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 استعراض منتصف املدة لعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية

 

 موجز

 2016، أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 2014وفقاً ملا أوصى به املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية يف عام 
الذي يشككككككككككل مطاكاً متماًككككككككككاً ذدااً امنياً لتن يذ الت اما   2025-2016عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية 

 ية. وُكّل ت منظمة األغذية وال كاعة ومنظمة الصكككككككككحة العاملية ابالشكككككككككرتا  يف اإلشكككككككككرا  املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذ
. وتقدم هذه 2020على تن يذ العقد من خالل برانمج عمل مكّرس هلذا الغرض. ويبلغ العقد منتصككككككككككا مدته يف عام 

 الوثيقة حتديثاً عن العملية التحضريية الًتعراض منتصا املدة للعقد.
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 معلومات أساسية -أّوًل 

عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية )"العقد"(،  2025-2016أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة فرتة  -1
ويف هذا القراك، كل ت اجلمعية العامة لألمم املتحدة منظمة األغذية وال كاعة ومنظمة الصكككككككككككككحة  70/259.1مبوجب القراك 

 العقد. ابالشرتا  يف قيااة تن يذ العاملية

يف األمم املتحدة ابالضككعالع بعشككر ًككنوا  من التن يذ املتواصككل من قبل الدول األعضككا  ا ويشكككل العقد الت امً  -2
واملتماًكككل للسكككياًكككا  والةامج واماة االًكككتثماكا  للقضكككا  على ًكككو  التغذية كمي، أشككككاله يف كل مكا ، او  م ال 

لت اما  اليت مت التعهد هبا يف املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية يف عام ويهد  العقد مىل تسككككككككككككككري، وترية تن يذ اال 2أحد.
 ، واملسكككككككككا ة 2025الغام  املتعلقة ابألمراض غري السكككككككككاكية املتصكككككككككلة ابلنظام الغذائم والتغذية  لول عام ، وحتقيق 2014

 .2030يف حتقيق أهدا  التنمية املستدامة  لول عام 

املنبثقة عن مطاك  60ويتناول برانمج عمل العقد ًتة جماال  عمل شاملة ومرتابعة، اًتناااً مىل التوصيا  الككككككككككككككك  -3
 وهم: 3عمل املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية،

  مقامة نظم غذائية مستدامة وقااكة على الصموا من أجل نظم غذائية صحية؛ )أ(
  ؛يةر اجلوهومقامة نظم صحية متناًقة توفر تغعية شاملة إلجرا ا  التغذية  )ب(
  وتوفري احلماية االجتماعية والتثقيا التغذوي؛ )ج(
  والتجاكة واالًتثماك لتحسني التغذية؛ )ا(
  ا؛هتيئة البيئا  اآلمنة والداعمة للتغذية لألعماك مجيعً و  )ه(
  لتغذية.وتع ي  احلوكمة واملسا لة يف حقل ا )و(

 استعراض منتصف املدة -ااثنيً 

 1989/84يشكككككري قراك االلت االقتصكككككااي واالجتماعم لألمم املتحدة  -4

بشكككككع  العقوا الدولية مىل أنه ينبغم تقييم  4
 تن يذ برانمج عمل العقد يف منتصا املدة ويف هناية العقد.

معال  كوما عن التغذية يف منتصككككككا املدة ، ينبغم اًككككككتعراض حالة تن يذ الت اما  1989/84م، القراك ا ومتاشككككككيً  -5
 ويف هناية العقد من خالل عملية م توحة وتشاككية.

                                                      
(. 2025-2016عقكككككككد األمم املتحكككككككدة للعمكككككككل من أجكككككككل التغكككككككذيكككككككة ) .2016أبريكككككككل/ نيسككككككككككككككككككككككا   1 املؤكخ 259 /70قراك اجلمعيكككككككة العكككككككامكككككككة   1

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259&Lang=A   
  www.un.org/nutrition :موق، ملكرتوين خمصص للعقد كمي، لغا  األمم املتحدة الستة هنا   2
 (.2025-2016) بككككككككككككككرانمككككككككككككككج عككككككككككككككمككككككككككككككل عككككككككككككككقككككككككككككككد األمككككككككككككككم املككككككككككككككتككككككككككككككحككككككككككككككدة لككككككككككككككلككككككككككككككعككككككككككككككمككككككككككككككل مككككككككككككككن أجككككككككككككككل الككككككككككككككتككككككككككككككغككككككككككككككذيككككككككككككككة  3

www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/work_programme_nutrition_decade.pdf
 

. املباائ التوجيهية املتعلقة ابلعقوا الدولية يف االالني االقتصكككككككككككككككااي واالجتماعم. 84/1989. القراك لألمم املتحدة االلت االقتصكككككككككككككككااي واالجتماعم  4
EN.pdf-48_1989/files/E_RES_75597https://digitallibrary.un.org/record/ 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259&Lang=A
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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األمانة املشكككرتكة بني منظمة األغذية وال كاعة ومنظمة تسكككتعّد ، وابلتايل 2020ويبلغ العقد منتصكككا مدته يف عام  -6
 الصحة العاملية الًتعراض منتصا مدته.

