
الخطة االســتراتيجية 
2020-2016

United Nations System Standing Committee on Nutrition

UNSCN
اللجنة الدائمة للتغذية التابعة لألمم المتحدة



جميع الحقوق محفوظة. تشّجع اللجنة الدائمة للتغذية التابعة األمم المتحدة استخدام محتوى هذا المنتج ونشره. 

ويجوز استنساخ هذه المطبوعة ونشرها ألغراض االستخدام التجاري أو غير التجاري، شريطة اإلشارة بشكل مناسب 

إلى أّن اللجنة الدائمة للتغذية هي المصدر، وأال يُذكر أو يُفهم ضمناً بأي شكل من األشكال مصادقة اللجنة على آراء 

المستخدمين أو منتجاتهم أو خدماتهم.

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

scn@fao.org التجارية األخرى، إلى أمانة اللجنة الدائمة للتغذية على العنوان التالي



الخطة االســتراتيجية 
2020-2016

United Nations System Standing Committee on Nutrition

UNSCN
اللجنة الدائمة للتغذية التابعة لألمم المتحدة





بيــان المحتويات

3 مكافحة سوء التغذية: زخم جديد!    -1

4 منظومة األمم المتحدة في الصدارة   -2

5 دور اللجنة الدائمة للتغذية ومساهمتها   -3

7 األهداف االستراتيجية للجنة الدائمة للتغذية للفترة 2020-2016   -4

9 طرائق عمل وموارد اللجنة الدائمة للتغذية   -5

11 المالحق 

12 الملحق 1- قائمة المختصرات 

13 الملحق 2- والية اللجنة الدائمة للتغذية 

14 الملحق 3- رؤية اللجنة الدائمة للتغذية 

15 الملحق 4- حوكمة اللجنة الدائمة للتغذية 

17  الملحق 5- البنية الدولية المتغيّرة في مجال التغذية 

19 الملحق 6- خطة عمل وميزانية اللجنة الدائمة للتغذية 

24 الملحق 7- خطة العمل اإلشارية للجنة الدائمة للتغذية 





2020  -  2016 االستراتيجية  الخطة 

3 

مكافحة ســوء التغذية: زخم جديد!  1-

العقد  أشكاله. وخالل  بجميع  التغذية  تجاوز سوء  أجل  المكافحة من  غير مسبوقة ومثيرة في  لحظة  إنّها 
الماضي، حظيت التغذية باعتراف ودعم متزايدين من المجتمع الدولي. وانتُهجت مبادرات عديدة، وُخّصصت 
موارد أكثر من أي وقت مضى لبرامج التغذية. وبات نطاق التحديات والمشاكل التغذوية وطبيعتها يفهمان 
ويوثّقان بصورة أفضل؛ وهما بالفعل عالميا الطابع، حيث يشمالن جميع البلدان، ويغطّيان كّل أشكال سوء 
التغذية – نقص التغذية، زيادة الوزن/السمنة وسوء التغذية الناجم عن نقص المغذيات الدقيقة – على نحو 
متزامن في أغلب األحيان في البلد نفسه، واألسرة نفسها، وحتى عند الفرد نفسه 1. ومن المعترف به أيضاً 
أّن أشكال سوء التغذية وحّدته تختلف حسب السياقات؛ وتقتضي الحاالت الطارئة والهشة اهتماماً خاصا2ً، 
على وجه التحديد. وبصرف النظر عن السياق، تضطلع النساء بدور رئيسي في تحسين التغذية بالرغم من 

أنّهّن أكثر عرضة للمعاناة من سوء التغذية.

بالتغذية،  المعني  الثاني  الدولي  المؤتمر  ونتائج  لعام 2025،  العالمية  الصحة  غايات جمعية  إلى  واستناداً 
 2015 سبتمبر/أيلول  في  قوية  رسائل  الدولي  المجتمع  أطلق  المعدية،  غير  األمراض  بشأن  العمل  وخطة 
في ما يتعلّق بالتغذية، ونظم الصحة واألغذية، في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتبيّن هذه 
الخطة على نحو خاص أّن القضاء على سوء التغذية بجميع أشكاله سيكون المحّفز الرئيسي لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة التي تشمل جميع الدول 3. ولم تلَق يوماً جهود مكافحة سوء التغذية هذا التأييد العريض 

والثابت والمستمر.

أو  التراخي  عن  الناجمة  العواقب  وجسامة  حّدة  مدى  عديدة  وبيانات  أّدلة  تؤكّد  وقت  في  ذلك  ويأتي 
العالم،  السكان حول  ماليين  يعيق حياة وفرص  أشكاله  بسائر  التغذية  يزال سوء  وال  المجزأة.  االستجابات 
حيث يكبح التطلّعات اإلنمائية ألجيال المستقبل. ويقّدم التقرير العالمي عن التغذية وصفاً سنوياً للتقّدم 
طموحة  خطة  وتتوفّر  العالم.  في  التغذية  سوء  باستئصال  المتصلة  المستمرة  للتحديات  وكذلك  المحرز، 

وحيوية تقتضي إعادة تنشيط الجهود والحلول المشتركة بين القطاعات.

التقرير العالملم عا التغذية 2015  1
www.who.int/nutrition/topics/emergencies  2

اللجنة الدائمة للتغذية، لىحاطة سياساتية عا التغذية وأهداف التنمية المستدامة، 2014  3
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منظومــة األمم المتحدة في الصدارة 2-

للحكومات الوطنية مسؤولية رئيسية في إعمال حق جميع مواطنيها في الغذاء. وهي تعترف بصورة متزايدة 
بأهمية التغذية لتحقيق التنمية المستدامة، وتتولّى مسؤولية معالجة التحديات التغذوية في بلدانها. وتقع 
على عاتق وكاالت األمم المتحدة، من خالل أعضائها القطريين وأجهزتها الرئاسية مسؤولية المساهمة في 
المتحدة. وعن طريق  األمم  الدول األعضاء في  اتفقت عليه  الذي  النحو  العالمية على  المعايير واألهداف 
األنشطة المعيارية والتشغيلية على المستويات العالمية واإلقليمية والقطرية، تضطلع وكاالت األمم المتحدة 
سوء  أشكال  جميع  من  للوقاية  والتنفيذ  والحوكمة  الدعوة  جهود  في  البلدان  دعم  في  رئيسية  بمسؤولية 
التغذية وتخفيفه بوتيرة سريعة. وتتمتّع الوكاالت األممية، استناداً إلى والية كل منها، بموقع مركزي يخّول 

لها توفير قسط وافر من الدعم والحلول لبلوغ أهداف التغذية العالمية والقطرية.

