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 لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 الدورة الرابعة واألربعون
 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2017أكتوبر/تشرين األول  13-9روما، إيطاليا، 

  الممارسات الجيدة وتشاطر الدروس لتحسين التغذية:
 االستثمارات من أجل النظم الغذائية الصحية

 
 االستنتاجاتبموجز  -     أوال  

 
          جه التايل:              كافة، على الو          ساامات             اليت وردت يف امل  و          السياسات        ما خيص   يف                        ختصار النتائج الرئيسية     ميكن ا  -   1
 

   لغ األامية         سمموا ، با                        السممياسممات وال امج على حد                                            النهج الشمممويل متعدد القعاعات للتدخالت يف لايل      إن         
                      والسمممممممممياسمممممممممات واالسمممممممممتثمارات                 وينبغي للعمليات                 مسمممممممممتدامة و ممممممممم ية.   ة         نظم غذائي    إىل        النتقال        من أجل ا

                             وأن يدعمها التزام سمممممياسمممممي قو    ،                                                        املخصمممممصمممممة للنظم الغذائية الصممممم ية أن تكون متناسمممممقة ع  القعاعات
                     وتدابري مؤسسية فعالة.

 تعددة                                      تنعو  على آليات تنسمممممممممميق عمودية وأفقية م                              ؤسممممممممممسممممممممممية وانوكمة فعالة، ينبغي أن                     ولكي تكون التدابري امل      
   ام                     كما عليها ختصمميص دور ه                                انوار والتناسممق والعمل املشمم  .           ل ة، لضمممان                           القعاعات ومتعددة أ مم اا املصمم

                                        عن ضمان مشاركة واخنراط القعاع اخلاص وجهات                               ً إشرا  انكومات ومسا لتها، فضاًل                   للمجتمع املدين ألجل
                                                وعوامل للت ول إىل نظم غذائية أكثر   ية واستدامة.                     ا جهات مستثمرة هامة        باعتباره   ،                 سلسلة القيمة كافة

  ومن الضممرور  بنا  ما يك ي من القدرات واملوارد وحشممدها يف كافة القعاعات من أجل  ممياغة سممياسممات                                                                                       
   إن   و                               الغذائية الصمممممممممم ية ع  القعاعات.                                                    متسممممممممممقة وتصممممممممممميم وتن يذ ور ممممممممممد االسممممممممممتثمارات املتعلقة بالنظم

               لسلعات انكومية  ل                                                                         االستثمارات يف القدرات البشرية واملؤسسية معلوبة على كافة املستويات، مبا يف ذلك 
                                                                                       ولغريها من اجلهات ذات الصلة، من أجل إقامة منتديات متعددة أ  اا املصل ة واملشاركة فيها بشكل 

                                            م يد، حيث يؤد  كل منها الوظائف املت ق عليها.
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  ،بقوة            شمممماركتهن   م                     توفري الظروف اليت تتيح             من الضممممرور                                               وإذ تضممممعلع النسمممما  بدور مركز  يف النظم الغذائية     
                                                د معامل النظم الغذائية الك يلة بضمان تغذية أفضل.     يف حتدي

 
 الخلفية واألهداف والمنهجية -      ثاني ا

 
                                                                                                   أيدت الدورة الثالثة واألربعون للجنة األمن الغذائي العاملي )اللجنة( اسمممممممممممم اتيجية امشمممممممممممماركة جلنة األمن الغذائي   -   2

             بكافة أشكاله                                       ع مساامات اللجنة يف مكاف ة سو  التغذية                               ا اليت تق ح رؤية وإطار عمل لتسري                        العاملي يف النهوض بالتغذية
                                                                                                      حول العامل، والسممتكمال ت عيل تو مميات السممياسممات الصممادرة عن املؤلر الدويل الثاين املع  بالتغذية واملسمماامة فيها، ويف 

                            (، بالتماشي مع والية اللجنة.    6162 -    6102                                           إطار عقد األمم املت دة للعمل من أجل التغذية )
 
                                                                            ً                 ظ االسمم اتيجية أن يؤد  عمل اللجنة إىل االرتقا  باجلهود العاملية يف لال التغذية بناً  على ثالو وظائف    وتل  -   3

                 إن مناقشة الدروس   و                                                                                         م ابعة ومتكافلة وهي: التقريب بني السياسات؛ وتقاسم الدروس واملمارسات اجليدة؛ وتتبع التقدم.
                                                      ت وأ مم اا املصممل ة الذين يواجهون حتديات مشمماذة أو ذات  مملة،                                         املسممت ادة وتقاسممم املمارسممات اجليدة بني انكوما

                                                                                                 قد تشكل طريقة فعالة لتشجيع  انعي السياسات الوطنيني وغريهم من أ  اا املصل ة على اعتماد وتكييف وتوسيع 
        ها. ومن  ت                                                                                            نعاق املمارسممممممات الناج ة اخلا ممممممة بالبلد وبالسممممممياق املعني، ع  توفري فهم أفضممممممل للقيود ال علية ولعرق معاجل

                                                                                              شمممممم ن ذلك أن ي ضممممممي كذلك إىل مزيد من املسمممممما لة وميكنه مسمممممماعدة اللجنة يف حتديد اناالت اليت حتتا  إىل املزيد من 
                                         التقريب بني السياسات العاملية ومن التنسيق.

 
                                                                                        وتعد اجللسممممممة املتعلقة بتقاسممممممم الدروس حول ااالسممممممتثمار من أجل نظم غذائية  مممممم يةا، اليت عقدت يف إطار   -   4

      ا اليت                                     ً                                                                     الدورة الرابعة واألربعني للجنة، مساامًة يف تن يذ اس اتيجية امشاركة جلنة األمن الغذائي العاملي يف النهوض بالتغذية
                                                                                                   تق ح أنشعة لتقاسم الدروس واملمارسات اجليدة بش ن مواضيع حمددة، مبا يف ذلك من خالل التعاون بني بلدان اجلنوا، 

                                                                               تقام من خالل اجتماعات منظمة يف ف ات ما بني الدورات وخالل أسممممممممممممممبوع الدورة العامة، مرة                         والتبادالت الثالثية، اليت 
               ً                                  كل سنتني، ابتداً  من الدورة الرابعة واألربعني للجنة.

 
                                                                                            وعقب املشممممماورات اليت عقدت ضممممممن لموعة العمل م توحة العضممممموية املعنية بالتغذية، أطلق ندا  عاملي لتقد    -   5

          د دعا هذا   وق                                                                        قاسمممممم الدروس، من خالل املنتدى العاملي بشممممم ن األمن الغذائي والتغذية )املنتدى(.               مسممممماامات يف جلسمممممة ت
                                                                                                 الندا  أ مم اا املصممل ة إىل تقد  عروض ةتصممرة تورد الدروس املسممت ادة واملمارسممات اجليدة يف لال االسممتثمارات اليت 

             فقد م عدد من       6102          مايو/أيار     01   إىل       6102             أبريل/نيسمممممممممان    00                                              تشمممممممممجع النظم الغذائية الصممممممممم ية. وقد فتح الندا  من 
ً   بلًدا.    62    ومشل     43               األمثلة بلغ الم        
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ا من الرسممممممائل الرئيسممممممية لالسممممممتثمارات املتصمممممملة   -   6                                                      ً                                        وتعرض هذه الوثيقة لموعة من األمثلة املختارة اليت حتدد بعضممممممً
                                                                    بالنظم الغذائية الص ية. وهي نتيجة عملية تت لف من أربع خعوات كالتايل:

 
                                                                                    وضممممممع خريعة باملسمممممماامات اليت خ تلقيها من خالل الندا  العاملي: عقب مراجعة أولية للمسمممممماامات الم   ( 0 )

                                                                                               اليت جرى تلقيها، قام فريق املنتدى، بالتعاون مع فريق املهام التق ، مبسممماعدة أمانة اللجنة يف وضمممع خريعة     43
            مار يف النظم                         الدائمة للتغذية ختص االستث                                                          باألمثلة، حبسب أنواع التدخالت املق حة ضمن وثيقة مناقشة للجنة

  (  3                 انوكمة واملؤسسات؛   و   (  4                  التدخالت الزراعية؛   و   (  6                   ( حتسني سالسل القيمة؛  0  : 1                       الغذائية الص ية )املوجز(
                البنية الت تية.  و 

 
                                                                              اختيار أمثلة عن االسممممممممممممممتثمارات: قامر عملية وضممممممممممممممع اخلريعة بتيسممممممممممممممري االنتقا  األويل ألمثلة عن   ( 6 )

                                                                                       مارات، تسمممممتند إىل الصممممملة وتراعي لاالت ال كيز اليت جرى حتديدها يف الندا  العاملي أ : حتليل النظم      االسمممممتث
              قد راعر عملية   و                                                                                       الغذائية؛ وال كيز على التغذية، والشممممولية والنهج التشممماركي لالسمممتثمار؛ والدروس املسمممت ادة.

   ً                     مثاًل ذا  مممممممممملة خا ممممممممممة لكي يتم     03         م اختيار                                                      االختيار كذلك التغعية اجلغرافية وتنوع مقدمي املسمممممممممماامات. فت
                                                                                        عرضمممممممممممممها بصممممممممممممميغة مقتضمممممممممممممبة وإدراجها يف هذه الوثيقة )أنظر القائمة يف النهاية(. وميكن االطالع على كامل 

  .                 ع اإللك وين للمنتدى    املوق                   املساامات املقدمة على 
 

                                                                                             حتليل األمثلة وحتديد النتائج الرئيسية:  يغر لموعة من النتائج الرئيسية بنا  على حتليل كافة األمثلة   ( 4 )
                          املختارة، حبسب نوع التدخالت.

