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 جلسات الحوار بشأن حلول النظم الغذائیة: بیان موجز
 النظم الغذائیة والصحة والتغذیة

 2022نوفمبر (تشرین الثاني) عام  23األربعاء، 
 

ي بتنسيق شؤون النظم الغذائ�ة التابع لألمم  ) هذە الجلسة، UN Food Systems Coordination Hubالمتحدة (عقد المركز المعئن
ي النظم الغذائ�ة، والتشد�د ع� المكاسب المتبادلة 

ي صم�م مسألة إحداث التحول �ن
ِفت النظر فيها إ� مكانة الصحة والتغذ�ة �ن

�
ول

ن إجراءات التصدي لتغ�ي المناخ و�جراءات تع��ز التغذ�ة وتحد�د  ي العالقة بني
الفرص المتاحة لتع��ز نطاق العمل  والحاصلة �ن

ن مختلف الجهات المعن�ة. وقد بدأت الجلسة العامة بدعوة من الس�دة   Gerda» (ِخْردا ف��ورخ«بالس�اسات والتعاون بني
Verburg) المنسقة لدى حركة ،Scaling Up Nutrition  ا باسم دت ع� أهم�ة تنف�ذ (SUN(والمعروفة اختصار� ي شدَّ ، والئت

ي النظم الغذائ�ة لدى البلدان المعن�ة وضمان تجاوب النظم الغذائ�ة مع مسائل التغذ�ة والتصدي لتغ�ي مسارات إ
حداث التحول �ن

ي هذا الصدد إ� 
e on Climate Action and Initiativمبادرة التصدي لتغ�ي المناخ وتع��ز التغذ�ة (المناخ، وأحالت �ن

CAN-Nutrition, I( ) ي بتغ�ي المناخ �ن لمؤتمر األمم المتحدة المعئن ي الدورة السابعة والع�ش
ي ُبِدئت �ن  ). COP 27الئت

) ألمانة األمم المتحدة لشؤون Executive Secretary، األمينة التنف�ذ�ة ((Stineke Oenema» (شتينكه أون�ما«وأدارت الس�دة  
د ف�ه الدكتور (UN Nutrition Secretariatالتغذ�ة ( ا لتقي�م اآلثار؛ وهو االجتماع الذي شدَّ » فرانتشسكو برانكا«، اجتماع�

)Francesco Branca)) مدير إدارة التغذ�ة وسالمة األغذ�ة لدى منظمة الصحة العالم�ة ،WHO Department on Nutrition 
and Food Safety) لينا ماي«، وزم�لته الس�دة) «Lina Mahy) �ع� عدد من إجراءات العمل الجادة بالس�اسات المستندة إ ،

صت إليها إحدى الدراسات التحل�ل�ة 
�
ي خل ن الصحة، ثم عرضا النتائج الئت ي النظم الغذائ�ة لتحسني

األدلة بقصد تع��ز إجراء التحول �ن
ن إجراءات العمل ي أجرتها منظمة الصحة العالم�ة �شأن تضمني ي مسارات إحداث التحول  الئت

بالس�اسات العاجلة �شأن التغذ�ة هذە �ن
ا �شأن التقدم الذي أحرزە كل بلد من 

�
�ي الحكومات ب�ان

ي النظم الغذائ�ة لدى البلدان المعن�ة. وتال ذلك أن عرض اثنان من ُممثِّ
�ن

ض سب�ل كل منه ي تع�ت ي النظم الغذائ�ة والعقبات الئت
ي هذا الصدد، ال س�ما ما يتعلق منها بمسألة بلديهما �شأن إحداث التحول �ن

ما �ن
ي (Sok Silo» (سوك س�لو«التغذ�ة (أما األول فهو صاحب المعا�ي الدكتور 

ل دولة كمبود�ا �ن ؛ وهو المشارك األسا�ي الذي ُ�مثِّ
ي بالدە لدى حركة 

ي �شؤون التواصل �ن . وأما اآلخر فهو الس�د SUNجلسات الحوار �شؤون النظم الغذائ�ة، وهو كذلك المسؤول المعئن
ي دا كوستا« ي جلسات الحوار �شؤون النظم (Filipe Da Costa» (ف�ليئب