المؤتمر  نتائج  بتنفيذ  وااللتزام  مؤخراً،  عليها  الموافقة  تّمت  التي  المستدامة  التنمية  أهداف  ضوء  وفي 
الدولي الثاني المعني بالتغذية، وجمعية الصحة العالمية، وكذلك خطة العمل لألمراض غير المعدية، تبرز 
اليوم مسؤولية جماعية على عاتق منظومة األمم المتحدة للمشاركة والتحرّك والتنفيذ. وبحكم الواقع، فإّن 
توّجهاتها  في  المستدامة  التنمية  أهداف  تطبيق  في  نشطة  بصورة  منخرطة  المتحدة  األمم  وكاالت  جميع 
االستراتيجية وخططها على مستوى العمليات، بما يتسق مع والياتها المحددة. ولكن ذلك ليس كافياً. وينبغي 
أن يحّفز العمل المشترك لوكاالت األمم المتحدة في مجال التغذية نُُهجاً وإجراءات مشتركة من أجل ضمان 
األمم  لمنظومة  والقطري. ويمكن  العالمي  المستويين  األممية على  الوكاالت  أنشطة  أكبر في  تآزر وكفاءة 
المتحدة ويتعيّن عليها أن توفّر بالفعل دعماً موّحداً للنهوض بجهود الدعوة في مجال التغذية، والمساعدة 
على وضع وتنفيذ استراتيجيات قطرية ثابتة للتغذية، وعقد اتفاقات، ودعوة أصحاب المصلحة إلى االلتئام، 
وإعداد خطوط توجيهية وأدوات للتحليل والرصد، وتعزيز نظم المعلومات، واالستفادة من المساعدة المالية 
القائمة والشركاء  المنتديات  التواصل مع  والفنية4. وتقع على عاتق منظومة األمم المتحدة أيضاً مسؤولية 
االستراتيجيين5 لضمان إدماج العبر والتجارب التي استخلصتها الجهات الفاعلة هذه في جهود التعلّم وتبادل 
المعلومات على الصعيد العالمي، وتوفير التوجيهات لبرامجها التغذوية من أجل ضمان المواءمة مع غايات 

وأهداف التغذية المتفق عليها عالمياً وعلى المستوى الحكومي الدولي.

العودة إلى اإلطار الواسع لعمل المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة، خطة األمم المتحدة العالمية للتغذية، 2015.  4
مثالً مبادرة تعزيز التغذية، ومعاهد الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ال سيّما Bioversity والمعهد الدولي   5
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دور اللجنة الدائمة للتغذية ومســاهمتها 3-

تتمتّع اللجنة الدائمة للتغذية التابعة لمنظومة األمم المتحدة بوالية6 محددة على نحو واضح – ومدمجة في 

قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي لعام 1977 – الذي ال يزال صالحاً وذا صلة وثيقة تماماً. وتتمتّع اللجنة 
الدائمة للتغذية برؤية جوهرية واستشرافية7، لتحديد مساهمتها في الجهود العالمية لمكافحة سوء التغذية 

بجميع أشكاله. وتضطلع اللجنة، على نحو خاص، بالوظائف التالية:8

أعلى 	  المشاركة واالستثمار على  لضمان  التغذية  والدعوة في مجال  العالمي  االستراتيجي  التوجيه  توفير 
المستويات وإحراز تقّدم باتجاه توفير األمن التغذوي للجميع؛

تعزيز الحوار وأوجه الترابط، من خالل توطيد العمل المشترك في مضمار التغذية، والشراكات والمساءلة 	 
المتبادلة بين وكاالت األمم المتحدة؛

لالستجابة 	  واالستراتيجيات  والسياسات  التوجيهية،  والخطوط  المنهجيات  ذلك  في  بما  المفاهيم،  تنسيق 
لالحتياجات التغذوية للبلدان؛ 

العامة 	  للسلع  العالمية  الخطة  اتساق  وتعزيز  واالحتياجات،  واألدوات  بالممارسات  الدراية  تبادل  تيسير 
التغذوية وتحديد القضايا المستجدة؛  

العالمي من 	  الصعيد  الدعوة على  وتعزيز  والنتائج،  المحرز  والتقّدم  العالمية،  االتجاهات  بشأن  التواصل 
خالل الشبكات والمنتديات؛ 

المشاركة في الحوار مع أصحاب المصلحة في مجاالت الصحة واألمن الغذائي والمياه واإلصحاح والحماية 	 
االجتماعية، وتيسيره من أجل تعزيز العمل التغذوي وإدماج التغذية في سياسات التنمية.

انظر الملحق 2  6
انظر الملحق 3  7

تحيين مستمد من الوظائف الستة التي اتفق عليها كّل من منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وبرنامج   8
األغذية العالمي خالل االجتماع الذي عقد في نيويورك في 22 نوفمبر/كانون الثاني 2010 )اللجنة الدائمة للتغذية، تقرير عن األنشطة لعام 2012، ص.3(
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مزايا اللجنة الدائمة للتغذية وقيمتها المضافة
جدول  في  إغفاله  من  سنوات  بعد  األخير،  العقد  خالل  ملحوظة  بصورة  التغذوي  المشهد  تغيّر 
تنّوعاً  العامة. وبرزت مبادرات وبرامج متعددة تنطوي على مجموعة أوسع وأكثر  السياسات  أعمال 
والفعالية  الحوكمة  حيث  من  جديدة  تحديات  المكتظة  البيئة  هذه  وطرحت  المعنية.  الجهات  من 
والكفاءة، إنما أتاحت فرصة إلعادة تموضع األمم المتحدة، وال سيّما اللجنة الدائمة للتغذية. وبالفعل، 

فإّن اللجنة تستفيد من سمات محددة ومزايا نسبية على النحو التالي: 
اللجنة عالمية من حيث النطاق، وال تقتصر على مجموعات أو فئات محددة من البلدان؛ 	 
تدعو إلى نهج قائم على حقوق اإلنسان في مجال التغذية؛ 	 
تركّز على منظومة األمم المتحدة؛ 	 
تعمل على جميع أشكال سوء التغذية؛ 	 
تعّزز التحليل والعمل بين القطاعات؛ 	 
تركّز على القضايا العالمية المتصلة بالواقع واالحتياجات المحلية. 	 

اللجنة الدائمة للتغذية منتدى مخصص للحوار المفتوح والجوهري والبناء بين وكاالت األمم المتحدة 
ومواقف  نهج  لصياغة  وكذلك  بالتغذية،  يتعلّق  ما  في  التوالي  على  وجهودها  استراتيجياتها  بشأن 
وإجراءات عالمية متسقة ومشتركة من أجل معالجة الجوانب المعّقدة والمتعددة للتحديات التغذوية 
المتغيّرة. فضالً عن ذلك، تستفيد اللجنة الدائمة للتغذية من قدراتها الراسخة والموثوقة لتيسير الحوار 

وتبادل المعلومات والمعارف بين أعضائها ومع أصحاب المصلحة اآلخرين. 

وتطبّق اللجنة، بهدف ممارسة واليتها، نهجاً متسقاً قائماً على خمسة مبادئ توجيهية. أوالً، تسترشد بإطار 
حقوق اإلنسان، ال سيّما الحق في الغذاء الكافي والتغذية، وتقّر بأّن المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق 
المرأة هما أساسيان لتحقيق أهداف التغذية. وينبغي احترام حقوق اإلنسان وحمايتها وتعزيزها في جميع 
والشامل  والفّعال  الشفاف  العمل  اللجنة  تعّزز  ثانياً،  والطارئة.  الهّشة  السياقات  في  ذلك  في  بما  األوقات، 
الفرعية  الوالية  مبدأ  وتعمل وفق  أعضائها،  لدى  القوة  اللجنة على واليتها ومواطن  تعّول  ثالثاً،  والحوكمة. 
لضمان الحّد األقصى من األثر، وتالفي ازدواجية الجهود. رابعاً، تعقد شراكات على نحو انتقائي مع منظمات 
أو برامج أو منتديات أخرى للمشاركة في مساحات أوسع للتفاعل – تتخطى منظومة األمم المتحدة – مع 
الجهات الفاعلة ذات الصلة وأصحاب المصلحة بشأن القضايا المتعلّقة بالتغذية. وخامساً، تخضع للمساءلة 
أمام األجهزة الرئاسية لألمم المتحدة، وال سيّما المجلس االقتصادي واالجتماعي، من خالل تحيين منتظم عن 

التقّدم المحرز والنتائج.
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األهداف االســتراتيجية للجنة الدائمة للتغذية  4-
للفترة 2020-2016

