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الطهاة

شاركونا سعينا لتوفير مستقبل غذائي أفضل للجميع 
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» يتمتع الغذاء بقدرة هائلة على تغيير حياة 

الناس، وهو السبيل األمثل للوصول إلى 
أكبر عدد من المحتاجين.«
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لم الطهاة تحديدا؟
للطهاة أهمية كبرى في صميم النظام الغذائي العالمي. 

فهم يمثلون صلة الوصل بين المنتج والمستهلك، ويؤثرون على قرارات المنتج واختيارات المستهلك، 
كما ُيسهمون في تشكيل الوعي الغذائي. ويستطيع الطهاة استغالل شبكات عالقاتهم إلطالق 

حوار عالمي حول الغذاء، واإلسهام في تطبيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة )األهداف 
العالمية( في الممارسات اليومية في المطابخ والفصول الدراسية والمجتمعات المحلية.

»يستطيع الطهاة إطالق حوار عالمي 

حول الغذاء واإلسهام في تطبيق 

أهداف التنمية المستدامة لألمم 

المتحدة في الممارسات اليومية«
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The SDG2 Advocacy Hub
The SDG2 Advocacy Hub coordinates global campaigning and advocacy to achieve SDG2: 
To end hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable
agriculture by 2030.

The Hub brings together NGOs, advocacy groups, civil society, the private sector and 
UN agencies to share expertise, ideas, and to collaborate on campaigns so that our 
overall impact as a community of influencers is increased. Formed in 2016, the Hub  
has grown to include over 120 organisations.

With 17 Sustainable Development Goals to achieve by 2030, the Hub offers a new 
game-plan – a way of working that engages a large group of diverse actors to work 
together on SDG2 priorities, while also focusing on individual specialist areas that 
will ultimately help meet the targets.

ما هي طموحاتنا؟
يهدف »مركز مناصرة الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة« إلى إنشاء مجموعة عالمية من الطهاة 

المجهزين بمجموعة تدابير بسيطة، تمكنهم من إحراز تقدم في استدامة األنظمة الغذائية. سيعمل 
المركز على توفير:

خطة عمل تجمع الطهاة
وضع بعض الطهاة مجموعة أدوات لتصنيف األهداف العالمية ضمن 8 مجاالت، وذلك بهدف إطالع 

زمالئهم على التدابير البسيطة الواضحة التي يمكنهم اتخاذها للمساهمة في تحقيق األهداف 
العالمية. وتستند األعمال إلى أساس علمية تضمن مصداقيتها وتحقيقها نتائج مفيدة للبشر وكوكب 

األرض.

شبكة تجمع الطهاة
شبكة إلكترونية تضم طهاة من مختلف أنحاء العالم. تهدف الشبكة إلى مشاركة أفضل الممارسات 

والتجارب والتعاون على تنظيم الفعاليات.

مراكز عمل تجمع الطهاة
تستضيف هذه المراكز فعاليات وورش عمل كما تدعم الجهود المحلية في مواقع مختلفة من أنحاء 

العالم. تؤدي مشاركتكم في تجمع الطهاة والترويج ألنشطته إلى طرح آراء ووجهات نظر جديدة، ما 
يثري الحوار ويعمل على إشراك عموم الجمهور في تغيير األنظمة الغذائية.

تؤدي مشاركتكم في تجمع الطهاة والترويج ألنشطته إلى طرح آراء ووجهات نظر جديدة، ما يثري 
الحوار ويعمل على إشراك عموم الجمهور في صناعة مستقبل غذائي أفضل. 

“مركز مناصرة الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة” 
يتولى “مركز مناصرة الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة” تنسيق حمالت المناصرة العالمية 

لتحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة، بما يتضمن القضاء التام على الجوع وتحقيق األمن 
الغذائي، وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة بحلول عام 2030.

يجمع المركز منظمات غير حكومية ومجموعات للمناصرة، وفاعلين من المجتمع المدني والقطاع 
الخاص ووكاالت تابعة لألمم المتحدة، بهدف تبادل الخبرات واألفكار وإطالق حمالت تزيد من تأثير 

مجموعتنا. تأسس المركز عام 2016 ليضم اليوم أكثر من 120 مؤسسة.

يقدم المركز خطة عمل تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وذلك عبر 
استراتيجية جديدة تتيح إشراك مجموعة أكبر من مختلف الجهات الفاعلة لتحقيق أولويات الهدف 

الثاني من أهداف التنمية المستدامة، مع تركيز كل فرد على تخصصه المباشر بما يحقق الُمخرجات 
المنشودة في نهاية المطاف.

سيوفر التجّمع منصة لربط الطهاة 
ببعضهم، وتعزيز جهودهم وتسليط 
الضوء على دورهم في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.  
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كيف بدأ األمر؟
شارك أكثر من 130 طاهيا من 38 دولة في إنشاء تجمع 

الطهاة، وقد استعملنا التوعية عبر اإلنترنت وأقمنا سلسلة من 
ورش العمل للوصول إلى هذه النتيجة.  

من الطهاة وإليهم. يناقش التجمع قضايا النظام الغذائي التي يهتم الطهاة بمعالجتها. جرى تقديم 
تجمع الطهاة في يوم األغذية العالمي بأكتوبر 2017، مدعوما بالعديد من أنشطة وسائل التواصل 

االجتماعي التي اَطلع عليها أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء العالم.  لبدء نقاش عالمي 
حول الغذاء، وتطبيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة )األهداف العالمية( في الممارسات 

اليومية في المطابخ والفصول الدراسية والمجتمعات المحلية.

