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مذكرة مفاهيمية
الندوة اإلقليمية عن النظم الغذائية 

املستدامة ألمناط غذائية صحيّة وتغذية 
محّسنة يف الرشق األدىن وشامل أفريقيا
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خلفية عن »التحّول التغذوي” 

إذا كان ضعف النظام الغذايئ هو أحد األسباب الرئيسية لسوء التغذية، 

فإن اإلجابة تبدو بسيطة وهي تغيري األنظمة الغذائية للناس ليصبحوا أكرث 

صحة. ولكن ما يأكله الناس ال يعتمد كلياً عىل كيفية عيشهم – معارفهم 

وتوجهاتهم ومعتقداتهم وتفضيالتهم.

ما يحدد النظام الغذايئ أيضاً هو بيئة الناس الغذائية، أي األطعمة املتوفرة 

لهم بأسعار مقبولة، واألطعمة السهلة واملرغوبة. وبيئة الغذاء هذه تتأثر 

بدورها بنظام الغذاء والذي يشمل جميع الظروف واألنشطة التي تدخل يف 

إنتاج وتوزيع وإعداد وتناول الطعام. كام يشمل نتائج هذه الجهود وهي 

التأثريات عىل صحة الناس، والقضايا األكرب ومن بينها النمو االجتامعي-

االقتصادي للبالد واإلنصاف واستدامة البيئة.

ويف جميع أنحاء العامل، تشهد النظم الغذائية تحوالت رسيعة تعزى 

إىل مجموعة من العوامل - من ارتفاع الدخل وتغري الطلب عىل السلع 

االستهالكية، إىل التصنيع الزراعي واالبتكارات التكنولوجية، والنمو السكاين، 

والتحرض، وتغري املناخ.

ويعترب تحّول النظم الغذائية جزًء من »التحّول التغذوي« من نظام غذايئ 

يقوم عىل الحبوب والبقول والخرضاوات والفواكه، إىل نظام غذايئ يعتمد 

عىل استهالك كمية أكرب من اللحوم واألغذية املعالجة والسكر وامللح 

والدهون.

وقد كان لهذا التحّول فوائد من بينها زيادة األمن الغذايئ، وتنوع النظام 

الغذايئ بشكل أكرب، وتوافر األغذية األكرث مناسبة لجزء كبري من العامل. ولكن 

عندما اقرتن ذلك بأمناط الحياة املتسمة بقلة الحركة املرتبطة بالتحرض، 

أدى إىل ارتفاع معدل اإلصابة بالبدانة، حتى يف البلدان التي تعاين من نقص 

التغذية.

الدول األعضاء: االلتزام بالتغذية

تواجه النظم الغذائية اليوم تحديات متزايدة تتمثل يف توفري أغذية كافية 

وآمنة ومتنوعة وغنية باملغذيات لضامن نظام غذايئ صحي. وباالستناد إىل هذه 

الفكرة، تم اتخاذ اإلجراءات التالية:

يف نوفمرب /ترشين الثاين 2014 التقت الدول األعضاء الـ164 يف املؤمتر الدويل 

الثاين املعني بالتغذية القرتاح إطار عمل مؤسيس ملعالجة التحديات الكبرية 

التي ستواجه التغذية يف املستقبل القريب.

تبنى املؤمتر »إعالن روما بشأن التغذية« يف »إطار العمل من أجل التحرك« 

الذي أطلقه والذي يحدد رؤية مشرتكة للعمل العاملي إلنهاء جميع أشكال 

سوء التغذية. ويشتمل إطار العمل عىل مجموعة من خيارات السياسات 

واالسرتاتيجيات الطوعية التي ميكن أن تتبناها الحكومات لتوجيه تطبيق 

االلتزامات الواردة يف إعالن روما بشأن التغذية.

يف 2015 وبعد عام من املؤمتر الثاين املعني بالتغذية تبنى رؤساء الدول 

والحكومات وكبار املمثلني أجندة التنمية املستدامة 2030، وهي خطة عمل 

لتوجيه العامل للسري عىل طريق التنمية املستدامة واملرنة. وأكدت أهداف 

التنمية املستدامة وعززت االلتزامات التي تم قطعها يف املؤمتر الثاين املعني 

بالتغذية وخاصة التزام الدول األعضاء بإنهاء جميع أشكال سوء التغذية 

وضامن توفر أنظمة مستدامة إلنتاج األغذية بحلول 2030.

ملساعدة الدول األعضاء عىل وضع سياسات للوفاء بالتزاماتها يف املؤمتر الثاين 

املعني بالتغذية وأجندة التنمية املستدامة، نظمت منظمة األغذية والزراعة 

 لألمم املتحدة )الفاو( ومنظمة الصحة العاملية الندوة العاملية يف روما يف 

1 و 2 ديسمرب/كانون األول 2016 بعنوان »الندوة العاملية عن النظم الغذائية 

املستدامة ألنظمة غذائية صحية وتغذية محّسنة”.

ركزت الندوة عىل الوضع الحايل لتحّول النظام الغذايئ مع أمثلة من دول من 

جميع املناطق تظهر أن املجتمع العاملي لديه املعرفة والخربة واألدلة إلحداث 

التغيري يف النظم الغذائية الحالية.
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يف أعقاب نجاح الندوة العاملية، سرتكز الندوات اإلقليمية عىل التحديات التغذوية يف كل منطقة، وستجمع خرباء يف مجاالت التغذية 

والصحة والزراعة واملياه واملرافق الصحية وغريها من امليادين ذات الصلة، والذين سيسهمون يف جدول أعامل تحسني الصحة 

والتغذية من خالل نظم األغذية املستدامة.