ق�ة �ن ل دولة ت�مور ال�ش ، وهو المشارك األسا�ي الذي ُ�مثِّ
ي بالدە لدى حركة 

ي �شؤون التواصل �ن ي الجلسة الصباح�ة. SUNالغذائ�ة، وهو كذلك المسؤول المعئن
. وقد تحدث هذان الس�دان �ن

ة، فتحدث فيها الدكتور  أما  ، نائب وز�ر الصحة لشؤون إدارة الصحة (Carlos Alvarenga» (كارلوس ألبارنجا«جلسة ما بعد الظه�ي
ي دولة السلفادور، والس�د 

ي (Juan Roberto Mendoza» (خوان رو�رتو ميندوسا«والتنم�ة، لدى وزارة الصحة �ن ، المنسق المعئن
ي والتغذ�ة (�شؤون الرصد والتقي�م لدى أمانة 

، من دولة غوات�ماال). ثم ُدِ�ي الممثلون األساسيون والمشاركون (SESANاألمن الغذائئ
ي هذە المذكرة ب�ان موجز للرؤى 

ي الجلسات الجانب�ة والجلسات العامة ع� حد سواء. و�ن
اتهم �ن ا ع� خ�ب إ� إطالع بعضهم بعض�

ي هذا 
ي َ�َشاركها المشاركون األساسيون �ن  الحوار.  األساس�ة الئت

 

 التغذیة والصحة في المسارات والسیاسات لدى البلدان المعنیة 

ي كث�ي من البالد. ولمسألة التغذ�ة، من ثم،  
ي وسوء التغذ�ة �ن

ما من بلد محصن من سوء التغذ�ة؛ بل �ستفحل انعدام األمن الغذائئ
ي النظم الغذائ�ة لدى 

ي كث�ي من مسارات إحداث التحول �ن
دە أهميتها البالغة �ن

�
ن حسب ما ُيؤك البلدان المعن�ة؛ إذ ثمة مجال للتحسني
ي الحوار أن تع��ز الصحة والتغذ�ة بند أص�ل من بنود جدول أعمال الحوارات المعن�ة 

ي هذا الصدد. و�رى المشاركون �ن
التحل�ل �ن

ن و  ي القوانني
ن المسارات أو عنا�ها �ن ي النظم الغذائ�ة. وُ�جَرى، كذلك، تضمني

ي ب�حداث التحول �ن
الس�اسات المعن�ة باألمن الغذائئ

ات�ج�ات  ي بعض األحوال، إ� ص�اغة الس�اسات أو اإلس�ت
ي البالد المعن�ة. وقد دفعت هذە المسارات، �ن

والتغذ�ة وخطط التنم�ة �ن
ي لم �كن لديها ذلك من قبل، فضً� عن دفعها نحو تع��ز البحث �شأن التغذ�ة المستمد ي البالد المعن�ة الئت

ة من األطعمة. الغذائ�ة �ن
ي وسوء التغذ�ة المزمن وز�ادة معدالت 

ي انعدام األمن الغذائئ ي يبذلونها للتصدي لتف�ش وقد عرض المشاركون األساسيون المسا�ي الئت
ورة أن تتخذ الحكومات، و��ف النظر عن  دوا، كذلك، ع� �ن ن من تحص�ل األطعمة الصح�ة والمغذ�ة. وشدَّ السمنة وتع��ز التمكني

ي سب�ل تع��ز التغذ�ة ب�ف النظر انتماءاته
ا وتوجهاتها الح���ة، من مسألة التغذ�ة هذە أول��ة س�اس�ة بما �كفل استمرار العمل �ن

ي وأمن التغذ�ة. 
ن األمن الغذائئ عن تغ�ي اإلدارات الحكوم�ة؛ وهو ما �ستلزم من رؤساء الحكومات والوزراء الو�ي بأوجه االختالف بني