تقدير وتقييم اإلجنااا  احملّققة يف فرااى جماال  ًككككياًككككا  يف  5لعقداأهدا  اًككككتعراض منتصككككا مدة وتتمثل  -7
 2016مطكاك عمكل املؤمتر الكدويل الثكاين، كمكا يظهر يف جمكاال  عمكل برانمج عمكل العقكد، خالل ال رتة املمتكدة بني عكامم 

ال التغذية خالل ( تسككككككليط الضككككككو  على مجنااا  ومبااكا  وشككككككراكا  ذداة يف جم1) ، من أجل القيام مبا يلم:2020و
( وحتديد القيوا اليت تتم مواجهتها واإلجرا ا  الالام اختاذها للتغّلب عليها أثنا  النصككككككككككا 2النصككككككككككا األول من العقد؛ )

 ( وحتديد جماال  الرتكي  للعمل ذي األولوية خالل النصا الثاين من العقد.3؛ )الثاين من العقد

 إقامة نظم غذائية  العمل " التقدم احملرز وفرص العمل يف جمال -اثلثًا
 6"مستدامة وقادرة على الصمود من أجل نظم غذائية صحية

خالل السكككنوا  القليلة األوىل من العقد، أ هر العديد من التقاكير والقراكا  كفيعة املسكككتوى الدوك احلاًكككم الذي  -8
 التقاكير ًككّلعتكما   7وحتسككني التغذية.تلعبه النظم الغذائية املسككتدامة والقااكة على الصككموا من أجل نظم غذائية صككحية 

 والتنوع البيولوجم يف اخلعوط التوجيهية الغذائية الوطنية القائمة ة اإليكولوجيال كاعة مسككككككككائل اًككككككككتدامة  على أ ية الضككككككككو 

 على األغككذيككة، وتككدابري احلككد من ال ككاقككد واملهككدك من األغككذيككة، ومجرا ا  تع ي  قككدكة اإلمككدااا  الغككذائيككة على الصككككككككككككككموا 

ّرعت احلكوما  وترية اإلجرا ا  للحد من األمحاض الدهنية غري املشبعة املنتجة صناعيً   ا يف املناطق املعرضة لألاما . ًو

 معااة تركيب طوعية أو مل امية للمنتجا  الغذائية املصككككككككككككككنعة للحد  ا  الغذائيةصككككككككككككككناعال قعاع أو التخلص منها، ون ذ

 من ذتواها من امللح.

 وشككككككككككككككاملة،  األمن الغذائم والتغذية للجمي،، وأ  تكو  مسككككككككككككككتدامة اقتصككككككككككككككاامً  أ  تع ا ذائيةلنظم الغلوينبغم  -9

 من أجككل اف، عجلككة التقككدم قو حتقيق تلككل الرنيككة يف النصككككككككككككككا الثككاين و  8وأ  يكو  هلككا ريثري ميبككاى على املنككاخ والبيئككة.

 ية البلدا  على القيام مبا يلم:من العقد، تشج، أمانة العقد املشرتكة بني املنظمة ومنظمة الصحة العامل

                                                      
 https://www.who.int/docs/default-. ة. مذكرة م اهيمي2025-2016اًكككككككككككتعراض منتصكككككككككككا املدة لعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية   5

-term-mid-note-nutrition/concept-on-action-of-decade-un---review-term-news/mid-onlibrary/departmentalsource/nutriti
6_6486ar.pdf?sfvrsn=ff-decade-nutrition-review  
 .وثككككيككككقككككككككة اًككككككككككككككككككتشككككككككككككككككككرافككككيككككككككة الًككككككككككككككككككتككككعككككراض مككككنككككتصككككككككككككككككككا املككككككككدة .2025-1620يككككككككة. ألمككككم املككككتككككحككككككككدة لككككلككككعككككمككككككككل مككككن أجككككككككل الككككتككككغككككككككذعككككقككككككككد ا  6

www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/nutrition_decade_mtr_background_paper_en.pdf 
 . كومككككككا.املبككككككاائ التوجيهيككككككة -املسكككككككككككككككتككككككدامككككككة األمنككككككاط الغككككككذائيككككككة الصكككككككككككككككحيككككككة. 2019منظمككككككة األغككككككذيككككككة وال كاعككككككة. ًكككككككككككككككبيككككككل املثككككككال،نظر على أ  8

