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نبذة عن هذا التشاور الشبكي 

ي إطــار المنتــدى
تلخــص هــذه الوثيقــة التشــاور الشــبكي حــول »الســتفادة القصــوى مــن أثــر عقــد الأمــم المتحــدة للعمــل مــن أجــل التغذيــة« الــذي أُجــري �ف

ف يــن الأول 2016. وقامــت بتيســري أعمــال ذلــك التشــاور كريســت�ي / أيلــول إىل 16 أكتوبــر/ ت�ش ة مــن 20 ســبتمرب ي والتغذيــة خــال الفــرت
ي بالأمــن الغــذا�أ

العالمــي المعــىف

كامبــو، مــن لجنــة الأمــم المتحــدة الدائمــة للتغذيــة.

كان الهــدف مــن هــذا التشــاور هــو جمــع مدخــات عــن الســؤال التــاىلي »كيــف يمكــن أن يحقــق عقــد الأمــم المتحــدة للعمــل مــن أجــل التغذيــة )يشــار إليــه فيــم 

ي 1 أبريــل/ نيســان 2016 دعــوة لاإرسع
بعــد بـــ »العقــد«( أهدافــه عــى أفضــل نحــو؟. أعلنــت الجمعيــة العامــة لاأمــم المتحــدة عــن عقــد العمــل من أجــل التغذيــة �ف

ي جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة 2030. تضــع الجمعيــة
ي بــذل الجهــود العالميــة لتحقيــق هــدف القضــاء عــى الجــوع وســوء التغذيــة كمــا هــو منصــوص عليــه �ف

�ف

ي بالتغذيــة مــن حيــث الأهميــة.
ي المعــىف

ي ســياق متاابعــة المؤتمــر الــدوىلي الثــا�ف
العامــة عقــد الأمــم المتحــدة �ف

ي بادهــم. كمــا تضمــن
ــة �ف ف التغذي ي تحســ�ي

ي إحــداث فــرق ملمــوس �ف
ــة مســاهمته �ف ــداً عــن كيفي ــادل توقعاتهــم عــن العقــد، وتحدي ف تب ــب مــن المشــارك�ي ُطل

ضافــة إىل . بالإ ف ي بلــدان المشــارك�ي
ي برنامــج عمــل العقــد وعــن الأنشــطة المطلــوب تنفيذهــا عــى الفــور �ف

ي يجــب إدراجهــا �ف
التشــاور ســؤال عــن أهــم الأنشــطة الــىت

ي العالمــي
امــات وعــن كيفيــة مشــاركة ومســاهمة بعــض المنتديــات مثــل لجنــة الأمــن الغــذا�أ ف ف جــودة اللرت ذلــك، تبــادل المســاهمون أفكارهــم حــول كيفيــة تحســ�ي

ة تنفيــذ العقــد.        هــا مــن الحــركات والقطاعــات أثنــاء فــرت واللجنــة الدائمــة للتغذيــة وغري

ي اســتمرت أربعــة أســابيع، تبــادل المشــاركون مــن 48 بلــداً 119 مســاهمة. مقدمــة الموضــوع والأســئلة المطروحــة وجميــع المســاهمات 
ة التشــاور الــىت طــوال فــرت

www.fao.org/fsnforum/ar/activities/discussions/decade_nutrition : ــاىلي ــط الت ــى الراب ــاور ع ــة بالتش ــة الخاص ــى الصفح ــة ع ــاة متاح المتلق
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التوقعات عن عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل التغذية

ــال القادمــة وقدرتهــا  ــة المســتقبلية تعتمــد عــى الأجي إدراكاً لحقيقــة أن التنمي

، فرانســيس نجوغونــا، أميــل هونجبو،  ىلي عــى خــوض حيــاة صحيــة )تومــاس هــري

رينالــدو أباظــة، كليمنــس جولــد ســون(، رأى المشــاركون أن التغذيــة يجــب أن 

(. واتفقــوا جميعاً  ىلي ي مقدمــة أولويــات صانعــي السياســات )تومــاس هــري
تكــون �ف

عــى أهميــة اعتمــاد نهــج فعــال لمعالجــة جميــع أشــكال ســوء التغذيــة. ومــن 

ــكار حــول  ــادل المشــاركون الأف ــاً حــاراً. وتب ــد ترحيب ــع بالعق ــم، رحــب الجمي ث

ي بلدانهــم، ويعــرض القســم الأخــري ملخصــاً 
كيفيــة أن يُحــِدث العقــد اختافــاً �ف

ــاء  ــدف القض ــض أن »ه ــال البع ــي، ق ــتوى العالم ــى المس ــكار. وع ــذه الأف به

عــى ســوء التغذيــة بجميــع أشــكالها بحلــول عــام 2030 هــو هــدف طمــوح وملــح 

ــد  ــد ق ــق«، وأن العق ــل للتحقي ء ]...[ قاب ي
ــل كل �ش ــل وقب ــه، ب ــت ذات ي الوق

�ف

ــاملة  ــة ش ــري منص ــة(، وتوف ــة التغذي ــز حرك ــبة )تعزي ــة المناس ي اللحظ
ــل �ف وص

للمســاعدات المعنيــة بالتغذيــة )أتيــكا كامــا( مــن شــأنها أن تقــدم فرصــة 

ــن  ــري م ــدد كب ــية )ع ــدة السياس ــات الأجن ــن أولوي ــة ضم ــع التغذي ة لوض ــري كب

(. إن الدعــم القــوي الــذي تقدمــه الأمــم المتحــدة مــن شــأنه أن  ف المســاهم�ي

ــد  ي العق
ــات المشــاركة �ف ثب ــذ المســاعدات لإ ي تنفي

ــى النظــر �ف ــدول ع ــز ال يحف

ونجــي(. ــا بري )لوكي

ام مــن جميــع القطاعــات  ف وتوقــع المشــاركون أن يعمــل العقــد عــى حشــد اللــرت

يــا، روزاىلي نتــول، تشــينارا  ف ي مالري
ي تؤثــر عــى التغذيــة )وزارة الصحــة �ف

الــىت

ف الجهــات المعنيــة )المجلــس  أبدريماكنوفــا( وأن يقــود التعــاون المســتدام بــ�ي

ي للدعــوة(. وعــى وجــه التحديــد، يوفــر 
العالمــي للكنائــس- التحالــف المســكو�ف

ــة )العمــل عــى  ــة بالتغذي ــات الســابقة المتعلق ام ف ــاء باللرت ــد فرصــة للوف العق

مكافحــة الجــوع، وصنــدوق إنقــاذ الطفولــة، والتحــاد الــدوىلي لحــركات الزراعــة 

رشــاد للبلــدان  باســتخدام الأســمدة العضويــة(، ويمكــن أن يقــدم التوجيــه والإ

ي مجــالت 
امــات وتعزيــز التماســك والتنســيق �ف ف نحــو كيفيــة تحقيــق هــذه اللرت

(. ومــن شــأن مســاهمة العقــد  ف السياســات المختلفــة )عــدد كبــري مــن المســاهم�ي

ي وضــع آليــات فعالــة للمســاءلة أن تســهل رصــد وضمــان التقــدم )صنــدوق 
�ف

إنقــاذ الطفولــة(.

ي إمكانــات العقــد، 
ف عــن عــدم ثقتهــم �ف ومــع ذلــك، أعــرب بعــض المســاهم�ي

ــده،  ــتوى وح ــع المس ــيا�ي رفي ام الس ف ــرت ــال الل ــن خ ــدث م ــن يح ــري ل فالتغ

اتيجيات، بــل يجــب  ول مــن خــال مجموعــة مفروضــة مــن الإجــراءات والســرت

ي 
اك منظمــات المجتمــع المــد�ف أن ينطــوي إحــداث فــرق ملحــوظ عــى إرسش

ــو  ــات )كاودي ــى الحكوم ي ع ــا�ب ــكل إيج ــر بش ي تؤث
ــىت ــة ال ــركات الجتماعي والح

ف إىل المبــادرات الســابقة  ي هــذا الســياق، أشــار عــدد مــن المشــارك�ي
ســكوفتان(. �ف

ي لــم تحقــق ســوى القليــل مــن النتائــج )كاوديــو ســكوفتان، ويلمــا فريــري 
الــىت

ام ســيا�ي بمعالجــة ســوء  ف زالدومبيــدي، ومحمــد مولــود(. بالفعــل هنــاك الــرت

التغذيــة، ولكنــه يفتقــر إىل التنفيــذ الفعــىي الفعــال. وحــىت يتمكــن العقــد مــن 

، والقيــادة  ي
اً مــن الســتقال الــذا�ت ، يلــزم توافــر قــدراً كبــري إحــداث فارقــا كبــري

ف متعــددي التخصصــات، ولجنــة تقنيــة قويــة  الديناميكيــة، وفريــق مــن المهنيــ�ي

مــة.  ف ي البلــدان الملرت
ة لتنفيــذ الأنشــطة الواعــدة »الرئيســية« �ف ومــوارد ماليــة كبــري

ي ذلــك أيضــاً الســتناد إىل )حركــة تعزيــز التغذيــة، 
، يعــىف وعــى الجانــب العمــىي

أنــدرو ماكميــان( مختلــف المبــادرات ذات الأهــداف المماثلــة خــال الســنوات 

ة )أنــدرو ماكميــان( والجمــع بينهــا بــدل مــن التنافــس معهــا. الأخــري

تنفيذ العقد: النهج والأنشطة

ــذي ينبغــي  ــكار حــول الشــكل ال ــن الأف ــة واســعة م ــادل المشــاركون مجموع تب

ــر  ورة النظ ــى �ف ــاركون ع ــدد المش ــام، ش ــه ع ــد. وبوج ــه العق ــون علي أن يك

ــا  ــاً ببعــض القضاي ــن التطــور، مصحوب ــذي ل يتوقــف ع ــة ال ي مشــهد التغذي
�ف

الناشــئة مثــل تعديــل الأنمــاط الغذائيــة والتحــرف وآثــار التغــري المناخــي عــى 

: ي
ورة أن يكــون نهــج برنامــج العمــل كالآ�ت وفــرة الغــذاء. كمــا أبــرزوا تحديــداً �ف

ي 	 
ــة �ف ــوء التغذي ــكال س ــع أش ــع جمي ــي وض ــا. ينبغ ــمولياً ومتكام ش

