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الشبك
نبذة عن هذا التشاور
ي

تلخــص هــذه الوثيقــة التشــاور الشــبك حــول «االســتفادة القصــوى مــن أثــر عقــد أ
المــم المتحــدة للعمــل مــن أجــل التغذيــة» الــذي أُجــري ف ي� إطــار المنتــدى
ي
أ
ن أ
ئ
ت
ـت�ن
ش
ـبتم� /أيلــول إىل  16أكتوبــر /ت�يــن الول  .2016وقامــت بتيسـ يـر أعمــال ذلــك التشــاور كريسـ ي
ـذا� والتغذيــة خــال الفــرة مــن  20سـ ب
العالمــي المعـ ي بالمــن الغـ ي
كامبــو ،مــن لجنــة أ
المــم المتحــدة الدائمــة للتغذيــة.
كان الهــدف مــن هــذا التشــاور هــو جمــع مدخــات عــن الســؤال التــال «كيــف يمكــن أن يحقــق عقــد أ
المــم المتحــدة للعمــل مــن أجــل التغذيــة (يشــار إليــه فيــم
ي
بعــد بـــ «العقــد») أهدافــه عــى أفضــل نحــو؟ .أعلنــت الجمعيــة العامــة أ
للمــم المتحــدة عــن عقــد العمــل من أجــل التغذيــة ف ي�  1أبريــل /نيســان  2016دعــوة للإرسع
ف ي� بــذل الجهــود العالميــة لتحقيــق هــدف القضــاء عــى الجــوع وســوء التغذيــة كمــا هــو منصــوص عليــه ف ي� جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة  .2030تضــع الجمعيــة
ـا� المعـن بالتغذيــة مــن حيــث أ
أ
ف
ن
الهميــة.
ـدول الثـ ي
العامــة عقــد المــم المتحــدة ي� ســياق متاابعــة المؤتمــر الـ ي
ي
ـارك� تبــادل توقعاتهــم عــن العقــد ،وتحديــداً عــن كيفيــة مســاهمته ف� إحــداث فــرق ملمــوس ف� تحسـ ي ن
طُلــب مــن المشـ ي ن
ـ� التغذيــة ف ي� بالدهــم .كمــا تضمــن
ي
ي
أ
أ
ف
ف
التشــاور ســؤاال عــن أهــم النشــطة الـ تـى يجــب إدراجهــا � برنامــج عمــل العقــد وعــن النشــطة المطلــوب تنفيذهــا عــى الفــور � بلــدان المشـ ي ن
بالضافــة إىل
ـارك� .إ
ي
ي
ي
االل�امــات وعــن كيفيــة مشــاركة ومســاهمة بعــض المنتديــات مثــل لجنــة أ
ئ
ـ� جــودة ت ز
ذلــك ،تبــادل المســاهمون أفكارهــم حــول كيفيــة تحسـ ي ن
ـذا� العالمــي
ـ
الغ
ـن
ـ
م
ال
ي
وغ�هــا مــن الحـركات والقطاعــات أثنــاء فـ تـرة تنفيــذ العقــد.
واللجنــة الدائمــة للتغذيــة ي

طــوال فـ تـرة التشــاور الـ تـى اســتمرت أربعــة أســابيع ،تبــادل المشــاركون مــن  48بلــداً  119مســاهمة .مقدمــة الموضــوع أ
والســئلة المطروحــة وجميــع المســاهمات
ي
ـالwww.fao.org/fsnforum/ar/activities/discussions/decade_nutrition :
ـ
الت
ـط
ـ
اب
ر
ال
ـى
ـ
ع
ـاور
ـ
بالتش
ـة
ـ
الخاص
ـة
ـ
الصفح
المتلقــاة متاحــة عــى
ي

1

التوقعات عن عقد أ
المم المتحدة للعمل من أجل التغذية
إدراكاً لحقيقــة أن التنميــة المســتقبلية تعتمــد عــى أ
الجيــال القادمــة وقدرتهــا
عــى خــوض حيــاة صحيــة (تومــاس هـ يـر يل ،فرانســيس نجوغونــا ،أميــل هونجبو،
رينالــدو أباظــة ،كليمنــس جولــد ســون) ،رأى المشــاركون أن التغذيــة يجــب أن
تكــون ف ي� مقدمــة أولويــات صانعــي السياســات (تومــاس هـ يـر يل) .واتفقــوا جميعاً
عــى أهميــة اعتمــاد نهــج فعــال لمعالجــة جميــع أشــكال ســوء التغذيــة .ومــن
ثــم ،رحــب الجميــع بالعقــد ترحيب ـاً حــاراً .وتبــادل المشــاركون أ
الفــكار حــول
كيفيــة أن يحــدث العقــد اختالفـاً ف� بلدانهــم ،ويعــرض القســم أ
الخـ يـر ملخصـاً
ُ ِ
ي
بهــذه أ
الفــكار .وعــى المســتوى العالمــي ،قــال البعــض أن «هــدف القضــاء
عــى ســوء التغذيــة بجميــع أشــكالها بحلــول عــام  2030هــو هــدف طمــوح وملــح
ف
ش
�ء [ ]...قابــل للتحقيــق» ،وأن العقــد قــد
ي� الوقــت ذاتــه ،بــل وقبــل كل ي
وصــل ف ي� اللحظــة المناســبة (تعزيــز حركــة التغذيــة) ،وتوفـ يـر منصــة شــاملة
للمســاعدات المعنيــة بالتغذيــة (أتيــكا كامــا) مــن شــأنها أن تقــدم فرصــة
أ
كبــر مــن
كبــرة لوضــع التغذيــة ضمــن أولويــات الجنــدة السياســية (عــدد ي
ي
ـاهم�) .إن الدعــم القــوي الــذي تقدمــه أ
المسـ ي ن
المــم المتحــدة مــن شــأنه أن
يحفــز الــدول عــى النظــر ف ي� تنفيــذ المســاعدات إلثبــات المشــاركة ف ي� العقــد
(لوكيــا يب�ونجــي).
وتوقــع المشــاركون أن يعمــل العقــد عــى حشــد االلـ ت ز
ـرام مــن جميــع القطاعــات
ت
الــى تؤثــر عــى التغذيــة (وزارة الصحــة ف� ي ز
مال�يــا ،روز يال نتــوال ،تشــينارا
ي
ي
ن
أبدريماكنوفــا) وأن يقــود التعــاون المســتدام بـ يـ� الجهــات المعنيــة (المجلــس
ن
ـكو� للدعــوة) .وعــى وجــه التحديــد ،يوفــر
العالمــي للكنائــس -التحالــف المسـ ي
العقــد فرصــة للوفــاء ت ز
باالل�امــات الســابقة المتعلقــة بالتغذيــة (العمــل عــى

ـدول لحـركات الزراعــة
مكافحــة الجــوع ،وصنــدوق إنقــاذ الطفولــة ،واالتحــاد الـ ي
أ
والرشــاد للبلــدان
باســتخدام الســمدة العضويــة) ،ويمكــن أن يقــدم التوجيــه إ
نحــو كيفيــة تحقيــق هــذه ت ز
االل�امــات وتعزيــز التماســك والتنســيق ف ي� مجــاالت
السياســات المختلفــة (عــدد كبـ يـر مــن المسـ ي ن
ـاهم�) .ومــن شــأن مســاهمة العقــد
ف ي� وضــع آليــات فعالــة للمســاءلة أن تســهل رصــد وضمــان التقــدم (صنــدوق
إنقــاذ الطفولــة).
ومــع ذلــك ،أعــرب بعــض المسـ ي ن
ـاهم� عــن عــدم ثقتهــم ف ي� إمكانــات العقــد،
فالتغــر لــن يحــدث مــن خــال ت ز
الســياس رفيــع المســتوى وحــده،
االلــرام
ي
ي
ت
الج ـراءات واالســراتيجيات ،بــل يجــب
وال مــن خــال مجموعــة مفروضــة مــن إ
أن ينطــوي إحــداث فــرق ملحــوظ عــى شإ�اك منظمــات المجتمــع المــد�ن
ي
ت
إيجــا� عــى الحكومــات (كالوديــو
الــى تؤثــر بشــكل
بي
والحــركات االجتماعيــة ي
ســكوفتان) .ف� هــذا الســياق ،أشــار عــدد مــن المشـ ي ن
ـارك� إىل المبــادرات الســابقة
ي
ت
ـى لــم تحقــق ســوى القليــل مــن النتائــج (كالوديــو ســكوفتان ،ويلمــا فريــري
الـ ي
تز
ـياس بمعالجــة ســوء
زالدومبيــدي ،ومحمــد مولــود) .بالفعــل هنــاك الــرام سـ ي
ت
ـ� الفعــال .وحــى يتمكــن العقــد مــن
التغذيــة ،ولكنــه يفتقــر إىل التنفيــذ الفعـ ي
ت
ـذا� ،والقيــادة
إحــداث فارقــا كبـ يـر ،يلــزم توافــر قــدراً كبـ يـراً مــن االســتقالل الـ ي
الديناميكيــة ،وفريــق مــن المهنيـ ي ن
ـ� متعــددي التخصصــات ،ولجنــة تقنيــة قويــة
ومــوارد ماليــة كبــرة لتنفيــذ أ
ف
النشــطة الواعــدة «الرئيســية» � البلــدان ت ز
المل�مــة.
ي
ي
ـ� ،يعـن ي ذلــك أيضـاً االســتناد إىل (حركــة تعزيــز التغذيــة،
ـ
العم
وعــى الجانــب
ي
أ
أنــدرو ماكميــان) مختلــف المبــادرات ذات الهــداف المماثلــة خــال الســنوات
أ
الخـ يـرة (أنــدرو ماكميــان) والجمــع بينهــا بــدال مــن التنافــس معهــا.

