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 نبذة عن ھذا التشاور الشبكي 

تلخص ھذه الوثیقة التشاور الشبكي حول "االستفادة القصوى من أثر عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذیة" الذي أُجري في إطار 
. وقامت 2016أكتوبر/ تشرین األول  16سبتمبر/ أیلول إلى  20المنتدى العالمي المعني باألمن الغذائي والتغذیة خالل الفترة من 

 لتشاور كریستین كامبو، من لجنة األمم المتحدة الدائمة للتغذیة.بتیسیر أعمال ذلك ا

كان الھدف من ھذا التشاور ھو جمع مدخالت عن السؤال التالي "كیف یمكن أن یحقق عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذیة 
ُطلب من المشاركین تبادل توقعاتھم عن العقد، وتحدیداً عن كیفیة مساھمتھ  ؟.1(یشار إلیھ فیم بعد بـ "العقد") أھدافھ على أفضل نحو

في إحداث فرق ملموس في تحسین التغذیة في بالدھم. كما تضمن التشاور سؤاال عن أھم األنشطة التي یجب إدراجھا في برنامج 
فة إلى ذلك، تبادل المساھمون أفكارھم حول عمل العقد وعن األنشطة المطلوب تنفیذھا على الفور في بلدان المشاركین. باإلضا

كیفیة تحسین جودة االلتزامات وعن كیفیة مشاركة ومساھمة بعض المنتدیات مثل لجنة األمن الغذائي العالمي واللجنة الدائمة للتغذیة 
 والقطاعات أثناء فترة تنفیذ العقد.        الحركاتوغیرھا من 

مساھمة. مقدمة الموضوع واألسئلة المطروحة  119بلداً  48أسابیع، تبادل المشاركون من  طوال فترة التشاور التي استمرت أربعة
وجمیع المساھمات المتلقاة متاحة على الصفحة الخاصة بالتشاور على الرابط التالي: 

.org/fsnforum/activities/discussions/decade_nutritionhttp://www.fao . 

 التوقعات عن عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذیة  .1

إدراكاً لحقیقة أن التنمیة المستقبلیة تعتمد على األجیال القادمة وقدرتھا على خوض حیاة صحیة (توماس ھیرلي، فرانسیس 
كلیمنس جولد سون)، رأى المشاركون أن التغذیة یجب أن تكون في مقدمة أولویات نجوغونا، أمیل ھونجبو، رینالدو أباظة، 

صانعي السیاسات (توماس ھیرلي). واتفقوا جمیعاً على أھمیة اعتماد نھج فعال لمعالجة جمیع أشكال سوء التغذیة. ومن ثم، 
حِدث العقد اختالفاً في بلدانھم، ویعرض القسم رحب الجمیع بالعقد ترحیباً حاراً. وتبادل المشاركون األفكار حول كیفیة أن یُ 

األخیر ملخصاً بھذه األفكار. وعلى المستوى العالمي، قال البعض أن "ھدف القضاء على سوء التغذیة بجمیع أشكالھا بحلول عام 
بة ظة المناسھو ھدف طموح وملح في الوقت ذاتھ، بل وقبل كل شيء [...] قابل للتحقیق"، وأن العقد قد وصل في اللح 2030

(تعزیز حركة التغذیة)، وتوفیر منصة شاملة للمساعدات المعنیة بالتغذیة (أتیكا كاما) من شأنھا أن تقدم فرصة كبیرة لوضع 
التغذیة ضمن أولویات األجندة السیاسیة (عدد كبیر من المساھمین). إن الدعم القوي الذي تقدمھ األمم المتحدة من شأنھ أن یحفز 

 ظر في تنفیذ المساعدات إلثبات المشاركة في العقد (لوكیا بیرونجي).الدول على الن

وتوقع المشاركون أن یعمل العقد على حشد االلتزام من جمیع القطاعات التي تؤثر على التغذیة (وزارة الصحة في مالیزیا، 
لتحالف المسكوني ا -(المجلس العالمي للكنائسروزالي نتوال، تشینارا أبدریماكنوفا) وأن یقود التعاون المستدام بین الجھات المعنیة 

للدعوة). وعلى وجھ التحدید، یوفر العقد فرصة للوفاء بااللتزامات السابقة المتعلقة بالتغذیة (العمل على مكافحة الجوع، وصندوق 
و كیفیة واإلرشاد للبلدان نح إنقاذ الطفولة، واالتحاد الدولي لحركات الزراعة باستخدام األسمدة العضویة)، ویمكن أن یقدم التوجیھ

تحقیق ھذه االلتزامات وتعزیز التماسك والتنسیق في مجاالت السیاسات المختلفة (عدد كبیر من المساھمین). ومن شأن مساھمة 
 العقد في وضع آلیات فعالة للمساءلة أن تسھل رصد وضمان التقدم (صندوق إنقاذ الطفولة).

ومع ذلك، أعرب بعض المساھمین عن عدم ثقتھم في إمكانات العقد، فالتغیر لن یحدث من خالل االلتزام السیاسي رفیع المستوى 
وحده، وال من خالل مجموعة مفروضة من اإلجراءات واالستراتیجیات، بل یجب أن ینطوي إحداث فرق ملحوظ على إشراك 

ة التي تؤثر بشكل إیجابي على الحكومات (كالودیو سكوفتان). في ھذا السیاق، أشار منظمات المجتمع المدني والحركات االجتماعی
عدد من المشاركین إلى المبادرات السابقة التي لم تحقق سوى القلیل من النتائج (كالودیو سكوفتان، ویلما فریري زالدومبیدي، 

إحداث  ھ یفتقر إلى التنفیذ الفعلي الفعال. وحتى یتمكن العقد منومحمد مولود). بالفعل ھناك التزام سیاسي بمعالجة سوء التغذیة، ولكن
كبیر، یلزم توافر قدراً كبیراً من االستقالل الذاتي، والقیادة الدینامیكیة، وفریق من المھنیین متعددي التخصصات، ولجنة تقنیة  افارق

د إلى الملتزمة. وعلى الجانب العملي، یعني ذلك أیضاً االستناقویة وموارد مالیة كبیرة لتنفیذ األنشطة الواعدة "الرئیسیة" في البلدان 

                                                        

دعوة لإلسرع في بذل الجھود العالمیة لتحقیق ھدف القضاء  2016أبریل/ نیسان  1أعلنت الجمعیة العامة لألمم المتحدة عن عقد العمل من أجل التغذیة في  1 
. تضع الجمعیة العامة عقد األمم المتحدة في سیاق متاابعة المؤتمر 2030منصوص علیھ في جدول أعمال التنمیة المستدامة على الجوع وسوء التغذیة كما ھو 

 الدولي الثاني المعني بالتغذیة من حیث األھمیة.
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(حركة تعزیز التغذیة، أندرو ماكمیالن) مختلف المبادرات ذات األھداف المماثلة خالل السنوات األخیرة (أندرو ماكمیالن) والجمع 
 بینھا بدال من التنافس معھا.