EN.pdf6640en/CA6640ca/3http://www.fao.org/  2018 يوليو/ متوا 28-27معال  اجتماع واكا  ال كاعة الصكككككككككااك عن جمموعة العشكككككككككرين. و ؛، 
لألمم  قراك اجلمعيكككة العكككامكككةو ؛ agriculture_declaration_final.pdf20g-28-07-2018/2018.utoronto.ca/20www.g_ .بوينت آيرس، األكجنتني

ألمم ل وقراك اجلمعيككة العككامككة ؛/149/74https://undocs.org/ar/A/RES احلق يف الغككذا  .2019كككانو  األول ايسكككككككككككككككمة/   18 املؤكخ 74/149 املتحككدة
؛ وقراك /253/73https://undocs.org/ar/A/RES. التنمية ال كاعية واألمن الغذائم والتغذية. 2018 كانو  األولايسكككككككككمة/   20 املؤكخ 73/253 املتحدة

 الكك كاعككيككككككككة واألمككن الككغككككككككذائككم والككتككغككككككككذيككككككككةالككتككنككمككيككككككككة . 2019كككككككككانككو  األول ايسكككككككككككككككككمككة/   19املككؤكخ  74/242 لككألمككم املككتككحككككككككدة اجلككمككعككيككككككككة الككعككككككككامككككككككة
242/74https://undocs.org/ar/A/RES/الصكككككككككككككككحة العاملية . 2018كانو  األول ايسكككككككككككككككمة/   13 املؤكخ 73/132 لألمم املتحدة اجلمعية العامةوقراك  ؛

 ./132/73https://undocs.org/ar/A/RES. أفضل من خالل تغذية أوفر صحةوالسياًة اخلاكجية: عامل 
 الندوة غري الرمسية بشكككككككع  مؤمتر قمة األمم املتحدة بشكككككككع  النظم الغذائية، كوما، مبناًكككككككبةاملدير العام ملنظمة األغذية وال كاعة  ،بيا  السكككككككيد شكككككككو اونيو  8

 .1260815general/speeches/detail/en/c/-www.fao.org/director/. 2020فةاير/ شباط  10

https://www.who.int/docs/default-source/nutritionlibrary/departmental-news/mid-term-review---un-decade-of-action-on-nutrition/concept-note-mid-term-review-nutrition-decade-ar.pdf?sfvrsn=ff6486_6
https://www.who.int/docs/default-source/nutritionlibrary/departmental-news/mid-term-review---un-decade-of-action-on-nutrition/concept-note-mid-term-review-nutrition-decade-ar.pdf?sfvrsn=ff6486_6
https://www.who.int/docs/default-source/nutritionlibrary/departmental-news/mid-term-review---un-decade-of-action-on-nutrition/concept-note-mid-term-review-nutrition-decade-ar.pdf?sfvrsn=ff6486_6
http://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/nutrition_decade_mtr_background_paper_en.pdf
http://www.fao.org/3/ca6640en/CA6640EN.pdf
http://www.g20.utoronto.ca/2018/2018-07-28-g20_agriculture_declaration_final.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/74/149؛
https://undocs.org/ar/A/RES/73/253
https://undocs.org/ar/A/RES/74/242
https://undocs.org/ar/A/RES/73/132
http://www.fao.org/director-general/speeches/detail/en/c/1260815/
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 اعتباكا  االًتدامة، هم تشمل  واليت اليت توفّر أمناطاً غذائية وآمنة وصحية، 9اإلقراك أب  النظم الغذائية وال كاعية
ًيعاجل مؤمتر قمة األمم املتحدة بشع  النظم الغذائية امل م، عقده . 2030يف صميم خعة التنمية املستدامة لعام 

وحتدم  تغري املناخ،  ،النظم اإليكولوجيةاًككككتخدام خدما  التنوع البيولوجم و اًككككتدامة مسككككائل  2021يف عام 
ي ا  شدّ ًو أكثر اًتدامة  نظم غذائيةا على األ ية احلامسة اليت تتسم هبا اإلجرا ا  واالًتثماكا  الرامية مىل مًك

