نشر حركة "رفع مستوى التغذية" بين المجتمعات 3-1
)سبتمبر 23 17:00 – 15:40) 2013
المذكرة العلمية:
تعمل بلدان حركة "رفع مستوى التغذية" ) (SUNعلى تعزيز قدراتها لرفع مستوى التغذية من خلل التركيز على أربع عمليات:
التقريب بين الناس للعمل مًعا بشكل فعال من خلل أطر عمل متعددة القطاعات ومتعددة أصحاب المصالح؛ وضع
السياسات والقوانين قيد التنفيذ لرساء سياسة متناسقة وإطار قانوني؛ تنفيذ ومواءمة البرامج ذات الهداف المشتركة
وإطار متفق عليه لتحقيق النتائج؛ تعبئة الموارد من الموارد المحلية التي يتم تعزيزها بالمساعدات الخارجية.
وتساعد هذه العمليات الربع على تحويل قدرات البلدان للرتقاء بمستوى الجراءات اللزمة لكي يتمتع جميع الشخاص بالتغذية
سا لضمان تنفيذ التدخلت على
الجيدة .وُيعتبر النهوض بمستوى هذه العمليات على المستوى المجتمعي والقليمي والوطني أسا ً
النحو المخطط لها وبالتالي يتمتع الناس بمستوى أفضل من التغذية .و لكن الشخاص الذين يتمتعون بالخبرة المطلوبة للنهوض
ما متى وحيثما كانت هناك حاجة إليهم .سوف تتيح الجلسة المنعقدة بشأن "نشر حركة رفع
بهذه الجراءات ليسوا متاحين دائ ً
مستوى التغذية" في التجمع العالمي المجال للمشاركين من بلدان حركة رفع مستوى التغذية لمشاركة تجاربهم فيما يتعلق
بتحقيق توافق حول العمليات الستراتيجية الربعة وتطبيقها في سياقات مختلفة.
الهداف:
من خلل تفاعلتهم ،سيقوم المشاركون في هذه الجلسة بتحديد:
 مبادئ إشراك المجتمعات في حركة رفع مستوى التغذية ،مع التركيز بوجه خاص على الجراءات المطلوبة على مستوىالمناطق؛
 الموارد المتاحة داخل البلد لتشجيع الوصول الفعال إلى المناطق والمجتمعات في حركة رفع مستوى التغذية؛ الحتياجات التي لم تتم تلبيتها بعد وخيارات الستجابة لها.التجربة القطرية:
 سيصف المشاركون من دولة موزمبيق كيفية توسيع خطة عملهم متعددة القطاعات للحد من سوء التغذية المزمن ) (PAMRDCلتشمل المحافظات والمناطق.
 سيقدم المشاركون من دولة بنين لمحة عامة عن آليات التنسيق التي أنشئت لدعم تنفيذ البرنامج الوطني للتغذية.وسيوضحون الطرق التي ساهم من خللها مختلف أصحاب المصلحة في المجلس الوطني للغذاء والتغذية في إشراك
المجتمعات والمناطق في حركة رفع مستوى التغذية.
مجموعات العمل:
سوف تتم دعوة المشاركين للعمل في مجموعات صغيرة حيث يمكنهم تبادل ممارساتهم الخاصة وشرح الدروس المستفادة
وتحديد المواضيع المشتركة وتوضيح المجالت التي يحتاجون فيها إلى الدعم بشكل خاص.
سوف يركز المشاركون على الهداف الثلثة المذكورة أعله ،مع إعطاء وصف لتجاربهم المتعلقة بـ:
 بناء التوافق في الراء حول العمليات الستراتيجية الربعة على مستوى المناطق والمجتمعات الطرق المستخدمة لنشر السياسات والقوانين الوطنية المتعلقة بالتغذية وضمان المتثال لها؛ إشراك المتخصصين المحليين في هذا المجال في التفاق على النتائج المتوقعة والمواءمة مع التنفيذ ووضع الطارالمشترك للرصد والتقييم؛
 استخدام المعلومات من نظم الرصد لتتبع التقدم المحرز للعمليات الرئيسية على المستويات المحلية؛ -الحفاظ على التواصل الشفاف بين جميع أصحاب المصلحة ،بما في ذلك الجمهور العام.