 تنفیذ العقد: النھج واألنشطة .2

واسعة من األفكار حول الشكل الذي ینبغي أن یكون علیھ العقد. وبوجھ عام، شدد المشاركون على تبادل المشاركون مجموعة 
ضرورة النظر في مشھد التغذیة الذي ال یتوقف عن التطور، مصحوباً ببعض القضایا الناشئة مثل تعدیل األنماط الغذائیة 

 یداً ضرورة أن یكون نھج برنامج العمل كاآلتي:والتحضر وآثار التغیر المناخي على وفرة الغذاء. كما أبرزوا تحد

ینبغي وضع جمیع أشكال سوء التغذیة في االعتبار: نقص التغذیة (بما في ذلك التقزم والھزال ونقص  شمولیاً ومتكامال. •
، العمل على مكافحة الجوع، حركة المغذیات الدقیقة)، وزیادة الوزن والسمنة (لیندي فینالسون، وماریال كونتریراس

تعزیز التغذیة). كما یعني تطبیق نھجاً شمولیاً معالجة األسباب الكامنة وراء سوء التغذیة (العمل ضد الجوع، فرانسیس 
نجوغونا، توماس أموجو وأوباما)، ولیس مجرد استجابة في حاالت الطوارئ (فرانسیس نجوغونا). وھذا یستلزم 

لمصلحة المعنیین من القطاعین العام والخاص وتعزیز الروابط متعددة القطاعات، نظراً ألن إشراك جمیع أصحاب ا
العمل المترابط (ویلتونجرھف، وزارة الصحة في مالیزیا، جاكسون توموین، موقع كوكرین نیوتریشن، العمل على 

موسایا، وجمعیة وتر إید) من األمور مكافحة الجوع) والتكامل فیما بین القطاعات (العمل على مكافحة الجوع، بیبیانا 
المطلوبة في مجال الغذاء والزراعة والصحة والمیاه والصرف الصحي والبیئة والتعلیم والنوع االجتماعي والحمایة 
االجتماعیة والتمویل والتنمیة االقتصادیة والتجارة واالستثمار والتخطیط واإلعالم وشئون المستھلكین (العمل على 

، التحالف الدولي لألطعمة والمشروبات، بریندا شنییت ناماجومیا، كریستینا نیاغا، ویلتونجرھف، حركة مكافحة الجوع
وینبغي أن تركز األمم المتحدة على تعزیز العمل متعددة القطاعات (بریندا شنییت ناماجومیا) من خالل  تعزیز التغذیة).

یة في تنفیذ المشاریع بصورة مشتركة (إسحاق بایور). تعزیز وترسیخ إطار "توحید األداء" ودعم المؤسسات المحل
وینبغي أن یضع النھج الشامل في االعتبار تكالیف وفوائد المساعدات المتعلقة بالصحة والبیئة والزراعة واالقتصاد 

 (بات فاندركوي).
التحالف  -عالمي للكنائستقع على عاتقنا مسئولیة مشتركة تتمثل في حمایة حقوق اإلنسان (المجلس ال .قائم على الحقوق •

المسكوني للدعوة، بات فاندركوي، العمل على مكافحة الجوع). ومع وضع عدم القابلیة للتجزئة في االعتبار، یمكن 
التحالف المسكوني للدعوة) واالعتراف بمبادئ  -معالجة سوء التغذیة بحمایة حقوق الجمیع (المجلس العالمي للكنائس

. كما یتطلب ذلك تحدید أدوار ومسئولیات أصحاب المطالبة والجھات المسئولة. وینبغي حقوق اإلنسان (ویلتونجرھف)
 تمكین أصحاب المطالبة من تعبئة جھودھم لتوجیھ أولویات اإلجراءات (كالودیو سكوفتان).

 ل. "عدم التخلي عن أي أحد" (صندوق إنقاذ الطفولة، حركة تعزیز التغذیة) والوصول إلى ما یصعب الوصوشامال •
إلیھ أوال (حركة تعزیز التغذیة). ینبغي أن یشجع العقد على زیادة التركیز على العدالة وتسلیط الضوء على أھمیة خلق 
بیئة تمكینیة بھدف تناول احتیاجات الفئات الضعیفة والمھمشة والمستبعدة (العمل على مكافحة الجوع). ومن أجل 

ب الذین یعانون من حالة انعدام األمن الغذائي، یمكن استخدام الوصول إلى جمیع األشخاص، وال سیما إلى الشبا
المنتدیات الرقمیة. وتوفر وسائل التواصل االجتماعي الطریقة األكثر فعالیة وسرعة واألقل تكلفة وسیلة إلشراك 

 أصحاب المصلحة وجمع األفكار حول كیفیة معالجة مشاكل التغذیة (تریشیا كالندر). 
     .     محوره اإلنسان •

 ینبغي تمكین األشخاص األكثر تضرراً من المشاركة في تصمیم وتنفیذ ورصد المساعدات التغذویة (ویلتونجرھف).
(التحالف الدولي لألطعمة والمشروبات). ال بد من العمل بنھج محلي تشارك فیھ جمیع الجھات الفاعلة  محدد السیاق •

بغي اتباع مبادئ مشتركة لتوجیھ وضع وتنفیذ االستراتیجیات (فلورنسا عقال، وباري مارجیتس، وامیل ھونجبو). ین
 المحلیة، ولكن ینبغي أن تكون االستراتیجیات محددة السیاق وتستند إلى األدوات والمساعدات القائمة (فلورنسا عقال).

ي لحركات الزراعة ینبغي أن یعتمد العقد على نھج عملي بدال من اتباع نھج قائم على األحداث، (االتحاد الدولعملیاً.  •
باستخدام األسمدة العضویة). وھناك فجوة كبیرة بین التطورات العلمیة وحل المشكالت: ینبغي تحول الخبرة إلى عمل 

 (ویلما فریري زالدومباید).
من  دینبغي أن یكون صناع القرار على اتصال بالمجتمع األكادیمي. وبعیداً عن األوساط األكادیمیة، ال ب قائم على األدلة. •

توافر الخبرات الناجحة والمعرفة المباشرة بالواقع المحلي حتى یمكن فھم مدى نجاح أو إخفاق المساعدات (ویلما فریري 
زالدومباید، وستیال كیمامبو). ویمكن إنشاء قاعدة بیانات عن دراسات الحالة ُتستخدم في تحلیل مدى مالئمة المساعدات 

 لي لألطعمة والمشروبات).       وزیادتھا أو تقلیصھا (التحالف الدو
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باإلضافة إلى ما سبق، تبادل المشاركون مقترحات عن األنشطة التي یجب تنفیذھا من أجل تسھیل التنفیذ (الناجح) للمساعدات. كما 
 ركزوا على االحتیاجات التالیة:     

 :تحسین التعریفات ذات الصلة بالتغذیة •
ینبغي أن تربط التغذیة الناس باألنظمة الغذائیة بشكل واضح. وینبغي أن یتم التركیز على التغذیة الصحیة العامة،  -

 وباإلضافة إلى الجوانب الصحیة، ینبغي التركیز على األبعاد المجتمعیة البیئیة (ھیلین دلیزل).
الغذائیة. تمثلت أول األفكار عن النظم  ینبغي وضع تعریف أفضل للنظام الغذائي وإجراء تصنیف نموذجي للنظم -

الغذائیة في النموذج الصناعي لتوفیر األطعمة وتوزیعھا، في حین یتم إنتاجھا غالباً في المزارع الصغیرة. ومن شأن 
 التعریف األفضل أن یضمن تقییم أفضل لتحوالت النظم الغذائیة (دیانا لي سمیث).

 منھا على سبیل المثال: ، لتحقیق عدة أھدافاالستثمار في البحوث •
 تحدید أولویات مساعدة الدول في ضمان تماسك وترابط السیاسات العامة (موقع كوكرین نیوتریشن).  -
تكوین فكرة أفضل عن فعالیة مساعدات التغذیة القائمة على النظم الغذائیة مصحوبة باإلبالغ بالتغیر السلوكي (ھیلین  -

 دلیزل).   
دوى المساعدات المستھدفة في مختلف اإلعدادت، عن طریق إجراء دراسات متعددة اكتشاف نھج جدیدة لتقییم ج -

 البلدان (رینوكا جایاتیسا).
تسلیط الضوء على النظم الغذائیة التي یعتمد علیھا أصحاب الحیازات الصغیرة لكسب قوتھم في تحولھم نحو النظم    -

 الغذائیة السوقیة (دیانا لي سمیث)؛
المتغیرات التي تساعد على فھن تأثیر السیاسات الزراعیة على الحصول على الغذاء والتغذیة تسلیط الضوء على أھم  -

 لختلف الفئات السكانیة (دیانا لي سمیث).
. لتحدید اإلجراءات الفعالة ذات المؤشرات القابلة للقیاس، فال بد من إجراء دراسات اجتماعیة جمع المعلومات ذات الصلة •

ھونجبو). وباإلضافة إلى ذلك، ینبغي جمع البیانات عن انتشار سوء التغذیة (لیندي فین السون)  واقتصادیة مبدئیة (امیل
 غالیغو).-واالستھالك الغذائي (إریك بوي

