وباإلضافة إلى ذلك، أغفلت السياسة بع  القضايا، بما في ذلك كافية إلى أدلة لم تستند، وما تزال،السياسة  وافاتبع  

التغذوية في بع  البلدان. وعالجت السااااااياسااااااة االعتبارات  البرنامج، وهي قضااااااايا هامة السااااااتجابة “العبس المزدوج”

 .عموما الجنسانية معالجة سطحية

الموارد القائمة، وإن كان من غير  ت صاااايص تقو  أساااااساااااً بمواسمةوتنحو السااااياسااااة وجهة عملية ومن المتوقع أن   -39

التمويل المتوخى لبرامج الوقاية. وفي مجاالت مثل البرمجة المراعية للتغذية، تفتقر السااااااياساااااااة إلى  توافرالواقعي توقع 

  ية.فجوة معرفة عالم، وإن كان ذلك يعكس التوجيه العملي

                                                      
 تشمل المواضيع ذات الصلة أثر التحويلت القائمة على النقد على التغذية في السياقات الم تلفة. (16)
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لية  النتائج األو 

توجيهات جديدة توفير المزيد من الدعم لها عبر ، وإن كان يمكن البرنامجالسااياسااة مفهومة بصااورة معقولة داخل إن   -40

توسيع  بحجج السياسة بشلن بالضرورةتعميم التوجيهات القائمة. وأاحاب المصلحة ال ارجيون غير مقتنعين  والتوسع في

 التغذية التكميلية الوقائية.

. وعلى ما يزال قيد اإلعدادوالنهج المست د  في راد وتقييم مؤشرات إطار النتائج االستراتيجية الجديد منطقي ولكنه   -41

 وتحتاج البحوغ التشغيلية إلى تحسين. ؛ كماةيفتقر إلى مؤشرات بشلن البرمجة المراعية للتغذيسبيل المثال فإنه 

وال توجد أي أدلة على إجراس التوساايع الرئيسااي لألنشااطة التغذوية حسااب ما أشااارت إليه السااياسااة. واتسااعت أنشااطة   -42

ن خع أسااااااس من ف . وما زال الوقاية من ساااااوس التغذية المزمن بسااااارعة، ولكن بوتيرة أبطل مما كان مقرراً، وانطلقاً م

فإن ذلك يمثل  البرنامج لك البرامج،  ثار البرمجة المراعية للتغذية؛ وبالنهر إلى حجم ت في المراحل المبكرة للتكيف مع آ

 مجاالً للعمل المستمر.

دت اساااات دا    -43 ألغذية التي يشااااتريها امواااااافات رتقت بوالألغذية المغذية  البرنامجومما يُحسااااب للسااااياسااااة أنها وح 

شر أعداد أكبر من أخصائيي التغذية على أن البرنامج زال  للتغذية، ولكن ما أعلى مؤسسية يعطي أولوية البرنامج. ويدل ن

 من حيث أعداد الموظفين ومهاراتهم. على م تلف المستويات للبرنامجهناا مجال لتوسيع القدرات التغذوية 

شراكة إزاحة أدوار الوكاالت األخرى، وكشف عن التزا  بالشراكات التغذوية العالمية من خلل  البرنامجولم يحاول   -44

، والمجموعات. ولكن التقد  سااااااار حركة توساااااايع نطاق التغذية، والجهود المتجددة لمكافحة جوع األطفال ونقص تغذيتهم

وضااع إطار لشااراكات األمم المتحدة في مجال التغذية. وعلى المسااتوى القطري، يتوقف مدى في  مع األسااف بوتيرة بطي ة

 هي األقوى يونيسااافأن العلقة مع منهمة ال البرنامجتعاون األمم المتحدة بدرجة كبيرة على الشااا صااايات؛ ويرى موظفو 

 واألفضل في السنوات األخيرة.

لية  العوامل المؤثرة على النتائج األوَّ

عة مع المجلس قبل اعتمادها، والموارد   -45 شملت العوامل اإليجابية المتصلة بالسياسة ملكيتها القوية، والمشاورات الموسَّ

 الم صصة للتنفيذ في إطار خطة تعزيز القدرات التغذوية.