حساب تكلفة برامج التغذية 3-2
)سبتمبر 23 17:00 – 15:40) 2013
المذكرة العلمية:
ستحتاج البلدان في حركة رفع مستوى التغذية إلى تعبئة موارد إضافية حتى يتمكنوا من رفع مستوى التغذية .وللقيام بذلك يتعين
إجراء عدد من المهام :تحليل تكاليف النشطة المحددة في البرامج الوطنية؛ مواءمة الستثمارات مع النتائج المتوقعة
من هذه الستثمارات؛ تتبع التمويل المحلي والخارجي الذي ُينفق على تحسين مستوى التغذية؛ تحديد الثغرات
في عملية التمويل التي تعيق التنفيذ؛ تعبئة موارد بشرية ومالية إضافية من داخل بلدان الحركة وخارجها.
خلل العام الماضي ،قامت  20دولة في حركة رفع مستوى التغذية بإجراء تحليل منهجي لتكاليف تنفيذ برامجها الوطنية الخاصة
برفع مستوى التغذية .وساعدت عملية حساب التكاليف أصحاب المصلحة داخل بلدان حركة رفع مستوى التغذية على توضيح
أولوياتهم وتحديد تكاليف التنفيذ وثغرات التمويل التي أثرت على كامل البرامج وكذلك على تنفيذ تدخلت محددة .كما ساعدتهم
على البدء في تتبع الستثمارات المقدمة من ِقبل مختلف أصحاب المصلحة لتشجيع انتظام أنشطتهم ،والدعوة  -عندما تكون
برامجهم ذات مصداقية  -لزيادة النفاق على التغذية عند التعامل مع حكوماتهم ومع مصادر الدعم الخارجية.
وتركز جلسة التجمع العالمي هذه على تبادل الخبرات ومناقشة كيفية تقييم تكاليف تدخلت معينة في التغذية وإستراتيجيات
التنمية المراعية للتغذية وكيفية مقارنتها داخل القطاعات الرئيسية وفيما بينها .ويهدف ذلك إلى تخطي التكلفة داخل قطاع
الصحة فقط.
الهداف:
من خلل تفاعلتهم ،سيقوم المشاركون في هذه الجلسة بتحديد المبادئ الرئيسية بشأن:
 حساب التكاليف الشاملة لخطط التغذية الوطنية متعددة القطاعات؛ تحديد الموارد المتاحة لتنفيذ هذه الخطط؛ سد العجز المالي من خلل استخدام تقييم تكاليف خطط التغذية الوطنية لتعبئة موارد إضافية.التجربة القطرية:
 سيقدم المشاركون من دولة هايتي تجربتهم في تقدير تكاليف البرنامج الوطني الرائد  ،Aba Grangouوكيف تم ربطهذا التقدير بخطط وبرامج مختلف القطاعات .كما سيناقشون خططهم لتحقيق اللمركزية في وضع ميزانية التغذية.
 سيصف المشاركون من دولة سيراليون تجربتهم بشأن تقدير تكاليف خطة تنفيذ سياسة أمن التغذية والغذاء والتيتركز بقوة على قطاعات عديدة وتسير جنًبا إلى جنب مع خطة القطاع الزراعي )برنامج تسويق صغار الملك( ومبادرات
المياه )سياسة المياه(.
مجموعات العمل:
سوف تتم دعوة المشاركين للعمل في مجموعات صغيرة حيث يمكنهم تبادل ممارساتهم الخاصة وشرح الدروس المستفادة
وتحديد المواضيع المشتركة وتوضيح المجالت التي يحتاجون فيها إلى الدعم بشكل خاص.
سوف يركز المشاركون على الهداف الثلثة المذكورة أعله ،مع إعطاء وصف لتجاربهم المتعلقة بـ:
 تقدير التكاليف الخاصة بتدخلت التغذية المحددة وإستراتيجيات التنمية المراعية للتغذية؛ -طرق تقدير وجمع التكاليف داخل وعبر مجموعة من القطاعات.