تنفيذ العقد :النهج أ
والنشطة
تبــادل المشــاركون مجموعــة واســعة مــن أ
الفــكار حــول الشــكل الــذي ينبغــي
أن يكــون عليــه العقــد .وبوجــه عــام ،شــدد المشــاركون عــى ض�ورة النظــر
ف ي� مشــهد التغذيــة الــذي ال يتوقــف عــن التطــور ،مصحوب ـاً ببعــض القضايــا
الناشــئة مثــل تعديــل أ
النمــاط الغذائيــة والتحـ ضـر وآثــار التغـ يـر المناخــي عــى
وفــرة الغــذاء .كمــا أبــرزوا تحديــداً ض�ورة أن يكــون نهــج برنامــج العمــل آ
كال ت ي�:

والحمايــة االجتماعيــة والتمويــل والتنميــة االقتصاديــة والتجــارة
والعــام وشــئون المسـ ي ن
ـتهلك� (العمــل عــى
واالســتثمار والتخطيــط إ
أ
ش
ـدول للطعمــة والم�وبــات ،برينــدا
مكافحــة الجــوع ،التحالــف الـ ي
شــنييت ناماجوميــا ،كريســتينا نياغــا ،ويلتونجرهــف ،حركــة تعزيــز
التغذيــة) .وينبغــي أن تركــز أ
المــم المتحــدة عــى تعزيــز العمــل
متعــددة القطاعــات (برينــدا شــنييت ناماجوميــا) مــن خــال تعزيــز
وترســيخ إطــار «توحيــد أ
الداء» ودعــم المؤسســات المحليــة ف ي� تنفيــذ
المشــاريع بصــورة مشـ تـركة (إســحاق بايــور) .وينبغــي أن يضــع النهــج
الشــامل ف ي� االعتبــار تكاليــف وفوائــد المســاعدات المتعلقــة بالصحــة
والبيئــة والزراعــة واالقتصــاد (بــات فاندركــوي).
قائــم عــى الحقــوق .تقــع عــى عاتقنــا مســئولية مشـ تـركة تتمثــل
ف
النســان (المجلــس العالمــي للكنائــس -التحالــف
ي� حمايــة حقــوق إ
ن
ـكو� للدعــوة ،بــات فاندركــوي ،العمــل عــى مكافحــة الجــوع).
المسـ ي
ومــع وضــع عــدم القابليــة للتجزئــة ف ي� االعتبــار ،يمكــن معالجــة ســوء
التغذيــة بحمايــة حقــوق الجميــع (المجلــس العالمــي للكنائــس-
ن
ت
النســان
المســكو� للدعــوة)
التحالــف
واالعــراف بمبــادئ حقــوق إ
ي
(ويلتونجرهــف) .كمــا يتطلــب ذلــك تحديــد أدوار ومســئوليات
أصحــاب المطالبــة والجهــات المســئولة .وينبغــي تمكـ ي ن
ـ� أصحــاب
الجــراءات
المطالبــة مــن تعبئــة جهودهــم لتوجيــه أولويــات إ
(كالوديــو ســكوفتان).

•

شــمولياً ومتكامــا .ينبغــي وضــع جميــع أشــكال ســوء التغذيــة ف ي�
االعتبــار :نقــص التغذيــة (بمــا ف ي� ذلــك التقــزم والهــزال ونقــص
المغذيــات الدقيقــة) ،وزيــادة الــوزن والســمنة (لينــدي فينالســون،
وماريــا ت
كون�يــراس ،العمــل عــى مكافحــة الجــوع ،حركــة تعزيــز
التغذيــة) .كمــا يعـن تطبيــق نهجـاً شــمولياً معالجــة أ
الســباب الكامنة
ي
وراء ســوء التغذيــة (العمــل ضــد الجــوع ،فرانســيس نجوغونــا،
تومــاس أموجــو وأوبامــا) ،وليــس مجــرد اســتجابة ف ي� حــاالت الطــوارئ
(فرانســيس نجوغونــا) .وهــذا يســتلزم شإ�اك جميــع أصحــاب
ـ� مــن القطاعـ ي ن
المصلحــة المعنيـ ي ن
ـ� العــام والخــاص وتعزيــز الروابط
أ
متعــددة القطاعــات ،نظــراً لن العمــل ت
الم�ابــط (ويلتونجرهــف،
وزارة الصحــة ف� ي ز
مال�يــا ،جاكســون تومويــن ،موقــع كوكريــن
ي
نيوتريشــن ،العمــل عــى مكافحــة الجــوع) والتكامــل فيمــا ي ن
بــ�
القطاعــات (العمــل عــى مكافحــة الجــوع ،بيبيانــا موســايا ،وجمعيــة
وتــر إيــد) مــن أ
المــور المطلوبــة ف ي� مجــال الغــذاء والزراعــة والصحــة
والميــاه والــرف الصحــي والبيئــة والتعليــم والنــوع االجتماعــي

•

2

•

قائــم عــى أ
الدلــة .ينبغــي أن يكــون صنــاع القــرار عــى اتصــال
الوســاط أ
الكاديمــي .وبعيــداً عــن أ
بالمجتمــع أ
الكاديميــة ،ال بــد مــن
ش
ـ� حـ تـى
توافــر الخـ بـرات الناجحــة والمعرفــة المبــا�ة بالواقــع المحـ ي
يمكــن فهــم مــدى نجــاح أو إخفــاق المســاعدات (ويلمــا فريــري
زالدومبايــد ،وســتيال كيمامبــو) .ويمكــن إنشــاء قاعــدة بيانــات عــن
دراســات الحالــة تُســتخدم ف ي� تحليــل مــدى مالئمــة المســاعدات
وزيادتهــا أو تقليصهــا (التحالــف الــدول أ
للطعمــة ش
والم�وبــات).
ي

أ
ت
ت
ـى يجــب
إ
بالضافــة إىل مــا ســبق ،تبــادل المشــاركون مق�حــات عــن النشــطة الـ ي
تنفيذهــا مــن أجــل تســهيل التنفيــذ (الناجــح) للمســاعدات .كمــا ركــزوا عــى
االحتياجــات التاليــة:

•
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ين
تحس� التعريفات ذات الصلة بالتغذية:
– –ينبغــي أن تربــط التغذيــة النــاس أ
بالنظمــة الغذائيــة بشــكل
واضــح .وينبغــي أن يتــم ت
ال�كـ ي ز
ـر عــى التغذيــة الصحيــة العامــة،
ـر عــى أ
وبالضافــة إىل الجوانــب الصحيــة ،ينبغــي ت
ال�كـ ي ز
البعــاد
إ
ز
ن
المجتمعيــة البيئيــة (هيلـ يـ� دلـ يـرل).
ئ
ـذا� وإجـراء تصنيــف
– –ينبغــي وضــع تعريــف أفضــل للنظــام الغـ ي
نموذجــي للنظــم الغذائيــة .تمثلــت أول أ
الفــكار عــن النظــم
الغذائيــة ف� النمــوذج الصناعــي لتوفــر أ
الطعمــة وتوزيعهــا،
ي
ي
ف� ي ن
الصغــرة .ومــن شــأن
حــ� يتــم إنتاجهــا غالبــاً ف ي� المــزارع
ي
ي
أ
التعريــف الفضــل أن يضمــن تقييــم أفضــل لتحــوالت النظــم

•

التخــ� عــن أي أحــد» (صنــدوق إنقــاذ الطفولــة،
شــامال« .عــدم
ي
حركــة تعزيــز التغذيــة) والوصــول إىل مــا يصعــب الوصــول إليــه
أوال (حركــة تعزيــز التغذيــة) .ينبغــي أن يشــجع العقــد عــى زيــادة
ت
ال� ي ز
كــر عــى العدالــة وتســليط الضــوء عــى أهميــة خلــق بيئــة
تمكينيــة بهــدف تنــاول احتياجــات الفئــات الضعيفــة والمهمشــة
والمســتبعدة (العمــل عــى مكافحــة الجــوع) .ومــن أجــل الوصــول إىل
جميــع أ
الشــخاص ،وال ســيما إىل الشــباب الذيــن يعانــون مــن حالــة
انعــدام أ
ئ
الغــذا� ،يمكــن اســتخدام المنتديــات الرقميــة.
المــن
ي
وتوفــر وســائل التواصــل االجتماعــي الطريقــة أ
الكـ ثـر فعاليــة ورسعــة
والقــل تكلفــة وســيلة ل ش�اك أصحــاب المصلحــة وجمــع أ
أ
الفــكار
إ
حــول كيفيــة معالجــة مشــاكل التغذيــة (تريشــيا كالنــدر).
الشــخاص أ
تمكــ� أ
كــر ض
ال ث
ين
تــرراً مــن
النســان .ينبغــي
محــوره إ
المشــاركة ف ي� تصميــم وتنفيــذ ورصــد المســاعدات التغذويــة
(ويلتونجرهــف).
محــدد الســياق (التحالــف الــدول أ
للطعمــة ش
والم�وبــات) .ال بــد
ي
محــ� تشــارك فيــه جميــع الجهــات الفاعلــة
مــن العمــل بنهــج
ي
(فلورنســا عقــال ،وبــاري مارجيتــس ،واميــل هونجبــو) .ينبغــي اتبــاع
مبــادئ مشـ تـركة لتوجيــه وضــع وتنفيــذ االسـ تـراتيجيات المحليــة ،ولكن
ينبغــي أن تكــون االسـ تـراتيجيات محــددة الســياق وتســتند إىل أ
الدوات
والمســاعدات القائمــة (فلورنســا عقــال).

•

الغذائيــة (ديانــا يل ســميث).
االســتثمار ف ي� البحــوث ،لتحقيــق عــدة أهــداف منهــا عــى ســبيل
المثــال:
ف
– –تحديــد أولويــات مســاعدة الــدول ي� ضمــان تماســك وترابــط
السياســات العامــة (موقــع كوكريــن نيوتريشــن).

– –تكويــن فكــرة أفضــل عــن فعاليــة مســاعدات التغذيــة القائمــة
الســلوك
بالتغــر
بالبــاغ
عــى النظــم الغذائيــة مصحوبــة إ
ي
ي
(هيلــ� ي ز
ين
دلــرل).
– –اكتشــاف نهــج جديــدة لتقييــم جــدوى المســاعدات المســتهدفة
ف
العــدادت ،عــن طريــق إجــراء دراســات متعــددة
ي� مختلــف إ
البلــدان (رينــوكا جاياتيســا).
ت
الــى يعتمــد عليهــا
– –تســليط الضــوء عــى النظــم الغذائيــة ي
ف
أصحــاب الحيــازات الصغـ يـرة لكســب قوتهــم ي� تحولهــم نحــو
النظــم الغذائيــة الســوقية (ديانــا يل ســميث).
ت
ـى تســاعد عــى فهــن
– –تســليط الضــوء عــى أهــم المتغـ يـرات الـ ي
تأثـ يـر السياســات الزراعيــة عــى الحصــول عــى الغــذاء والتغذيــة
لختلــف الفئــات الســكانية (ديانــا يل ســميث).
الج ـراءات الفعالــة ذات
جمــع المعلومــات ذات الصلــة .لتحديــد إ
المـ ش
ـؤ�ات القابلــة للقيــاس ،فــا بــد مــن إج ـراء دراســات اجتماعيــة
وبالضافــة إىل ذلــك ،ينبغــي
واقتصاديــة مبدئيــة (اميــل هونجبــو) .إ
ن
فــ� الســون)
جمــع البيانــات عــن انتشــار ســوء التغذيــة (لينــدي ي
ئ
الغــذا� (إريــك بوي-غاليغــو).
واالســتهالك
ي
التميــر ي ن
يز
الجــراءات المختصــة بالتغذيــة وتلــك
تقييــم أثــر
بــ� إ
الجــراءات المتأثــرة
تكــون
أن
المحتمــل
مــن
بالتغذيــة.
المتأثــرة
إ

•
•

•

•

ـ� بــدال من اتبــاع نهج
عمليـاً .ينبغــي أن يعتمــد العقــد عــى نهــج عمـ ي
أ
ـدول لحـركات الزراعــة باســتخدام
قائــم عــى الحــداث( ،االتحــاد الـ ي
أ
الســمدة العضويــة) .وهنــاك فجــوة كبـ يـرة بـ ي ن
ـ� التطــورات العلميــة
الخــرة إىل عمــل (ويلمــا فريــري
وحــل المشــكالت :ينبغــي تحــول
ب
زالدومبايــد).