كلما زاد عدد الطهاة المشاركين في التجمع، زاد تأثير أنشطتنا وانتشارها، فللطهاة أهمية كبرى في 
صميم النظام الغذائي. كما تؤدي زيادة مشاركة الطهاة في مجموعتنا إلى وصولنا لشبكة أوسع من 

المزارعين والموردين والعمالء والمطاعم، بما يمثلونه من أهمية لتحقيق مستقبل غذائي أفضل.
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من الطهاة وإليهم
اآلثار المترتبة على الغذاء الجيد

“ال شك أن الغذاء لغة عالمية تفهمها جميع الشعوب. تستطيع االستمتاع بوجبة جيدة، بغض النظر 
عن جنسيتك أو موطنك. يمنح الغذاء السعادة، مع نكهات جديدة وأطباق غير مسبوقة ترسم البسمة 

على الوجوه. لم ُيشعرني الطبخ بالملل ولو مرة واحدة. إنها دوما مغامرة جديدة." الطاهي لويجي 
كاروال )إيطاليا(

 
“يمكنني تقديم تجارب ولحظات جديدة تلهب المشاعر، وهذا أكثر ما أحبه في عملي. أيضا، أستطيع 

التعبير عن شخصيتي وإظهار مشاعري واألصول التي قدمت منها. بل إن بإمكاننا اليوم استعمال 
الطهي لتحقيق تأثير اجتماعي داخل بالدنا وفي جميع أنحاء العالم.“

الطاهية مايرا فلوريس )بيرو(

“يتمتع الغذاء بقدرة هائلة على تغيير حياة الناس، وهو السبيل األمثل للوصول إلى أكبر عدد من 
المحتاجين.” 

الطاهي ديفيد هيرتز )البرازيل( 

دور الطهاة
“أن نكون في طليعة المنظومة الغذائية، بدءا من الممارسات الزراعية ومرورا باإلنتاج إلى وعي 

المستهلك وتفضيالته.”
الطاهي روبرت بوالنوس )الفلبين(

“يؤدي الطهاة عملهم من نقطة تتقاطع فيها العديد من جوانب النظام الغذائي، وهو ما يمنحنا 
منظورا فريدا حول العديد من القضايا التي نواجهها. نعمل مع العديد من المنتجين والمستهلكين 

والموزعين، إضافة لزمالئنا الطهاة وغيرهم من الجهات الفاعلة في المنظومة الغذائية، وهو ما يتيح 
لنا معرفة المزيد عن الغذاء وكيفية التعامل معه. إن نقاشنا المستمر مع هذه الجهات والتعلم من 

خبراتها ومن ثم التأثير عليها، هو ما يمكننا من إحداث تأثيرات مدهشة.” 
الطاهي إيفان هانزور )الواليات المتحدة األمريكية(  

“أرى أن دور الطهاة هو اتباع األسلوب األكثر مسؤولية أثناء العمل، إذ إن المنظومة الحالية تؤثر 
الراحة على غيرها من االعتبارات الهامة. شراء البروكلي الكيني أسهل من التوجه إلى المزارعين 

المحليين لسؤالهم عن ما يجب أن نطهو هذا الشهر” 
الطاهي جوناثان هوب )المملكة المتحدة(  

“كيف لنا توفير الغذاء لجميع البشر حاضرا ومستقبال وفي نفس الوقت الحد من اآلثار على
المنظومة الغذائية”

الطاهي بين تاملين )المملكة المتحدة(  
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خطة عمل
تجّمع الطهاة 

أمكننا تصنيف األهداف العالمية الـ17 في ثمانية مجاالت مثلت أكبر اهتمامات الطهاة، وذلك بالتعاون 
مع أكثر من 130 طاهيا من 38 دولة. أعدَّ فريقنا مجموعة من التدابير اإلرشادية التباعها في كل 

مجال، ما يوفر فكرة عن أهمية دور الطهاة في تحقيق األهداف العالمية. وأبرزنا األهداف العالمية 
األكثر ارتباطا بكل مجال. وبسبب ارتباط التدابير ببعضها، كما هو الحال مع األهداف، غالبا ما يؤدي 

إحراز تقدم في واحد من المجاالت إلى تعزيز التقدم في مجاالت أخرى.

كلما زاد عدد الطهاة المشاركين في التجمع، زاد تأثير أنشطتنا وانتشارها، إذ يتربع الطهاة في صميم 
النظام الغذائي. إضافة لذلك، تؤدي زيادة مشاركة الطهاة في مجموعتنا إلى وصولنا لشبكة أوسع 
من المزارعين والموردين والعمالء والمطاعم، بما يمثلونه من أهمية لتحقيق مستقبل غذائي أفضل.

حماية التنوع البيولوجي وتحسين معايير رعاية الحيوان 

احترام الموارد الطبيعية والحد من الهدر

التركيز على المكونات النباتية

التوعية بشأن سالمة الغذاء والنظم الغذائية الصحية 

إتاحة األطعمة المغذية للجميع وبأسعار مناسبة  

مكونات تراعي االعتبارات البيئية

االستثمار في سبل العيش

االحتفاء باألغذية المحلية والموسمية
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»ترتبط التدابير ببعضها، كما هو الحال 
مع األهداف، وغالبا ما يؤدي إحراز تقدم 
في واحد من المجاالت إلى تعزيز التقدم في 

مجاالت أخرى.«

8 



1
مكونات

تراعي االعتبارات
البيئية  

كيف يمكنك المساهمة من داخل مطبخك؟

تعرف على المكونات التي تستعملها.
• كيف تجري زراعة هذه المكونات أو تربيتها أو الحصول عليها؟ اختر المكونات التي ال تؤثر سلبا على 

البيئة.

أحِسن استخدام قوتك الشرائية. 
• اختر الموردين والمنتجين اللذين يلتزمون باالستدامة. ال تشتر إال ممن يعتمد نفس المبادئ.

كن القدوة.
• ادعم المكونات المستدامة ومنتجيها في قوائم الطعام وداخل المطعم.

ما الذي يمكنك طلبه من اآلخرين؟

• مناصرة الجهود الحكومّية، بما يشمل 
السياسات والمبادرات، التي تدفع نحو التحّول 

إلى الزراعة المستدامة.

• مناصرة الجهود الحكومية الهادفة لاللتزام 
بمؤشر أهداف التنمية المستدامة 2.4.1، والذي 

يتطلب “تخصيص نسبة من األراضي الزراعية 
ألغراض الزراعة المنِتجة والمستدامة.”