ص المشاركون األس
�
ي والتغذ�ة وقد خل

ي هذا الحوار، إ� استنتاج ُمجَمل، ومفادە أن مسائل انعدام األمن الغذائئ
اسيون وفرق العمل، �ن

ي الوقت ذاته. 
ابطة بعضها ببعض و�ن تمايزت بعضها من بعض �ن  م�ت

https://cop27.eg/#/presidency/initiative/ican
https://cop27.eg/#/presidency/initiative/ican
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 اإلنتاج من أجل تعزیز الصحة والتغذیة 

ي س�اق األزمة  
ي وانعدام التغذ�ة �ن

ي سب�ل التصدي النعدام األمن الغذائئ
أورد المشاركون األساسيون أن حكومات بالدهم �س�، و�ن

العالم�ة الراهنة، إ� تع��ز اإلنتاج المح�ي لألغذ�ة المتنوعة والمغذ�ة واالستثمار ف�ه بقصد الحد من التع��ل ع� الواردات وتوف�ي 
ي وسالمته؛ األغذ�ة المحل

ورة ضمان جودة اإلنتاج الغذائئ دوا ع� �ن ي الوقت نفسه. وقد شدَّ
�ة المغذ�ة وتع��ز القدرة ع� التصدير �ن

د هؤالء المشاركون  ي أسواق الغذاء. كذلك، شدَّ
ن واستحداث منشآت التخ��ن وأنظمة المعلومات �ن وذلك بتع��ز قدرات المنتجني

ي ُتراَ� فيها مسائل المناخ، وتع��ز األطعمة بالمواد األساسيون ع� أهم�ة االبتكار عن ط�� ق الرقمنة، واستحداث طرق الزراعة الئت
ي تط��ر األسواق المحل�ة، واختصار سالسل التور�د، وتع��ز 

، وفق ما يراە المشاركون، مجال ال غئن عنه �ن ي اإلنتاج المح�ي
الحي��ة. و�ن

�ات ا لمحل�ة للحث ع� استهالك األطعمة الموسم�ة والمحل�ة واألص�لة والصح�ة. وتتو� قدرة العائالت ع� الزراعة، وز�ادة المش�ت
ي الوقت ذاته 

ن �ن ك�ي وتينات المستمدة من المصادر الحيوان�ة، وال�ت حكومات البالد المعن�ة مراجعة الغا�ات المنشودة من اإلنتاج من ال�ب
 ع� ز�ادة المخازن الصغرى ع� األصعدة المحل�ة. 

 

 ك من أجل تعزیز الصحة والتغذیةاالستھال 
ي س�اق   

ي �جب تناولها �ن ورة اتخاذ االستهالك بوصفه مسألة من المسائل األساس�ة الئت ي الحوار إ� �ن
كذلك، ذهب المشاركون �ن

ي استهالك ال
غذاء؛ التصدي لسوء التغذ�ة ع� اختالف صورە. ومن ذلك أن حكومات البالد المعن�ة �س� إ� تع��ز الطرق الرش�دة �ن

. كذلك، تضع  ي المدارس وعن ط��ق وسائل التواصل االجتما�ي
ها مواد التوع�ة الغذائ�ة �ن �ه من حمالت للتوع�ة و��ش وذلك بما ُتج��

و�ات غ�ي الصح�ة،  ن �شأن التغذ�ة المستمدة من األطعمة بقصد ضبط �س��ق األطعمة والم�ش كث�ي من البالد التوجيهات والقوانني
ي ووضع ملصقات تع��ف 

ي هذا الشأن، و�وجه خاص، ع� التغذ�ة �ن
ن �ن ك�ي و�ات. و�نصب ال�ت الق�م الغذائ�ة ع� األطعمة والم�ش

مراحل الطفولة المبكرة، والحث ع� الرضاعة الطب�ع�ة، والتغذ�ة التكم�ل�ة، واالستعانة بالمكمالت ع� تع��ض نقص المغذ�ات. 
د المشاركون األساسيون ع� أنه ال توجد م قار�ة جامعة مانعة تناسب جميع األحوال والس�اقات من ناح�ة التغذ�ة، وأفادوا وقد شدَّ

