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مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي
ألفريقيا
الدورة احلادية والثالثون
شالالت فيكتوراي ،زمبابوي 27-23 ،مارس /آذار 2020

عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ومتابعة أعمال املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية
املوجز
وف ًقا ملا أوصى به املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية يف عام  ،2014أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام
َّدا زمنيًا لتنفيذ التزامات
إطارا متماس ًكا حمد ً
الفرتة  2025-2016عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية الذي يُشكل ً
املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية .وُكلِّفت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ابالشرتاك يف تنفيذ العقد من
كرس هلذا الغرض .وقد وضع برانمج العمل بطريقة تعاونية يف عام  2017وهو يتألف من ستة جماالت
خالل برانمج عمل ُم َّ
عمل شاملة ومرتابطة ابالستناد إىل توصيات إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية.
2016

وتعرض هذه الوثيقة حتديثًا بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ العقد ،وال سيما خبصوص وسائل التنفيذ الرئيسية من قبيل
االلتزامات القطرية ابلعمل من أجل التغذية وشبكات العمل القطرية .وابإلضافة إىل ذلك ،تتناول الوثيقة العملية التحضريية
الستعراض منتصف املدة املقبل للعقد.
املسائل اليت ينبغي لفت عناية املؤمتر اإلقليمي إليها
قدما من منظور اإلقليم ،مبا يف
قد يرغب املؤمتر اإلقليمي يف تقدمي توجيهات بشأن اختاذ املزيد من اإلجراءات للمضي ً
ذلك يف ما يتعلق ابستعراض منتصف مدة العقد.

ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انسجامًا مع مبادرة منظمة األغذية والزراعة للحد قدر املستطاع من أثرها على البيئة وتشجيع اتصاالت أكثر
مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على واثئق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
NC350/A
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أوالا  -معلومات أساسية
 -1اعتمدت اجلمعية العامة ،يف  1أبريل /نيسان  ،2016القرار  1259/70الذي مبوجبه أعلنت الفرتة
عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ("العقد") .ور ُُفعت التوصية إبعالن العقد خالل املؤمتر الدويل الثاين املعين
ابلتغذية (املؤمتر الدويل الثاين) الذي اشرتكت يف استضافته يف نوفمرب/تشرين الثاين  2014منظمة األغذية والزراعة (املنظمة)
ومنظمة الصحة العاملية واعتمد خالله إعالن روما عن التغذية (إعالن روما) 2وإطار العمل املرافق له .3وحيدد إعالن روما
رؤية مشرتكة للعمل العاملي الرامي إىل القضاء على اجلوع وعلى مجيع أشكال سوء التغذية ،مبا يف ذلك نقص التغذية،
ونقص املغذايت الدقيقة ،والوزن الزائد والسمنة ،ويطرح عشرة التزامات واسعة النطاق يف جمال السياسات .وحيدد إطار
العمل  60توصية لالسرتشاد هبا يف التنفيذ الفعال لاللتزامات اليت يكرسها إعالن روما.
2025 - 2016

 -2ويتيح العقد جلميع أصحاب املصلحة فرصة فريدة ومرتبطة مبهل زمنية حمددة من أجل تعزيز اجلهود املشرتكة املبذولة
لتنفيذ التزامات املؤمتر الدويل الثاين وتوصياته ،إىل جانب أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابلتغذية ،ومن ضمنها على وجه
اخلصوص اهلدف  2بشأن القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة واهلدف 3
خبصوص متتع اجلميع أبمناط عيش صحية وابلرفاهية يف مجيع األعمار.
 -3ويكمن هدف العقد يف تسريع وترية تنفيذ التزامات املؤمتر الدويل الثاين وحتقيق غاايت التغذية العاملية والغاايت
اخلاصة ابألمراض غري السارية املتصلة ابلنظام الغذائي حبلول عام  2025واملسامهة يف بلوغ أهداف التنمية املستدامة حبلول
عام .2030
 -4وقد كلفت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،يف قراراها  ،259/70املنظمة ومنظمة الصحة العاملية ابلقيام مبا يلي:
( )1االشرتاك يف اإلشراف على تنفيذ العقد ،ابلتعاون مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة
(اليونيسف) وبرانمج األغذية العاملي؛ ( )2والتعاون يف وضع برانمج عمل للعقد بواسطة آليات تنسيق مثل جلنة األمم
املتحدة الدائمة املعنية ابلتغذية وجلنة األمن الغذائي العاملي ،وابلتشاور مع املنظمات واملنتدايت الدولية واإلقليمية األخرى؛
( )3وإصدار تقارير فرتات السنتني بشأن تنفيذ العقد.
 -5ومت تصميم برانمج عمل العقد يف عام  2017من خالل عملية مفتوحة وشاملة وتعاونية .وهو يتناول ستة جماالت
استنادا إىل التوصيات الـ  60املنبثقة عن إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين ،4وهي:
عمل شاملة ومرتابطة،
ً
(أ)

