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املائدة املستديرة  :1حتسني االتساق بني السياسات من أجل التغذية
مذكرة مفاهيمية
أوالً -مقدمة
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من املتعارف عليه أنّ حتقيق األهداف اخلاصة بالتغذية ال يتمّ إال من خالل استجابة متعددة القطاعات.

ويتطلّب هذا أن تعمل خمتلف القطاعات وأصحاب املصلحة معاً مبزيد من االتساق والتعاون للتصدي لسوء التغذية بشتى
أشكاله .ويشكل حتسني االتساق بني السياسات يف خمتلف القطاعات أداة هامة متاحة لواضعي اخلطط الغذائية من أجل
التصدي لسوء التغذية .وهذا يعين وجود تآزر منهجي بني إجراءات سياسية تعزز بعضها البعض يف خمتلف اإلدارات
والوكاالت احلكومية وختلق بدورها أوجه تآزر ترمي إىل حتقيق األهداف املرجوة 1.ونتيجة لذلك ،يتم االعرتاف بأوجه
التآزر والروابط القائمة بني التغذية وأهداف التنمية االقتصادية والزراعة والصحة واملساواة بني اجلنسني والتمكني
واحلماية االجتماعية والتعليم ،وجيري فهمها وتنسيق السياسات مع بعضها البعض وتنفيذها لتعديلها وتوجيهها
وتعزيزها يف سبيل حتقيق نتائج غذائية إجيابية .وعلى سبيل املثال ،ينبغي مراعاة السياسات يف قطاعي الزراعة
والصحة ،إىل جانب السياسات األخرى ذات الصلة على امتداد النظم الغذائية املتصلة بتجارة األغذية وإنتاجها
وتسويقها وتوافرها واقتنائها واستهالكها واستخدامها ،يف أي جهود تُبذل حلماية األمن الغذائي والرتويج له وللتصدي
لسوء التغذية بشتى أشكاله.
 - 2مثة حاجة إىل أن تساهم األوساط املعنية بالتغذية يف خطة االتساق بني السياسات مبا يكفل مساهمة سياسات
واسرتاتيجيات وأنشطة كل قطاع من القطاعات يف عمل القطاعات واألطراف املعنية األخرى ويف تعزيزها عوضاً عن
تقويضها وإضعافه ا .ويتطلّب هذا اكتساب فهم عميق للعوامل السياسية الرئيسية اليت تؤثر على التغذية واليت قد
ختتلف إىل حد كبري بني البلدان حبسب مرحلة االنتقال يف جمال التغذية اليت بلغتها.
 1منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي اتساق السياسات :عنصر حيوي للتنمية العاملية .ملخص عن السياسات .باريس .2002 ،متاح على
املوقع التاليhttp://www.oecd.org/development/pcd/20202515.pdf :

يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة
للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن االطالع على وثائق
أخرى على
موقع المنظمة www.fao.org
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وإنّ إدراج األهداف والشواغل واالعتبارات املتعلقة بالتغذية يف عمليات التنمية ،لكي يصبح حتسني التغذية

نتيجة ملموسة من نتائج التنمية ،ليس مفهوماً جديداً .ويتعيّن على مجيع القطاعات أن تشارك يف عمليات صنع
القرارات يف القطاعات األخرى لكي يتم حتديد األهداف املشرتكة واحلد من عمليات املقايضة .ويتطلّب هذا بالدرجة
األوىل وجود التزام لإلعالء من شأن التغذية يف جدول أعمال التنمية ولكي يصبح حتسني التغذية هدفاً ملموساً
للسياسات ،خاصة بالنسبة إىل الفئات األكثر عرضة للمخاطر على صعيد التغذية ،مبا يف ذلك من يفتقرون إىل املوارد ومن
ال ميلكون األراضي وصغار املزارعني ومن يعانون انعدام األمن الغذائي ومن يعانون اإلهمال واإلقصاء االجتماعي والتهميش
االقتصادي ومن فاتتهم عملية التنمية.
ثانياً  -أهداف املائدة املستديرة
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سوف يتناول البحث يف إطار املائدة املستديرة عن حتسني اتساق السياسات يف سبيل التغذية املواضيع التالية

ضمن ثالثة فرق للخرباء:
فريق اخلرباء  :1االتساق بني السياسات االقتصادية والتغريات الصحية يف النظم الغذائية  -سوف جيري
فريق اخلرباء تقييماً للفرص والتحديات أمام حتقيق مزيد من االتساق بني األهداف االقتصادية والنظم الغذائية
الصحية ،مبا يف ذلك العرب املستفادة من البلدان اليت سعت إىل تعزيز االتساق ،فضالً عن تقييم الفوائد
االقتصادية لتحسني التغذية وتصور القطاع اخلاص بهذا الصدد.
فريق اخلرباء  :2اتساق السياسات من أجل زراعة مراعية للتغذية  -سوف يعطي فريق اخلرباء هذا أمثلة
ملموسة عن كيفية تصميم املشاريع والربامج والسياسات الزراعية لكي تراعي االحتياجات الغذائية على حنو
أفضل.
فريق اخلرباء  :2التغذية يف مجيع القطاعات  -سوف يُربز فريق اخلرباء هذا كيف استطاعت بعض البلدان
دمج التغذية يف خمتلف قطاعاتها كالزراعة والصحة والتعليم والتجارة والرعاية االجتماعية.
ثالثاً  -شكل املائدة املستديرة
 - 5ستكون املائدة املستديرة على الشكل التالي:
 الرئيسان املشاركان :املالحظات الرتحيبية
 ميسّر اجللسة :املالحظات االستهاللية ( 5دقائق)
 املتحدث الرئيسي يقدّم موضوع املائدة املستديرة ( 15دقيقة)
 اخلرباء ( 7دقائق لكلّ منهم)
 نقاش عام مع احلضور ( 25دقيقة)
 املالحظات اخلتامية ( 5دقائق).