ورة أن �ضع كل بلد من البالد المعن�ة توجيهاته �شأن التغذ�ة المستمدة من األطعمة ع� نحو ُتراَ� فيها الخصوص�ات الثقاف�ة  ب�ن
ز من استهالك األطعمة الطازجة والمحل�ة واألص�لة والمغذ�ة  . وُ�عزِّ

 

زة  التمكین من تحصیل الخدمات الصحیة والتغذیة الُمعزَّ

ن من تحص�ل الغذاء وتع��ز قدرة   ، إ� التداول �شأن ز�ادة التمكني ي مسألة تع��ز الو�ي
انتقل المشاركون األساسيون، بعد نظرهم �ن

ا من  � ي المدن وضواحيها واألر�اف والمجتمعات الَقَبل�ة. ومن ذلك أن كث�ي
ي مختلف المجتمعات �ن

الناس ع� تحمل نفقاته، وذلك �ن
ائب ع� السلع غ�ي الصح�ة، ومنها  البالد تدعم المنتجات ي خضم التضخم الحاصل فيها)، وتفرض ال�ن

الصح�ة (ال س�ما �ن
ي 
، ومنها مصارف الطعام لغ�ي القادر�ن و�رامج التغذ�ة المدرس�ة، �ن ة، بينما ُ�جَرى تع��ز شبكات األمان االجتما�ي

َّ
و�ات الُمح�  الم�ش

ي برامجها الصح�ة بوصفها وس�لة من وسائل الوقا�ة من األمراض. بالد أخرى. وتضع بعض البالد، كذلك، التغذ�ة ع
 � رأس أول��اتها �ن

 

 التنسیق من أجل تعزیز الصحة والتغذیة

ي يرأس   ي والتغذ�ة؛ و�ي المجالس واللجان الئت
ا ُتعئنَ بمسألة األمن الغذائئ

�
ي مختلف بالد العالم، مجالس ولجان

استحدثت الحكومات، �ن
ا منها مكاتب ر  � ن ل�عة رصد كث�ي ن مختلف الجهات المعن�ة والتمكني ؤساء الوزراء أو دواو�ن رؤساء البالد؛ وذلك بقصد التنسيق بني

ي التعاون بينها، و�س� إ� توع�
ة تنف�ذ الس�اسات المعن�ة بذلك. كذلك، َتِجدُّ الوزارات، ال س�ما وزارات الزراعة والصحة والتعل�م، �ن

ل، كذلك، مجموعات العمل بق�ة الوزارات بمسألة التغذ�ة،  
�
ا. وُ�شك ي س�اق اختصاصها، وع� أصعدة الحكومات المحل�ة، أ�ض�

كل �ن
ي تلك البالد للمساعدة ع� تنف�ذ الس�اسات و�دارتها. 

 الفن�ة ع� األصعدة العامة والمحل�ة �ن

ة الجهات والمجاالت، كل بلد ع� صع�دە وأورد المشاركون األساسيون، فضً� ع� ذلك، أن البالد المعن�ة قد استحدثت منابر متعدد
ن الجهات المعن�ة، الحكوم�ة وغ�ي الحكوم�ة، ومنها  العام وع� أصعدة المقاطعات والمدن والضوا�ي ف�ه، بقصد التنسيق بني

وعات التنم�ة والجهات المانحة واألوساط األ�اد�م�ة والقط ي م�ش
اع الخاص الوكاالت التابعة لألمم المتحدة والجهات المشاركة �ن

ي س�اق 
ن العام والخاص، ال س�ما �ن ن مؤسسات القطاعني مة بني ا�ات الم�ب ي هذە الجلسة، كذلك، ذكر ال�ش

. وتكرر، �ن ي
والمجتمع المدئن

إتاحة الوجبات المدرس�ة.  وتعتمد بعض البالد، �شأن مسألة التغذ�ة هذە، ع� الشبكات القائمة فيها بالفعل، بينما اسُتحدِثت هذە 
ي 
ي ُعِقدت فيها بدعم من شبكة  الشبكات �ن ي س�اق اإلعداد لمؤتمر القمة المعن�ة �شؤون  SUNبالد أخرى بفضل جلسات الحوار الئت