ة من المحتمل أن تكون اإلجراءات المتأثر تقییم أثر التمییز بین اإلجراءات المختصة بالتغذیة وتلك المتأثرة بالتغذیة. •
ة؛ نظراً لمعالجتھا ألسباب سوء التغذیة (ھیلین دیلیل) ویتعین أن تكون إحدى االستراتیجیات الرئیسیة بالتغذیة أكثر فعالی

التي تعمل على إشراك قطاعات الزراعة واإلدماج المالي والحمایة المجتمعیة والتعلیم إلى جانب توفیر المیاه وخدمات 
ستكون ھذه اإلجراءات من العوامل الحاسمة في تعزیز  الصرف الصحي والنظافة الصحیة للجمیع. وعلى وجھ التحدید،

أن اإلجراءات المختصة بالتغذیة ھي األكثر شعبیة بین الجھات المانحة؛ إال التصدي لسوء التغذیة (مساھمة من استرالیا). 
حاد بالتغذیة (االت ومن ثّم یتعین على العقد أن یقدم المشورة الواضحة والموارد التي من شأنھا إعداد المساعدات المتأثرة

 الدولي لحركات الزراعة باستخدام األسمدة العضویة). 
. لم یتم االستفادة على النحو الوافي بخبرات المتعلمین العاملین في مجال تعزیز القدرة والقوة العاملة في مجال التغذیة •

ى ق مع الجامعات المحلیة بھدف الوصول إلالتغذیة والصحة (لیدیا براون). فال بد من تعزیز القوى العاملة بالتعاون الوثی
تعزیز مؤسسي مستدام. في حین یتعین تدریب المختصین وتحریرھم من الالمركزیة من أجل تدریب األخصائیین الصحیین 

 المجتمعیین العاملین في مجال التغذیة (ھیلین دیلیل).

بد من اتخاذ اإلجراءات فیھا، ومنھا على سبیل المثال ال  كما تبادل المشاركون األفكار التي تدور حول مختلف المجاالت التي ال
 الحصر:

قبل التطرق إلى التغذیة، یتوجب علینا في البدایة معالجة مشكلة انعدام األمن الغذائي. فالفقراء ال ینشغلون  األمن الغذائي. •
إال بالحصول على الوجبة الیومیة (سیمون أونیا)، وبالتالي، یعد التمكین (االقتصادي) من األمور الحاسمة في ھذا الصدد 

راعة باستخدام األسمدة العضویة). فالفقر من العقبات الرئیسیة التي تعوق (بیبیانا موسایا، االتحاد الدولي لحركات الز
 معالجة مشكلة سوء التغذیة (بیبیانا موسایا).

. یجب أن تشتمل األنظمة الغذائیة على إدارة صارمة للسالمة الغذائیة وقدرات تقییمیة من شأنھا اكتشاف سالمة األغذیة •
. ب. كوردارو). وعالوًة على ذلك، تمثل االغذیة المغشوشة، تحدیداً في الدول المشاكل في المنظومة الغذائیة ككل (ج

النامیة، مشكلة بارزة؛ لذا ینبغي وضع مبادئ توجیھیة حول كیفیة معالجة ھذه المشكلة (د. أمان هللا). فعلى سبیل المثال، 
لألطفال (التالمیذ)؛ إال أن ھذه األطعمة ُمعدة  تشكل األطعمة التي یعدھا البائعون الجائلون جزءاً مھماً من الغذاء المعتاد

 بشكل سیئ نتیجة الفتقار للمعرفة بشأن التغذیة وممارسات النظافة الصحیة (إسحاق بایور).
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ینبغي تقدیم الدعم الستراتیجیات الحد من فقدان المواد الغذائیة وھدرھا؛ بھدف  فقدان المواد الغذائیة وھدرھا (نستلھ). •
 لغذائیة المستدامة إلى جانب التعزیز من األمن الغذائي والتغذوي (ستیال كیمامبو). تدعیم األنظمة ا

. بوجھ عام، ینبغي تحسین الربط بین المساعدات الزراعیة وأولویات التغذیة (مارییال كونتریراس، إریك بوي الزراعة •
د مولود) وبخاصة صغار الُمالك (جینیفر غالیغو). وعلى مدار العقد، البد من صب التركیز على احتیاجات المنتجین (محم

 دیاس). وال بد من وضع الجوانب التالیة في االعتبار عند وضع المساعدات:
o (ماریشا تیسیما، محمد مولود): ینبغي إشراك صغار الُمالك في البرامج الحكومیة، فضالً عن تشجیع  اإلنتاجیة

ي یمكن تحقیقھ عن طریق دعم الُمدخالت األساسیة األفراد على إنتاج األغذیة من أجل المعیشة، األمر الذ
 (سیمون أونیا).

o التي یمكن تحسینھا من خالل التكنولوجیات الثوریة مثل التعدیل الجیني الذي یسبقھ إجراء تقییمات  الكفاءة
 للسالمة (ألكسندر كایجورودسییف).

o الذي من شأنھ تحسین حالة التغذیة (كیت جودین). تنوع المحاصیل 
o (لیدیا براون) التي تساعد في الحفاظ على المیاه (بیبیانا موسایا).  سات الذكیة مناخیاً الممار 
o الذي ینطوي على التحول من اإلنتاج الصناعي، الذي یتسم باالعتماد العالي على الُمدخالت الخارجیة  التمكین

اد تحسین إنتاجیة صغار الُمالك (االتح واالستناد إلى الثقافة األحادیة تجاه األنظمة المستدامة التي من شأنھا أیضاً 
 الدولي لحركات الزراعة باستخدام األسمدة العضویة).

o  ،ال بد من التركیز بشكل أكبر على صغار الُمالك من اإلناث (كیت جودین)؛ فضالً النوع االجتماعي والشباب
 الل مانافادو).  عن تحفیز الشباب على االشتراك في عملیة الزراعة (لیدیا براون، محمد مولود،

قطاع تصنیع الماشیة لھ العدید من العواقب السلبیة حیث یؤدي إلى تقلیص فرص العمالة (األمر الذي یؤثر الماشیة.  •
بالسلب على األمن الغذائي) (مارتن زرفاس) فضالً عن انخفاض القیمة الغذائیة للمنتجات عن تلك المنتجات الُمصنعة من 

ق عضوي، كما أن التعویل على األعالف عالیة الطاقة یعني استخدام موارد یمكن االستعانة حیوانات تم تسمینھا في سیا
بھا في تغذیة البشر. وبعیداً عن األنظمة الزراعیة الكثیفة فإن تقدیم الدعم للمزارع صغیرة الحجم من شأنھ معالجة مشكلة 

ة من الحیوانات وسوء التغذیة من حیث نقص التغذیة. سوء التغذیة المرتبطة باإلسراف في استھالك ھذه المنتجات الُمصنع
فالحوار المفتوح واللغة الُمتفق علیھا إلى جانب إدارة تأثیر الجھات الفاعلة التي من شأنھا تفاقم مشكلة سوء التغذیة كلھا 

نباتات من السھل من األمور الضروریة (مزرعة كومباشن إن وورلد فارمنغ) في حین أن األنظمة الغذائیة المتكونة من ال
استدامتھا (بات فاندركوي) كما أنھا أرخص وال بد من أخذھا بعین االعتبار عند معالجة قضیة األمن الغذائي (مارتن 

 زرفاس).
(جیسیكا جون، تشینارا أبدراي ماكونوفا). یتعین التشدید على أھمیة التغذیة خالل فترة األلف یوٍم األولى  تغذیة األم والطفل •

لطفل (وزارة الصحة، مالیزیا)، على وجھ التحدید في الحد من خطر التقزم. فالحاجة تدعو إلى جھود خاصة من حیاة ا
من شأنھا تعزیز التغذیة بالنسبة لفئة للنساء المعرضة  للمخاطر في سن الخصوبة، إلى جانب تحسین الرعایة لألمھات 

