
 

 الروابط بني املناطق احلضرية والريفية من أجل التغذية
 للتنمية املستدامة اإلقليميةج النه

 
UNSCN  2020يناير/كانون الثاين 

املعنية ابلتغذيةجلنة األمم املتحدة الدائمة 

AR وثيقة للمناقشة 



 

ض على اســــــــتخدام ونشــــــــر احملتوى الوارد يف هذا املنشــــــــور. ويُؤذن ابســــــــتنســــــــاخه ونشــــــــره لغر  جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية ابلتغذيةتشــــــــّجع . مجيع احلقوق حمفوظة
ي املصـــــــــدر، ه جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية ابلتغذية أبن االســـــــــتعماالت التعليمية أو االســـــــــتعماالت األخرى غري التجارية شـــــــــريطة التنويه على النحو املناســـــــــب

 أبي شكل من األشكال مصادقة اللجنة على آراء املستخدمني أو منتجاهتم أو خدماهتم. ايُذكر أو يُفهم ضمنً  وأال

جلنة األمم  مانةاالســـــتخدامات التجارية األخرى، إىل أوينبغي توجيه مجيع طلبات احلصـــــول على حقوق الرتمجة والتصـــــرف، وحقوق إعادة البيع ابإلضـــــافة إىل حقوق 
 .info@unscn.orgعلى العنوان التايل  املتحدة الدائمة املعنية ابلتغذية

mailto:info@unscn.org


AR  مناقشةللوثيقة 

 

 الروابط بني املناطق احلضرية والريفية من أجل التغذية
 اإلقليمية للتنمية املستدامةج النه

 

 
UNSCN  2020يناير/كانون الثاين 

 

 جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية ابلتغذية



 

 شكر وتقدير 

(كالمها من التحالف بني املنظمة الدولية للتنوّع البيولوجي واملركز  Riccardo Grigolettوالســـيد  James Garrettواضـــعو هذه الوثيقة للمناقشـــة هم الســـيد 
 )جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية ابلتغذية( Stineke Oenemaوالسيد  Thomas Forster، والسيد Florence Egalالدويل للزراعة االستوائية)، والسيدة 

 
 Thierry Giordanoذكرهم إلبداء التعليقات وتوفري الدعم خالل عملية االســــــــــــــتعراض: الســــــــــــــيد  ونتوجه ابلشــــــــــــــكر واالمتنان لألفراد واملنظمات التايل

التحالف بني املنظمة الدولية للتنوّع البيولوجي واملركز الدويل للزراعة ( Gina Kennedyالتعاون الدويل للبحوث الزراعية من أجل التنمية)، والســيدة  مركز(
، Patrizia Fracassi(منظمـــة الصـــــــــــــــحـــة العـــامليـــة)، والســـــــــــــــيـــدة  Marzella Wustefeldوالســـــــــــــــيـــدة  Felicity Proctorاالســـــــــــــــتوائيـــة)، والســـــــــــــــيـــدة 

(الصــــــــندوق الدويل  Joyce Njoro(مجيعهن من منظمة األغذية والزراعة)، والســــــــيدة  Trudy Wijnhoven، والســــــــيدة  Santacoloma Pilarوالســــــــيدة
ج األمم املتحدة للمســــــــتوطنات البشــــــــرية). عالوًة على ذلك، ننّوه مع التقدير ابلدعم املقّدم من بر�مج بر�م( Grace Githiriللتنمية الزراعية) والســــــــيدة 

 التابع للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية. البحوث بشأن الزراعة من أجل التغذية والصحة
 

 ).جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية ابلتغذية( Stineke Oenemaوّمت إعداد التقرير حتت اإلدارة اإلمجالية للسيد 

 .Faustina Masiniبوظيفة احملرر الفين فيما يُعزى التصميم إىل السيدة  Poilin Breathnachاضطلع السيد 



 ج اإلقليمية للتنمية املستدامة. النهالروابط بني املناطق احلضرية والريفية من أجل التغذية

 احملتو�تبيان 

 3 قدمةم -1
 4 التغذية والسياق احلضري والريفي -2
 7 اخلطة العاملية واتصاهلا ابلتغذية والروابط بني املناطق احلضرية والريفية -3
 9 التغذية يف سياق الروابط بني املناطق احلضرية والريفية:  -4

 التوّسع يف املبادئ التوجيهية وإطار العمل
 12 التدخالت القائمة حملياً  -1املبدأ التوجيهي 

 14 احلوكمة املتكاملة -2املبدأ التوجيهي 
 الُنهج املكانية والوظيفية القائمة على الُنُظم -3 التوجيهياملبدأ 
 الشراكات املتوازنة -5 التوجيهياملبدأ 

 17 شاملة من الناحية املالية -4املبدأ التوجيهي 

 19 اإلنسانقائمة على حقوق  -6 التوجيهياملبدأ 
 عدم إحلاق الضرر وتوفري احلماية االجتماعية -7 التوجيهياملبدأ 
 مراعية للبيئة -8 التوجيهياملبدأ 
 العمل التشاركي -9 التوجيهياملبدأ 

 22 موجهة من البيا�ت وقائمة على األدلّة -10 التوجيهياملبدأ 
 24 التغذية،اخلالصة: رسائل إىل اجلهات الفاعلة الرئيسية يف جمال  -5

 والروابط بني املناطق احلضرية والريفية والتنمية اإلقليمية املتكاملة
 27  املراجع

 



 



ج اإلقليمية للتنمية املستدامة. النهالروابط بني املناطق احلضرية والريفية من أجل التغذية   

 مقدمة

تواجه العامل اليوم يف جمال التغذية جســـيمٌة. ابلفعل، يعاين شـــخٌص من أصـــل ثالثة أشـــخاص من شـــكل واحد  اليتالتحد�ت 
على األقل من ســوء التغذية فيما تشــري االجتاهات احلالية إىل احتمال تزايد هذا العدد يف الســنوات املقبلة. كما أن كل بلد يف  

الوطنية ســـــوء التغذية متعددة القطاعات ولذا، يتطلب حتقيق األهداف العاملية و كل إقليم يف العامل يتأثر هبذا الواقع. فأســـــباب 
معاجلة العوامل العديدة والكامنة والبنيوية لســوء التغذية وضــمان االهتمام املتضــافر جملموعة واســعة من أصــحاب املصــلحة هبذه 

بلوغ العديد  تماعية واالقتصـــادية، ويعيق ابلتايلاملســـألة. كذلك، خيّلف اســـتمرار ســـوء التغذية عواقب وخيمة على التنمية االج
نمية املســتدامة لعام خطة الت. وأّما د النظم اليت حتدد التغذية تغريًا حتولًيامن أهداف التنمية املســتدامة. ومن الضــروري أن تشــه

 ويدعوان إىل العمل.على هذا التحليل التأكيد  فيعيدان )2025-2016( وعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية 2030
 

ريفي ، ال نعرف كيف تتأثر التغذية ابلروابط على امتداد التســــــــــــلســــــــــــل العدد القطاعات للتغذية معلوم جيًداورغم أن الطابع املت
احلضري املتصل. كما أن االهتمام املتزايد بتأثري التغيريات يف نظم األغذية، والتوّسع احلضري والتحّول الريفي ألقى الضوء على 

ية احلوكمة اإلقليمية واحلضــــرية على صــــعيد معاجلة التغذية. وابت من الضــــروري أن يفهم خرباء التغذية اليوم بشــــكل أفضــــل  أمه
كيف تقوم الروابط بني املناطق احلضــــــــــــرية والريفية بتحديد شــــــــــــكل العوامل اليت تؤثر على التغذية (العوامل اليت غالباً ما تكون 

. فاحلوكمة اقًاالســياســات والربامج األوســع نط تصــلة ابلصــحة)، وكيف جيري تصــميم وإدارة هذهمرتســخة يف النظم املركبة غري امل
 -و التخفيف منهاملتصــــــلة ابلتغذية على التغذية أمن أجل التغذية هي العملية اليت يتم من خالهلا تعزيز أتثري الســــــياســــــات غري 

 .)2017، تغذيةلاب املعنية الدائمة لألمم املتحدةا جلنة( رةمثل السياسات يف جمال التعليم والعمل والصحة والبيئة والتجا
 

ويف هذا الســــياق، فإن معظم املخططني على إدراك اتم أبن اجملالني "احلضــــري" و"الريفي" ليســــا جمالني متمايزين تفصــــل بينهما 
 املتصـــلة أبي مســـألة حمددةحدوٌد جامدة، بل أ�ما يقومان على امتداد تســـلســـل متصـــل. كما أن أصـــحاب املصـــلحة والعوامل 

 اهم جزٌء من نظم مركبة تعرب احلدود اإلدارية. وجيب أن يتعامل خمّططو املناطق احلضــــــــــــرية واألشــــــــــــخاص العاملون ضــــــــــــمن هذ
التسـلسـل املتصـل كل يوم مع الطابع املعقد للحوكمة، فيما يواجهون العديد من الوكاالت احلكومية ومسـتو�ت أفقية وعامودية 

ية على التغذية رات اإلقليمإلدارة. إمنا قد ال يكون مدى انطباق الروابط بني املناطق احلضـــــــــــــــرية والريفية واالعتبامتداخلة يف ا
 ابلنسبة إليهم. واضًحا

 
اوابلتايل، فإن التعقيد املالزم للتغذية والنظم املتعددة اليت تؤثر عليه ظم األغذية، والطاقة ن ا (ليس فقط نظام الصـــــــحة إمنا أيضـــــــً

عن االهتمام بتحســــني التغذية للجميع يف كل مكان يدعم ضــــرورة أن ينظر خرباء التغذية واملخططون يف كيفية  ل) فضــــًال والنق
، أتثري الروابط بني املناطق احلضرية والريفية والُنهج اإلقليمية على التغذية، وأن �خذوا هذا يف االعتبار يف طريقة عملهم وابلتايل

 يب للسياسات والربامج يف جمال التغذية.أن يزيدوا التأثري اإلجيا
 

ة  حملًة عامة عن التغذية والسياق احلضري والريفي وكيف يتصل ذلك بصورة عامة ابحلوكمة والتنمية اإلقليميوتقّدم هذه الوثيقة أوًال 
املتكاملة. مث جتري املناقشــــة يف ســــياق خطة التنمية العاملية، وخباصــــة املبادرات اليت تُعىن ابلتغذية، واملســــتوطنات احلضــــرية والروابط 

ني املناطق احلضــــرية املبادئ التوجيهية بشــــأن الروابط بتســــتكشــــف الوثيقة من بعدها كيفية اتصــــال بني املناطق احلضــــرية والريفية. و 
. ومع اإلقرار أبن الصــــــــــلة بني )2019، بر�مج األمم املتحدة للمســــــــــتوطنات البشــــــــــرية(والريفية وإطار العمل ابإلجراءات يف جمال التغذية
مي على  نظم وعوامل أخرى، ومع اإلحاطة أبن التجارب يف جمال تطبيق �ج إقليالروابط احلضرية والريفية غري مباشرة، بل متّر عرب

من  ط إقليمي أكثر تكامًال لتعزيز ختطيالسياسات والربامج املتصلة ابلتغذية ما زالت حمدودة، تنتهي الوثيقة بتحديد خطوات أّولية 
  أجل التغذية، فيما تشّجع على مزيد من التفكري واملبادرات والبحوث يف هذا االجتاه.
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 مناقشةلل وثيقة

 التغذية والسياق احلضري الريفي

) وإطار العمل الذين وضــعهم بر�مج 1املبادئ التوجيهية بشــأن الروابط بني املناطق احلضــرية والريفية (الشــكل يشــكل كّل من 
 مصــلحة آخرون نقطة انطالٍق مفيدة للنظر يف ســبب وكيفية ســعي العاملني يف وأصـحاباألمم املتحدة للمســتوطنات البشــرية 

جمال التغذية إىل فهم آاثر الروابط بني املناطق احلضــــرية والريفية على التغذية. كذلك، يوّفر هذا األمر فرصــــًة للنظر إىل املبادئ 
لتغذية يف عملية عدسة التغذية والبحث يف كيفية دمج ا التوجيهية بشأن الروابط بني املناطق احلضرية والريفية وإطار العمل من

 1التخطيط والسياسة والتنمية اإلقليمية املتكاملة.
 

ومتثل التغذية قضــــية معقدة ولذا، عند معاجلة هذه املســــألة، ميكن اجلمع بني خمتلف أبعاد الروابط بني املناطق احلضــــرية والريفية 
ريفية وإطار العمل مبادئ لكل من املبادئ التوجيهية بشـــــــأن الروابط بني املناطق احلضـــــــرية واوالتنمية اإلقليمية املتكاملة. ويقرتح  

لطرق شــــاملة ومشولية للتخطيط وتنفيذ ســــياســــات وبرامج تعكس هذه الروابط واحلاجات اإلقليمية. وميكننا أن نرى من  اوإطارً 
ي إىل نتائج هذه الروابط وكيف ميكن حتديدها حبيث تؤد خالل عدســــــــــــيت التغذية والروابط بني املناطق احلضــــــــــــرية والريفية آاثر

تغذوية أفضــــــــــل، وأمناط غذائية أكثر صــــــــــحًة وأقاليم أكثر اســــــــــتدامًة. كذلك، متثل هذه الوثيقة عملية تطبيق املبادئ التوجيهية 
فكار للتدخالت ألوتعرض بعض ا-أي التغذية -بشـــــأن الروابط بني املناطق احلضـــــرية والريفية وإطار العمل على موضـــــوع حمدد
 احملتملة املتصلة ابلتغذية وابحلوكمة كجزء من �ج متكامل للتنمية اإلقليمية.