•
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بالتغذيــة ث
أكــر فعاليــة؛ نظــراً لمعالجتهــا ألســباب ســوء التغذيــة
ت
ـ� ديليــل) ويتعـ ي ن
(هيلـ ي ن
ـ� أن تكــون إحــدى االســراتيجيات الرئيســية
ت
ش
ـال والحمايــة
ـى تعمــل عــى إ�اك قطاعــات الزراعــة إ
والدمــاج المـ ي
الـ ي
توفــر الميــاه وخدمــات الــرف
المجتمعيــة والتعليــم إىل جانــب ي
الصحــي والنظافــة الصحيــة للجميــع .وعــى وجــه التحديــد ،ســتكون
الج ـراءات مــن العوامــل الحاســمة ف ي� تعزيــز التصــدي لســوء
هــذه إ
ت
الجــراءات المختصــة
التغذيــة (مســاهمة مــن اســراليا) .إال أن إ
بالتغذيــة هــي أ
ال ث
كــر شــعبية ي ن
ثــم
بــ� الجهــات المانحــة؛ ومــن ّ
ت
ين
الــى
يتعــ� عــى العقــد أن يقــدم المشــورة الواضحــة والمــوارد ي
ـدول
مــن شــأنها إعــداد المســاعدات المتأثــرة بالتغذيــة (االتحــاد الـ ي
لحــركات الزراعــة باســتخدام أ
الســمدة العضويــة).
تعزيــز القــدرة والقــوة العاملــة ف ي� مجــال التغذيــة .لــم يتــم
ف
ين
ين
العاملــ� ف ي�
المتعلمــ�
بخــرات
االســتفادة عــى النحــو
الــوا� ب
ي
مجــال التغذيــة والصحــة (ليديــا بـراون) .فــا بــد مــن تعزيــز القــوى
العاملــة بالتعــاون الوثيــق مــع الجامعــات المحليــة بهــدف الوصــول
ين
حــ� ي ن
إىل تعزيــز مؤســ� مســتدام .ف� ي ن
المختصــ�
يتعــ� تدريــب
ي
ي
وتحريرهــم مــن الالمركزيــة مــن أجــل تدريــب أ
ـ� الصحيـ ي ن
الخصائيـ ي ن
ـ�
ين
ين
ين
(هيلــ� ديليــل).
العاملــ� ف ي� مجــال التغذيــة
المجتمعيــ�

(جينيفــر ديــاس) .وال بــد مــن وضــع الجوانــب التاليــة ف ي� االعتبــار
عنــد وضــع المســاعدات:
النتاجيــة (ماريشــا تيســيما ،محمــد مولــود) :ينبغــي شإ�اك
– – إ
أ
ف
ال�امــج الحكوميــة ،فضـا ً عــن تشــجيع الفـراد
المــاك ي� ب
صغــار ُ
الغذيــة مــن أجــل المعيشــة ،أ
عــى إنتــاج أ
المــر الــذي يمكــن
تحقيقــه عــن طريــق دعــم المدخــات أ
الساســية (ســيمون أونيــا).
ُ
ت
ـى يمكــن تحســينها مــن خــال التكنولوجيــات الثوريــة
– –الكفــاءة الـ ي
مثــل التعديــل الجي ـن ي الــذي يســبقه إج ـراء تقييمــات للســامة
(ألكســندر كايجورودســييف).
ين
تحســ� حالــة التغذيــة
– –تنــوع المحاصيــل الــذي مــن شــأنه

•

(كيــت جوديــن).
الــى تســاعد �ف
ت
ي
– –الممارســات الذكيــة مناخيــاً (ليديــا بــراون) ي
الحفــاظ عــى الميــاه (بيبيانــا موســايا).
ين
النتــاج الصناعــي،
– –
التمكــ� الــذي ينطــوي عــى التحــول مــن إ
المدخــات الخارجيــة
الــذي يتســم باالعتمــاد
العــال عــى ُ
ي
الحاديــة تجــاه أ
واالســتناد إىل الثقافــة أ
النظمــة المســتدامة الــىت
ي
ين
مــن شــأنها أيضــاً
المــاك (االتحــاد
تحســ� إنتاجيــة صغــار ُ
أ
الــدول لحــركات الزراعــة باســتخدام الســمدة العضويــة).
ي
– –النــوع االجتماعــي والشــباب ،ال بــد مــن ت
ال� ي ز
أكــر
كــر بشــكل ب
النــاث (كيــت جوديــن)؛ فضــا ً عــن
المــاك مــن إ
عــى صغــار ُ
ف
ت
تحفـ ي ز
ـر الشــباب عــى االشــراك ي� عمليــة الزراعــة (ليديــا بـراون،
محمــد مولــود ،الل مانافــادو).

أ
ت
ت
ـى ال بــد
ـى تــدور حــول مختلــف المجــاالت الـ ي
كمــا تبــادل المشــاركون الفــكار الـ ي
الجـراءات فيهــا ،ومنهــا عــى ســبيل المثــال ال الحــر:
مــن اتخــاذ إ

•

أ
ئ
ـذا� .قبــل التطــرق إىل التغذيــة ،يتوجــب علينــا ف ي� البدايــة
المــن الغـ ي
أ
ئ
ـذا� .فالفق ـراء ال ينشــغلون إال
معالجــة مشــكلة انعــدام المــن الغـ ي
وبالتــال ،يعــد
بالحصــول عــى الوجبــة اليوميــة (ســيمون أونيــا)،
ي
ـ� (االقتصــادي) مــن أ
التمكـ ي ن
المــور الحاســمة ف ي� هــذا الصــدد (بيبيانــا
موســايا ،االتحــاد الــدول لحــركات الزراعــة باســتخدام أ
الســمدة
ي
العضويــة) .فالفقــر مــن العقبــات الرئيســية ت
الــى تعــوق معالجــة
ي
مشــكلة ســوء التغذيــة (بيبيانــا موســايا).
ســامة أ
الغذيــة .يجــب أن تشــتمل أ
النظمــة الغذائيــة عــى إدارة

•

صارمــة للســامة الغذائيــة وقــدرات تقييميــة مــن شــأنها اكتشــاف
المشــاكل ف ي� المنظومــة الغذائيــة ككل (ج .ب .كــوردارو) .وعــاو ًة
عــى ذلــك ،تمثــل االغذيــة المغشوشــة ،تحديــداً ف ي� الــدول الناميــة،
مشــكلة بــارزة؛ لــذا ينبغــي وضــع مبــادئ توجيهيــة حــول كيفيــة
معالجــة هــذه المشــكلة (د .أمــان هللا) .فعــى ســبيل المثــال ،تشــكل
أ
ت
ـى يعدهــا البائعــون الجائلــون جــزءاً مهم ـاً مــن الغــذاء
الطعمــة الـ ي
للطفــال (التالميــذ)؛ إال أن هــذه أ
المعتــاد أ
الطعمــة ُمعــدة بشــكل
سـ ي ئ
ـى نتيجــة الفتقــار للمعرفــة بشــأن التغذيــة وممارســات النظافــة
الصحيــة (إســحاق بايــور).

•

فقــدان المــواد الغذائيــة وهدرهــا (نســتله) .ينبغــي تقديــم الدعــم
السـ تـراتيجيات الحــد مــن فقــدان المــواد الغذائيــة وهدرهــا؛ بهــدف
النظمــة الغذائيــة المســتدامة إىل جانــب التعزيــز مــن أ
تدعيــم أ
المــن
ئ
ـذا� والتغــذوي (ســتيال كيمامبــو).
الغـ ي
تحســ� الربــط ي ن
ين
بــ� المســاعدات
الزراعــة .بوجــه عــام ،ينبغــي
ت
الزراعيــة وأولويــات التغذيــة (مارييــا كون�يــراس ،إريــك بــوي
غاليغــو) .وعــى مــدار العقــد ،البــد مــن صــب ت
ال� ي ز
كــر عــى
ين
المــاك
احتياجــات
المنتجــ� (محمــد مولــود) وبخاصــة صغــار ُ
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(الحيويــة) ينقــل بــؤرة االهتمــام ت
وال� ي ز
حــددات
الم ّ
كــر بعيــداً عــن ُ
االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية لســوء التغذيــة ،أي أن الحلــول
المســتدامة لــن تنتــج عــن جانــب العــرض (كالوديــو شــوفتان).
تنــوع أ
النظمــة الغذائيــة .تعــد زيــادة توافــر مجموعــة متنوعــة مــن
الطعمــة والحصــول عليهــا مــن أ
أ
المــور الحاســمة ،خاصــةً ف ي� البلــدان
الــدول لحــركات الزراعــة باســتخدام
محــدودة الدخــل (االتحــاد
ي
أ
ئ
ن
ـذا� أن يضمــن
الســمدة العضويــة) .حيــث يتعـ يـ� عــى إ
النتــاج الغـ ي
وبالتال ،ال ينبغــي أن يكون
تنــوع الحميــات الغذائيــة (فكتــور أوينــو)؛
ي
هنــاك ي ز
تركــر رصيــح عــى الزراعــة أحاديــة المحصــول للمحاصيــل
أ
ف
الساســية أو ت
حــى التخصــص ي� مجموعــة رئيســية مــن الحبــوب
أو إنتــاج المحاصيــل النقديــة عــى حســاب المــواد الغذائيــة ذات
النســبة العاليــة مــن التغذيــة .وتدعــو الحاجــة إىل وجــود سياســات
داعمــة لتنــوع الحميــات الغذائيــة ت
مق�نــةً بالحلــول الموضوعــة عــى
ف
ئ
ـنزل إىل جانــب
ـ� ،بمــا ي� ذلــك إ
النتــاج الغـ ي
ـذا� المـ ي
الصعيــد المحـ ي
أ
وصــول أكـ بـر قــدر مــن التكامــل للطعمــة المغذيــة المتوفــرة محلي ـاً
إىل داخــل أ
الــدول لحــركات الزراعــة
النظمــة الســوقية (االتحــاد
ي
باســتخدام أ
الســمدة العضويــة).
ئ
ـذا� .ينبغــي نـ شـر المعلومــات حــول أهميــة الحميــات
التثقيــف الغـ ي
الغذائيــة والمبــادئ التوجيهيــة الغذائيــة ي ن
بــ� العامــة (تومــاس