 والرضاعة (مساھمة من أسترالیا). والموالید واألطفال مثل الفحوصات الطبیة لما قبل الوالدة 
ُیعد واحداً من أكثر المساعدات فعالیة من حیث التكلفة بھدف معالجة صور النقص في الفیتامینات والمعادن إثراء األغذیة  •

(كرستینا كراوس) على النحو المالئم من خالل تحسین األغذیة األساسیة الواسعة االنتشار بین أوساط الطبقات الفقیرة 
ك بوي غالیغو). غیر أن استراتیجیات إثراء األغذیة بالحدید/ حمض الفولیك لم تنجح (برونو كیستنر)، وبصورة (إری

عامة فإن استراتیجیات إثراء األغذیة ال تكون عادةً في متناول األسر المعیشیة الزراعیة الضعیفة، كما أنھا تتسم باالستدامة 
ي غالیغو). إال أن المساعدات المجتمعیة أو الغذائیة إلى جانب التدابیر الصارمة دون تكبد المستھلكین ألي تكالیف (إریك بو

 لتقلیص صور التفاوت والرامیة إلى معالجة مشكلة الفقر عادًة ما تكون أكثر مالءمة للوضع (كالودیو شوفتان). 
التي تستھدف األشخاص الذین (توماس ھیرلي) ھي إحدى االستراتیجیات المكملة إلثراء األغذیة التقویة البیولوجیة  •

یفتقرون إلى الحصول على األطعمة المعززة. كما أنھا تعمل على تحسین اإلمداد الیومي من المغذیات األساسیة لجمیع 
أفراد األسر المعیشیة وتعزز المحاصیل؛ نظراً ألن التقویة البیولوجیة لألطعمة التي ینتجھا األفراد ویستھلكونھا بالفعل 

ة ُتعد من الطرق المستدامة والمقبولة ثقافیاً والفعالة من حیث التكلفة (إریك بوي غالیغو). ومع ذلك، ینبغي بكمیات كبیر
أن تستند عملیة الرصد على أسس ممنھجة لكي تحقق عدة فوائد منھا  الوقایة من خطر الُسمیة ذات العواقب مرتفعة التكلفة 

ر المضمون على التقویة (الحیویة) ینقل بؤرة االھتمام والتركیز بعیداً (كیت جودین). وعالوة على ذلك، فإن التأكید غی

http://www.fao.org/fsnforum/ar


األمم المتحدة للعمل من أجل التغذیة أثر عقداالستفادة القصوى من   6 

 

 

  
 

 
 www.fao.org/fsnforum/ar والتغذیة الغذائي باألمن المعني العالمي المنتدى

عن الُمحّددات االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة لسوء التغذیة، أي أن الحلول المستدامة لن تنتج عن جانب العرض 
 (كالودیو شوفتان). 

والحصول علیھا من األمور الحاسمة، خاصًة في تعد زیادة توافر مجموعة متنوعة من األطعمة تنوع األنظمة الغذائیة.  •
البلدان محدودة الدخل (االتحاد الدولي لحركات الزراعة باستخدام األسمدة العضویة). حیث یتعین على اإلنتاج الغذائي أن 

 ةیضمن تنوع الحمیات الغذائیة (فكتور أوینو)؛ وبالتالي، ال ینبغي أن یكون ھناك تركیز صریح على الزراعة أحادی
المحصول للمحاصیل األساسیة أو حتى التخصص في مجموعة رئیسیة من الحبوب أو إنتاج المحاصیل النقدیة على حساب 
المواد الغذائیة ذات النسبة العالیة من التغذیة. وتدعو الحاجة إلى وجود سیاسات داعمة لتنوع الحمیات الغذائیة مقترنًة 

في ذلك اإلنتاج الغذائي المنزلي إلى جانب وصول أكبر قدر من التكامل  بالحلول الموضوعة على الصعید المحلي، بما
 لألطعمة المغذیة المتوفرة محلیاً إلى داخل األنظمة السوقیة (االتحاد الدولي لحركات الزراعة باستخدام األسمدة العضویة). 

لتوجیھیة الغذائیة بین العامة (توماس . ینبغي نشر المعلومات حول أھمیة الحمیات الغذائیة والمبادئ االتثقیف الغذائي •
ھیرلي، دوریس رامیریز دي بینیا) وعلى وجھ التحدید التجمعات السكانیة الضعیفة (كلیمینس جولدسون) وذلك باستخدام 
مختلف القنوات اإلعالمیة (توماس ھیرلي). ویعد تعلیم المرأة على وجھ التحدید من األمور المھمة؛ حیث أنھا تقوم 

طعمة بصورة أساسیة (أوباسي إیغوي أوسكار). وعالوة على ذلك، ال ینبغي تقدیم األطعمة غیر الصحیة في بتحضیر األ
المدارس (كلیمینس جولدسون) وال بد أن تشتمل المناھج الدراسیة على موضوع التغذیة باعتبارھا مادة دراسیة منفصلة 

یمینس جولدسون). وختاماً، البد من إحالة األشخاص الذي (روزالي أنتوال، شینارا أبدراي ماكونوفا، توماس ھیرلي، كل
یعانون من أمراض مرتبطة بالتغذیة إلى أخصائي تغذیة حتى یساعدھم على التكیف مع ما یعانونھ من أمراض (دوریس 

 رامیریز دي بینیا). 
ل لقمان) وأسالیب التواص ینبغي تطویر حمالت التوعیة العامة (روزالي أنتوال، الوالنشر الوعي والتغییر السلوكي.  •

لتغییر السلوك؛ وذك من أجل تغییر أنماط المعیشة غیر الصحیة (وزارة الصحة، مالیزیا، التحالف الدولي لألطعمة 
والمشروبات). فیتعین علیھا، على سبیل المثال، أن تقوم بإحیاء الممارسات األصلیة المھجورة المتعلقة بالتغذیة (فكتور 

تشجیع على القیام بالتمرینات البدنیة في المناھج الدراسیة (كلیمینس جولدسون). وعلى الرغم من ذلك، أوینو) إلى جانب ال
شدد أحد المشاركین على أن التركیز على حمالت التغییر السلوكي مراراً وتكراراً یلقي بالمسئولیة على الفرد، في حین 

 یھا ھي الید االّثمة وراء األمر بأكملھ (كالودیو شوفتان).أن الدعایة وھیكل أسعار األطعمة المصنعة بطریقة مبالغ ف
 تحسین جودة االلتزامات  .3

وأشار المشاركون إلى أن "االلتزامات واألنشطة ... ینبغي أن تبدأ بالضرورة األخالقیة والقانونیة للحفاظ على الحق في الغذاء 
السیاسیة مطلوبة للوفاء بااللتزامات (كومالن أسیجنون) وال بد والتغذیة" (صندوق إنقاذ الطفولة). ومع ذلك، فال تزال اإلرادة 

من ضخ االستثمارات في ھذا القطاع؛ كما ینبغي تخصیص جزء كبیر من الموازنة المخصصة لألمن الغذائي والتغذیة (جورج 
لسیاق مر، آخذة في اعتبارھا ابازونغو). وفضال عن ذلك، ینبغي أن تھتم البلدان التي لم تحدد أھدافھا الوطنیة للتغذیة بھذا األ

الوطني والتنسیق بین أطر العمل ذات الصلة (مثل أھداف جمعیة الصحة العالمیة بشأن التغذیة وأھداف التنمیة المستدامة 
والتزامات المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذیة) مع تبني مبدأ عدم التخلي عن أحد لضمان التقدم للجمیع (صندوق إنقاذ 

 ولة).الطف

ینبغي لجمیع القطاعات المعنیة أن تدمج أھداف التغذیة في سیاساتھا (وزارة الصحة، مالیزیا، جاكسون تومواین، ستیال كیمامبو). 
وال بد من االنتباه للدور الحاسم لكل من ملكیة البرامج وإمكانیة مسائلة الجھات الفاعلة في كفالة تنفیذ األنشطة (وزارة الصحة، 