 
رغم أنه رمبا كان من املالئم من الناحية اإلدارية يف الســــابق تصــــنيف القضــــا� والتحليالت واإلجراءات ضــــمن فئيت "احلضــــري" 

يف  ارة عائقً لنظللواقع القائم. ابلفعل، أصـــــبحت تشـــــكل هذه او"الريفي"، يعكس هذا األمر صـــــورًة معزولة بشـــــكل اصـــــطناعي 
د ضــمن تســلســل متصــل إمنا متت اا واضــحً ملناظر الطبيعية ال متثل انقســامً وجه التقدم ســيما أ�ا تغفل احلقيقة أبن ســبل العيش وا

التوســـع احلضـــري املتنامي . ويف ظل )Garrett ،2005؛ Tacoli ،2003( بني ما هو "ريفي أكثر" إىل ما هو "حضـــري أكثر"
 وتعزيز التواصـــــل بني املناطق احلضـــــرية والريفية اليت قد يكون هلا أتثريات إجيابية وســـــلبية على الســـــواء، يتعني على املخططني يف

 القطاعني العام واخلاص ويف اجملتمع املدين أن يراعوا الروابط املتعددة القائمة بني املناطق احلضرية والريفية.
 

فهذه املناطق "احلضــرية أكثر" و"الريفية أكثر" واجملاالت القائمة بينها متصــلة ببعضــها بتفاعالت وتدفقات إيكولوجية، ومادية، 
واجتماعية اقتصــــادية، وســــياســــية، وثقافية، ومؤســــســــية وحىت إيديولوجية ديناميكية، حتّدد مالحمها هيكليات وعمليات وآليات 

كة األشـــــــخاص، والســـــــلع (املدخالت واملخرجات على الســـــــواء)، واخلدمات (مبا يف ذلك متنوعة. وتشـــــــمل هذه التدفقات حر 
اخلدمات القانونية، واملالية، واملعلوماتية والتكنولوجية)، واملوارد الطبيعية والنفا�ت. كذلك، تتأثر جبهات فاعلة خمتلفة تتمتع 

ة متنوعة ية وإيكولوجية، واجتماعية واقتصــادية وســياســيبقدرات متنوعة على مســتو�ت إدارية خمتلفة تعمل ضــمن ســياقات زراع
)Tacoli ،1998 ؛Tacoli ،2003(. 
 

زز الروابط القائمة بني املناطق احلضرية والريفية قاعدًة للسياسات واالستثمارات اليت تع للصلةابلتايل، ميكن أن يشكل فهٌم أفضل 
بني هــذه املنــاطق واحلوكمــة اإلقليميــة، وأن حيــّددهــا ملــا فيــه مصــــــــــــــلحــة التغــذيــة، وخبــاصــــــــــــــــة من خالل أتثريهــا على نظم األغــذيــة 

)Proctor وBerdegué ،2016(. 

                                                           
ضــــــــــع رؤى و  ميكن تعريف التخطيط احلضــــــــــري والريفي أبنه عملية الختاذ القرارات ترمي إىل حتقيق أهداف اقتصــــــــــادية، واجتماعية، وثقافية وبيئية من خالل 1

ر�مج األمم املتحدة بواســرتاتيجيات وخطط مكانية، وتطبيق جمموعة من املبادئ واألدوات الســياســاتية واآلليات املؤســســية والتشــاركية واإلجراءات التنظيمية (
  ).2015البشرية،  للمستوطنات
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 مناقشةلل وثيقة

ى ر على سبيل املثال، ميكن لروابط أفضل يف جمال النقل، والكهرابء املتاحة على صعيد أوسع، وإمكانية أكرب للوصول إىل االنرتنت ومصادر أخ
من املعلومات عن أســعار املنتجات واألســواق واألمناط واملمارســات الغذائية. ومن جهة أخرى، حيول  اات، أن يعطي األســر الريفية مزيدً للمعلوم

 نغياب نظم النقل واملعلومات دون إمداد املنتجني لألســــواق احمللية واحلضــــرية األبعد مبنتجات طازجة. كذلك، ميكن أن تتأتى عواقب ســــلبية ع
اط غّري األمنمن األغذية العالية التجهيز للمناطق الريفية، مبا يؤدي إىل ت يما أ�ا قد توفّر مزيًداســـــــ وجود روابط أفضـــــــل يف جمال النقل والتســـــــويق،

ذات مســتو�ت أعلى من الدهون، والســكر وامللح. وإبمكان الســياســات واخلطط الوطنية الفرعية (اليت قد تكون  الغذائية الصــحية لتصــبح أمناطًا
جار يف ضــــمان إمدادات أكثر تتلك املعنية ابلبنية التحتية واملشــــرت�ت العامة، أن تســــاعد املنتجني احملليني وال أيضــــاً عابرة للحدود)، مبا يف ذلك

 من األغذية لألسواق احمللية. تنوًعا
 

املثال، ويف  لكذلك، ينبغي أن تتغري اهليكليات اإلدارية واهليكليات املتصــــــلة بصــــــنع القرارات لضــــــمان اختاذ إجراءات متكاملة وفعالة. على ســــــبي
منا قد إعدة جماالت، تنبثق الربامج الرامية إىل معاجلة ســــــــوء التغذية من قطاعات خمتلفة (مثل األغذية، والصــــــــحة، واملياه، واإلصــــــــحاح والتعليم)، 

ليمي متكامل قد يســــــــّهل إقيكون لدى مكاتبها القائمة يف املناطق احلضــــــــرية فهٌم واســــــــع للســــــــكان الريفيني وأولو�هتم، وقد تفتقر إىل تصــــــــّور  ال
 التنسيق الضروري للتقارب الرباجمي.

 
م بعمليات اوابلطبع، ســوف يتطّلب فهم الصــلة بني التغذية والروابط بني املناطق احلضــرية والريفية، وحتديدها واالســتفادة منها، أكثر من جمّرد القي

ات الفاعلة حتديد التدفقات، واهليكليات، والعمليات، واآلليات واجله ختطيط متكاملة على املســتوى اإلقليمي ومســتوى العاصــمة. كذلك، ينبغي
اذات الصـــــلة، إضـــــافًة إىل خمتلف القطاعات واملســـــتو�ت اليت ة ومتســـــقة من تصـــــميم وتنفيذ جمموعة شـــــامل  تكون حتت مســـــؤوليتها. وجيب أيضـــــً

 السياسات، والربامج واالستثمارات.
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 عقد األمم املتحدة
 التغذيةللعمل من أجل 

)2016-2025( 



  ةج اإلقليمية للتنمية املستدام. النهالروابط بني املناطق احلضرية والريفية من أجل التغذية

اخلطة العاملية واتصــــــاهلا ابلتغذية والروابط بني املناطق احلضــــــرية 
 والريفية

ثل ونتيجة على السـواء للتنمية املسـتدامة. وابتت مت رة خاصـة، أبن التغذية تشـكل حافزًابصـو  2000لقد ّمت اإلقرار، منذ بداية عام 
حيال  لًقا متزايًدات أبدت قحبّد ذاته. كما أن اجلهات الفاعلة على الصــــــــــــــعيد العاملي، والوطين والبلد� إمنائًيا قائًما االيوم هدفً 

العديد من  من اخلطة احلضـــــــــرية. ويُعىن األغذية والتغذية تشـــــــــكل جزءًا متنامًياصـــــــــبحت التحدي الذي تطرحه إدارة املدينة فيما أ
ما ال تكون  ا غالًباطق احلضـــــرية والريفية، إمناملنصـــــات، واملبادرات والشـــــبكات ابلتغذية، واملســـــتوطنات احلضـــــرية والروابط بني املنا

ويظهر من بني البيا�ت العاملية اهلامة  ).2017، ابلتغذية عنيةامل الدائمةألمم املتحدة اجلنة مرتبطة ببعضــــــــها البعض بطريقة جمدية (
ذية غحول هذه املســــــــائل البيان الذي انبثق عن املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية (املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية) (منظمة األ

)، 2015ة املســــــــــــتدامة) (اجلمعية العامة لألمم املتحدة، (أهداف التنمي 2030أ)، وخطة التنمية املســــــــــــتدامة لعام  2019والزراعة، 
)، واخلطة احلضــــــــــــــرية اجلديدة لألمم املتحدة 2016وعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية (اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 

، املدن الســـياســـات الغذائية يفميثاق ميالنو بشـــأن ( املدن وميثاق ميالنو بشـــأن الســـياســـات الغذائية يف) 2017(األمم املتحدة، 
2015.( 

 
، اجتمعت األسرة الدولية يف إطار املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية لتقدمي رؤية مشرتكة للعمل من 2014ويف نوفمرب/تشرين الثاين 

أ) إبطار عمل طوعي لتنفيذ  2014أجل التغذية. وترافق إعالن روما عن التغذية (منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، 
ب). ورغم أن واثئق املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية تشـــــري  2014االلتزامات (منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــحة العاملية، 

لروابط بني ا إىل البيئات احلضــــــــــــــرية ونظم األغذية احمللية، وتقّر ابحملّددات املتعددة القطاعات للتغذية، فهي ال تلقي الضــــــــــــــوء على
 املناطق احلضرية والريفية أو على التخطيط اإلقليمي بوصفها مكّو�ت رئيسية يف السياسات واالستثمارات.

 
، فهي أكثر مشوًال (اجلمعية العامة لألمم 2015، اليت ّمت اعتمادها يف ســــــــــــــبتمرب/أيلول 2030وأّما خطة التنمية املســــــــــــــتدامة لعام 

يف جماالت  ، متمحورًا حول األشـــــخاص وحتولًياشـــــامًال  اهدفً  17). ابلفعل، تلتزم احلكومات مبوجب اخلطة حتقيق 2015املتحدة، 
مثل التنمية االقتصــــــــادية، واملســــــــتوطنات احلضــــــــرية، والعدالة االجتماعية، والنوع االجتماعي، واألغذية، والصــــــــحة واملوارد الطبيعية 

اأ). كمــا أن اجتمــ 2019(األمم املتحــدة،  ونيو/حزيران يف ي جلنــة األمم املتحــدة الــدائمــة املعنيــة ابلتغــذيــةجملموعــة اخلرباء نظّمتــه  اعــً
، حول ربط التغذية أبهداف التنمية املســـــــــــتدامة، بّني كيف أن معظم هذه اجملاالت متصـــــــــــلة ابلتغذية، وكيف أن احللول يف 2018

 ).2018، جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية ابلتغذيةالسياسات والربامج مشرتكة بني املناطق احلضرية والريفية (
 

ز ابلقضـــــاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي والتغذية اّحملســـــنة وتعزيمن أهداف التنمية املســـــتدامة، الذي يتعهد " 2ويتســـــم اهلدف 
 إىل حد كبري، ويســــــــــعى إىل جهًدا ريفًيااللتزام ابلزراعة اليت متثل هذا ا 2خاصــــــــــة. كذلك، يربط اهلدف  الزراعة املســــــــــتدامة" أبمهية

ضــمان أن حيصــل مجيع الشــخاص (املقيمون يف املناطق الريفية واحلضــرية وعلى امتداد التســلســل املتصــل) على أغذية آمنة، وكافية 
 ومغذية لتناوهلا.

 
 شــــــاملة وآمنة وقادرة على الصــــــموداملدن واملســــــتوطنات البشــــــرية "جعل من أهداف التنمية املســــــتدامة فيدعو إىل  11وأّما اهلدف 

، فإن هذا اهلدف يقّر 11". ويف حني أن التغذية، واألغذية أو الزراعة غري مذكورة بشــــــــكل حمّدد بني مقاصــــــــد اهلدف ةومســــــــتدام
والبيئية تماعية الروابط اإلجيابية االقتصـــــادية واالجأبمهية الروابط بني املناطق احلضـــــرية والريفية ويدعو أصـــــحاب املصـــــلحة إىل "دعم 

 ."احلضرية والريفية، من خالل تعزيز ختطيط التنمية الوطنية واإلقليمية وشبهبني املناطق احلضرية 
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 مناقشةلل وثيقة

 2016للبيا�ت املعيارية العامة اليت تضـــــــــــــمنت تعهدات حمددة من املنظمات وخطط عمل، أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام  ودعًما
). ودعا هذا العقد احلكومات وأصــــــــــــحاب املصــــــــــــلحة اآلخرين إىل تنفيذ 2016(اجلمعية العامة لألمم املتحدة،  التغذيةعقد العمل من أجل 

ب). وإضــــافًة إىل إجراءات مباشــــرة أكثر يف  2019الســــياســــات والربامج على حنٍو مســــتدام ومتســــق ملعاجلة مشــــاكل التغذية (األمم املتحدة، 
يتّم اإلقرار أبن �ج النظم الغذائية واملنظمات الدولية اليت تعمل بشكل رئيسي يف جمايل األغذية والزراعة تشّكل عناصر رئيسية  جمال التغذية،

 للنجاح يف معاجلة املشاكل العاملية املتصلة ابلتغذية.
 

 ذلك نظم األغذية ل متزايد للقضــا� احلضــرية، مبا يفوفيما أصــبحت التغذية أكثر أمهية يف خطط التنمية العاملية والوطنية، أويل االهتمام بشــك
بلدية  ، أطلق رئيس2014 2خالل اجتماع مؤمتر القمة لرؤســـــــــاء بلد�ت املدن األربعنيو احلضـــــــــرية، على املســـــــــتوى البلدي، والوطين والعاملي. 