الرغم من دعم الصندوق االست ماني. وشكل التمويل والتوظيف عقبتين رئيسيتين غير أن تعميم السياسة كان محدوداً ب  -46

لية بشااااالن إمكانية اعتماد التنفيذ على الميزانيات القائمة. وكان التمويل ألنشاااااطة الوقاية  سااااااهمتا في تقوي  التوقعات األوَّ

ة رات السائدة على نطاق واسع بلن الميزة النسبيوالتصو األساسيةشحيحاً بدرجة كبيرة، وهو ما يُعب ر عن التشكك في األدلة 

 تكمن في استجابته لحاالت الطوارئ. للبرنامج

م تنمية في ظل الصعوبات التي تكتنف دعمشكوا فيها نتائجها  استدامة وتتميّز السياسة بإطارها التحليلي القوي، ولكن  -47

الة تنفيذ المشروعة بشلن ما إالشواغل والقدرات الوطنية  التدخلت التي تركز على  ذا كان بمقدور الحكومات الوطنية موا

حتى وإن كانت فعالة. ويجب أن يعتمد التقد  في المدى البعيد على استراتيجيات متعددة القطاعات ومملوكة وطنياً المنتجات 

 تعالج نُهم األغذية ككل.
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 التوصيات

 سة.األولى بتنقيح السيا ةتتعلق التوايات الثلثو التالية بشلن السياسة. ةطرح التقييم التوايات الثماني  -48

سة التغذية في هذا الوقت. وينبغي ضمان إدراج األهداف التغذوية في ال طة  : التنقيح.1التوصية   -49 سيا ينبغي أال تُنقَّح 

بما يتفق مع ال طة االستراتيجية الجديدة.  2017االستراتيجية المقبلة، والنهر في إجراس تنقيح كامل لسياسة التغذية في عا  

. ]المجلس التنفيذي ومكتب 2017وعا   2016المجلس في عا   وينبغي تقديم تحديثات ساااانوية بشاااالن سااااياسااااة التغذية إلى

 المديرة التنفيذية الت اذ القرارات؛ وُشعبة التغذية إلعداد تحديثات سنوية[

السااياسااة من خلل ورقات مواضاايعية لدعم تحسااين التوجيه بشاالن تنفيذ  مواااالة تطويرينبغي  : التطوير.2التوصااية   -50

وخطوطه التوجيهية األخرى. وينبغي أن تعالج الورقات  البرنامجالسياسة؛ وينبغي إدراج االعتبارات التغذوية في سياسات 

يها تنقيح الركائز التي يستند إل ، وينبغي أن تشك ل“العبس المزدوج”المواضيعية ثغرات من قبيل البرمجة المراعية للتغذية و

الساااياساااة بعد الموافقة على ال طة االساااتراتيجية الجديدة. وينبغي إجراس ذلك العمل ضااامن إطار خطة األمم المتحدة للتغذية 

عبة التغذية والوحدات األخرى المعنية بالنُهج  العالمية، والتعاون مع وكاالت األمم المتحدة األخرى قدر المسااااااتطاع. ]شااااااُ

 ([2017-2016مراعية للتغذية )ال

هة إلى الموظفين واإلدارة في : توجيهات بشأن التنفيذ3التوصية   -51 ، لبرنامجا. ينبغي تعزيز التوجيهات العملية والموجَّ

غطي لتشااغيلية. وينبغي أن تا البرنامجمع مراعاة أفضاال الممارسااات الدولية واالسااتنتاجات المنبثقة عن هذا التقييم وبحوغ 

الجديدة بشاالن المساااواة بين الجنسااين. وينبغي  البرنامجالتوجيهات الجديدة التحليل الجنساااني والراااد، مع مراعاة سااياسااة 

ضمان تعميم التوجيهات بين الموظفين بانتها  وضمان سهولة الواول إليها. ]ينبغي إقامة اتصال بين ُشعبة التغذية وُشعبة 

 ([2017، 2016، 2015والبرامج، ومكتب الشؤون الجنسانية، والمكاتب اإلقليمية، والمكاتب القطرية )السياسات 

معالجة مواطن الضااااااعف الحالية في راااااااد وتقييم العمليات التغذوية من أجل تعزيز التعلم وإدارة  للبرنامجينبغي و  -52

ية دينامية. وينبغي تكميل الرااااد المنتهم ببحث تشاااغيلي محدَّد يتناول الثغرات المعرفية البرامج في بي ة ساااياسااااتية وساااياق

 العملية المتعلقة بالتنفيذ الفعال للتدخلت التغذوية. 