ترسون كاتو كیكومیكو). وعالوًة على ذلك، یجب ضمان المشاركة المستمرة لكافة الجھات الفاعلة المعنیة والتنسیق مالیزیا، بی
بینھا في كافة مراحل دورة المشروع. ویعني ذلك أیضاً أن أدوار ھذه الجھات یجب أن تحدد بوضوح، وال سیما أدوارھا في 

حة، مالیزیا). وینطوي تنفیذ آلیة المساءلة التي تتسم بالشمول والشفافیة القطاعات األخرى بخالف قطاع الصحة (وزارة الص
 على ما یلي على سبیل المثال ال الحصر:

 إعداد مستودع لجمیع االلتزامات المتعلقة بالتغذیة باعتبارھا جزء من عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذیة. •
رز في أھداف جمعیة الصحة العالمیة وإطار عمل المؤتمر الدولي إصدار تقاریر سنویة تبین بوضوح مدى التقدم المح •

 الثاني المعني بالتغذیة.
 عقد صالت وثیقة مع المنتدى السیاسي رفیع المستوى المعني بمراقبة أھداف التنمیة المستدامة المتعلقة بالتغذیة. •
حركات االجتماعیة في المساءلة (العمل وضع آلیة قائمة على المشاركة، واالعتراف بدور منظمات المجتمع المدني وال •
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 على مكافحة الجوع). 
وضع مقاییس سنویة تسھل عملیة التقییم على منظمات المجتمع المدني (كالودیوو سكوفتان)، حیث ینبغي منح ھذه  •

 المنظمات الحریة التامة ألداء أدوارھا بصفتھا جھات رقابیة (كومالن أسیجنون). 
ذیة ونشرھا (صندوق إنقاذ الطفولة، توماس ھیرلیھي، العمل على مكافحة الجوع) وذلك جمع بیانات مصنفة حول التغ •

في سبیل فعالیة المراقبة والتقییم (روزالي نتوال، صندوق إنقاذ الطفولة). ینبغي للحكومات على وجھ التحدید دعم 
  .جمع البیانات بصورة دوریة (صندوق إنقاذ الطفولة)

  ذات الصلةإشراك المنتدیات والحركات  .4
) ال 2020-2011ینبغي في المقام األول أال ُینظر إلى العقد كظاھرة منفردة، فعقد األمم المتحدة للتنوع البیولوجي (

یزال ساریاً؛ وھذان العقدان مترابطان نظراً للصالت المتعددة بین التنوع الحیوي والتغذیة والحمیات الغذائیة والصحة. 
 .تأثیرھا إلى أقصى حد (داني ھانتر) ولذلك یجب أن تتضافر ھذه الجھود لزیادة

وعالوًة على ذلك، أكد المشاركون على أن المنتدیات مثل لجنة األمن الغذائي العالمي ولجنة األمم المتحدة الدائمة 
المعنیة بالتغذیة بإمكانھا تحدید أبرز العاملین في مجال التغذیة من مختلف القطاعات لكي یعملوا على تحدید الثغرات 

ق اإلجراءات وتقویة سبل التعاون ومراقبة اآلثار وتعزیز االتساق بین القطاعات المختلفة (كوتشران للتغذیة). وتنسی
ومن ثم، یمكن لھذه الجھات الفاعلة ان تتعاون مع المنتدیات المعنیة األخرى لتعزیز مھارات القیادة الالزمة إلبقاء 

ان للتغذیة) وكذلك للدعوة للتمویل وتوفیره (أوباسي إجوي أوسكار) التغذیة على جدول األعمال (ستیال كیمامبو، كوتشر
والتشجیع على تحسین اإلدارة. كما یمكن لتلك الجھات أن ُتسھل مشاركة المعارف (موقع كوكرین نیوتریشن) وتنظیم 

ت الصلة المشاورات (لیندي فینالسون، روزالي نتوال)، وعقد االجتماعات والورش، وتدریب األطراف المعنیة ذا
 (روزالي نتوال).

شدد أحد المشاركین على أن أھداف العقد لن تتحقق ما لم یطالب األفراد بحقوقھم، إذ لیس في وسع المنظمات الدولیة 
المجتمع  )؛ وفي ھذا الصدد تستطیع منظماتتقدیم ید العون بالقدر الكافي كي تدفع البلدان لاللتزام (كالودیو سكوفتان

المدني المشاركة في التعبئة االجتماعیة وزیادة الوعي بالتعاون مع وسائل اإلعالم وكفالة تمثیل المواطنین العادیین 
تمثیال فعاال بسبل مختلفة، ومنھا المساعدة في تصمیم المساعدات وفقاً لما یحتاجھ المجتمع (جاكسون تومواین). 

ضافة إلى ما سبق، رأى المشاركون ضرورة تنظیم دور كل من القطاع الخاص وكبرى البلدان المانحة وباإل
والمؤسسات وإخضاعھ للتدقیق الشدید (مزرعة كومباشن إن وورلد فارمنغ). وعلى الرغم من تأكید أغلب المشاركین 

 دد األطراف المعنیة، فإن بعض المشاركینعلى األھمیة البالغة لمعالجة قضیة سوء التغذیة باتباع نھج یقوم على تع
اآلخرین قد لفتوا االنتباه إلى دور القطاع الخاص، وأشاروا إلى تضارب المصالح الذي یحدث عند تقدیم بعض 
المساعدات (فلورنس إیغال، كالودیو سكوفتان). ولكن البعض قد ذھب إلى أن المناھج من ھذا النوع یترتب علیھا 

رارات التي یتخذھا الجمھور، وبناء علیھ فقد اشترطوا التصدي لمثل ھذه التدخالت مباشرًة دون زیادة التدخل في الق
 تحایل، وإال فلن یستعان بالمنتدیات متعددة األطراف المعنیة (كالودیو سكوفتان).

 :للمشاركة في العقدالتي سیتم اختیارھا أشار المشاركون إلى ما یلي عند مناقشة المنظمات 

لألمم المتحدة بوجھ عام أن ُتسھل عقد االجتماعات بین الخبراء، بحیث تمكنھم من صیاغة التوصیات  من الممكن •
الالزمة لمعالجة قضیة سوء التغذیة. وسیترتب على ذلك أن السیاسات المقترحة سُتصمم ببصیرة نافذة (ویلما فرایر 

 زالدومباید).
 :مم المتحدة الدائمة المعنیة بالتغذیة أن  تحقق ما یليتستطیع كل من لجنة األمن الغذائي العالمي ولجنة األ •

o  .(وزارة الصحة، مالیزیا) تسھیل إجراء الحوار 
o  .(وزارة الصحة، مالیزیا، أومورانا تراوري) تعزیز الدفاع عن الحقوق على أعلى مستوى 
o  .(وزارة الصحة، مالیزیا) تقدیم اإلرشاد االستراتیجي وتعزیزه 
o ولة (أومورانا تراوري، صندوق إنقاذ الطفولة). مراقبة الجھود المبذ 
o  .(صندوق إنقاذ الطفولة) دعم التعلم بین القطاعات المختلفة 
o  .(أومورانا تراوري) تعبئة الدعم التقني 
o .(جورج بازونغو) تعبئة التمویل المحلي، وتخصیص جزء من الموازنات الوطنیة لألمن الغذائي 
o الخاص في دعم اإلجراءات المتعلقة بالتغذیة (جورج بازونغو) ودمج  إشراك الجھات المعنیة مثل القطاع

 التغذیة في سیاسات التنمیة (وزارة الصحة، مالیزیا).
o .(كرستینا كروس) دعم بناء المؤسسات من خالل تعزیز الشبكات التي تجمع بین القطاعین العام والخاص 
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o  إنشاء المنتدیات في البلدان األخرى لبناء قدرات قادة المستقبل في مجال التغذیة، والذین سیستكملون جدول
 األعمال بعد انتھاء العقد (أبیو بیرناردیت أوكیریا). 

o  .(الورا ل. دوسون) العمل كمركز معلومات وقاعدة بیانات لتجربة األبحاث 
o ین لتسھیل تبادل المواد الغذائیة (الورا ل. دوسون).بناء جسر بین القطاع الزراعي والمستھلك 