التنمية المراعية للتغذي 3-3
)سبتمبر 23 15:20 – 14:00) 2013
المذكرة العلمية:
اعتمدت العديد من بلدان حركة رفع مستوى التغذية النهج المزدوج المنصوص عليه في إطار رفع مستوى التغذية  .2010النهج
الول هو التنفيذ الفعال للتدخلت الخاصة بالتغذية التي أثبتت فاعليتها ،بما في ذلك دعم الرضاعة الطبيعية والممارسات الجيدة
لتغذية الرضع والطفال الصغار وكذلك التغذية الجيدة أثناء الحمل جنًبا إلى جنب مع المكملت الغذائية الدقيقة و تعزيز الغذاء
بالمغذيات الدقيقة ومعالجة المصابين بسوء التغذية الحاد.
ضا لتطبيق النهج الثاني – اعتماد
لتعظيم فوائد هذه التدخلت والمحافظة عليها ،تسعى بلدان حركة رفع مستوى التغذية أي ً
إستراتيجيات التنمية التي تعالج المحددات الساسية لسوء التغذية و هي :حصول الناس على الطعام وحالتهم الصحية وممارسات
الرعاية الخاصة بهم .وتتضمن نهج التنمية المراعية للتغذية  :تمكين الجميع من الحصول على الطعام المغذي على مدار العام من
خلل الزراعة والنظم الغذائية والحماية الجتماعية؛ تحسين فرص الحصول على المياه النظيفة  ,لنظافة الجيدة للحد من
العدوى والمراض من خلل خدمات الماء و الصرف الصحي؛ و تمكين جميع الشخاص ،ل سيما الطفال ،من إدراك أهمية التغذية
الجيدة للتركيز والتعلم وذلك من خلل التعليم؛ ضمان حصول العائلت على الدخل الكافي لتلبية احتياجاتهم الغذائية ،وفي نفس
الوقت ،ضمان استفادة النساء الحوامل والطفال الصغار من الرعاية الغذائية التي يحتاجونها ل) سيما الرضاعة الطبيعية( ،وذلك
من خلل ممارسات التوظيف الجيدة؛ ضمان الحصول على الخدمات من خلل قطاع الصحة؛ بالضافة إلى تعزيز سبل
المعيشة للناس بحيث يتمتعوا بالمرونة الكافية لتحمل الصدمات المتكررة )بما في ذلك تلك المرتبطة بتغير المناخ
والضطرابات المدنية(.
سوف تتيح الجلسة المنعقدة بشأن التنمية المراعية للتغذية في التجمع العالمي الفرصة للمشاركين من بلدان حركة رفع مستوى
التغذية لتبادل تجاربهم المتعلقة بالتخطيط متعدد القطاعات على نحو ينطوي على مشاركة مجموعة متنوعة من أصحاب
المصلحة و ضمان موافقتهم على مجموعة مشتركة من النتائج التي سيسعى الجميع لتحقيقها .وسوف يتبادلون تجاربهم في
تشجيع صانعي القرار من مختلف القطاعات للموافقة على النهج الخاصة بمعالجة العوامل المحددة والسباب المباشرة لسوء
التغذية .وسوف يركزون بشكل خاص على فترة الـ  1000يوم بالغة الهمية التي تكون بين بداية الحمل وعيد الميلد الثاني
للطفل.
الهداف:
من خلل تفاعلتهم ،سيقوم المشاركون في هذه الجلسة بتحديد:
 بعض المبادئ الرئيسية الخاصة بضمان أن الستراتيجية والبرامج الحالية تكون مراعية للتغذية؛ مصادر الخبرات داخل بلدانهم التي يمكن استخدامها لزيادة مراعاة التغذية والمساهمة في فاعليتها؛ الحتياجات الخاصة لتوفير الموارد الضافية والمصادر الخارجية المحتملة التي تتمتع بالخبرة.التجربة القطرية:
أثناء الجلسة ،سيقوم مشاركون من بلدان حركة رفع مستوى التغذية بتقديم تجاربهم الوطنية:
فا لكيفية تنفيذه في المناطق التي
 سوف يقدم المشاركون من نيبال برنامج التغذية متعدد القطاعات في نيبال ووص ًتعاني من ارتفاع معدل انتشار سوء التغذية بغية الوصول إلى المجموعات السكانية الكثر عرضة لسوء التغذية.
ضا لعمال "وحدة مكافحة سوء التغذية" الوطنية ،بما في ذلك مسؤوليتها
 سوف يقدم المشاركون من السنغال استعرا ًعن تنسيق النهج المعتمدة داخل مختلف القطاعات وتأثيرها على التنفيذ المجتمعي.