ي ذلــك التقــزم والهــزال ونقــص 
العتبــار: نقــص التغذيــة )بمــا �ف

ــدي فيناســون،  ــوزن والســمنة )لين ــادة ال ــات الدقيقــة(، وزي المغذي

ــز  ــة تعزي ــوع، حرك ــة الج ــى مكافح ــل ع ــراس، العم ي ــا كونرت وماري

ي تطبيــق نهجــاً شــمولياً معالجــة الأســباب الكامنة 
التغذيــة(. كمــا يعــىف

وراء ســوء التغذيــة )العمــل ضــد الجــوع، فرانســيس نجوغونــا، 

ي حــالت الطــوارئ 
تومــاس أموجــو وأوبامــا(، وليــس مجــرد اســتجابة �ف

أصحــاب  جميــع  اك  إرسش يســتلزم  وهــذا  نجوغونــا(.  )فرانســيس 

ف العــام والخــاص وتعزيــز الروابط  ف مــن القطاعــ�ي المصلحــة المعنيــ�ي

ابــط )ويلتونجرهــف،  متعــددة القطاعــات، نظــراً لأن العمــل المرت

كوكريــن  موقــع  تومويــن،  جاكســون  يــا،  ف مالري ي 
�ف الصحــة  وزارة 

ف  نيوتريشــن، العمــل عــى مكافحــة الجــوع( والتكامــل فيمــا بــ�ي

القطاعــات )العمــل عــى مكافحــة الجــوع، بيبيانــا موســايا، وجمعيــة 

ي مجــال الغــذاء والزراعــة والصحــة 
وتــر إيــد( مــن الأمــور المطلوبــة �ف

والميــاه والــرف الصحــي والبيئــة والتعليــم والنــوع الجتماعــي 

والتجــارة  القتصاديــة  والتنميــة  والتمويــل  الجتماعيــة  والحمايــة 

ف )العمــل عــى  عــام وشــئون المســتهلك�ي والســتثمار والتخطيــط والإ

ــدا  ــات، برين وب ــدوىلي لاأطعمــة والم�ش ــف ال مكافحــة الجــوع، التحال

ــز  ــة تعزي ــف، حرك ــا، ويلتونجره ــتينا نياغ ــا، كريس ــنييت ناماجومي ش

ــل  ــز العم ــى تعزي ــدة ع ــم المتح ــز الأم ــي أن ترك ــة(. وينبغ التغذي

ــا( مــن خــال تعزيــز  متعــددة القطاعــات )برينــدا شــنييت ناماجومي

ي تنفيــذ 
وترســيخ إطــار »توحيــد الأداء« ودعــم المؤسســات المحليــة �ف

كة )إســحاق بايــور(. وينبغــي أن يضــع النهــج  المشــاريع بصــورة مشــرت

ي العتبــار تكاليــف وفوائــد المســاعدات المتعلقــة بالصحــة 
الشــامل �ف

ــوي(. ــات فاندرك ــاد )ب ــة والقتص ــة والزراع والبيئ

ــل 	  كة تتمث ــا مســئولية مشــرت ــع عــى عاتقن ــوق. تق ــى الحق ــم ع قائ

ــف  ــس- التحال ــس العالمــي للكنائ نســان )المجل ــة حقــوق الإ ي حماي
�ف

ي للدعــوة، بــات فاندركــوي، العمــل عــى مكافحــة الجــوع(. 
المســكو�ف

ي العتبــار، يمكــن معالجــة ســوء 
ومــع وضــع عــدم القابليــة للتجزئــة �ف

التغذيــة بحمايــة حقــوق الجميــع )المجلــس العالمــي للكنائــس- 

ــان  نس ــوق الإ ــادئ حق اف بمب ــرت ــوة( والع ي للدع
ــكو�ف ــف المس التحال

ومســئوليات  أدوار  تحديــد  ذلــك  يتطلــب  كمــا  )ويلتونجرهــف(. 

ــاب  ف أصح ــ�ي ــي تمك ــئولة. وينبغ ــات المس ــة والجه ــاب المطالب أصح

الإجــراءات  أولويــات  لتوجيــه  جهودهــم  تعبئــة  مــن  المطالبــة 

ــكوفتان(. ــو س )كاودي
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ــة، 	  ــاذ الطفول ــدوق إنق ــد« )صن ــن أي أح ــىي ع ــدم التخ ــاما. »ع ش

ــه  ــول إلي ــب الوص ــا يصع ــول إىل م ــة( والوص ــز التغذي ــة تعزي حرك

ــادة  ــة(. ينبغــي أن يشــجع العقــد عــى زي ــز التغذي أول )حركــة تعزي

ف عــى العدالــة وتســليط الضــوء عــى أهميــة خلــق بيئــة  كــري الرت

تمكينيــة بهــدف تنــاول احتياجــات الفئــات الضعيفــة والمهمشــة 

والمســتبعدة )العمــل عــى مكافحــة الجــوع(. ومــن أجــل الوصــول إىل 

جميــع الأشــخاص، ول ســيما إىل الشــباب الذيــن يعانــون مــن حالــة 

، يمكــن اســتخدام المنتديــات الرقميــة.  ي
انعــدام الأمــن الغــذا�أ

وتوفــر وســائل التواصــل الجتماعــي الطريقــة الأكــرش فعاليــة ورسعــة 

ــكار  ــع الأف ــة وجم ــاب المصلح اك أصح رسش ــيلة لإ ــة وس ــل تكلف والأق

ــدر(. ــيا كالن ــة )تريش ــاكل التغذي ــة مش ــة معالج ــول كيفي ح

راً مــن 	  ف الأشــخاص الأكــرش تــرف نســان. ينبغــي تمكــ�ي محــوره الإ

التغذويــة  المســاعدات  ورصــد  وتنفيــذ  تصميــم  ي 
�ف المشــاركة 

)ويلتونجرهــف(.

ــد 	  ــات(. ل ب وب ــة والم�ش ــدوىلي لاأطعم ــف ال ــياق )التحال ــدد الس مح

مــن العمــل بنهــج محــىي تشــارك فيــه جميــع الجهــات الفاعلــة 

)فلورنســا عقــال، وبــاري مارجيتــس، واميــل هونجبــو(. ينبغــي اتبــاع 

اتيجيات المحليــة، ولكن  كة لتوجيــه وضــع وتنفيــذ الســرت مبــادئ مشــرت

اتيجيات محــددة الســياق وتســتند إىل الأدوات  ينبغــي أن تكــون الســرت

ــال(. والمســاعدات القائمــة )فلورنســا عق

عمليــاً. ينبغــي أن يعتمــد العقــد عــى نهــج عمــىي بــدل من اتبــاع نهج 	 

قائــم عــى الأحــداث، )التحــاد الــدوىلي لحــركات الزراعــة باســتخدام 

ف التطــورات العلميــة  ة بــ�ي الأســمدة العضويــة(. وهنــاك فجــوة كبــري

ــري  ــا فري ــل )ويلم ة إىل عم ــرب ــول الخ ــي تح ــكات: ينبغ ــل المش وح

زالدومبايــد(.

ــال 	  ــى اتص ــرار ع ــاع الق ــون صن ــي أن يك ــة. ينبغ ــى الأدل ــم ع قائ

بالمجتمــع الأكاديمــي. وبعيــداً عــن الأوســاط الأكاديميــة، ل بــد مــن 

ة بالواقــع المحــىي حــىت  ات الناجحــة والمعرفــة المبــارسش توافــر الخــرب

يمكــن فهــم مــدى نجــاح أو إخفــاق المســاعدات )ويلمــا فريــري 

ــن  ــات ع ــدة بيان ــاء قاع ــن إنش ــو(. ويمك ــتيا كيمامب ــد، وس زالدومباي

ي تحليــل مــدى مائمــة المســاعدات 
دراســات الحالــة تُســتخدم �ف

ــات(.        وب ــة والم�ش ــدوىلي لاأطعم ــف ال ــا )التحال ــا أو تقليصه وزيادته

ي يجــب 
حــات عــن الأنشــطة الــىت ضافــة إىل مــا ســبق، تبــادل المشــاركون مقرت بالإ

ــى  ــزوا ع ــا رك ــاعدات. كم ــح( للمس ــذ )الناج ــهيل التنفي ــل تس ــن أج ــا م تنفيذه

ــة:      الحتياجــات التالي

ن التعريفات ذات الصلة بالتغذية:	  تحس�ي

ينبغــي أن تربــط التغذيــة النــاس بالأنظمــة الغذائيــة بشــكل  –

ف عــى التغذيــة الصحيــة العامــة،  كــري واضــح. وينبغــي أن يتــم الرت

ف عــى الأبعــاد  كــري ضافــة إىل الجوانــب الصحيــة، ينبغــي الرت وبالإ

ل(. ف ــري ف دل ــ�ي ــة )هيل ــة البيئي المجتمعي

ي وإجــراء تصنيــف  –
ينبغــي وضــع تعريــف أفضــل للنظــام الغــذا�أ

ــم  ــن النظ ــكار ع ــت أول الأف ــة. تمثل ــم الغذائي ــي للنظ نموذج

ي النمــوذج الصناعــي لتوفــري الأطعمــة وتوزيعهــا، 
الغذائيــة �ف

ــأن  ــن ش ة. وم ــري ــزارع الصغ ي الم
ــاً �ف ــا غالب ــم إنتاجه ف يت ــ�ي ي ح

�ف

التعريــف الأفضــل أن يضمــن تقييــم أفضــل لتحــولت النظــم 

ــميث(. ــا ىلي س ــة )ديان الغذائي

ــبيل 	  ــى س ــا ع ــداف منه ــدة أه ــق ع ــوث، لتحقي ي البح
ــتثمار �ن الس

ــال: المث

ــط  – ــك وتراب ــان تماس ي ضم
ــدول �ف ــاعدة ال ــات مس ــد أولوي تحدي

السياســات العامــة )موقــع كوكريــن نيوتريشــن(. 

ــة  – ــة القائم ــة مســاعدات التغذي ــرة أفضــل عــن فعالي ــن فك تكوي

بــاغ بالتغــري الســلوكي  عــى النظــم الغذائيــة مصحوبــة بالإ

ل(.    ف ــري ف دل ــ�ي )هيل

اكتشــاف نهــج جديــدة لتقييــم جــدوى المســاعدات المســتهدفة  –

عــدادت، عــن طريــق إجــراء دراســات متعــددة  ي مختلــف الإ
�ف

ــوكا جاياتيســا(. ــدان )رين البل

ي يعتمــد عليهــا  –
تســليط الضــوء عــى النظــم الغذائيــة الــىت

ي تحولهــم نحــو 
ة لكســب قوتهــم �ف أصحــاب الحيــازات الصغــري

النظــم الغذائيــة الســوقية )ديانــا ىلي ســميث(.

ي تســاعد عــى فهــن  –
ات الــىت تســليط الضــوء عــى أهــم المتغــري

تأثــري السياســات الزراعيــة عــى الحصــول عــى الغــذاء والتغذيــة 

لختلــف الفئــات الســكانية )ديانــا ىلي ســميث(.