إقامة نظم غذائية مستدامة وقادرة على الصمود من أجل نظم غذائية صحية؛

(ب) وإقامة نظم صحية متناسقة توفر تغطية شاملة إلجراءات التغذية اجلوهرية؛
(ج) وتوفري احلماية االجتماعية والتثقيف التغذوي؛
(د)

والتجارة واالستثمار لتحسني التغذية؛

مجيعا؛
(ه) وهتيئة البيئات اآلمنة والداعمة للتغذية لألعمار ً
1

https://undocs.org/A/RES/70/259
http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf

3

http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/work _programme_nutrition_decade.pdf

2
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(و )
-6

وتعزيز احلوكمة واملساءلة يف حقل التغذية.

وتتضمن وسائل تنفيذ العقد من خالل برانمج عمله ما يلي:
(أ )

تقدمي الدول األعضاء إىل املنظمة ومنظمة الصحة العاملية اللتزاماهتا اخلاصة ابملؤمتر الدويل الثاين احملددة
والقابلة للقياس والقابلة للتحقق واملناسبة واملوقوتة زمنيًا للعمل يف سياق السياسات الوطنية اخلاصة ابلتغذية
واملتصلة هبا ،وابحلوار مع طائفة واسعة من أصحاب املصلحة املعنيني؛

(ب) وإقامة شبكات عمل ،مثل احتادات غري رمسية للبلدان تركز على جمال عمل حمددة متصلة ابلتغذية وهتدف
إىل تعزيز التعاون يف جمال العمل بشأن التغذية؛
(ج) وعقد منتدايت للتخطيط وتبادل املعارف واإلقرار ابلنجاح والتعبري عن التحدايت وتشجيع التعاون يف ما
بني أصحاب املصلحة املعنيني؛
(د) وحشد املوارد املالية لدعم تنفيذ السياسات والربامج

الوطنية.

األويل للعقد اليت قدمت إىل مجعية الصحة
 -7وقد عُرض برانمج عمل العقد يف خمتلف التقارير املرحلية املتعلقة ابلتنفيذ َّ
6
العاملية يف مايو/أاير  5،2017ومؤمتر املنظمة يف يوليو/متوز  ،2017وجلنة األمن الغذائي العاملي
يف أكتوبر/تشرين األول  7.2017كما ورد مبزيد من التفصيل يف التقارير اليت قدمت الح ًقا إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة
يف يوليو/متوز  ،8 2018وجلنة مصايد األمساك يف يوليو/متوز  ،9 2018وجلنة الزراعة يف أكتوبر/تشرين األول ،10 2018
واجمللس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية يف يناير/كانون الثاين  ،11 2019ومجعية الصحة العاملية يف مايو/أاير ،12 2019
وإىل مؤمتر املنظمة يف يونيو/حزيران  ،13 2019وإىل جلنة األمن الغذائي العاملي يف أكتوبر/تشرين األول .14 2019
 -8وقد اشرتكت املنظمة مع منظمة الصحة العاملية ،يف ديسمرب/كانون األول  ،2016يف استضافة الندوة الدولية عن
نظم األغذية املستدامة من أجل أمناط غذائية صحية وتغذية حمسنة يف روما مع الرتكيز على السياسات والتدابري على جانيب
كل من العرض والطلب بغية زايدة الوصول إىل أمناط غذائية صحية؛ وعلى التدابري لتعزيز املساءلة والقدرة على الصمود
أيضا 15.وكمتابعة هلذه الندوة الدولية ،عقدت املنظمة يف عام  ،2017ابلتعاون مع املنظمات
واإلنصاف ضمن نظام األغذية ً
الشريكة ،مخس ندوات إقليمية حتت إطار العقد 16.وعكفت هذه الندوات على تقييم األبعاد والتحدايت اإلقليمية لنظم
. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_30-Ar.pdf 5
http://www.fao.org/3/a-mt359a.pdf .6
http://www.fao.org/3/a-mt359a.pdf .7
https://undocs.org/A/72/829 .8
http://www.fao.org/3/MX097AR/mx097ar.pdf .9
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/COAG_Sessions/COAG_26/COAG26_INF/MX408_INF_6/MX408_C 10
OAG_2018_INF_6_ar.pdf.
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB144/B144_50Rev1-ar.pdf .11
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_58-ar.pdf .12
http://www.fao.org/3/mz353ar/mz353ar.pdf. 13
http://www.fao.org/3/na753ar/na753ar.pdf .14
http://www.fao.org/about/meetings/sustainable-food-systems-nutrition-symposium/ar/.15

