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استعراض منتصف املدة لعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية

موجز

 2016، أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 2014وفقًا ملا أوصى به املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية يف عام 
الذي يشكل إطاراً متماسكاً حمدداً زمنياً لتنفيذ التزامات املؤمتر  2025-2016عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية 

ية. وُكّلفت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ابالشرتاك يف اإلشراف على تنفيذ الدويل الثاين املعين ابلتغذ
. وتقدم هذه الوثيقة حتديثاً 2020العقد من خالل برانمج عمل مكّرس هلذا الغرض. ويبلغ العقد منتصف مدته يف عام 

 عن العملية التحضريية الستعراض منتصف املدة للعقد.

 أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:ميكن توجيه 

 Anna Larteyالسيدة 
مديرة شعبة التغذية والنظم الغذائية

5807 5705 06 39+اهلاتف:

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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 معلومات أساسية –أوالً 
عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية )"العقد"(،  2025-2016أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة فرتة  .1

ويف هذا القرار، كلفت اجلمعية العامة لألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة   70/259.1مبوجب القرار 
 ابالشرتاك يف قيادة تنفيذ العقد. العاملية

املتحدة ابالضطالع بعشر سنوات من التنفيذ املتواصل يف األمم ويشكل العقد التزامًا من قبل الدول األعضاء  .2
واملتماسك للسياسات والربامج وزايدة االستثمارات للقضاء على سوء التغذية جبميع أشكاله يف كل مكان، دون إمهال 

ابلتغذية يف عام ويهدف العقد إىل تسريع وترية تنفيذ االلتزامات اليت مت التعهد هبا يف املؤمتر الدويل الثاين املعين  2أحد.
، واملسامهة يف 2025الغاايت املتعلقة ابألمراض غري السارية املتصلة ابلنظام الغذائي والتغذية حبلول عام ، وحتقيق 2014

 .2030حتقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام 

املنبثقة عن إطار عمل  60ويتناول برانمج عمل العقد ستة جماالت عمل شاملة ومرتابطة، استناداً إىل التوصيات الـ  .3
 وهي: 3املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية،

  إقامة نظم غذائية مستدامة وقادرة على الصمود من أجل نظم غذائية صحية؛ )أ(
  تغطية شاملة إلجراءات التغذية اجلوهرية؛وإقامة نظم صحية متناسقة توفر  )ب(
  وتوفري احلماية االجتماعية والتثقيف التغذوي؛ )ج(
  والتجارة واالستثمار لتحسني التغذية؛ )د(
  ا؛هتيئة البيئات اآلمنة والداعمة للتغذية لألعمار مجيعً و  )ه(
  وتعزيز احلوكمة واملساءلة يف حقل التغذية. )و(

 

 استعراض منتصف املدة –اثنياً 

بشأن العقود الدولية إىل أنه ينبغي تقييم   41989/84يشري قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة  .4
 تنفيذ برانمج عمل العقد يف منتصف املدة ويف هناية العقد.

التغذية يف منتصف املدة ويف ، ينبغي استعراض حالة تنفيذ التزامات إعالن روما عن 1989/84ومتاشياً مع القرار  .5
 هناية العقد من خالل عملية مفتوحة وتشاركية.

                                                      
1 www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259  
  www.un.org/nutrition :موقع إلكرتوين خمصص للعقد جبميع لغات األمم املتحدة الستة هناك 2
3 www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/work_programme_nutrition_decade.pdf 

 

4 .pdfEN-https://digitallibrary.un.org/record/75597/files/E_RES_1989_84  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259
http://www.un.org/nutrition
http://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/work_programme_nutrition_decade.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/75597/files/E_RES_1989_84-EN.pdf
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، وابلتايل تتأهب األمانة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 2020ويبلغ العقد منتصف مدته يف عام  .6
 الصحة العاملية الستعراض منتصف مدته.

تقدير وتقييم اإلجنازات احملّققة يف فرادى جماالت سياسات إطار يف  5لعقداأهداف استعراض منتصف مدة وتتمثل  .7
، 2020و 2016عمل املؤمتر الدويل الثاين، كما يظهر يف جماالت عمل برانمج عمل العقد، خالل الفرتة املمتدة بني عامي 

التغذية خالل النصف األول ( تسليط الضوء على إجنازات ومبادرات وشراكات حمددة يف جمال 1) من أجل القيام مبا يلي:
؛ ( وحتديد القيود اليت تتم مواجهتها واإلجراءات الالزم اختاذها للتغّلب عليها أثناء النصف الثاين من العقد2من العقد؛ )

 ( وحتديد جماالت الرتكيز للعمل ذي األولوية خالل النصف الثاين من العقد.3)