لتحقيق األهداف الطموحة لخطة 2030، ستكون السنوات القليلة المقبلة حاسمة لحشد الطاقات والموارد 
بنجاح من أجل المشاركة في صياغة وتنفيذ خطط عمل ثابتة ومتابعتها. وفي هذا الصدد، سوف تساهم 
وفقاً  للتغذية  العالمية  الخطة  في  الوكاالت9،  بين  المشتركة  المستمرة  والجهود  واليتها  مع  تماشياً  اللجنة، 

للخطوط التالية:

الهدف االستراتيجي 1: تعظيم االتساق في سياسات األمم المتحدة والدعوة بشأن التغذية

التغذية على  السياسات بشأن  اتساق  لتعزيز  للتغذية قيادة استراتيجية عالمية  الدائمة  اللجنة  سوف توفّر 
مستوى منظومة األمم المتحدة، من خالل الحوار، والبحوث، واإلحاطات السياساتية، وكذلك عن طريق حشد 
فعالية  زيادة  المتوخاة من  الغاية  أيضاً  الجهد  المتحدة حول مواقف محددة. وسيخدم هذا  األمم  وكاالت 
تبادل اآلراء والخبرات  اللجنة وتشارك في  التغذية. وستيّسر  الدعوة بشأن  المتحدة في مجال  جهود األمم 
بشأن القضايا المتعلّقة بالتغذية والمياه واإلصحاح والحماية االجتماعية ونظم األغذية والصحة، مع أصحاب 
األمن  لجنة  قبيل  من  القائمة،  المنتديات  طريق  عن  المتحدة(  األمم  منظومة  خارج  )من  آخرين  مصلحة 
الغذائي العالمي، وفريق المهام المشترك بين وكاالت األمم المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غير المعدية 
ومكافحتها، واللجنة االستشارية المتعددة أصحاب المصلحة التابعة لبرنامج اإلطار العشري بشأن االستهالك 
واإلنتاج المستدامين )برنامج نظام األغذية المستدام(، ومبادرة تحسين التغذية. إضافة إلى ذلك، ستشارك 
اللجنة، بصورة انتقائية، في المنتديات العالمية »غير المعنية بالتغذية« إلذكاء التوعية بشأن أثر القطاعات 

األخرى على التغذية )مثالً المناخ والتجارة(.

الهدف االستراتيجي 2: دعم اتساق ومساءلة عمليات منظومة األمم المتحدة 

ستساهم اللجنة الدائمة للتغذية بصورة ملحوظة في تنسيق منهجيات األمم المتحدة، وخطوطها التوجيهية، 
وسياساتها واستراتيجياتها لالستجابة على نحو أفضل الحتياجات البلدان من أجل تحقيق أهدافها التغذوية. 
العاملة  المتحدة  األمم  وكاالت  بين  المتبادلة  والمساءلة  والشراكة،  المشتركة،  العالمية  الجهود  وستوطّد 
بشكل وثيق مع شبكة األمم المتحدة المعنية بتحسين التغذية التي تتولّى حشد جهود األمم المتحدة على 
المستوى القطري. وستدعم اللجنة أيضاً منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية عن طريق حشد 
وكاالت أممية أخرى ذات صلة لضمان استجابة ثابتة ومتسقة، ومشاركة منظومة األمم المتحدة في تنفيذ 
ورصد نتائج جمعية الصحة العالمية لعام 2025 والمؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية10، ضمن السياق 

مثالً من خالل الجهود المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، والصندوق   9
الدولي للتنمية الزراعية، لصياغة إطار توجيهي مشترك، خطة األمم المتحدة العالمية للتغذية، 2015.

توفّر خطة األمم المتحدة العالمية للتغذية اإلطار ذا الصلة لذلك. وستُحيّن الخطة لتعكس تجدد اللجنة الدائمة للتغذية.  10
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المقّرر للعمل من أجل  العقد  التنمية المستدامة. وسيّوفر  الفّعالة في تحقيق أهداف  الموّسع للمساهمة 
التغذية إطاراً مفيداً لمعظم جهود اللجنة.

بالتغذية  المتعلّقة  الجديدة والمستجدة  القضايا  استطالع   :3 االستراتيجي  الهدف 

ستبقى اللجنة الدائمة للتغذية على بيّنة من االتجاهات العالمية، والتقّدم المحرز والنتائج المتصلة بالتغذية 
للتحقق  استراتيجيات  الهامة، وتقترح  المستجدة  القضايا  في سياق خطة 2030 وستبلغ عنها. كما ستحّدد 
من  متعددة  منتديات  في  أيضاً  المشاركين  األعضاء  مع  بالتعاون  المعارف،  في  الثغرات  ولمعالجة  منها، 
قبيل لجنة األمن الغذائي العالمي، واللجنة االستشارية المتعددة الجهات الفاعلة، وفريق المهام المشترك 
بين وكاالت األمم المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها، وكذلك في معاهد البحوث 
والمعارف االستراتيجية. وستسعى اللجنة بصورة مستمرة إلى مواجهة التحديات التغذوية المتصلة باألبعاد 

الجديدة الناشئة، كما هي الحال بالنسبة إلى تغيّر المناخ والتجارة.

الهدف االستراتيجي 4: تعزيز تبادل المعارف على مستوى منظومة األمم المتحدة

سوف تدعو اللجنة الدائمة للتغذية إلى عقد اجتماعات محددة الوقت ألوساط الممارسة أو جماعات العمل 
من أجل النهوض بجهود تحليل ومناقشة مواضيع رئيسية، عن طريق االستفادة من كفاءات أعضائها وخبراتهم. 
وستيّسر أيضاً إقامة الشبكات والبحوث المشتركة ضمن منظومة األمم المتحدة، بغرض إصدار مواد معرفية، 
وتحديد القضايا المعيارية التي يحتمل أن تُثار مع منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. ومن 
»موحدة«  منصة  لالتصاالت،  أخرى  بوسائل  مدعومة  اللجنة،  ستوفّر  الشبكي،  الموقع  هيكلة  إعادة  خالل 

متطّورة وسهلة االستخدام لتبادل المعلومات والمعارف بشأن التغذية، بما يشمل أفضل الممارسات.



2020  -  2016 االستراتيجية  الخطة 

9 

طرائق عمل ومــوارد اللجنة الدائمة للتغذية 5-

تضع اللجنة الدائمة للتغذية، من أجل تنفيذ أهدافها االستراتيجية األربعة، خطة عمل لفترة سنتين وميزانية 
العمل  خطط  وترد  المتوقّعة.  والنتائج  والغايات،  واألنشطة،  الفعلية،  األولويات  تحديد  بغرض  صلة  ذات 

للسنتين 2016 و2017 في الملحقيْن 6 و7.

استخدام  اللجنة  ستواصل  الماضي،  العقد  في  وضعت  التي  الناجحة  والطرائق  الممارسات  إلى  واستناداً 
لألعضاء،  وجاهية  اجتماعات  عقد  ذلك  في  بما  واإلدارة،  والحوار  للمعلومات  المتنّوعة  األدوات  من  مزيج 
وتنظيم مؤتمرات عبر الهاتف أو الفيديو بين األعضاء، والمشاركة في ندوات أو فعاليات موّجهة، وكذلك في 
مطبوعات منتظمة وعرضية – أو تنظيمها. وستخطّط سنوياً لتدخالت )ندوات، مؤتمرات، فعاليات جانبية( 
تجديد  وسيتّم  شركائها.  أو  أعضائها  تنظيم  من  سنوية  رئيسية  فعاليات  مع  التآزر  أوجه  لتحديد  مخصصة 
الموقع الشبكي للجنة بالكامل ليصبح فعالً »منصة موّحدة« ألعضائها وشركائها تتيح الحصول على أحدث 

المعلومات وأكثرها صلة بشأن التغذية، والمشاركة في مناقشات إلكترونية أو تبادل الخبرات. 