الماشــية .قطــاع تصنيــع الماشــية لــه العديــد مــن العواقــب الســلبية
حيــث يــؤدي إىل تقليــص فــرص العمالــة أ
(المــر الــذي يؤثــر بالســلب
أ
ئ
ـذا�) (مارتــن زرفــاس) فض ـا ً عــن انخفــاض القيمــة
عــى المــن الغـ ي
المصنعــة مــن حيوانــات
الغذائيــة للمنتجــات عــن تلــك المنتجــات ُ
أ
تــم تســمينها ف ي� ســياق عضــوي ،كمــا أن التعويــل عــى العــاف
عاليــة الطاقــة يعــن ي اســتخدام مــوارد يمكــن االســتعانة بهــا ف ي�
تغذيــة البـ شـر .وبعيــداً عــن أ
النظمــة الزراعيــة الكثيفــة فــإن تقديــم
الدعــم للم ـزارع صغـ يـرة الحجــم مــن شــأنه معالجــة مشــكلة ســوء
ف
المصنعــة
التغذيــة المرتبطــة بـ إ
ـالرساف ي� اســتهالك هــذه المنتجــات ُ
مــن الحيوانــات وســوء التغذيــة مــن حيــث نقــص التغذيــة .فالحــوار
تأثــر الجهــات
المتفــق عليهــا إىل جانــب إدارة ي
المفتــوح واللغــة ُ
ت
الــى مــن شــأنها تفاقــم مشــكلة ســوء التغذيــة كلهــا مــن
الفاعلــة ي
أ
المــور ال�ض وريــة (مزرعــة كومباشــن إن وورلــد فارمنــغ) ف� حـ ي ن
ـ� أن
ي
أ
النظمــة الغذائيــة المتكونــة مــن النباتــات مــن الســهل اســتدامتها
(بــات فاندركــوي) كمــا أنهــا أرخــص وال بــد مــن أخذهــا بعـ ي ن
ـ� االعتبــار
أ
ئ
ـذا� (مارتــن زرفــاس).
عنــد معالجــة قضيــة المــن الغـ ي
تغذيــة أ
الم والطفــل (جيســيكا جــون ،تشــينارا أبــدراي ماكونوفــا).
اللــف يــوم أ
ـ� التشــديد عــى أهميــة التغذيــة خــال فـ تـرة أ
يتعـ ي ن
الوىل
ٍ
مال�يــا) ،عــى وجــه التحديــد �ف
مــن حيــاة الطفــل (وزارة الصحــة ،ي ز
ي
الحــد مــن خطــر التقــزم .فالحاجــة تدعــو إىل جهــود خاصــة مــن
شــأنها تعزيــز التغذيــة بالنســبة لفئــة للنســاء المعرضــة للمخاطــر
تحســ� الرعايــة أ
ين
للمهــات والمواليــد
ف ي� ســن الخصوبــة ،إىل جانــب
أ
والطفــال مثــل الفحوصــات الطبيــة لمــا قبــل الــوالدة والرضاعــة
(مســاهمة مــن أسـ تـراليا).
إثــراء أ
الغذيــة يُعــد واحــداً مــن ث
أكــر المســاعدات فعاليــة مــن
حيــث التكلفــة بهــدف معالجــة صــور النقــص ف ي� الفيتامينــات
والمعــادن (كرســتينا كــراوس) عــى النحــو المالئــم مــن خــال
الغذيــة أ
ـ� أ
الساســية الواســعة االنتشــار بـ ي ن
تحسـ ي ن
ـ� أوســاط الطبقــات
أ
الفقـ يـرة (إريــك بــوي غاليغــو) .غـ يـر أن اسـ تـراتيجيات إث ـراء الغذيــة
بالحديــد /حمــض الفوليــك لــم تنجــح (برونــو كيســت�ن ) ،وبصــورة
اســراتيجيات إثــراء أ
عامــة فــإن ت
الغذيــة ال تكــون عــاد ًة ف ي� متنــاول
أ
الرس المعيشــية الزراعيــة الضعيفــة ،كمــا أنهــا تتســم باالســتدامة
ين
المســتهلك� ألي تكاليــف (إريــك بــوي غاليغــو) .إال أن
دون تكبــد
التدابــر الصارمــة
المســاعدات المجتمعيــة أو الغذائيــة إىل جانــب
ي
لتقليــص صــور التفــاوت والراميــة إىل معالجــة مشــكلة الفقــر عــاد ًة
مــا تكــون ث
أكــر مالءمــة للوضــع (كالوديــو شــوفتان).
ت
االســراتيجيات
هــر يل) هــي إحــدى
التقويــة البيولوجيــة (تومــاس ي
أ
أ
ت
ـى تســتهدف الشــخاص الذيــن يفتقــرون
المكملــة إلث ـراء الغذيــة الـ ي
إىل الحصــول عــى أ
الطعمــة المعــززة .كمــا أنهــا تعمــل عــى
أ
ين
المــداد اليومــي مــن المغذيــات الساســية لجميــع أفــراد
تحســ� إ
أ
أ
الرس المعيشــية وتعــزز المحاصيــل؛ نظ ـر ًا لن التقويــة البيولوجيــة
للطعمــة الـ تـى ينتجهــا أ
أ
الف ـراد ويســتهلكونها بالفعــل بكميــات كبـ يـرة
ي
تُعــد مــن الطــرق المســتدامة والمقبولــة ثقافيـاً والفعالــة مــن حيــث
التكلفــة (إريــك بــوي غاليغــو) .ومــع ذلــك ،ينبغــي أن تســتند عمليــة
ـ� تحقــق عــدة فوائــد منهــا الوقايــة
الرصــد عــى أســس ممنهجــة لـ ي
مــن خطــر الُســمية ذات العواقــب مرتفعــة التكلفــة (كيــت جوديــن).
غــر المضمــون عــى التقويــة
وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن التأكيــد ي

•

•

•

ام�يــز دي بينيــا) وعــى وجــه التحديــد التجمعــات
هـ يـر يل ،دوريــس ر ي
الســكانية الضعيفــة (كليمينــس جولدســون) وذلــك باســتخدام
العالميــة (تومــاس هـ يـر يل) .ويعــد تعليــم الم ـرأة
مختلــف القنــوات إ
أ
عــى وجــه التحديــد مــن المــور المهمــة؛ حيــث أنهــا تقــوم بتحضـ يـر
أ
ـاس إيغــوي أوســكار) .وعــاوة عــى
الطعمــة بصــورة أساســية (أوبـ ي
أ
غــر الصحيــة ف ي� المــدارس
ذلــك ،ال ينبغــي تقديــم الطعمــة ي
(كليمينــس جولدســون) وال بــد أن تشــتمل المناهــج الدراســية عــى
موضــوع التغذيــة باعتبارهــا مــادة دراســية منفصلــة (روز يال أنتــوال،
هــر يل ،كليمينــس جولدســون).
شــينارا أبــدراي ماكونوفــا ،تومــاس ي
وختامــاً ،البــد مــن إحالــة أ
الشــخاص الــذي يعانــون مــن أمــراض
ئ
ـا� تغذيــة حـ تـى يســاعدهم عــى التكيــف
مرتبطــة بالتغذيــة إىل أخصـ ي
ام�يــز دي بينيــا).
مــع مــا يعانونــه مــن أم ـراض (دوريــس ر ي
ش
الســلوك .ينبغــي تطويــر حمــات التوعيــة
والتغيــر
نــر الوعــي
ي
ي
لتغيــر
العامــة (روز يال أنتــوال ،الوال لقمــان) وأســاليب التواصــل
ي
الســلوك؛ وذك مــن أجــل تغيـ يـر أنمــاط المعيشــة غـ يـر الصحيــة (وزارة
مال�يــا ،التحالــف الــدول أ
والم�وبــات) .فيتعـ ي ن
الصحــة ،ي ز
للطعمــة ش
ـ�
ي
أ
عليهــا ،عــى ســبيل المثــال ،أن تقــوم بإحيــاء الممارســات الصليــة
المهجــورة المتعلقــة بالتغذيــة (فكتــور أوينــو) إىل جانــب التشــجيع
عــى القيــام بالتمرينــات البدنيــة ف ي� المناهــج الدراســية (كليمينــس
ين
جولدســون) .وعــى الرغــم مــن ذلــك ،شــدد أحــد
المشــارك�
ت ز
ـلوك م ـراراً وتك ـراراً يلقــي
عــى أن ال�كـ يـر عــى حمــات التغيـ يـر السـ ي
أ
ف
بالمســئولية عــى الفــرد � ،حـ ي ن
ـ� أن الدعايــة وهيــكل أســعار الطعمــة
ي
أ
المصنعــة بطريقــة مبالــغ فيهــا هــي اليــد االّثمــة وراء المــر بأكملــه
(كالوديو شوفتان).

•

•

•
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ين
تحس� جودة ت ز
االل�امات
•

«االل�امــات أ
وأشــار المشــاركون إىل أن ت ز
والنشــطة  ...ينبغــي أن تبــدأ بالـ ضـرورة
أ
ف
الخالقيــة والقانونيــة للحفــاظ عــى الحــق ي� الغــذاء والتغذيــة» (صنــدوق إنقــاذ
الرادة السياســية مطلوبــة للوفــاء ت ز
باالل�امــات
الطفولــة) .ومــع ذلــك ،فــا تـزال إ
ف
(كومــان أســيجنون) وال بــد مــن ضــخ االســتثمارات ي� هــذا القطــاع؛ كمــا ينبغــي
أ
ئ
ـذا� والتغذيــة (جــورج
تخصيــص جــزء كبـ يـر مــن الموازنــة المخصصــة للمــن الغـ ي
ت
ال� لــم تحــدد أهدافها
بازونغــو) .وفضــا عــن ذلــك ،ينبغــي أن تهتــم البلــدان ي
الوطنيــة للتغذيــة بهــذا أ
المــر ،آخــذة ف ي� اعتبارهــا الســياق الوط ـن ي والتنســيق
بـ ي ن
ـ� أطــر العمــل ذات الصلــة (مثــل أهــداف جمعيــة الصحــة العالميــة بشــأن
وال�امــات المؤتمــر الــدول الثـ ن
ـا� المعـن
التغذيــة وأهــداف التنميــة المســتدامة زت
ي
ي
ي
ن
ـ� عــن أحــد لضمــان التقــدم للجميــع
بالتغذيــة) مــع تب ـ ي مبــدأ عــدم التخـ ي
(صنــدوق إنقــاذ الطفولــة).
ينبغــي لجميــع القطاعــات المعنيــة أن تدمــج أهــداف التغذيــة ف ي� سياســاتها
(وزارة الصحــة ،ي ز
مال�يــا ،جاكســون توموايــن ،ســتيال كيمامبــو) .وال بــد مــن

إعــداد مســتودع لجميــع ت ز
االل�امــات المتعلقــة بالتغذيــة باعتبارهــا
جــزء مــن عقــد أ
المــم المتحــدة للعمــل مــن أجــل التغذيــة.
إصــدار تقاريــر ســنوية ي ن
تبــ� بوضــوح مــدى التقــدم المحــرز ف ي�
الــدول
أهــداف جمعيــة الصحــة العالميــة وإطــار عمــل المؤتمــر
ي
ن
الثــا� المعــن ي بالتغذيــة.
ي
ن
ـياس رفيــع المســتوى المعـ ي
عقــد صــات وثيقــة مــع المنتــدى السـ ي
بمراقبــة أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالتغذيــة.
ت
واالعــراف بــدور منظمــات
وضــع آليــة قائمــة عــى المشــاركة،
ف
ن
ـد� والح ـركات االجتماعيــة ي� المســاءلة (العمــل عــى
المجتمــع المـ ي
مكافحــة الجــوع).