ــة ذات 	  ــد الإجــراءات الفعال ــة. لتحدي جمــع المعلومــات ذات الصل

ات القابلــة للقيــاس، فــا بــد مــن إجــراء دراســات اجتماعيــة  المــؤرسش

ــك، ينبغــي  ــة إىل ذل ضاف ــو(. وبالإ ــل هونجب ــة )امي ــة مبدئي واقتصادي

ــون(  ف لس ــ�ي ــدي ف ــة )لين ــوء التغذي ــار س ــن انتش ــات ع ــع البيان جم

ــو(. ــك بوي-غاليغ ي )إري
ــذا�أ ــتهاك الغ والس

ــك 	  ــة وتل ــة بالتغذي ــراءات المختص ج ن الإ ــ�ي ن ب ــري ــر التمي ــم أث تقيي

ــرة  ــراءات المتأث ــون الإج ــل أن تك ــن المحتم ــة. م ــرة بالتغذي المتأث
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ــة  ــوء التغذي ــباب س ــا لأس ــراً لمعالجته ــة؛ نظ ــرش فعالي ــة أك بالتغذي

ــية  اتيجيات الرئيس ــدى الســرت ــون إح ف أن تك ــ�ي ــل( ويتع ف ديلي ــ�ي )هيل

دمــاج المــاىلي والحمايــة  اك قطاعــات الزراعــة والإ ي تعمــل عــى إرسش
الــىت

ــرف  ــات ال ــاه وخدم ــري المي ــب توف ــم إىل جان ــة والتعلي المجتمعي

الصحــي والنظافــة الصحيــة للجميــع. وعــى وجــه التحديــد، ســتكون 

ــز التصــدي لســوء  ي تعزي
هــذه الإجــراءات مــن العوامــل الحاســمة �ف

المختصــة  الإجــراءات  أن  إل  اليا(.  اســرت مــن  )مســاهمة  التغذيــة 

ــّم  ــن ث ــة؛ وم ــات المانح ف الجه ــ�ي ــعبية ب ــرش ش ــي الأك ــة ه بالتغذي

ي 
ــىت ــوارد ال ــة والم ــورة الواضح ــدم المش ــد أن يق ــى العق ف ع ــ�ي يتع

ــدوىلي  ــة )التحــاد ال ــرة بالتغذي مــن شــأنها إعــداد المســاعدات المتأث

ــة(.  ــمدة العضوي ــتخدام الأس ــة باس ــركات الزراع لح

ي مجــال التغذيــة. لــم يتــم 	 
تعزيــز القــدرة والقــوة العاملــة �ن

ي 
ف �ف ف العاملــ�ي ات المتعلمــ�ي ي بخــرب

الــوا�ف الســتفادة عــى النحــو 

مجــال التغذيــة والصحــة )ليديــا بــراون(. فــا بــد مــن تعزيــز القــوى 

العاملــة بالتعــاون الوثيــق مــع الجامعــات المحليــة بهــدف الوصــول 

ف  ــ�ي ــب المختص ف تدري ــ�ي ف يتع ــ�ي ي ح
ــتدام. �ف ــ�ي مس ــز مؤس إىل تعزي

ف  ف الصحيــ�ي وتحريرهــم مــن الامركزيــة مــن أجــل تدريــب الأخصائيــ�ي

ــل(. ف ديلي ــ�ي ــة )هيل ــال التغذي ي مج
ف �ف ــ�ي ف العامل ــ�ي المجتمعي

ي ل بــد 
ي تــدور حــول مختلــف المجــالت الــىت

كمــا تبــادل المشــاركون الأفــكار الــىت

مــن اتخــاذ الإجــراءات فيهــا، ومنهــا عــى ســبيل المثــال ل الحــر:

ي البدايــة 	 
. قبــل التطــرق إىل التغذيــة، يتوجــب علينــا �ف ي

الأمــن الغــذا�أ

. فالفقــراء ل ينشــغلون إل  ي
معالجــة مشــكلة انعــدام الأمــن الغــذا�أ

ــد  ، يع ــاىلي ــا(، وبالت ــيمون أوني ــة )س ــة اليومي ــى الوجب ــول ع بالحص

ي هــذا الصــدد )بيبيانــا 
ف )القتصــادي( مــن الأمــور الحاســمة �ف التمكــ�ي

موســايا، التحــاد الــدوىلي لحــركات الزراعــة باســتخدام الأســمدة 

ــة  ــوق معالج ي تع
ــىت ــية ال ــات الرئيس ــن العقب ــر م ــة(. فالفق العضوي

ــا موســايا(. ــة )بيبيان مشــكلة ســوء التغذي

ــى إدارة 	  ــة ع ــة الغذائي ــتمل الأنظم ــب أن تش ــة. يج ــامة الأغذي س

ــاف  ــأنها اكتش ــن ش ــة م ــدرات تقييمي ــة وق ــامة الغذائي ــة للس صارم

ي المنظومــة الغذائيــة ككل )ج. ب. كــوردارو(. وعــاوًة 
المشــاكل �ف

ي الــدول الناميــة، 
عــى ذلــك، تمثــل الغذيــة المغشوشــة، تحديــداً �ف

مشــكلة بــارزة؛ لــذا ينبغــي وضــع مبــادئ توجيهيــة حــول كيفيــة 

معالجــة هــذه المشــكلة )د. أمــان هللا(. فعــى ســبيل المثــال، تشــكل 

ي يعدهــا البائعــون الجائلــون جــزءاً مهمــاً مــن الغــذاء 
الأطعمــة الــىت

ــكل  ــدة بش ــة ُمع ــذه الأطعم ــذ(؛ إل أن ه ــال )التامي ــاد لاأطف المعت

ــة  ــة وممارســات النظاف ــة بشــأن التغذي ــار للمعرف أ نتيجــة لفتق ســىي

ــور(. ــة )إســحاق باي الصحي

فقــدان المــواد الغذائيــة وهدرهــا )نســتله(. ينبغــي تقديــم الدعــم 	 

اتيجيات الحــد مــن فقــدان المــواد الغذائيــة وهدرهــا؛ بهــدف  لســرت

تدعيــم الأنظمــة الغذائيــة المســتدامة إىل جانــب التعزيــز مــن الأمــن 

ي والتغــذوي )ســتيا كيمامبــو(. 
الغــذا�أ

ف المســاعدات 	  ف الربــط بــ�ي الزراعــة. بوجــه عــام، ينبغــي تحســ�ي

بــوي  إريــك  يــراس،  كونرت )مارييــا  التغذيــة  وأولويــات  الزراعيــة 

عــى  ف  كــري الرت مــن صــب  لبــد  العقــد،  مــدار  وعــى  غاليغــو(. 

ف )محمــد مولــود( وبخاصــة صغــار الُمــاك  احتياجــات المنتجــ�ي

ــار  ي العتب
ــة �ف ــب التالي ــع الجوان ــن وض ــد م ــاس(. ول ب ــر دي )جينيف

عنــد وضــع المســاعدات:

اك  – نتاجيــة )ماريشــا تيســيما، محمــد مولــود(: ينبغــي إرسش الإ

امــج الحكوميــة، فضــاً عــن تشــجيع الأفــراد  ي الرب
صغــار الُمــاك �ف

ــن  ــذي يمك ــر ال ــة، الأم ــل المعيش ــن أج ــة م ــاج الأغذي ــى إنت ع

ــا(. ــيمون أوني ــية )س ــات الأساس ــم الُمدخ ــق دع ــن طري ــه ع تحقيق

ي يمكــن تحســينها مــن خــال التكنولوجيــات الثوريــة  –
الكفــاءة الــىت

ــذي يســبقه إجــراء تقييمــات للســامة  ي ال
ــىف ــل الجي ــل التعدي مث

)ألكســندر كايجورودســييف(.

ف حالــة التغذيــة  – تنــوع المحاصيــل الــذي مــن شــأنه تحســ�ي

)كيــت جوديــن(.

ي  –
ي تســاعد �ف

الممارســات الذكيــة مناخيــاً )ليديــا بــراون( الــىت

الحفــاظ عــى الميــاه )بيبيانــا موســايا(. 

ــي،  – ــاج الصناع نت ــن الإ ــول م ــى التح ــوي ع ــذي ينط ن ال ــ�ي التمك

الخارجيــة  الُمدخــات  العــاىلي عــى  بالعتمــاد  يتســم  الــذي 

ي 
والســتناد إىل الثقافــة الأحاديــة تجــاه الأنظمــة المســتدامة الــىت

ف إنتاجيــة صغــار الُمــاك )التحــاد  مــن شــأنها أيضــاً تحســ�ي

الــدوىلي لحــركات الزراعــة باســتخدام الأســمدة العضويــة(.

ــرب  – ــكل أك ف بش ــري ك ــن الرت ــد م ــباب، ل ب ــي والش ــوع الجتماع الن

ــن  ــاً ع ــن(؛ فض ــت جودي ــاث )كي ن ــن الإ ــاك م ــار الُم ــى صغ ع

ي عمليــة الزراعــة )ليديــا بــراون، 
اك �ف ف الشــباب عــى الشــرت تحفــري

ــادو(.  ــود، لل ماناف ــد مول محم

©F
AO

/V
an

o 
Sh

la
m

ov



5 

الماشــية. قطــاع تصنيــع الماشــية لــه العديــد مــن العواقــب الســلبية 	 

حيــث يــؤدي إىل تقليــص فــرص العمالــة )الأمــر الــذي يؤثــر بالســلب 

( )مارتــن زرفــاس( فضــاً عــن انخفــاض القيمــة  ي
عــى الأمــن الغــذا�أ

ــات  ــك المنتجــات الُمصنعــة مــن حيوان ــة للمنتجــات عــن تل الغذائي

ــاف  ــى الأع ــل ع ــا أن التعوي ــوي، كم ــياق عض ي س
ــمينها �ف ــم تس ت

ي 
ي اســتخدام مــوارد يمكــن الســتعانة بهــا �ف

عاليــة الطاقــة يعــىف

. وبعيــداً عــن الأنظمــة الزراعيــة الكثيفــة فــإن تقديــم  تغذيــة البــ�ش

ة الحجــم مــن شــأنه معالجــة مشــكلة ســوء  الدعــم للمــزارع صغــري

ي اســتهاك هــذه المنتجــات الُمصنعــة 
التغذيــة المرتبطــة بــالإرساف �ف

مــن الحيوانــات وســوء التغذيــة مــن حيــث نقــص التغذيــة. فالحــوار 

المفتــوح واللغــة الُمتفــق عليهــا إىل جانــب إدارة تأثــري الجهــات 

ــن  ــا م ــة كله ــوء التغذي ــكلة س ــم مش ــأنها تفاق ــن ش ي م
ــىت ــة ال الفاعل

ف أن  ي حــ�ي
ــغ( �ف ــد فارمن ــة )مزرعــة كومباشــن إن وورل وري الأمــور الرف

ــتدامتها  ــهل اس ــن الس ــات م ــن النبات ــة م ــة المتكون ــة الغذائي الأنظم

ف العتبــار  )بــات فاندركــوي( كمــا أنهــا أرخــص ول بــد مــن أخذهــا بعــ�ي

ــن زرفــاس(. ي )مارت
ــة الأمــن الغــذا�أ ــد معالجــة قضي عن

تغذيــة الأم والطفــل )جيســيكا جــون، تشــينارا أبــدراي ماكونوفــا(. 	 