 
                                                                                   حتديد تداعيات السممممممياسممممممات: باالسممممممتناد إىل حتليل كافة املسمممممماامات املقدمة والنتائج الرئيسممممممية، جرى   ( 3 )

                                                   عدد من تداعيات السياسات اليت ميكن للجنة أن تس شد ذا.      حتديد
 

 تداعيات السياسات المستخلصة من كافة المساهمات -      ثالث ا
 
   ً                فضاًل عن تلك اليت ترد   2                  للندا  العاملي كلها    43                                                    يتناول هذا القسم األمثلة املقدمة من خالل االستجابات الممممممممممممممم   -   7

      اجاتا                                                          الرئيسية للسياسات عدا تلك املو وفة أعاله يف فقرة اموجز االستنت                                     باقتضاا يف هذه الوثيقة، ويعرض الرسائل 
 

 النهج الشمولي للنظم الغذائية
 
ً                     تشممممممري معظم األمثلة املقدمة إىل أن املعاجلة ال عالة للجوع ولسممممممو  التغذية تسممممممتوجب كًجا يتناول انتمع ككل،   -   8                                                                         

ً       ً                        أ  أن يكون كًجا مشولًيا لالسممتثمارات املتعلقة مبجا     دود                                                          يل السممياسممات وال امج على حد سمموا . وجرا  الروابب العابرة لل             

                                                           
1    Publications?idnews=1278-center/UNSCN-nscn.org/en/resourcehttps://www.u 
       املتصمممممملة    ت                                                                                                                  ميكن االطالع على اإلجرا ات الكاملة لندا  املنتدى العاملي بشمممممم ن األمن الغذائي والتغذية لومثلة واملمارسممممممات اجليدة حول االسممممممتثمارا    2

 www.fao.org/fsnforum/activities/open-calls/investments_healthy_food_systems                                   بالنظم الغذائية الص ية على العنوان 

http://www.fao.org/fsnforum/activities/open-calls/investments_healthy_food_systems
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                                                                                                         وتكافل ةتلف أجزا  النظم الغذائية املتنوعة، ينبغي للجهود الشمممممممممماملة املتعلقة بكل من اإلنتا  واالسممممممممممتهال ، أن تتجاو  
ًجا إقليمية وعاملية. ً                  اندود الوطنية، األمر الذ  يستوجب كه                                   ه

 
                                                                          ج النظم الغذائية يف اسممممتقعاا القعاعات املعنية كلها، ويتناول بشممممكل شممممامل مسممممببات                   وقد يسمممماعد اعتماد ك  -   9

                                                                                              املشمممماكل التغذوية. وهنا  العديد من االسممممتثمارات اليت تسممممتقعب قعاعات متعددة للسممممياسممممات وتسممممتهدف مسممممتويات 
                 تصمممميم املشممماريع.       هجية يف                                                                               ةتل ة يف الوقر ن سمممه. ولكن بشمممكل عام، يبدو أن كج النظم الغذائية مل يرد بعد بصمممورة من

                                                                   ً                                فعلى سمممبيل املثال، اتسممممر االسمممتثمارات يف بعن اناالت بنهج سممملسممملة القيمة بداًل من كج النظم الغذائية، ويبدو أن 
ً   االلتباس بني هذين امل هومني ال يزال قائًما.                                    

 
  ني         رق كبري ب                                                                        ومن الضمممممممرور  تن يذ تدخالت خا مممممممة بالسمممممممياق اشدد ذات أهداف واضممممممم ة مشممممممم كة. وهنا  ف  -  11

                                                                                                   االسممتثمارات البعيدة األمد والقصممرية األمد إذ لكل منها خصممائص وشممروط ةتل ة من حيث تصممميمها وتن يذها ولويلها 
                                                                                             ً       واسممتدامتها. كما توجد فوارق كبرية بني خصممائص وشممروط االسممتثمارات يف السممياقات اليت يتمتع فيها الناس أ مماًل باألمن 

                                                      ياقات اليت ال يزال يشكل فيها األمن الغذائي مصدر قلق كبري.                            الغذائي وبني االستثمارات يف الس
 

 التنسيق واالتساق
 
                                                                                       ومبا أن حتسممممممني التغذية يشمممممممل طائ ة واسممممممعة من القعاعات، فال غه عن التنسمممممميق بني اجلهات املختل ة ذات   -  11

     سممممممسممممممية                    ان مع ال تيبات املؤ                                                                              الصمممممملة من أجل العمل ال عال. وال بد من االلتزام السممممممياسممممممي القو  يف هذا الصممممممدد، باالق  
                                                                            ال عالة. كمل ينبغي للعمليات والسياسات واالستثمارات أن تكون متسقة فيما بينها.

 
                                                                                       وقد أشمممممار عدد كبري من املسممممماامات املقدمة إىل قلة التنسممممميق ضممممممن انكومات كذلك، حول الرؤيا واألهداف   - 2 1

       ً    مستقلًة                                             ن صلة لكل من الزراعة والص ة والتغذية اليت تعت                                                    والتدخالت العملية. ف ي بعن البلدان هنا  مسارات لويل م
                                                                                         ً                   الواحدة عن األخرى. وعلى سمممممممبيل املثال، فخن التدخالت اليت تركز على تعزيز اإلنتاجية مل ترتبب تلقائًيا بال امج التغذوية 

       غذائي.                                                                           اشلية. وباملثل فخن اخلدمات الص ية يف الريف مل ترتبب يف أحيان كثرية بدعم اإلنتا  ال
 
                                                                                                  ومن أجل تعزيز التقارا بني السياسات، والتن يذ ال عال هلا، ينبغي ضمان التنسيق األفقي بني ةتلف الو ارات،   - 3 1

                                                                                                 والتنسممممممممممميق العمود  بني السممممممممممملعات انكومية على املسمممممممممممتويات اإلدارية املختل ة. ولعل إنشممممممممممما  منتديات حوار متعددة 
         بشمممم ن وضممممع          التنسمممميق     دعم                                      ا  ال نيني والسمممملعات انكومية، أسمممماسممممي يف                                 أ مممم اا املصممممل ة جلهات انتمع املدين واخل

ً                                                                ال امج، وقد يتيح أيًضا خلق روابب بني برامج )قائمة( من أجل تعزيز أوجه التكامل والتآ ر.                        
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 البيئة المؤسسية
 
               املسممممتويات وضمممممان      افة                                            ً    ً                         على ال تيبات املؤسممممسممممية وعلى انوكمة أن تتيح دورًا هاًما الخنراط انتمع املدين على ك  -  14

                                                                                                     املسممممممما لة. أم ا االع اف بالدور املركز  للنسممممممما  يف حتديد معامل النظم الغذائية من أجل أةاط غذائية  ممممممم ية، من خالل 
                                                                                              العمل على مسمممتوى األسمممرة ومسمممتوى اإلنتا  على حد سممموا ، هو شمممرط مسمممبق أسممماسمممي ل عالية االسمممتثمارات يف النظم 

                           الغذائية للغايات التغذوية.
 
ً                                                              وإن البيئات املؤسممسممية مل تؤد دائًما إىل تن يذ تدخالت على مسممتوى التغذية. وقد أشممارت بعن املسمماامات إىل   -  15                              

                                                                                                            مشاكل معينة، مثل البعد اجلغرايف عن عمليات  نع القرارات املركزية، وقلة إدرا  السلعات اشلية باملشاكل التغذوية اليت 
                                           املناسبة واملتكاملة للقضايا املتصلة بالتغذية.                                    يعاين منها السكان، ما يعيق االستجابات 

 
                                                                                            وسممممممملعر بعن املسممممممماامات الضمممممممو  على كي ية تركيز أطر السمممممممياسمممممممات الزراعية الوطنية واإلقليمية على الزراعة   -  16

                                                                                                          التقليدية يف الغالب، وعلى وجود لال بعد لتعزيز أسممماليب اإلنتا  الزراعي املسمممتدام. وعلى  مممانعي السمممياسمممات أن يراعوا 
                                                                                                    بصورة أك  مصاحل أ  اا انيا ات الصغرية والدور انيو  الذ  يؤدونه على  عيد اإلنتا  املستدام. ويف هذا الصدد، 

                                                                        ذكرت بعن املساامات تن يذ مبدأ السيادة الغذائية باعتباره من األهداف اشتملة.
 

 بناء القدرات
 
                                      رات يف بنا  القدرات من أجل حتسممممممممممني النتائج                                                  ركز العديد من املسمممممممممماامات على ضممممممممممرورة  يادة عدد االسممممممممممتثما  -  17

                                                                                                    التغذوية. وبصمممممورة عامة فخن االسمممممتثمارات يف الب وو والتعوير ذات أامية حيوية ل هم االحاهات والت ديات يف ةتلف 
                                                                                ً                   النظم الغذائية بوجه أفضل، وهي ضرورية لتصميم التدخالت املناسبة املعز ة للتغذية، فضاًل عن تن يذها ور دها.

 
                                                                                         ولكي يضمممعلع  مممانعو القرارات بخجرا ات حمددة، ينبغي اسمممت داو مسممماحات لتبادل املعارف ع  القعاعات،   -  18

                                                                                                       بني اجلهات انكومية وغري انكومية. كما أن بنا  القدرات يستتبع إنشا  سلعات للتنسيق وتعزيزها على املستويات دون 
     ا خص                                                سممممتويات أعلى، ومن أجل توفري تغذية راجعة فورية فيم                                                    الوطنية، من أجل التن يذ املناسممممب للقرارات املتخذة على م

                                                                التجارا اشلية اليت ميكن إلجرا ات  نع السياسات الوطنية أن تس شد ذا.
 
                                                                                                   أما على مسمممممتوى األفراد، فينبغي تعزيز قدرات الناس على فهم طبيعة القضمممممايا املتصممممملة باألمن الغذائي والتغذية   -  19

                                                                               جل التو مممممممل إىل حلول لكينية على املسمممممممتوى اشلي، مع مراعاة الروابب القائمة بني الزراعة                       ومسمممممممبباصا والتصمممممممد  هلا، أل
                                                                             ً      ً                      والصمممم ة والتغذية. وعلى سممممبيل املثال فخن إنشمممما  اندائق املدرسممممية ميكن أن يشممممكل اسممممتثمارًا ك ياًل بزيادة التوعية ب امية 

               النظم الص ية.
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ً                                     ً      ً  صمممممممغرية حتديًدا، فخن تدريب املزارع للمزارع ميثل عاماًل أسممممممماسممممممًيا                                     ويف ما خيص بنا  قدرات أ ممممممم اا انيا ات ال  -  21         
                                              ً                                                 تعزيز املعارف اليت خ اكتسمممممماذا يف سممممممياقات أخرى. وفضمممممماًل عما تقدم، فيمكن لتعاونيات املنتجني أدا  دور معني يف   يف

                                     تعزيز اإلنتا  املستدام من أجل التغذية.
 

 الشراكات
 

    مات                        ً       من هيئات عامة وخا ممة فضمماًل عن منظ -                         ون بني ةتلف اجلهات ال اعلة                              بي نر املسمماامات املقدمة أن التعا  - 1 2
                                  قد كان من اشركات الرئيسية للنجاح. -                         التنمية واملنظمات الدولية 

 
                                  ً      ً                                                      ويعت  التعاون مع القعاع اخلاص أسمماسممًيا نظراً إىل خ ته اشددة يف لال اإلنتا  الغذائي ودوره يف بنا  سممالسممل   - 2 2

                                                                                       ر الغذا  الصممم ي. وباإلضمممافة إىل ذلك، فخن الشمممراكات بني اهليئات العامة واخلا مممة تعت  مهمة لتوجيه                 قيمة مسمممتدامة توف
                                                                                       رسالة متسقة وموحدة إىل اجلماهري املستهدفة، وال سيما فيما يتعلق مبقومات النظام الغذائي الص ي.

 
                  ن يذ املشممماريع. وإن               أو بالت خري يف ت                                                         ويف بعن اناالت، تسمممببر املصممماحل املتضممماربة أل ممم اا املصمممل ة بتعقيدات   - 3 2

                                                                                                                 أوجه التكامل يف لال املوارد، مثل اخل ة والتمويل، ذات أامية حيوية يف تناول القضايا املتصلة بالتغذية بصورة شاملة وفعالة.
 