• مناصرة جهود حماية التربة.

»اختر الموردين والمنتجات 
التي تلتزم باالستدامة«
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حبوب لذيذة
ومقاومة لتغيرات المناخ

 دورة غذائية إيجابية

تعرف الطاهي علي الرتيست، عبر الصندوق 
الدولي للتنمية الزراعية، على واحد من أنواع 

الحبوب التي تنمو في كينيا، والمعروفة باسم 
“السورغم”. وال تقتصر أهمية هذه الحبوب على 

المطبخ الكيني فقط، بل تشكل أيضا ركيزة 

ُيعتبر الطاهي مانجيت جيل مناصرا قويا للتحول 
إلى المصادر المستدامة، كما ُيناصر اضطالع 

الطهاة بدور أكبر في تحسين الممارسات 
الغذائية من المزرعة وحتى المستهلك. يستطيع 

الطهاة تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل 
الموسمية وتنويع المحاصيل، وذلك عبر العمل 

عن كثب مع الموردين وتجهيز قوائم طعام 

الطاهي علي

الطاهي مانجيت
»ُيعتبر الطاهي مانجيت جيل 

مناصرا قويا للتحول إلى 
المصادر المستدامة.«

لمستقبل البالد باعتبارها حبوبا مقاومة لتغيرات 
المناخ تتطلب القليل من إمدادات المياه. تعلم 
الطاهي علي، أثناء تواجده بمدينة موينجي، 
كيفية زراعة السورغم ومعالجتها وتحضيرها، 

وذلك بمساعدة صغار المزارعين المحليين. يتطلع 
علي حاليا إلى دعم هذه الحبوب والترويج لها 

على قوائم طعامه. 

تدعم المنتجات المتاحة. يؤدي ذلك إلى إيجاد 
دورة غذائية إيجابية ضمن النظام الغذائي تبدأ 

في المزرعة ثم إلى المطبخ فالمستهلك ثم 
تعود إلى المزرعة مرة أخرى. يستفيد الجميع 

من المصادر المستدامة، إذ تعزز األمن الغذائي 
ونتائج التغذية كما تدعم البيئة، بل وتحّسن من 

نكهة الغذاء.   

10 



2
حماية التنوع 

البيولوجي وتحسين  
معايير رعاية الحيوان

كيف يمكنك المساهمة من داخل مطبخك؟

كن القدوة. 
• حافظ على التنوع الغني لإلمدادات الغذائية الطبيعية على مستوى العالم، عبر استخدام أنواع 

مختلفة من النباتات والحبوب والبروتينات. ادعم السالالت “البرية” وتجنب منتجات الزراعة األحادية.

كن القدوة. 
• استفد من قوائم الطعام والمطعم لرفع الوعي بأهمية بيض الدجاج الحر والمصادر المستدامة 

للثروة السمكية، وضرورة رعاية الثروة الحيوانية بصورة سليمة.

أحِسن استخدام قوتك الشرائية. 
• اختر الموردين الذين يلتزمون بأعلى معايير رعاية الحيوان. تجنب التعامل مع شركات اإلنتاج الضخم 

للثروة الحيوانية.

أحِسن استخدام قوتك الشرائية. 
• ال تتناول من األسماك والكائنات البحرية إال الوفير منها الذي يأتي من مصادر مستدامة.

ما الذي يمكنك طلبه من اآلخرين؟

• مناصرة تنوع المحاصيل والسالالت على 
الصعيدين الوطني واإلقليمي.

• مناصرة جهود التخلص من المبيدات الزراعية، 
مثل النيونيكوتين الذي يقتل النحل.

• مناصرة رفع المعايير الوطنية لرعاية الثروة 
الحيوانية.

»حافظ على التنوع الغني لإلمدادت الغذائية 
الطبيعية التي تميز كوكب األرض«
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حركة المأكوالت البحرية 
المستدامة

يشارك الطاهي وليام في فريق عمل الوشاح 
األزرق التابع لمنظمة “سي فود ووتش”، وهي 

منظمة ُتعنى بدعم حركة المأكوالت البحرية 
المستدامة. ُيناصر الطاهي وليام فريق عمل 

الوشاح األزرق داخل المطبخ وخارجه، حيث ُيطلع 
الناس على ضرورة اتباع نمط استهالك مستدام 

للمأكوالت البحرية، والترويج لتحسين اإلدارة 

االتحادية لمصائد األسماك. يرى الطاهي وليام 
ضرورة إطالع الناس على مصادر مأكوالتهم 

البحرية، ووجوب معرفتهم المزيد عن مجالس 
السياسات الغذائية في مجتمعاتهم. ُيوصي 

الطاهي وليام ببعض البرامج التي تشجع 
المصادر المستدامة للمأكوالت البحرية، وهي 

“فيش شويس”، و”جيمس بيرد فونداشن إمباكت 
بروغرام”، و”شيفز كوالبوريشن آند سي فود 

ووتش”.

»يشارك الطاهي وليام في فريق 
عمل الوشاح األزرق التابع 

لمنظمة »سي فود ووتش«، 
وهي منظمة ُتعنى بدعم حركة 

المأكوالت البحرية المستدامة.

الحبة “المعجزة”
تتميز حبوب فونيو ذات الطعم اللذيذ بأهمية 

تاريخية للمطبخ الغرب أفريقي. ومع ذلك، جرى 
استبدالها بحبوب مستوردة. لذا يدعم الطاهي 

بيير ثيام زراعة “الحبة المعجزة” واستهالكها. إنها 
الحبة الغنية بالمغذيات الدقيقة، والتي يمكن 
زراعتها في تربة فقيرة ورغم قلة المياه. أيضا، 

ساهم الطاهي بيير في إنشاء سلسلة توريد 

الستدامة إنتاج هذه الحبوب وتجهيزها، وربط 
مزارعي الفونيو باألسواق. يؤدى تعزيز اإلنتاج 
اإلقليمي لهذه الحبوب المتكيفة مع تقلبات 

المناخ إلى الحفاظ على التنوع الحيوي الغني 
في تلك المنطقة، كما يعمل على تحسين 

الصحة وسبل العيش في الوقت ذاته.