إقامة نظم غذائية مستدامة وقادرة على الصمود  عمل "التقدم احملرز وفرص العمل يف جمال ال –اثلثاً 
 6"من أجل نظم غذائية صحية

خالل السنوات القليلة األوىل من العقد، أظهرت العديد من التقارير والقرارات رفيعة املستوى الدور احلاسم الذي  .8
كما اعرتفت التقارير   7وحتسني التغذية.تلعبه النظم الغذائية املستدامة والقادرة على الصمود من أجل نظم غذائية صحية 

مبسائل استدامة اإليكولوجيا الزراعية والتنوع البيولوجي يف اخلطوط التوجيهية الغذائية الوطنية القائمة على األغذية، وتدابري 
عرضة لألزمات. احلد من الفاقد واملهدر من األغذية، وإجراءات تعزيز قدرة اإلمدادات الغذائية على الصمود يف املناطق امل

وسّرعت احلكومات وترية اإلجراءات للحد من األمحاض الدهنية غري املشبعة املنتجة صناعيًا أو التخلص منها، ونفذت 
 صناعة األغذية إعادة تركيب طوعية أو إلزامية للمنتجات الغذائية املصنعة للحد من حمتواها من امللح.

ئي والتغذية للجميع، وأن تكون مستدامة اقتصادايً وشاملة، وأن يكون وينبغي أن تعزز النظم الغذائية األمن الغذا .9
من أجل دفع عجلة التقدم حنو حتقيق تلك الرؤية يف النصف الثاين من العقد، تشجع و  8هلا أتثري إجيايب على املناخ والبيئة.

 يلي:أمانة العقد املشرتكة بني املنظمة ومنظمة الصحة العاملية البلدان على القيام مبا 

  اإلقرار أبن النظم الغذائية والزراعية اليت توفّر أمناطاً غذائية وآمنة وصحية، تتضمن اعتبارات االستدامة، هي يف
سيعاجل مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية املزمع عقده يف . 2030صميم خطة التنمية املستدامة لعام 

مسائل التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية وحتدايت تغري املناخ، وسيقّر أبن النظم الغذائية أساسية  2021عام 
  2030.9لتحقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام 

                                                      
5 www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/conceptnote_mtr_nutrition_decade.pdf  
6 www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/nutrition_decade_mtr_background_paper_en.pdf  
 www.g20.utoronto.ca/2018/2018-07-28-؛  www.fao.org/documents/card/en/c/ca6640en نظر على سبيل املثال، أ

 eclaration_final.pdfg20_agriculture_d؛ https://undocs.org/en/A/RES/74/149 ؛ https://undocs.org/en/A/RES/73/253 ؛ 
 undocs.org/en/A/RES/74/242//https:73/132 ؛https://undocs.org/en/A/RES/  
8 /general/speeches/detail/en/c/1260815-www.fao.org/director  
9 /www.fao.org/webcast/home/en/item/5213/icode  

http://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/conceptnote_mtr_nutrition_decade.pdf
http://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/nutrition_decade_mtr_background_paper_en.pdf
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca6640en
http://www.g20.utoronto.ca/2018/2018-07-28-g20_agriculture_declaration_final.pdf
http://www.g20.utoronto.ca/2018/2018-07-28-g20_agriculture_declaration_final.pdf
https://undocs.org/en/A/RES/74/149
https://undocs.org/en/A/RES/73/253
https://undocs.org/en/A/RES/74/242
https://undocs.org/en/A/RES/73/132
http://www.fao.org/director-general/speeches/detail/en/c/1260815/
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5213/icode/
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  إدراج أهداف متعلقة ابلتغذية يف سياسات قطاعي األغذية والزراعة وقطاعات أخرى. وينبغي أال يسيء أي قطاع
جيب على البلدان الرتكيز بقدر أكرب على إجراءات يع األمناط الغذائية الصحية وحتسني التغذية. إىل هدف تشج

تشجيع تنويع احملاصيل، وزايدة إنتاج الفاكهة واخلضار والبقوليات، وزايدة أنتاج الزيوت اليت تساهم يف اتباع أمناط 
  10اط الغذائية الصحية.غذائية صحية، وتنفيذ سياسات لتحديد أسعار األغذية دعماً لألمن

  ومتنوعة ومغذية أبسعار معقولة، تساهم يف النظم  مأمونةضمان حصول اجلميع يف مجيع أحناء العامل على أغذية
جيب على البلدان حتديد املقايضات بني االعتبارات البيئية والصحية واالقتصادية وسائر الفرص الغذائية الصحية. 