عم من خلل د البرنامجينبغي تعزيز راااااااد وتقييم العمليات التغذوية التي ينفذها  : الرصااااااد والتقييم.4التوصااااااية   -53

( توفير توجيه بشااالن 1المكاتب القطرية في اإلبلغ عن مؤشااارات إطار النتائج االساااتراتيجية. وساااوف يشااامل ذلك ما يلي: 

نها  ممتاز  منح األولوية بشااكل متسااق إلى( ضاامان 3( توفير توجيه بشاالن دعم نُهم الراااد والتقييم الوطنية؛ 2المنهجية؛ 

عبة إدارة 8لراااد والتقييم واساات دا  نتائجه )انهر التواااية ل عبة السااياسااات والبرامج ومع شااُ عبة التغذية مع شااُ (. ]تعمل شااُ

 فصاعداً([  2016وراد األداس ومع المكاتب اإلقليمية )

ة شاااملة للبحوغ التشااغيلية ونشاارها وتنفيذها ينبغي وضااع اسااتراتيجي : البحث التشااغيلي وإدارة المعرفة.5التوصااية   -54

 . وينبغي وضااع برنامج بحثي يعالج ثغراتوضاامان جودتها البرنامجتصااميم البحوغ وتنفيذها واساات دامها في  فعالية لدعم

حوغ ع هي ات البمالفعالة المعرفة المطلوبة لفعالية البرمجة. وينبغي أن تركز اسااتراتيجية البحوغ التشااغيلية على الشااراكة 

عبة  الدولية والوطنية لضااامان الجودة ولكفالة مصاااداقية االساااتنتاجات وفي نفس الوقت تعزيز القدرات البحثية الوطنية. ]شاااُ

 ([2016التغذية ودائرة ابتكار البرامج )

 برنامجالوبقدرته على العمل بفعالية في الشراكات. وفي حين أن  للبرنامجبالقدرات الداخلية  7و 6وتتعلق التوايتان   -55

يحتاج إلى موظفين يتمتعون بمهارات تقنية لتنفيذ البرامج التغذوية فإن المهارات في مجال السااياسااات والدعوة هامة أيضاااً. 

ها، ي تُمساااااك الحكومات بزما  قيادتويتطلب العمل الفعال في التغذية نُهجاً متعددة القطاعات )لدعم خطع التغذية الوطنية الت
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شراكاتويُعتبر االضطلع بدور فعال  .أمكن(؛ ويتطلب ذلك تعاوناً وشراكاتحيثما   )دون أن يكون الدور القائد على في ال

 المضافة. البرنامجوإثبات قيمة “ االبتعاد عن المهمة”لتبديد الم اوف من  الطريقة الفضلى الدوا ( 

ينبغي ضمان توازن ملئم للكفاسات بين موظفي المكاتب القطرية والمكاتب  : تنمية القدرات في البرنامج.6التوصية   -56

اإلقليمية لضاااامان تنفيذ البرامج التغذوية بجودة عالية والتمكين من الدعوة بفعالية لدى أاااااحاب المصااااالحة ال ارجيين، ال 

عبة الموارد البشاارية الفعال ل دعمفير التوساايما الحكومات، و عبة التغذية وشااُ عمليات االسااتراتيجيات والت طيع الوطنية. ]شااُ

 فصاعداً([ 2015واإلدارة العليا في المقر والمكاتب اإلقليمية )

تركيزه على أهمية الشاااااراكات  امجالبرنينبغي أن يوااااااال  : التعاون والشاااااراكات المتعددة القطاعات.7التوصاااااية   -57