أن تدعم الجھود المجتمعیة والوطنیة واإلقلیمیة والدولیة عن طریق  لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنیة بالتغذیةبإمكان  •
 .تعزیز التعاون بین وكاالت األمم المتحدة (جاكسون تومواین)

عزیز التنسیق بین قطاعات متعددة (ویلتونجرھف، جاكسون تومواین) وھي ت لجنة األمن الغذائي العالميوبإمكان  •
تؤدي دوراً مھماً في توجیھ اإلجراءات المتخذة بین العدید من الجھات الفاعلة؛ كما یمكنھا تحسین االتساق بین 

أن تضمن السیاسات (ویلتونجرھف) وإحداث التعاون مع المبادرات األخرى. ویمكن للجنة، باإلضافة إلى ذلك، 
عرض آراء كافة الجھات المعنیة، وتبادل المعلومات حول التغذیة مع دائرة األمن الغذائي، ولفت انتباه دائرة التغذیة 
إلى االعتبارات المتصلة باألمن الغذائي، ورصد المشكالت الجدیدة لدى نشأتھا (جاكسون تومواین)، باإلضافة إلى 

  .قد (ویلتونجرھف)رصد التقدم المحرز في تنفیذ أھداف الع
سوف تساھم حركة تعزیز التغذیة إسھاماً بالغ األھمیة؛ فاستراتیجیتھا وخارطة طریقھا الجدیدتان من شأنھما تسریع  •

وتیرة تحقیق النتائج عن طریق تعزیز القدرات الوطنیة، وستعمل الحركة أیضاً على زیادة التقدم المحرز خالل العقد 
تحددیات بسبل تدعم اتخاذ إجراءات منسقة وتعزز التعاون وترصد أثر اإلجراءات في بمشاركة التجارب والتقدم وال

إطار نتائج المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذیة وأھداف التنمیة المستدامة واألھداف العالمیة للتغذیة (حركة تعزیز 
 .األغذیة)

عالمي بشأن الحق في الغذاء والتغذیة، ودعم من رفع الوعي الوطني واإلقلیمي وال منظمات حقوق اإلنسانتتمكن  •
الجھود المبذولة لتعزیز ھذا الحق؛ فبإمكانھا على سبیل المثال أن تعزز من قدرات البلدان على رصد التقدم المحرز 

 .نحو توفیر الحق في الغذاء والتغذیة، بل ومساعدة تلك البلدان في ذلك (جاكسون تومواین)
لمساھم في كفالة اتساق السیاسات التي تتناول التغیرات المناخیة والمساعدات الغذائیة، من ا الحركات البیئیةتتمكن  •

بحیث تضمن أن التأقلم مع التغیرات المناخیة ُیراعي احتیاجات التغذیة، وأن جھود التخفیف من أثر ھذه التغیرات ال 
 .تغفل اعتبارات التغذیة (جاكسون تومواین)

 
 اقتراحات خاصة ببلدان معینة .5

 بنغالدش
 :على بنغالدش النظر في اإلجراءات التالیة خالل فترة العقد

 تقدیم اإلرشادات بشأن األنظمة الغذائیة وسبل الطھي الصحیة. •
وضع إرشادات غذائیة تركز على األطعمة الصحیة ونشرھا وتنفیذھا بصورة منھجیة للتأثیر في العرض والطلب  •

 على ھذه األصناف. 
 تحسین المؤشرات والبیانات لكي تتمكن من وضع سیاسات فعالة لألنظمة الغذائیة.  •
 تقدیم الدعم في التعامل مع التغیرات المناخیة وتنفیذ سیاسات التأقلم مع ھذه التغیرات. •
 المسنین. و حمایة سبل معیشة وتغذیة أسر المناطق الساحلیة وتجدیدھا وتعزیزھا، مع العنایة باحتیاجات النساء واألطفال •
 العنایة البالغة باألنظمة الغذائیة للمراھقین (اللیتا باتاتشارجي). •

 بوركینا فاسو
 ینبغي لبوركینا فاسو اتباع نھج متعدد القطاعات مع العنایة بدینامیات الجنسین. ومن األنشطة التي یجب تنفیذھا: 
 الفحص الطبي المستمر لألطفال دون سن الخامسة. •
 م األسرة.التشجیع على تنظی •
 تنفیذ مشاریع توفیر المیاه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحیة للجمیع. •
 تعزیز حیازة النساء لألراضي. •
 استصالح الودیان الداخلیة. •
 دعم الفالحین وتدریبھم على سبل الزراعة.  •
 دعم الحفاظ على المواد الغذائیة.  •

موازنة للتغذیة، وتعزیز التعاون بین الحكومة والمنظمات المجتمعیة  إذا أرادت البالد تمویل ھذه األنشطة،  فال بد من وضع
  .(أومورانا تراوري)
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 الكامیرون 

تساھم معظم منظمات األمم المتحدة في الكامیرون مساھمة أساسیة في االستجابة لحاالت الطوارئ. ومع ذلك، ال تمثل نسبة 
المستفیدین سوى نسبة صغیرة من السكان الذین ھم عرضة للجوع. وبالتالي البد من التحول من حاالت الطوارئ إلى المساعدات 

المعني باألمن الغذائي على جمع كافة الجھات الفاعلة العامة والخاصة المعنیة باألمن الغذائي، االنمائیة. لذا یعمل الفریق العامل 
ولكن تفتقر تلك المساعدات إلى التوافق والتنسیق. ومن شأن تخصیص الصنادیق التشغیلیة للفرق العاملة في مجال األمن الغذائي 

 یتماشى مع خطط التنمیة المحلیة (توماس أموجو أوباما). أن یتیح تنظیم التدخالت المنسقة والمحددة األھداف بما

 كندا 

یعد انعدام األمن فیما یتعلق بالدخل في كندا أكبر عائق یحول دون توفیر األمن الغذائي والتغذیة، وتتطلب معالجة ھذه المسألة 
ى ا تمثل عدم إمكانیة الوصول الفعلي إلصیاغة السیاسة العامة لتحسین دخل األسر المعیشیة التي تعتمد على الدعم الحكومي. كم

وإن كانت أقل حدة، وال سیما بین السكان األصلیین والمجتمعات الشمالیة والنائیة في كندا، ویرجع سبب ذلك ‘ األمن الغذائي مشكلة
ضل األماكن بإنتاجھ في أف جزئیاً إلى نقص البنیة التحتیة. لذا یجب إجراء تقییم للقیمة النسبیة وجدوى إنتاج الغذاء محلیاً مقارنةً 

األخرى. كما یجب حمایة المناطق التي تتمیز بظروف نمو مثالیة لالستخدام الزراعي، وھذا یتطلب من الحكومات على كافة 
 المستویات االلتزام بحمایة تلك األراضي (بات فاندركوي).

 كولومبیا
المنظمات (الدولیة) غیر الھادفة للربح لتحمل على عاتقھا مسئولیة  سعیاً وراء تحسین تغذیة الطفل في كولومبیا، ھناك حاجة إلى دعم

تنفیذ برامج التغذیة. وال بد من التواصل المباشر مع كبار المسئولین في الحكومة لضمان وصول الغذاء لمن ھم بحاجة إلیھ. 
 تي جومیزكاكیرز بیریز).وباإلضافة إلى ذلك، یجب أن تراقب وتتابع المنظمات الدولیة تلك البرامج التغذویة (لو

 كوت دیفوار
في المقام األول، ولتحسین التغذیة ال بد من تشجیع االستثمارات في المحاصیل الغذائیة وخلق  تنتج كوت دیفوار المحاصیل النقدیة

 :حوافز إلنتاجھا. باإلضافة إلى ذلك، یجب اتخاذ الخطوات التالیة
 .الغذائیة وخاصًة األرزتخفیض نسبة الواردات من منتجات الحبوب  •
 .تنظیم إمكانیة الوصول إلى األراضي الصالحة للزراعة •
 .تقلیل النفقات الخارجیة على منتجات االستھالك الجماعي •
 .تنفیذ سیاسة تھدف إلى تصنیع المنتجات الزراعیة المحلیة والحفاظ علیھا •
 .محاربة مسألة ارتفاع تكالیف المعیشة (جودا دوكوا) •