مدينة على  100بوضع اتفاق من أجل تطوير نظم غذائية يف املدن تكون أكثر قدرًة على الصمود. ووّقعت أكثر من  ميالنو، إيطاليا، اقرتاًحا
ميثاق ميالنو بشـــأن الســـياســـات ( 2015الذي انبثق عن القمة خالل إكســـبو ميالنو لعام  املدن ميثاق ميالنو بشـــأن الســـياســـات الغذائية يف

جهة موقعة على هذا امليثاق. وقد اتفق صــــــانعو الســــــياســــــات يف املدن من حول  200). وابت هناك اليوم أكثر من 2019، املدن الغذائية يف
لفة كالعامل يف هذا امليثاق على "تطوير نظم غذائية مستدامة تكون شاملة، وقادرة على الصمود، وآمنة ومتنوعة، توّفر أغذية صحية ومعقولة ال

اإلنســـــــــــان، وتقّلص إىل احلّد األدىن اهلدر وتصـــــــــــون التنوع البيولوجي فيما تتكيف مع تغري املناخ وختّفف من للناس يف إطار قائم على حقوق 
). ومع مراعاة الروابط بني املناطق احلضرية والريفية، اعتمد امليثاق إطار النظم 2015، املدن ميثاق ميالنو بشأن السياسات الغذائية يفآاثره" (

 ط املتصلة ابألغذية يف املدن.الغذائية للسياسات واخلط
 

رية اجلديدة اليت ، اخلطة احلضاملوئل الثالث ، أوالثالث املعين ابإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة املتحدةمؤمتر األمم ، أصدر 2016ويف عام 
). ويرد يف هذه اخلطة العديد من اإلشـــارات احملّددة للظروف القائمة 2017الدول األعضـــاء يف األمم املتحدة (األمم املتحدة،  ااعتمدهتا الحقً 

 الوظائف نييف املناطق احلضــــــــرية والريفية، والتنمية احلضــــــــرية والريفية املتزامنة، والتفاعالت والرتابط، وضــــــــرورة دعم النظم اإلقليمية اليت تدمج ب
 ).2017املتحدة،  احلضرية والريفية عرب التسلسل الريفي احلضري املتصل (األمم

 
الت عن القلق إزاء األمن الغذائي واالحتياجات التغذوية للمقيمني يف املدن فيما تربط ذلك بتقدير للتفاع تعرب اخلطة احلضرية اجلديدة أيًضاو 

ة وصـــيادي بني املناطق احلضـــرية والريفية واحلوكمة والتنمية اإلقليمية املتكاملة. كذلك، تقّر اخلطة ابألدوار املتالزمة ألصـــحاب احليازات الصـــغري 
 ئي والتغذية يف التنمية اإلقليمية املتكاملة للمناطق احلضــــــــرية والريفية. وتشــــــــّدد على أمهية الربط بني العرض والطلب يفاألمساك يف األمن الغذا

والريفية كما تلقي الضــــــــــــوء على الطرق اليت ميكن أن تتقاطع من خالهلا االســــــــــــتدامة وإدارة املوارد الطبيعية، والبنية التحتية،  احلضـــــــــــريةاملناطق 
جتماعية واالقتصـــــــادية والســـــــياســـــــات الغذائية والزراعية املســـــــتدامة عرب املناطق احلضـــــــرية، وشـــــــبه احلضـــــــرية والريفية لالســـــــتجابة إىل والتنمية اال

 االحتياجات يف املدن.
 

ما متّيز  ملتصـــل، وغالًبااســـل الريفي احلضـــري ، غري أ�ا ال تقّدر ابلكامل أمهية التســـلر مشوًال ورغم أن اخلطط املتصـــلة ابلتغذية واملدن تصـــبح أكث
اط الغذائية بني املناطق احلضــــــرية والريفية يف حتليالهتا وطروحاهتا. ويف حني أن االنتشــــــار املتزايد للوزن الزائد والســــــمنة واألمراض املتصــــــلة ابألمن

ع خطط التغذية بعد هذا   أكثر تكامًال  مل فهًماالتحليل ليشـــأفضـــت إىل إقرار أكرب أبمهية النظم الغذائية (وعالقتها ابلنظم الصـــحية)، ال توســـّ
فهم أســـباب املشـــاكل يف  يف ملناطق الريفية وشـــبه احلضـــرية حًقاللنظم املكانية واألقاليم. كذلك، ال تقّدر اخلطط احلضـــرية ابلكامل أمهية مشل ا

لوســـــيطة، ابســـــتثناء دن ااملدن وحلوهلا. وبشـــــكل مدهش أكثر، ابلكاد أتيت خطط التنمية الريفية على ذكر املدن، وحىت البلدات الصـــــغرية وامل
 وصفها كمحرّكات اقتصادية (كأسواق) ومواقع جاذبة للعمل.

                                                           
 .)2019شبكة املدن األربعني هي شبكة تضم املدن األكرب يف العامل امللتزمة مبعاجلة تغري املناخ (شبكة املدن األربعني،  2
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  ةج اإلقليمية للتنمية املستدام. النهالروابط بني املناطق احلضرية والريفية من أجل التغذية

ع الروابط بني املناطق احلضــــرية والريفية: الت ســــياقالتغذية يف  وســــّ
 يف املبادئ التوجيهية وإطار العمل

 

عمليًة لوضع جمموعة من املبادئ من  2017وسط هذه احملاداثت العاملية، أطلق بر�مج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية عام 
أجل دعم وتعزيز الروابط بني املناطق احلضـــــــــــــــرية والريفية كجزء من التنمية اإلقليمية املتكاملة. وترمي هذه املبادئ إىل ضـــــــــــــــمان 

والريفية اليت  ةمراعاة أمهية املناطق الريفية، والســــــعي إىل وضــــــع �ٍج إقليمي متكامل والتعزيز الكامل للروابط بني املناطق احلضــــــري
جتمع بني األقاليم كجزء من منظور التخطيط الضــــــــروري لنجاح اخلطة احلضــــــــرية اجلديدة. وابلتايل، ّمت وضــــــــع املبادئ التوجيهية 
بشـــــأن الروابط بني املناطق احلضـــــرية والريفية وإطار العمل مبســـــامهات من جمموعة متعددة أصـــــحاب املصـــــاحل تضـــــم الســـــلطات 

جملتمع املدين، واألوســاط األكادميية وشــركاء آخرين يف التنمية، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة. وقد ّمت احلكومية وممثلني عن ا
 ).2019(بر�مج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية،  2019نشرها يف يوليو/متوز 

 
ويف حني أن املبـادئ التوجيهيـة ترّكز إىل حـّد بعيـد على احلوكمـة اجليـدة وممـارســــــــــــــــات التخطيط، يوّفر إطـار العمـل جمموعـًة من 
اإلجراءات احملددة وامللموسـة لتنفيذها. ومن املتوقع أن تتكّيف املبادئ مع سـياقات حمددة، فتقّر ابلتايل أبدوار خمتلف أصـحاب 

ل ، واإلقليمي واحمللي وتربط بينهم بشـــكل شـــامل، من الناحيتني املكانية والوظيفية، عرب التســـلســـاملصـــلحة على املســـتوى الوطين
الريفي احلضـــــري املتصـــــل. ومن خالل اعتماد �ٍج شـــــامل وتكاملي، والعمل على وضـــــع رؤية مشـــــرتكة، وتثمني املشـــــاركة اجملدية 

م، تســـــعى املبادئ إىل تعزيز مواطن التآزر وتدفقات ألصـــــحاب املصـــــلحة والشـــــراكة بينهم، ووضـــــع أدوار واضـــــحة وإجراءات هل
األشـــــــــــخاص، واملنتجات، واخلدمات واملعلومات وحتقيق االســـــــــــتدامة االقتصـــــــــــادية، واالجتماعية والبيئية الشـــــــــــاملة على امتداد 

 التسلسل الريفي احلضري املتصل. 
 

ني التغذية، إطار العمل بشـــــكل صـــــريح إىل هدف حتســـــوتشـــــري املبادئ التوجيهية بشـــــأن الروابط بني املناطق احلضـــــرية والريفية و 
  1ابإلضـــــــافة إىل التخطيط واإلجراءات يف جماالت عديدة، مبا يف ذلك اإلنتاج، والصـــــــحة وإدارة املوارد الطبيعية. ويبّني اجلدول 

ت) وأنواع اكيف ميكن ربط املبادئ التوجيهية ابإلجراءات يف إطار العمل (وتكون املبادئ املتصــــــــــــلة ببعضــــــــــــها ضــــــــــــمن جمموع
 اإلجراءات ذات الصلة ابلتغذية اليت ميكن اختاذها حبيث تعكس الروابط بني املناطق احلضرية والريفية والتنمية اإلقليمية.

 
ا  كري،وهبدف التشـــــديد على أمهية الروابط احلضـــــرية والريفية ابلنســـــبة إىل التغذية وتعزيز مزيد من التف يتضـــــمن هذا القســـــم أيضـــــً

لكيفية اتصــــــــال كل مبدأ بشــــــــكل حمّدد ابلتغذية ويعطي أمثلًة خمتارة عن الســــــــياســــــــات على املســــــــتوى القطري  شــــــــامًال وصــــــــًفا 
وتدخالت الربامج اليت تعكس هذا املبدأ. لســـــــــــــــوء احلظ، فإن األمثلة القطرية والرباجمية املوثقة حمدودة جداً. كذلك، يتوفر قدٌر 

نبثق عن يم والفعالية املرتبطة هبذه التدخالت. غري أن التجارب اليت جيري وصـــــفها تقليل من التحليالت املنهجية لعملية التصـــــم
املمارســة احلالية، وتبّني مجيع اجلهود اليت يبذهلا صــانعو الســياســات وواضــعو الربامج لالســتفادة من منظور إقليمي على حنو أكرب 

 يف التعامل مع التغذية.

4 
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 مناقشةلل وثيقة

 1-اجلدول 
تطبيق املبادئ التوجيهية وإجراءات بر�مج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية بشأن التخطيط احلضري واإلقليمي املتكامل 

 على التغذية
 بيان ملخص للمبادئ التوجيهية املبادئ التوجيهية

 من أجل تعزيز الروابط بني املناطق احلضرية والريفية
املبادئ اإلجراءات ذات الصلة من 

التوجيهية بشأن الروابط بني املناطق 
 احلضرية والريفية وإطار العمل

 �ء)-(إطار العمل ألف

 اإلجراءات ذات الصلة لدمج التغذية يف تطبيق املبادئ التوجيهية
 بشأن الروابط بني املناطق احلضرية والريفية

 (اإلجراءات املتصلة ابلتغذية)

1- 
ـــــــــــدخـــــــــــالت  ـــــــــــت ال

 االقائمة حمليً 

الســـــــــياق احمللي يف ترمجة اخلطط العاملية  مراعاة •
 إىل تدخالت

ضــــــــمان أن تكون اإلجراءات على املســــــــتويني  •
 الوطين والوطين الفرعي متســـــــــــــــقــــة ومتكــــاملــــة

 عرب اإلقليم
 

 إطار العمل
، والتشـــــــــــــــريعــــــــات احلوكمــــــــة •

 وتنمية القدرات (ألف)
التخطيط املتكــــــــامــــــــل على  •

التســـــــــــــلســـــــــــــل الريفي  امتداد
 احلضري املتصل (ابء)

 اإلجراءات املتصلة ابلتغذية
وضـــــع اخلطط، والســـــياســـــات واالســـــتثمارات املوّجهة  •

ت واليت تراعي السياق احمللي وآاثره على التحد� حملًيا
 والفرص يف جمال التغذية

املبــادرات والربامج املتســـــــــــــــقــة والتكــامليــة، واليت تربط  •
لتغذية مية والعاملية املتصـــلة ابالوطنية واإلقلي اخلطاابت

 ابإلجراءات على الصعيد احمللي.
ن وتوعية أصحاب املصلحة واملستفيدي القدراتتنمية  •

على أمهيـــة الروابط القـــائمـــة بني املنـــاطق احلضـــــــــــــــريـــة 
 والريفية ابلنسبة إىل التغذية

2- 
 احلوكمة املتكاملة

دمج التفكري يف الروابط بني املناطق احلضـــــــــرية  •
يف هيكليــــــــات احلوكمــــــــة املتعــــــــددة  والريفيــــــــة

ب املصـــــلحة، القطاعات واملســـــتو�ت وأصـــــحا
 بني القضـــــــــــــــــــا� (عرب اوحتقيق التكــــامــــل أفقيًــــ 

عرب )، و ااملنــاطق املتصـــــــــــــــلــة ببعضـــــــــــــــهــا جغرافيًــ 
القطاعات (عرب أصـــــــــــــــحاب املصـــــــــــــــلحة مثل 

ص واألوســـــــــــــــــاط اجملتمع املــدين، والقطــاع اخلــا
 )(عرب مستو�ت احلوكمة األكادميية) وعامود�ً 

 إطار العمل
احلوكمــــــــة، والتشـــــــــــــــريعــــــــات  •

 وتنمية القدرات (ألف)
التخطيط املتكــــــــامــــــــل على  •

امتداد التســـــــــــــلســـــــــــــل الريفي 
 احلضري املتصل (ابء)

التنمية االقتصــــادية اإلقليمية  •
 والعمل (واو)

الـــبـــنـــيــــــــة الـــتـــحـــتـــيــــــــة، ونـــظـــم  •
نولـوجيــــــــا واملـعـلـومــــــــات  الـتـكـ

 (واو)