ة الألــف يــوٍم الأوىل  ف التشــديد عــى أهميــة التغذيــة خــال فــرت يتعــ�ي

ي 
ــا(، عــى وجــه التحديــد �ف ي ف ــاة الطفــل )وزارة الصحــة، مالري مــن حي

ــن  ــة م ــود خاص ــو إىل جه ــة تدع ــزم. فالحاج ــر التق ــن خط ــد م الح

ــة للنســاء المعرضــة  للمخاطــر  ــة بالنســبة لفئ ــز التغذي شــأنها تعزي

ــد  ــات والموالي ــة لاأمه ف الرعاي ــ�ي ــب تحس ــة، إىل جان ــن الخصوب ي س
�ف

ــة  ــولدة والرضاع ــل ال ــا قب ــة لم ــات الطبي ــل الفحوص ــال مث والأطف

اليا(.  ــن أســرت )مســاهمة م

إثــراء الأغذيــة يُعــد واحــداً مــن أكــرش المســاعدات فعاليــة مــن 	 

الفيتامينــات  ي 
�ف النقــص  صــور  معالجــة  بهــدف  التكلفــة  حيــث 

المائــم مــن خــال  النحــو  كــراوس( عــى  والمعــادن )كرســتينا 

ف أوســاط الطبقــات  ف الأغذيــة الأساســية الواســعة النتشــار بــ�ي تحســ�ي

ــة  ــراء الأغذي اتيجيات إث ة )إريــك بــوي غاليغــو(. غــري أن اســرت الفقــري

ــورة  (، وبص ــترف ــو كيس ــح )برون ــم تنج ــك ل ــض الفولي ــد/ حم بالحدي

ــاول  ي متن
ــادًة �ف ــون ع ــة ل تك ــراء الأغذي اتيجيات إث ــرت ــإن اس ــة ف عام

ــتدامة  ــم بالس ــا تتس ــا أنه ــة، كم ــة الضعيف ــية الزراعي الأرس المعيش

ــو(. إل أن  ــوي غاليغ ــك ب ــف )إري ف لأي تكالي ــتهلك�ي ــد المس دون تكب

ــة  ــري الصارم ــب التداب ــة إىل جان ــة أو الغذائي ــاعدات المجتمعي المس

ــة إىل معالجــة مشــكلة الفقــر عــادًة  لتقليــص صــور التفــاوت والرامي

ــوفتان(.  ــو ش ــع )كاودي ــة للوض ــرش ماءم ــون أك ــا تك م

اتيجيات 	  ــرت ــدى الس ــي إح ( ه ىلي ــري ــاس ه ــة )توم ــة البيولوجي التقوي

ي تســتهدف الأشــخاص الذيــن يفتقــرون 
ثــراء الأغذيــة الــىت المكملــة لإ

عــى  تعمــل  أنهــا  كمــا  المعــززة.  الأطعمــة  عــى  الحصــول  إىل 

ــراد  ــع أف ــية لجمي ــات الأساس ــن المغذي ــي م ــداد اليوم م ف الإ ــ�ي تحس

ــة  ــة البيولوجي ــل؛ نظــراً لأن التقوي الأرس المعيشــية وتعــزز المحاصي

ة  ي ينتجهــا الأفــراد ويســتهلكونها بالفعــل بكميــات كبــري
لاأطعمــة الــىت

تُعــد مــن الطــرق المســتدامة والمقبولــة ثقافيــاً والفعالــة مــن حيــث 

التكلفــة )إريــك بــوي غاليغــو(. ومــع ذلــك، ينبغــي أن تســتند عمليــة 

الرصــد عــى أســس ممنهجــة لــكي تحقــق عــدة فوائــد منهــا  الوقايــة 

مــن خطــر اُلســمية ذات العواقــب مرتفعــة التكلفــة )كيــت جوديــن(. 

وعــاوة عــى ذلــك، فــإن التأكيــد غــري المضمــون عــى التقويــة 

ــّددات  ــن الُمح ــداً ع ف بعي ــري ك ــام والرت ــؤرة الهتم ــل ب ــة( ينق )الحيوي

الجتماعيــة والقتصاديــة والسياســية لســوء التغذيــة، أي أن الحلــول 

ــو شــوفتان(.  ــب العــرض )كاودي ــج عــن جان ــن تنت المســتدامة ل

تنــوع الأنظمــة الغذائيــة. تعــد زيــادة توافــر مجموعــة متنوعــة مــن 	 

ي البلــدان 
الأطعمــة والحصــول عليهــا مــن الأمــور الحاســمة، خاصــًة �ف

محــدودة الدخــل )التحــاد الــدوىلي لحــركات الزراعــة باســتخدام 

ي أن يضمــن 
نتــاج الغــذا�أ ف عــى الإ الأســمدة العضويــة(. حيــث يتعــ�ي

، ل ينبغــي أن يكون  تنــوع الحميــات الغذائيــة )فكتــور أوينــو(؛ وبالتاىلي

ــل  ــول للمحاصي ــة المحص ــة أحادي ــى الزراع ــح ع ف �ي ــري ــاك ترك هن

ي مجموعــة رئيســية مــن الحبــوب 
الأساســية أو حــىت التخصــص �ف

ــة ذات  ــواد الغذائي ــاب الم ــى حس ــة ع ــل النقدي ــاج المحاصي أو إنت

ــة. وتدعــو الحاجــة إىل وجــود سياســات  ــة مــن التغذي النســبة العالي

نــًة بالحلــول الموضوعــة عــى  داعمــة لتنــوع الحميــات الغذائيــة مقرت

ىلي إىل جانــب 
ف ي المــرف

ــاج الغــذا�أ نت ي ذلــك الإ
، بمــا �ف الصعيــد المحــىي

وصــول أكــرب قــدر مــن التكامــل لاأطعمــة المغذيــة المتوفــرة محليــاً 

إىل داخــل الأنظمــة الســوقية )التحــاد الــدوىلي لحــركات الزراعــة 

ــة(.  باســتخدام الأســمدة العضوي

. ينبغــي نــ�ش المعلومــات حــول أهميــة الحميــات 	  ي
التثقيــف الغــذا�أ

)تومــاس  العامــة  ف  بــ�ي الغذائيــة  التوجيهيــة  الغذائيــة والمبــادئ 

يــز دي بينيــا( وعــى وجــه التحديــد التجمعــات  ، دوريــس رامري ىلي هــري

باســتخدام  وذلــك  جولدســون(  )كليمينــس  الضعيفــة  الســكانية 

(. ويعــد تعليــم المــرأة  ىلي عاميــة )تومــاس هــري مختلــف القنــوات الإ

عــى وجــه التحديــد مــن الأمــور المهمــة؛ حيــث أنهــا تقــوم بتحضــري 

ــا�ي إيغــوي أوســكار(. وعــاوة عــى  الأطعمــة بصــورة أساســية )أوب

المــدارس  ي 
�ف الصحيــة  غــري  الأطعمــة  تقديــم  ينبغــي  ل  ذلــك، 

ــد أن تشــتمل المناهــج الدراســية عــى  ــس جولدســون( ول ب )كليمين

ــول،  ــة )روزاىلي أنت ــادة دراســية منفصل ــة باعتبارهــا م موضــوع التغذي

ــون(.  ــس جولدس ، كليمين ىلي ــري ــاس ه ــا، توم ــدراي ماكونوف ــينارا أب ش

ــراض  ــن أم ــون م ــذي يعان ــخاص ال ــة الأش ــن إحال ــد م ــاً، لب وختام

ي تغذيــة حــىت يســاعدهم عــى التكيــف 
مرتبطــة بالتغذيــة إىل أخصــا�أ

ــا(.  ــز دي بيني ي ــس رامري ــراض )دوري ــن أم ــه م ــا يعانون ــع م م

ــة 	  ــات التوعي ــر حم ــي تطوي . ينبغ ــلوكي ــري الس ــي والتغي ــرش الوع ن

العامــة )روزاىلي أنتــول، لوال لقمــان( وأســاليب التواصــل لتغيــري 

الســلوك؛ وذك مــن أجــل تغيــري أنمــاط المعيشــة غــري الصحيــة )وزارة 

ف  وبــات(. فيتعــ�ي يــا، التحالــف الــدوىلي لاأطعمــة والم�ش ف الصحــة، مالري

ــة  ــاء الممارســات الأصلي ــال، أن تقــوم بإحي عليهــا، عــى ســبيل المث

ــة )فكتــور أوينــو( إىل جانــب التشــجيع  المهجــورة المتعلقــة بالتغذي

ــس  ــية )كليمين ــج الدراس ي المناه
ــة �ف ــات البدني ــام بالتمرين ــى القي ع

ف  المشــارك�ي أحــد  مــن ذلــك، شــدد  الرغــم  جولدســون(. وعــى 

ــري الســلوكي مــراراً وتكــراراً يلقــي  ف عــى حمــات التغي ــري ك عــى أن الرت

ف أن الدعايــة وهيــكل أســعار الأطعمــة  ي حــ�ي
بالمســئولية عــى الفــرد، �ف

 المصنعــة بطريقــة مبالــغ فيهــا هــي اليــد الّثمــة وراء الأمــر بأكملــه 

)كاوديو شوفتان(.
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امات ن ن جودة اللرت تحس�ي

ورة  امــات والأنشــطة ... ينبغــي أن تبــدأ بالــرف ف وأشــار المشــاركون إىل أن »اللرت

ي الغــذاء والتغذيــة« )صنــدوق إنقــاذ 
الأخاقيــة والقانونيــة للحفــاظ عــى الحــق �ف

امــات  ف رادة السياســية مطلوبــة للوفــاء باللرت الطفولــة(. ومــع ذلــك، فــا تــزال الإ

ي هــذا القطــاع؛ كمــا ينبغــي 
)كومــان أســيجنون( ول بــد مــن ضــخ الســتثمارات �ف

ي والتغذيــة )جــورج 
تخصيــص جــزء كبــري مــن الموازنــة المخصصــة لاأمــن الغــذا�أ

ي لــم تحــدد أهدافها 
بازونغــو(. وفضــا عــن ذلــك، ينبغــي أن تهتــم البلــدان الىت

ي والتنســيق 
ي اعتبارهــا الســياق الوطــىف

ــة بهــذا الأمــر، آخــذة �ف ــة للتغذي الوطني

ف أطــر العمــل ذات الصلــة )مثــل أهــداف جمعيــة الصحــة العالميــة بشــأن  بــ�ي

ي 
ي المعــىف

امــات المؤتمــر الــدوىلي الثــا�ف ف التغذيــة وأهــداف التنميــة المســتدامة والرت

ــع  ــدأ عــدم التخــىي عــن أحــد لضمــان التقــدم للجمي ي مب
ــة( مــع تبــىف بالتغذي

)صنــدوق إنقــاذ الطفولــة(.