 إثیوبیا

الصحة ھي الجھة المعنیة بتنسیق برنامج التغذیة في إثیوبیا، وتتشارك في رئاستھ وزارة الزراعة ووزارة التربیة والتعلیم.  وزارة
وھناك ثالث لجان فرعیة معنیة بتنفیذ ھذا البرنامج وإثراء األغذیة والبحوث ذات الصلة. ویمكن تحسین تنسیق البرنامج على 

ة المطلوب تنفیذھا على وجھ السرعة في البالد تطویر تكنولوجیا تصنیع األغذیة على نطاق صغیر المستوى المحلي. وتشمل األنشط
للحد من خسائر ما بعد الحصاد واإلثراء االلزامي لألغذیة وتعزیز برنامج التحصین الحیوي وتحسین التنسیق بین القطاعات المتأثرة 

 ات المتابعة والتقییم (ماریشا تیسیما).بالتغذیة الحساسة والقطاعات المختصة بھا وتنفیذ آلی

 فیجي 

 تقوم دولة فیجي حالیاً بإعادة النظر في سیاستھا المرتبطة بالغذاء والتغذیة. واستغلت الدولة الوثائق الدولیة لتصمیم إطار المساعدات
ع على المفاھیم الدولیة للتناسب م مع التركیز على األطفال دون سن الخامسة. كما أكدت الدولة على الحاجة إلضفاء الطابع المحلي

 احتیاجات الدول الجزریة الصغیرة، باإلضافة إلى الحاجة إلى الدعم التقني والخبرات لتنفیذ تلك المساعدات التغذویة (أتیكا كاما).

 ألمانیا 

عقد الحالي،  یجب راً. وفي غضون التركز ألمانیا تركیزاً أساسیاً على تثقیف المستھلكین لتغییر السلوك، ولكن لم یحقق ھذا نجاحاً كبی
على الحكومة وضع شروط اإلطار القانوني والسیاسي لتعزیز النظم الغذائیة الصحیة والمستدامة بما في ذلك اتخاذ التدابیر الوقائیة 

ن تتضمن غي أمثل الضرائب المفروضة على األغذیة غیر الصحیة والقوانین اإللزامیة للمشتریات العامة. باإلضافة إلى ذلك ینب
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استراتیجیة االستدامة الوطنیة مؤشرات لرصد آثار السیاسات األلمانیة المتعلقة بمجال األمن الغذائي والتغذیة على المستوى الدولي 
 والوطني. وھذا یتطلب تنسیقاً أكبرفي مختلف القطاعات وتحدید مسئولیات واضحة (ویلتونجرھف).

 الھند
. )لقد تم اتخاذ مجموعة من المبادرات المختصة بالتغذیة والمبادرات المتأثرة بھا في الھند، ولكن التقدم فیھا كان بطیئاً (دیانا برافین

ویعد إثراء الملح بمادة الیود مثاال لقصة من قصص نجاح تلك المبادرات، لذا ال بد من تعزیز ذلك النھج لیشمل الملح المدعم 
ید والیود، باإلضافة إلى أغذیة أخرى مثل القمح واألرز (المعادن وفیتامینات ب) واللبن (فیتامینات "أ" و"د") (مھتاب المزدوج بالحد
 إس. بامجي). 

(جیفاناندا ریدي، كوروباتشرل بیتر)، إال أن تنفیذه كان  2013وفي اآلونة األخیرة، تم اعتماد قانون األمن الغذائي الوطني لعام 
یشكل نظام التوزیع العام مثاال مرتبطاً بھذا الصدد؛ فعلى سبیل المثال: أدخلت الحكومة نباتات الدخن الصغیرة ولكنھا  محدوداً.  كما

فشلت في إنتاج ھذه النباتات ومشتریاتھا وتوریدھا. وباإلضافة إلى ذلك، یتم تورید المواد الغذائیة الملوثة مثل القمح واألرز. ویمكن 
یئیة دوراً في الضغط على الحكومة للحد من ھذه الممارسات والسیطرة علیھا. ویجب على الحكومات بوجھ أن تلعب المنظمات الب

عام أن تشجع تورید األغذیة المنتجة محلیاً في إطار برامج األمن الغذائي والتغذیة (جیفاناندا ریدي). وسعیاً وراء تحسین التغذیة 
لعاملة بموجب نظام بانشیات للحوكمة وتحمیلھم مسئولیة األمن الغذائي والتغذیة في الھند، فال بد من تمكین أعضاء المجالس ا

 (كوروباتشرل بیتر).
 كازاخستان

في حالة كازاخستان ینبغي تشجیع المشروعات االستثماریة الھادفة لالستعاضة عن الواردات وإنشاء قطاعات صناعیة وزراعیة 
  یلي على وجھ التحدید:  تھدف إلى التصدیر. وینبغي للبالد أن تحقق ما

إنشاء شبكات من مزارع إنتاج األلبان ومزارع الدواجن والصوبات الزراعیة ومخازن الخضروات وأماكن لعلف  •
 الماشیة وذبحھا.

 زراعة الفواكھ والخضروات باستخدام الري بالتنقیط.  •
 إنشاء بنیة تحتیة لتصدیر الحبوب.  •
 تنظیم مصانع تجھیز اللحوم.  •
 الصوف الطویل (الكسندر كایجرودوف).وتصنیع  إنتاج  •

 مالیزیا

على نھج قائم على التعاون بین المجتمع بأكملھ والحكومة بأكملھا  2025-2016تعتمد خطة مالیزیا الوطنیة للعمل من أجل التغذیة 
؛ المفرطة بین األطفال في المدارسلمعالجة مشكلة سوء التغذیة. وقد ركزت ھذه الخطة على الزیادة المطردة لنسبة البدانة والسمنة 

ولھذا فقد اھتمت مالیزیا باألمن الغذائي والتغذیة ووضعتھ ضمن أھداف خطة العمل الوطنیة، وأدركت ضرورة إعادة تشكیل النظم 
 دالغذائیة لتشجیع مواطنیھا على اتباع حمیات غذائیة صحیة، ویقتضي ذلك أن تضع الجھات المعنیة عبر مراحل سلسلة اإلمدا

 (بالتعاون مع الحكومة) سیاسات متسقة، كما ینبغي للحكومة أن تعمل على التنسیق بین تلك الجھات (وزارة الصحة، مالیزیا).

 موریتانیا
ألف ھكتار من األراضي  500مالیین نسمة وتمتلك العدید من الموارد المھمة:   3یبلغ التعداد السكاني في موریتانیا أقل من 

ألف نسمة  638زراعة وواحد من أكثر الشواطئ البحریة غنى بالموارد في العالم. ومع ذلك، ال یزال ھناك الخصبة الصالحة لل
یعانون من انعدام األمن الغذائي، لذا ینبغي تحقیق االكتفاء الذاتي من خالل تقدیم المشورة التقنیة للمزارعین. وعالوًة على ذلك، 

ن الحصول على التمویل المطلوب لذلك عن طریق تخصیص جزء بسیط جداً من یمكن إعالن "عام القضاء على الجوع"؛ ویمك
 موارد كل وزارة معنیة (محمد مولود). 

 المكسیك
على الرغم من  تنفیذ العدید من برامج األمن الغذائي والتغذیة (الشاملة) في المكسیك، فإن النتائج المنشودة لم یتم تحقیقھا بعد. 