•
•
•
•

وضــع مقاييــس ســنوية تســهل عمليــة التقييــم عــى منظمــات
ن
ـد� (كالوديــوو ســكوفتان) ،حيــث ينبغــي منــح هــذه
المجتمــع المـ ي
أ
المنظمــات الحريــة التامــة لداء أدوارهــا بصفتهــا جهــات رقابيــة
(كومــان أســيجنون).
جمــع بيانــات مصنفــة حــول التغذيــة ش
ون�هــا (صنــدوق إنقــاذ
ه�ليهــي ،العمــل عــى مكافحــة الجــوع) وذلــك
الطفولــة ،تومــاس ي
ف ي� ســبيل فعاليــة المراقبــة والتقييــم (روز يال نتــوال ،صنــدوق إنقــاذ
الطفولــة) .ينبغــي للحكومــات عــى وجــه التحديــد دعــم جمــع
البيانــات بصــورة دوريــة (صنــدوق إنقــاذ الطفولــة).

ال�امــج وإمكانيــة مســائلة الجهــات
االنتبــاه للــدور الحاســم لــكل مــن ملكيــة ب
الفاعلــة ف� كفالــة تنفيــذ أ
مال�يــا ،ت
النشــطة (وزارة الصحــة ،ي ز
بي�ســون كاتــو
ي
كيكوميكــو) .وعــاو ًة عــى ذلــك ،يجــب ضمــان المشــاركة المســتمرة لكافــة
ش
المــروع.
الجهــات الفاعلــة المعنيــة والتنســيق بينهــا ف ي� كافــة مراحــل دورة
ويعـن ي ذلــك أيضـاً أن أدوار هــذه الجهــات يجــب أن تحــدد بوضــوح ،وال ســيما
أدوارهــا ف� القطاعــات أ
الخــرى بخــاف قطــاع الصحــة (وزارة الصحــة ،ي ز
مال�يــا).
ي
وينطــوي تنفيــذ آليــة المســاءلة الـ ت
ـ�
ـ
ي
ـا
ـ
م
ـى
ـ
ع
ـفافية
ـ
والش
ـمول
ـ
بالش
ـم
ـ
تتس
ـى
ي
ي
عــى ســبيل المثــال ال الحــر:

•

شإ�اك المنتديات والحركات ذات الصلة
الول أال ينظــر إىل العقــد كظاهــرة منفــردة ،فعقــد أ
ينبغــي ف� المقــام أ
المــم
ُ
ي
المتحــدة للتنــوع البيولوجــي ( )2011-2020ال يــزال ســارياً؛ وهــذان العقــدان
تم�ابطــان نظـراً للصــات المتعــددة بـ ي ن
ـ� التنــوع الحيــوي والتغذيــة والحميــات
تأث�هــا إىل
الغذائيــة والصحــة .ولذلــك يجــب أن تتضافــر هــذه الجهــود لزيــادة ي
ن
(دا� هانـ تـر).
أقــى حــد ي
وعــاو ًة عــى ذلــك ،أكــد المشــاركون عــى أن المنتديــات مثــل لجنــة أ
المــن
ـذا� العالمــي ولجنــة أ
ئ
المــم المتحــدة الدائمــة المعنيــة بالتغذيــة بإمكانهــا
الغـ ي
ف
ن
ـ� يعملــوا
تحديــد أبــرز العاملـ يـ� ي� مجــال التغذيــة مــن مختلــف القطاعــات لـ ي
آ
الجـراءات وتقويــة ســبل التعــاون ومراقبــة الثار
عــى تحديــد الثغـرات وتنســيق إ
وتعزيــز االتســاق بـ ي ن
ش
ـ� القطاعــات المختلفــة (كوتــران للتغذيــة) .ومــن ثــم،
يمكــن لهــذه الجهــات الفاعلــة ان تتعــاون مــع المنتديــات المعنيــة أ
الخــرى
لتعزيــز مهــارات القيــادة الالزمــة لبقــاء التغذيــة عــى جــدول أ
العمــال (ســتيال
إ
ـاس إجــوي
ـ
(أوب
ه
ـر
ـ
وتوف
ـل
ـ
للتموي
ـوة
ـ
للدع
ـك
كيمامبــو ،كوتـ شـران للتغذيــة) وكذلـ
ي
ي
أوســكار) والتشــجيع عــى تحسـ ي ن
الدارة .كمــا يمكــن لتلــك الجهــات أن تُســهل
ـ� إ
مشــاركة المعــارف (موقــع كوكريــن نيوتريشــن) وتنظيــم المشــاورات (لينــدي
فينالســون ،روزال نتــوال) ،وعقــد االجتماعــات والــورش ،وتدريــب أ
الطــراف
ي
المعنيــة ذات الصلــة (روز يال نتــوال).

ن
ـد� المشــاركة ف ي� التعبئــة االجتماعيــة وزيــادة
تســتطيع منظمــات المجتمــع المـ ي
ين
ين
العــام وكفالــة تمثيــل
العاديــ�
المواطنــ�
الوعــي بالتعــاون مــع وســائل إ
تمثيــا فعــاال بســبل مختلفــة ،ومنهــا المســاعدة ف ي� تصميــم المســاعدات
وبالضافــة إىل مــا ســبق،
وفقــاً لمــا يحتاجــه المجتمــع (جاكســون توموايــن) .إ
وكــرى البلــدان
رأى المشــاركون ض�ورة تنظيــم دور كل مــن القطــاع الخــاص ب
المانحــة والمؤسســات وإخضاعــه للتدقيــق الشــديد (مزرعــة كومباشــن إن
المشــارك� عــى أ
ين
وورلــد فارمنــغ) .وعــى الرغــم مــن تأكيــد أغلــب
الهميــة
أ
البالغــة لمعالجــة قضيــة ســوء التغذيــة باتبــاع نهــج يقــوم عــى تعــدد الطـراف
ـارك� آ
المعنيــة ،فــإن بعــض المشـ ي ن
الخريــن قــد لفتــوا االنتبــاه إىل دور القطــاع
الخــاص ،وأشــاروا إىل تضــارب المصالــح الــذي يحــدث عنــد تقديــم بعــض
المســاعدات (فلورنــس إيغــال ،كالوديــو ســكوفتان) .ولكــن البعــض قــد ذهــب
ف
ت
ت
ـى
إىل أن المناهــج مــن هــذا النــوع ي�تــب عليهــا زيــادة التدخــل ي� القـرارات الـ ي
يتخذهــا الجمهــور ،وبنــاء عليــه فقــد اشـ تـرطوا التصــدي لمثــل هــذه التدخــات
ـا� ًة دون تحايــل ،وإال فلــن يســتعان بالمنتديــات متعــددة أ
مبـ ش
الطـراف المعنيــة
(كالوديــو ســكوفتان).
ت
ـى ســيتم اختيارهــا
أشــار المشــاركون إىل مــا يـ ي
ـ� عنــد مناقشــة المنظمــات الـ ي
للمشــاركة ف ي� العقــد:

•

مــن الممكــن أ
للمــم المتحــدة بوجه عــام أن تُســهل عقــد االجتماعات
ين
الخــراء ،بحيــث تمكنهــم مــن صياغــة التوصيــات الالزمــة
بــ�
ب

ين
المشــارك� عــى أن أهــداف العقــد لــن تتحقــق مــا لــم يطالــب
شــدد أحــد
أ
ف
الف ـراد بحقوقهــم ،إذ ليــس ي� وســع المنظمــات الدوليــة تقديــم يــد العــون
ف
ف
تز
و� هــذا الصــدد
ـكا� يك تدفــع البلــدان لاللــرام (كالوديــو ســكوفتان)؛ ي
بالقــدر الـ ي
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لمعالجــة قضيــة ســوء التغذيــة .وسـ ت
ـي�تب عــى ذلــك أن السياســات
ت
المق�حــة س ـ ُتصمم ببصـ يـرة نافــذة (ويلمــا فرايــر زالدومبايــد).
الغــذا� العالمــي ولجنــة أ
تســتطيع كل مــن لجنــة أ
ئ
المــم
المــن
ي
يــ�:
المتحــدة الدائمــة المعنيــة بالتغذيــة أن تحقــق مــا ي
– –تسهيل إجراء الحوار (وزارة الصحة ،ي ز
مال�يا).

–

•

–
–

– –تعزيــز الدفــاع عــن الحقــوق عــى أعــى مســتوى (وزارة الصحــة،
يز
مال�يــا ،أومورانــا تـراوري).
الرشاد ت
االس�اتيجي وتعزيزه (وزارة الصحة ،ي ز
مال�يا).
– –تقديم إ

–

– –مراقبــة الجهــود المبذولــة (أومورانــا تــراوري ،صنــدوق إنقــاذ
الطفولــة).
– –دعــم التعلــم ي ن
بــ� القطاعــات المختلفــة (صنــدوق إنقــاذ
الطفولــة).
– –تعبئة الدعم التق�ن ي (أومورانا تراوري).
المحــ� ،وتخصيــص جــزء مــن الموازنــات
– –تعبئــة التمويــل
ي
الوطنيــة أ
ئ
الغــذا� (جــورج بازونغــو).
للمــن
ي

– شإ�اك الجهــات المعنيــة مثــل القطــاع الخــاص ف ي� دعــم
الجـراءات المتعلقــة بالتغذيــة (جــورج بازونغــو) ودمــج التغذيــة
إ
ف� سياســات التنميــة (وزارة الصحــة ،ي ز
مال�يــا).
ي
ت
ـى تجمــع
–دعــم بنــاء المؤسســات مــن خــال تعزيــز الشــبكات الـ ي
ـ� القطاعـ ي ن
بـ ي ن
ـ� العــام والخــاص (كرســتينا كــروس).
–إنشــاء المنتديــات ف� البلــدان أ
الخــرى لبنــاء قــدرات قــادة
ي
المســتقبل ف ي� مجــال التغذيــة ،والذيــن سيســتكملون جــدول
أ
أوك�يــا).
العمــال بعــد انتهــاء العقــد (أبيــو يب�نارديــت ي
–العمــل كمركــز معلومــات وقاعــدة بيانــات لتجربــة أ
البحــاث

(الورا ل .دوســون).
ـ� القطــاع الزراعــي والمسـ ي ن
– –بنــاء جــر بـ ي ن
ـتهلك� لتســهيل تبــادل
المــواد الغذائيــة (الورا ل .دوســون).
بإمــكان لجنــة أ
المــم المتحــدة الدائمــة المعنيــة بالتغذيــة