 التمويل
 

                       لص ية. ف يما أن غالبية  ا                                                                                 وتبقى ك اية التمويل من القيود اشتملة اليت تعيق فعالية االستثمارات يف النظم الغذائية   - 4 2
                                                                                          ً     ً  االسمممتثمارات قد مولر مبوجب شمممراكات بني القعاع العام واخلاص، أو من جانب جهات مادة متعددة، فخن عدًدا كبريًا 

                                                                                          منها قد افتقر إىل التمويل )املتوا ل( ما عرقل بالتايل تن يذ مشاريعها أو استدامتها أو توسيعها.
 
    عاق                ضمممممممروريان لت سمممممممني ن -                                             التسممممممماق بينها، ال سممممممميما موارد القعاع العام واخلاص                           ولذا فخن اجلمع بني املوارد وا  - 5 2

                                                                                                 التدخالت وت ثريها. ومبا أن أ  كج متكامل ومنسممممممممممممممق للتغذية ينعو  على إشممممممممممممممرا  اجلهات ال اعلة املتعددة يف مرحلة 
                                                                           تصميم املشاريع، فقد يتيح هذا بدوره حتديد مصادر ةتل ة تتوفر فيها موارد مالية.

 
 تدامةاالس
 

                                                                                                   تعلق أحد املواضممميع األخرى املتكررة بالدميومة طويلة األجل لالسمممتثمارات املتعلقة بتعزيز التغذية، وقد بر  مثالن   - 6 2
                            ً                                                                         اثنان حمددان يف هذا الصمممممدد. أواًل يف ما خص املبادرات اليت تركز على وسمممممائل اإلنتا  املسمممممتدام، أدى االعتبار ب ن تلك 

    يما                                               ً                                ا التقليدية، إىل عرقلة تن يذ هكذا امارسمممممات. وثانًيا كان تن يذ املشممممماريع واسمممممتدامتها ف                         األسممممماليب أكثر كل ة من نظريص
                                    ً                                                                   ً  يتعلق باعتماد اشا مممممممممممميل املدع مة بيولوجًيا واملنتجات الغذائية املدع مة، عرضممممممممممممة لتهديد تكاليف اإلنتا  املرت عة نسممممممممممممبًيا 

                                        ً    نافسمممممممة الشمممممممركات اليت تعمل على نعاق أك ، فضممممممماًل عن                                               الذ  حد  من قابلية شمممممممرا  املنتجات( وتدين العلب وم      )األمر
                                                        الشركات اليت تسو ق للمنتجات االتقليديةا )أ  الشعبية(.
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                                                                 ً                        وقد شمممممممدد العديد من املسممممممماامات على وجوا إمداد املزارعني بالدعم التق  فضممممممماًل عن الدعم املايل. وقد بني    - 7 2
                                                       يعتمدون امارسممممممات اإلنتا  املسممممممتدامة، أو  راعة اشا مممممميل اجلديدة                                               أحد األمثلة على إن إشممممممرا  املنتجني الزراعيني الذين 

                                                                              ضمن ات اقات تقاسم املخاطر، من األمور اليت قد تكون ضرورية لنجاح املشروع واستدامته.
 

        ن اخليار          ، قد تكو      عليها                                                                           وقد شدد معظم املساامات على أن النهج القائمة على السوق وإض ا  العابع التجار   - 8 2
                                                                        ً       ً                زيز التغذية الصمم ية بصممورة مسممتدامة على نعاق مل ول، ولبلو  أكثر الشممرائح عو ًا. وحتقيًقا تلك األهداف،           األفضممل لتع

                                              ( توفري دعم )أويل( لتعوين االرت اع اشتمل لتكاليف  0 )                                                     كانر االسمممممم اتيجيات الرئيسممممممية اليت جرى حتديدها هي التالية: 
    جات                                                         التغذية، من أجل بنا  ثقة املسمتهلكني، و يادة العلب على املنت                                     ( واالسمتثمار يف التسمويق والتوعية بشم ن 6 )        اإلنتا ؛ 

                                                                          ( وإدرا  املنتجات املغذية يف برامج املش يات العامة ويف برامج انماية االجتماعية. 4 )                     املغذية يف مرحلة الحقة؛ 
 

 النتائج واألمثلة المختارة بحسب نوع التدخالت -      رابع ا
 النتائج العامة -ألف

 
       السياق       أهمية

 
                                                                                           جيب تن يذ تدخالت ذات  مملة بالسممياق اشلي من أجل  يادة ك ا ة سممالسممل القيمة وفعاليتها، فتضمممن بالتايل   -  29

                                                                       أن ي جم حتسني إتاحة األطعمة املغذية وبلوغها إىل وضع تغذو  أفضل للسكان أمجعني.
 
            ة اشلية، أن                                 ا ويتم تكيي ها مع األذواق والثقاف                                                       ً وميكن لوغذية التكميلية املدعمة، ال سممممميما حني يتم إنتاجها حمليً   -  31

                                                      تشكل أداة فعالة للتصد  لوشكال املتنوعة من قلة التغذية.
 

              مساحات الحوار
 

                                                                                          إن تعزيز مسماحات انوار بني انتمع املدين واملنتجني والسملعات اشلية ضمرور  لوضمع تدابري ملموسمة ولضممان   -  31
                                 اهتمام  انعي السياسات والتزامهم.

 
                  التوعية واالستقطاب

 
                                                                                        من الضرور   يادة التوعية ب امية القيمة التغذوية للغذا  مع مراعاة الظروف والت ضيالت اشلية.  -  32
 

                                                                                                      وإن قلة إدرا  السممملعات اشلية للمشممماكل التغذوية وت ثرياصا يف الصممم ة والتنمية، قد تعرقل تن يذ ال امج الوطنية   -  33
ا ضممان التنسميق                       الرامية إىل حتسمني التغذية ً                ، كما قد حتد من أثر االسمتثمارات يف التغذية. ويف هذا السمياق، من املهم أيضمً                                                                   

                                                                                            بني املستويات املختل ة لل وكمة، واتساق السياسات العاملية واإلقليمية والوطنية واشلية وتناسقها.
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ً                                  وميكن اسممممممممممممممتقعاا املزارعني حتديًدا من خالل املدارس انقلية للمزارعني،   -  34     تا                             من أجل توعيتهم لل اجة إىل إن                        
                   ً                                   األطعمة املغذية، فضاًل عن استيعاذم لوسائل اإلنتا  املستدام.

 
                                                                                            وبوسع استقعاا املؤسسات اليت تؤثر يف األةاط التغذوية، مثل املدارس واملنشآت الص ية، املساعدة يف توعية   -  35

ا، مبا أكن يؤدين دورًا مركزيًا يف ً                    ً       ً   املسمممتهلكني والنسممما  خصممميصمممً ً     همة جًدا يف                                            النظم الغذائية. وتعت  منظمات انتمع املدين م                          
                                           ما خص حتديد أنشعة التوعية وتن يذها ب عالية.

 
                       النهج القائم على السوق

 
                                                                                                من وجهة نظر املنتجني، فخن اسممممممتدامة االسممممممتثمارات املراعية للتغذية على املدى البعيد تتكل على توليد العلب   -  36

                                                           القائمة على السوق اليت تربب بني املنتجني واملستهلكني بصورة أفضل.                    الال م، من خالل النهج 
 
                                                       ً      ً                              ومبمما أن القعمماع اخلمماص هو املنتج الرئيسممممممممممممممي لوغممذيممة فهو يؤد  دورًا مركزيمًما. فمن دون حوافز للسمممممممممممممموق قممابلمة   -  37

                                                                             لالستمرار، مثل العلب القو  على أطعمة مغذية معينة، ال ميكن إشراكه بصورة متوا لة.
                       ً                                                                   مان و ممممول األسممممر األكثر فقرًا يف املناطق انضممممرية والري ية على السمممموا ، إىل األطعمة املغذية، ميكن للنهج          ومن أجل ضمممم

                      ه                                                                          القائم على السوق أن يهستكمل بواسعة برامج انماية االجتماعية اليت قد تشك ل وسائل ك ؤة لتو يع األغذية.
 

                  مع األذواق المحلية                                        ّ    : المكمالت الغذائية المنتجة محلي ا والمتكّيفة  1        المثال
 

                                     الجهة المقدمة: برنامج األغذية العالمي
  ت  ال                                                                                                                   تواجه باكسمممممممممممممممتان حتديات ك ى يف لال التغذية جرا  ارت اع معدالت التقزم واهلزال، واملعدالت العالية لسمممممممممممممممو  تغذية األمهات واخن اض معد

     طعمة                                                              لسو  التغذية. أما أحد العوامل الرئيسية لذلك فم دودية إتاحة األ                                                                 الرضاعة العبيعية. وباإلضافة إىل ذلك، تشهد البالد تنامي العب  املزدو  
                                 املغذية والقدرة على الو ول إليها.

 
   د                                                                                                                     ومن أجل التصد  لسو  التغذية، أععر حكومة باكستان األولوية الستخدام املكمالت الغذائية الش مية اجلاهزة، ال سيما خالل األ مات. وق

                                                                                                 ي مع املصمممنعني اشليني لوغذية من أجل ابتكار  ممميغة من املكمالت الغذائية الشممم مية قائمة على انمص ومتكي ة مع                          تعاون برنامج األغذية العامل
   ر   ا                                  ً                                                                                 الذوق اشلي ميكن للشمممممركات إنتاجها حملًيا. ويف الوقر الراهن، تبذل جهود إلضممممم ا  طابع حار  على تلك املكمالت الغذائية الشممممم مية، تشممممم

                                                                          غذية وبائعو التجزئة وانكومة، قد تدر  تلك املكمالت يف برامج انماية االجتماعية.                     فيها مبادرة تعزيز الت
 

                                    الدروس الرئيسية / الرسائل الرئيسية:
  إن املكمالت الغذائية املدعمة مثل املكمالت الغذائية الشممممممممم مية فعالة يف التصمممممممممد  ألشمممممممممكال متعددة لنقص التغذية لدى انموعات                                                                                                           

                  الضعي ة الرئيسية.
 ظهرت باكسممممممتان أن مصممممممنعي األغذية يف القعاع اخلاص اشلي قادرون على تكييف إجرا اصم اإلنتاجية من أجل  يادة إتاحة تلك      وقد أ                                                                                                          

       واقعي.                                                                                                          األغذية اشددة. وإن الشراكة مع القعاع اخلاص قد شكلر عامل جناح رئيسي، إال أنه جيب تناول العلب واإليرادات من منظور
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       الحوار       ضاءات ف                                                                     سياسات الوطنية على المستوى المحلي من خالل المدارس الحقلية للمزارعين و           : تفعيل ال 2       المثال 
 

                                                     الجهة المقدمة: مكتب منظمة األغذية والزراعة في بوليفيا
           الرامية إىل    ج                                           ً                                          املالئمة لكافة سممكان بولي يا، بذلر انكومة جهوًدا شمماملة على  ممعيد  ممنع السممياسممات وتن يذ ال ام                النظم الغذائية             من أجل تشممجيع 

                                    حتسني األمن الغذائي والسيادة الغذائية.
 