مقراً  والزراعة في روما  األغذية  اللجنة من منظمة  أمانة  اتخذت  الثاني 2016،  يناير/كانون   1 من  واعتباراً 
لها، حيث توفّر لها المنظمة الدعم إلى جانب مرافق ممتازة. ويرد في الملحق 4 المزيد من التفاصيل عن 

حوكمة اللجنة الدائمة للتغذية. 

بمهامها  لالضطالع  الميزانية  من  المطلوبة  الموارد  اللجنة  السنتين، ستحّدد  لفترة  العمل  إطار خطط  وفي 
ومسؤولياتها األساسية. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تحّدد أنشطة محتملة أخرى مهمة وذات صلة قد يكون 

تنفيذها رهناً بحشد موارد إضافية من األعضاء أو الشركاء الخارجيين. 

وستعّد أمانة اللجنة تقريراً سنوياً لإلبالغ عن األنشطة التي جرت والنتائج التي تحققت، وكذلك عن استخدام 
التقّدم  التقارير بشأن  اللجنة، في إطار مساءلتها، إعادة تحديد آلية رفع  الموارد. وعالوة على ذلك، تعتزم 

المحرز والنتائج إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي أو غيره من األجهزة التابعة لألمم المتحدة.  
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المالحق

الملحق 1 - قائمة المختصرات

الملحق 2 - والية اللجنة الدائمة للتغذية

الملحق 3 - رؤية اللجنة الدائمة للتغذية

الملحق 4 - حوكمة اللجنة الدائمة للتغذية

الملحق 5 - البنية الدولية المتغيّرة في مجال التغذية

الملحق 6 - خطة عمل وميزانية اللجنة الدائمة للتغذية

الملحق 7 - خطة العمل اإلشارية للجنة الدائمة للتغذية
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المختصرات قائمة   -1 الملحق 

ACC لجنة التنسيق اإلدارية لألمم المتحدة
CANالخالصة الوافية عن اإلجراءات من أجل التغذية

CoIتضارب المصالح
CFSلجنة األمن الغذائي العالمي

الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية
ECOSOCالمجلس االقتصادي واالجتماعي

FAOمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
GNRالتقرير العالمي عن التغذية
IATFفريق المهام المشترك بين وكاالت األمم المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها
ICN2المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية
IFADالصندوق الدولي للتنمية الزراعية
IUNSاالتحاد الدولي لعلوم التغذية
MACاللجنة االستشارية المتعددة الجهات الفاعلة
N4Gالتغذية من أجل النمو

NCDsاألمراض غير المعدية
RBAsوكاالت األمم المتحدة في روما

REACHمبادرة الجهود المتجددة لمكافحة جوع األطفال
SAMسوء التغذية الحاد والشديد
SDGsأهداف التنمية المستدامة

SFSنظم األغذية المستدامة
SUNمبادرة تحسين التغذية
UNاألمم المتحدة

UNDAFإطار األمم المتحدة للمساعدات اإلنمائية
UNDGمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية
UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة

UNGNAخطة األمم المتحدة العالمية للتغذية
UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة
UNSCNاللجنة الدائمة للتغذية التابعة لألمم المتحدة

WFPبرنامج األغذية العالمي
WHAجمعية الصحة العالمية
WHOمنظمة الصحة العالمية
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للتغذية الدائمة  اللجنة  والية   -2 الملحق 

مواصلة استعراض التوّجه الشامل الستجابة منظومة األمم المتحدة للمشاكل التغذوية في العالم، وحجمها، 
واتساقها وأثرها.

االضطالع بدور نقطة التالقي لجهود تنسيق السياسات واألنشطة في منظومة األمم المتحدة.

طرح مبادرات في مجال صياغة وتنسيق المفاهيم والسياسات واالستراتيجيات والبرامج في منظومة األمم 
المتحدة، استجابًة الحتياجات البلدان التغذوية.

تقييم التجارب والتقّدم المحرز باتجاه تحقيق األهداف، ووضع الخطوط التوجيهية لجهود الدعم المتبادل 
بين الوكاالت وعلى المستوى القطري.

المرجع: المجلس االقتصادي واالجتماعي، الترتيبات المؤسسية المتصلة بالتغذية، الدورة الثالثة والستون،  
E/5968،    26 أبريل/نيسان 1977
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للتغذية الدائمة  اللجنة  رؤية   -3 الملحق 

يمكن بلوغ عالم خاٍل من الجوع ومن جميع أشكال سوء التغذية في هذا الجيل.  ✔

القضاء على سوء التغذية بجميع أشكاله محرّك أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.  ✔

المرأة، أساسية  ✔ الغذاء، والمساواة بين الجنسين، وإعمال حقوق  حقوق اإلنسان، ال سيّما الحق في 

لمعالجة جميع أشكال سوء التغذية وتحقيق األهداف التغذوية. 

معالجة جميع أشكال سوء التغذية هي مسؤولية الحكومات الوطنية في المقام األّول.  ✔

أهداف  ✔ بلوغ  أجل  من  البلدان  دعم  في  رئيسية  مسؤولية  المتحددة  األمم  وكاالت  عاتق  على  تقع 

التغذيةالعالمية والقطرية.  

العمل الفّعال بين وكاالت األمم المتحدة في مجال التغذية حاسم لتحقيق مستوى أعلى من التآزر  ✔

واألثر على الصعيد العالمي والقطري. 

الشمولية والوالية الفرعية والمساءلة مبادئ جوهرية للتعاون بين وكاالت األمم المتحدة في مجال  ✔

التغذية. 
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للتغذية الدائمة  اللجنة  حوكمة   -4 الملحق 

للتغذية  الفرعية  اللجنة  اسم  تحت   1977 عام  في  المتحدة  لألمم  التابعة  للتغذية  الدائمة  اللجنة  أنشئت 

التابعة للجنة التنسيق اإلدارية التي كانت آنذاك تخضع للمساءلة أمام لجنة التنسيق اإلدارية لألمم المتحدة، 

المجلس  قرار  في  الناظمة  المبادئ  مع  وتماشياً  واالجتماعي.  االقتصادي  المجلس  قرار صادر عن  بموجب 

التغذوي  المشهد  مراعاة  مع  التالي،  الشكل  للتغذية  الدائمة  اللجنة  تتّخذ حوكمة  واالجتماعي،  االقتصادي 

المتغيّر: 

العضوية
الوكاالت  من  عضويتها  وتتكّون  المتحدة.  األمم  بمنظومة  للتغذية  الدائمة  اللجنة  ومسؤولية  والية  ترتبط 

المتحدة  األمم  ومنظمة  الزراعية،  للتنمية  الدولي  والصندوق  والزراعة،  األغذية  )منظمة  الخمسة  األممية 

للطفولة، وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية( التي تتمتّع بوالية صريحة في ميدان التغذية. 

تبدي  التي  المتحدة  األمم  وكاالت  سائر  أمام  ومفتوحة  شاملة  للتغذية  الدائمة  اللجنة  في  العضوية  ولكن 

اهتماماً كبيراً بالقضايا المتعلّقة بالتغذية أو تشارك فيها، والتي هي مستعدة للمساهمة بمعارفها وخبراتها، 

ولدعم عمل اللجنة. 