الطاهي وليام
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3
االستثمار

في سبل العيش
كيف يمكنك المساهمة من داخل مطبخك؟

تعرف على المكونات التي تستعملها. 
• ما الجهة المسؤولة عن زراعة المكونات وحصادها والحصول عليها وتغليفها؟ كيف تصل هذه 

المكونات إلى مطبخك؟ تحقق من الرحلة التي تقطعها هذه المكونات من المزرعة وحتى المستهلك. 
اختر المكونات التي يقل فيها عدد الوسطاء بينك وبين المزارع.

أحِسن استخدام قوتك الشرائية. 
• اختر المنتجات المسّعرة بإنصاف لتوفير سبل عيش كريمة للمزارعين.

أحِسن استخدام قوتك الشرائية. 
• ادعم محاوالت المزارعين لدخول األسواق عبر الشراء من صغار المنتجين.

كن القدوة.  
• ادفع أجورا عادلة، وتأكد من تكافؤ الفرص وتوفير التدريب داخل مطعمك.

انشر الخبر.   
• ادعم تمكين المرأة في مختلف مستويات القطاع نظرا لما تواجهه من تقصير في خدمتها وتمثيلها. 

وادعم النساء العامالت في المزارع وقطاعات اإلنتاج والطهي.

ما الذي يمكنك طلبه من اآلخرين؟

• دفع وتأييد الجهود الحكومّية لتحفيز التحّول 
إلى الزراعة المستدامة عبر السياسات والمبادرات 

الكفيلة بحماية اإلنتاجية وسبل العيش.

• دفع وتأييد التكامل الرقمي والمالي للمزارعين، 
ودعم االبتكارات والمبادرات التقنية التي تمّكن 

الزراعة المستدامة..

»اختر المنتجات المسّعرة بإنصاف 

لتوفير سبل عيش مجدية للمزارعين«
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قائمة طعام للمنتجين
افتتحت الطاهية كاميال سيدلر مطعم غوستو 

في ال باز لالحتفاء بالمنتجات الزراعية في بوليفيا، 
ودعم العاملين في المنظومة الغذائية. وُيعنى 

المطعم بتكييف قائمة مأكوالته بما يالئم 

المكّونات المحلّية المتاحة، ما يساعد في تعزيز 
المنتجات اإلقليمية المتنوعة ويشكل سوقا 

للمنتجين المحليين.
»يعّدل المطعم قائمة 

مأكوالته وفقا للمكّونات 
المحلّية المتاحة«

الطاهية كاميال

مجتمع لألغذية الحقيقية
تمّثل “فود سبيس” شركة تجمع بين أجواء 

المطاعم والمقاهي في إيرلندا، وتولي األهمّية 
للمنتجات الطازجة والموسمّية. وتهتم “فود 

سبيس” ببناء عالقات مع المنتجين والمزارعين 
المحليين ممن ُيعنون بالمنتجات الطازجة 

والموسمية التي يتم إنتاجها وفقا للممارسات 
األخالقية والمستدامة. ويتمثل واحد من المبادئ 

الرئيسية للمؤسسة في “الوالء للبيئة المحلية” 
وتشجيع التوريد المحلي للمنتجات الطازجة 

ضمن دائرة نصف قطرها 50 ميال في المناطق 
الريفية، و100 ميال في المناطق الحضرية. 

ومن شأن سياسة التوريد المحلّية هذه توفير 
مكّونات شهّية تدعم المجتمع المحّلي. وبنت 

“فود سبيس” مجتمعا يضم أشخاصا يتشاركون 
التفكير والشغف تجاه األغذية الحقيقية، ويدعم 

المنتجين المستدامين الذين يساهمون في 
تحقيق ذلك.
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4
احترام الموارد 

الطبيعية والحد
من الهدر  
كيف يمكنك المساهمة من داخل مطبخك؟

كن القدوة.  
• الفصل، والمراقبة وتحديد األهداف للحد من هدر األغذية. إدارة عمليات السالمة الغذائية وتواريخ 

االستخدام تجّنبا للهدر.

كن القدوة.  
• تخطيط طلبات األغذية وقوائم المأكوالت للحد من هدر األغذية. توفير حصص بأحجام صغيرة.

كن القدوة.  
• استخدم المكّون بأكمله، وادعم سلوكيات تناول الطعام بالكامل. كن مبدعا؛ اعتمد عمليات التخليل 

والحفظ والتجفيف والتبريد.

أحِسن استخدام قوتك الشرائية.   
• تواصل مع الموردين والمنتجين للمساعدة في استخدام المنتجات الفائضة ضمن قوائم الطعام.

كن من أبطال الغذاء في المجتمع. 
• أِعد توزيع فائض الغذاء عبر المشاركة المجتمعية وبرامج بنوك الطعام أو تطبيقاتها.

كن القدوة. 
• ُكن ممن يتعاملون مع الموارد بكفاءة. أِدر عمليات استهالك المياه والطاقة لخفض التكاليف 

وحماية البيئة.

كن القدوة. 
• حّول النفايات بعيدا عن مكب النفايات. تعّرف على طرق تحويل مخلفات الطعام إلى سماد أو غاز 
حيوي. فكر في تعويض الكربون المستخدم في مطعمك، أو التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة 

مثل األلواح الشمسية.

أحِسن استخدام قوتك الشرائية.   
• تعاون مع المنتجين والموردين تجّنبا للوازم التغليف الزائدة. استخدم عبوات معاد تدويرها، وقابلة 

إلعادة التدوير وقابلة للتحلل.

ما الذي يمكنك طلبه من اآلخرين؟

• دعم وتأييد المنتجين وتجار التجزئة لالنضمام 
إلى مبادرة “أبطال 12.3” والمساعدة في تحقيق 
الهدف العالمي 12.3 بشأن التعامل مع مخلفات 

الطعام.