        التشمممجيع   و                                                                                                                     ومع تويل مكتب املنظمة يف بولي يا دور اجلها  الرئيسمممي املسمممؤول، ارتكز هذا االسمممتثمار على تعبيق السمممياسمممات العامة يف أدا  اإلقليم، 
        الوطنية                                                                رعني على اإلنتا  الزراعي اإليكولوجي. وقد أتاح هذا النهج للسمممياسمممات                                               ً              على النظم الغذائية اشلية املسمممتدامة والشممماملة، مثالً ع  تدريب املزا

        يما قام  ف                                                                                                                  بلو  املسمممممممتوى اشلي إذ ربب بني اإلنتا  الزراعي اإليكولوجي واإلنتا  املنوع لوغذية وبني االسمممممممتهال  األسمممممممر  )أ  التنسممممممميق العمود (،
ا بتجهيز فائن األغذية وال ويج له حاريًا من                                                                             خالل برامج املشممممممممم يات العامة )أ  التنسممممممممميق األفقي(. وقد اشمممممممممتمل أحد املكونات الرئيسمممممممممية      ً                                    ً    أيضمممممممممً

                                                                                    لالستثمار على تعزيز منتديات انوار بني منظمات انتمع املدين واخل ا  ال نيني والسلعات اشلية.
 

                        الجهات الفاعلة الرئيسية
 و رة التنمية الري ية واألراضي                             
 و ارة الص ة            
 يم           و ارة التعل   
 اإلدارة الص ية ملقاطعة كوكاتشامبا وبوتوسي                                        
 انكومة البلدية املستقلة ل يالثون وتوبيثا وبوكونا وبوخو                                                     
  منظمة      Bartolina Sisa  للنسا  ال الحات للشعوا األ لية                             
 احتادات ال الحني              
 منظمة األغذية والزراعة ومنظمة األمم املت دة للتنمية الصناعية واليونيسيف                                                                     

 
                        يسية/ الرسائل الرئيسية            الدروس الرئ

 يضعلع  انعو القرارات بتدبري حمدد، من الضرور  تعزيز منتديات انوار بني أ  اا املصل ة.      لكي                                                                                 
 

ً                                                                            ويرمي هذا املشمممممروع التجريأ إىل أن يكون ةوذًجا للتعاون متعدد القعاعات على املسمممممتوى اشلي، فيمكن تن يذ السمممممياسمممممات العامة يف أدا        اإلقليم                                            
                                    اد إىل نظم األغذية الزراعية املستدامة.      باالستن

 
 

 موجز بالنتائج: التدخالت الزراعية -باء
 

                       عناصر التدخالت الزراعية
 
                       ً     ً                                                                      يعت  التنوع التغذو  شمرطًا مسمبًقا لوةاط الغذائية الصم ية اليت تلأ احتياجات األط ال والنسما  والرجال. وهو   - 8 3

                                                واند من ال اقد بعد انصاد وحتسني الو ول إىل األسواق.                                        يتعلب تنويع الزراعة املستدامة والتجهيز،
 
                                                                                       ومن أجل تصممممممممميم إجرا ات مالئمة للسممممممممياق اشلي، ينبغي إرسمممممممما  التعاون بني السمممممممملعات واملنتجني ومزود    -  39

                             اخلدمات الري ية واملستهلكني.
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          دام ورؤية                      ، ينبغي وجود لويل مسمت                                                                  ومن أجل إنشما  كج متكاملة تشممل اجلهات ال اعلة املختل ة للنظام الغذائي  -  41
                                           وأهداف مش كة بني كافة اجلهات ال اعلة املعنية.

 
        لعائالصم        ذائية         النظم الغ                                                                        وبوسع حتسني الو ول إىل األسواق  يادة دخل املزارعني فيمك نهم بالتايل من استكمال   -  41

                         عن طريق شرا  أغذية أخرى.
 

                                  دور الممارسات الزراعية اإليكولوجية
 
                                                                                           ار بعن األمثلة املختارة إىل أن املمارسممممات اإليكولوجية الزراعية تسممممتعيع حتسممممني قدرة املزارع على الصمممممود   أشمممم  -  42

ً               وإنتاجيتها واستدامتها، فضاًل عن  يادة تنوع األغذية. وبوسع التنويع اإليكولوجي للمزارع أن يساعد أيًضا يف  يادة دخل                                                                    ً                          
   خ.                                                               لعبيعية و يادة القدرة على الصمود يف وجه تقلبات السوق وتغري  املنا                                        املزرعة، وحتسني   ة العائلة ومحاية املوارد ا

 
                                                                                               وتشممممري بعن األمثلة إىل أن منح األولوية إلنتا  األغذية والبذور اشلية قد ميك ن املزارعني من وضممممع نظم غذائية   -  43

              اجلهود املبذولة                          األغذية، فقد يقاوم البعن                                                    ً                     مراعية للتغذية. ولكن مبا أن الزراعة التقليدية هي حالًيا الشمممكل املهيمن إلنتا  
                                 للتقدم دو كج أكثر حملية وتشاركية.

 
                      تدريب المزارع للمزارع

 
                                                                                         بوسممممممع التدخالت الزراعية أن تسممممممت يد بوجه خاص من تدريب املزارع للمزارع ومن خدمات اإلرشمممممماد. وبوسممممممع   - 4 4

                                     توفري دعم مالئم للسمممممممممممياق اشلي إىل املزارعني                                                         منتديات املعارف الشممممممممممماملة أن تسممممممممممماعد خدمات التدريب واإلرشممممممممممماد يف 
         واملنتجني.

 
                     دور الحدائق المدرسية

 
                                                                                              من أجل ح ز العلب على اشا يل الزراعية العا جة يف انتمعات اشلية و يادة اعتماد خعب الوجبات الص ية   - 5 4

ا إىل التثقيف التغذو  املتوا ممل. ويف هذا السممياق،  ً                                              يف املدارس، مثة حاجة أيضممً             ية أن يشممك ل                        بوسممع إنشمما  اندائق املدرسمم                    
                                                                                              نقعة دخول هامة. فباإلضمممممممافة إل توفري أطعمة مغذية للوجبات املدرسمممممممية، بوسمممممممع إشمممممممرا  العالا واملدرسمممممممني وموظ ي 

                                                                                      املقا ف املدرسية على حد سوا  يف عملية اإلنتا ، أن يزيد التوعية ويؤسس لعادات غذائية   ية.
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                                                             اإليكولوجية من أجل تشجيع تدريب المزارع للمزارع وخدمات اإلرشاد                        : إنشاء مدارس للزراعة 3       المثال 
 

  (ZIMSOFF                                   أصحاب الحيازات الصغيرة في زمبابوي )                         مزارعي المنتجات العضوية        ، منتدى Elizabeth Mpofu                الجهة المقدمة:
                دالت نقص التغذية                                     ا يف األمن الغذائي والتغذية. كما أن مع                                                                      ً      ً يف  مبابو ، يؤثر تدين اإلنتاجية الزراعية وقلة و ممممممول املزارعني إىل األسممممممواق ت ثريًا سمممممملبيً 

                                                  ليسر على القدر الكايف من التنوع وت تقر إىل املغذيات.                النظم الغذائية                                            والتقزم مرت عة، ال سيما يف املناطق الري ية حيث 
 

            الصممممغرية. وقد                                         ذائية والزراعة اإليكولوجية وإنتا  انبوا                                                                              ومع اعتبار اإلنتا  اشلي واالسممممتهال  ك ولوية، يعمل هذا املنتدى على تشممممجيع السمممميادة الغ
                                                                     ً                                استثمر يف تدريب املزارع للمزارع، وإكثار البذور اشلية وبنو  البذور، فضالً عن بنا  مرافق للتخزين والتجهيز.

 
                        الجهات الفاعلة الرئيسية

 ويات ةتل ة                                                                 أعضا  لموعة املنتدى مو عون على منظمات أل  اا انيا ات الصغرية على مست           
  أعضا  الشبكة اشلية للمنتدى مثل                               PELUM Zimbabwe   وأعضا  إقليميون مثل                    La Via Campesina 
 املزارعون أ  اا انيا ات الصغرية يف شرق أفريقيا وجنوذا                                                   
 احتاد السيادة الغذائية يف أفريقيا                                
  شبكة العامل الثالث واملركز األفريقي للتنوع البيولوجي                                                   
 و ارة الزراعة              
 خدمات اإلرشاد اشلية                   
  املنظمات الدولية مثل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة املعونة الدولية ومؤسسة أوكس ام الدولية                                                                                        

 
                                  الدروس الرئيسية/ الرسائل الرئيسية

 جيع الزراعة  شممم                                                                                                 ينبغي لصمممانعي السمممياسمممات الوطنيني واإلقليميني دعم املبادرات اشلية للمزارعني يف ما خص األغذية والزراعة، ع  ت            
                               الغذائية وإنتا  البذور الصغرية.                    اإليكولوجية والسيادة 

 اإليكولوجية والسيادة الغذائية.                                    ومثة حاجة إىل وضع سياسة بش ن الزراعة                              
 ال اإلرشاد ويتيح تعزيز املعارف.                                     أما تدريب املزارع للمزارع فهو أفضل أشك                              

 
    بل.                                                                        وبنو  البذور وجيب االحت ال بالبذور املقاومة للمناخ من أجل استخدامها يف املستق                                                  وينبغي توسيع نعاق مبادرات املزارعني يف إكثار البذور
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                                                                                          : النهج متعددة أصحاب المصلحة والتشاركية من أجل تصميم ممارسات صون التربة والمياه وتنفيذها  4       المثال 
 

         ، هولنداWageningen      جامعة    ،Diana Sietz               الجهة المقدمة: 
                                                                                                                عية أل  اا انيا ات الصغرية يف األراضي اجلافة لبوركينا فاسو ومايل والنيجر ونيجرييا، مستويات مرت عة من نقص التغذية، جرا                   تواجه النظم الزرا

                                                                                    اإلنتاجية اشدودة وتدهور األراضي والتغريات املناخية وعدم وجود بيئة لكينية لت سني التغذية.
 

                                                                                     ندوق الدويل للتنمية الزراعية، وإدارة الغابات النيجرية، واملعهد الوط  للب وو الزراعية يف                                         ومن خالل جهد مشممممممم   ضمممممممم انكومات الوطنية والصممممممم
         ل من أجل  م                                                                                                                        النيجر، ومشممممروع ماراد  للتنمية املتكاملة واملبادرة انتمعية لصمممم ار  أغوو ، خ تن يذ اسممممتثمارات مباشممممرة ومبادرات للغذا  مقابل الع

ً   كًجا                                                                                                ر ذلك اس اتيجية أساسية لت سني األمن الغذائي والتغذو . وقد اتبع تصميم مبادرات الصون تلك وتن يذها                            حتسني  ون ال بة واملياه، باعتبا  
       ً                                                                      تشاركًيا ضم أ  اا املصل ة واملنظمات غري انكومية وانكومات ووكاالت التنمية الدولية.

