
 من هي الجهات المشاركة؟

يمكن أن تضم الجهات المشاركة قطاعات من الصعيدين  
الوطني ودون الوطني: كالحكومة الوطنية )مثل وزارات 
الصحة والزراعة والحماية االجتماعية والتعليم والصناعة 
والتجارة والبنية التحتية( والمجتمع المدني والمانحين 
ووكاالت األمم المتحدة والقطاع الخاص والمؤسسات 

 األكاديمية.

لقد قام برنامج األغذية العالمي، وبدعم من جامعة 
كاليفورنيا )ديفيس(، ومركز إبيسنتر / هارفارد، والمعهد 
الدولي لبحوث سياسات األغذية، وجامعة ماهيدول، 

واليونيسيف، بتطوير نهج سد الفجوة الغذائية وإجراء برامج 
 تجريبية في كل من السلفادور وغانا ومدغشقر.

القيمة المضافة لنهج سد  
 الفجوة الغذائية: 

يجمع نهج سد الفجوة الغذائية بين المعلومات الثانوية   •

وتقنيات البرمجة الخطية لدعم االستراتيجيات الوطنية 
الرامية إلى إزالة العوائق التي تحول دون تناول 

 المغذيات الكافية.

يؤدي تطبيق نهج سد الفجوة الغذائية إلى زيادة فهم  •
أصحاب المصلحة في مختلف القطاعات إلى مدى 

 وصول المغذيات والقدرة على تحمل تكاليفها.

يربط نهج سد الفجوة الغذائية عملية تحليل البيانات  •
بصنع القرار وذلك من خالل وضع نماذج مختلفة 

للتدخالت والطرائق والمنصات الرامية إلى تحسين 
القدرة الشرائية أو خفض األسعار أو زيادة توافر األغذية 

 المغذية للفئات األكثر ضعفاً.

يركز نهج سد الفجوة الغذائية في المقام األول على  •
تمكين الوصول إلى المغذيات وتناولها، مع إعطاء 

األولوية لألنظمة الغذائية. إنه مكمل لعملية تحليل 
واقعي أوسع للصحة، وممارسات الرعاية، وخدمات 

 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

يساعد الجمع بين تحليل نهج سد الفجوة الغذائية  •
وتحليل الحواجز االجتماعية والثقافية التي تحول دون 
تناول الغذاء الكافي إلى تسليط الضوء على الصلة بين 

  القدرة على الوصول والسلوكيات.
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 أداة سد الفجوة الغذائية
 التحليل | التوافق | اتخاذ القرار

 السلفادور

إلعادة تصميم 
السياسات الحكومية 

الخاصة بالحماية 
 االجتماعية

 كيف يتم توظيف النتائج في البلدان التجريبية؟

 

 

لتصميم سياسة 
وخطة عمل وطنية 

 جديدة للتغذية

 مدغشقر

لتعزيز المشاركة 
الفعالة من جانب 

أصحاب المصلحة في 
مختلف القطاعات 

الخاصة باستراتيجيات 
 التغذية

 غانــا

لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا 
 عبر:

nutrition@wfp.org 

 

 

mailto:nutrition@wfp.org


 ما هي أداة سد الفجوة الغذائية؟

من أهداف التنمية المستدامة إلى  2يرمي الهدف  
. 2202القضاء على جميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 
تشكل تلبية االحتياجات من المغذيات شرطاً ُمسبقاً 

للحيلولة دون سوء التغذية. ومع ذلك، فإن توافر ما يكفي 
من الغذاء المغذي والقدرة على تحمل تكاليفه ال ينعكس 

في كثير من األحيان في تحليالت الحالة التغذوية 
 النموذجية.

من خالل جمعها بين اإلطار التحليلي وعمليات أصحاب 
المصلحة، تهدف أداة سد الفجوة الغذائية إلی تعزیز 

التحليل والتوافق في اآلراء وتحسين عملية صنع القرار 
 الخاصة بتحسين ما يتم تناوله من مغذیات.

تسلط هذه األداة الضوء على الفجوات الغذائية وتحدد 
الحواجز التي تحول دون تناول ما يكفي من المغذيات في 

 سياق محدد لمجموعات مستهدفة محددة.

إنها تستخدم تحليالً مبتكراً )التكلفة المحسنة لتحليل 
النظام الغذائي( جنباً إلى جنب مع توظيف أفضل للبيانات 
الثانوية المتوفرة باألسواق، والممارسات الغذائية المحلية، 

وسوء التغذية لتحديد الخيارات المتاحة للحصول على 
 نظام غذائي أكثر تغذية.

ُصممت األداة للمساهمة في وضع السياسة الوطنية 
ودورات التخطيط والبرمجة، مع عدد ال يحصى من نقاط 
الدخول المحتملة التخاذ إجراءات متعلقة بالتغذية من 

  جانب قطاعات مختلفة.

 اإلطار والعملية

يمثل الشكل الوارد أعاله كيفية دمج خطوات 
التحليل وتدخالت أصحاب المصلحة ضمن أداة سد 
 الفجوة الغذائية. إنها تشمل ثالث خطوات رئيسية:

 

المجموعة المستهدفة والمناطق الجغرافية تحديد 
 والفترة الزمنية وموسم التحليل.

 ويشمل:التحليل 

لتحديد ما إذا كانت  - تحليل السياسات
السياسات الوطنية، واألطر القانونية والتنظيمية، 

والبرامج الوطنية، واألسواق، والشراكات بين 
القطاعين العام والخاص، تَُهي ُِّئ بيئة مواتية لتوفير 
الحصص الكافية من الغذاء، ومن األغذية المغذية 

  على وجه التحديد.

ويتضمن تحليل إمكانية  - تحليل المغذيات
الوصول لألسواق والعروض، والممارسات الغذائية، 
وحجم الفجوة الغذائية لدى المجموعات الرئيسية 

المستهدفة، والقدرة على تحمل تكاليف نظام 
 غذائي مغذي قائم على األغذية المحلية.

ويكون في ضوء مناقشة األدلة المنبثقة  –القرار 
من تحليل الفجوات الخاصة بالمغذيات لدى 

المجموعة المستهدفة، والقيود المفروضة على 
توافر األغذية والمكمالت الغذائية وسبل طلبها 
والحصول عليها، والمستوى الحالي والمحتمل 

ألنظمة الصحة والغذاء والحماية االجتماعية 
والتعليم، للوصول إلى توصيات محددة وشاملة 
لتحسين إمكانية الوصول إلى المغذيات في 

  الحاالت المحددة.