»تعاون مع المنتجين والموّردين 
تجّنبا للوازم التغليف الزائدة«
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األغذية المعاد توجيهها

مطعم خال من النفايات

اعرف أكثر عن هدر الطعام

يعتمد مطبخ ومطعم تريدويلز على العديد من 
استراتيجيات إدارة النفايات. ويعمل الموّردون 

على توصيل األغذية يوميا إلى المطعم، ما 
يساعد في الحّد من تلف الطعام. يعتمد الطهاة 

على أساليب إلعادة توظيف المنتجات - في إطار 
عملية مستمّرة إلعادة تصّور االستخدام المحتمل 

لألغذية. وعلى سبيل المثال، يتم تجميد بقايا 
األسماك حتى الوصول إلى كمية جيدة تكفي 

لتحضير كعك السمك وإضافتها ضمن قائمة 

يعتبر الطاهي جاستن هورن من أشد مؤيدي 
التخلص من انتاج النفايات؛ ويؤمن أن العيش 

المستدام ال يتطلب التضحية بالجودة. وقد 
ترجم الطاهي جاستن هذا التفكير إلى واقع 
عبر تأسيس أول مطعم عضوي ونباتي في 
لندن ال ينتج نفايات تحت اسم “تايني ليف”. 

ويسعى “تايني ليف” الستعراض إمكانات 
المأكوالت والطهي عند اتباع أسلوب ُيعنى 

باإلبداع واالستدامة. ويتولى موّردون محلّيون 
لألغذية توفير المكونات الغذائية الفائضة بدال 
من التخلص منها، واستخدامها لتحضير أطباق 

في المملكة المتحدة، تبلغ التكلفة السنوية 
لنفايات قطاع األغذية والضيافة 2.5 مليار 

جنيه إسترليني. ويتم التخلص من نحو 920 
ألف طن من الطعام - تعادل 1.3 مليار وجبة - 

سنويا بالرغم من إمكانية تناول ثالثة أرباع هذه 
الكمية. وبفضل أعمالها في مجال الخدمات 

الغذائية، تساعد “يونيليفر فود سولوشنز” 

المأكوالت. وتجري دعوة رواد المطعم ألخذ بقايا 
وجباتهم معهم إلى المنزل، بدال من رميها في 

النفايات. إضافة إلى ذلك، وضع مطعم تريدويلز 
استراتيجيته الخاصة إلدارة النفايات، حيث يجمع 

المزارع مخلفات األغذية من المطعم، الستخدامها 
في زراعة منتجات للمطعم في قطعة أرض 

صغيرة. ويخفض تريدويلز من استخدام المياه 
بإجراءات بسيطة مثل تقليل استخدام اآلالت 

التي تحتاج المياه في عملها إلى الحد األدنى.

صحية قوامها الخضراوات بشكل رئيسي. ويأمل 
الطاهي جاستن أن يتمكن مطعمه من التعريف 
بممارسات قطاع التغذية المعنية بإدارة األغذية، 

ولفت االنتباه إليها وتغييرها. وفي المستقبل، 
يعمل الطاهي جاستن على إنشاء مطعم قائم 

على االقتصاد الدائري للمزارع الرأسية، بحيث 
يزرع منتجاته ويولد طاقته الخاصة. وسُيعنى 

المطعم بحصد االنبعاثات الناتجة عن المطعم 
الستخدامها في المزرعة وتحويل نفاياته 

الغذائية إلى طاقة.

الطهاة ومتعهدي الطعام في الحد من مخلفات 
الطعام، ومعرفة مقدار المال الذي يمكن 

ادخاره في هذه العملية. أطلقت “يونيليفر فود 
سولوشنز” أداة “اعرف أكثر عن هدر الطعام” 

في المملكة المتحدة عام 2013، وتتيح للطهاة 
تتّبع ومراقبة وتقليل هدر الطعام في مواقع 

متعددة.

الطاهية  شانتيال

الطاهي  جاستن

»تعمل أداة  "اعرف أكثر 
عن هدر الطعام" على 

مراقبة مخلفات الطعام 
وتتبعها لتحديد مكان ووقت 

إنتاجها«.

16 



5
احتفاء

باألطعمة الموسمية 
والمحّلية  

كيف يمكنك المساهمة من داخل مطبخك؟

أحِسن استخدام قوتك الشرائية.    
• اشتِر األغذية المنتجة محليا في موسمها. تجنب األغذية المشحونة جوا.

كن من أبطال الغذاء في المجتمع. 
• المنتجين المحليين واألساليب التقليدية إلى قوائم المأكوالت والمطاعم التابعة لك.

كن من أبطال الغذاء في المجتمع.   
• تواصل مع مجتمعك المحلي - اعمل مع المدارس لتعريف األطفال بالمأكوالت المغّذية، وكيفية 

طهيها.

كن من أبطال الغذاء في المجتمع.  
• ُكن حلقة الوصل بين المنتجين والمستهلكين. ساعد في تعريف الناس باألماكن التي يأتي منها 

طعامهم عبر دعم المزارعين وتقريبهم من المطاعم ورّوادها. نّظم فعاليات الستقطاب الناس - صغارا 
وكبارا - إلى األغذية الجيدة.

كن من أبطال الغذاء في المجتمع.  
• رّوج لحدائق المطابخ والزراعة الحضرية. شجع الناس على البدء بزراعة طعامهم الخاص.

ما الذي يمكنك طلبه من اآلخرين؟

• دعم وتأييد مؤسسات القطاع العام 
والسلطات المحلية لشراء األغذية المحلية 

والموسمية.

»رّوج لحدائق المطابخ والزراعة 
الحضرية«. »شّجع الناس على 

البدء بزراعة طعامهم«
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شراكة عبر المواسم

شبكة أغذية بديلة

تركز فلسفة بورتالند الغذائية على تحديد أفضل 
الموردين المحليين والعمل معهم في المواسم. 