 
                                  الدروس الرئيسية/ الرسائل الرئيسية

 إليكولوجية لصون ال بة واملياه مع إيال  اهتمام خاص ملسائل النعاق واندود القصوى انرجة.                               ينبغي تقييم اشركات االجتماعية وا                                                                                 
 .كما جيب الت قق من إدارة املزارعني لتقلبات املوارد يف سياق  ون ال بة واملياه                                                                       
 املمارسات اشددة.         استيعاا                                                                                       وينبغي فهم اشركات الرئيسية لصون ال بة واملياه مع عدم االكت ا  بالتقييمات الثابتة لعوامل                
 إدرا  وسمممممممممائل منوعة للب ث لدى حتديد حمركات  مممممممممون املياه وال بة، كما ينبغي النظر يف وسمممممممممائل للمقارنات الشمممممممممكلية         وينبغي                                                                                                   

  .Tobit          جانب ةاذ     إىل
 

                                                                        : تشجيع ممارسات الزراعة اإليكولوجية والتجهيز والحد من الفاقد بعد الحصاد  5       المثال 
 

                                                                    الجهة المقدمة: االتحاد الدولي لحركات الزراعة باستخدام األسمدة العضوية
                              األغذية األساسية اليت ت تقر إىل           املستندة إىل                النظم الغذائية                                                                                 يعتمد مزارعو الك اف يف املناطق الري ية لبريو وإثيوبيا وقريغزستان وباكستان ونيبال على 

                                              يف املغذيات الدقيقة هم األط ال وانوامل واملرضعات.                            ً            التنوع. وأكثر انموعات ت ثرًا جرا  النقص
 

              ا يل الزراعية                                                                                                                   ويهدف هذا االستثمار إىل حتسني التنوع التغذو  للمجتمعات الري ية يف املناطق اجلبلية، من خالل تنويع الزراعة املستدامة وحهيز اش
   يف                                                           د أنشمممن من  للمعارف على اإلن نر يتوجه إىل مزود  اخلدمات يف الر                                                           واند من ال اقد بعد انصممماد والت سمممينات يف الو مممول إىل األسمممواق. وق

                                                                                                         يتيح تقاسم املعارف العاملية وجهود الدعوة وتقاسم املعارف الوطنية مع  انعي القرارات ودعم تن يذ املشاريع اشلية.
 

         والوكالة   Helvetas                                       دة العضمممموية، ومعهد حبوو الزراعة العضمممموية و                                                                       أما اهليئات الرئيسممممية املسممممؤولة فهي: االحتاد الدويل نركات الزراعة باسممممتخدام األم
 Helvetas          يف نيبال، و  Helvetas                                                                                                      السممويسممرية للتنمية والتعاون )باعتبار هذه األخرية جهة مادة(. أما اجلهات ال اعلة الرئيسممية األخرى املعنية فهي: 

Intercooperation  يف باكسممممتان، و            BioService  هد الدويل للتنمية املسممممتدامة يف إثيوبيا ومكتب االحتاد الدويل نركات الزراعة                 يف قريغزسممممتان، واملع                                                                    
                                                                                        باستخدام األمدة العضوية ألمريكا الالتينية يف بريو. وين ذ مزودو اخلدمات يف الريف املشاريع اشلية.

 
                                  الدروس الرئيسية/ الرسائل الرئيسية

 ز القدرة                                                               ع اإليكولوجي املسمماعدة يف محاية املوارد العبيعية وحتسممني اإلنتاجية وتعزي                                            بوسممع امارسممات الزراعة اإليكولوجية اجليدة والتنوي         
                                         على الصمود بوجه تقلبات السوق وتغري املناخ.

  أما حهيز املنتجات الزراعية واند من ال اقد بعد انصماد فيخ  ان من النقص املومي يف املنتجات وحتسمن اإلنتاجية والتغذية على                                                                                                               
            مدار العام.

  بوسع تنويع الزراعة اإليكولوجية يف اجلبال واالستهال ، املساعدة يف تن يذ االس اتيجيات الوطنية.  و                                                                                     
 .ويوفر إنتا  لموعة منوعة من املنتجات املغذية وبيعها فرً ا يف لال األعمال                ً                                                     
 .ويعز  إحيا  األغذية التقليدية الثقافة اشلية ويوفر فرً ا للتسويق وللسياحة                    ً                                                     
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                                                                                   التثقيف بشأن نظافة األغذية ومناولة الخضروات بعد الحصاد وتقنيات إنتاج حدائق الخضروات   : 6       المثال 
 

 Cargill                الجهة المقدمة:
     -                                                 إىل معاجلة النقص يف األطعمة املغذية يف الوجبات املدرسمممممية   Cargill                                يف ال ا يل، املن ذ حتر رعاية مؤسمممممسمممممة   Grain by Grain           يهدف مشمممممروع 

                                                                                  وعجز املزارعني اشليني عن بلو  األسممممممواق. وعلى الرغم من أن اندائق املدرسممممممية قد أنشممممممئر بداية    -               تغذية األط ال                    كوسمممممميلة أسمممممماسممممممية لت سممممممني
                                                                                                                         باالق ان مع تثقيف تغذو  و راعي من أجل توفري منتجات  راعية طا جة للوجبات املدرسمممممممية، فقد أ مممممممبح هذا اشصمممممممول الزراعي اليوم يصمممممممدر عن

       اشليني.                      أ  اا انيا ات الصغرية
 

   مل  شمممم                                                                                                              وهذا املشممممروع الذ  خيضممممع بشممممكل مل ول ملسممممؤولية اجلهات اشلية يضممممم شممممراكة بني القعاع العام واخلاص وبني خ ا  حمليني وعامليني، مبا ي
                                                                             واملدارس وانكومة اشلية واملدرسني وموظ ي مقا ف املدارس واألهايل واملزارعني واملستهلكني.  Cargill      موظ ي 

 
                        ئيسية/ الرسائل الرئيسية           الدروس الر 
  إن التثقيف املتوا ممممممممممممممل بشمممممممممممممم ن التغذية والتنوع التغذو  معلوا من أجل ح ز العلب على املنتجات الزراعية العا جة يف انتمع                                                                                                            

                                                        اشلي، ومن أجل تشجيع اعتماد خعب للوجبات الص ية يف املدارس.
 ني باملمارسات الزراعية اجليدة ومشاركتهم يف السوق.                                                         وينبغي تعبيق املزيد من الت سينات من أجل  يادة معرفة املزارع                                              
 ال نامج الوط   )                                                                                                وهنا  لال للربب بني املزيد من املنتجني وبني ال امج االحتادية لتقد  انوافز )برنامج انصمممممممممممممممول على الغذا ( و              

  . (             للغذا  املدرسي
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 موجز بالنتائج: الحوكمة والمؤسسات -جيم
 

    امة                  الحمالت اإلعالمية الع
 
                                                                                           ينبغي إطالق محالت إعالمية متناسقة من أجل  يادة ثقة املستهلك يف اعتماد أةاط عيش أكثر   ة، وبالتايل   - 6 4

                                                                                              تيسمممممري نشمممممو  سمممممالسمممممل قيمة مسمممممتدامة للمنتجات املغذية. ويف هذا السمممممياق، من األامية مبكان وضمممممع خرائب فعالة على 
        للسلو .                                               ل حتديد العوامل املرتبعة بالت ثري يف التغيري اإلجيايب                                           مستوى انتمع اشلي والقيام بب وو سلوكية من أج

 
ً                            وعلى األماكن العامة مثل املقاهي واملدارس واملستش يات أن تشار  هي أيًضا يف تلك انمالت إذ بوسعها أن   - 7 4                                                                

         ً    ً                               تؤد  دورًا هاًما يف تيسري اعتماد األغذية الص ية.
 

           ون اإلقليمي                                        التنسيق العمودي: من المستوى الوطني إلى د
 
                                                                                         خ تصمممميم تدخالت ةتل ة على مسمممتوى السمممياسمممات لتسمممتكمل التثقيف التغذو  ومحالت التوعية. أما التن يذ   - 8 4

                                                                                                 ال عال للسمممممياسمممممات فقد يتعلب إضمممممافة طبقات من التنسممممميق على املسمممممتوى دون اإلقليمي ما يعز  حس املسمممممؤولية عنها 
                             ويسه ل تن يذ املشاريع ور دها.

 
                                                  كمبدأ أسممممماسمممممي مرشمممممد، وكقاسمممممم مشممممم   السمممممتقعاا انكومات على        كاف      غذا             دام انق يف          وميكن اسمممممتخ  -  49

                                                                                                   املسممممتويات املختل ة، بو مممم ها جهات مسممممؤولة، من أجل ضمممممان التغيري املسممممتدام وإتاحة الععام املغذ  على املسممممتويات  
      كافة.
 

                           السياسات واالتفاقات الطوعية
 
                                                       اسممتهال  األغذية غري الصمم ية، ات اقات طوعية مع منتجي األغذية                                تتضمممن السممياسممات املعتمدة ذدف خ ن   - 1 5

                                              ً                                                  من أجل اند من كميات مكونات معينة يف األغذية، فضمممممماًل عن التوسمممممميم وفرض الضممممممرائب اإللزاميني على الغذا  الذ  
                                                                   حيتو  كميات مضرة من الدهون أو الصوديوم أو السكر أو السعرات انرارية.

 
   اع                                                                            و يع غري الك ؤ لوغذية ضمممن لتمع معني يعاين مسممتويات مرت عة من سممو  التغذية، بارت      ً              وغالًبا ما يرتبب الت  - 1 5

                                                                                               نسمممبة الالمسممماواة بني اجلنسمممني. ويف تلك اناالت، ينبغي اسمممتقعاا القادة اشليني والسممملعات على مسمممتوى املقاطعات، 
                           ضمن األسرة املعيشية الواحدة.                 ً    ً                                            لكوكم يؤدون دورًا هاًما يف التوعية وتوليد العلب على التنوع التغذو 

 
                                                                                           ومن أجل حتسممني فرص اسممتدامة تلك السممياسممات واالسممتثمارات، من املهم االسممتعانة باألطر واملبادرات الدولية   - 2 5

                                                 انالية بغية انصول على اخل ة والتمويل العويل األمد.
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                     المنتجين والمستهلكين                                                            : تعزيز المشتريات العامة الخضراء، وبناء اتفاقات إقليمية بين  7       المثال 
 

                                  الشبكة الدولية للمناطق اإليكولوجية   -  INNER               الجهة المقدمة: 
                لغذائي املتوسعي. ا                 ً                                                                                                      تشهد إيعاليا حالًيا مرحلة انتقالية على مستوى التغذية تزداد فيها معدالت الو ن الزائد والسمنة، حىت يف املناطق اليت تتبع النظام 

 
                                                                                              يف تشممريا و سممالنتو املسممؤولية الرئيسممية، يرمي هذا االسممتثمار إىل تشممجيع النظم الغذائية املسممتدامة واإلنتا    Biodistrict Cilento              ومع تويل مؤسممسممة 

            صممممة باملنتجات  ت                                                                                                                   الزراعي العضممممو  يف املنتزه الوط  لتشمممميلنتو وفالو د  ديانو وألبورين. وقد خ ال كيز بصممممورة رئيسممممية على توحيد األسممممواق اشلية املخ
                                                                             وية، وتعزيز املش يات العامة اخلضرا ، ووضع ات اقات إقليمية بني املنتجني واملستهلكني.             الزراعية العض

 
                        الجهات الفاعلة الرئيسية

 املقاطعة                                                                                                              قام فرع مجعية الزراعة البيولوجية اإليعالية يف مقاطعة كامبانيا ومنتزه تشممممممممممممممميلنتو الوط  بتقد  الدعم املايل لدى إنشممممممممممممممما        
                     البيولوجية لتشيلنتو.