  2030.10حتقيق أهدا  التنمية املستدامة  لول عام من أجل 

  مبا يشكككمل مصكككايد األمسا  وتربية األحيا   اج أهدا  متعلقة ابلتغذية يف ًكككياًكككا  قعاعم األغذية وال كاعةماك(
خرى. وينبغم أال يسككم  أي قعاع مىل هد  تشككجي، األمناط الغذائية الصككحية األقعاعا  ًككياًككا  الو  املائية(

البلدا  الرتكي  بقدك أكة على مجرا ا  تشككككككككجي، تنوي، احملاصككككككككيل، واماة منتاج  يتعنّي علىو وحتسككككككككني التغذية. 
 والتشككككككككككككديد  ال يو  اليت تسككككككككككككاهم يف اتباع أمناط غذائية صككككككككككككحية،منتاج ال اكهة واخلضككككككككككككاك والبقوليا ، واماة 

ة؛ وهتيئة بيئا  غذائية على أ ية اوك األمسا  يف اخلعوط التوجيهية اخلاصة ابألمناط الغذائية القائمة على األغذي
  11لألمناط الغذائية الصحية.ا وتن يذ ًياًا  لتحديد أًعاك األغذية اعمً  صحية

 األمناط ومتنوعة ومغذية أبًعاك معقولة، تساهم يف معمونةعلى أغذية  كافة  ضما  حصول اجلمي، يف أقا  العامل 
ككككككائر البلدا  حتديد املقايضككككككا  بني اال يتعني علىالغذائية الصككككككحية.  عتباكا  البيئية والصككككككحية واالقتصككككككااية ًو

  12ال رص األخرى لتوفري أمناط غذائية صحية مستدامة عة النظام الغذائم.

  تع ي  ًككككككالًككككككل القيمة الغذائية احمللية من خالل تكنولوجيا ًككككككلسككككككلة التةيد وحتسككككككني املناولة ما بعد احلصككككككاا وكبط
مبا يشككمل )وقد يؤاي ذلل مىل تقليص اًككتخدام املواكا أصككحاب احليااا  الصككغرية بسككالًككل اإلمدااا  اجلديدة. 

، فضكككالً عن احلد من ال اقد ة معمونة لالًكككتهال  البشكككريتوفري أغذيو  13،(واألكاضكككم وكأس املال العاقة واليد العاملة
  .ال ًيما على مستوى األغذية القابلة للتلا مثل األمسا ة والكمية، واانحية اجل واملهدك من األغذية من

 6التقدم احملرز وفرص العمل يف جمال العمل "التجارة والستثمار لتحسني التغذية" -رابًعا

واتسككككككككككاا مجرا ا  التغذية  أنه ميكن للتجاكة أ  تع ا األمن الغذائم والتغذية، فإ  السككككككككككياًككككككككككا  التجاكية بينما -10
الغذائية  صككككناعا التنتج بعض ًككككالًككككل القيمة العاملية و و  14،15.اً أيضككككً أًككككاًككككية واحلوكمة والتعاو  بني القعاعا ، مجيعها 

                                                      
 .األمسا ة" احملاصيل والثروة احليوانية والغااب  ومصايد ييبم، مصعلح "ال كاع  9

 .2020فةاير/ شككباط  10. كوما، املبعوثة اخلاصككة لألمني العام ملؤمتر القمة بشككع  النظم الغذائية ،Agnes Kalibata الرمسية م، السككيدةاإلحاطة غري   10
//icode5213www.fao.org/webcast/home/en/item/ 

التقرير املرحلم ملتابعة املؤمتر الدويل . 2019أكتوبر/ تشكككككككرين األول  18-14لجنة األمن الغذائم العاملم، كوما، ميعاليا، واألكبعو  لالدوكة السكككككككااًكككككككة   11
   /ar.pdf753ar/na753na/3http://www.fao.org مبا يف ذلل تن يذ عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ،املعين ابلتغذيةالثاين 

. . كوماغذائية صكككككحيةأمناط من أجل الغذائية  نظمالتع ي  السكككككياًكككككا  القعاعية لتحسكككككني األمن الغذائم والتغذية:  .2018األغذية وال كاعة.  منظمة  12
en.pdf2797EN/ca2797CA/3http://www.fao.org/  

. تع ي  العمل يف جمال التغذية: اليل مرجعم للبلدا  يسكككككككتند مىل التوصكككككككيا  على مسكككككككتوى 2018منظمة األغذية وال كاعة ومنظمة الصكككككككحة العاملية.   13
 /EN.pdf1505en/CA1505ca/3www.fao.orgالسياًا  الصااكة عن املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية. كوما. 