وتلتزم بورتالند بالمساعدة على تجّنب الهدر 
الغذائي عبر تعديل قوائم المأكوالت لتشمل 
المنتجات المتاحة. ويجري العمل على تحقيق 

هذه الرؤية عبر المحادثات المستمرة بين الطهاة 
والمنتجين، واعتمادا على شركة “فود تشين” 

  افتتح الطاهي آرثر بوتس داوسون “بيبلز 
سوبرماركت” في لندن عام 2011 لتوفير 

“شبكة بديلة لشراء األغذية” والسماح للناس 
باتخاذ قراراتهم الغذائية الخاصة. ويربط المتجر 

)FoodChain( التي تربط بين الطهاة من جهة، 
وصغار المزارعين المستقلين والمنتجين من 

جهة أخرى. وبصفتها عملية رقمية، يسهل ربط 
الموّردين الجدد وتعليم كوادر العمل حول كيفية 

استخدام األداة. ولتعريف عمالئهم حول مدى 
أهمية المنشأ، ُتبرز “بورتالند” الحكايات الخفية 

وراء أطباقهم ومكّوناتها.

بين المجتمعين الحضري والزراعي المحلي، 
ويعمل على تخزين منتجات من موردين محليين 
موثوقين وملتزمين بإنتاج منتجات عالية الجودة، 

وصديقة للبيئة حيثما أمكن ذلك.

»تحّدد بورتالند أفضل 
الموردين المحليين وتتعامل 

معهم في المواسم«

الطاهي   آرثر
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6
التركيز على

المكّونات
النباتّية  

كيف يمكنك المساهمة من داخل مطبخك؟

كن القدوة.  
• حّول الخضار والفاصولياء والبقوليات إلى مكّون رئيسي في أطباقك. استخدم كميات أقل، 

ونوعيات أفضل، من اللحوم.

كن القدوة.  
• ادعم البروتينات نباتية المصدر في المطاعم وقوائم المأكوالت التابعة لك. كن مبدعا في 

وصف األطباق القائمة على الخضار. تجنب استخدام كلمات قد تكون غير مشجعة للبعض مثل 
“نباتي” و”نباتي صرف”.

ما الذي يمكنك طلبه من اآلخرين؟

• تأييد تحديث جميع تدريبات الطهاة بما في 
ذلك الترويج لألطباق القائمة على النباتات.

     »كن مبدعًا. حّول الخضار 

والفاصولياء والبقوليات إلى مكّون 
رئيسي في أطباقك«   
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»نتعاون مع طهاتنا إلبداع 
أطباق قائمة على النباتات 

شهّية ومتوازنة«

»يجب أن تكون األطباق 
التي القائمة على النباتات 

في المقدمة - فهي 
أكثر جاذبية وشهية 

ومالئمة.«

االحتفاء باألطباق
القائمة على النباتات

يحتل سكوت جيامباستياني، رئيس طهاة 
البرنامج العالمي ومدير العمليات المعنية 

بالغذاء في جوجل، مكانة رائدة في مجال تناول 
المأكوالت القائمة على النباتات عبر العمل مع 
شبكته العالمية من الطهاة على إبداع قوائم 

مأكوالت تضم أطباقا شهية وصحية ومستدامة 
من مكونات يسهل إيجادها. وبحسب معهد 

الطهو األمريكي، يعرف مفهوم “األطباق القائمة 
على النباتات” بأنه:

 
“من أنماط الطهي وتناول الطعام التي تركز 

وتحتفي - دون أن تقتصر على - األغذية 
ذات المنشأ النباتي، بما في ذلك الفواكه 
والخضراوات؛ والحبوب الكاملة؛ البقوليات 

ومأكوالت الصويا؛ والزيوت النباتية؛ والبذور 
والمكسرات؛ واألعشاب والتوابل؛ وبشكل يعكس 

مبادئ الصحة والسالمة القائمة على األدلة”. ويوضح سكوت أن فلسفة األطباق القائمة 
على النباتات تتمثل في نقل الناس على طول 
سلسلة متصلة لتناول قدر أقل من اللحوم في 

األسبوع )وهو أمر رائع لصحتنا وصحة البيئة( عبر 
قوائم مأكوالت متوازنة، والتحكم في الحصص 
والتحول نحو تناول لحوم الحيوانات “ذات العدد 

األقل من األرجل” - أي من اللحم االحمر إلى 
الدجاج ومن ثم المأكوالت البحرية وصوال إلى 

االستمتاع بمزيد من العدس وغيره من األغذية 
القائمة على النباتات.

نصائح الطاهي

 نكهات صارخة مع مفعول صّحي كامن  
إتقان الطهي النباتي أمر صعب، وال 

ُيدّرس عادة للطهاة المبتدئين، حتى اآلن:

• يجب أن يطّور الطهاة مهاراتهم في 
طهي مجموعة أكبر من المكونات النباتية 
بأكثر الطرق المفضلة، واعتمادا على كل 

التقنيات الكالسيكية والمبتكرة لجعل 
األطباق القائمة على النباتات هي الخيار 

األفضل.

• ليكن الخيار األفضل هو الخيار األسهل: 
يجب أن تكون األطباق القائمة على 

مكونات نباتية في المقدمة - أول أطباق 
يراها العميل، مع االرتقاء بمستوى فنون 

التقديم واللذة والمالءمة، وأن يحتفي 
ويتحدث عنها متخصصو الطهو لدينا

• استخدم عناوين وصفية لألطباق

• استخدم لغة “جذابة”

• سلط الضوء على المكونات وأساليب 
الطهي الفريدة

• احتفي بما يحويه الطبق بعيدا عما 
ال يحويه. تجّنب استخدام مصطلحات 

مثل صحي، ودهون منخفضة، ونباتي 
صرف، ألنها ال تولد التشويق في نفوس 

الجمهور الذي تتطلع إلى استقطابه

• اسرد قصة شخصية، أو استخدم 
أدوات الوصف الثقافية مثل حساء خضار 

توسكان الصيفي بوصفة الجدة، أو 
طاجن الباذنجان المغربي
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7
التوعية بشأن سالمة 

الغذاء والنظم 
الغذائية الصحّية  

كيف يمكنك المساهمة من داخل مطبخك؟

كن القدوة.  
• استعرض أفضل الممارسات في مجال السالمة الغذائية، والمواد المسببة للحساسية والتغذية 

في مطابخك وعبر قوائم المأكوالت.