•

والقليميــة والدوليــة
أن تدعــم الجهــود المجتمعيــة والوطنيــة إ
أ
عــن طريــق تعزيــز التعــاون ي ن
بــ� وكاالت المــم المتحــدة
(جاكسون تومواين).
وبإمــكان لجنــة أ
ئ
الغــذا� العالمــي تعزيــز التنســيق ي ن
بــ�
المــن
ي
قطاعــات متعــددة (ويلتونجرهــف ،جاكســون توموايــن) وهــي تــؤدي
ف
الجـراءات المتخــذة بـ ي ن
ـ� العديــد مــن الجهــات
دوراً مهمـاً ي� توجيــه إ
ـ� االتســاق بـ ي ن
الفاعلــة؛ كمــا يمكنها تحسـ ي ن
ـ� السياســات (ويلتونجرهف)
أ
بالضافــة
وإحــداث التعــاون مــع المبــادرات الخــرى .ويمكــن للجنــة ،إ
إىل ذلــك ،أن تضمــن عــرض آراء كافــة الجهــات المعنيــة ،وتبــادل
أ
ئ
ـذا� ،ولفــت انتبــاه
المعلومــات حــول التغذيــة مــع دائــرة المــن الغـ ي
دائــرة التغذيــة إىل االعتبــارات المتصلــة أ
ئ
الغــذا� ،ورصــد
بالمــن
ي
بالضافــة
المشــكالت الجديــدة لــدى نشــأتها (جاكســون توموايــن) ،إ
إىل رصــد التقــدم المحــرز ف ي� تنفيــذ أهــداف العقــد (ويلتونجرهــف).
ســوف تســاهم حركــة تعزيــز التغذيــة إســهاماً بالــغ أ
الهميــة؛
ت
فاســراتيجيتها وخارطــة طريقهــا الجديدتــان مــن شــأنهما ترسيــع
وتــرة تحقيــق النتائــج عــن طريــق تعزيــز القــدرات الوطنيــة،
ي
وســتعمل الحركــة أيض ـاً عــى زيــادة التقــدم المحــرز خــال العقــد
بمشــاركة التجــارب والتقــدم والتحدديــات بســبل تدعــم اتخــاذ
الج ـراءات ف ي� إطــار
إج ـراءات منســقة وتعــزز التعــاون وترصــد أثــر إ
نتائــج المؤتمــر الــدول ن
الثــا� المعــن ي بالتغذيــة وأهــداف التنميــة
ي
ي
أ
المســتدامة أ
والهــداف العالميــة للتغذيــة (حركــة تعزيــز الغذيــة).
ن
تتمكــن منظمــات حقــوق إ
النســان مــن رفــع الوعــي الوطــ ي
ف
والقليمــي والعالمــي بشــأن الحــق ي� الغــذاء والتغذيــة ،ودعــم
إ
الجهــود المبذولــة لتعزيــز هــذا الحــق؛ فبإمكانهــا عــى ســبيل المثــال
أن تعــزز مــن قــدرات البلــدان عــى رصــد التقــدم المحــرز نحــو
توفـ يـر الحــق ف ي� الغــذاء والتغذيــة ،بــل ومســاعدة تلــك البلــدان ف ي�
ذلــك (جاكســون توموايــن).
تتمكــن الحــركات البيئيــة مــن المســاهم ف ي� كفالــة اتســاق السياســات
ت
التغــرات المناخيــة والمســاعدات الغذائيــة ،بحيــث
الــى تتنــاول
ي
ي
التغــرات المناخيــة يُراعــي احتياجــات
تضمــن أن التأقلــم مــع
ي
التغــرات ال تغفــل
التغذيــة ،وأن جهــود التخفيــف مــن أثــر هــذه
ي
اعتبــارات التغذيــة (جاكســون توموايــن).

•

•

•
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ت
اق�احات خاصة ببلدان معينة
الكام�ون
ي

بنغالدش

تســاهم معظــم منظمــات أ
المــم المتحــدة ف ي� الكامـ يـرون مســاهمة أساســية ف ي�
االســتجابة لحــاالت الطــوارئ .ومــع ذلــك ،ال تمثــل نســبة المســتفيدين ســوى
وبالتــال البــد مــن
صغــرة مــن الســكان الذيــن هــم عرضــة للجــوع.
نســبة
ي
ي
التحــول مــن حــاالت الطــوارئ إىل المســاعدات االنمائيــة .لــذا يعمــل الفريــق
العامــل المعــن أ
ئ
الغــذا� عــى جمــع كافــة الجهــات الفاعلــة العامــة
بالمــن
ي
ي
أ
ئ
ـذا� ،ولكــن تفتقــر تلــك المســاعدات إىل التوافــق
والخاصــة المعنيــة بالمــن الغـ ي
والتنســيق .ومــن شــأن تخصيــص الصناديــق التشــغيلية للفــرق العاملــة ف ي� مجال
أ
ـذا� أن يتيــح تنظيــم التدخــات المنســقة والمحــددة أ
ئ
الهــداف بمــا
المــن الغـ ي
يتمـ ش
ـا� مــع خطــط التنميــة المحليــة (تومــاس أموجــو أوبامــا).

ف
الجراءات التالية خالل تف�ة العقد:
عىل بنغالدش النظر ي� إ

•
•

تقديم الرشادات بشأن أ
النظمة الغذائية وسبل الطهي الصحية.
إ
أ
وضــع إرشــادات غذائيــة تركــز عــى الطعمــة الصحيــة ش
ون�هــا
وتنفيذهــا بصــورة منهجيــة للتأثـ يـر ف ي� العــرض والطلــب عــى هــذه
أ
الصنــاف.
تحسـ ي ن
ـ� المـ ش
ـ� تتمكــن مــن وضــع سياســات فعالــة
ـؤ�ات والبيانــات لـ ي
أ
للنظمــة الغذائية.
تقديــم الدعــم ف ي� التعامــل مــع التغـ يـرات المناخيــة وتنفيــذ سياســات
التأقلــم مــع هــذه التغـ يـرات.
حمايــة ســبل معيشــة وتغذيــة أرس المناطــق الســاحلية وتجديدهــا
وتعزيزهــا ،مــع العنايــة باحتياجــات النســاء أ
والطفــال والمسـ ي ن
ـن�.
العناية البالغة أ
بالنظمة الغذائية للمر ي ن
اهق� (الليتا باتاتشارجي).

•
•
•

كندا
أ
ف
توف�
يعــد انعــدام المــن فيمــا يتعلــق بالدخــل ي� كنــدا أكـ بـر عائــق يحــول دون ي
أ
ئ
ـذا� والتغذيــة ،وتتطلــب معالجــة هــذه المســألة صياغــة السياســة
المــن الغـ ي
أ
ت
ن
ـى تعتمــد عــى الدعــم الحكومــي.
العامــة لتحسـ يـ� دخــل الرس المعيشــية الـ ي
أ
ئ
ـذا� مشــكلة‘ وإن كانــت
ـ� إىل المــن الغـ ي
كمــا تمثــل عــدم إمكانيــة الوصــول الفعـ ي
ـ� الســكان أ
الصليـ ي ن
أقــل حــدة ،وال ســيما بـ ي ن
ـ� والمجتمعــات الشــمالية والنائيــة
ف ي� كنــدا ،ويرجــع ســبب ذلــك جزئيـاً إىل نقــص البنيــة التحتيــة .لــذا يجــب إجـراء
تقييــم للقيمــة النســبية وجــدوى إنتــاج الغــذاء محليـاً مقارنــةً بإنتاجــه ف ي� أفضــل
الماكــن أ
أ
الخــرى .كمــا يجــب حمايــة المناطــق الـ تـى تتمـ ي ز
ـر بظــروف نمــو مثاليــة
ي
لالســتخدام الزراعــي ،وهــذا يتطلــب مــن الحكومــات عــى كافــة المســتويات
أ ض
تز
ا� (بــات فاندركــوي).
االلــرام بحمايــة تلــك الر ي

•

بوركينا فاسو
ينبغــي لبوركينــا فاســو اتبــاع نهــج متعــدد القطاعــات مــع العنايــة بديناميــات
أ
ت
ن
ـى يجــب تنفيذهــا:
الجنسـ يـ� .ومــن النشــطة الـ ي

•
•
•

الفحص الط� المستمر أ
للطفال دون سن الخامسة.
بي
أ
التشجيع عىل تنظيم الرسة.
تنفيــذ مشــاريع توفـ يـر الميــاه وخدمــات الــرف الصحــي والنظافــة
الصحيــة للجميــع.
أ
ض
ا�.
تعزيز حيازة النساء للر ي
استصالح الوديان الداخلية.
ين
الفالح� وتدريبهم عىل سبل الزراعة.
دعم
دعم الحفاظ عىل المواد الغذائية.

كولومبيا

•
•
•
•

ين
تحســ� تغذيــة الطفــل ف ي� كولومبيــا ،هنــاك حاجــة إىل دعــم
ســعياً وراء
غــر الهادفــة للربــح لتحمــل عــى عاتقهــا مســئولية
(الدوليــة)
المنظمــات
ي
ـا� مــع كبــار المسـ ي ن
تنفيــذ برامــج التغذيــة .وال بــد مــن التواصــل المبـ ش
ـئول� ف ي�
وبالضافــة إىل ذلــك،
الحكومــة لضمــان وصــول الغــذاء لمــن هــم بحاجــة إليــه .إ
ال�امــج التغذويــة (لــو�ت
يجــب أن تراقــب وتتابــع المنظمــات الدوليــة تلــك ب
ي
يز
كاك�ز يب�يز).
جوم� ي

إذا أرادت البــاد تمويــل هــذه أ
النشــطة ،فــا بــد مــن وضــع موازنــة للتغذيــة،
وتعزيــز التعــاون بـ ي ن
ـ� الحكومــة والمنظمــات المجتمعيــة (أومورانــا ت ـراوري).
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كوت ديفوار

الهند

تنتــج كــوت ديفــوار المحاصيــل النقديــة ف� المقــام أ
الول ،ولتحسـ ي ن
ـ� التغذيــة ال
ي
بــد مــن تشــجيع االســتثمارات ف ي� المحاصيــل الغذائيــة وخلــق حوافــز إلنتاجهــا.
بالضافــة إىل ذلــك ،يجــب اتخــاذ الخطــوات التاليــة:
إ

لقــد تــم اتخــاذ مجموعــة مــن المبــادرات المختصــة بالتغذيــة والمبــادرات
المتأثــرة بهــا ف� الهنــد ،ولكــن التقــدم فيهــا كان بطيئ ـاً (ديانــا برافـ ي ن
ـ�) .ويعــد
ي
إث ـراء الملــح بمــادة اليــود مثــاال لقصــة مــن قصــص نجــاح تلــك المبــادرات،
لــذا ال بــد مــن تعزيــز ذلــك النهــج ليشــمل الملــح المدعــم المــزدوج بالحديــد
واليــود ،بالضافــة إىل أغذيــة أخــرى مثــل القمــح أ
والرز (المعــادن وفيتامينــات
إ
بن
واللــ� (فيتامينــات «أ» و»د») (مهتــاب إس .بامجــي).
ب)
الخــرة ،تــم اعتمــاد قانــون أ
الونــة أ
و� آ
ف
ئ
الغــذا� الوطــن ي لعــام 2013
المــن
ي
ي
ي
(جيفانانــدا ريــدي ،كوروباتـ شـرل بيـ تـر) ،إال أن تنفيــذه كان محــدوداً .كمــا يشــكل

•

تخفيــض نســبة الــواردات مــن منتجــات الحبــوب الغذائيــة وخاصــةً
أ
الرز.
أ ض
ا� الصالحة للزراعة.
تنظيم إمكانية الوصول إىل الر ي
تقليل النفقات الخارجية عىل منتجات االستهالك الجماعي.
تنفيــذ سياســة تهــدف إىل تصنيــع المنتجــات الزراعيــة المحليــة
والحفــاظ عليهــا.
محاربة مسألة ارتفاع تكاليف المعيشة (جودا دوكوا).