الصككحة العاملية والسككياًككة اخلاكجية: عامل أوفر صككحة بعنوا   2018ايسككمة/ كانو  األول  13املؤكخ  132 /73قراك اجلمعية العامة لألمم املتحدة كقم   14
 https://undocs.org/ar/A/RES/73/132 . من خالل تغذية أفضل

 ،واالقتصككااا  والبيئة. جنياالسكككا  عمل من أجل المىل  املعاك حتويل  -ًككالمة األغذية والتجاكة. مسككتقبل األمن الغذائم بشككع  املنتدى الدويل   15
 e.htm19ps_e/faowhowtoaprilwww.wto.org/english/tratop_e/s_.. 2019أبريل/ نيسا   24-23ًويسرا، 

http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5213/icode/
http://www.fao.org/3/na753ar/na753ar.pdf
http://www.fao.org/3/CA2797EN/ca2797en.pdf
http://www.fao.org/3/CA2797EN/ca2797en.pdf
http://www.fao.org/3/CA2797EN/ca2797en.pdf
http://www.fao.org/3/ca1505en/CA1505EN.pdf
http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/faowhowtoapril19_e.htm
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وم، عوملة  ية ابلدهو  أو السككككككككككرم  أو األمالي غري الصكككككككككحية.وغن ا منتجا  غذائية غري مسكككككككككتدامة بيئيً ا ال كاعية حاليً 
 ةاألجنبي ا اإلمدااا  الغذائية، أصككككككككبح السكككككككككا  أكثر عرضككككككككة ملخاطر األغذية املختل ة. وقد اكتبعت اماة االًككككككككتثماك 

عن املكاًككب ا يؤاي مععا  األولوية للصكككحة عوضكككً و  16،17اًكككتهال  املشكككرواب  احملالة ابلسككككر.ابكت اع معدال   ةاملباشكككر 
  18،19االقتصااية مىل حتقيق مكاًب اقتصااية أكة على املدى العويل.

 متثل األمسا  واملنتجا  السككككككككككمكية مصككككككككككااك هامة لل يتامينا  واملعاا  هلا ريثري كبري على من، حاال  النقص و  -11

د األمسا  مىل االًكككتهال  يتحويل بعض صكككااكاهتا من مصكككابالبلدا  املنخ ضكككة الدخل قوم يف املغذم  الدقيقة. وعندما ت
كبري يف األمن الغذائم العاملم وحتسكككككككككككككني   على قو القائمة على األمسا  ئيةًككككككككككككككرتاتيجيا  الغذااال فقد تسككككككككككككككاهم ،احمللم

 20التغذية.

لسككنوا  املتبقية من العقد، تقرتي أمانة العقد املشككرتكة بني املنظمة ومنظمة الصككحة العاملية جماال  مىل اوابلنسككبة  -12
 للعمل ذا  األولوية التالية: الرتكي 

  حتسني اإلمدااا  الغذائية. من أجل السياًا  التجاكية، مبا يشمل أاوا  مثل التعري ا  واحلصص، اًتخدام
ل رض قيوا على الواكاا  هبد  محاية صككككككككككككككحة السكككككككككككككككا  من خالل مجرا  ا وتوفّر منظمة التجاكة العاملية حي ً 

للجها  ال اعلة يف جمال الصكككككككحة  ة. وميكنوعة االًكككككككتثنا ا  الصكككككككحي تغيريا  يف معدال  التعري ا  املقيدة
من أجل الدعوة ب عالية مىل اعتماا  واخلةا  االقتصكككككاايني املهنيني يف جمايل االقتصكككككاا والقانو تسكككككاعد العامة أ  
 .ا الًتثماك التجاكية واملتعلقة اب السياًا 

 وحتسكككككني القائمةيف ما بني البلدا  واالًكككككت ااة من االموعا  االقتصكككككااية اإلقليمية  تع ي  الشكككككراكا  اإلقليمية ،
كسكا  العاملية أ  تواصكل مج، البياان  واعم وميكن األاوا . و  مجي، البياان عملية  طرا مجعها من أجل للمًؤ
 . أفضلبشكل السياًا  التجاكية على التغذية  ريثريفهم 

 ككسككا  الدولية  مثة حاجة مىل اماة االًككتثماكا . ال كاعية والغذائية ترشككيد االًككتثماكا  يف النظم من جانب املًؤ
التنمية االقتصككككككككككككااية. وال بد للسككككككككككككياًككككككككككككا  وتع ي  لتع ي  األمن الغذائم والتغذية واحلكوما  والقعاع اخلاص. 

  15التجاكية أ  تستكمل االًتثماكا  يف ال كاعة احمللية وشبكا  األما  االجتماعم.
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