�ن
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ي إحكام التنسيق وتع��ز العمل الجما�ي حئت أنها 
النظم الغذائ�ة. وذهب المشاركون إ� أنه ال غئن عن جلسات الحوارات هذە �ن

ي عدد من خطط التنف�ذ 
ي البالد المعن�ة. صارت إلزام�ة �ن

 �ن

 

 العقبات وأوجھ الحاجة إلى الدعم 

ن قضا�ا  ورة تحد�د اإلجراءات الالزمة لتناول مسألة العالقة بني ي �ن
ن ع� وجود العقبة المتمثلة �ن ن األساسيني د عدد من المشاركني شدَّ

ي كث�ي من األحوال،  البيئة والمناخ والغذاء والصحة والتغذ�ة. ذلك أن حكومات البالد المعن�ة وجهات اإلغاثة
اإل�سان�ة ال ُتحِسن، �ن

ن من بلدان  ن األساسيني ي هذا الصدد. ولفت كث�ي من المشاركني
فهم النظم الغذائ�ة والتغذ�ة، و�صعب عليها من ثم التفاعل ف�ما بينها �ن

ن التص ن ما بني ي التمي�ي
ي بالدهم تجد صع��ة �ن

دي للج�ع والتصدي لسوء التغذ�ة؛ وهو القارة اإلف��ق�ة االنتباە إ� أن الوزارات المعن�ة �ن
ي فحسب. ومن العقبات األخرى، 

ن فيها ع� األمن الغذائئ ك�ي ي ينصب ال�ت ما �دفع بها إ� تخص�ص الموازنات وسن الس�اسات المال�ة الئت
ن بأهم�ة ورة ن�ع الطابع الس�ا�ي عن مسألة التغذ�ة وتع��ز و�ي الجهات الحكوم�ة والمستهل�ني ي هذا الشأن، �ن

ي  �ن
التعاون، ال س�ما �ن

ض سبل معظم البالد  ي تدور فيها ر� ال�اعات. وُ�َضاف ع� ذلك عقبة أخرى تع�ت ي من االضطراب أو تلك الئت
ي تعائن البالد الئت

ن من رصد سوء التغذ�ة ع� اختالف صورە وتقدير آثار وسائل التدخل للوقوف ع� 
�
ي ُتمك لة الئت المعن�ة؛ و�ي شح الب�انات الُمفصَّ

ر اإلنتاج الزرا�ي �سبب تغ�ي أ حوال الناس فيها من ناح�ة التغذ�ة. وألزمة ز�ادة نفقات المع�شة، وز�ادة معدالت التضخم، وت�ن
ح �شأن أهم�ة العمل الذي  ي هذە الجلسات، مق�ت

ح، �ن ن للنظم الغذائ�ة الصح�ة. وقد ُط�� ي الحد من التمكني
المناخ، كذلك، آثارها �ن

ها من الجهات  �ستطيع المركز االضطالع ي تبذلها الوكاالت التابعة لألمم المتحدة وغ�ي ن المسا�ي الئت ي التكفل ب�حداث التكامل بني
به �ن

ن قضا�ا الصحة والتغذ�ة والنظم الغذائ�ة.  ابط الحاصل بني ي جهود التنم�ة ع� نحو ما يتناسب وال�ت
 المشاركة �ن

ا، إ ا وتكرار� ي هذا الحوار، كذلك، مرار�
وس كورونا المستجد عقبة وفرصة ع� حد سواء؛ إذ وذهب المشاركون �ن ي و�اء ف�ي

� القول إن �ن
ن من الناس، تواصل عملها، بينما زاد إنتاج  ي اسُتحدِثت لصالح المستضعفني ى، الئت ما زالت برامج الدعم االقتصادي واالجتما�ي ال��ب