•
•
•

نظــام التوزيــع العــام مثــاال مرتبطــاً بهــذا الصــدد؛ فعــى ســبيل المثــال:
الصغــرة ولكنهــا فشــلت ف ي� إنتــاج هــذه
أدخلــت الحكومــة نباتــات الدخــن
ي
ت
وبالضافــة إىل ذلــك ،يتــم توريــد المــواد
النباتــات
ومشــرياتها وتوريدهــا .إ
أ
الغذائيــة الملوثــة مثــل القمــح والرز .ويمكــن أن تلعــب المنظمــات البيئيــة
دوراً ف ي� الضغــط عــى الحكومــة للحــد مــن هــذه الممارســات والســيطرة عليهــا.
ويجــب عــى الحكومــات بوجــه عــام أن تشــجع توريــد أ
الغذيــة المنتجــة محليـاً
أ
ف
ئ
ـذا� والتغذيــة (جيفاناندا ريدي) .وســعياً وراء تحسـ ي ن
ـ�
ي� إطــار برامــج المــن الغـ ي
التغذيــة ف� الهنــد ،فــا بــد مــن ي ن
تمكــ� أعضــاء المجالــس العاملــة بموجــب
ي
نظــام بانشــيات للحوكمــة وتحميلهــم مســئولية أ
ئ
الغــذا� والتغذيــة
مــن
ال
ي
(كوروباتــرل ت
ش
بيــر).

•

إثيوبيا
وزارة الصحــة هــي الجهــة المعنيــة بتنســيق برنامــج التغذيــة ف ي� إثيوبيا ،وتتشــارك
ف� رئاســته وزارة الزراعــة ووزارة ت
ال�بيــة والتعليــم .وهنــاك ثــاث لجــان فرعيــة
ي
معنيــة بتنفيــذ هــذا ال�نامــج وإث ـراء أ
الغذيــة والبحــوث ذات الصلــة .ويمكــن
ب
ـ� تنســيق ال�نامــج عــى المســتوى المحــ� .وتشــمل أ
تحسـ ي ن
النشــطة المطلــوب
ب
ي
تنفيذهــا عــى وجــه الرسعــة ف� البــاد تطويــر تكنولوجيــا تصنيــع أ
الغذيــة عــى
ي
أ
والث ـراء االلزامــي للغذيــة
نطــاق صغـ يـر للحــد مــن خســائر مــا بعــد الحصــاد إ
ـ� التنســيق بـ ي ن
ـ� الحيــوي وتحسـ ي ن
وتعزيــز برنامــج التحصـ ي ن
ـ� القطاعــات المتأثــرة
بالتغذيــة الحساســة والقطاعــات المختصــة بهــا وتنفيــذ آليــات المتابعــة
والتقييــم (ماريشــا تيســيما).

كازاخستان
ف ي� حالــة كازاخســتان ينبغــي تشــجيع ش
الم�وعــات االســتثمارية الهادفــة
لالســتعاضة عــن الــواردات وإنشــاء قطاعــات صناعيــة وزراعيــة تهــدف إىل
يــ� عــى وجــه التحديــد:
التصديــر .وينبغــي للبــاد أن تحقــق مــا ي

فيجي

•

تقــوم دولــة فيجــي حاليــاً بإعــادة النظــر ف ي� سياســتها المرتبطــة بالغــذاء
والتغذيــة .واســتغلت الدولــة الوثائــق الدوليــة لتصميــم إطــار المســاعدات مــع
ـر عــى أ
ت
ال�كـ ي ز
الطفــال دون ســن الخامســة .كمــا أكــدت الدولــة عــى الحاجــة
المحــ� عــى المفاهيــم الدوليــة للتناســب مــع احتياجــات
إلضفــاء الطابــع
ي
بالضافــة إىل الحاجــة إىل الدعــم التق ـن ي والخـ بـرات
ة،
ـر
ـ
الصغ
الــدول الجزريــة
إ
ي
لتنفيــذ تلــك المســاعدات التغذويــة (أتيــكا كامــا).

•
•
•
•

إنشــاء شــبكات مــن مـزارع إنتــاج أ
اللبــان ومـزارع الدواجــن والصوبــات
الزراعيــة ومخــازن الخـ ضـروات وأماكــن لعلــف الماشــية وذبحهــا.
زراعة الفواكه والخ�ض وات باستخدام الري بالتنقيط.
إنشاء بنية تحتية لتصدير الحبوب.
تنظيم مصانع ي ز
تجه� اللحوم.
إنتاج وتصنيع الصوف الطويل (الكسندر كايجرودوف).

يز
مال�يا

ألمانيا

تعتمــد خطــة ي ز
مال�يــا الوطنيــة للعمــل مــن أجــل التغذيــة  2016-2025عــى
نهــج قائــم عــى التعــاون بـ ي ن
ـ� المجتمــع بأكملــه والحكومــة بأكملهــا لمعالجــة
مشــكلة ســوء التغذيــة .وقــد ركــزت هــذه الخطــة عــى الزيــادة المطــردة
بــ� أ
لنســبة البدانــة والســمنة المفرطــة ي ن
الطفــال ف ي� المــدارس؛ ولهــذا فقــد
مال�يــا أ
ئ
اهتمــت ي ز
الغــذا� والتغذيــة ووضعتــه ضمــن أهــداف خطــة
بالمــن
ي
ض
العمــل الوطنيــة ،وأدركــت �ورة إعــادة تشــكيل النظــم الغذائيــة لتشــجيع
مواطنيهــا عــى اتبــاع حميــات غذائيــة صحيــة ،ويقتـض ي ذلــك أن تضــع الجهــات
المــداد (بالتعــاون مــع الحكومــة) سياســات
عــر مراحــل سلســلة إ
المعنيــة ب
ن
بــ� تلــك الجهــات
متســقة ،كمــا ينبغــي للحكومــة أن تعمــل عــى التنســيق ي
(وزارة الصحة ،ي ز
مال�يا).

ـراً أساســياً عــى تثقيــف المسـ ي ن
تركــز ألمانيــا تركـ ي ز
ـتهلك� لتغيـ يـر الســلوك ،ولكــن
ف
ـال ،يجــب عــى الحكومــة
لــم يحقــق هــذا نجاحـاً كبـ يـراً .ي
و� غضــون العقــد الحـ ي
ن
والســياس لتعزيــز النظــم الغذائيــة الصحيــة
الطــار
القانــو�
وضــع ش�وط إ
ي
ي
والمســتدامة بمــا ف ي� ذلــك اتخــاذ التدابـ يـر الوقائيــة مثــل ال�ض ائــب المفروضــة
عــى أ
الغذيــة غـ يـر الصحيــة والقوانـ ي ن
بالضافــة
اللزاميــة للمشـ تـريات العامــة .إ
ـ� إ
إىل ذلــك ينبغــي أن تتضمــن اسـ تـراتيجية االســتدامة الوطنيــة مـ ش
ـؤ�ات لرصــد
اللمانيــة المتعلقــة بمجــال أ
آثــار السياســات أ
ئ
الغــذا� والتغذيــة عــى
المــن
ي
ـدول والوطـن ي  .وهــذا يتطلــب تنســيقاً أكـ بـر ف ي� مختلــف القطاعــات
المســتوى الـ ي
وتحديــد مســئوليات واضحــة (ويلتونجرهــف).

9

موريتانيا

ت�نز انيا

ن
ـكا� ف� موريتانيــا أقــل مــن  3ماليـ ي ن
ـ� نســمة وتمتلــك العديــد
يبلــغ التعــداد السـ ي ي
أ
ض
ا� الخصبــة الصالحــة للزراعــة
مــن المــوارد المهمــة 500 :ألــف هكتــار مــن الر ي
ف
وواحــد مــن أكـ ثـر الشــواطئ البحريــة غـ نـى بالمــوارد ي� العالــم .ومــع ذلــك ،ال
أ
ئ
ـذا� ،لــذا ينبغــي
يـزال هنــاك  638ألــف نســمة يعانــون مــن انعــدام المــن الغـ ي
ت
ـذا� مــن خــال تقديــم المشــورة التقنيــة للمزارعـ ي ن
ـ� .وعــاو ًة
تحقيــق االكتفــاء الـ ي
عــى ذلــك ،يمكــن إعــان «عــام القضــاء عــى الجــوع»؛ ويمكــن الحصــول عــى
التمويــل المطلــوب لذلــك عــن طريــق تخصيــص جــزء بســيط جــداً مــن مــوارد
كل وزارة معنيــة (محمــد مولــود).

ن
ف �نز
ـا� البــاد مــن تضاعــف
يبلــغ معــدل إ
الصابــة بالتقــزم ي� ت انيــا  ،%34كمــا تعـ ي
نســبة أ
ـ� البالغـ ي ن
المـراض غـ يـر الســارية المرتبطــة بالحميــة الغذائيــة بـ ي ن
ـ� خــال
ض
ـا� .لــذا ،تدعــو الحاجــة إىل اتبــاع نهج ـاً شــامال ومتكامــا يأخــذ
العقــد المـ ي
ين
ً
فضــا عــن
بعــ� االعتبــار الحميــات الغذائيــة الصحيــة وأســاليب المعيشــة
أ
أ
ـ�:
النظمــة الغذائيــة المســتدامة .المــر الــذي يتطلــب تنفيــذ مــا يـ ي

•

ين
ويتعــ� تحديــث
تصميــم إدارة متكاملــة لســوء التغذيــة الحــادة:
ت
ـى توفرهــا عــى الــدوام إىل جانــب
مناهجهــا وحزمتهــا التدريبيــة الـ ي
تطويــر حزمــة للتوعيــة والتعبئــة المجتمعيــة؛ بهــدف تيسـ يـر اكتشــاف
وإدارة حــاالت ســوء التغذيــة الحــادة الشــديدة والمتوســطة .كمــا
ـكا� وإعطــاء أ
ف
الولويــة
ينبغــي الدعــوة إىل ضمــان توفـ يـر التمويــل الـ ي
ـ�دارة المتكاملــة لســوء التغذيــة الحــادة ف ي� ت�نز انيــا.
لـ إ
ئ
تغي� السلوك.
تطوير التثقيف
الغذا� والتواصل بهدف ي
ي
تطويــر وتأييــد المبــادئ التوجيهيــة بشــأن المكمــات الغذائيــة
الدقيقــة والمتعــددة.
عقــد الــدورات التدريبيــة عــى المســتوى المجتمعــي بشــأن ال ُنهــج
المســتندة إىل التغذيــة مــن أجــل معالجــة مشــكلة أ
الغذيــة الغنيــة
ين
بفيتامــ� أ.
المهــات أ
مراجعــة حــزم التدريــب المتكاملــة لتغذيــة أ
والطفــال
والشــباب.
ف
زيــادة االســتثمارات ي� تطويــر سالســل القيمــة والخدمــات المجتمعية
أ
الساســية مثــل الميــاه والــرف الصحــي (ســتيال كيمبابو).