نحو  على  المتحدة  األمم  منظومة  خارج  من  المنظمات  من  محدود  عدد  دعوة  تتّم  قد  ذلك،  إلى  إضافًة 

والعالمية، وصلة سياساتهم،  االستراتيجية  ببحوثهم  اعترافاً  منتسبين،  كأعضاء  اللجنة  إلى  لالنضمام  انتقائي 

وكفاءتهم وخبرتهم في مجال التغذية.

عمل اللجنة الدائمة للتغذية وهيكل حوكمتها
أعضائها.  جميع  أمام  المفتوحة  العامة  المحادثات  أسلوب  باتباع  اللجنة  لعمل  األساسي  المبدأ  يتمثّل 

وينسحب هذا النهج الشامل على أي من األعمال الجوهرية للجنة، وهو ينّفذ من خالل اجتماعات وجاهية، 

المهمة  العمل  مبادئ  أحد  إلكترونية. ويتمثّل  أو مشاورات ومناقشات  الفيديو،  أو  الهاتف  ومؤتمرات عبر 

األخرى بتفويض المسؤولية إلى أعضاء اللجنة لقيادة أو إجراء العمل البحثي أو السياساتي في مجال التغذية، 

بالنيابة عن اللجنة.

ولضمان فعالية العمليات وكفاءتها والتركيز على النتائج، تستعين اللجنة بلجنة توجيهية، مكّونة من ممثّل 

عن كّل عضو مشارك11، ومن أمانة اللجنة الدائمة للتغذية ورئيسها. وتضمن اللجنة التوجيهية اإلشراف على 

يكون عادة رئيس وحدة التغذية أو موظف رفيع رائد في الوكالة.  11
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عمل األمانة وتوافق على برنامج العمل والميزانية. وتتدّخل أيضاً للتوّصل إلى تسوية أي قضية أساسية لم 

تُحسم أو تحّل في الجلسات العامة. 

ويكون رئيس اللجنة من كبار المسؤولين في األمم المتحدة، ويعيّن بالتوافق بين مدراء الوكاالت األعضاء. 
الرفيعي  المناصرين  من  ويكون  التغذية،  إلى  بالنسبة  الوكاالت  بين  المشترك  النهج  قيادة  الرئيس  ويتولّى 
المستوى للعمل المشترك بين وكاالت األمم المتحدة في مجال مكافحة سوء التغذية بجميع أشكاله. ويضمن 
الرئيس توّجهاً استراتيجياً ثابتاً لعمل اللجنة، مع تركيز قوي على النتائج. ويحافظ كذلك على التفاعل المنتظم 
مع المجلس االقتصادي واالجتماعي أو سواه من األجهزة األممية ذات الصلة. ويعيّن رئيس اللجنة لوالية من 

سنتين، قابلة للتجديد مرّة واحدة.

ويتولّى األمين التنفيذي للجنة رئاسة أمانتها ويُعيّن من قبل الوكالة التي تستضيف األمانة. وتضمن األمانة 

التنفيذ السلس لخطة العمل السنوية واإلدارة الحصيفة لموارد اللجنة. وتتولّى تنظيم التنفيذ المباشر لألنشطة 

وترتيبها حسب أولويتها، وتنّسق جميع األعمال المتصلة بالمحادثات العامة، والموقع الشبكي للجنة والمواد 

المعرفية؛ وتدعم أيضاً الرئيس واللجنة التوجيهية. وتعّد األمانة تقريراً سنوياً عن األنشطة.

موارد اللجنة الدائمة للتغذية
توفّر اللجنة المرفق والدعم المالئمين لعمل األمانة على نحو سلس. ويخصص كّل عضو الوقت بصورة مجانية 

ويضمن توفّر كبار الموظفيّن للنهوض بعمل اللجنة.

وفي ما يتعلّق بالتكاليف اإلدارية لتنفيذ األنشطة األساسية المحددة في خطة العمل السنوية، يهدف األعضاء 

إلى توفير التمويل على النحو التالي: 

األعضاء المشاركون: مساهمة سنوية بقيمة 000 130 دوالر أمريكي كحّد أدنى؛ 	 

األعضاء اآلخرون: مساهمة مالية سنوية طوعية و/أو مساهمة عينية )مستشارون، وقت مخصص من قبل 	 

كبار الموظّفين، إلخ.(

فقط  يتيح مشاركتها رهناً  اللجنة في موقع  إلى األنشطة األخرى غير األساسية والمهمة، ستكون  وبالنسبة 

بالجهود الفعلية لحشد موارد إضافية من جانب األعضاء، أو الجهات المانحة أو الشركاء.

وستفتح أمانة اللجنة حساب أمانة مخصص لها، يخضع للمراجعة السنوية من قبل منظمة األغذية والزراعة، 

ويتلقى مساهمات مالية من األعضاء والجهات المانحة الخارجية.
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في  المتغيّرة  الدولية  البنية   -5 الملحق 

التغذية مجال 

بواسطة قرار  للتغذية  الدائمة  اللجنة  أنشئت  الماضي،  القرن  الغذائية في منتصف سبعينيات  األزمة  غداة 
اتخذت  الحين،  ذلك  ومنذ  العالمي.  األغذية  مؤتمر  عند طلب  نزوالً  واالجتماعي،  االقتصادي  المجلس  من 
اللجنة خطوات الفتة للنهوض بالعمل المشترك بين وكاالت األمم المتحدة في مجال التغذية. وفي السنوات 
األخيرة، قّدمت تقارير موثوقة عن حالة التغذية في العالم )التقرير السلف للتقرير العالمي المستقل عن 
الغايات والمؤشرات  اليوم(، ونشرت إحاطات سياساتية وفنية قيّمة، بما في ذلك عن  الذي يصدر  التغذية 
التغذوية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة لفترة ما بعد 2015، وعّززت المناقشات بشأن التغذية ذات 
الصلة بالقضايا المستجدة من قبيل تغيّر المناخ، ودعمت بصورة نشطة إطالق مبادرة تحسين التغذية وبدء 

تنفيذها.

ومنذ مطلع القرن الجديد، إنما خالل السنوات الخمسة األخيرة تحديداً، دخل العديد من الجهات الفاعلة 
الجديدة إلى المشهد التغذوي على غرار مبادرة تحسين التغذية، والتغذية من أجل النمو، والتقرير العالمي 
راسخة  دولية  فاعلة حكومية  كذلك جهات  متعددة. وجّددت  مبادرات خاصة  أيضاً  وبرزت  التغذية12.  عن 
أو جمعية  العالمي  الغذائي  األمن  لجنة  قبيل  من  مواقعها،  تحديد  أعادت  أو  التغذية  مجال  في  أنشطتها 
الصحة العالمية. ويقتضي هذا المشهد التغذوي المتغيّر والذي ال يزال يتطّور تجديد دور البلدان في مجال 

الحوكمة وتعزيزه بدعم من منظومة األمم المتحدة.