مجموعات العمل:
سوف تتم دعوة المشاركين للعمل في مجموعات صغيرة حيث يمكنهم تبادل ممارساتهم الخاصة وشرح الدروس المستفادة
وتحديد المواضيع المشتركة وتوضيح المجالت التي يحتاجون فيها إلى الدعم بشكل خاص.
سوف يركز المشاركون على الهداف الثلثة المذكورة أعله ،مع إعطاء وصف لتجاربهم المتعلقة بـ:
 تشجيع صانعي القرار من مختلف القطاعات للمشاركة في الستراتيجيات الرامية لرفع مستوى التغذية؛ التأكد من أن الستراتيجيات تعكس احتياجات واهتمامات المجتمعات والمجموعات السكانية المعرضة لخطر سوءالتغذية؛
 -تمكين مختلف أصحاب المصلحة من المشاركة في تعزيز تنفيذ هذه الستراتيجيات.

تعقب التمويل والستثمار 3-4
)سبتمبر 23 15:20 – 14:00) 2013
المذكرة العلمية:
ستحتاج البلدان في حركة رفع مستوى التغذية إلى تعبئة موارد إضافية حتى يتمكنوا من رفع مستوى التغذية .وللقيام بذلك يتعين
إجراء عدد من المهام :تحليل تكاليف النشطة المحددة في البرامج الوطنية؛ مواءمة الستثمارات مع النتائج المتوقعة
من هذه الستثمارات؛ تتبع التمويل المحلي والخارجي الذي ُينفق على تحسين مستوى التغذية؛ تحديد الثغرات
في عملية التمويل التي تعيق التنفيذ؛ تعبئة موارد بشرية ومالية إضافية من داخل بلدان الحركة وخارجها.
سوف ينصب تركيز جلسة التجمع العالمي بشأن تعقب التمويل والستثمار على سبل تتبع التمويل المحلي والخارجي لتنفيذ برامج
التغذية الوطنية من أجل تقييم تخصيص الموارد على المستويين الوطني والمحلي وتحديد الثغرات التمويلية  -فيما يتعلق بأنشطة
محددة أو مناطق جغرافية مختلفة وتحسين المواءمة بين الجراءات التي يقوم بها العديد من أصحاب المصلحة .وسوف يكون
بمقدور المشاركين من بلدان حركة رفع مستوى التغذية تبادل تجاربهم بشأن جمع وتحليل البيانات الخاصة بالنفاق على التغذية
وتقديم المعلومات المتعلقة بأنماط النفاق بطريقة متناسقة .وسوف يستعرضون كيفية استخدام هذه المعلومات لتوضيح ثغرات
التمويل والمساعدة في تعبئة الموال اللزمة للتنفيذ الفعال لبرامج التغذية الوطنية .وسوف يوضحون كيف أن جودة تحليلت
وفائدة المعلومات الناتجة تتوقف على قوة هذه البرامج.
الهداف:
من خلل تفاعلتهم ،سيقوم المشاركون في هذه الجلسة بتحديد المبادئ الرئيسية بشأن:
 التتبع الفعال للموال التي ُتنفق على تمكين الناس من تحسين مستوى تغذيتهم؛ طرق قياس النفاق الحالي )للموارد الداخلية والخارجية( ودراسة سبل إنفاق الموال؛ ثغرات التمويل الحالية وخيارات تعبئة المساهمات المحلية الضافية وإمكانات الحصول على تمويل خارجي.التجربة القطرية:
 سوف يقدم المشاركون من إثيوبيا تجربتهم في تحديد الثغرات في التمويل التي تؤثر على تنفيذ البرامج الوطنيةالفرعية من خلل استخدام تعيين من هم أصحاب المصلحة؛
 سوف يقدم المشاركون من تنزانيا تجربتهم في تطوير اختصاصات "مراجعة النفاق العام "،كما سيناقشون الفرصوالتحديات التي تظهر أثناء تقدمهم بهذه العملية.
مجموعات العمل:
سوف تتم دعوة المشاركين للعمل في مجموعات صغيرة حيث يمكنهم تبادل ممارساتهم الخاصة وشرح الدروس المستفادة
وتحديد المواضيع المشتركة وتوضيح المجالت التي يحتاجون فيها إلى الدعم بشكل خاص.