كن من أبطال الغذاء في المجتمع. 
• ادعم التعليم الغذائي الجيد للجميع - للشباب والكبار. تطوع لتعليم صفوف طهو المواد المغذية 

في واحدة من المدارس أو المراكز االجتماعية أو دور الرعاية.

ُكن من أبطال الغذاء في المجتمع.
• عّرف رواد المطاعم بمدى أهمية تناول نباتات متعددة األلوان. وشارك وصفات الطعام القائمة 

على النباتات.

انشر الخبر. 
• استخدم فعاليات سنوية مثل اليوم العالمي للطهاة )20 أكتوبر( واليوم العالمي للغذاء )16 

أكتوبر( والعطالت المحلية لإلبداع وإشراك الناس في الطهي الصحي.

انشر الخبر. 
• استخدم التكنولوجيا كأداة لتعليم اآلخرين. وذلك عبر إعداد مقاطع الفيديو، وإجراء بث عبر اإلنترنت، 

والحمالت اإللكترونية.

ما الذي يمكنك طلبه من اآلخرين؟

• دعم وتأييد تحديث مناهج الطهي لتشمل 
التدريب على كيفية دمج التغذية الجيدة 

واالستدامة في الوجبات.

»عّرف رواد المطاعم بمدى أهمية 
تناول نباتات متعددة األلوان«
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“كوسينا كون كوسا”
فريق من ثمانية طهاة بيروفيين، من بينهم بالميرو 

أوكامبو، وفرانسوا روبليس سيرنا، وخورخي 
لويس ماتزودا يينو، يعمل على التوعية بالجوع 

والنظم الغذائية الصحية مع عرض تلفزيوني 
بعنوان “كوسينا كون كوسا”. يهدف البرنامج 

إلى استعراض الطهو المغذي بتكلفة ميسورة، 
والذي يمكن لجميع البيروفيين الوصول إليه. 

في كل حلقة أسبوعية، يسلط طاهي مشهور 

الضوء على مشكلة غذائية عبر العيش مع عائلة، 
ومساعدتها في الطهي بشكل مغذ. ويزور 

الطهاة مختلف مناطق البيرو إلعداد وصفات 
مع المجتمعات المحلية التي تعالج مشاكلهم 

الغذائية بالتحديد. وعبر استخدام التقنية، يتمكن 
هؤالء الطهاة من إيصال التوعية الغذائية إلى 

الماليين.

الطاهي   بالميرو 

»بشكل أسبوعي، يسلط 
"كوسينا كون كوسا"  الضوء 

على مشكلة غذائية عبر 
طهاة مشاهير«
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8

»اجتمع المجتمع المحلي معا 
لدعم هذا المشروع واالضطالع 

بمسؤوليته«

إتاحة
األطعمة المغذية 

للجميع وبأسعار 
مناسبة   

كيف يمكنك المساهمة من داخل مطبخك؟

كن من أبطال الغذاء في المجتمع. 
• ادعم المبادرات التي توفر إمكانية الوصول إلى الوجبات الغذائية في مجتمعك - سواء كان ذلك 

في مطبخ الفقراء أو بنك الطعام أو مشروع البستنة المجتمعية.

انشر الخبر. 
• ساعد في التوعية عن مكونات الوجبة المغذية، وكيفية الطهي بشكل جيد ضمن ميزانية معقولة.

انشر الخبر. 
• بناء مجتمع طهاة حول العالم لمشاركة القصص وأفضل الممارسات والدروس المستفادة عن 

كيفية ضمان إمكانية الوصول إلى الطعام الجيد وتوفيره بأسعار مناسبة للجميع.

انشر الخبر. 
• ساعد في التوعية بمكونات الوجبة المغذية، وكيفية الطهي بشكل جيد ضمن ميزانية معقولة.

ما الذي يمكنك طلبه من اآلخرين؟

• دعم وتأييد الحكومات للعمل على تحقيق 
تعّهداتها بشأن التغذية العالمية.

• دعم وتأييد شركات األغذية والمشروبات 
لوضع أهداف من شأنها تحسين الحالة الغذائية 
للمنتجات، والقدرة على تحمل تكاليف الخيارات 

المغذية.
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الطاهي  ديفيد 

يستعمل الطاهي كريستيان 
المكونات المحلية لتجهيز 

غداء مميز للعديد من 
الطالب داخل مدارسهم.

وجبات صحّية للمدرسة

نظام غذائي شامل

في إطار حملة “صحي وغير جائع” التي أطلقها 
برنامج الغذاء العالمي، شارك الطاهي كريستيان 

آبيغان في فعالية للتوعية بمشروع “بروجي 
اليت” في دوري، بوركينا فاسو. ويقّدم المشروع 
دعمه لمنتجي األلبان المحلّيين لتوفير منتجاتهم 

لبرامج التغذية المدرسّية. وقد تضافرت جهود 
المجتمع المحّلي لدعم هذا المشروع واالضطالع 

في عام 2006، قرر الطاهي ديفيد هيرتز 
التخلي عن عمله في واحد من مطاعم ساو 

باولو، وحّول مطبخه إلى مكان لتعليم أساليب 
الطهي للشباب من العائالت ذات الدخل 

المنخفض. وتطّور الحلم الجريء والمبتكر إلى 
ما أصبح اليوم معروفا باسم “جاستروموتيفا”. 