هيكليات احلوكمة اليت تربط وتدعم تنســـــيق إجراءات  •
احلكومة وأصـــــحاب املصـــــلحة يف جمال التغذية، أفقياً 
وعامود�ً (مثالً عرب إقليم أو من املســــــــــــــتوى اإلقليمي 

 إىل املستوى البلدي)
التـــــدخالت اليت تشـــــــــــــــمـــــل وتـــــدمج اإلجراءات اليت  •

 تتخذها قطاعات خمتلفة ذات الصلة ابلتغذية
توضــــيح، وترشــــيد ودعم األدوار واملســــؤوليات األكثر  •

ائف) جلهات فاعلة حمددة ضـــــــــــــــمن فهم فعاليًة (الوظ
 شامل لإلجراءات املتوائمة من أجل آتزر أقصى

حتـــــــديـــــــد، ودمج وحتفيز اإلجراءات اليت تتخـــــــذهـــــــا  •
اجلهات الفاعلة وأصـــــــــحاب املصـــــــــلحة ذات الصـــــــــلة 
ابلتغــذيــة؛ ودعم دمج النظم الغــذائيــة والزراعيــة الريفيـة 
وشـــــبه احلضـــــرية واحلضـــــرية وســـــبل العيش واخلدمات، 

 ة.لوجيات والبنية التحتية ذات الصلة ابلتغذيوالتكنو 

3- 
النهج القــــــــائمــــــــة 
عـــــــلـــــــى الــــــنــــــظــــــم 

 ةالوظيفية واملكاني

النهج القائمة على النظم من أجل  اســـــــــــتخدام •
تعزيز عمليات التخطيط والسياسات التكاملية 
والشـــاملة اليت تراعي مجيع املســـتو�ت املختلفة 
وتـــــدفقـــــات النظم احلضـــــــــــــــريـــــة والريفيـــــة (مثــــل 
األشـــــــــــخاص، واملوارد الطبيعية واألغذية) واليت 
أتخذ يف االعتبار بشـــــــــــكل مالئم االختالفات 

 ضرية والريفيةيف حجم املستوطنات احل

4- 
شــــــــــــــــــــــامــلــــــــة مــن 

 الناحية املالية

ضــــــــمان أن تتوفر اســــــــتثمارات عامة وخاصــــــــة   •
كافية ومســــــــــــــتدامة إلحقاق توازن بني الروابط 
 احلضــرية والريفية وتعزيزها، ولالســتجابة بصــورة

شـــــاملة إىل االحتياجات الريفية واحلضـــــرية، مبا 
يف ذلـك احتيـاجـات اجلهـات الفـاعلـة املتعـددة 

على امتداد تســـــلســـــل احلجم املتصـــــل، املعنية، 
 من احلجم األصغر إىل احلجم األكرب

االســــــــتثمار والتمويل للتنمية  •
الشـــــــاملة للمناطق احلضـــــــرية 

 الريفية (جيم)
 

ضـــــــــــــــمـــان أن يتوفر متويـــل كـــاٍف وموثوق إلجراءات  •
متنـــاســـــــــــــــقـــة، ومتســـــــــــــــقـــة وآتزريـــة يف جمـــال التغـــذيـــة 

نظام  التدخل، واجلهة الفاعلة، والقطاع وعرب (حسب
التدخالت) حبيث تكون متوازنة وشــــــــــاملة يف املناطق 

 الريفية واحلضرية
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بيان ملخص للمبادئ التوجيهية من أجل تعزيز الروابط  املبادئ التوجيهية
 احلضرية والريفية بني املناطق

اإلجراءات ذات الصلة من املبادئ 
التوجيهية بشأن الروابط بني املناطق 

 احلضرية والريفية وإطار العمل
 �ء)-(إطار العمل ألف

 اإلجراءات ذات الصلة لدمج التغذية يف تطبيق املبادئ التوجيهية
 بشأن الروابط بني املناطق احلضرية والريفية

 (اإلجراءات املتصلة ابلتغذية) 

5- 
 الشراكة املتوازنة

تـعـزيـز الشــــــــــــــــراكــــــــات والـتـحــــــــالفــــــــات  •
والشـــــــبكات الشـــــــاملة والتشـــــــاركية اليت 
تربط بني القطـــــاعـــــات وبني اجلهـــــات 
الفاعلة يف املناطق احلضــــــــــــــرية والريفية، 

ية اجملتمعات احمللوخباصــــــــة اجملموعات و 
، مع االســـــــــــتفادة من ااألكثر هتميشـــــــــــً 

 ومهاراهتاقدراهتا 

احلوكمة، والتشريعات وتنمية  •
 القدرات (ألف)

متـــــــــكـــــــــني األشــــــــــــــــــــــــخـــــــــاص  •
  واجملتمعات احمللية (دال)

حتسني الطريقة اليت يعاجل من خالهلا كل من احلكومة،  •
والقطــــاع اخلــــاص واجملتمع املــــدين التغــــذيــــة من خالل 

 أنشطة، وعمليات وآليات شاملة وتعاونية

6- 
قائمة على حقوق 

 اإلنسان

هج القـــائمـــة على حقوق النُ  ترســـــــــــــــيخ •
اإلنســــــــــــــــــــــان يف مجــــيــــع الصــــــــــــــــــكــــوك 
واإلجـــراءات، حبـــيــــــــث حتـــرتم حـــقـــوق 

 اإلنسان، وتعّززها وحتققها
من شأن محاية التنوع البيولوجي الطبيعي  •

 ملنطقة ما أن يكّمل هذه احلقوق

متـــــــــكـــــــــني األشــــــــــــــــــــــــخـــــــــاص  •
 واجملتمعات احمللية (دال)

التنمية االقتصــــــادية اإلقليمية  •
 والعمل (واو)

ج املتســـــــــــــــقـــــة إزاء توفري الُنه •
 )ياخلدمات االجتماعية (زا

الُنهج املتكـــــاملـــــة إزاء األمن  •
ائي، والتغذية والصــــــــــحة ذالغ

 العامة (طاء)
ـــ • ة األثر البيئي واملوارد الطبيعي

 )�ءوإدارة األراضي (
الـــــــــنـــــــــزاعـــــــــات والـــــــــكـــــــــوارث  •

  )كاف(

استخدام ُ�ج تشاركية تكّرم حقوق اإلنسان يف النهج  •
عها ابلتغذية، والتشــــديد على منافوالتدخالت املتصــــلة 

املشـرتكة يف حتقيق أهداف رئيسـية أخرى، مثل حتسـني 
 الرفاه، ومتكني املرأة ومحاية وتثمني املوارد الطبيعية

ترتيــــــــب أولو�ت اإلجراءات اليت تعــــــــاجل النزاعــــــــات  •
 وتتصـــــــــــــــــــــدى ملواطن عــــــدم املســـــــــــــــــــــاواة وتكرمي القيم

 والتنوع الثقايف
 البيولوجي والعمــــل، وتقــــديرحتــــديــــد كيف أن التنوع  •

ات األصـــــــــــــــليـــة فـــات النظـــام اإليكولوجي والثقـــاخـــدمـــ
وتثمينهــا واملعرفــة توفر املعلومــات إلجراءات حتســـــــــــــــني 
التغـذيـة وتـدعمهـا؛ وضـــــــــــــــمـان أّال تضـــــــــــــــّر اإلجراءات 

 لتحسني التغذية ابلبيئة والثقافات احمللية
الســـــــعي إىل ضـــــــّم اجملموعات الضـــــــعيفة وحتقيق متثيلها  •

لالســـــــــــــــتفادة من صـــــــــــــــوهتا، ورؤيتها، وأتثريها اجملدي 
وقــدراهتــا يف التصــــــــــــــــدي للتحــد�ت والفرص يف جمــال 

 حتسني التغذية.

7- 
عدم إحلاق الضرر وتوفري 

 احلماية االجتماعية

تعزيز الروابط بني املنـــاطق احلضـــــــــــــــريـــة  •
والريفيــــــة لتجــــــاوز النزاعــــــات، واإلقرار 

 ابلتنوع الثقايف واحلد من الالمساواة
من خالل تعزيز الرفـــــاه،  حتقيق ذلـــــك •

واحلمــــايــــة االجتمــــاعيــــة، والصـــــــــــــــحــــة، 
واألمن الغــــــذائي والتغــــــذيــــــة، ومحــــــايـــــة 
التنقـــــل، واملـــــأوى، والتنوع البيولوجي، 
واملوارد الطبيعيــــــة وحيــــــازة األراضـــــــــــــــي 
جلميع األنواع االجتمـــاعيـــة، واألعمـــار 

 واجملموعات االجتماعية واالقتصادية
8- 

 مراعية للبيئة
وتوســـــــــــــيع املناطق اهلامة محاية، وإدامة  •

للتنوّع البيولوجي وخــــــدمــــــات النظــــــام 
اإليكولوجي، وضـــــمان انتقال متكامل 
للمنــــــــاطق احلضـــــــــــــــريــــــــة والريفيــــــــة إىل 
اقتصــــــــــــــــــــــاد�ت كفؤة، وقــــــــادرة على 
الصــــــمود، وكفؤة يف اســــــتخدام املوارد، 

 ومتدنية الكربون ودائرية
9- 

 العمل التشاركي
ضـــــمان املشـــــاركة اجملدية لألشـــــخاص،  •

واملؤســــــــــــــســــــــــــــات واجملتمعات احمللية يف 
احلوكمـة اإلقليميـة املتكـاملـة من خالل 
إقــــامــــة جمــــاالت وآليــــات، حســـــــــــــــــــب 
االقتضــــــــــــــــــاء، وبنـــاء القـــدرات لتمكني 
اجملموعات الضـــــــــــــــعيفة ومحاية ثقافات 

 الشعوب احمللية واألصلية واحرتامها

10- 
موّجهة من البيا�ت 

 وقائمة على األدّلة

ت املعرفة والبيا�إقامة أو حتســـــــني نظم  •
املكــــــانيــــــة واجملزأة (النوعيــــــة والكميــــــة) 
لــــــــدعــم الــتــخــطــيــط مــن أجــــــــل تــعــزيــز 
التســـــــلســـــــل الريفي احلضـــــــري املتصـــــــل 

 وحتسني التماسك اإلقليمي
تيســــــــري تقاســــــــم املعرفة، ورصــــــــد األداء  •

والتقييم وجعــــــــل املعلومــــــــات متوفرة، 
 وشفافة، وتفاعلية ومتاحة للجميع.

إدارة املــعــرفــــــــة واملــعــلــومــــــــات  •
لـــــتــــــــدفـــــقــــــــات املــــكــــــــانــــيــــــــة لـــــ

 الديناميكية (هاء)

حتديد وســــــــــــــــّد الفجوات احلرجة يف البيا�ت، واملعرفة  •
راءات عن اإلج ملعلومات املتصـــــــــلة ابلتغذية، فضـــــــــًال وا

الضرورية يف جمال التغذية لصنع القرارات، والتخطيط، 
 والدعوة والتوعية

إقامة نظم للمعلومات وصنع القرارات يف جمال التغذية  •
التغـــذيـــة يف ســـــــــــــــيـــاق الروابط بني املنـــاطق  وإجراءات

احلضـــــــــــــــريـة والريفيـة اليت تكون متـاحـة، ومفيـدة وقـابلة 
 .لالستخدام من جانب مجيع أصحاب املصلحة
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 مناقشةلل وثيقة

 االتدخالت القائمة حمليً  -1املبدأ التوجيهي 
كامنة خمتلفة   تختتلف التحد�ت يف جمال التغذية بني املناطق احلضـــــــــرية والريفية، إمنا يُعزى هذا األمر إىل حّد بعيد إىل الســـــــــياق أكثر منه إىل حمّددا

)Ruel الزراعية و وتتباين هذه االختالفات بني الظروف االجتماعية، والثقافية، واالقتصـــــــــــادية، والســـــــــــياســـــــــــية، واملؤســـــــــــســـــــــــاتية، . )2017، وآخرون
ة، ووفرة مثل االختالفات يف وضــــــــــــــع املرأة، وجودة وكثافة البنية التحتية، واألفضــــــــــــــليات الغذائي -اإليكولوجية والبيئية، وميكن أن تظهر بطرق متنوعة

اا، مبا يولّد هتهشــــــــاشــــــــة املوارد الطبيعية. وميكن أن ختتلف هذه الظروف بني البلدان وداخلها، وضــــــــمن املناطق احلضــــــــرية والريفية حبّد ذا أو أو  فرصــــــــً
ات محتد�ت خمتلفة للتغذية اجليدة. على ســبيل املثال، ميكن أن خيتلف احلصــول على مدخالت زراعية، وأســواق املخرجات، والرعاية الصــحية واخلد

غذية املتاحة يف الســـــوق، لى األالبيئية، مثل املياه واإلصـــــحاح، بني املشـــــاهد الطبيعية الريفية واحلضـــــرية. كذلك، ختتلف جمموعة وســـــهولة احلصـــــول ع
ة وفعـالية يـواحملالت واملطـاعم أو من اإلنتـاج اخلـاص، بني احملـاصــــــــــــــيـل التجـاريـة العـاديـة واألنواع احملليـة غري املســــــــــــــتخـدمـة على حنٍو كـاٍف. وأمـّا هيكل

ف التغذوي، فقد تكون و التواصــــل املتصــــل ابلتثقيالســــياســــات واملؤســــســــات، مثل تلك اليت تربط تنوّع اإلنتاج احمللي ابألســــواق احمللية أو اإلقليمية، أ
 .)Tacoli ،2003؛ Tacoli ،1998( أقوى أو أضعف يف مواقع خمتلفة

 
، كي تكون التدخالت ااملســـتوى العاملي، والوطين واحمللي. لذ -وتوضـــع الســـياســـات العامة اليت تؤثر على هذه الظروف على مســـتو�ت خمتلفة

ت السياسات احمللية والعاملية يف السياق احمللي إمنا ينبغي أن تعكس ابلكامل التحد�ت واالحتياجات واألولو� ترمجة، ال جيب جمّرد قائمة حملًيا
 احمللية وأن تستجيب هلا.