سوف يركز المشاركون على الهداف الثلثة المذكورة أعله ،مع إعطاء وصف لتجاربهم المتعلقة بـ:
قا للنفقات المتوقعة في خطط التغذية الوطنية
 الحصول على معلومات حول النفاق المحلي والخارجي وتقييمها وف ًالمحددة التكاليف؛
 تطوير النظم الملئمة لتعقب النفاق؛ -تعظيم المشاركة والملكية من أصحاب المصلحة المتعددين عند وضع أنظمة التعقب المالي.

 3-5رصد التقدم واستعراض النتائج
 23سبتمبر (17:00 – 15:40 ) 2013
المذكرة العلمية:
أنشأت بلدان حركة رفع مستوى التغذية ،أو تقوم بإنشاء ،أنظمة رصد وتقييم سوف تتيح لهم استعراض التجاهات في الحالة
الغذائية للناس .وتدرك البرامج الوطنية لرفع مستوى التغذية على نحو متزايد الحاجة إلى مجموعة محددة من البيانات التي يمكن
استخدامها عبر مختلف القطاعات ودمجها في نظام مشترك متعدد القطاعات للرصد والتقييم .ويمثل جمع البيانات
حا غير أن القدرة
الجيدة في الوقت المناسب تحدًيا في بعض البلدان ،بينما في بلدان أخرى ُيعتبر جمع البيانات الجيدة أمًرا متا ً
على التحليل وإصدار التقارير تكون محدودة.
سوف تتيح الجلسة المنعقدة بشأن رصد التقدم واستعراض النتائج في التجمع العالمي للمشاركين من بلدان حركة رفع مستوى
التغذية الفرصة لتبادل تجاربهم حول النظمة القائمة لجمع البيانات وتحليلها وإعداد تقارير بها بما يتيح تقديم لمحة عامة متعددة
القطاعات لعملية التنفيذ .وسوف يركزون على كيفية تعزيز هذه النظمة لتوفير بيانات ذات مصداقية وكيفية تعزيز إجراءات
التحليل وكيفية استخدام المعلومات الناتجة عن هذا التحليل لتحسين ملءمة وفاعلية الجراءات ودعم اتخاذ القرار وكذلك زيادة
الشفافية والمساءلة أمام الجمهور.
الهداف:
من خلل تفاعلتهم ،سيقوم المشاركون في هذه الجلسة بتحديد:
 المبادئ الرئيسية لتعزيز أنظمة رصد فاعلية التنفيذ والتأثير العام على حالة الناس الغذائية على المستويين القطريوالعالمي؛
 الموارد المحلية التي يمكن استخدامها لرصد الفاعلية وتأثير الجهود الرامية لرفع مستوى التغذية واستعراض النتائج؛ خيارات ربط رصد وتقييم الجهود الوطنية مع نظم المعلومات الشبكية لتقييم التجاهات الغذائية على صعيد حركة رفعمستوى التغذية والصعيد العالمي.
التجربة القطرية:
 سيقدم المشاركون من بيرو الطار القائم على النتائج لرصد تنفيذ إستراتيجية التغذية الوطنية متعددة القطاعات.فا لكيفية ضمان المشاركة المستمرة للبلديات وكيفية تقديم المعلومات للجمهور.
وسوف يقدمون وص ً
 سيقدم المشاركون من دولة رواندا تنفيذهم لنظام المراقبة والتقييم على مستوى المناطق وكيفية ربط ذلك بالحوافزالمستندة إلى النتائج المقدمة للقادة المحليين.
مجموعات العمل:
سوف تتم دعوة المشاركين للعمل في مجموعات صغيرة حيث يمكنهم تبادل ممارساتهم الخاصة وشرح الدروس المستفادة
وتحديد المواضيع المشتركة وتوضيح المجالت التي يحتاجون فيها إلى الدعم بشكل خاص.
سوف يركز المشاركون على الهداف الثلثة المذكورة أعله ،مع إعطاء وصف لتجاربهم المتعلقة بـ:
 تعزيز طرق جمع البيانات العالية الجودة من مصادر متعددة ،وكذلك تحليل المعلومات المستقاة من هذه البياناتوتقديمها؛
 تعزيز إجراءات إصدار التقارير وذلك لتمكين صانعي القرار في مختلف القطاعات من تحديد أولويات تحسين التغذيةبشكل أفضل.