وعلى صعيد منظومة األمم المتحدة، أنشأ المجلس االقتصادي واالجتماعي اللجنة الدائمة للتغذية في عام 
واتساقها  حجمها  وعلى  العالم  في  التغذية  لمشاكل  األممية  المنظومة  استجابة  توّجه  على  للتركيز   1977
وأثرها. وعلى مر السنوات، ُوضعت آليات أخرى لتعزيز العمل بين الوكاالت، من قبيل فريق المهام المشترك 
بين وكاالت األمم المتحدة بشأن الوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها، وفريق العمل الرفيع المستوى 
وشبكة  األطفال،  جوع  لمكافحة  المتجددة  الجهود  ومبادرة  والتغذية،  العالمي  الغذائي  باألمن  المعني 
السياسات  تنسيق  بعملية  للنهوض  أخرى  إلى جهود  أيضاً  اإلشارة  التغذية. وتجدر  لتحسين  المتحدة  األمم 
واإلجراءات ضمن منظومة األمم المتحدة، مثل المبادرة المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة، والصندوق 
الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية 
المهام  للتغذية13. ويعتبر فريق  العالمية  المتحدة  األمم  إطار توجيهي تحت عنوان خطة  من أجل صياغة 
القوية األخرى.  الفاعلة  الجهات  التغذوية من  للعلوم  الدولي  التابع لالتحاد  المناخ والتغذية  بتغيّر  المعني 

التقرير العالمي عن التغذية )التقرير الخلف للتقرير المدعوم من اللجنة الدائمة للتغذية عن حالة التغذية في العالم( آلية مستقلة وتدّخل يصف االتجاهات   12
ويدفع باتجاه المساءلة في العمليات.

ستحيّن خطة األمم المتحدة العالمية للتغذية بعد وضع الصيغة النهائية للخطة االستراتيجية للجنة الدائمة للتغذية للفترة 2020-2016.  13
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وتعمل كّل هذه الجهات الفاعلة على مستويات مختلفة وتتمتّع بواليات متنّوعة. ولبعضها دور مهم في وضع 
المعايير، مثل األجهزة الحكومية الدولية )جمعية الصحة العالمية، ولجنة األمن الغذائي العالمي( ومنظمة 
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية؛ بينما يركّز البعض األخر بشكل أكبر على حشد الموارد وجهود 

التنفيذ في البلدان. 

وأهداف   ،2014 عام  في  بالتغذية  المعني  الثاني  الدولي  والمؤتمر  العالمية  الصحة  نتائج جمعية  وتصوغ 
التنمية المستدامة التي اعتمدت في سبتمبر/أيلول 2015، التزاماً طموحاً وقوياً من جانب المجتمع الدولي 
للقضاء على سوء التغذية بجميع أشكاله خالل هذا الجيل. وتضطلع منظومة األمم المتحدة بدور حاسم في 
دعم جميع البلدان لبلوغ أهدافها التغذوية الوطنية. وفي هذا الصدد، أمام اللجنة الدائمة للتغذية فرصة 
جديدة إلعادة تنشيط العمل المشترك بين وكاالت األمم المتحدة في مجال التغذية لتحقيق مستوى أعلى 

من التآزر وأثر أكبر في عمليات الوكاالت األممية.
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الدائمة للتغذية على  الخاص والمتجدد للجنة  للتركيز  السنة األولى  بالنسبة إلى عام 2016، ستتمحور 
األولويات التالية: )1( تموضع اللجنة؛ )2( ضمان اتساق مشاركة األمم المتحدة في المنتديات العالمية؛ 
)3( المشاركة مع مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية إلدماج التغذية في إطار األمم المتحدة للمساعدات 
اإلنمائية و)4( إطالق جهود تحديد الثغرات في البيّنات. وُحّددت المجاالت المواضيعية التالية لعام 2016، 
وستُعّد ألجلها منتجات محددة لدعم األولويات: النظم الغذائية الصحية في سياق نظم األغذية المستدامة 
)مثالً التغذية المدرسية، التجارة، تغيّر المناخ(؛ والتشارك مع القطاع الخاص ومنع التضارب في المصالح؛ 

وسياقات المساعدات اإلنسانية/السياقات الهّشة )تغيّر المناخ، وسوء التغذية الحاد والشديد(.

اللجنة  وميزانية  عمل  خطة   -6 الملحق 
للتغذية الدائمة 

باإلضافة إلى األنشطة المتصلة باألهداف االستراتيجية )انظر الجدول أدناه(، يستحق العمل السليم للجنة 
الدائمة للتغذية، حسب اللوائح والوالية المحددة في قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي، استثماراً إضافياً 
في عام 2016. وخالل األشهر الستة األولى من عام 2016، سيتواصل الرئيس مع جميع األعضاء المشاركين 
على  وعالوة  المستمر.  والدعم  والمشورة  التوجيهات  والتماس  اللجنة،  في  التطّورات  على  المدراء  الطالع 
ذلك، سيتولّى الرئيس إقامة العالقات من جديد مع المجلس االقتصادي واالجتماعي، واالتفاق على آلية رفع 
التقارير إلى هذا الجهاز األممي. وستدعم أمانة اللجنة الرئيس في هذه األنشطة، عند االقتضاء وبناء على 
طلبه. وتتكّون أنشطة اللجنة من األنشطة المستمرة التي تتضمن الحضور المنتظم لالجتماعات والفعاليات 
الرئيسية في المنتديات العالمية، وكذلك تنفيذ طائفة من المنتجات الملموسة: أوراق السياسات/المناقشات 

واألجزاء التمهيدية المشتركة لمنظومة األمم المتحدة على النحو الوارد وصفه أدناه.

المسؤولية الرئيسيةالنتائج المتوّقعةاألنشطةاألهداف االستراتيجية

تعظيم االتساق  1-
في سياسات األمم 

المتحدة والدعوة في 
مجال التغذية

تحديد موقع اللجنة الدائمة 
للتغذية وقيمتها المضافة في 
متابعة نتائج المؤتمر الدولي 

الثاني المعني بالتغذية وجمعية 
الصحة العالمية لعام 2025 
وأهداف التنمية المستدامة.

التموضع الواضح للجنة 
الدائمة للتغذية. إعداد 

اإلحاطة السياساتية/األجزاء 
التمهيدية وتحيين خطة األمم 

المتحدة العالمية للتغذية.

دعم منظمة األغذية والزراعة 
ومنظمة الصحة العالمية ألمانة 

اللجنة الدائمة للتغذية.

توحيد االستجابة المشتركة 
لوكاالت األمم المتحدة 

لاللتزامات والمخرجات بموجب 
عقد العمل من أجل التغذية.

توضيح دور اللجنة الدائمة 
للتغذية. إعداد اإلحاطة 

السياساتية للجنة، وإطالق 
أنباء اللجنة الدائمة للتغذية 

42، وصياغة خطة العمل
وخارطة الطريق. 

أمانة اللجنة الدائمة للتغذية، 
استناداً إلى مدخالت من جميع 

األعضاء المشاركين.
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المسؤولية الرئيسيةالنتائج المتوّقعةاألنشطةاألهداف االستراتيجية

تعظيم االتساق  1-
في سياسات األمم 

المتحدة والدعوة في 
مجال التغذية

ضمان االتساق في مشاركة األمم 
المتحدة في المنتديات العالمية 

واللجان والشبكات في سياق 
الغايات التغذوية العالمية، 

وتحديداً:

توفير مدخالت موّحدة لتحديد 
مجاالت العمل التغذوي للجنة 

األمن الغذائي. 

أثر إيجابي وفّعال يمكن 
قياسه لمجاالت العمل 

التغذوي )والخطط البحثية( 
في إطار لجنة األمن الغذائي.

أمانة اللجنة الدائمة للتغذية 
)إما شخصياً أو عبر تفويض 

المسؤولية(. 

توفير مدخالت لخطة عمل شبكة 
األمم المتحدة لتحسين التغذية. 

تنفيذ الجزء التمهيدي )انظر 
أعاله(. 

 

المشاركة بصورة نشطة في فريق 
المهام المشترك بين وكاالت 

األمم المتحدة بشأن الوقاية من 
األمراض غير المعدية ومكافحتها

أثر إيجابي وفّعال يمكن 
قياسه ضمن فريق المهام 

المشترك بين وكاالت األمم 
المتحدة: فهم األمراض غير. 