 
 لذا، ال ميكن ببســـــــاطة أن تكون الســـــــياســـــــات والربامج معيارية بصـــــــورة عامة. وإبمكان األطر، وااللتزامات والدروس املســـــــتمدة من املبادرات

ملرونـــة ا العـــامليـــة أن توّفر التوجيهـــات والزخم للعمـــل، وأن تربط اجلهود احملليـــة ابجلهود الوطنيـــة والـــدوليـــة. غري أن تنوّع احلـــاالت واحللول يتيح
ربط املقيمني توالتكّيف. على ســـبيل املثال، إن تثقيف املســـتهلك، وبناء قدرات املدراء احملليني يف جمال التغذية، وتعزيز احملاصـــيل األصـــلية اليت 

 يف املدن "ابألمناط الغذائية التقليدية" يف النظم الغذائية احمللية، ختتلف مجيعها حسب احلاالت.
 

فالتكّيف مع الســـــــياق احمللي ومتكني الســـــــلطات احمللية واجملموعات املســـــــتهدفة أســـــــاســـــــي لتفادي �ٍج من األعلى إىل الســـــــفل وغري مرن إزاء 
 الســتثمارات وتنفيذها وإزاء تعزيز التصــميم املشــرتك، واإلدارة املشــرتكة والتقييم املشــرتك مبا يؤدي إىل تدخالتالســياســات، والربامج وتصــميم ا

، إمنا اطة العاملية طبعً ى علٍم اتم ابخلأكثر جناحاً. وينبغي أن تكون اجلهات الفاعلة احمللية (الســـــــــــلطات احمللية واجملتمع املدين على الســـــــــــواء) عل
 دها بشكل �شط يف تكييف اخلطط العاملية مع السياسات واإلجراءات احمللية.جيب أن تشارك بع

 
ة التكّيف وفعالة. يف تصــميم وتنفيذ تدخالت حســن ات اليت ســوف تتأثر تغذيتها عنصــرًا أســاســًياويشــّكل ضــمان املشــاركة اجملدية جلميع اجله

 ةوجيب متكني القيادة واحلوكمة احمللية حبيث متلك الشـــــــــرعية الضـــــــــرورية للتأثري على صـــــــــنع القرارات يف حال كان اهلدف ربط اخلطاابت العاملي
ني للتأكد من أن وأصــــوات أشــــخاص خمتلف ، ينبغي تشــــجيع الســــلطات على تيســــري األخذ يف االعتبار احتياجاتككذلابلديناميكية احمللية.  

املعرفة على املســتوى  جودة التنفيذ. وتّتســم ًما تقريًباُيســمع صــوت اجلميع. وقد يكون من الضــروري تعزيز القدرات احمللية، ســيما أ�ا حتّدد دائ
 رجية، أبمهية أساسية.احمللي اليت تسرتشد هبا إجراءات اجلهات احمللية، واليت جيب أن يسرتشد هبا منظور اجلهات اخلا
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 ةج اإلقليمية للتنمية املستدام. النهالروابط بني املناطق احلضرية والريفية من أجل التغذية

 أمثلة عن البلدان والربامج

 رعي واحملليالوطين الف، تعتمــــد تنميــــة اخلطــــة الوطنيــــة املتعــــددة القطــــاعــــات للتغــــذيــــة على آليــــات المركزيــــة على املســــــــــــــتويني الســـــــــــنغـــاليف 
)Youssofane  ،وقد تعّزز االتســــــــاق بني القطاعات، وبدأت القطاعات الفرعية ابالضــــــــطالع مبســــــــؤولية أكرب لدمج التغذية. . )2018وآخرون
 هو بلـــــٌد آخر حيـــــث بّني إنشـــــــــــــــــــاء وتنفيـــــذ هيكليـــــة المركزيـــــة متعـــــددة القطـــــاعـــــات أمهيـــــة التغـــــذيـــــة يف التخطيط الوطين واإلقليمي نيبــــالو
)Banerjee  ،وقد ألقى الضـــــــــــــوء على حنو أكرب على ضـــــــــــــرورة وضـــــــــــــع برامج تشـــــــــــــاركية يف جمال التغذية يف الســـــــــــــياق الوطين ). 2018وآخرون

 واحمللي. الفرعي
 

) اإلطار الســـــــياســـــــايت الرئيســـــــي للبالد، وتقّر بضـــــــرورة القيام 2011(مجهورية كينيا،  كينياكذلك، متثل ســـــــياســـــــة األمن الغذائي والتغذوي يف 
إبجراءات متعددة القطاعات الســــــتئصــــــال اجلوع وحتســــــني التغذية. ويســــــتند نظام احلوكمة للتغذية إىل إطار مؤســــــســــــايت يويل أمهية كبرية لدور  

 كيا�ت احلوكمة واهليكليات احمللية على املستوى الوطين الفرعي.
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 مناقشةلل وثيقة

 احلوكمة املتكاملة -2 التوجيهياملبدأ 

 منية والوظيفية القائمة على النظهج املكاالن -3 التوجيهياملبدأ 
  الشراكات املتوازنة -5 التوجيهياملبدأ 

 امستو�ت وهيكليات احلوكمة أُفقيً على الربط بني  2إىل اعتماد �ج شامل إزاء العمل. ويركز املبدأ التوجيهي  3و 2يدعو املبدآن التوجيهيان 
 يعزز اعتماد �ج تكاملي يشمل البعدين الوظيفي واملكاين. 3وعلى توزيع املسؤوليات بشكل مالئم، يف حني أن املبدأ التوجيهي  وعامود�ً 

 
كما أن فعالية الســياســات، والربامج واالســتثمارات اليت تســعى إىل حتســني التغذية تقوم على اإلجراءات والتفاعالت عرب العديد من أصــحاب 

والقطاعات والنظم. وهذا يعّقد تنســــــيق اإلجراءات األســــــاســــــية لتحقيق األثر، ويكون األثر هو األكرب حني تصــــــل التدخالت إىل املصــــــلحة، 
 املستفيدين ذاهتم، يف الوقت ذاته، ويف املكان ذاته.

 
 ضــــــرية، أو اليت ترتك آاثرًاية واحلاملناطق الريف، ســــــيما أ�ا تتأثر ابهليكليات اإلدارية اليت تغطي للعديد من حمّددات التغذية بعًدا مكانًيا كما أن

تو�ت ســــــــــــقوية على املناطق الريفية، حىت وإن كانت قائمة يف املدن. لذا، ســــــــــــوف تتدفق املوارد واهليكليات اإلدارية للتدخالت احملددة عرب م
 ، وخباصة خالل التنفيذ).وهيكليات احلوكمة (أفقًيا وعامود�ً 

 
ســياســات واملخططون املعنيون ابلتغذية من حيث االنقســام بني املناطق احلضــرية والريفية، بل من حيث تســلســلها وال جيب أن يفكر صــانعو ال

علومات ج التقليدية إزاء التخطيط اليت تقســـــــــــم األراضـــــــــــي بني مناطق ريفية وحضـــــــــــرية تعيق تدفق املكثر األمثلة اليت تبّني أن الُنهاملتصـــــــــــل. وت
رّكز خمططو املدن على ما ي عة، واملدينة والقرية، حيث غالًباتوى الوطين، واإلقليمي وعلى مســـــــــتوى املقاطوالتنســـــــــيق بني املخططني على املســـــــــ

حمللية ا البنية التحتية فيما يرّكز نظراؤهم يف األر�ف على املؤسسة الزراعية. ومن الضروري اعتماد �ج جديد لدمج نظم احلوكمة العامودية (من
 الوال�ت القضـــــــــــــــائية) ملعاجلة التفاعالت املعقدة والديناميكية بني األشـــــــــــــــخاص، والســـــــــــــــلع واخلدمات على امتداد إىل الوطنية) واألفقية (عرب

 التسلسل الريفي احلضري املتصل.
 

ا من اعتماد �ج وظويف الوقت ذاته، لدى النظر يف تدخالت حمددة ملعاجلة التغذية، قد يســــــتفي يفي د صــــــانعو الســــــياســــــات واملخططون أيضــــــً
ا ألة ســـعن �ج مكاين فقط. وبعبارة أخرى، حىت حني ينظر صـــانعو القرارات يف مشـــكلة التغذية ضـــمن فضـــاٍء حمدد، جيب أن حيّللوا امل عوضـــً

ا . وينبغي عليهم تكوين تصــــّور للمشــــكلة، وخباصــــة ألســــباهبا وحلوهلا، مبا يتجاوز )2014، وآخرون Berdegué( "من الناحية الوظيفية" أيضــــً
حمدد. وبصــــــورة خاصــــــة، جيب أن توضــــــع حتليالت األســــــباب واالســــــتجاابت ملشــــــاكل التغذية ضــــــمن النطاق األوســــــع للتنمية موقع أو قطاع 

كلة شـــــــواحلوكمة اإلقليمية املتكاملة، مع النظر إىل كيفية اتصـــــــاهلا بقضـــــــا� الروابط بني املناطق احلضـــــــرية والريفية. وســـــــوف تنبثق الردود على م
 3على الصعيد الوطين الفرعي واإلقليمي.  وتكامًال التغذية من منظور أكثر مشوًال 

 
على طبيعة  5بدمج احلوكمة من الناحية الوظيفية واملكانية وعرب املســـــــــــــــتو�ت، يرّكز املبدأ التوجيهي  3و 2ويف حني يتعّلق املبدآن التوجيهيان 

الل مــا يتّم جتــاهــل الــدور اإلجيــايب احملتمــل للقطــاع اخلــاص، حبــّد ذاتــه أو من خ احلكوميــة وغري احلكوميــة. وغــالبـًـا التعــاون بني اجلهــات الفــاعلــة
شــــراكات بني القطاعني العام واخلاص. كذلك، إن عدم فهم ثقافة الشــــعوب احمللية، مبا يف ذلك الشــــعوب األصــــلية، وعدم العمل لضــــمان أن 

ني املناطق ن أن يقّوض فعالية الســـــــياســـــــات والربامج املتصـــــــلة ابلروابط بيكون للجهات الفاعلة يف اجملتمع احمللي صـــــــوٌت جمٍد يف احلوكمة، ميك
 احلضرية والريفية وابلتغذية.

 
والتحد�ت. كما  عن ديناميكية الســـــــــــــــياق وحني يتعّلق األمر ابلتغذية، جيب أن أتخذ احلوكمة يف االعتبار هذا التنوّع وهذا التعقيد، فضـــــــــــــــًال 

ت اينبغي لصـــانعي الســـياســـات واملخططني النظر يف ما جيب القيام به ويف هيكليات احلوكمة املالئمة للتنســـيق، واملشـــاركة واملســـاءلة، ويف اجله
لتفكري وإجراء جتديد ا ن الضــــــروري إعادةالفاعلة اليت جيب أن تقوم بوظائف حمددة، ويف حتديد الفرتة الزمنية والفضــــــاءات اإلقليمية لذلك. وم

كمة احلضـــــرية و يف اهليكليات، والعمليات واآلليات الالزمة للتصـــــدي هلذه التحد�ت. وهذا قد يشـــــمل حتديد ووضـــــع أشـــــكال جديدة من احل
 ج أكثر تشاركية ومرونة.والريفية تطّبق �ُ 

                                                           
 املســـــــتوى على متكاملة بطريقة التغذية ســـــــوء ملعاجلة منهجيةً  FAO,( Action Joint for Malnutrition of Causes on Agreeing 2014(توفر الوثيقة بعنوان  3 

 .املقاطعة) أو احملافظة مستوى (على الفرعي الوطين
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 ة. النُـُهج اإلقليمية للتنمية املستداممن أجل التغذيةالروابط بني املناطق احلضرية والريفية 

كذلك، قد يكون من املفيد اســـتخدام منصـــات متعددة القطاعات، وأصـــحاب املصـــلحة واملســـتو�ت، تكون قائمًة على �ج إقليمي (منظمة 
واملواثيق الغذائية أن تفضــي إىل وضــع خطط ). وإبمكان جمالس الســياســات الغذائية 2016التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــادي وشــركاؤها، 

. وهـذه اخلطط، اليت متيـل إىل أن تكون بيـا�ت قصـــــــــــــــرية عن القيم، واملبـادئ )Marrochino ،2018و Cabannes( غـذائيـة إقليميـة وبلـديـة
 التحدي الصـــــعب جًداكما أن  )Simcoe County ،2012( واألولو�ت، مفيدٌة للجمع بني اجلهات الفاعلة من أجل وضـــــع رؤية مشـــــرتكة

تغذية ليتمثل يف إجياد طريقة لتحويل هذه الرؤية إىل واقع بني مجيع القطاعات، واجلهات الفاعلة، واملســـــتو�ت والفضـــــاءات املتنافســـــة املعنية اب
االحتياجات  د(رغم احتمال أن تتعاون مع بعضــــــــها البعض). وجيب أن مير تفعيل مواثيق املدن أو جمالســــــــها مبســــــــتو�ت وقطاعات، مع حتدي

 على املستوى احمللي مث مساعدة املناطق الريفية واجملتمعات احمللية يف الوصول إىل الربامج اليت حتتاجها.