المكسيك
أ
ئ
ـذا� والتغذيــة (الشــاملة)
عــى الرغــم مــن تنفيــذ العديــد مــن برامــج المــن الغـ ي
ف ي� المكســيك ،فــإن النتائــج المنشــودة لــم يتــم تحقيقهــا بعــد .ويرجــع ســبب
ف أ
ـال
ذلــك إىل انخفــاض مشــاركة المجتمعــات الريفيــة ي� النشــطة الزراعيــة ،وبالتـ ي
تــرك العديــد مــن المــوارد دون االســتفادة منهــا .وال بــد مــن تعزيــز اســتدامة
أ
ف
ئ
ـذا�
الرس المعيشــية حيثمــا يُســهم جميــع أفـراد العائلــة ي� عمليــة إ
النتــاج الغـ ي
(رومــان خيمينـ ي ز
ـر  -بـ يـرا).

•
•
•
•

نيج�يا
ي

•

ف� نيج�يــا ،ينبغــي تشــجيع النتــاج المحــ� ،أ
المــر الــذي ينطــوي عــى تقديــم
إ
ي ي
ي
الدعــم ألصحــاب الم ـزارع صغـ يـرة ومتوســطة الحجــم مــن خــال عــدة أمــور
مــن بينهــا ،تحسـ ي ن
المدخــات .وعــى وجــه التحديــد ،ال بــد مــن
ـ� الوصــول إىل ُ
أ
أ
ئ
ـذا� الــذي يســتهلكه الشــخاص المعرضـ ي ن
ـ� للخطــر
إعطــاء الولويــة للإنتــاج الغـ ي
أ
ف
ض
ت
ش
ـى
ي� شـ ي
ـمال �ق البــاد (ســيمون أونيــا) ،إىل جانــب �ورة إدراج النشــطة الـ ي
تتعلــق بالتكيــف مــع التغـ يـر المناخــي؛ نظ ـراً ألن الهجــرة الناجمــة عــن التغـ يـر
ـذا� والتغذيــة أ
أ
ئ
للشــخاص المتخــى عنهــم (لمينــا
المناخــي تؤثــر عــى المــن الغـ ي
ت
ـى ترمــي إىل زيــادة الوعــي
إيجيبــا) .وبصــورة عامــة ،ال بــد مــن تعزيــز الجهــود الـ ي
أ
ف
ـ� الصحيـ ي ن
العــام والخصائيـ ي ن
ـ�
تجــاه اّثــار ســوء التغذيــة ،بمــا ي� ذلــك وســائل إ
ـا�).
ـو� أجـ ي ي
والمــدارس (تيميتـ ب ي

توجو
ف ي� توجــو ،ينبغــي أن يركــز العقــد عــى إضفــاء الطابــع المه ـن ي عــى الزراعــة
والتحكــم ف� الميــاه واســتخدام آ
الالت إىل جانــب الوفــاء بالتعهــد بتخصيــص
ي
ف
 10%مــن الموازنــة الوطنيــة لقطــاع الزراعــة عــى النحــو المتفــق عليــه ي� قمــة
و� (كومــان أســيجنون).
نـ يـر ب ي

السنغال
ن
ـا� معظــم مناطــق الســنغال مــن مشــكلة ســوء التغذيــة الشــديدة والمزمنــة.
تعـ ي
وال بــد مــن أ
الخــذ ف� االعتبــار العديــد مــن الجوانــب واالتجاهات والممارســات �ف
ي
ي
هــذا الشــأن ،بمــا ف ي� ذلــك التحــول نحــو الحـ ضـر وازديــاد عــدد الســكان واالفتقــار
إىل التدريــب (الزراعــي) المالئــم .وفيمــا يخــص قضايــا المــوارد الطبيعيــة،
ت
ش
ـوا� إىل الهجــرة
ـى تشــهدها المناطــق الوســطى المـ ي
تدفــع مشــكلة التصحــر الـ ي
ف
تجــاه المناطــق الجنوبيــة � ،حـ ي ن
ـ� تواجــه المناطــق الجنوبيــة ش
ال�قيــة مشــكلة
ي
أ
إزالــة الغابــات نتيجــة للقطــع الجائــر وغـ يـر المـ شـروع للخشــاب اللينــة وهجــرة
قطعــان أ
الغنــام .مثــال اّخــر عــى ســوء إدارة المــوارد الطبيعيــة يكمــن ف ي�
الــى ال تعــزز مــن وضــع المــوارد المائيــة او ت
ت
حــى حمايتهــا
سياســات الــري ي
بالنســبة للمـزارع أ
الرسيــة .وبوجــه عــام ،ســيكون مــن الـ ضـروري للغايــة تدريــب
المزارعـ ي ن
ـ� وتســليحهم( .جــاك ديــوف).
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الواليات المتحدة أ
المريكية

أوغندا
تمــت صياغــة السياســات أ
الوغنديــة المعنيــة بالتغذيــة بصــورة جيــدة ،إال أن
تنفيــذ هــذه السياســات ف� ن
أد� مســتوياته (لوكيــا يب�ونجــي)؛ ومــن ثَـ ّـم ،يســتحق
ي
ـرام السياســة إيــاء المزيــد مــن االهتمــام تجاهــه .ف
الـ ت ز
و� هــذا الصــدد ،هنــاك
ي
أ
حاجــة لزيــادة التمويــل ،إىل جانــب أن بنــاء قــدرات الفـراد العاملـ ي ن
ـ� ف ي� مجــال
أ
ت
أوك�يــا ،جاكســون
ـادا� ي
التغذيــة يُعــد أيض ـاً مــن المــور الحاســمة (أبيــو يب�نـ ي
توموايــن ،ت
بي�ســون كاتــو كيكوميكــو) .وعــى وجــه التحديــد ،تحتــاج خطــة عمــل
أوغنــدا بشــأن التغذيــة إىل الدعــم بالطــرق الموضحــة أدنــاه:

•
•

ين
تعي� منسق للتغذية متعددة القطاعات.
تأســيس فريــق تنفيــذ متنقــل بغــرض تقديــم الدعــم عــى
المســتويات المحليــة.
شإ�اك صانعــي السياســات رفيعــي المســتوى شإ�اكاً فعــاال ً مــن أجــل
معالجــة أصعــب العوائــق.
وضع خطة عمل تتكون من مراحل.
إج ـراء تقييــم للقــدرة المؤسســية مــن أجــل تنفيــذ ال ُنهــج متعــددة
ن
ـ�.
القطاعــات عــى الصعيديــن الوط ـ ي والمحـ ي
وضــع المبــادئ التوجيهيــة للتنفيــذ مــن أجــل االســتعانة بهــا عــى
جميــع المســتويات (جاكســون توموايــن).

•
•
•
•

لالنضمام إىل المنتدي العالمي أ
ئ
الغذا� والتغذية يرجى زيارة
للمن
ي

تفتقــر الواليــات المتحــدة أ
الســياس االنفتاحــي فيمــا
المريكيــة إىل الخطــاب
ي
يخــص مشــكلة ســوء التغذيــة ،وهــذا أ
المــر بحاجــة إىل التغـ يـر .وال بــد مــن أخــذ
النقــاط التاليــة ف ي� االعتبــار أثنــاء فـ تـرة تنفيــذ العقــد:

•

أ
ف
ـكا� مــن
زيــادة الحصــول عــى الغذيــة المزروعــة محلي ـاً بالقــدر الـ ي
أ
ت
ـى تُــزرع ف ي�
التجــارة مــن أجــل إضافــة الغذيــة الغنيــة بالمغذيــات الـ ي
المناطــق أ
الخــرى .تمتلــك الواليــات المتحــدة مســاحات شاســعة مــن
الر ضا� غــر المســتخدمة ذات الملكيــة الخاصــة ،الـ تـى يمكــن أ
أ
للفـراد
ي ي
ي
اســتخدامها لزراعــة أطعمتهــم.
ئ
الغذا�.
تنفيذ برامج التثقيف
ي
خلــق قاعــدة بيانــات أ
لــ�رس المعيشــية بشــأن التغذيــة مــن أجــل
تصميــم المســاعدات.
الوصــول إىل تغيــر ف� وجهــات النظــر بهــدف وضــع التغذيــة �ف
ي
ي ي
المقــام أ
الول ،ليتبعهــا فقــط  ،حســب االقتضــاء ،الوســاطة ً
بــدل
مــناالنســياقدائمــاًتجــاهالمســاعداتالدوائيــة(لينــديفينالســون).

•
•
•

ف�نز ويال
تحــددت سياســات ف�نز ويــا الزراعيــة نتيجــة لالنحيــاز الشــديد المناهــض
للزراعــة ،ف� ي ن
العــال عــى نفــط البــاد مشــكلة؛ نظــراً
حــ� شــكل االعتمــاد
ي
ي
لتدهــور أســعار النفــط الـ ت
ـى أثــرت بالســلب عــى توفــر الغــذاء .ويقــدر نقــص
ي
أ
يز
تحفــر التنميــة الزراعيــة اســتناداً إىل
الغذيــة بمتوســط  .%80ويتوقــع العقــد
أ
ف
النصــاف المجتمعــي واالســتدامة البيئيــة واالســتمرارية مــع الخــذ � ي ن
عــ�
إ
ي
االعتبــار التخطيــط االسـ تـراتيجي والبحــث وتكامــل الجهــات الفاعلــة السياســية
والمجتمعيــة .وتتعلــق أ
النشــطة الواجــب وضعهــا ف ي� االعتبــار بتوفـ يـر التثقيــف
ئ
ـ� الـ تـى تســتهدف حمايــة المســتهلك وتحسـ ي ن
ـذا� ووضــع القوانـ ي ن
ـ� جــودة
الغـ ي
ي
الغــذاء (ســاول ي ز
لوبــر).

 www.fao.org/fsnforum/arأو االتصال بـfsn-moderator@fao.org :

أ
لأ
لأ
ف
ف
ن
ـو�
ا وصــاف المســتخدمة ي� هــذه المــواد إ
العالميــة وطريقــة عرضهــا ال تعـ بـر عــن أي رأي خــاص لمنظمــة ا غذيــة والزراعــة للمــم المتحــدة ي� مــا يتعلــق بالوضــع القانـ ي
لأ
ف
أو التنمــوي ي بلــد أو إقليــم أو مدينــة أو منطقــة ،أو � مــا يتعلــق بســلطاتها أو بتعيـ ي ن
الشــارة إىل ش�كات محــددة أو منتجــات بعــض
ـ� حدودهــا وتخومهــا .وال تعـ بـر إ
ي
أ
المصنعـ ي ن
ـ� ،ســواء كانــت مرخصــة أم ال ،عــن دعــم أو توصيــة مــن جانــب منظمــة الأغذيــة والزراعــة للمــم المتحــدة أو تفضيلهــا عــى مثيالتهــا ممــا لــم يــرد ذكــره .تمثــل
لأ
ف
ن
العالميــة الرؤيــة الشــخصية للمؤلــف (المؤلفـ يـ�) ،وال تعكــس بــأي حــال وجهــات نظــر منظمــة ا غذيــة والزراعــة أو سياســاتها.
وجهــات النظــر الــواردة ي� هــذه المــواد إ
تشـ يـر عبــارة «الــدول» الـ تـ� تــرد ف� النــص إىل الــدول والأر ضا� والأقاليــم دون تميـ يـر.ز
ي
ي
ي
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