وبفضل التدريبات المهنية للطهي في المطبخ، 
ودروس ريادة األعمال، وتعليم شؤون التغذية 

والغذاء المستدام، ومبادرات االستفادة من 
المخلفات الغذائية والفرص المتاحة في 

هذا المجال، تعمل “جاستروموتيفا” على 
االستثمار في الكفاءات الشابة، وتمكين وإلهام 

أولئك الذين يعيشون على هامش المجتمع. 
وتعتبر “كوميونيتي أكشن ورك” من مشاريع 

“جاستروموتيفا” المخصصة لتعليم األسرة، والتي 
عّمت فوائدها أكثر من 100 ألف أسرة. وعن 

بمسؤوليته. واحتفاء بالمناسبة، ساهم الطاهي 
آبيغان في تحضير وجبة غداء خاصة مستخدما 

مكّونات محلّية لـ 500 من طالب واحدة المدارس 
المحلّية، حيث تنّفذ برامج التغذية المتميزة هذه. 

ويستعين الطاهي آبيغان بوسائل التواصل 
االجتماعي للتوعية بشأن انعدام األمن الغذائي، 

والمشاركة في الحل.

طريق التعلم من األقران، تسعى “كوميونيتي 
منة بين  أكشن ورك” للتوعية بمشكالت السُّ

األطفال، ومدى أهمية اتباع نظام غذائي صّحي 
لألمهات واألطفال.

الطاهي  كريستيان 

	
 

 »تطّور الحلم الجريء 
والمبتكر إلى ما أصبح 

معروفا اليوم باسم 
جاستروموتيفا«  
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13 24

وضع خطة للعمل!

مكونات تراعي 
االعتبارات البيئية

االستثمار في 
سبل العيش

حماية التنوع 
البيولوجي وتحسين 

رعاية الحيوانات

احترام الموارد 
الطبيعية والحد 

من الهدر
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57 68 االحتفاء 
باألغذية المحلية 

والموسمية

التوعية بشأن 
سالمة الغذاء 

والحمية الصحية

التركيز على 
المكونات النباتية

إتاحة األطعمة 
المغذية للجميع 
وبأسعار مناسبة
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كيفية
للمشاركة

1. كن من أبطال الغذاء في المجتمع. 
شارك أعمالك في التجّمع. أخبرنا بما تفعله في مطبخك أو مجتمعك المحّلي للمساهمة في تحقيق 

   paul.newnham@wfp.org :أهداف التنمية المستدامة. تواصل معنا عبر البريد اإللكتروني
  

2. قّدم وصفًة عبر التجّمع. 
أرسل لنا وصفات تتوافق مع مبادئ تجّمع الطهاة لنتمكن من إلهام اآلخرين للعمل.   

   paul.newnham@wfp.org :تواصل معنا عبر البريد اإللكتروني

3. كن واحدا من سفراء تجّمع الطهاة. 
ساهم مع زمالئك وعمالئك في الترويج لتجّمع الطهاة. شجع اآلخرين على االنضمام إلى مجموعتنا.

  
4. تحّدث. 

أخبر اآلخرين عن عملك في دعم أهداف التنمية المستدامة عبر وسائل اإلعالم ووسائل التواصل 
االجتماعي.   

5. استثمر في الجيل القادم.  
وّقع شراكة مع واحدة من المدارس المحلّية لنشر رسالة “الغذاء الجّيد” بين األطفال.

6. نظم حفل عشاء.  
نظم حفل عشاء لتحدث ضيوفك عن تجّمع الطهاة. 

  
7. انضم إلينا. 

ترّقب المشاركة في الفعاليات ودروس التدريب والفرص التي يتيحها الطهاة عبر شبكتنا.

للمزيد من المعلومات:

     SDG2AdvocacyHub :تويتر

    https://www.facebook.com/sdg2advocacyhub :فيسبوك

الموقع اإللكتروني لمنّصة دعم هدف التنمية المستدامة رقم 2:         
      www.sdg2advocacyhub.org

      www.chefsmanifesto.com :تجّمع الطهاة

@
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وتحقيقا لهذه األهداف، ينبغي أن يقوم الجميع 

بدورهم: الحكومات، والقطاعين العام 
والخاص، والمجتمع المدني.

األهداف العالمية
أهداف التنمية المستدامة وهدف التنمية المستدامة رقم 2: القضاء التام على الجوع

حظيت أهداف التنمية المستدامة بتأييد جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة بتاريخ 25 سبتمبر 
2015، ما دعا لإلشارة إليها باسم األهداف العالمية باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر 

وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسالم واالزدهار.

وتحقيقا لهذه األهداف، ينبغي أن يقوم الجميع بدورهم: الحكومات، والقطاعان العام والخاص، 
والمجتمع المدني.

ويسعى كل هدف لتحقيق إنجازات معّينة بحلول عام 2030. ونظرا الرتباطها معا، فإن إجراءات 
تحقيق أي من األهداف يساعد غالبا في إحراز تقّدم في أهداف أخرى.
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» يتربع الطهاة في صميم النظام 

الغذائي العالمي. يمثل الطهاة جسًرا 

يربط المزارع بالمستهلك«
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شكر وامتنان
شكرا لجميع الطهاة على عملهم يوميا 

للمساهمة في تحقيق األهداف العالمّية. 
نشكركم على منحكم الوقت والمعرفة الالزمين 

لتعزيز تجّمع الطهاة هذا. شكرا لشركائنا 
ومؤسساتنا ذات الخبرة، من منّصة دعم هدف 
التنمية المستدامة رقم 2 وغير ذلك، لدعمكم 

في توجيه هذه المبادرة وترسيخها عبر المعرفة 
والخبرات وأفضل الممارسات. جرى استخدام 

الصور بعد الحصول على إذن الشركاء.

التصميم: ويبر شاندويك. شكرا لـ أومفيد غاردنز 
على الصور الفوتوغرافية. بفضل دعمه تجمع 

الطهاة، أتاح إكسبو 2020 دبي إمكانية الترجمة 
والطباعة باللغة العربية.

يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
www.chefsmanifesto.com لالطالع على 
مزيد من المعلومات عن الشركاء المساهمين، 

وللحصول على نسخ مترجمة.  

لالستفسارات، يرجى التواصل على البريد 
   paul@chefsmanifesto.com :اإللكتروني
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