 
الختاذ القرارات،  ومشوليةً  اة تعتمد على عمليات أكثر انفتاحً وقد توّفر مبادئ احلوكمة التكيفّية بعض احللول هلذا التعقيد. فاحلوكمة التكيفي

 اى اجملتمع احمللي وتشمل أنواعً علج تقليدية ومركزية. كما أ�ا تقّر مبصاحل خمتلفة، وتثّمن أصوات اجملتمع احمللي واملبادرات القائمة عن � اعوضً 
رب ع. و"نظم املدن"، كتلك القائمة يف كولومبيا، اليت جتمع بني هيكليات احلوكمة )2005، وآخرون Brunner( متنوعة من املنظمات واملعرفة

-Samad, Lozano(إزاء تعقيد العالقات بني الوال�ت القضــــــائية   ومر�ً ا بديًال ا عن فرض ســــــلطة موّحدة، توّفر �جً وضــــــً املناطق اجلغرافية ع
Gracia وPanman ،2012 ،2009؛ البنك الدويل.( 

 أمثلة عن البلدان والربامج

لتوفري املشـــورة للمدينة بشـــأن القضـــا� املتصـــلة ابلســـياســـات الغذائية، مبا يف ذلك  1991عام  تورونتومت إطالق جملس الســـياســـات الغذائية يف 
 ائي للمجتمع احمللي وتعزيز احلوار بني أصــــــــــحاب املصــــــــــلحة عرب القطاعاتذالتغذية، وللدعوة إىل وضــــــــــع اســــــــــرتاتيجيات متصــــــــــلة ابألمن الغ

)Forster كما أن اجمللس يربط مبادرات القاعدة الشــــــعبية مبخططي املدن والبلد�ت للرتكيز على االســــــرتاتيجيات الغذائية )2015، وآخرون .
 إىل املناطق الريفية واملزارعني. إىل ما بعد احلدود البلدية وصوًال اليت تنظر 

 
الذي  األقاليم-نظام األغذية يف املدنوحكومة أنتوكيا اإلدارية، �ج  التجمع احلضــــــــري لســــــــهل أبورّا، مدلنيويف كولومبيا، اســــــــتخدمت مدينة 

). وقد مسح هذا هلا إبنشاء نظام مّتسق إلدارة 2017وضعته منظمة األغذية والزراعة إلقامة حتالف العيش الكرمي (جلنة األمن الغذائي العاملي، 
راضي النائية، ، واملناطق شبه احلضرية احمليطة واألني، ومراكز حضرية أصغر حجًمامدل ورصد نظام األغذية والزراعة يف املدن األقاليم اليت تضمّ 

من خالل ســياســة واحدة شــاملة. ويرمي التحالف إىل حتســني منو األســواق الغذائية، وكفاءهتا وتنافســيتها من خالل وســائل مالية وغري مالية، 
 اجملتمع، والقطاعني العام واخلاص ويف األوساط األكادميية.مبا يف ذلك تيسري التنظيم والتعاون بني أصحاب املصلحة يف 
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 ذائيةعلى اإلدارة املســــــــــتدامة والعادلة للموارد الطبيعية والنظم الزراعية الغ الربازيلو إكوادوروترّكز الشــــــــــراكات بني القطاعني العام واخلاص يف 
)Dubbeling يشكل صندوق محاية املياه آلية متويل مستدامة تسعى إىل حتسني اإلدارة ومحاية أحواض األ�ار كيتو. ويف )2016، وآخرون ،

من أجل  مًعا ة يف القطاع اخلاص على العملالوكاالت احلكومية وغري احلكومية واجلهات الفاعل الصــندوقاحمليطة يف األجل الطويل. ويشــّجع 
ة وكفؤة للمســــــتهلكني يف املناطق احلضــــــرية والريفية، ولألغراض الصــــــناعية، والزراعية وأغراض أخرى يف نظام إدارة موارد املياه بصــــــورة مســــــتدام

 األقاليم. املدن
 

م بيع ، حتت مظلة بر�مج األمن الغذائي والتغذوي، تســـمح مبادرة أابســـتســـري للتجار احملليني املرخص هلبيلو أوريزونيت، الربازيلوأما يف بلدية 
دون يالفاكهة واخلضــــار يف مناطق حمّددة. ويتّم توريد املنتجات إىل حّد كبري من املزارعني اإلقليميني وأصــــحاب احليازات الصــــغرية الذين يســــتف

ادن. وجيمن املشـــــاركة يف أســـــواق امل بتمّكنهم اطق شـــــبه ببيع املنتجات الغذائية أبســـــعار حمســـــومة يف املن ب أن يلتزم أصـــــحاب الرتاخيص أيضـــــً
 احلضرية واملهمشة يف املدينة، مبا حيّسن ابلتايل احلصول على أغذية مغذية وآمنة وتوفرها ابلنسبة إىل اجملموعات االجتماعية الضعيفة.
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 ةج اإلقليمية للتنمية املستدام. النهاملناطق احلضرية والريفية من أجل التغذيةالروابط بني 

 املالية الناحية من شاملة -4 التوجيهي املبدأ

ة اإلجراءات اخلاصة للتغذية. ولطاملا ّمتت إدار احملّددات املتعددة القطاعات إىل  اا ليس هذا ابألمر املفاجئ، نظرً متويل التغذية جمزّأ ومعقد، ورمب
ابلتغذية وامليزانيات املتصــــلة هبا وختصــــيصــــها من جانب إدارات ووكاالت وقطاعات عديدة، على مســــتو�ت خمتلفة يف احلكومة. كذلك، أتيت 

لة واملخصــــصــــة من مســــتو�ت متنوعة يف احلكومة لإلقرا ف (العمل ض الثنائي واملتعدد األطرااألموال من مصــــادر خمتلفة، من الضــــرائب احملصــــّ
 يف ذلك، مستفيدًة من إنفاق القطاع العام. اخلاصة وغري احلكومية بدورها أيضً ). وتساهم بعض اإلجراءات ا2017على مكافحة اجلوع، 

 
بني املناطق  اقً  واتســـــــــاز�ً ئم ودعم إقامة روابط أكثر تواكذلك، جيب وضـــــــــع اآلليات املالية القادرة على معاجلة متطلبات التمويل بشـــــــــكل مال

احلضــــــرية والريفية، على أن ترتافق بســــــياســــــات وتشــــــريعات داعمة هلا. وينبغي أن تكون قرارات التمويل متناغمة مع متطلبات النهج اإلقليمي 
املســـؤوليات املختلفة دوار و وموّجهًة ابملشـــاركة اجملدية من أصـــحاب املصـــلحة يف املناطق احلضـــرية والريفية. وأّما امليزانيات فيجب أن تعكس األ

 وآليات رفع املداخيل عرب وحدات احلكومة، مبا يف ذلك آاثر اهليكليات الوطنية مقابل هيكليات ال مركزية على حنو أكرب.
 

ية صـــــــحية على حنو غذائ اائية اليت تعّزز أو تقّوض أمناطً وإبمكان الســـــــياســـــــات واالســـــــتثمارات احلكومية أن تؤثر إىل حّد كبري على النظم الغذ
 جأكرب. وميكن أن تتســم هذه الســياســات، مبا يف ذلك األطر التنظيمية، مبيزاٍت إقليمية. على ســبيل املثال، ميكن أن تســعى الســياســات والربام

نقل، ومعلومات السوق لالناشئة عن التخطيط اإلقليمي واليت تكون ذات بعد إقليمي إىل تنويع اإلنتاج الغذائي وحتسني التجهيز، والتخزين، وا
والبنية التحتية، مبا خيّفض التكاليف ويعّزز اســـــــتهالك األغذية احمللية. وهذا يؤدي إىل قيام ســـــــالســـــــل غذائية أقصـــــــر ومداخيل أعلى للجهات 

ملغذية، واآلمنة، ا الفاعلة يف الســــــــوق يف املناطق الريفية واحلضــــــــرية. وهبذه الطريقة، يوّفر التخطيط واالســــــــتثمارات جمموعة أوســــــــع من األغذية
 واملعقولة الكلفة واملومسية للمقيمني يف األر�ف واملدن ومن احملتمل أن حيّد من انبعاث غازات الدفيئة.

 
 يف وقد متثل املشــــــــــرت�ت العامة وســــــــــيلة هامة أخرى لتوليد األثر. ففي الربازيل على ســــــــــبيل املثال، أعطت احلكومة األولوية للمنتجني احملليني

رت إقامة الروابط بني هؤالء املنتجني ومصـــــــــادر الطلب احمللي املشـــــــــرت� ت املؤســـــــــســـــــــية اليت تقوم هبا كيا�ت القطاع العام مثل املدارس، ويســـــــــّ
ب). وقد يكون من  2019منظمة األغذية والزراعة،  ؛2013، وآخرون Camposواإلقليمي القائم على املدن يف األســـــواق غري املؤســـــســـــاتية (

ع املوارد يالضروري دعم املزارعني احملليني واملؤسسات الصغرية احلجم ابستثمارات عامة والتيسري لتعزيز االستخدام املشرتك للبنية التحتية، وجتم
احلكومة اآلن . ويف اهلند، فرضــــــت )2016، وآخرون Dubbeling( أو إقامة الروابط بســــــالســــــل الطلب أو اإلمداد للمســــــتهلكني احلضــــــريني

يف الســــوق  اكبريً   اج الوجبات املدرســــية، فوّلدت طلبً عقوابت على شــــراء حبوب صــــحية إمنا غري مســــتخدمة على حنو كاٍف، مثل الّدخن لربام
 .)King ،2018وPadulosi ( وابلتايل، وّفرت التمويل لتعزيز الروابط بني املزارعني واملستهلكني املوجودين يف املدن

 والربامج البلدان عن أمثلة
ســـــــــــندات وضـــــــــــرائب األثر التغذوي على األغذية ذات احملتوى العايل من الدهون، وامللح التغذية، مثل  متويلميكن اســـــــــــــــتخدام آليات 

رطة يف من أجل متويل برامج التغذية، ومبا حيّد من النقص يف التغذية يف البلدان النامية ومن التغذية املف املكســيك، كتلك اليت جتبيها والســكر
ا2014البلدان املتقدمة (العمل على مكافحة اجلوع،  لبناء القدرات حبيث تســـــــتفيد منها األهداف التغذوية على  ). وميكن اســـــــتخدامها أيضـــــــً

 تصل.امتداد التسلسل الريفي احلضري امل
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، بني مســـــــتثمرين دوليني وشـــــــركاء تنفيذ يف جمال 2015فهي شـــــــراكة قائمة يف اململكة املتحدة، ّمت إطالقها يف أبريل/نيســـــــان  قوة التغذيةوأّما 
إىل أن هذه املبادرة هي حمفز مايل بصورة رئيسية للتغذية، فهي جتذب جهات ماحنة جديدة، مبا يف ذلك  ا). ونظرً 2019التغذية (قوة التغذية، 

ض "، مث تعزز اســتثمارات هذه اجلهات ابســتخدام ترتيبات متويل جيري التفاو ااخلاص ومقرضــني آخرين "أصــغر حجمً  جهات ماحنة يف القطاع
 هبا بشكل مسبق.

 
األغذية  بيعباليت أطلقتها وزارة الزراعة يف الوال�ت املتحدة املساعدة املالية والفنية ملشاريع مؤهلة متصلة  الصحية مبادرة متويل األغذيةوتقدم 

 الصـــحية ابلتجزئة يف الوال�ت املتحدة األمريكية، مبا يرمي إىل توســـيع نطاق احلصـــول على أغذية صـــحية يف مناطق تفتقر إىل اخلدمات، وإىل
 .)2015، وآخرون PolicyLink( واحلفاظ عليها، وإعادة إحياء اجملتمعات احمللية املنخفضة الدخلتوليد وظائف جيدة 
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 قائمة على حقوق اإلنسان -6املبدأ التوجيهي 
 االجتماعية احلماية وتوفري الضرر إحلاق عدم -7 التوجيهي املبدأ
 للبيئة مراعية -8 التوجيهي املبدأ
 التشاركي العمل -9 التوجيهي املبدأ

االحرتام املشــرتك حلقوق اإلنســان وإنشــاء اآلليات التشــاركية املتصــلة هبا اليت توّفق بني االختالفات،  9و 8، و7، و6تتقاســم املبادئ التوجيهية 
وحتّد من الالمســــاواة االجتماعية واختالل توازن القوى، وضــــمان مشــــاركة مجيع أصــــحاب املصــــلحة وحتقيق االتفاقات املســــتدامة بني املصــــاحل 

يشــــــهم، مثل ما يتم هتم القرار، وخباصــــــة أولئك الذين غالبً ع أصــــــحاب املصــــــلحة يف عملية صــــــنع االعامة واخلاصــــــة. ويف حني أن مشــــــاركة مجي
هذا ابالهتمام  6الشــــــعوب األصــــــلية، أو النســــــاء أو الشــــــباب، تشــــــكل نتيجًة بديهية لنهج قائم على حقوق اإلنســــــان، يربط املبدأ التوجيهي 

 ملبدأاابآلخرين وابلبيئة من خالل اإلعالن صـــــــــــراحًة أبنه من شـــــــــــأن " محاية التنوع البيولوجي الطبيعي يف منطقة ما أن تكمّل ذلك". كما أن 
ال ُتســــتخدم على  ام احملاصــــيل واحليوا�ت اليت غالًبا يتضــــمن تثمني، ومحاية وتعزيز عادات الســــكان األصــــليني واألنواع احمللية من 6التوجيهي 

 حنٍو كاٍف، مبا يف ذلك األغذية الربية.
 