 استكشاف المتطلبات الخاصة بربط النظمة الوطنية بالجهود المبذولة على مستوى الحركة وعلى مستوى العالم لرصدالتقدم المحرز وتقييم أثر الجهود الجماعية الرامية لرفع مستوى التغذية.

 3-6الدعوة لتحقيق العمل والرادة السياسية
 23سبتمبر (15:40 - 14:00) 2013
المذكرة العلمية:
يضطلع كل فرد داخل حركة رفع مستوى التغذية بدور ليلعبه في الدعوة للتغذية الجيدة والتواصل الفعال بشأن الحاجة إلى اتخاذ
الجراءات وتحقيق النتائج.
في إطار هذه الجلسة ،سوف يعمل أصحاب المصلحة داخل الشبكات والقطاعات والحكومات ومنظمات المجتمع المدني وقطاع
العمال ووكالت المم المتحدة مًعا لتحديد الستراتيجيات والتكتيكيات والمواد الفعالة وكذلك تحديد الثغرات الحالية في جهود
الدعوة المبذولة من ِقبلنا .ينطوي التصال والدعوة داخل حركة رفع مستوى التغذية على عدة أهداف :رفع مستوى الوعي
والفهم بشأن التغذية؛ الحث على اللتزام السياسي تجاه التغذية؛ تشجيع تحديث السياسات والمبادئ التوجيهية
والقوانين التي تؤدي إلى تحسين التغذية؛ تحفيز سبل مل متعددة القطاعات ومتعددة أصحاب المصلحة في مجال
التغذية؛ تعبئة الموارد الخاصة بالتغذية؛ تشجيع الرتقاء بمستوى البرامج؛ وضمان المساءلة.
سوف تتيح الجلسة المعنية بالدعوة في التجمع العالمي للمشاركين من بلدان حركة رفع مستوى التغذية فرصة تبادل الخبرات
ومناقشة مختلف الليات الخاصة بالتصال والدعوة بشأن حاجة الناس للحصول على تغذية جيدة .وهذا يتضمن وضع وتنفيذ
إستراتيجيات للدعوة والتواصل بين العديد من أصحاب المصلحة .ويمكن أن ينطوي هذا على :إشراك الشخصيات المهمة )بما في
ذلك البرلمانيين( وحملت التعبئة والتوعية الجتماعية الشاملة ونشر الحجج المبنية على الدلة لزيادة الهتمام بالتغذية.
الهداف:
من خلل تفاعلتهم ،سيقوم المشاركون في هذه الجلسة بتحديد:
 المبادئ الرئيسية للدعوة والتواصل الفعال بشأن التغذية في بلدان حركة رفع مستوى التغذية؛ الموارد الداخلية المتاحة لضمان فاعلية الجهود؛ الثغرات الموجودة في الموارد الحالية والمجالت المحتملة التي تتطلب الدعم الخارجي.التجربة القطرية:
 سيقوم المشاركون من دولة غواتيمال بوصف وضع الميثاق الوطني للقضاء على الجوع .وسوف ينصب تركيزهم علىكيفية مساعدة القيادة العليا على دفع عجلة العمل وتوحيد القطاعات ،وكيف تمت استدامة هذه الجهود.
 سيقوم المشاركون من دولة مدغشقر بشرح كيفية عمل عضوات البرلمان على رفع مستوى الوعي وجمع التمويلضا كيف تحتفل مدغشقر باليوم الوطني للتغذية خلل
اللزم للتغذية كجزء من قانون التمويل .وسيصف المشاركون أي ً
شهر "الطفولة"
مجموعات العمل:
سوف تتم دعوة المشاركين للعمل في مجموعات صغيرة حيث يمكنهم تبادل ممارساتهم الخاصة وشرح الدروس المستفادة
وتحديد المواضيع المشتركة وتوضيح المجالت التي يحتاجون فيها إلى الدعم بشكل خاص.
سوف يركز المشاركون على الهداف الثلثة المذكورة أعله ،مع إعطاء وصف لتجاربهم المتعلقة بـ:
 بناء إستراتيجيات مشتركة للدعوة بشأن التغذية تتسم بالفاعلية في تحقيق التغيير؛ إرساء مواقف قوية للدعوة تستند إلى الدلة؛ تحديد المواد الخاصة بالدعوة التي تكون مناسبة لسياقات محددة؛ العمل بفاعلية عبر إشراك الحلفاء وبناء التحالفات ودعم الشخصيات المناصرة؛ إشراك الجمهور في الحوار حول التغذية؛ -تحديد وتقييم النجاح.