ي اإلمدادات الغذائ�ة. وم
اب الحاصل �ن ا جراء اال�ن لها البلدان المعن�ة محل�� ي ُ�مثِّ ض سبل مختلف البالد الئت ي تع�ت ن العقبات، الئت

ي النظم الغذائ�ة ع� 
�ة وغ�اب األطر الالزمة للرصد والتتبع وتقدير آثار التحول �ن المشاركون األساسيون، شح التم��ل والموارد الب�ش

ي هذا الحوار،  
ي كل بلد من هذە البالد. ورأى المشاركون �ن

كذلك، أنه ال غئن عن تقد�م المساعدات النقد�ة الصع�دين العام والمح�ي �ن
ي تتسم بها  ي سب�ل التوع�ة باألهم�ة البالغة الئت

ر من المركز أن يواصل حشد الجهود ع� الصع�د الدو�ي �ن ي األمد الق��ب. ومن الُمنتظ�
 �ن

ن الدعم الالزم ي النظم الغذائ�ة ونظم التغذ�ة، فضً� عن مواصلته تأمني
لوضع اإلجراءات الالزمة لذلك ع�  مسألة إحداث التحول �ن

ا تقدمه الوكاالت التابعة لألمم المتحدة والمبادرات الحكوم�ة.   األمد البع�د ِممَّ
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تان من ائتالف العمل من أجل النظم الغذائ�ة الصح�ة التابع للمبادرة المعن�ة بالنظم الغذائ�ة (   Coalition of Actionأدلت الخب�ي
for Healthy Diets from Sustainable Food Systems) كور�نا هوكس«؛ وهما: األستاذة الدكتورة) «Corinna Hawkes (

ي جلسات الحوار، ومنها إمكان اتخاذ النظم Nancy Aburto» (نا��ي أبورتو«والدكتورة 
) بتعقيباتهما ع� ما استمعتا له من اآلراء �ن

ن  ي الغذائ�ة الصح�ة بوصفها حلقة وصل ما بني
 مجا�ي النظم الغذائ�ة والصحة، والعمل الذي �ضطلع به المركز ومنظومة الدعم �ن

التكفل ب�طالع البالد المعن�ة ع� الدروس المستفادة �شأن جد�ة التنسيق وجدواە (أي ع� سب�ل اإلجابة ع� السؤال: ما العوامل 
نت إلحراز النجاح؟)، وذلك لتع��ز الممارسات الرش�دة و 

�
ي َم� الوقوف ع� المقدرات الالزمة إلنجاز الغا�ات المنشودة. كذلك، الئت

د الدكتور ست�فانوس فوتيو ( ي بتنسيق شؤون النظم الغذائ�ة التابع لألمم المتحدة، ع� (Stefanos Fotiouشدَّ ، مدير المركز المعئن
ن  ورة اتخاذ اإلجراءات �شأن التصدي لتغ�ي المناخ ومسألة التغذ�ة بال�ت امن إحداهما مع األخرى ع� صع�د كل بلد من الدعوة إ� �ن

ي تتسم بها مسألة التم��ل. وُ�زِمع المركز مواصلة العمل من أجل تحص�ل  البالد المعن�ة، فضً� ع� �شد�دە ع� األهم�ة البالغة الئت
م المركز، كذلك، تع��ز 2030الم��د من التم��ل لمساعدة البالد المعن�ة والمساعدة ع� تنف�ذ مسار إحداث التحول حئت عام  ن . و�ع�ت

ها من ال��انات بقصد  ي إجراء استطالع الئتالفات العمل وغ�ي
ا �ن ن وائتالفات العمل، وسيبدأ ق��ب� ن األساسيني ن المشاركني التواصل بني

ي سب�ل دعم البالد المعن�ة واستجالء فهم دقيق �شأنها. 
 الوقوف ع� مساعيها الجادة �ن

ي سُتعئنَ بالتداول �شأن مؤتمر التقي�م (ومن المقرر عقد السلسلة   Stocktakingالمقبلة من جلسات الحوار اإلقل�م�ة، الئت
Moment) ي شهر د�سم�ب (كانون األول) عام

 . 2022، �ن

 