وخالفاً للمؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية وأجندة 2030، فإن الندوات اإلقليمية هي اجتامعات تقنية مصممة ملساعدة 

أصحاب املصلحة يف البلدان عىل تحديد السياسات املناسبة إلعادة تشكيل النظم الغذائية من أجل الوصول إىل نظم غذائية 

أكرث صحة.

ستعقد الندوة اإلقليمية لنظم الغذاء املستدامة للوصول إىل أنظمة غذائية صحية وتغذية محّسنة يف الرشق األدىن وشامل 

أفريقيا يف الفرتة من 11 حتى 12 ديسمرب/كانون األول يف مسقط بُعامن. ومثل باقي الندوات اإلقليمية، فإن هذه 

الندوة ستهدف إىل:

تقييم البعد اإلقليمي ونوع تحديات األمن الغذايئ والتغذية.. 1

تبادل املعرفة حول املالمح الرئيسية للنظم الغذائية يف بلدان املنطقة وكيف تؤثر هذه النظم عىل األمناط الغذائية . 2

والنتائج التغذوية.

تحديد عملية السياسات اإلقليمية الرئيسية واملؤسسات ومبادرات الرشاكة والربمجة املبتكرة ملعالجة قضايا التغذية . 3

من خالل مقاربة تتعلق بالنظم الغذائية.

تحديد الخربات ونقاط الدخول العملية للسياسات املكثفة والعمل الربامجي بهدف إدماجها يف مؤمترات الفاو . 4

اإلقليمية يف 2018.

تسهيل تطوير إجراءات السياسات مبا يتامىش مع إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية وخطة عمل . 5

عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية.

وستستعرض الندوة اإلقليمية يف الرشق األدىن وشامل أفريقيا أيضا السبل التي ميكن للبلدان من خاللها 

استخدام الفاو ومنظمة الصحة العاملية وغريها من الوكاالت لتحويل األنظمة الغذائية القامئة لتصبح 

قادرة عىل تحقيق النتائج الصحية والتغذوية املرغوبة.
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النتائج املتوقعة

يتوقع أن تؤدي الندوة إىل مناقشة خيارات السياسات ملعالجة قضايا التغذية 

اإلقليمية من خالل مقاربة تتعلق بالنظم الغذائية. سيتم نرش وتوزيع ملخص 

ملجريات الندوة تشتمل عىل الرسائل والعروض التقدميية وغريها من املواد 

اإلعالمية.

الجمهور املستهدف واملشاركون

للبناء عىل الجهود اإلقليمية القامئة، ستستخدم الندوة اإلقليمية للتغذية يف 

منطقة الرشق األدىن وشامل أفریقیا ورشة العمل اإلقليمية ألصحاب املصلحة 

املتعددين حول األمن الغذايئ والتغذية، والتي هي مبثابة منرب سنوي لحوار 

السياسات يتيح الفرصة للدول األعضاء والجهات املانحة واملؤسسات املالية 

واملنظامت اإلقليمية ومنظامت املجتمع املدين والقطاع الخاص ومنظومة 

األمم املتحدة واألوساط األكادميية ومؤسسات البحوث ملناقشة تحديات األمن 

الغذايئ والتغذية يف املنطقة واقرتاح الحلول.

ويف هذه الندوة سيوىل اهتامم خاص ملشاركة ممثيل الحكومات، خاصة 

املسؤولني الفنيني عن التغذية، واملؤسسات األكادميية والبحثية وجمعيات 

املجتمع املدين واملشاركني من القطاع الخاص من مختلف التخصصات.

سيقدم عدد من الخرباء اإلقليميني البارزين عروض تقدميية رئيسية ويشاركون 

يف الجلسات الفنية.

الرشكاء الرئيسيون: الفاو ومنظمة الصحة 
العاملية

كام هو الحال بالنسبة للمؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية، والندوة العاملية، 

فسيتم عقد الندوات اإلقليمية بتنظيم مشرتك من الفاو ومنظمة الصحة 

العاملية، بدعم من الرشكاء الرئيسيني اآلخرين. وبالنسبة لندوة الرشق األدىن 

وشامل أفريقيا، فمن بني الرشكاء منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف(، 

واملعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية، وبرنامج األغذية العاملي، وجامعة 

الدول العربية.

تطوير الندوة

سيقوم بتطوير الندوة »فريق املهامت الفنية اإلقليمي« املؤلف من ثالثة 

إىل أربعة من الخرباء البارزين يف املنطقة يف مجال نظم التغذية والغذاء من 

الفاو ومنظمة الصحة العاملية واليونيسيف واملعهد الدويل لبحوث السياسات 

الغذائية. وستقوم هيئة استشارية مؤلفة من منظامت غري حكومية ومؤسسات 

أكادميية بتصميم وتنفيذ الندوة.

وسيكون مكتب الفاو يف الرشق األدىن وشامل أفريقيا املسؤول الرئييس عن 

تنظيم الندوة، وسيشارك قسم أنظمة التغذية والغذاء يف الفاو بصفة استشارية 

يف فريق املهامت الفنية اإلقليمي ويوفر الدعم الفني عند الرضورة.
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