 3-7نشر حركة "رفع مستوى التغذية" بين المجتمعات
 23سبتمبر (15:20 – 14:00) 2013
المذكرة العلمية:
تعمل بلدان حركة "رفع مستوى التغذية" ) (SUNعلى تعزيز قدراتها لرفع مستوى التغذية من خلل التركيز على أربع عمليات:
التقريب بين الناس للعمل مًعا بشكل فعال من خلل أطر عمل متعددة القطاعات ومتعددة أصحاب المصالح؛ وضع
السياسات والقوانين قيد التنفيذ لرساء سياسة متناسقة وإطار قانوني؛ تنفيذ ومواءمة البرامج ذات الهداف المشتركة
وإطار متفق عليه لتحقيق النتائج؛ تعبئة الموارد من الموارد المحلية التي يتم تعزيزها بالمساعدات الخارجية.
وتساعد هذه العمليات الربع على تحويل قدرات البلدان للرتقاء بمستوى الجراءات اللزمة لكي يتمتع جميع الشخاص بالتغذية
سا لضمان تنفيذ التدخلت على
الجيدة .وُيعتبر النهوض بمستوى هذه العمليات على المستوى المجتمعي والقليمي والوطني أسا ً
النحو المخطط لها وبالتالي يتمتع الناس بمستوى أفضل من التغذية .والشخاص الذين يتمتعون بالخبرة المطلوبة للنهوض بهذه
ما متى وحيثما كانت هناك حاجة إليهم .سوف تتيح الجلسة المنعقدة بشأن "نشر حركة رفع مستوى
الجراءات ليسوا متاحين دائ ً
التغذية" في التجمع العالمي المجال للمشاركين من بلدان حركة رفع مستوى التغذية لمشاركة تجاربهم فيما يتعلق بتحقيق توافق
حول هذه العمليات الستراتيجية الربعة وتطبيقها في سياقات مختلفة.
الهداف:
من خلل تفاعلتهم ،سيقوم المشاركون في هذه الجلسة بتحديد:
 مبادئ إشراك المجتمعات في حركة رفع مستوى التغذية ،مع التركيز بوجه خاص على الجراءات المطلوبة على مستوىالمناطق؛
 الموارد المتاحة داخل البلد لتشجيع الوصول الفعال إلى المناطق والمجتمعات في حركة رفع مستوى التغذية؛ الحتياجات التي لم تتم تلبيتها بعد وخيارات الستجابة لها.التجربة القطرية:
 سيقوم المشاركون من دولة إندونيسيا بوصف كيف تشارك المحافظات المختلفة على نحو متزايد في حركة رفعمستوى التغذية من خلل التنفيذ المنسق لبرامج مختلف القطاعات.
 سيشرح المشاركون من دولة أوغندا كيف يجمع التخطيط على مستوى المناطق التدخلت الرئيسية في مجالتالزراعة والصحة والتعليم والحماية الجتماعية.
مجموعات العمل:
سوف تتم دعوة المشاركين للعمل في مجموعات صغيرة حيث يمكنهم تبادل ممارساتهم الخاصة وشرح الدروس المستفادة
وتحديد المواضيع المشتركة وتوضيح المجالت التي يحتاجون فيها إلى الدعم بشكل خاص.
سوف يركز المشاركون على الهداف الثلثة المذكورة أعله ،مع إعطاء وصف لتجاربهم المتعلقة بـ:
 بناء التوافق في الراء حول العمليات الستراتيجية الربعة على مستوى المناطق والمجتمعات الوسائل المستخدمة لنشر السياسات والقوانين الوطنية المتعلقة بالتغذية وضمان المتثال لها؛ إشراك المتخصصين المحليين في هذا المجال في التفاق على النتائج المتوقعة للمواءمة مع التنفيذ ووضع الطارالمشترك للرصد والتقييم؛
 استخدام المعلومات من نظم الرصد لتتبع التقدم المحرز للعمليات الرئيسية على المستويات المحلية؛ -الحفاظ على التواصل الشفاف بين جميع أصحاب المصلحة ،بما في ذلك الجمهور العام.