ــاتها  ي سياس
ــة �ف ــداف التغذي ــج أه ــة أن تدم ــات المعني ــع القطاع ــي لجمي ينبغ

يــا، جاكســون توموايــن، ســتيا كيمامبــو(. ول بــد مــن  ف )وزارة الصحــة، مالري

ــات  ــة مســائلة الجه ــج وإمكاني ام ــة الرب ــن ملكي ــكل م ــدور الحاســم ل ــاه لل النتب

ســون كاتــو  يــا، بيرت ف ي كفالــة تنفيــذ الأنشــطة )وزارة الصحــة، مالري
الفاعلــة �ف

كيكوميكــو(. وعــاوًة عــى ذلــك، يجــب ضمــان المشــاركة المســتمرة لكافــة 

وع.  ــ�ش ــل دورة الم ــة مراح ي كاف
ــا �ف ــيق بينه ــة والتنس ــة المعني ــات الفاعل الجه

ي ذلــك أيضــاً أن أدوار هــذه الجهــات يجــب أن تحــدد بوضــوح، ول ســيما 
ويعــىف

يــا(.  ف ي القطاعــات الأخــرى بخــاف قطــاع الصحــة )وزارة الصحــة، مالري
أدوارهــا �ف

ي تتســم بالشــمول والشــفافية عــى مــا يــىي 
وينطــوي تنفيــذ آليــة المســاءلة الــىت

ــال ل الحــر: عــى ســبيل المث

ــا 	  ــة باعتباره ــة بالتغذي ــات المتعلق ام ف ــع اللرت ــتودع لجمي ــداد مس إع

ــة. ــن أجــل التغذي ــل م ــم المتحــدة للعم ــد الأم ــن عق جــزء م

ي 	 
ف بوضــوح مــدى التقــدم المحــرز �ف إصــدار تقاريــر ســنوية تبــ�ي

ــدوىلي  ــر ال ــل المؤتم ــار عم ــة وإط ــة العالمي ــة الصح ــداف جمعي أه

ي بالتغذيــة.
ي المعــىف

الثــا�ف

ي 	 
عقــد صــات وثيقــة مــع المنتــدى الســيا�ي رفيــع المســتوى المعــىف

بمراقبــة أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالتغذيــة.

اف بــدور منظمــات 	  وضــع آليــة قائمــة عــى المشــاركة، والعــرت

ي المســاءلة )العمــل عــى 
ــة �ف ي والحــركات الجتماعي

المجتمــع المــد�ف

مكافحــة الجــوع(. 

وضــع مقاييــس ســنوية تســهل عمليــة التقييــم عــى منظمــات 	 

ــح هــذه  ــث ينبغــي من ــوو ســكوفتان(، حي ي )كاودي
ــد�ف ــع الم المجتم

المنظمــات الحريــة التامــة لأداء أدوارهــا بصفتهــا جهــات رقابيــة 

)كومــان أســيجنون(. 

هــا )صنــدوق إنقــاذ 	  جمــع بيانــات مصنفــة حــول التغذيــة ون�ش

ــك  ليهــي، العمــل عــى مكافحــة الجــوع( وذل ــة، تومــاس هري الطفول

ــاذ  ــدوق إنق ــول، صن ــم )روزاىلي نت ــة والتقيي ــة المراقب ي ســبيل فعالي
�ف

الطفولــة(. ينبغــي للحكومــات عــى وجــه التحديــد دعــم جمــع 

ــة(.  ــاذ الطفول ــدوق إنق ــة )صن ــورة دوري ــات بص البيان

اك المنتديات والحركات ذات الصلة إ�ش

ــم  ــد الأم ــردة، فعق ــرة منف ــد كظاه ــر إىل العق ــام الأول أل يُنظ ي المق
ــي �ف ينبغ

ــدان  ــذان العق ــارياً؛ وه ــزال س ــي )2020-2011( ل ي ــوع البيولوج ــدة للتن المتح

ف التنــوع الحيــوي والتغذيــة والحميــات  ابطــان نظــراً للصــات المتعــددة بــ�ي مرت

هــا إىل  الغذائيــة والصحــة. ولذلــك يجــب أن تتضافــر هــذه الجهــود لزيــادة تأثري

.) ي هانــرت
أقــى حــد )دا�ف

ــن  ــة الأم ــل لجن ــات مث ــى أن المنتدي ــاركون ع ــد المش ــك، أك ــى ذل ــاوًة ع وع

ي العالمــي ولجنــة الأمــم المتحــدة الدائمــة المعنيــة بالتغذيــة بإمكانهــا 
الغــذا�أ

ي مجــال التغذيــة مــن مختلــف القطاعــات لــكي يعملــوا 
ف �ف تحديــد أبــرز العاملــ�ي

عــى تحديــد الثغــرات وتنســيق الإجــراءات وتقويــة ســبل التعــاون ومراقبــة الآثار 

ــم،  ــن ث ــة(. وم ان للتغذي ــ�ش ــة )كوت ــات المختلف ف القطاع ــ�ي ــز التســاق ب وتعزي

ــرى  ــة الأخ ــات المعني ــع المنتدي ــاون م ــة ان تتع ــات الفاعل ــذه الجه ــن له يمك

بقــاء التغذيــة عــى جــدول الأعمــال )ســتيا  لتعزيــز مهــارات القيــادة الازمــة لإ

ه )أوبــا�ي إجــوي  ان للتغذيــة( وكذلــك للدعــوة للتمويــل وتوفــري كيمامبــو، كوتــ�ش

دارة. كمــا يمكــن لتلــك الجهــات أن تُســهل  ف الإ أوســكار( والتشــجيع عــى تحســ�ي

ــدي  ــاورات )لين ــم المش ــن( وتنظي ــن نيوتريش ــع كوكري ــارف )موق ــاركة المع مش

فيناســون، روزاىلي نتــول(، وعقــد الجتماعــات والــورش، وتدريــب الأطــراف 

ــول(. ــة )روزاىلي نت ــة ذات الصل المعني

ــب  ــم يطال ــا ل ــق م ــن تتحق ــد ل ــداف العق ــى أن أه ف ع ــارك�ي ــد المش ــدد أح ش

ــد العــون  ــم ي ــة تقدي ي وســع المنظمــات الدولي
الأفــراد بحقوقهــم، إذ ليــس �ف

ي هــذا الصــدد 
ام )كاوديــو ســكوفتان(؛ و�ف ف ي كي تدفــع البلــدان لالــرت

بالقــدر الــكا�ف

ي التعبئــة الجتماعيــة وزيــادة 
ي المشــاركة �ف

تســتطيع منظمــات المجتمــع المــد�ف

ف  ــ�ي ف العادي ــ�ي ــل المواطن ــة تمثي ــام وكفال ع ــائل الإ ــع وس ــاون م ــي بالتع الوع

ي تصميــم المســاعدات 
تمثيــا فعــال بســبل مختلفــة، ومنهــا المســاعدة �ف

ــبق،  ــا س ــة إىل م ضاف ــن(. وبالإ ــون تومواي ــع )جاكس ــه المجتم ــا يحتاج ــاً لم وفق

ــدان  ى البل ــرب ــاص وك ــاع الخ ــن القط ــم دور كل م ورة تنظي ــاركون �ف رأى المش

المانحــة والمؤسســات وإخضاعــه للتدقيــق الشــديد )مزرعــة كومباشــن إن 

ــة  ــى الأهمي ف ع ــارك�ي ــب المش ــد أغل ــن تأكي ــم م ــى الرغ ــغ(. وع ــد فارمن وورل

البالغــة لمعالجــة قضيــة ســوء التغذيــة باتبــاع نهــج يقــوم عــى تعــدد الأطــراف 

ــاه إىل دور القطــاع  ــوا النتب ــن قــد لفت ف الآخري ــة، فــإن بعــض المشــارك�ي المعني

ــض  ــم بع ــد تقدي ــدث عن ــذي يح ــح ال ــارب المصال ــاروا إىل تض ــاص، وأش الخ

المســاعدات )فلورنــس إيغــال، كاوديــو ســكوفتان(. ولكــن البعــض قــد ذهــب 

ي 
ي القــرارات الــىت

تــب عليهــا زيــادة التدخــل �ف إىل أن المناهــج مــن هــذا النــوع يرت

طوا التصــدي لمثــل هــذه التدخــات  يتخذهــا الجمهــور، وبنــاء عليــه فقــد اشــرت

ًة دون تحايــل، وإل فلــن يســتعان بالمنتديــات متعــددة الأطــراف المعنيــة  مبــارسش

ــكوفتان(. ــو س )كاودي

ي ســيتم اختيارهــا 
ــىت ــد مناقشــة المنظمــات ال ــىي عن ــا ي أشــار المشــاركون إىل م

ــد: ي العق
ــاركة �ف للمش

مــن الممكــن لاأمــم المتحــدة بوجه عــام أن تُســهل عقــد الجتماعات 	 

اء، بحيــث تمكنهــم مــن صياغــة التوصيــات الازمــة  ف الخــرب بــ�ي
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تب عــى ذلــك أن السياســات  لمعالجــة قضيــة ســوء التغذيــة. وســيرت

ــد(. ــر زالدومباي ة نافــذة )ويلمــا فراي حــة ســُتصمم ببصــري المقرت

ي العالمــي ولجنــة الأمــم 	 
تســتطيع كل مــن لجنــة الأمــن الغــذا�أ

: المتحــدة الدائمــة المعنيــة بالتغذيــة أن  تحقــق مــا يــىي

يا(.  – ف تسهيل إجراء الحوار )وزارة الصحة، مالري

تعزيــز الدفــاع عــن الحقــوق عــى أعــى مســتوى )وزارة الصحــة،  –

يــا، أومورانــا تــراوري(.  ف مالري

يا(.  – ف اتيجي وتعزيزه )وزارة الصحة، مالري رشاد السرت تقديم الإ

ــاذ  – ــدوق إنق ــراوري، صن ــا ت ــة )أوموران ــود المبذول ــة الجه مراقب

الطفولــة(. 

إنقــاذ  – )صنــدوق  المختلفــة  القطاعــات  ف  بــ�ي التعلــم  دعــم 

الطفولــة(. 

ي )أومورانا تراوري(.  –
تعبئة الدعم التقىف

الموازنــات  – مــن  ، وتخصيــص جــزء  المحــىي التمويــل  تعبئــة 

بازونغــو(. )جــورج  ي 
الغــذا�أ لاأمــن  الوطنيــة 

دعــم  – ي 
�ف الخــاص  القطــاع  مثــل  المعنيــة  الجهــات  اك  إرسش

الإجــراءات المتعلقــة بالتغذيــة )جــورج بازونغــو( ودمــج التغذيــة 

يــا(. ف ي سياســات التنميــة )وزارة الصحــة، مالري
�ف

ي تجمــع  –
دعــم بنــاء المؤسســات مــن خــال تعزيــز الشــبكات الــىت

ف العــام والخــاص )كرســتينا كــروس(. ف القطاعــ�ي بــ�ي

قــادة  – قــدرات  لبنــاء  الأخــرى  البلــدان  ي 
�ف المنتديــات  إنشــاء 

ي مجــال التغذيــة، والذيــن سيســتكملون جــدول 
المســتقبل �ف

يــا(.  نارديــت أوكري الأعمــال بعــد انتهــاء العقــد )أبيــو بري

العمــل كمركــز معلومــات وقاعــدة بيانــات لتجربــة الأبحــاث  –

دوســون(.  ل.  )لورا 

ف لتســهيل تبــادل  – ف القطــاع الزراعــي والمســتهلك�ي بنــاء جــ� بــ�ي

ــة )لورا ل. دوســون(. ــواد الغذائي الم

بالتغذيــة 	  المعنيــة  الدائمــة  المتحــدة  الأمــم  لجنــة  بإمــكان 

والدوليــة  قليميــة  والإ والوطنيــة  المجتمعيــة  الجهــود  تدعــم  أن 

المتحــدة  الأمــم  وكالت  ف  بــ�ي التعــاون  تعزيــز  طريــق   عــن 

)جاكسون تومواين(.