مشاركة المجتمعات الریفیة في األنشطة الزراعیة، وبالتالي ترك العدید من الموارد دون االستفادة ویرجع سبب ذلك إلى انخفاض 
 بیرا). -منھا. وال بد من تعزیز استدامة األسر المعیشیة حیثما ُیسھم جمیع أفراد العائلة في عملیة اإلنتاج الغذائي (رومان خیمینیز 
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 نیجیریا
المحلي، األمر الذي ینطوي على تقدیم الدعم ألصحاب المزارع صغیرة ومتوسطة الحجم من في نیجیریا، ینبغي تشجیع اإلنتاج 

خالل عدة أمور من بینھا، تحسین الوصول إلى الُمدخالت. وعلى وجھ التحدید، ال بد من إعطاء األولویة لإلنتاج الغذائي الذي 
ف ا)، إلى جانب ضرورة إدراج األنشطة التي تتعلق بالتكییستھلكھ األشخاص المعرضین للخطر في شمالي شرق البالد (سیمون أونی

مع التغیر المناخي؛ نظراً ألن الھجرة الناجمة عن التغیر المناخي تؤثر على األمن الغذائي والتغذیة لألشخاص المتخلى عنھم (لمینا 
وء التغذیة، بما في ذلك وسائل اإلعالم إیجیبا). وبصورة عامة، ال بد من تعزیز الجھود التي ترمي إلى زیادة الوعي تجاه اّثار س

 واألخصائیین الصحیین والمدارس (تیمیتوبي أجایي).
 السنغال

تعاني معظم مناطق السنغال من مشكلة سوء التغذیة الشدیدة والمزمنة. وال بد من األخذ في االعتبار العدید من الجوانب واالتجاھات 

نحو الحضر وازدیاد عدد السكان واالفتقار إلى التدریب (الزراعي) المالئم. وفیما والممارسات في ھذا الشأن، بما في ذلك التحول 

یخص قضایا الموارد الطبیعیة، تدفع مشكلة التصحر التي تشھدھا المناطق الوسطى المواشي إلى الھجرة تجاه المناطق الجنوبیة، 

لقطع الجائر وغیر المشروع لألخشاب اللینة وھجرة قطعان في حین تواجھ المناطق الجنوبیة الشرقیة مشكلة إزالة الغابات نتیجة ل

األغنام. مثال اّخر على سوء إدارة الموارد الطبیعیة یكمن في سیاسات الري التي ال تعزز من وضع الموارد المائیة او حتى حمایتھا 

 م. (جاك دیوف).بالنسبة للمزارع األسریة. وبوجھ عام، سیكون من الضروري للغایة تدریب المزارعین وتسلیحھ

 تنزانیا

، كما تعاني البالد من تضاعف نسبة األمراض غیر الساریة المرتبطة بالحمیة الغذائیة %34في تنزانیا  یبلغ معدل اإلصابة بالتقزم

بین البالغین خالل العقد الماضي. لذا، تدعو الحاجة إلى اتباع نھجاً شامال ومتكامال یأخذ بعین االعتبار الحمیات الغذائیة الصحیة 

 یة المستدامة. األمر الذي یتطلب تنفیذ ما یلي: وأسالیب المعیشة فضًال عن األنظمة الغذائ

تصمیم إدارة متكاملة لسوء التغذیة الحادة: ویتعین تحدیث مناھجھا وحزمتھا التدریبیة التي توفرھا على الدوام إلى جانب  •

متوسطة. التطویر حزمة للتوعیة والتعبئة المجتمعیة؛ بھدف تیسیر اكتشاف وإدارة حاالت سوء التغذیة الحادة الشدیدة و

 كما ینبغي الدعوة إلى ضمان توفیر التمویل الكافي وإعطاء األولویة لإلدارة المتكاملة لسوء التغذیة الحادة في تنزانیا.

 تطویر التثقیف الغذائي والتواصل بھدف تغییر السلوك.  •

 تطویر وتأیید المبادئ التوجیھیة بشأن المكمالت الغذائیة الدقیقة والمتعددة.  •

رات التدریبیة على المستوى المجتمعي بشأن الُنھج المستندة إلى التغذیة من أجل معالجة مشكلة األغذیة الغنیة عقد الدو •

 بفیتامین أ.

 مراجعة حزم التدریب المتكاملة لتغذیة األمھات واألطفال والشباب.  •

 ابو). والصرف الصحي (ستیال كیمب زیادة االستثمارات في تطویر سالسل القیمة والخدمات المجتمعیة األساسیة مثل المیاه •

 توجو

في توجو، ینبغي أن یركز العقد على إضفاء الطابع المھني على الزراعة والتحكم في المیاه واستخدام اآلالت إلى جانب الوفاء 

 .)من الموازنة الوطنیة لقطاع الزراعة على النحو المتفق علیھ في قمة نیروبي (كومالن أسیجنون %10بالتعھد بتخصیص 
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 أوغندا

تمت صیاغة السیاسات األوغندیة المعنیة بالتغذیة بصورة جیدة، إال أن تنفیذ ھذه السیاسات في أدنى مستویاتھ (لوكیا بیرونجي)؛ 

ومن َثّم، یستحق التزام السیاسة إیالء المزید من االھتمام تجاھھ. وفي ھذا الصدد، ھناك حاجة لزیادة التمویل، إلى جانب أن بناء 

ألفراد العاملین في مجال التغذیة ُیعد أیضاً من األمور الحاسمة (أبیو بیرناداتي أوكیریا، جاكسون تومواین، بیترسون كاتو قدرات ا

 كیكومیكو). وعلى وجھ التحدید، تحتاج خطة عمل أوغندا بشأن التغذیة إلى الدعم بالطرق الموضحة أدناه:

 تعیین منسق للتغذیة متعددة القطاعات.  •

 ق تنفیذ متنقل بغرض تقدیم الدعم على المستویات المحلیة.تأسیس فری •

 إشراك صانعي السیاسات رفیعي المستوى إشراكاً فعاالً من أجل معالجة أصعب العوائق.  •

 وضع خطة عمل تتكون من مراحل. •

 إجراء تقییم للقدرة المؤسسیة من أجل تنفیذ الُنھج متعددة القطاعات على الصعیدین الوطني والمحلي.  •

 ضع المبادئ التوجیھیة للتنفیذ من أجل االستعانة بھا على جمیع المستویات (جاكسون تومواین).و •

 األمریكیة المتحدة الوالیات
تفتقر الوالیات المتحدة األمریكیة إلى الخطاب السیاسي االنفتاحي فیما یخص مشكلة سوء التغذیة، وھذا األمر بحاجة إلى التغیر. 

 تالیة في االعتبار أثناء فترة تنفیذ العقد:وال بد من أخذ النقاط ال

زیادة الحصول على األغذیة المزروعة محلیاً بالقدر الكافي من التجارة من أجل إضافة األغذیة الغنیة بالمغذیات التي  •

ُتزرع في المناطق األخرى. تمتلك الوالیات المتحدة مساحات شاسعة من األراضي غیر المستخدمة ذات الملكیة الخاصة، 

 م. التي یمكن لألفراد استخدامھا لزراعة أطعمتھ

 تنفیذ برامج التثقیف الغذائي.  •

 خلق قاعدة بیانات لألسر المعیشیة بشأن التغذیة من أجل تصمیم المساعدات.  •

بدًال  حسب االقتضاء، الوساطة الوصول إلى تغییر في وجھات النظر بھدف وضع التغذیة في المقام األول، لیتبعھا فقط ، •

 من االنسیاق دائماً تجاه المساعدات الدوائیة (لیندي فینالسون).

 فنزویال

تحددت سیاسات فنزویال الزراعیة نتیجة لالنحیاز الشدید المناھض للزراعة، في حین شكل االعتماد العالي على نفط البالد مشكلة؛ 

. ویتوقع العقد تحفیز التنمیة %80ب على توفر الغذاء. ویقدر نقص األغذیة بمتوسط نظراً لتدھور أسعار النفط التي أثرت بالسل

الزراعیة استناداً إلى اإلنصاف المجتمعي واالستدامة البیئیة واالستمراریة مع األخذ في عین االعتبار التخطیط االستراتیجي والبحث 

ین الواجب وضعھا في االعتبار بتوفیر التثقیف الغذائي ووضع القوان وتكامل الجھات الفاعلة السیاسیة والمجتمعیة. وتتعلق األنشطة

 التي تستھدف حمایة المستھلك وتحسین جودة الغذاء (ساول لوبیز).
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