اعالن غالسغوعن الغذاء & والمناخ

تعهدالسلطاتدون الوطنيةلعالج الطوارئالمناخيةمن خاللسياسات
غذائيةمتكاملةوتدعوا الحكوماتالوطنيةبالتحرك.

يجمعهذا اإلعالن جميع انواعوأحجام السلطاتالمحلية-من البلدياتالصغيرةوالمتوسطةإىل
المدنالكبرى ،المقاطعاتوالمناطق ،األقاليم ،الوالياتالفدراليةوالمحافظات -للتحدث بصوتموحد
العماللمشتركودعوة
لتعزيزآليات
مستدامة،
سياساتغذائية
لتجديدالتزاماتهملتطوير
الحكوماتالوطنيةإىل وضعالتغذيةوالزراعةفي قلباالستجابةالعالميةللطوارئالمناخية .تم تقديم هذا
اإلعالن رسمًي ا خالل مؤتمر األطراف  26التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في
غالسكو  ،ويسعى هذا اإلعالن إىل مواصلة التأثير عىل المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ.
 .١قلقونمن أنأزمة كوفيد 19كشفتعنهشاشة انظمتناالغذائية ،وضعف أجزاءكبيرة منسكان المدنوالريف،
.والحاجةالماسة للتأهبوالصمود في مواجهةالصدمات
 .٢االعترافبأن األنظمة الغذائية الحالية تمثل  % 21.37منإجمالي غازاتاالحتباس الحراري ،وهي في قلبالعديد
منالتحديات الرئيسيةالتي واجههاالعالم اليومبما فيذلك فقدانالتنوع البيولوجيوإنهاءالجوع وسوءالتغذية،
.وأزمة الصحة العامةالمتصاعدة
.٣االعتراف أن الديناميكيات غير المستمدة محصورةفي السلسلة الغذائية بأكملها ،وتنبع في المقاماألول
.منالنظم الصناعية للغذاء والزراعية
 .٤االعترافبأنالتفاوتات الشديدة المنتشرةفي جميعأنحاء النظامالغذائي ،تؤثر بشكل غيرمتساوي
علىالمجتمعات بمافي ذلكاألشخاص الذين يعيشون في الفقر ،األشخاص الذين يعانون من العنصرية،
األشخاص النازحينبسبب تغيرالمناخ والصراعات ،األشخاص ذو الوضع القانوني الصعب ،والعديًد من
.االخرين مع ذلًك يتم استغالل العديدمن هؤالء األشخاص في العمل علىالمستوى العالمي
.٥مقتنعين ،إذن ،أن نهج النظم الغذائية الذي يستهدف جميع أهداف التنمية المستدامة هو الوحيد الذي
يتمكن من تحديد نقاط التدخاللفعالة لتسريعالعمل المناخيمع تقديمالعديد منالفوائد المشتركةبما فيذلك
تعزيزالتنوع البيولوجيوتجديد النظاماأليكولوجًي  ،ودور المرونةواإلنصاف فيالوصول إلىالخدمات
.الصحيةواألنظمة الغذائيةالمستدامةللجميع ،وخلق سبل العيش المرنة لعمااللمزارع والتغذية
.٦االعترافبالحاجة إلىاشراك ،جميع أصحاب المصلحةفي النظامالغذائي ،في صنعالقرار منأجل انتقالمستدام
وعادل -بما في ذلك عمال التغذية والمزارعومجموعات المجتمع المدني والباحثين ومجتمعات السكان
األصليين والنساء وخاصة الشباب الذين يعترض مستقبلهم للخطر بسبب تغييرالمناخ وفقدان التنوع
.البيولوجي
 .٧اإلشارةإىل أنالمدن والمناطقتقود الطريقبدمج سياسات واستراتيجيات الغذائيةعىل المستوىالمحلي
للحدمنأثرهاالبيئي ودفعالتغيير اإليجابيبنظام غذائيوضمان قدرأكبر منالصمود فيمواجهة الصدمات.
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.٨البناء علىعدد االلتزاماتالمتعلقة بالسياساتالغذائية الحضاريةواإلقليمية المستدامةالتي قدمتهابالفعل
المدنوالحكومات المحليةواإلقليمي علىمدى العقدينالماضيين والسيما كلمةمنتدى ميدلينالحضري لعام
 2014والميثاق السياسيالغذائي الحضريفي ميالنولعام  ،2015في  2015إعالن سيول ،وجدول األعمال الجديد
.في  ،2016وإعالن في  2019عن مدونةالتغذية الجيدة
 .٩االعتراف بضرورة موائمةاإلجراءات أفقًي ا (عبر مجاالتالسياسة)وعموديًا (بين مستوياتمختلفة مناالدارة)
.لتسريعاالنتقال إلىنظم غذائيةمستدامة
 .١٠التأكيدعىل ضرورة الحكم الشامل لقطاعات متعددةالمستويات والجهات الفاعلة المتعددةللنظم
الغذائيةمن أجلترسيخ نظم غذائية مستدامةوعدالة ،مما يتطلب من الحكوماتالوطنية القيامبدور
.استباقيوتمكيني
.١١االحترافبأن المدنوالمناطق أصبحتطموح تحالف من أجلتنمية نظامغذائي مستدام ،وأن النمو السريع
.للحركة العالميةللمدن والشراكات الغذائية اإلقليميةتوفر الية قوية وفريدة لتنفيذهذه اإلصالحات
 .١٢االحترافبأنه إذا مالم يتم مصاحبة اإلصالحاتالتنظيمية والتشريعيةعىل المستوىالوطني ،فإن تأثيرهذه
.الشركاتوالسياسات سيكوًن محدود
 .١٣نحن القادةالموقعين أدناه والمنتخبينللحكومات دونالوطنية فيضوء نلتزم بتسريعالعمل المناخيمن
خاللبناء وتسهياللتحول المستدامللنظم الغذائية بــــــــ:
 .١٤تطويروتنفيذ سياساتواستراتيجياتغذائية متكاملة كأدوات رئيسيةلمكافحة تغيرالمناخ وتأكيدأن
هذهاألدوات تتبنينهج النظمالغذائية الذييشمل الجهاتالفاعلة بجميعأجزاء السلسلةالغذائية ،وتشمل
مقاييس لتقييمتخفيف انبعاثاتغازات التدفئةمن النظمالغذائية ،فضال عن فرصتعاون وتبادألفصل
.بينالحكومات المحلية
 .١٥الحدمن انبعاثاتغازات االحتباسالحراريمن النظمالغذائيةالحضريةواإلقليميةوفقا التفاقيةباريس وأهداف
التنمية المستدامة ،وبناء أنظمةغذائية مستدامةقادرا علىإعادة بناءالنظم البيئيةوتقديم خدمة غذائيةآمنة
.وصحيةويمكن الوصوإلليها بأسعارمعقولة ومستدامة للجميع
-١٦نداء للحكومات الوطنية لتأسيس سياسات وهياكل داعمة وممكنة عىل مختلف المستويات باشتراك
آليات الحكومة متعددة األطراف ،تسمح بالتنسيق في اتخاذ القرار المتعلق باألنظمة الغذائية .تأيد هذه
).اآلليات صياغة سياسات وطنية شاملة ترفق لمراجعة المساهمات المحددة وطنًي ا (ممو