محاية و  كذلك، إن ترسيخ حقوق اإلنسان يف عملية صنع القرارات يف املناطق احلضرية والريفية يف جمال التغذية، إضافًة إىل مراعاة األثر البيئي
تدامة ورعاية ســـاء واألطفال، أو ابملوارد الطبيعية، حبيث ميكن اســـالتنوع البيولوجي، يدعم أهداف عدم إحلاق الضـــرر ابملســـتفيدين، وخباصـــة الن

مكانية من خالل ضـــــــــمان أن يكون للجميع إ جيايب على حمّددات التغذية، مثًال ســـــــــبل العيش والنظم اإليكولوجية. وهلذا النهج أثر مباشـــــــــر وإ
يئة اجتماعية على اخلدمات العامة األســاســية والتمتع بب حتقيق طاقاهتم عرب احلرص على أن يتمتعوا ابلقدرة على كســب دخل الئق، واحلصــول

 مشولية حتتفل ابلتنوع والتفّرد والثقافة املشرتكة.
 

ات، سواحلكومات هي اجلهات األساسية يف أتدية الواجب املسؤولة عن إنفاذ �ج قائم على احلقوق إزاء التغذية، وترّسخ هذا االلتزام يف السيا
على حقوق اإلنســــــــــــان يُلزم احلكومات ابحرتام احلق يف الرفاه، والتعليم، والصــــــــــــحة والتحرر من اجلوع،  قائًما �ًجاوالربامج والقوانني. كما أن 

ويلزمها مباشــــرًة بضــــمان أن يتلّقى مواطنوها هذه اخلدمات ويتمتعون هبذه احلر�ت. وإضــــافًة إىل ذلك، يتعني على احلكومات أن حترص على 
التوجيهية  ضـــرورية لتوليد التغذية، وتنميتها، وحتفيزها واملشـــاركة يف حتســـينها. وهذا يتصـــل ابملبادئاجلمع بني هذه العناصـــر واجلهات الفاعلة ال

 .الة بطرق تراعي التسلسل الريفي احلضري املتصلاليت ترّكز على احلوكمة وعلى كيفية تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج فعّ 
 

 مات النظام اإليكولوجي إلقامة اقتصـــــــــاد�ت وجمتمعات حملية مســـــــــتدامة، وقادرة علىوتقّر اإلشـــــــــارة إىل البيئات أبمهية التنوع البيولوجي وخد
يزها، هالصمود ومتوازنة من الناحية البيئية؛ وأمناط غذائية آمنة، ومتنوعة وصحية؛ وبيئة صحية إلنتاج خاٍل من األمراض، وختزين األغذية، وجت

 ونقلها واستهالكها.
 

م األمناط ة اليت تتصــــــل ابلتغذية، وآاثرها واحللول هلا فهي ال حترتم التمييز بني املناطق احلضــــــرية والريفية. وتقو وأّما أســــــباب هذه القضــــــا� البيئي
خ التنوّع البيولوجي وتوّفر خدمات النظام  الغذائية الصــــــــحية واملســــــــتدامة يف املناطق احلضــــــــرية والريفية على ممارســــــــات زراعية مســــــــتدامة ترســــــــّ

ا تصــــــل م امجة عن األمراض والتلوث. وغالًبااد ممارســــــات زراعية جيدة للحّد من املخاطر على الصــــــحة البشــــــرية الناإليكولوجي. وينبغي اعتم
  .التوجيهات بشــــــأن املمارســــــات وإمدادات املدخالت إىل املناطق الريفية من اخلرباء الفنيني واملؤســــــســــــات القائمة يف املدن والبلدات الصــــــغرية

 اآلمنة والنظيفة، األغذية يف كل نقطة يف النظام الغذائي، من األنشـــــــطة اليت تتعلق ابملنتجني الريفيني حىت كذلك، جيب أن ترافق املمارســـــــات
). فتشــجيع اإلنتاج الزراعي 2018 ،جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية ابلتغذيةتلك املتعلقة ابملســتهلكني الريفيني، وشــبه احلضــريني واحلضــريني (

ضــمان  مبادئ عدم إحلاق الضــرر ومراعاة البيئة واالســتجابة إىل تغّري املناخ، مع جمدًداوإدارة املوارد الطبيعية ابللجوء إىل منظور التغذية يعكس 
  إمدادات غذائية آمنة، ومتنوعة، وصحية ومتاحة ومعقولة الكلفة.
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لنظام اويف حاالت عدة، جتاوز اختيار املستهلك عملية شراء األغذية الصحية للتفكري يف كيفية دعم إدارة املزارعني للموارد الطبيعية وخلدمات 
 ،اإليكولوجي. ابلفعل، تســــتحق املبادئ األربعة أن ُتدمج يف رســــائل الســــوق وعالماته التجارية حبيث تضــــّم محاية حقوق األراضــــي للمزارعني

على مّر العقدين و  ومحاية املوارد الطبيعية واحلفاظ عليها، ومشـــــــــاركة املســـــــــتهلكني املباشـــــــــرة يف دعم اهلوية اإلقليمية يف خيارات املســـــــــتهلكني.
 ة، أصـــــبحت أســـــواق املزارعني والزراعة املدعومة من اجملتمع احمللي، حيث يلتزم املســـــتهلكون يف املدن بدعم مزارع شـــــبه حضـــــريالســـــابقني مثًال 

 وريفية حمددة، حمركاٍت رئيسية للتغيري يف إنتاج املزرعة وقرارات التسويق.
 

 تغري سياق يف ذيةالتغ عدسة من الزراعية واملمارسات اإليكولوجي النظام وخدمات البيولوجي، التنوع بني العالقة يف النظر إعادة تشكل وقد
 على التنمية، إزاء ليمًياإق �ًجا تعتمد أن جيب اليت العديدة القضا� يف املشرتكة والفرص التحد�ت وحتديد الستكشاف جيدة منصةً  املناخ
 شواغل أو قافاتث خالل من املصلحة أصحاب بني جتمع اليت التعاونية املبادرات إن كذلك،  عامة. بصورة املستدامة والتنمية التغذية غرار

 هلا. ُيستجاب ال أو صوهتا ُيسمع ال أو تُغفل ما غالًبا اليت اجملموعات متكني على قادرة مشرتكة
 

 التنوع محاية يتم ملثال،ا سبيل على اجملموعات. هذه ضمّ  يلزم التوجيهية املبادئ يف واملرتسخ اإلنسان حقوق على القائم التشاركي النهج إمنا
 الذين الصغرية اتاحلياز  وأصحاب األمساك وصيادي ت،الغااب وسكان األصلية، الشعوب جانب من عليه واحلفاظ وتعزيزه الزراعي، البيولوجي

 مهّمشة، تكون ما غالًبا اليت اجملموعات، هذه مكانوإب ).2018 ابلتغذية، املعنية الدائمة املتحدة األمم (جلنة العامل يف األغذية معظم ينتجون
 يف االجتماعية حلمايةا آليات تساعد أن ميكن كذلك،  قليمية.واإل والتقليدية البيئية، املصاحل واحرتام لألراضي املستدام االستخدام تعزز أن

 وعلى كاٍف،  حنوٍ  على خدمةاملست غري أو احمللية األنواع وتعزيز محاية ذلك يف مبا خمتلفة، أغذية واستهالك إنتاج على تؤثر اليت العوامل معاجلة
 شواغل مراعاة نبغيي أنه الواضح ومن واإلصحاح. املياه أو ابلتغذية، ةاملتصل املعرفة أو والطفل األم رعاية وخباصة الصحية، اخلدمات تقدمي
 الغذائية والصناعة املنتجني، من كل  ويتمتع التغذية. حتسني يف فعالة والربامج السياسات لتكون وتصوراهتم واحتياجاهتم املصلحة، أصحاب مجيع

 كبري.  بتأثري واملستهلكني والزراعية
 

 مجوالربا البلدان عن أمثلة
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة ؛ 1948(األمم املتحدة،  حق اإلنسان يف أغذية وتغذية مناسبةميكن االستفادة من 

ة العامة لألمم (اجلمعي وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الفالحني وسائر األشخاص العاملني يف املناطق الريفية) 2010األغذية والزراعة، 
قاق حقوق اإلنسان ويتصل مدى إح) لتعزيز التغيري اجملدي يف السياسات الغذائية، حيث تكون مشاركة اجملتمع املدين أساسية. 2019املتحدة، 

 على الصعيد احمللي بصورة مباشرة مبساءلة احلكومة وفعاليتها.
 

عملية �جحة من األسفل إىل األعلى يوجهها  وه إكوادورالزراعي اإليكولوجي يف  أسرة" الذي أطلقه التجمع 250.000كذلك، إن "حتّدي 
 املواطنون وترمي إىل ضمان احلقوق األساسية يف األغذية والصحة، من خالل توليد روابط بني املنتجني واملستهلكني، وإقامة ممارسات صحية

 ).2017ومستدامة يف جمايل اإلنتاج واالستهالك (منظمة األغذية والزراعة، 
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ية. وهي لوأّما املدارس فتزّود األجيال القادمة ابلوجبات، واملعرفة، واملهارات والقيم اليت ترسم مالمح صحة األشخاص والنظم الغذائية املستقب
يولوجي ناطق احلضرية والريفية، وترفع مستوى الوعي لدى األطفال، واملعّلمني واألهايل إزاء أمهية التنوع البمتثل وسائل هامة لسد الفجوات بني امل

ية والثانوية يف ئاحمللي ابلنسبة إىل األمناط الغذائية الصحية والتنمية اإلقليمية املستدامة. وقد كانت الوجبات املدرسية إلزامية يف املدارس االبتدا
يف املائة لشراء منتجات زراعية عضوية من  30، ّمت اعتماد سياسة جديدة حتّدد حصص دنيا بنسبة 2009. ويف عام 1955منذ عام  الربازيل

 ).Kitaoka) ،2018املزارعني احملليني 
 

ابملستهلكني واألسواق  امباشرً  ارتباطً اعلى الزراعة اإليكولوجية  ازات الصغرية الذين تلّقوا تدريبً ،يرتبط أصحاب احليامدغشقرأنتا��ريفو، ويف 
ا وّلد سوقً . وهذا يعطي املزارعني قوة أكرب من خالل ز�دة معارفهم ألسعار السوق، وي)2015، وآخرون Cerdan( من خالل وسطاء معّينني

 والصحية. الألغذية اآلمنة بيئيً 
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 موجهة من البيا�ت وقائمة على األدلّة -10املبدأ التوجيهي 

رؤية  ما زالت تقوم فجوات كبرية على صـــــــعيد املعرفة يف ســـــــياق الروابط بني املناطق احلضـــــــرية والريفية والتغذية، وخباصـــــــة حني يتعلق األمر بتوفري
بني التغذية  ابطلية. ويف حني أن مواطن الرت شـــــــــاملة لطبيعة وآاثر خمتلف الروابط، وعلى صـــــــــعيد حتديد التدخالت وهيكليات احلوكمة األكثر فعا

ة ما، ما زال جيري حتديد ومعاجلة الفجوات املعرفية املتصلة ابلنظم الزراعية والغذائية، والتعليم، واألمناط الغذائية الصحي اا نوعً والصحة معروفة جيدً 
ة. وقد جرى البحث يف هذه ة ابلروابط بني املناطق احلضــرية والريفيوالتغذية. كذلك، جيب التوصــل إىل فهم أفضــل للبيئة الســياســية والبيئية املتصــل
 القضا�، يف سياق التسلسل الريفي احلضري املتصل، إمنا بشكل حمدود فقط.

 
درٌة، األمر �كما أن املعلومات احملّدثة بشــــأن انتشــــار وتوصــــيف ســــوء التغذية (وخباصــــة النقص يف املغذ�ت الدقيقة) يف املناطق احلضــــرية والريفية 

الذي يصــــــــّعب تكوين فهٍم شــــــــامل لالجتاهات والتفاعالت احملتملة. والدراســــــــات عن أمناط اســــــــتهالك األغذية والتزّود هبا، وخباصــــــــة يف البلدان 
ســــــــلســــــــل تداد التماملنخفضــــــــة واملتوســــــــطة الدخل، قليلٌة. كذلك، فإن البيا�ت املتاحة غري كافية لتتّبع االجتاهات أو إجراء حتليالت مقارنة على ا

. ورغم وجود دراســـاٍت عن ســـبل )Ruel ،2018و Garrett( ، حســـب حجم املنطقة احلضـــرية أو جمموعة الدخل)الريفي احلضـــري املتصـــل (مثًال 
ســـر ألالعيش احلضـــرية والريفية، قليلون هم الذين ينظرون بعمق يف كيفية عمل حمّددات التغذية يف الفضـــاء احلضـــري الريفي، وخباصـــة، كيف تقوم ا

 .ةإبدارة طيف الروابط بني املناطق احلضرية والريفية أو تتأثر هبا، وكيف تُقّدم هلا اخلدمات والربامج واالستثمارات ذات الصلة ابلتغذي
 

ملناطق ا ورغم إحراز تقّدم يف ما يتعلق بتحليل عدد من أوجه الرتابط (على سبيل املثال، بني التوّسع احلضري وتغيري النمط الغذائي والتوّسع يف
يفية سيما ر احلضرية وفقدان األراضي الزراعية)، ينبغي إجراء املزيد من األحباث من أجل ز�دة فهمنا للتفاعل األساسي بني املناطق احلضرية وال

أنه يؤثر على التغذية. لكن التبعات الكاملة للتوســــــــــع احلضــــــــــري غري واضــــــــــحة ابلنســــــــــبة للعمل الريفي يف املزارع وخارجها، ولالقتصــــــــــاد�ت 
 واجملتمعات، واإلنتاج يف ظل تغري املناخ واألمناط االســــــــتهالكية، والطلب على أغذية جمّهزة أو طازجة. على ســــــــبيل املثال، كيف ســــــــتؤثر هذه