ف 	  ي العالمــي تعزيــز التنســيق بــ�ي
وبإمــكان لجنــة الأمــن الغــذا�أ

قطاعــات متعــددة )ويلتونجرهــف، جاكســون توموايــن( وهــي تــؤدي 

ف العديــد مــن الجهــات  ي توجيــه الإجــراءات المتخــذة بــ�ي
دوراً مهمــاً �ف

ف السياســات )ويلتونجرهف(  ف التســاق بــ�ي الفاعلــة؛ كمــا يمكنها تحســ�ي

ضافــة  وإحــداث التعــاون مــع المبــادرات الأخــرى. ويمكــن للجنــة، بالإ

إىل ذلــك، أن تضمــن عــرض آراء كافــة الجهــات المعنيــة، وتبــادل 

، ولفــت انتبــاه  ي
المعلومــات حــول التغذيــة مــع دائــرة الأمــن الغــذا�أ

، ورصــد  ي
دائــرة التغذيــة إىل العتبــارات المتصلــة بالأمــن الغــذا�أ

ــة  ضاف ــن(، بالإ ــدى نشــأتها )جاكســون تومواي ــدة ل المشــكات الجدي

ــذ أهــداف العقــد )ويلتونجرهــف(.  ي تنفي
إىل رصــد التقــدم المحــرز �ف

بالــغ الأهميــة؛ 	  ســوف تســاهم حركــة تعزيــز التغذيــة إســهاماً 

ــع  ــأنهما ت�ي ــن ش ــان م ــا الجديدت ــة طريقه اتيجيتها وخارط ــرت فاس

الوطنيــة،  القــدرات  تعزيــز  عــن طريــق  النتائــج  تحقيــق  ة  وتــري

وســتعمل الحركــة أيضــاً عــى زيــادة التقــدم المحــرز خــال العقــد 

بمشــاركة التجــارب والتقــدم والتحدديــات بســبل تدعــم اتخــاذ 

ي إطــار 
ــر الإجــراءات �ف ــاون وترصــد أث إجــراءات منســقة وتعــزز التع

ــة  ــداف التنمي ــة وأه ي بالتغذي
ــىف ي المع

ــا�ف ــدوىلي الث ــر ال ــج المؤتم نتائ

المســتدامة والأهــداف العالميــة للتغذيــة )حركــة تعزيــز الأغذيــة(.

ي 	 
الوطــىف الوعــي  رفــع  مــن  نســان  الإ حقــوق  منظمــات  تتمكــن 

ي الغــذاء والتغذيــة، ودعــم 
قليمــي والعالمــي بشــأن الحــق �ف والإ

الجهــود المبذولــة لتعزيــز هــذا الحــق؛ فبإمكانهــا عــى ســبيل المثــال 

ــو  ــرز نح ــدم المح ــد التق ــى رص ــدان ع ــدرات البل ــن ق ــزز م أن تع

ي 
ــدان �ف ــك البل ــل ومســاعدة تل ــة، ب ي الغــذاء والتغذي

ــري الحــق �ف توف

ــن(. ــون تومواي ــك )جاكس ذل

ي كفالــة اتســاق السياســات 	 
تتمكــن الحــركات البيئيــة مــن المســاهم �ف

ــث  ــة، بحي ــاعدات الغذائي ــة والمس ات المناخي ــري ــاول التغ ي تتن
ــىت ال

احتياجــات  يُراعــي  المناخيــة  ات  التغــري مــع  التأقلــم  أن  تضمــن 

ــل  ات ل تغف ــري ــذه التغ ــر ه ــن أث ــف م ــود التخفي ــة، وأن جه التغذي

ــن(. ــون تومواي ــة )جاكس ــارات التغذي اعتب
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احات خاصة ببلدان معينة اقرت

بنغادش

ة العقد: ي الإجراءات التالية خال فرت
عى بنغادش النظر �ف

رشادات بشأن الأنظمة الغذائية وسبل الطهي الصحية.	  تقديم الإ

هــا 	  وضــع إرشــادات غذائيــة تركــز عــى الأطعمــة الصحيــة ون�ش

ــب عــى هــذه  ي العــرض والطل
ــري �ف ــة للتأث وتنفيذهــا بصــورة منهجي

الأصنــاف. 

ات والبيانــات لــكي تتمكــن مــن وضــع سياســات فعالــة 	  ف المــؤرسش تحســ�ي

ــة الغذائية.  لاأنظم

ات المناخيــة وتنفيــذ سياســات 	  ي التعامــل مــع التغــري
تقديــم الدعــم �ف

ات. التأقلــم مــع هــذه التغــري

ــة أرس المناطــق الســاحلية وتجديدهــا 	  ــة ســبل معيشــة وتغذي حماي

 . ف ــال والمســن�ي ــة باحتياجــات النســاء والأطف ــع العناي وتعزيزهــا، م

ف )لليتا باتاتشارجي(.	  العناية البالغة بالأنظمة الغذائية للمراهق�ي

بوركينا فاسو

ــة بديناميــات  ــاع نهــج متعــدد القطاعــات مــع العناي ــا فاســو اتب ينبغــي لبوركين

ي يجــب تنفيذهــا:
ــىت . ومــن الأنشــطة ال ف الجنســ�ي

ي المستمر لاأطفال دون سن الخامسة.	  الفحص الطىب

التشجيع عى تنظيم الأرسة.	 

تنفيــذ مشــاريع توفــري الميــاه وخدمــات الــرف الصحــي والنظافــة 	 

الصحيــة للجميــع.

 	. ي
تعزيز حيازة النساء لاأرا�ف

استصاح الوديان الداخلية.	 

ف وتدريبهم عى سبل الزراعة. 	  دعم الفاح�ي

دعم الحفاظ عى المواد الغذائية. 	 

إذا أرادت البــاد تمويــل هــذه الأنشــطة، فــا بــد مــن وضــع موازنــة للتغذيــة، 

ف الحكومــة والمنظمــات المجتمعيــة )أومورانــا تــراوري(. وتعزيــز التعــاون بــ�ي

ون الكامري

ي 
ون مســاهمة أساســية �ف ي الكامــري

تســاهم معظــم منظمــات الأمــم المتحــدة �ف

الســتجابة لحــالت الطــوارئ. ومــع ذلــك، ل تمثــل نســبة المســتفيدين ســوى 

ــن  ــد م ــاىلي لب ــوع. وبالت ــة للج ــم عرض ــن ه ــكان الذي ــن الس ة م ــري ــبة صغ نس

ــق  ــذا يعمــل الفري ــة. ل التحــول مــن حــالت الطــوارئ إىل المســاعدات النمائي

ــة  ــة العام ــات الفاعل ــة الجه ــع كاف ــى جم ي ع
ــذا�أ ــن الغ ي بالأم

ــىف ــل المع العام

، ولكــن تفتقــر تلــك المســاعدات إىل التوافــق  ي
والخاصــة المعنيــة بالأمــن الغــذا�أ

ي مجال 
والتنســيق. ومــن شــأن تخصيــص الصناديــق التشــغيلية للفــرق العاملــة �ف

ي أن يتيــح تنظيــم التدخــات المنســقة والمحــددة الأهــداف بمــا 
الأمــن الغــذا�أ

يتمــا�ش مــع خطــط التنميــة المحليــة )تومــاس أموجــو أوبامــا(.

كندا

ي كنــدا أكــرب عائــق يحــول دون توفري 
يعــد انعــدام الأمــن فيمــا يتعلــق بالدخــل �ف

ي والتغذيــة، وتتطلــب معالجــة هــذه المســألة صياغــة السياســة 
الأمــن الغــذا�أ

ي تعتمــد عــى الدعــم الحكومــي. 
ف دخــل الأرس المعيشــية الــىت العامــة لتحســ�ي

ي مشــكلة‘ وإن كانــت 
كمــا تمثــل عــدم إمكانيــة الوصــول الفعــىي إىل الأمــن الغــذا�أ

ف والمجتمعــات الشــمالية والنائيــة  ف الســكان الأصليــ�ي أقــل حــدة، ول ســيما بــ�ي

ي كنــدا، ويرجــع ســبب ذلــك جزئيــاً إىل نقــص البنيــة التحتيــة. لــذا يجــب إجــراء 
�ف

ي أفضــل 
تقييــم للقيمــة النســبية وجــدوى إنتــاج الغــذاء محليــاً مقارنــًة بإنتاجــه �ف

ف بظــروف نمــو مثاليــة  ي تتمــري
الأماكــن الأخــرى. كمــا يجــب حمايــة المناطــق الــىت

ــة المســتويات  ــات عــى كاف ــن الحكوم ــب م ــي، وهــذا يتطل لاســتخدام الزراع

ي )بــات فاندركــوي(.
ام بحمايــة تلــك الأرا�ف ف اللــرت

كولومبيا

ي كولومبيــا، هنــاك حاجــة إىل دعــم 
ف تغذيــة الطفــل �ف ســعياً وراء تحســ�ي

المنظمــات )الدوليــة( غــري الهادفــة للربــح لتحمــل عــى عاتقهــا مســئولية 

ي 
ف �ف تنفيــذ برامــج التغذيــة. ول بــد مــن التواصــل المبــارسش مــع كبــار المســئول�ي

ضافــة إىل ذلــك،  الحكومــة لضمــان وصــول الغــذاء لمــن هــم بحاجــة إليــه. وبالإ

ي 
ــو�ت ــة )ل ــج التغذوي ام ــك الرب ــة تل ــات الدولي ــع المنظم ــب وتتاب ــب أن تراق  يج

يز(. ز بري كاكري ف جومري
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كوت ديفوار

ف التغذيــة ل  ي المقــام الأول، ولتحســ�ي
تنتــج كــوت ديفــوار المحاصيــل النقديــة �ف

نتاجهــا.  ي المحاصيــل الغذائيــة وخلــق حوافــز لإ
بــد مــن تشــجيع الســتثمارات �ف

ضافــة إىل ذلــك، يجــب اتخــاذ الخطــوات التاليــة: بالإ

تخفيــض نســبة الــواردات مــن منتجــات الحبــوب الغذائيــة وخاصــًة 	 

الأرز.

ي الصالحة للزراعة.	 
تنظيم إمكانية الوصول إىل الأرا�ف

تقليل النفقات الخارجية عى منتجات الستهاك الجماعي.	 

تنفيــذ سياســة تهــدف إىل تصنيــع المنتجــات الزراعيــة المحليــة 	 

والحفــاظ عليهــا.

محاربة مسألة ارتفاع تكاليف المعيشة )جودا دوكوا(.	 