  11ية مستدامة عرب النظام الغذائي.األخرى لتوفري أمناط غذائية صح

  تعزيز سالسل القيمة الغذائية احمللية من خالل تكنولوجيا سلسلة التربيد وحتسني املناولة ما بعد احلصاد وربط
وقد يؤدي ذلك إىل تقليص استخدام املوارد مبا يشمل أصحاب احليازات الصغرية بسالسل اإلمدادات اجلديدة. 

  فضاًل عن توفري أغذية مأمونة لالستهالك البشري. 12واألراضي ورأس املال، الطاقة واليد العاملة

 13يف جمال العمل "التجارة واالستثمار لتحسني التغذية" التقدم احملرز وفرص العمل –رابعاً 
واتساق إجراءات التغذية  يف حني أنه ميكن للتجارة أن تعزز األمن الغذائي والتغذية، فإن السياسات التجارية .10

تنتج بعض سالسل القيمة العاملية وصناعات األغذية الزراعية و  14،15واحلوكمة والتعاون بني القطاعات، مجيعها مهمة أيضاً.
ومع عوملة اإلمدادات  حاليًا منتجات غذائية غري مستدامة بيئيًا وغنية ابلدهون أو السكرايت أو األمالح غري الصحية.

الغذائية، أصبح السكان أكثر عرضة ملخاطر األغذية املختلفة. وقد ارتبطت زايدة االستثمار األجنيب املباشر بزايدة استهالك 
يؤدي إعطاء األولوية للصحة عوضاً عن املكاسب االقتصادية إىل حتقيق مكاسب اقتصادية و  16،17املشروابت احملالة ابلسكر.

  18،19دى الطويل.أكرب على امل

وابلنسبة للسنوات املتبقية من العقد، تقرتح أمانة العقد املشرتكة بني املنظمة ومنظمة الصحة العاملية جماالت الرتكيز  .11
 للعمل ذات األولوية التالية:

  وتوّفر السياسات التجارية، مبا يشمل أدوات مثل التعريفات واحلصص، لتحسني اإلمدادات الغذائية. استخدام
لفرض قيود على الواردات هبدف محاية صحة السكان من خالل إجراء تغيريات يف منظمة التجارة العاملية حيزًا 

للجهات الفاعلة يف جمال الصحة العامة أن تعمل  ة. وميكنمعدالت التعريفات املقيدة وعرب االستثناءات الصحي

                                                      
10 www.fao.org/3/na753en/na753en.pdf  
11 www.fao.org/3/CA2797EN/ca2797en.pdf  
12 www.fao.org/3/ca1505en/CA1505EN.pdf  
13  www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/nutrition_decade_mtr_background_paper_en.pdf  
14 https://undocs.org/en/A/RES/73/132  
15 www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/faowhowtoapril19_e.htm  
16 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4890476/pdf/12992_2016_Article_161.pdf  
17 7-0127-015-https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992  
18 feng.pd-01-tallinn-www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/380728/pb  
19 9-0064-013-https://link.springer.com/article/10.1007/s13679  

http://www.fao.org/3/na753en/na753en.pdf
http://www.fao.org/3/CA2797EN/ca2797en.pdf
http://www.fao.org/3/ca1505en/CA1505EN.pdf
http://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/nutrition_decade_mtr_background_paper_en.pdf
https://undocs.org/en/A/RES/73/132
http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/faowhowtoapril19_e.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4890476/pdf/12992_2016_Article_161.pdf
https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-015-0127-7
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/380728/pb-tallinn-01-eng.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s13679-013-0064-9
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وة بفعالية إىل اعتماد السياسات على صعيد التجارة من أجل الدع مع املهنيني يف جمايل االقتصاد والقانون
 .واالستثمار

 يف ما بني البلدان واالستفادة من اجملموعات االقتصادية اإلقليمية املوجودة، وحتسني  تعزيز الشراكات اإلقليمية
فهم آاثر للمؤسسات العاملية أن تواصل مجع البياانت ودعم األساليب لوميكن مجيع البياانت وتطوير األدوات. 

 . السياسات التجارية على التغذية على حنو أفضل
 

  .ومثة ترشيد االستثمارات يف النظم الزراعية والغذائية من جانب املؤسسات الدولية واحلكومات والقطاع اخلاص
التجارية حاجة إىل زايدة االستثمارات لتعزيز األمن الغذائي والتغذية وحتفيز التنمية االقتصادية. وال بد للسياسات 

   20أن تستكمل االستثمارات يف الزراعة احمللية وشبكات األمان االجتماعي.

                                                      
20 www.fao.org/3/ca1505en/CA1505EN.pdf  

http://www.fao.org/3/ca1505en/CA1505EN.pdf