 ا السمممممممممملعات اإلقليمية ملقاطعة كامبانيا فهي املسممممممممممؤولة عن خعة التنمية اإلقليمية املتكاملة وتوفري الدعم املايل متعدد السممممممممممنوات  أم                                                                                                                
                             خلدمات اإلرشاد الزراعي العضو .

  لثالثية لوغذية  ا                                                                                             أما االحتاد الدويل نركات الزراعة العضممممممممممممممموية لدى االحتاد األورويب فيعت  املنظمة اجلامعة اليت تيسمممممممممممممممر التبادالت              
                  العضوية والزراعة.

 
                                  الدروس الرئيسية/ الرسائل الرئيسية

  ا تنظيًما مسمممممممتقرًا لل وكمة اإلقليمية ً        ً                   تيسمممممممر املقاطعات البيولوجية اسممممممم اتيجيات التمويل من خالل هياكل مرنة، ولكنها توفر أيضمممممممً       ً                                                                              
                          بالتنمية التشاركية اشلية.                                                          ولالقتصاد اشلي، األمر الذ  يتماشى مع كج االحتاد األورويب املتعلق 

  ويف ما يتعلق بخنشمممممما  سممممممالسممممممل القيمة، فخن الت ال ات وإقامة الشممممممبكات من األمور األسمممممماسممممممية ل نتا  اجليد الذ  يسممممممتقعب                                                                                                      
                 املستهلكني مباشرة.

 على املسممممتويات    ا                                                                                 ً            ويسمممماعد االع اف باملقاطعات البيولوجية كمناطق م مونة على  ممممعيد الزراعة اإليكولوجية، فضممممالً عن ال ويج هل             
                                                        الوطنية واإلقليمية واملؤسسية، على تعزيز إنشائها وتنميتها.
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                                                                                : الخطوط التوجيهية الوطنية للتغذية وحمالت الحد من استهالك األمالح والدهون والكافيين 8       المثال 
 

                                                                      الجهة المقدمة: الدكتورة العنود محمد آل ثاني، وزارة الصحة العامة، قطر.
      لنظم ا                                                                                                          مقلقة من الو ن الزائد والسممممممممممممممممنة واألمراض غري املعدية. وترد فيما يلي اخلعوط التوجيهية واملبادرات الرامية إىل تعزيز                 تشمممممممممممممممهد قعر معدالت

                                            الغذائية الص ية، حبسب ما وضعته اجلهات املعنية:
 

 لعب                  ر، ومركز السممممممممدرة ل                                                                                       اخلعوط التوجيهية للتغذية لدولة قعر و ارة الصمممممممم ة العامة، واجلمعية القعرية للسممممممممكر ، ومؤسممممممممسممممممممة قع    
                             للعب، وبرنامج قعر الوط  لومن   Weill Cornell                                                              والب وو، وجامعة قعر، ومؤسممممسممممة محد العبية، ومسممممتشمممم ى اسممممبيتار، وكلية 

                                       الغذائي، ومؤسسة الرعاية الص ية األولية؛
 اية الص ية                   لعبية، ومؤسسة الرع                                                                                 اخلعوط التوجيهية لوطعمة واملشروبات يف املنشآت الص ية: و ارة الص ة العامة، ومؤسسة محد ا           

  ،                                  ، ومسمممممتشممممم ى اسمممممبيتار، واملسمممممتشممممم ى األهلي   قعر    ات     ودوري  ،                                                          األولية، والقوات املسمممممل ة القعرية، ومركز السمممممدرة للعب والب وو
                                                       ومستش ى العماد ، ومستش ى الدوحة، والبائعون ضمن املرافق؛

 رة الصممم ة العامة، واملنظمات انكومية وغري انكومية،                                                            اخلعوط التوجيهية لوطعمة واملشمممروبات من أجل أماكن عمل  ممم ية: و ا                                               
                      والبائعون ضمن املرافق؛

  منع ألعاا األط ال يف معاعم األغذية السممممممممريعة: و ارة الصمممممممم ة العامة، وو ارة االقتصمممممممماد والتجارة، وو ارة البلديات والبيئة، وكافة                                                                                                                     
                                 سالسل معاعم األغذية السريعة يف قعر؛

 لح )اخلبز(: و ارة الصممممم ة العامة، وةت ات األغذية املركزية، وقعاع األغذية )مبا فيها أك  منتج وط                         مبادرة اند من اسمممممتهال  امل                                                                                         
              للخبز يف قعر(؛

 مبادرة اند من الدهون املقابلة )منتجات األلبان(؛                                              
 .توسيمات الت ذير على مشروبات العاقة و ارة الص ة العامة، وو ارة االقتصاد والتجارة                                                                                

 
                       يسية/ الرسائل الرئيسية           الدروس الرئ
  تسممممممماعد انمالت وحلقات العمل السمممممممنوية اليت ختص اخلعوط التوجيهية للتغذية يف قعر على توجيه رسمممممممالة موحدة إىل اخل ا  يف                                                                                                       

                                               لال الرعاية الص ية والوسب األكادميي وانتمع اشلي.
  اقات مبوجب املبادرة، بتشمممممجيع شمممممركات أخرى على                                                             يف ما خص مبادرة اند من اسمممممتهال  امللح: قامر الشمممممركات اليت وق عر ات                                          

                           اند من استخدامها للصوديوم.
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                                                                                                      : توسيم المنتجات وفرض الضرائب عليها من أجل الحد من استهالك األمالح والدهون غير المشبعة والسعرات الحرارية 9       المثال 
 

                                 الجهة المقدمة: وزارة الصحة، شيلي
  يف                                                                                               ي إىل تغيريات هيكلية، مع اسممممممممتبدال األغذية التقليدية مبنتجات فائقة التجهيز ما يؤد  إىل ارت اع مل ول                       ً       خيضممممممممع النظام الغذائي حالًيا يف شمممممممميل

                                        الو ن الزائد والسمنة واألمراض غري املعدية.
 

            م الغذائية: ظ                                                                                                          وإن حكومة شيلي، وال سيما و ارة الص ة، قد استثمرت بقوة يف التدخالت من جانأ العرض والعلب، ألجل الت و ل الص ي للن
 

 )؛                                                                                                        خ تن يذ قوانني ولوائح من أجل توسيم األغذية واملشروبات )تذكر سعراصا انرارية وحمتواها من دهون وسكريات و وديوم  
  ؛                                        يف املائة حبسب القيمة، على املشروبات السكرية    02                     وخ تعبيق ضريبة بنسبة  
 ؛           خلبز من امللح                                                       ات قر انكومة مع منتجي اخلبز على هدف طوعي بش ن خ ن حمتوى ا  
  وهنا  برنالان بعنوان ااالسمممممم اتيجيات الصمممممم ية والبلديات والبلدات وانتمعات اشليةا واانياة الصمممممم يةا يدعمان أةاط العيش                                                                                                              

                                                     والبيئات الص ية فيما يتناوالن العوامل اخلا ة بكل سياق.
 

  س                                                                   القتصمممماد وو ارة املالية وو ارة الزراعة والدائرة الوطنية للمسممممتهلك وانل                                                              وتضممممم اجلهات الرئيسممممية وأ مممم اا املصممممل ة ال ملان وو ارة الصمممم ة وو ارة ا
                                                               الوط  للتل زيون وجامعة شيلي واملعهد الوط  للتكنولوجيا الغذائية.

 
                                  الدروس الرئيسية/ الرسائل الرئيسية

  ية.                                                         باعتبارها عادات اجتماعية تتم ور على العوامل اشددة االجتماع                النظم الغذائية       جيب فهم    
 .وإن التنسيق بني الو ارات وغريها من اجلهات ال اعلة ضرور  من أجل تغيري القوانني وتعزيز الص ة                                                                                       
 .ويشكل تغيري البيئات الغذائية هدفًا رئيسًيا لت سني الص ة العامة                     ً       ً                                

 
 
 

              وسعرات حرارية                                                                                  : التدخالت على صعيد الصحة العامة من أجل خفض محتوى المنتجات من أمالح ودهون غير مشبعة   10       المثال 
 

                                ة: وزارة الصحة والرفاه والرياضة            الجهة المقدم
          غري الصممم ية    ش                                                                                                                    يف هولندا، تتمثل أبر  املشممماكل املتصممملة بالتغذية يف الو ن الزائد والسممممنة واألمراض غري املعدية اليت ترتبب بشمممكل رئيسمممي ب ةاط العي

      جهيز.                                          القائمة على األغذية كثي ة العاقة وفائقة الت                النظم الغذائية  و 
 

  د   وق                                                           إىل خ ن األمالح والدهون املشمممممممبعة والسمممممممكريات يف املنتجات الغذائية.      6161 -    6103                                              ويرمي االت اق الوط  لت سمممممممني تركيبة املنتجات لل  ة 
                اجلمعيمة اهلولنمدية   و                                                                                                                 وق عمر عليمه منظممة حمارة األغمذيمة بمالتجزئمة يف هولنمدا، واالحتماد اهلولنمد  لقعماع األغمذيمة، واجلمعيمة اهلولنمديمة لل نمادق واملعماعم،

                                        للمعاعم، وو ارة الص ة والرفاه والرياضة.
  .    6161                                      ً                                                    ويف االت اق، تعلن تلك األطراف كيف ستقوم مًعا، ولكن كل بنا  على إرادته اخلا ة، بت قيق األهداف حىت 

 
                                  الدروس الرئيسية/ الرسائل الرئيسية

  .     ً                                           ن جزً ا من سعي دويل )على نعاق االحتاد األورويب والعامل(                                                          من أجل إنتا  وعرض منتجات أكثر   ة، ينبغي هلذا النهج أن يكو 
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                                                                                                     االتفاق الطوعي: "األهداف المشتتتتركة من أجل تحستتتين الخصتتتائة التغذوية للمنتجات الغذائية، مع التركيز بوج  خا    :   11       المثال 

            على األطفال"
 

         لمشروبات                              االتحاد اإليطالي لقطاع األغذية وا   -  Federalimentare                الجهة المقدمة:
         ال سممميما يف  )                                                                                                                      على الرغم من نيل إيعاليا يف ال  ة األخرية لقب البلد األكثر  ممم ة يف العامل، فهي تواجه مسمممتويات متزايدة من الو ن الزائد والسممممنة 

                           األط ال( واألمراض غري املعدية.      عداد
 

        الص ية:      ائية          النظم الغذ                                                             وقد حصل تعاون قو  بني القعاع العام والقعاع اخلاص فيما خص تعزيز 
 

  وقع احتاد     6102        ف ي عام ،           Federalimentare   ات اقًا طوعًيا مع و ارة الصممممممممممممممم ة بعنوان ااألهداف املشممممممممممممممم كة من أجل حتسمممممممممممممممني                                                  ً      ً     
  ؛     سنة(ا    06 -   4                                                                  اخلصائص التغذوية للمنتجات الغذائية، مع ال كيز بوجه خاص على األط ال )

  ما خص املنتجات الغذائية واملشمممممممممممممممروبات من أجل محاية األط ال                                                كما لر  مممممممممممممممياغة ااخلعوط التوجيهية ل عالم التجار ا يف                                                    
  ؛                 وتغذيتهم السليمةا

  6101 -    6102                                                ً     ً                       ، جدد االحتاد شراكته مع و ارة التعليم إذ وقع ات اقًا رمًيا يشمل ف ة الثالو سنوات     6102       ويف عام    .  
 