إثيوبيا

ي إثيوبيا، وتتشــارك 
وزارة الصحــة هــي الجهــة المعنيــة بتنســيق برنامــج التغذيــة �ف

ــة  ــاك ثــاث لجــان فرعي ــة والتعليــم. وهن بي ي رئاســته وزارة الزراعــة ووزارة الرت
�ف

ــن  ــة. ويمك ــة والبحــوث ذات الصل ــراء الأغذي نامــج وإث ــذ هــذا الرب ــة بتنفي معني

. وتشــمل الأنشــطة المطلــوب  نامــج عــى المســتوى المحــىي ف تنســيق الرب تحســ�ي

ي البــاد تطويــر تكنولوجيــا تصنيــع الأغذيــة عــى 
تنفيذهــا عــى وجــه ال�عــة �ف

ثــراء اللزامــي لاأغذيــة  نطــاق صغــري للحــد مــن خســائر مــا بعــد الحصــاد والإ

ف القطاعــات المتأثــرة  ف التنســيق بــ�ي ف الحيــوي وتحســ�ي وتعزيــز برنامــج التحصــ�ي

المتابعــة  آليــات  بالتغذيــة الحساســة والقطاعــات المختصــة بهــا وتنفيــذ 

والتقييــم )ماريشــا تيســيما(.

فيجي

ي سياســتها المرتبطــة بالغــذاء 
تقــوم دولــة فيجــي حاليــاً بإعــادة النظــر �ف

والتغذيــة. واســتغلت الدولــة الوثائــق الدوليــة لتصميــم إطــار المســاعدات مــع 

ــة عــى الحاجــة  ــدت الدول ــا أك ــال دون ســن الخامســة. كم ف عــى الأطف ــري ك الرت

ــات  ــع احتياج ــب م ــة للتناس ــم الدولي ــى المفاهي ــىي ع ــع المح ــاء الطاب ضف لإ

ات  ي والخــرب
ضافــة إىل الحاجــة إىل الدعــم التقــىف ة، بالإ الــدول الجزريــة الصغــري

ــا(. ــكا كام ــة )أتي ــاعدات التغذوي ــك المس ــذ تل لتنفي

ألمانيا 

ــري الســلوك، ولكــن  ف لتغي اً أساســياً عــى تثقيــف المســتهلك�ي ف ــا تركــري تركــز ألماني

،  يجــب عــى الحكومــة  ي غضــون العقــد الحــاىلي
اً. و�ف لــم يحقــق هــذا نجاحــاً كبــري

ــة  ــة الصحي ــم الغذائي ــز النظ ــيا�ي لتعزي ي والس
ــو�ف ــار القان ط وط الإ ــع رسش وض

ائــب المفروضــة  ــل الرف ــة مث ــري الوقائي ــك اتخــاذ التداب ي ذل
والمســتدامة بمــا �ف

ضافــة  يات العامــة. بالإ لزاميــة للمشــرت ف الإ عــى الأغذيــة غــري الصحيــة والقوانــ�ي

ات لرصــد  ــؤرسش ــة م اتيجية الســتدامة الوطني ــن اســرت ــك ينبغــي أن تتضم إىل ذل

ــى  ــة ع ي والتغذي
ــذا�أ ــن الغ ــال الأم ــة بمج ــة المتعلق ــات الألماني ــار السياس آث

ي مختلــف القطاعــات 
�ف . وهــذا يتطلــب تنســيقاً أكــرب ي

المســتوى الــدوىلي والوطــىف

ــد مســئوليات واضحــة )ويلتونجرهــف(. وتحدي

الهند

ــادرات  ــة والمب ــة بالتغذي ــادرات المختص ــن المب ــة م ــاذ مجموع ــم اتخ ــد ت لق

(. ويعــد  ف ــا برافــ�ي ــاً )ديان ــد، ولكــن التقــدم فيهــا كان بطيئ ي الهن
ــرة بهــا �ف المتأث

ــادرات،  ــك المب ــاح تل ــص نج ــن قص ــة م ــال لقص ــود مث ــادة الي ــح بم ــراء المل إث

لــذا ل بــد مــن تعزيــز ذلــك النهــج ليشــمل الملــح المدعــم المــزدوج بالحديــد 

ضافــة إىل أغذيــة أخــرى مثــل القمــح والأرز )المعــادن وفيتامينــات  واليــود، بالإ

ــي(.  ــاب إس. بامج ــات »أ« و«د«( )مهت ف )فيتامين ــ�ب ب( والل

ــام 2013  ي لع
ــىف ي الوط

ــذا�أ ــن الغ ــون الأم ــاد قان ــم اعتم ة، ت ــري ــة الأخ ي الآون
و�ف

(، إل أن تنفيــذه كان محــدوداً.  كمــا يشــكل  ل بيــرت )جيفانانــدا ريــدي، كوروباتــ�ش

ــال:  ــبيل المث ــى س ــدد؛ فع ــذا الص ــاً به ــال مرتبط ــام مث ــع الع ــام التوزي نظ

ي إنتــاج هــذه 
ة ولكنهــا فشــلت �ف أدخلــت الحكومــة نباتــات الدخــن الصغــري

ضافــة إىل ذلــك، يتــم توريــد المــواد  ياتها وتوريدهــا. وبالإ النباتــات ومشــرت

ــة  ــات البيئي ــب المنظم ــن أن تلع ــح والأرز. ويمك ــل القم ــة مث ــة الملوث الغذائي

ي الضغــط عــى الحكومــة للحــد مــن هــذه الممارســات والســيطرة عليهــا. 
دوراً �ف

ويجــب عــى الحكومــات بوجــه عــام أن تشــجع توريــد الأغذيــة المنتجــة محليــاً 

ف  ي والتغذيــة )جيفاناندا ريدي(. وســعياً وراء تحســ�ي
ي إطــار برامــج الأمــن الغــذا�أ

�ف

ــب  ــة بموج ــس العامل ــاء المجال ف أعض ــ�ي ــن تمك ــد م ــا ب ــد، ف ي الهن
ــة �ف التغذي

ي والتغذيــة 
نظــام بانشــيات للحوكمــة وتحميلهــم مســئولية الأمــن الغــذا�أ

.) ــرت ل بي ــ�ش )كوروبات

كازاخستان

الهادفــة  الســتثمارية  وعــات  الم�ش تشــجيع  ينبغــي  كازاخســتان  حالــة  ي 
�ف

لاســتعاضة عــن الــواردات وإنشــاء قطاعــات صناعيــة وزراعيــة تهــدف إىل 

التصديــر. وينبغــي للبــاد أن تحقــق مــا يــىي عــى وجــه التحديــد:  

إنشــاء شــبكات مــن مــزارع إنتــاج الألبــان ومــزارع الدواجــن والصوبــات 	 

وات وأماكــن لعلــف الماشــية وذبحهــا. الزراعيــة ومخــازن الخــرف

وات باستخدام الري بالتنقيط. 	  زراعة الفواكه والخرف

إنشاء بنية تحتية لتصدير الحبوب. 	 

ف اللحوم. 	  تنظيم مصانع تجهري

إنتاج  وتصنيع الصوف الطويل )الكسندر كايجرودوف(.	 

يا ف مالري

ــى  ــة 2025-2016 ع ــل التغذي ــن أج ــل م ــة للعم ــا الوطني ي ف ــة مالري ــد خط تعتم

ف المجتمــع بأكملــه والحكومــة بأكملهــا لمعالجــة  نهــج قائــم عــى التعــاون بــ�ي

مشــكلة ســوء التغذيــة. وقــد ركــزت هــذه الخطــة عــى الزيــادة المطــردة 

ــد  ــذا فق ــدارس؛ وله ي الم
ــال �ف ف الأطف ــ�ي ــة ب ــمنة المفرط ــة والس ــبة البدان لنس

ــة  ــداف خط ــن أه ــه ضم ــة ووضعت ي والتغذي
ــذا�أ ــن الغ ــا بالأم ي ف ــت مالري اهتم

ــجيع  ــة لتش ــم الغذائي ــكيل النظ ــادة تش ورة إع ــت �ف ــة، وأدرك ــل الوطني العم

ي ذلــك أن تضــع الجهــات 
مواطنيهــا عــى اتبــاع حميــات غذائيــة صحيــة، ويقتــىف

مــداد )بالتعــاون مــع الحكومــة( سياســات  المعنيــة عــرب مراحــل سلســلة الإ

ــات  ــك الجه ف تل ــ�ي ــيق ب ــى التنس ــل ع ــة أن تعم ــي للحكوم ــا ينبغ ــقة، كم  متس

يا(. ف )وزارة الصحة، مالري
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موريتانيا

ف نســمة وتمتلــك العديــد  ي موريتانيــا أقــل مــن 3 مايــ�ي
ي �ف

يبلــغ التعــداد الســكا�ف

ي الخصبــة الصالحــة للزراعــة 
مــن المــوارد المهمــة:  500 ألــف هكتــار مــن الأرا�ف

ي العالــم. ومــع ذلــك، ل 
وواحــد مــن أكــرش الشــواطئ البحريــة غــىف بالمــوارد �ف

، لــذا ينبغــي  ي
يــزال هنــاك 638 ألــف نســمة يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغــذا�أ

. وعــاوًة  ف ي مــن خــال تقديــم المشــورة التقنيــة للمزارعــ�ي
تحقيــق الكتفــاء الــذا�ت

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(. 

المكسيك

ي والتغذيــة )الشــاملة( 
عــى الرغــم مــن  تنفيــذ العديــد مــن برامــج الأمــن الغــذا�أ

ي المكســيك، فــإن النتائــج المنشــودة لــم يتــم تحقيقهــا بعــد. ويرجــع ســبب 
�ف

ي الأنشــطة الزراعيــة، وبالتــاىلي 
ذلــك إىل انخفــاض مشــاركة المجتمعــات الريفيــة �ف

ــز اســتدامة  ــد مــن تعزي ــد مــن المــوارد دون الســتفادة منهــا. ول ب ــرك العدي ت

ي 
نتــاج الغــذا�أ ي عمليــة الإ

الأرس المعيشــية حيثمــا يُســهم جميــع أفــراد العائلــة �ف

ا(. ف - بــري )رومــان خيمينــري

يا نيجري

، الأمــر الــذي ينطــوي عــى تقديــم  نتــاج المحــىي يــا، ينبغــي تشــجيع الإ ي نيجري
�ف

ة ومتوســطة الحجــم مــن خــال عــدة أمــور  الدعــم لأصحــاب المــزارع صغــري

ف الوصــول إىل الُمدخــات. وعــى وجــه التحديــد، ل بــد مــن  مــن بينهــا، تحســ�ي

ف للخطــر  ي الــذي يســتهلكه الأشــخاص المعرضــ�ي
نتــاج الغــذا�أ إعطــاء الأولويــة لاإ

ي 
ــىت ورة إدراج الأنشــطة ال ــا(، إىل جانــب �ف ق البــاد )ســيمون أوني ي شــماىلي رسش

�ف

تتعلــق بالتكيــف مــع التغــري المناخــي؛ نظــراً لأن الهجــرة الناجمــة عــن التغــري 

ي والتغذيــة لاأشــخاص المتخــى عنهــم )لمينــا 
المناخــي تؤثــر عــى الأمــن الغــذا�أ

ي ترمــي إىل زيــادة الوعــي 
إيجيبــا(. وبصــورة عامــة، ل بــد مــن تعزيــز الجهــود الــىت

ف  ف الصحيــ�ي عــام والأخصائيــ�ي ي ذلــك وســائل الإ
تجــاه اّثــار ســوء التغذيــة، بمــا �ف