المعدية في سياق جميع 
أشكال سوء التغذية. 

أمانة اللجنة الدائمة للتغذية 
)مع تفويض المسؤولية لمنظمة 

الصحة العالمية(. 

المساهمة في زيادة األنماط 
المستدامة لالستهالك واإلنتاج 
)اللجنة االستشارية المتعددة 
الجهات الفاعلة/نظام األغذية 

المستدام(. 

أثر إيجابي وفّعال يمكن 
قياسه ضمن اللجنة االستشارية 

المتعددة الجهات الفاعلة/
نظام األغذية المستدام: إيالء 
العناية للتغذية واألمراض غير 

المعدية. 

منظمة األغذية والزراعة 
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، 

ومنظمة الصحة العالمية 
)بدعم من أمانة اللجنة الدائمة 

للتغذية(. 

المشاركة في عدد محدود من 
الفعاليات السنوية الرئيسية 
لضمان بروز اللجنة الدائمة 

للتغذية، وتحقيق األثر 
السياساتي، وتبادل المعارف؛ )من 

قبيل جمعية الصحة العالمية، 
لجنة األمن الغذائي العالمي، 

مبادرة تحسين التغذية(.

أثر وبروز قابالن للقياس من 
خالل المشاركة السنوية في 
تنظيم )مشترك( لفعاليتين 

رئيسيتين )جانبيتين(
على األقل.

أمانة اللجنة الدائمة للتغذية 
أو عبر التفويض لألعضاء. 

يمثّل جميع األعضاء اللجنة 
في مناسبة واحدة على األقّل 

في السنة )إن لم تتمّكن أمانة 
اللجنة من الحضور(.  

االضطالع بدور مركزي لبلورة 
موقف موّحد لألمم المتحدة 
بالنسبة إلى الجمعية العامة 

لألمم المتحدة لعام 2016/إطالق 
العقد/التغذية من أجل النمو

أثر وبروز قابالن للقياس: 
استخدام أوراق المواقف 

المشتركة واإلشارة إليها في 
الفعاليات.

أمانة اللجنة الدائمة للتغذية، 
بدعم من األعضاء ذوي الصلة. 
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المسؤولية الرئيسيةالنتائج المتوّقعةاألنشطةاألهداف االستراتيجية

دعم العمليات  2-
المتسقة والخاضعة 
للمساءلة لمنظومة 

األمم المتحدة

إعداد ورقتين فنيتين محددتين: 
التغذية المدرسية ومعالجة سوء 

التغذية الحاد والشديد.  

وكاالت األمم المتحدة في روما تنفيذ الورقتين الفنيتين. 
بالنسبة إلى التغذية المدرسية، 

ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 
ومنظمة الصحة العالمية لسوء 

التغذية الحاد والشديد. 

ضمان حوار وتفاعل وثيق ومثمر 
مع مبادرة تحسين التغذية، 

وال سيّما شبكة األمم المتحدة 
لتحسين التغذية، في ما يتعلّق 
باألولويات االستراتيجية وبرامج 

العمل.

االعتراف بمساهمة اللجنة 
الدائمة للتغذية وإدماجها في 
مجاالت عمل مبادرة تحسين 

التغذية، ال سيّما في خطة 
عمل شبكة األمم المتحدة 

لتحسين التغذية. 

رئيس اللجنة الدائمة للتغذية 
مع األعضاء المشاركين، وجزء 

من شبكة األمم المتحدة 
لتحسين التغذية. 

التشارك مع مجموعة األمم 
المتحدة اإلنمائية في إعداد 

وتعزيز التوجيهات بشأن كيفية 
إدماج التغذية في إطار األمم 

المتحدة للمساعدات اإلنمائية 
وغيره من األطر األممية، وانتهاج 
إجراءات مشتركة وبين مستوى 

القطاعات. 

إطالق العمل مع مجموعة 
األمم المتحدة اإلنمائية، 

بغرض إعداد الخطوط 
التوجيهية ذات الصلة وتحيينها 

ونشرها. 

أمانة اللجنة الدائمة للتغذية 
بالتعاون مع أمانة األمم 

المتحدة لتحسين التغذية. 

التواصل مع وكاالت جديدة تابعة 
لألمم المتحدة من أجل انضمامها 

إلى اللجنة الدائمة للتغذية، ال 
سيّما لدعم أولوياتها. 

زيادة عدد األعضاء في اللجنة 
الدائمة للتغذية )خط األساس 
هو يناير/كانون الثاني 2016(. 

رئيس وأمانة اللجنة الدائمة 
للتغذية. 

استطالع القضايا  3-
الجديدة والمستجدة 

المتعلّقة بالتغذية

تحديد الثغرات في البيّنات 
عن اإلجراءات الخاصة بالتغذية 

والمراعية لها، وتوحيد/
تحيين قائمة القضايا الجديدة 

والمستجدة ذات األهمية 
المحتملة بالنسبة إلى اللجنة 

ألغراض التحليل أو البحث في 
مرحلة الحقة. 

تحديد الثغرات في البّينات 
ووضع قائمة بالقضايا 

الجديدة أو المستجدة 
المتعلّقة بالتغذية وتحيينها، 

باإلضافة إلى استراتيجية أّولية 
لمعالجتها. 

أمانة وأعضاء اللجنة الدائمة 
للتغذية.

المشاركة النشطة والمستمرة مع 
االتحاد الدولي لعلوم التغذية في 

مجال تغيّر المناخ والتغذية.

إحاطة بشأن سياسات اللجنة 
الدائمة للتغذية.

تنظيم ندوة لتعزيز اإلحاطة.
تحليل خطط العمل القطرية 

للتخفيف من وطأة آثار التغيّر 
المناخي. 

التفويض إلى عضو
أو أعضاء. 

المشاركة في صياغة مجال عمل 
لجنة األمن الغذائي العالمي.

تطرّق جدول أعمال لجنة 
األمن الغذائي العالمي إلى 

مسألة التغذية. 

أمانة اللجنة الدائمة للتغذية.
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استطالع القضايا   -3
الجديدة والمستجدة 

المتعلّقة بالتغذية

مباشرة تحديد مجال عمل واضح 
للجنة في ما يتعلّق بمؤشرات 

التغذية والثغرات في البيانات، 
من خالل التعاون الوثيق مع 

الشركاء، من قبيل فريق التقرير 
العالمي عن التغذية.

تعزيز عمل اللجنة ومساهمتها 
في مؤشرات التغذية من خالل 

إجراء تحليل إضافي للثغرات 
المتبقية في البيانات التغذوية 

وسبل
معالجة المسألة. 

أمانة اللجنة الدائمة للتغذية، 
رهناً بتوفّر الموارد. 

بدء الحوار بشأن دور القطاع 
الخاص في مجال التغذية.

مناقشة دور القطاع الخاص 
وتضارب المصالح في فعاليات 

ومنتديات متعددة، وإطالق 
جهود إعداد الخطوط 

التوجيهية. 

األعضاء في اللجنة الدائمة 
للتغذية، بتيسير من أمانة 

اللجنة. 

تحديد مدّونة الممارسات 
ومنتديات المعارف المتعلّقة 

بالتغذية.

تحديد مدّونة الممارسات 
الحالية ومنتديات المعارف 

وتقديم نبذة عنها.

أمانة اللجنة الدائمة للتغذية.

المشاركة في المنتديات البحثية/
العلمية ذات الصلة.

مناقشة وتحديد الثغرات
في المعارف.

أمانة اللجنة الدائمة للتغذية، 
رهناً بتوفّر الموارد.

تعزيز تبادل المعارف  4-
على مستوى منظومة 

األمم المتحدة. 