ويف ســــياق أوســــع  اإليكولوجي؟التفاعالت والتغيريات على دور املرأة ومتكينها، وعلى االســــتخدام املســــتدام للموارد الطبيعية وخدمات النظام 
والبلدات الريفية يف الربط بني املنتجني واملســــــــــتهلكني؟ ما ســــــــــتكون آاثر هذه  االذي تضــــــــــطلع به املدن األصــــــــــغر حجمً ، ما هو الدور انطاقً 
صــــــافون ا، واملشــــــرتون الواملهّمشــــــة (أصــــــحاب احليازات الصــــــغرية، واألشــــــخاص الذين ال ميلكون أرضــــــً  دخًال  ريات على اجملموعات األقلالتغي

)؟ 2016الرمسي، واملســـــــــــــــتهلكون من ذوي الدخل املنخفض يف املناطق احلضـــــــــــــــرية) (جلنة األمن الغذائي العاملي،  لألغذية، وجتار القطاع غري
 وكمة األكثر عمليًة وفعالية لدى التعامل مع مسألة متعددة القطاعات، واملستو�ت وأصحاب املصلحة مثل التغذية؟ هي هيكليات احل وما

 
ويف حني جيب أن تســــــتند الســــــياســــــات والربامج بشــــــكل طبيعي إىل بيا�ت موثوقة وأدّلة متينة، ينبغي إجراء تغيريات يف كيفية احلصــــــول على 

ع البيا�ت، وإدارهتا واســــتخدامها. ورغم وجود فجوات أســــاســــية بشــــأن طبيعة احلالة والســــياق، وطبيعة املشــــاكل األدّلة، وخباصــــة يف كيفية مج
جيب القيام به، رمبا كانت هذه الفجوات أكرب حىت حني يتعلق األمر بكيفية القيام مبا جيب القيام به. فدراســـــــــــــــات احلالة الوصــــــــــــــفية  وما
 -األحيان ابســـتخدام أســـاليب تشـــاركية يف أغلب -قائمة على املمارســـة، تنبثق من أحباث متينة وشـــاملةكافية. لذا، من امللّح وضـــع أدّلة  غري

، وســتبقى كذلك. ويف الوقت افيه حتد�ت التغذية أكثر تعقيدً  على أن تســرتشــد بروتوكوالت األحباث هبذه األدّلة لعامل ســريع التطّور أصــبحت
 املعتمدة يف مجع البيا�ت، وتقسيمها، وإدارهتا واستخدامها.ذاته، أاثرت التكنولوجيا ثورة يف النهج 

22 



  ةج اإلقليمية للتنمية املستدام. النهالروابط بني املناطق احلضرية والريفية من أجل التغذية

 أمثلة عن البلدان والربامج

مع بيا�ت جب بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامليةمبادرة أداة بيا�ت استهالك األغذية الفردي العاملي املشرتكة تقوم 
ج). وأتيت املعلومات من مجيع أنواع الدراسات االستقصائية، من  2019استهالك نوعية وفردية من حول العامل (منظمة األغذية والزراعة، 

ة واحلضرية. احمللية، وتضم معلومات من مجيع املناطق الريفياستطالعات واسعة على نطاق البلد إىل استمارات على نطاق صغري مع اجملتمعات 
وتوفّر املنصة مؤشراٍت قائمة على األغذية للتغذية وسالمة األغذية، مبا يساعد صانعي السياسات، واملخططني واملوظفني يف املنظمات 

 احلكومية وأصحاب مصلحة آخرين يف اختاذ قرارات مستنرية. غري
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اخلالصة: رسائل إىل اجلهات الفاعلة الرئيسية يف جمال التغذية، والروابط بني 
 املناطق احلضرية والريفية والتنمية اإلقليمية املتكاملة

 
غذية، وقد أبمهية الروابط بني املناطق احلضرية والريفية بوصفها حمركاٍت رئيسية للعوامل اليت تؤثر على الت حتيط هذه الوثيقة علًما

الستهداف  طارًاملة. وهي تطرح قضيًة وتوفر إبّينت كيف ميكن إدماج التغذية يف اإلجراءات لتحقيق التنمية اإلقليمية املتكا
رتح طريقًة للمشاريع، والربامج والسياسات املتعلقة ابلتنمية اإلقليمية املتكاملة، وتققضا� التغذية بصورة مباشرة لدى التخطيط 

 جديدة للتفكري لدى تصميم وتنفيذ تدخالت متصلة ابلتغذية.
 

ومن شأن النظر بشكل صريح أكرب يف كيفية أتثري العالقات بني املناطق الريفية واحلضرية على التغذية أن يوّلد منافع عديدة، 
، ومعقولة الكلفة وآمنة؛ ومشاهد طبيعية مستدامة ذات تنوّع بيولوجي معّزز؛ وتوفري أكثر كفاءًة يف ذلك أغذية أكثر تنوًعا مبا

للمياه النظيفة، واإلصحاح، والطاقة وخدمات أخرى، مثل الرعاية الصحية؛ ونقل أكثر فعالية للتعليم واملعرفة واملعلومات ذات 
ل وسبل أفض االيت ميكن أن تضمن بدورها تكامًال اجتماعيً الوظائف الالئقة الصلة ابلتغذية؛ وإمكانية أكرب للتنمية االقتصادية و 

 وإرضاًء. عيش أكثر استدامًة وأما�ً 
 

حة ونطاقات حيت يتعلق األمر بتحديد مسؤوليات واض فضاء احلضري الريفي حتد�ٍت أيًضاابلطبع، سوف يطرح العمل يف ال
وكمة لتحسني التغذية احل على مستو�ت خمتلفة من احلكومة. وينبغي تطبيقالعمل ابلنسبة إىل جهات فاعلة ومؤسسات متنوعة 

لُشعب اإلدارية، والوال�ت (عرب ا ستويني الوطين والعاملي) وأفقًيا(مبا يشمل املستو�ت اإلدارية من املستوى احمللي إىل امل عامود�ً 
فاية ومتعددة األطراف، ومتعددة القطاعات ومرنة مبا فيه الكالقضائية، والقطاعات واألقاليم). وجيب أن تكون مشوليًة، وشاملة، 

). كذلك، إبمكان 2017، جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية ابلتغذيةإلاتحة التكامل اإلداري بني أصحاب املصلحة املختلفني (
التخطيط واإلجراءات اإلقليمية املتكاملة ضمن إطار احلوكمة الفعالة أن جتمع بني هذه الضرورات السببية واحلوكمة، مبا يتيح 
مراعاة خمتلف احملّددات، والقطاعات، واجلهات الفاعلة والروابط يف منطقة جغرافية حمددة لدى وضع حلول الربامج والسياسات 

 ).2015مم املتحدة للمستوطنات البشرية، (بر�مج األ
 

وتظهر بعدها اجملاالت التالية بوصفها هامة ابلنسبة إىل اجلهات الفاعلة يف هذا الفضاء، وخباصة خرباء التغذية وخمططي املدن 
 واألقاليم. 

 
يط واحلوكمة يف طالنظر إىل الســياســات والربامج املتصــلة ابلتغذية من خالل عدســة إقليمية ودمج التغذية يف التخ

 املدن واألقاليم
فية واحلضــــــرية، من لريفيما تّقر مســــــتو�ت أكثر من احلوكمة، والقطاعات واجلهات الفاعلة ابلتســــــلســــــل املتصــــــل بني املناطق ا •

. وهبدف وإقليمية وأن تسـّد الفجوة بني املناطق احلضـرية والريفية الضـروري جًدا أن تعتمد إجراءات التغذية �ًجا أكثر تكامًال 
تعزيز الكفــاءة والكفــايــة، جيــب أن تبحــث هــذه اإلجراءات يف طريقــة تســــــــــــــمح للتــدخالت أبن تعكس الروابط بني املنــاطق 

 احلضرية والريفية والنظم الكامنة اليت تربط بينها.

 كيفية فهم ومعاجلة حمّددات التغذية مع اإلجراءات اليت قد تشـــــــــــــــمل  ولدى التخطيط، جيب أن تفكر اجلهات الفاعلة يف •
ؤدي إىل عن التفكري يف إجراءات تـُّتخذ إما يف املناطق احلضرية أو يف املناطق الريفية، مبا ي الريفية، عوًضاواملناطق احلضرية 

مثلة على الوجبات املدرسية أحد األحلول وإجراءات مؤسساتية منفصلة. وتشكل املشرت�ت العامة ملنتجات حملية إلعداد 
 ذلك.

وجلهة التغذية، من الضروري إعادة النظر يف اهليكليات، والعمليات واآلليات وجتديدها، مبا يف ذلك حتديد ووضع أشكال  •
من خالل دداهتا ى التغذية وحمجديدة من التخطيط واحلوكمة يف املناطق احلضــــــــــرية والريفية، تدمج اإلجراءات اليت تؤثر عل

 ج تشاركية، ومرنة وتكيفّية.�ُ 

5 
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 البحث يف كيفية مجع وحتديد التمويل احلضري الريفي الشامل على حنو فعال للتصدي للفقر، واجلوع وسوء التغذية
كبري على ميكن  • وجيب أن يكون آلليات التمويل واالســـــــــتثمارات اليت تنبثق عن الســـــــــياســـــــــات والتخطيط وتكون ذات بعد إقليمي، أتثري ٌ

يمة ، وجتهيزها، وختزينها، ونقلها، ومعلومات الســـوق والبنية التحتية، مبا يؤدي إىل ســـالســـل قن خالل تنويع إنتاج األغذية مثًال التغذية، م
 إجيابية للتغذية.أقصر مع منافع 

ولية ملعاجلة مش ب األثر التغذوي) أن تتضـــــــمن ُ�ًجااخلاصـــــــة ابلتغذية (مثل مبادرة قوة التغذية، وســـــــندات وضـــــــرائ التمويلوينبغي آلليات  •
 اآلاثر املتعلقة ابلتغذية على امتداد التسلسل الريفي احلضري املتصل.

 

 يف السياسات والربامج لتحسني التغذيةمعاجلة حقوق اإلنسان، واحلساسية البيئية واملشاركة 

ع و إن ترســــــيخ حقوق اإلنســــــان يف عملية صــــــنع القرارات يف املناطق احلضــــــرية والريفية يف جمال التغذية، والنظر يف اآلاثر البيئية ومحاية التن •
تعزيز وإدامة ســـــبل  عن ، فضــــــًال طفال، وابملوارد الطبيعيةالبيولوجي يدعم أهداف عدم إحلاق الضــــــرر ابملســــــتفيدين، وخباصــــــة النســــــاء واأل

 العيش والنظم اإليكولوجية.

 يفيف العالقة بني التنوع البيولوجي، وخدمات النظام اإليكولوجي واملمارســـات الزراعية، من عدســـة التغذية ميكن أن تشـــكل إعادة النظر  •
تمد، على غرار التغذية، ن تعالعديدة اليت جيب أســياق تغري املناخ، منصــًة الســتكشــاف وحتديد التحد�ت والفرص املشــرتكة يف اجملاالت 

 على حنو أكرب إزاء إجراءات التنمية. يمًياإقل �ًجا
 

 دمج التغذية يف سياق الروابط بني املناطق احلضرية والريفية واحلوكمة والتنمية اإلقليمية يف خطة األحباث

لريفي (خباصــة،  يف كيفية عمل حمّددات التغذية يف الفضــاء احلضــري اتّتســم الدراســات عن ســبل العيش احلضــرية والريفية اليت تنظر بعمق  •
ات ذ كيف تقوم األســر إبدارة مواطن الرتابط بني املناطق احلضــرية والريفية أو تتأثر هبا)، وكيف تُقّدم هلا اخلدمات والربامج واالســتثمارات

  حّد كبري.الصلة ابلتغذية أبمهية أساسية الختاذ القرارات اجليدة، وهي غائبة إىل

من امللّح وضـــع أدّلة قائمة على املمارســـة على ســـياســـات وبرامج تنبثق من أحباث متينة وشـــاملة (ابســـتخدام أســـاليب تشـــاركية يف و  •
 أغلب األحيان).
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 ابلتغذية تعلقةامل اإلجراءات تدمج اليت والريفية احلضرية املناطق بشأن التوجيهية املبادئ تنفيذ لتوجيه أدوات وضع

 جيب أن تدمج أدوات التقييم ومواد التعليم اليت يضـــعها بر�مج األمم املتحدة للمســـتوطنات البشـــرية ابلتعاون مع املبادئ التوجيهية بشـــأن •
ثيقة، ويف عمل املتابعة لربط هذه الو الروابط بني املناطق احلضــــرية والريفية التحليالت املتصــــلة ابلتغذية واإلجراءات املوصــــى هبا احملددة يف 

 املبادئ التوجيهية ابلتغذية.

 كذلك، من شأن تطبيق املبادئ التوجيهية بشأن الروابط بني املناطق احلضرية والريفية وأطر التنفيذ املتصلة هبا، مثل التخطيط للسياسات •
من أهداف التنمية املســـــــــــتدامة واخلطوط التوجيهية الدولية بشـــــــــــأن التخطيط احلضـــــــــــري واإلقليمي  11احلضـــــــــــرية الوطنية، وتنفيذ اهلدف 

 أبعاد التغذية يف التوجيهات للحكومات الوطنية والوطنية الفرعية. )، أن يضم أيًضا2015األمم املتحدة للمستوطنات البشرية،  (بر�مج
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