                                  الدروس الرئيسية/ الرسائل الرئيسية
 تتعلب الوقاية واملعاجلة كًجا متسًقا ومن      ً      ً   ً                               سًقا يغعي كافة الشرائح االجتماعية.                       
 .وإن التثقيف التغذو  مق نًا بالنشاط البدين الكايف، هو السبيل الوحيد للتصد  للو ن الزائد والسمنة                                                                    ً                         
 .واالستجابة من جانب قعاع األغذية أساسية ضرورية                                             
 يق بني                             ددة القعاعات مع التعاون الوث                                                                          كما أن التصد  الكايف للو ن الزائد والسمنة يستوجب تدخالت عابرة لالختصا ات ومتع      

                                          السلعات املسؤولة عن الص ة والقعاع الغذائي.
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                                                                                                      : تحسين األمن الغذائي والتغذوي من خالل اعتماد التنوع البيولوجي الزراعي والتنوع التغذوي على مستوى األسرة   12       المثال 

 
            دية، سويسرا                             ، وزارة الشؤون الخارجية االتحاMarlene Heed               الجهة المقدمة: 

ً                                                                         على الرغم من أن النظام الغذائي يف أوغندا خيتلف جًدا عن نظريه يف  امبيا فالبلدان يعانيان من معدالت مرت عة لسممو  التغذية والتقزم             ف ي أوغندا،    .                                              
                             غذية لقا  املبالغ النقدية. ويف      ية امل                                                                                                    السبب الرئيسي لقلة التنوع التغذو  هو الضغب املتنامي على أسر املزارعني الذ  يدفعهم إىل بيع حما يلهم الزراع

                                                                         امبيا، العامالن الرئيسيان اما تدين اإلنتاجية الزراعية وتدين التنوع الزراعي.
 

                 بيولوجي الزراعي ل                                                                                                                        أما اجلها  الرئيسي املسؤول عن هذا االستثمار فهو الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون اليت تناولر سو  التغذية ع  تشجيع التنوع ا
          وسيعه على  ت                                                                                                                     والتنوع التغذو  على مستوى األسرة. وقد رس خ املشروع أسس عمله يف اهلياكل اشلية والوطنية من أجل ضمان التغيري املستدام وقابلية 

           يري السممممملو ؛   تغ  و   (  6 )                                                                 ( بنا  القدرات بني القادة اشليني ومزود  اخلدمات على مسمممممتوى املقاطعات؛  0 )                                    املسمممممتوى الوط . وقد ركز االسمممممتثمار على: 
                                                               تعزيز قدرات انكومة الوطنية متعددة القعاعات ع  إنشممممممممممممممما  و/أو تدعيم   و   (  3 )                                        ً               تنويع العرض وجعل املنتجات التغذوية أقل مثًنا وأكثر إتاحة؛   و   ( 4 )

                               ة بالتغذية على مستوى املقاطعات.              جلان تنسيق معني
 

                        الجهات الفاعلة الرئيسية
  :                الشركا  الوطنيون

 ز التغذية لدى حكوميت  امبيا وأوغندا                     جهة تنسيق مبادرة تعزي                                   
  جلان تنسيق التغذية على مستوى املقاطعات                                      
  )مزودو اخلدمات الص ية والزراعية )فرق الص ة يف القرى، وخدمات اإلرشاد وغريها                                                                        

 
                   الشركا  الدوليون: 

  منظمة التنمية اهلولندية                        
 مركز االبتكار اإلةائي، جامعة                            Wageningen   
 ستوائي              املعهد امللكي اال       

 
                                  الدروس الرئيسية/ الرسائل الرئيسية

  .ثبر أن  يادة قدرات انوكمة واملعارف على املستوى اشلي هي الوسيلة األكثر فعالية لت سني النتائج التغذوية                                                                                                   
  ون  د                                                                                                       وإن إنشمما  شممراكات بني أ مم اا املصممل ة املتعددين )جلان التنسمميق املعنية بالتغذية( على أدىن مسممتوى امكن لل وكمة )أ   

            ً                                                                                                املقاطعة بدالً من مستوى املقاطعة( حيو  من أجل توفري حس  املسؤولية والتقد  الناجح للخدمات الرامية إىل حتسني التغذية. 
  وقد ثبر كذلك أن إطالق الٌنهج ناجح جًدا من حيث التسممبب بتغري السمملو  إذا يدفع انتمعات اشلية إىل النظر بعني النقد إىل                                                                          ً           ٌ                       

                               ه                                     والتغذية والنظافة. وحعلهم النههج يدركون كذلك كيف يؤثر سمممممممممممممو  التغذية يف                النظم الغذائية                ةاط االسمممممممممممممتهالكية و               نظم اإلنتا  واأل
                                             أوالدهم وأن انلول اشلية متاحة وقابلة للتن يذ.
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 موجز بالنتائج: البنية التحتية -دال
 

                                                          ينبغي للبنية التحتية أن تكون مستدامة وأن تشمل جهات متعددة
 
                                                                                        من أجمل ت ماد  إقماممة بنيمة حتتيمة غري مسممممممممممممممتمداممة تبقى متكلمة على ممال املمادني وال تلأ االحتيماجمات اشمددة   - 3 5

     لية.                                                              للسكان اشليني، ال بد من إجرا  تقييمات   ي ة لالحتياجات والظروف اش
 
                ا بينها، على أن  م                                                                           ولكن مشمممماريع تشممممييد البه الت تية معقدة فهي تسممممتوجب مشمممماركة جهات متعددة مت قة يف   - 4 5

                                                                                                       تكون حسممممنة التخعيب والتنسمممميق. وبالنسممممبة إىل معظم االسممممتثمارات يف البه الت تية الغذائية، فخن تعوير الشممممراكات بني 
                                                                                القعاعني العام واخلاص عامل أساسي لبنا  سالسل قيمة مستدامة لنح األولوية ل نتا  اشلي.

 
                                                           يمة حديثة العهد أن يسممممتخدموا الدخل الزائد لضمممممان أةاط غذائية                                 وميكن للمزارعني املشمممماركني يف سممممالسممممل الق  - 5 5

                              عن طريق شرا  الغذا  يف األسواق.                   أكثر تغذية لعائالصم 
 
                                                                                      ومن أجل ضممممان اسمممتدامة االسمممتثمار على مر الوقر، فخن ظروف العمل يف سمممالسمممل القيمة اجلديدة جيب أن   - 6 5

            ً                                     يغادرون سعًيا إىل وظائف أخرى عقب املرحلة االستهاللية.                                       ً    تكون جذابة وإال فخن املوظ ني املدربني حديثًا قد
 

                                      أمثلة عن االستثمارات في البنية التحتية
 
                                                                                        ً  إن ربب املزارعني أ مم اا انيا ات الصممغرية مبجهز  األغذية، وتوفري نقل املعارف الضممرور  يشممكالن اسممتثمارًا   - 7 5

                   غذو  للمجتمع اشلي.                                                     قد تنجم عنه ت ثريات متعددة إجيابية ومستدامة يف الوضع الت
 

ً                       إن مشاريع البنية الت تية  غرية النعاق، مثل بنا  املعابخ يف املدارس، قد تكون أيًضا م يدة من حيث السماح   - 2 2                                                                           
                                                                                    باملزيد من التدخالت النظامية )مثل برامج التغذية املدرسية( من أجل حتقيق نتائجها املعلوبة.
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                                                   النامية على الوصول إلى حليب منتج محلي ا أفضل جودة                              : مساعدة الزبائن في البلدان  13        المثال
 

                لتنمية األغذية  Tetra Laval                     الجهة المقدمة: مكتب
   حني       6112            لغذا  يف عام                واسممتجابة أل مة ا                                                                                         تواجه بنغالديش  يادة متنامية يف العلب على انليب ومشممتقاته اليت تعتمد عليها يف ما خص االسممترياد.

                                                ومكتبها لتنمية األغذية باالشممم ا  مع شمممركتها الشمممقيقة   Tetra Pak           ً                              تجر به عاملًيا بنسمممبة فاقر الضمممعف، وضمممعر شمممركة                      ارت عر أسمممعار انليب امل
DeLaval  .ومع اضمممممعالع                     ةوذ  احمور األلبانا          PRAN Dairy   يف بنغالديش بدور اجلهة املسمممممؤولة الرئيسمممممية، ركز هذا االسمممممتثمار على الربب بني                                                                    

        ر انليب                                                                                           ً          نتا  األلبان وبني انهزين وعلى االستثمار يف البنية الت تية اشلية إلرسا  سلسلة توريد أكثر استقرارًا وحتسني توف                    أ  اا املزارع اشليني إل
                                    وتقدميه بثمن مقبول لذو  الدخل املتدين.

 
                   ارة الثروة السمممممكية                              ت دة للتنمية الصممممناعية وو                                                                                             أما اجلهات الرئيسممممية األخرى فهي الوكالة السممممويدية الدولية للتعاون من أجل التنمية، ومنظمة األمم امل

           وانيوانية.
 