إعادة هيكلة الموقع الشبكي 
للجنة الدائمة للتغذية. 

إنشاء الموقع الشبكي 
للجنة "كمنصة موّحدة" 

متطّورة تتيح االتصال بشكل 
فّعال بالمنصات والبوابات 
اإللكترونية القائمة لألمم 
المتحدة. زيادة المتابعة 

واالستخدام القابل للقياس.  

أمانة اللجنة الدائمة للتغذية. 

صياغة خطة االتصاالت للجنة، 
بما في ذلك إعداد ونشر منتجات 

بشأن مواضيع محددة. 

اعتماد وتنفيذ خطة 
االتصاالت. إرسال نشرات 

منتظمة. 

أمانة اللجنة الدائمة للتغذية 
استناداً إلى مدخالت من جميع 

األعضاء. 

دعم جهود نشر الخالصة الوافية 
عن اإلجراءات من أجل التغذية.

نشر خالصة وافية عن 
اإلجراءات من أجل التغذية.

أمانة اللجنة الدائمة للتغذية 
إلى جانب أمانة شبكة األمم 

المتحدة لتحسين التغذية. 

إطالق أنباء اللجنة الدائمة 
للتغذية 42. 

إطالق أنباء اللجنة الدائمة 
للتغذية 42: تحديد المواضيع 

والكّتاب المحتملين. 

أمانة اللجنة الدائمة للتغذية 
استناداً إلى مدخالت من جميع 

األعضاء المشاركين. 

إصدار إحاطات موّجهة عن 
سياسات اللجنة. 

إعداد ما يصل إلى 4 إحاطات 
بشأن اللجنة الدائمة للتغذية. 

أمانة اللجنة الدائمة للتغذية
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إصدار نبذات عن التغذية 
العالمية وتسليط الضوء على 

الممارسات الجيدة على مستوى 
وكاالت األمم المتحدة في مجال 

العمل المشترك.

إعداد نبذة واحدة على األقل، 
مع اإلضاءة على الممارسات 
الجيدة على مستوى وكاالت 

األمم المتحدة في مجال 
العمل المشترك.

أمانة اللجنة الدائمة للتغذية

تيسير المؤتمرات الشهرية بين 
األعضاء عبر الهاتف/الفيديو. 

أمانة اللجنة الدائمة للتغذيةعقد مؤتمرات منتظمة.

تنظيم اجتماعات وجاهية بين 
األعضاء )شخصياً أو عبر الفيديو(. 

تنظيم 3 اجتماعات وجاهية
على األقل. 

أمانة اللجنة الدائمة للتغذية

وتعتبر  للتغذية؛  الدائمة  للجنة  األساسية  الموارد  من  التي ستمّول  األساسية  األنشطة  أعاله  الجدول  يعرض 
النقاط الُمبرزة باللون األزرق في الجدول الوارد آنفاً أنشطة مهمة يكون تنفيذها رهناً بحشد موارد إضافية 

من األعضاء أو الشركاء الخارجيين.

ميزانية 2016 والموارد
تبلغ الميزانية اإلشارية لتنفيذ األنشطة األساسية في خطة العمل لعام 2016 000 650 دوالر أمريكي.

ويتعيّن على اللجنة أن تحشد موارد إضافية قد تصل إلى 000 200 دوالر أمريكي بغرض تنفيذ أنشطة إضافية 
مهمة لكنها غير أساسية. 
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للجنة  اإلشارية  العمل  7- خطة  الملحق 
للتغذية الدائمة 

بحلول نهاية عام 2016، ستوضع خطة عمل أكثر تفصيالً لعام 2017. ويتوقّع أن تكون أنشطة عديدة في عام 
2016 أنشطة طويلة األجل وبالتالي ستستمر في عام 2017. وتّمت اإلشارة إلى هذه األنشطة أدناه. وسيجري 

اختيار مجاالت مواضيعية جديدة بالتشاور مع األعضاء تبعاً للتطّورات العالمية.

األنشطةاألهداف االستراتيجية

تعظيم االتساق في سياسات  1-
األمم المتحدة والدعوة في مجال 

التغذية

تحيين اإلحاطات السياساتية القائمة وإعداد إحاطات جديدة. 

ضمان االتساق في مشاركة األمم المتحدة في المنتديات الدولية، واللجان والشبكات، في 
سياق غايات التغذية العالمية، وتحديداً: 

توفير مدخالت موّحدة لوضع مجاالت عمل تغذوية للجنة األمن الغذائي العالمي. تقديم 
مدخالت لخطة عمل شبكة األمم المتحدة لتحسين التغذية.

المشاركة بصورة نشطة في فريق المهام المشترك بين وكاالت األمم المتحدة بشأن الوقاية 
من األمراض غير المعدية ومكافحتها. 

المساهمة في أنماط أكثر استدامة لالستهالك واإلنتاج )اللجنة االستشارية المتعددة 
الجهات الفاعلة/نظام األغذية المستدام(. 

المشاركة في عدد محدود من الفعاليات السنوية الرئيسية ألغراض بروز اللجنة، والتأثير 
في السياسات وتبادل المعارف؛ )من قبيل جمعية الصحة العالمية، لجنة األمن الغذائي 

العالمي، مبادرة تحسين التغذية(. 

دعم اتساق ومساءلة عمليات  2-
منظومة األمم المتحدة

تحيين الخالصة الوافية عن اإلجراءات من أجل التغذية )من المرّجح اعتباراً من عام 
 .)2018

استخدام ونشر اإلحاطات السياساتية وأوراق المناقشات.
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استطالع القضايا الجديدة  3-
والمستجدة المتعلّقة بالتغذية

تحديد الثغرات في البيّنات عن اإلجراءات الخاصة بالتغذية والمراعية لها، وتوحيد/تحيين 
قائمة القضايا الجديدة والمستجدة ذات األهمية المحتملة بالنسبة إلى اللجنة ألغراض 

التحليل أو البحث في مرحلة الحقة. 

المشاركة النشطة والمستمرة مع االتحاد الدولي لعلوم التغذية في مجال تغيّر المناخ 
والتغذية.

المشاركة في صياغة مجال العمل الخاص بلجنة األمن الغذائي العالمي، والتشارك مع 
فريق الخبراء الرفيع المستوى بشأن القضايا المستجدة. 

إنجاز عملية تحديد مجال عمل واضح للجنة في ما يتعلّق بالمؤشرات التغذوية والثغرات 
في البيانات، من خالل التعاون الوثيق مع الشركاء من قبيل فريق التقرير العالمي عن 

التغذية. 

مشاركة اللجنة في االتحاد الدولي للعلوم التغذوية في األرجنتين )بالتشارك مع فريق 
التقرير العالمي عن التغذية(. 

تعزيز تبادل المعارف في منظومة  4-
األمم المتحدة 

تحيين الخالصة الوافية عن اإلجراءات من أجل التغذية )من المرّجح اعتباراً من عام 
.)2018

كتابة وتنقيح األخبار الخاصة باللجنة. 

دعم جهود نشر الخالصة الوافية عن اإلجراءات من أجل التغذية. 

إعداد أنباء اللجنة الدائمة للتغذية 42. 

إصدار نشرات إلكترونية وتغريدات منتظمة. 

إصدار إحاطات موّجهة عن سياسات اللجنة. 

إصدار نبذات عن التغذية العالمية وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة على مستوى 
وكاالت األمم المتحدة في مجال العمل المشترك.

تيسير المؤتمرات الشهرية بين األعضاء عبر الهاتف/الفيديو.

تنظيم اجتماعات وجاهية بين األعضاء. 
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