المتعددة القطاعات في معالجة نقص التغذية ودعم سياسات واستراتيجيات التغذية الوطنية. وينبغي أن يشارا بدور نشع في 

تلك الشااراكات في سااياقات الطوارئ واالنتقال وفي السااياقات غير الطارئة. وينبغي أن يسااعى أيضاااً إلى وضااع اسااتراتيجية 

، ونها  حركة توساااااايع نطاق التغذيةغذية على نطاق األمم المتحدة والمشاااااااركة النشااااااطة في آليات من قبيل متسااااااقة للت

، ولجنة األمن الغذائي العالمي. وينبغي أن وشااااااراكة الجهود المتجددة لمكافحة جوع األطفال ونقص تغذيتهمالمجموعات، 

رير قيمته المضااافة في سااياقات الطوارئ والتنمية على لتب مدروسااةتطرح اسااتراتيجية بشاالن االتصاااالت ال ارجية حججاً 

عبة التغذية على المساااتوى العالمي؛ والمكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية  الساااواس. ]المجلس، ومكتب المديرة التنفيذية، وشاااُ

عبة الشاااااراكات مع الحكومات فيما يتصااااال بالعلقات  مع الجهات في حاالت الشاااااراكات القطرية واإلقليمية )بدعم من شاااااُ

 المانحة(؛ وُشعبة الوكاالت التي تت ذ من روما مقراً لها، ولجنة األمن الغذائي العالمي، وُشعبة الشراكات مع القطاع ال اص 

 فصاعداً([ 2015)

إعادة ت صاااايص تحديد األولويات و واعتمدت هذه السااااياسااااة على أساااااس تغطية تكاليف تنفيذها أساااااساااااً من خلل  -58

الميزانيات القائمة. وبالرغم من تحقيق ذلك في مجاالت مثل تحساااين الموااااافات التغذوية للسااالع، خلص التقييم إلى وجود 

( والراااد 6قيود كبيرة على تنفيذ السااياسااة من حيث الموارد البشاارية والمالية. وتؤثر تلك القيود على القدرات )التواااية 

د، . وفيما يتعلق بتعب ة المواروالمستوى الشامل لتوافر التمويل البرنامجداخل  نُهمية(، وتعكس مشاكل 4)التواية  والتقييم

حتى اآلن في اجتذاب أموال المانحين بما يتناساااب مع ما كانت تطمح إليه الساااياساااة من توسااايع للتدخلت  البرنامجلم ينجح 

في السااااااياقات غير الطارئة،  البرنامجنحين بالتشااااااكك في مشااااااروعية دور التغذوية. وترتبع اااااااعوبة اجتذاب أموال الما

 واالفتقار إلى أدلة قوية بشلن الفعالية من حيث التكلفة.

ة سينبغي السعي إلى الت فيف من قيود الموارد التي تعرقل تنفيذ سيا : تدبير الموارد لتنفيذ سياسة التغذية.8التوصية   -59

( مواااالة تنفيذ اسااتعراض اإلطار المالي وسااائر 1. ويتطلب ذلك ضاامناً ما يلي: النُهميةالتغذية عن طريق معالجة أساابابها 

( مواااالة دعوة المانحين 3فعالية التكاليف؛ وتحليل ( تحسااين الراااد المالي 2اإلااالحات التي تزيد من مرونة التمويل؛ 

لوقاية )وفي نفس الوقت تعزيز الدعوة القائمة على األدلة للحصاااول على هذا الدعم(. إلى تقديم تمويل أطول أجلً ألنشاااطة ا

عبة إدارة وراااااد األداس )التنفيذ والراااااد(؛ ولجنة  ]المجلس ومكتب المديرة التنفيذية )االسااااتراتيجية(؛ واإلدارة العليا وشااااُ

عبة الشاااراكا ت مع الحكومات )العلقات مع المانحين(؛ اساااتعراض البرامج )وضاااع االساااتراتيجيات وتطوير البرامج(؛ وشاااُ

 فصاعداً([ 2016وُشعبة التغذية )من خلل تحديثات سياسة التغذية في عا  
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