.) ي ي أجــا�ي والمــدارس )تيميتــو�ب

السنغال

ي معظــم مناطــق الســنغال مــن مشــكلة ســوء التغذيــة الشــديدة والمزمنــة. 
تعــا�ف

ي 
ي العتبــار العديــد مــن الجوانــب والتجاهات والممارســات �ف

ول بــد مــن الأخــذ �ف

ي ذلــك التحــول نحــو الحــرف وازديــاد عــدد الســكان والفتقــار 
هــذا الشــأن، بمــا �ف

إىل التدريــب )الزراعــي( المائــم. وفيمــا يخــص قضايــا المــوارد الطبيعيــة، 

ي إىل الهجــرة 
ي تشــهدها المناطــق الوســطى المــوا�ش

تدفــع مشــكلة التصحــر الــىت

قيــة مشــكلة  ف تواجــه المناطــق الجنوبيــة ال�ش ي حــ�ي
تجــاه المناطــق الجنوبيــة، �ف

وع لاأخشــاب اللينــة وهجــرة  إزالــة الغابــات نتيجــة للقطــع الجائــر وغــري المــ�ش

ي 
قطعــان الأغنــام. مثــال اّخــر عــى ســوء إدارة المــوارد الطبيعيــة يكمــن �ف

ــا  ــىت حمايته ــة او ح ــوارد المائي ــع الم ــن وض ــزز م ي ل تع
ــىت ــري ال ــات ال سياس

وري للغايــة تدريــب  بالنســبة للمــزارع الأرسيــة. وبوجــه عــام، ســيكون مــن الــرف

ف وتســليحهم. )جــاك ديــوف(. المزارعــ�ي

انيا ف ترف

ي البــاد مــن تضاعــف 
انيــا 34%، كمــا تعــا�ف ف ي ترف

صابــة بالتقــزم �ف يبلــغ معــدل الإ

ف خــال  ف البالغــ�ي نســبة الأمــراض غــري الســارية المرتبطــة بالحميــة الغذائيــة بــ�ي

ــذ  ــا يأخ ــاما ومتكام ــاً ش ــاع نهج ــة إىل اتب ــو الحاج ــذا، تدع . ل ي
ــا�ف ــد الم العق

ــن  ــًا ع ــة فض ــاليب المعيش ــة وأس ــة الصحي ــات الغذائي ــار الحمي ف العتب ــ�ي بع

: ــذ مــا يــىي ــة المســتدامة. الأمــر الــذي يتطلــب تنفي الأنظمــة الغذائي

ــث 	  ف تحدي ــ�ي ــادة: ويتع ــة الح ــوء التغذي ــة لس ــم إدارة متكامل تصمي

ــدوام إىل جانــب  ي توفرهــا عــى ال
ــىت ــة ال مناهجهــا وحزمتهــا التدريبي

تطويــر حزمــة للتوعيــة والتعبئــة المجتمعيــة؛ بهــدف تيســري اكتشــاف 

ــا  ــطة. كم ــديدة والمتوس ــادة الش ــة الح ــوء التغذي ــالت س وإدارة ح

ــة  ي وإعطــاء الأولوي
ــكا�ف ــل ال ينبغــي الدعــوة إىل ضمــان توفــري التموي

ــا. اني ف ي ترف
ــة الحــادة �ف ــة لســوء التغذي دارة المتكامل ــاإ ل

ي والتواصل بهدف تغيري السلوك. 	 
تطوير التثقيف الغذا�أ

الغذائيــة 	  المكمــات  التوجيهيــة بشــأن  المبــادئ  تطويــر وتأييــد 

والمتعــددة.  الدقيقــة 

ــة عــى المســتوى المجتمعــي بشــأن الُنهــج 	  ــدورات التدريبي ــد ال عق

ــة  ــة الغني ــة مــن أجــل معالجــة مشــكلة الأغذي المســتندة إىل التغذي

ف أ. ــ�ي بفيتام

مراجعــة حــزم التدريــب المتكاملــة لتغذيــة الأمهــات والأطفــال 	 

والشــباب. 

ي تطويــر ساســل القيمــة والخدمــات المجتمعية 	 
زيــادة الســتثمارات �ف

الأساســية مثــل الميــاه والــرف الصحــي )ســتيا كيمبابو(. 

توجو

ــة  ــى الزراع ي ع
ــىف ــع المه ــاء الطاب ــى إضف ــد ع ــز العق ــي أن يرك ــو، ينبغ ي توج

�ف

ــص  ــد بتخصي ــاء بالتعه ــب الوف ــاه واســتخدام الآلت إىل جان ي المي
ــم �ف والتحك

ي قمــة 
%10 مــن الموازنــة الوطنيــة لقطــاع الزراعــة عــى النحــو المتفــق عليــه �ف

ي )كومــان أســيجنون(. و�ب ــري ن
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ي 
ي مــا يتعلــق بالوضــع القانــو�ن

علميــة وطريقــة عرضهــا ال تعــرب عــن أي رأي خــاص لمنظمــة االئغذيــة والزراعــة للئمــم المتحــدة �ن ي هــذه المــواد االإ
االئوصــاف المســتخدمة �ن

كات محــددة أو منتجــات بعــض  شــارة إىل �ش ن حدودهــا وتخومهــا. وال تعــرب االإ ي مــا يتعلــق بســلطاتها أو بتعيــ�ي
أو التنمــوي الئي بلــد أو إقليــم أو مدينــة أو منطقــة، أو �ن

، ســواء كانــت مرخصــة أم ال، عــن دعــم أو توصيــة مــن جانــب منظمــة االئغذيــة والزراعــة للئمــم المتحــدة أو تفضيلهــا عــى مثيلتهــا ممــا لــم يــرد ذكــره. تمثــل  ن المصنعــ�ي

(، وال تعكــس بــأي حــال وجهــات نظــر منظمــة االئغذيــة والزراعــة أو سياســاتها.   ن علميــة الرؤيــة الشــخصية للمؤلــف )المؤلفــ�ي ي هــذه المــواد االإ
وجهــات النظــر الــواردة �ن

. ن ي واالئقاليــم دون تميــري
ي النــص إىل الــدول واالئرا�ن

ي تــرد �ن
تشــري عبــارة »الــدول« الــ�ت

أوغندا

ــدة، إل أن  ــة بصــورة جي ــة بالتغذي ــة المعني تمــت صياغــة السياســات الأوغندي

ونجــي(؛ ومــن ثـَـّم، يســتحق  ي أد�ف مســتوياته )لوكيــا بري
تنفيــذ هــذه السياســات �ف

ي هــذا الصــدد، هنــاك 
ام السياســة إيــاء المزيــد مــن الهتمــام تجاهــه. و�ف ف الــرت

ي مجــال 
ف �ف حاجــة لزيــادة التمويــل، إىل جانــب أن بنــاء قــدرات الأفــراد العاملــ�ي

ــا، جاكســون  ي ي أوكري
ــادا�ت ن ــو بري ــد أيضــاً مــن الأمــور الحاســمة )أبي ــة يُع التغذي

ســون كاتــو كيكوميكــو(. وعــى وجــه التحديــد، تحتــاج خطــة عمــل  توموايــن، بيرت

أوغنــدا بشــأن التغذيــة إىل الدعــم بالطــرق الموضحــة أدنــاه:

ف منسق للتغذية متعددة القطاعات. 	  تعي�ي

عــى 	  الدعــم  تقديــم  بغــرض  متنقــل  تنفيــذ  فريــق  تأســيس 

المحليــة. المســتويات 

اكاً فعــالً مــن أجــل 	  اك صانعــي السياســات رفيعــي المســتوى إرسش إرسش

معالجــة أصعــب العوائــق. 

وضع خطة عمل تتكون من مراحل.	 

ــذ الُنهــج متعــددة 	  ــم للقــدرة المؤسســية مــن أجــل تنفي إجــراء تقيي

 . ــىي ي والمح
ــىف ــن الوط ــى الصعيدي ــات ع القطاع

ــا عــى 	  ــن أجــل الســتعانة به ــذ م ــة للتنفي ــادئ التوجيهي وضــع المب

ــن(. ــون تومواي ــتويات )جاكس ــع المس جمي

الوليات المتحدة الأمريكية

ــا  ــي فيم ــيا�ي النفتاح ــاب الس ــة إىل الخط ــدة الأمريكي ــات المتح ــر الولي تفتق

. ول بــد مــن أخــذ  يخــص مشــكلة ســوء التغذيــة، وهــذا الأمــر بحاجــة إىل التغــري

ة تنفيــذ العقــد: ي العتبــار أثنــاء فــرت
النقــاط التاليــة �ف

ي مــن 	 
ــكا�ف ــاً بالقــدر ال ــة المزروعــة محلي ــادة الحصــول عــى الأغذي زي

ي 
ي تـُـزرع �ف

التجــارة مــن أجــل إضافــة الأغذيــة الغنيــة بالمغذيــات الــىت

المناطــق الأخــرى. تمتلــك الوليــات المتحــدة مســاحات شاســعة مــن 

ي يمكــن لاأفــراد 
ي غــري المســتخدمة ذات الملكيــة الخاصــة، الــىت

الأرا�ف

اســتخدامها لزراعــة أطعمتهــم. 

 	 . ي
تنفيذ برامج التثقيف الغذا�أ

ــل 	  ــن أج ــة م ــأن التغذي ــية بش ــاأرس المعيش ــات ل ــدة بيان ــق قاع خل

تصميــم المســاعدات. 

ي 	 
ي وجهــات النظــر بهــدف وضــع التغذيــة �ف

الوصــول إىل تغيــري �ف

ــدًل  ــاطة ب ــاء، الوس ــب القتض ــط ، حس ــا فق ــام الأول، ليتبعه المق

ــون(. ــدي فيناس ــة )لين ــاعدات الدوائي ــاه المس ــاً تج ــياق دائم ــن النس م

ويا ف فرف

ويــا الزراعيــة نتيجــة لانحيــاز الشــديد المناهــض  ف تحــددت سياســات فرف

ف شــكل العتمــاد العــاىلي عــى نفــط البــاد مشــكلة؛ نظــراً  ي حــ�ي
للزراعــة، �ف

ي أثــرت بالســلب عــى توفــر الغــذاء. ويقــدر نقــص 
لتدهــور أســعار النفــط الــىت

ــتناداً إىل  ــة اس ــة الزراعي ف التنمي ــري ــد تحف ــع العق ــط 80%. ويتوق ــة بمتوس الأغذي

ف  ي عــ�ي
نصــاف المجتمعــي والســتدامة البيئيــة والســتمرارية مــع الأخــذ �ف الإ

اتيجي والبحــث وتكامــل الجهــات الفاعلــة السياســية  ــار التخطيــط الســرت العتب

ي العتبــار بتوفــري التثقيــف 
والمجتمعيــة. وتتعلــق الأنشــطة الواجــب وضعهــا �ف

ف جــودة  ــة المســتهلك وتحســ�ي ي تســتهدف حماي
ــىت ف ال ــ�ي ي ووضــع القوان

الغــذا�أ

.) ف ــري ــاول لوب ــذاء )س الغ