                                  الدروس الرئيسية/ الرسائل الرئيسية
  الصناعية الرمية.                                                           ميكن إدما  أ  اا انيا ات الصغرية بصورة فعالة ضمن سالسل القيمة                 
 ةا.                           نالة، ر د اكل بقرة وكل مزرع                                                   وينبغي لنتائج املشاريع وت ثريها أن تر د حبذر، ويف هذه ا    
 وينبغي إثبات جدوى املشاريع من جانب القعاع اخلاص أواًل، كما جيب استخدام لويالت املادني لتوسيع املشاريع و يادة                                                   ً         نعاقها.                                                 

 

 

 موجز بالنتائج: التكنولوجيا والبحوث والتطوير -هاء
 

                                                الرسائل الرئيسية المستخلصة من أمثلة االستثمارات 
 
      تعوير                                                                       اجلديدة وتعبيقها، حني تكون مدعومة ببنية حتتية ضرورية وبيئة قانونية تيسر                          من ش ن ابتكار التكنولوجيا   -  59

ً                                   سالسل القيمة اجلديدة، أن توفر فرً ا هامة لت سني انالة التغذوية وضمان          الص ية.                النظم الغذائية                              
 

               التدعيم الحيوي
 

         ً                    مة قادرًا على القضمممممما  على بعن                                              ً           ذكرت بعن املسمممممماامات أن التدعيم انيو  قد يشممممممكل تدخاًل ذا  االسممممممتدا  -  21
ً                                حاالت النقص يف املغذيات الدقيقة. وميكن للتدعيم انيو  أن يكون م يًدا بوجه خاص يف حال اسممممممممممتهدف اشا مممممممممميل                                                              

                                                                                           املوجودة يف النظام الغذائي انايل وهو يف تلك انالة ال يغري  العادات التغذوية أو املمارسات املعتادة.
 
                                                                       األنواع املدعمة من قبل املزارعني، من الضمممرور  بنا  سمممالسمممل قيمة تعمل بشمممكل جيد،                    من أجل تيسمممري اعتماد   -  61

                                                                                                    من خالل شممممراكات بني القعاع العام واخلاص؛ وتوفري اش زات املالية األولية والتدابري املخ ضممممة للمخاطر؛ والعمل ضمممممن 
                       حتديات السوق قصرية األجل                                                                      أفق  م  طويل بشكل كاف مع مشاركة مستدامة على مدى سنوات عدة من أجل ختعي

                               مثل التسعري أو ت اد  املخاطر.
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                                                                                                              : معالجة الجوع المستتر من خالل التدعيم الحيوي عبر االستعانة بالذرة المدعمة بفيتامين أ المزروعة بالطرق التقليدية  14        المثال
 

 HarvestPlus               الجهة المقدمة: 
             ما الذرة وهي                                                                       بشدة يف الناس يف  امبيا و مبابو  ونيجرييا ومجهورية تنزانيا املت دة ومالو . أ                                                 إن سو  التغذية بسبب النقص يف املغذيات الدقيقة يؤثر 

        . ناهيك  ر                                                                                                                 الغذا  األسمماسممي األهم، فتزرع يف معظم األحيان مبوجب الزراعة البعلية، يف حني أن اسممتخدام البذور اشسممنة واألمدة ليس واسممع االنتشمما
   ا.                           ً ثل األسعار مس لة حساسة سياسيً                                 عن أن سلسلة قيمة الذرة معقدة، ول

 
      يتضممممممن   و                              راكات بني القعاع العام واخلاص.                                                               يف بنا  سممممملسممممملة قيمة مسمممممتدامة للذرة املدعمة بال يتامني أ، ع  إقامة شممممم  HarvestPlus            وقد اسمممممتثمرت 
                                       دعوة إىل إدرا  الذرة املدعمة بال يتامني أ   ال  و   (  6 )                                                                       ( إنشا  نظم ك ؤة للبذور وسالالت جديدة من أ ناف الذرة املدعمة بال يتامني أ؛  0 )          االستثمار: 

                 ذور الذرة املدعمة  ب                                                                                 توفري البذور لتجار املنتجات الزراعية ب سعار مدعومة والتعاقد مع  غار املزارعني لتوفري  و   (  4 )                              يف برنامج دعم املدخالت الزراعية؛ 
           ب يتامني أ.

 
                        الجهات الفاعلة الرئيسية

  ًوو العلمية والصناعية يف  امبيا.                   عن املعهد الوط  للب                                     ً و ارات الص ة والزراعة والتعليم فضال                               
 املنظمات غري انكومية مثل املنظمة الدولية للرؤية العاملية و                                                      ProfitPlus   وفيلق السمممممممممممممالم للواليات املت دة والوكالة األملانية للتعاون                                                    

                      امبيا للب وو الزراعية                                                                          التق  و ندوق مبادرة تعزيز التغذية واللجنة الوطنية للغذا  والتغذية ومعهد   
 بعاطا  ل                                                                                                                 مراكز انموعة االسممتشممارية للب وو الزراعية الدولية مثل املركز العاملي لوما  واملعهد الدويل للزراعة املدارية واملركز الدويل ل      

                              ويل لت سني الذرة الص را  والقمح          واملركز الد
 منظمات دولية مثل برنامج األغذية العاملي                                      
 ومؤسستا         Zamseed  و Seedco 

 
                                  الدروس الرئيسية/ الرسائل الرئيسية

 ية  ج                                                                                                            قد تكون تدابري تقاسممم املخاطر مع الشممركات اليت تتوىل الذرة املدعمة بال يتامني أ ضممرورية للنجاح، ولكن ينبغي وضممع اسمم اتي   
                            خرو  من أجل إدارة التوقعات.

  جيات وتوسيعها.              الناجح لالس اتي      ً           سبياًل إىل التن يذ                                                                 وإن بنا  ماركة فريدة للذرة املدعمة بال يتامني أ وان ال عليها يشكالن               
  بالتسمممعري                                                                                                 ً وبوسمممع املشممماركة املتوا ممملة على امتداد سمممنوات عدة أن يسممماعد يف ختعي حتديات السممموق قصمممرية األجل اليت ترتبب مثاًل        

               بت اد  املخاطر.   أو
 .وإن اآلليات اإلقليمية إلطالق اشا يل مهمة لتشجيع التوسع                                                    
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 جدول: المساهمات المختارة   -      خامس ا
 

 المجال الذي تمثل  الجهة المقدمة الجهة المقدمة اإلقليم التركيز عموضالبلدان  نوع االستثمار
         سالسل القيمة

بمممممممرنممممممماممممممممج األغمممممممذيمممممممة المممممممعممممممماملمممممممي،  آسيا باكستان املكمالت الغذائية املنتجة حملياً واملكي  ة مع األذواق اشلية :1 ملثالا
 منظمة دولية، دولة عضو باكستان حكومة

ت عيل السممياسممات الوطنية على املسممتوى اشلي من خالل املدارس  :2 ملثالا
 نوارفضا ات او انقلية للمزارعني 

املممتممعمممممممددة  -بممولمميمم مميممممممما )دولمممممممة 
 القوميات(

أمريكممما الالتينيمممة 
 منظمة دولية مكتب ال او يف بولي يا الكاريأالب ر و 

         التدخالت الزراعية

إنشمممممممممممممما  مدارس للزراعة اإليكولوجية من أجل تشممممممممممممممجيع تدريب  :3 ملثالا
 أفريقيا  مبابو  املزارع للمزارع وخدمات اإلرشاد

منتدى مزارعي اشا مممممممممميل العضمممممممممموية 
أ مممممممممممممم ممممممماا انيممممممما ات الصممممممممممممممغرية 

  مبابو  يف
 انتمع املدين

النهج متعددة أ مممممم اا املصممممممل ة والتشمممممماركية من أجل تصممممممميم  :4 ملثالا
 امارسات  ون ال بة واملياه وتن يذها

، و، ومايل، والنيجرسممممممبوركينا فا
 الوسب األكادميي Wageningenجامعة  أفريقيا ونيجرييا

تشممممجيع امارسممممات الزراعة اإليكولوجية والتجهيز واند من ال اقد  :5 ملثالا
 بعد انصاد

بريو وأثيوبيممممممما وقريغيزسممممممممممممممتمممممممان 
 ونيبالوباكستان 

أمريكممما الالتينيمممة 
 الكمممماريأالب ر و 

 وأفريقيممما واللجنمممة
االقتصمممممممممممممممممممماديمممممممة 
 ألفريقيا وآسيا

نركمممممممات الزراعمممممممة  المممممممدويلاالحتممممممماد 
 انتمع املدين العضوية

التثقيف بشممممممم ن نظافة األغذية ومناولة اخلضمممممممروات بعد انصممممممماد  :6 ملثالا
أمريكممما الالتينيمممة  ال ا يل وتقنيات إنتا  حدائق اخلضروات

 القعاع اخلاص Cargill الكاريأالب ر و 

         الحوكمة والمؤسسات
تعزيز املشمممممممممممممم يمممات العممماممممة اخلضممممممممممممممرا ، وبنممما  ات ممماقمممات إقليميمممة  :7 ملثمممالا

 انتمع الدين، القعاع اخلاص الشبكة الدولية للمناطق اإليكولوجية أوروبا إيعاليا  املنتجني واملستهلكني بني
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 المجال الذي تمثل  الجهة المقدمة الجهة المقدمة اإلقليم التركيز عموضالبلدان  نوع االستثمار
  ومحالت اند من اسممممممممممممممتهال للتغذية الوطنيةاخلعوط التوجيهية  :8 ملثالا

الشمممرق األوسمممب  قعر األمالح والدهون والكافيني
 دولة عضو و ارة الص ة العامة، دولة قعر ومشال أفريقيا

توسمممممممممممممميم املنتجات وفرض الضممممممممممممممرائب عليها من أجل اند من  :9 ملثالا
أمريكممما الالتينيمممة  شيلي استهال  األمالح والدهون غري املشبعة والسعرات انرارية

 دولة عضو و ارة الص ة، شيلي الكاريأالب ر و 

التدخالت على  ممممممعيد الصمممممم ة العامة من أجل خ ن حمتوى  :11 ملثالا
 دولة عضو و ارة الص ة والرفاه والرياضة، هولندا أوروبا هولندا املنتجات من أمالح ودهون غري مشبعة وسعرات حرارية

األهمممداف املشمممممممممممممم كمممة من أجمممل حتسممممممممممممممني االت ممماق العوعي: ا :11 ملثمممالا
 خمممماصبوجممممه  كيز الاخلصمممممممممممممممممائص التغممممذويممممة للمنتجممممات الغممممذائيممممة، مع 

 األط ال.ا على
 القعاع اخلاص Federalimentare أوروبا إيعاليا

حتسممممممممممممممني األمن الغمممذائي والتغمممذو  من خالل اعتمممماد التنوع  :12 ملثمممالا
الو ارة االحتادية للشممممممممممممممؤون اخلارجية،  أفريقيا  امبيا، أوغندا البيولوجي الزراعي والتنوع التغذو  على مستوى األسرة

 دولة عضو سويسرا

         البنية التحتية
مساعدة الزبائن يف البلدان النامية على الو ول إىل حليب منتج  :13 ملثالا

 القعاع اخلاص Tetra Laval آسيا بنغالديش حملياً أفضل جودة

         التكنولوجيا والبحوث والتطوير
اجلوع املسممممممت  من خالل التدعيم انيو  ع  االسممممممتعانة  عاجلةم :14 ملثالا

 بالذرة املدعمة بال يتامني أ املزروعة بالعرق التقليدية
 امممبمميممممممما و مممبمممممممابممو  ونمميممجممرييممممممما 
 معهد للب وو HarvestPlus أفريقيا ومجهوري ة تنزانيا املت دة ومالو 

 