 3-8الدعوة لتحقيق العمل والرادة السياسية
 23سبتمبر (17:00 – 15:40) 2013
المذكرة العلمية:
يضطلع كل فرد داخل حركة رفع مستوى التغذية بدور ليلعبه في الدعوة للتغذية الجيدة والتواصل الفعال بشأن الحاجة إلى اتخاذ
الجراءات وتحقيق النتائج.
في إطار هذه الجلسة ،سوف يعمل أصحاب المصلحة داخل الشبكات والقطاعات والحكومات ومنظمات المجتمع المدني وقطاع
العمال ووكلت المم المتحدة مًعا لتحديد الستراتيجيات والتكتيكيات والمواد الفعالة وكذلك تحديد الثغرات الحالية في جهود
الدعوة المبذولة من ِقبلنا .ينطوي التصال والدعوة داخل حركة رفع مستوى التغذية على عدة أهداف :رفع مستوى الوعي
والفهم بشأن التغذية؛ الحث على اللتزام السياسي تجاه التغذية؛ تشجيع تحديث السياسات والمبادئ التوجيهية
والقوانين التي تؤدي إلى تحسين التغذية؛ تحسين وسائل العمل متعددة القطاعات ومتعددة أصحاب المصلحة في
مجال التغذية؛ تعبئة الموارد الخاصة بالتغذية؛ تشجيع الرتقاء بمستوى البرامج؛ وضمان المساءلة.
سوف تتيح الجلسة المعنية بالدعوة في التجمع العالمي للمشاركين من بلدان حركة رفع مستوى التغذية فرصة تبادل الخبرات
ومناقشة مختلف الليات الخاصة بالتصال والدعوة بشأن حاجة الناس للحصول على تغذية جيدة .وهذا يتضمن وضع وتنفيذ
إستراتيجيات للدعوة والتواصل بين العديد من أصحاب المصلحة .ويمكن أن ينطوي هذا على :إشراك الشخصيات المهمة )بما في
ذلك البرلمانيين( وحملت التعبئة والتوعية الجتماعية الشاملة ونشر الحجج المبنية على الدلة لزيادة الهتمام بالتغذية.
الهداف:
من خلل تفاعلتهم ،سيقوم المشاركون في هذه الجلسة بتحديد:
 المبادئ الرئيسية للدعوة والتواصل الفعال بشأن التغذية في بلدان حركة رفع مستوى التغذية؛ الموارد الداخلية المتاحة لضمان فاعلية الجهود؛ الثغرات الموجودة في الموارد الحالية والمجالت المحتملة التي تتطلب الدعم الخارجي.التجربة القطرية:
 سيقوم المشاركون من دولة مالوي بوصف الستراتيجية الوطنية ) 1000يوم خاص( للتواصل وتعليم التغذية والتيجاءت في أولوية الهداف المحددة بين عامي  2012و  2017والتي تشمل تغيير السلوك ورفع مستوى الوعي على
مستوى المجتمع.
ل.
 سيقوم المشاركون من دولة كينيا بوصف نجاحهمفي الدعوة إلىوضع تشريع أقوىوتعبئة الجهودمن أجل التغذيةعلىمستوىسياسيعا ِمجموعات العمل:
سوف تتم دعوة المشاركين للعمل في مجموعات صغيرة حيث يمكنهم تبادل ممارساتهم الخاصة وشرح الدروس المستفادة
وتحديد المواضيع المشتركة وتوضيح المجالت التي يحتاجون فيها إلى الدعم بشكل خاص.
سوف يركز المشاركون على الهداف الثلثة المذكورة أعله ،مع إعطاء وصف لتجاربهم المتعلقة بـ:
 بناء إستراتيجيات مشتركة للدعوة بشأن التغذية تتسم بالفاعلية في تحقيق التغيير؛ إرساء مواقف قوية للدعوة تستند إلى الدلة؛ تحديد المواد الخاصة بالدعوة التي تكون مناسبة لسياقات محددة؛ العمل بفاعلية عبر إشراك الحلفاء وبناء التحالفات ودعم الشخصيات المناصرة؛ إشراك الجمهور في الحوار حول التغذية؛ -تحديد وتقييم النجاح.