إىل أمريكا الالتينية والبحر الكارييب :سان سلفادور 7-5 ،سبتمرب/أيلول 2017

 16ابلنسبة
(أنظر )http://www.fao.org/3/mv793en/mv793en.pdf؛ وابلنسبة إىل آسيا واحمليط اهلادئ :ابنكوك 11-10 ،نوفمرب/تشرين الثاين 2017
(أنظر)http://www.fao.org/3/mw246en/mw246en.pdf؛ وابلنسبة إىل أفريقيا :أبيدجان 17-16 ،نوفمرب/تشرين الثاين 2017
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األغذية املستدامة من أجل أمناط غذائية حمسنة؛ وعرضت السمات الرئيسية لنظم األغذية يف األقاليم التابعة هلا وكيفية
أتثريها يف األمناط الغذائية؛ وحددت عمليات وجتارب السياسات اإلقليمية ملعاجلة التغذية من خالل هنج قائم على نظم
األغذية؛ وأدت إىل وضع إجراءات يف جمال السياسات متاشياً مع إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين وبرانمج عمل العقد.
 -9وهناك موقع إلكرتوين خمصص بشأن العقد جبميع لغات األمم املتحدة الست 17.ولتشجيع النظر يف املنظورات
اإلقليمية الستعراض منتصف املدة املقبل للعقد ،مت إعداد مذكرة معلومات حول متابعة املؤمتر الدويل الثاين والعقد لغرض
18
املؤمترات اإلقليمية اخلمسة للمنظمة املزمع انعقاد دوراهتا يف عام .2020

اثنياا  -االلتزامات القطرية ابلعمل يف جمال التغذية
 -10تشكل العادات الغذائية السيئة عامل اخلطر الرئيسي املسؤول عن حاالت الوفيات يف العامل والعبء العاملي
19
خطريا جراء شكلني أو أكثر من أشكال سوء
للمرض .ويبني تقرير التغذية العاملي أن  88يف املائة من البلدان تواجه عبئًا ً
تقدما يف
التغذية وأن معظم البلدان ال ميضي يف الطريق الصحيح لبلوغ الغاايت العاملية املتعلقة ابلتغذية وال يوجد بلد حيرز ً
20
اجملموعة الكاملة للغاايت.
 -11واعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف يوليو/متوز  ،2018بعد مناقشة التقرير املرحلي األول 21لألمني العام
22
أيضا عن قلقها
بشأن تنفيذ العقد ،القرار  306/72الذي أقرت فيه ابلتقدم احملرز يف النهوض بتنفيذ العقد ،بينما أعربت ً
من أن العامل ال ميضي يف الطريق الصحيح حنو حتقيق الغاايت العاملية املتعلقة ابلتغذية ،وأهابت ابحلكومات وشركائها
تكثيف جهودها وتوسيع نطاق التزاماهتا واستثماراهتا من أجل التغذية ضمن إطار برانمج عمل العقد.
 -12وأكدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة من جديد ،يف قرارها  132/73الصادر بعنوان "الصحة العاملية والسياسة
اخلارجية :عامل أوفر صحة من خالل تغذية أفضل" 23،الذي اعتمدته يف ديسمرب/كانون األول  ،2018أمهية العقد ودعوته
إىل توسيع نطاق االلتزامات الوطنية وزايدة االستثمارات يف جمال التغذية.

(أنظر )http://www.fao.org/3/mv683ar/mv683ar.pdf؛ وابلنسبة إىل أورواب وآسيا الوسطى :بودابست 5-4 ،ديسمرب/كانون األول
(أنظر )http://www.fao.org/3/mw166en/mw166en.pdf؛ وابلنسبة إىل الشرق األدىن ومشال أفريقيا :مسقط 12-11 ،ديسمرب/كانون األول
( 2017أنظر  .)http://www.fao.org/3/mw126ar/mw126ar.pdfوابإلضافة إىل ذلك،
أنظرhttp://www.fao.org/about/meetings/sustainable-food-systems-nutrition-symposium/regional-symposia/ar/
2017

www.un.org/nutrition. 17
18

وهي الدورة اخلامسة والثالثون للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ؛ والدورة اخلامسة واألربعون للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن؛ والدورة احلادية
واألربعون للمؤمتر اإلقليمي ألفريقيا؛ والدورة السادسة واألربعون للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛ والدورة الثانية والثالثون للمؤمتر
اإلقليمي ألورواب.

Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease 19
Study 2017. www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30041-8/fulltext.
 20تقرير التغذية العاملي لعام ./https://globalnutritionreport.org/reports/global-nutrition-report-2018/executive-summary .2018
https://undocs.org/A/72/829. 21

. www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/306 22
www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/132 23
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 -13وتضطلع االلتزامات القطرية ابلعمل بدور رئيسي يف دعم العقد يف تعزيز صياغة السياسات احلكومية واالستثمارات
واإلجراءات على أرض الواقع للوفاء ابلتزامات املؤمتر الدويل الثاين ،وحتقيق الغاايت العاملية املتعلقة ابلتغذية حبلول 2025
الصادرة عن مجعية الصحة العاملية ،والغاايت العاملية املتعلقة ابألمراض غري السارية املتصلة ابلنظام الغذائي ،واملقاصد ذات
الصلة ابلتغذية الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام  .2030ولذلك جيري تشجيع البلدان على حتديد التزامات حمددة
وقابلة للقياس وميكن بلوغها وواقعية وحسنة التوقيت تساعد مجيع أصحاب املصلحة على فهم اإلجراءات املنشودة وحتسني
تتبعها.
24

 -14وسعيًا إىل دعم تنفيذ العقد ،وضعت املنظمة ابالشرتاك مع منظمة الصحة العاملية يف الفرتة  2018-2016دليالً
تسرتشد به البلدان يف ترمجة السياسات واإلجراءات املوصى هبا يف إطار العمل للمؤمتر الدويل الثاين إىل التزامات قطرية،
وموجزا سياساتيًا 25بشأن الدفع اباللتزام ابلتغذية أثناء العقد.
ً

 -15وخالل الدورة السبعني جلمعية الصحة العاملية اليت انعقدت يف مايو/أاير  ،2017كانت إكوادور والربازيل أول بلدين
يتعهدان ابلتزامات رمسية حمددة وقابلة للقياس وميكن بلوغها وواقعية وحسنة التوقيت يف إطار العقد ،وتبعتهما إيطاليا .وقد
تعهدت حكومة الربازيل مبجموعة من  38التز ًاما يف إطار جماالت العمل الستة احملددة يف برانمج عمل العقد ،وأوضحت
تدابري السياسات احملددة املتخذة لتحقيق األهداف املنشودة .ومن خالل االلتزامات املتعهد هبا حتت إطار العقد ،أكدت
حكومة إكوادور من جديد مسؤوليتها عن مكافحة مجيع أشكال سوء التغذية طوال دورة احلياة ،واختاذ إجراءات ملعاجلة
العوامل احملددة للصحة والتغذية .وشرعت إيطاليا يف العمل بشأن العقد من خالل إطالق "آلية جمموعة العمل الوطنية لعقد
إيطاليا من أجل التغذية" يف يوليو/متوز  2017وأطلقت "منصة عقد التغذية" يف يوليو/متوز  2018يف املوقع الشبكي لوزارة
الصحة من أجل تبادل املعلومات عن التغذية واألمناط الغذائية الصحية اليت تعدها معاهد البحوث الوطنية والوزرات املشاركة
26
يف جمموعة العمل هذه.
 -16وأنشئت يف عام  2017قاعدة بياانت مفتوحة كي تسجل رمسيًا التزامات البلدان احملددة والقابلة للقياس واليت ميكن
27
بلوغها والواقعية وحسنة التوقيت بتيسري من األمانة املشرتكة بني املنظمة ومنظمة الصحة العاملية.

اثلثا  -شبكات العمل القطرية
 -17يشجع العقد البلدان ويدعمها من أجل توطيد التعاون يف العمل من أجل التغذية عن طريق إنشاء شبكات عمل،
وهي ائتالفات غري رمسية من البلدان ذات نطاق عاملي أو إقليمي هدفها تسريع وترية اجلهود ومواءمتها حول مواضيع حمددة
مرتبطة مبجاالت عمل برانمج عمل العقد .وإن هذه الشبكات ،اليت يتوىل قيادهتا وتنسيقها بلد واحد أو عدة بلدان ،متكن
البلدان من تبادل املعارف واملمارسات اجليدة ،وعرض النجاحات والتحدايت ،وتوفري الدعم املتبادل من أجل تسريع وترية

www.fao.org/3/ca1505en/CA1505EN.pdf 24
www.fao.org/3/ca1505en/CA1505EN.pdf 25
26

عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية :الربازيل وإكوادور وإيطاليا تتعهد ابلتزامات ،الصفحات [ 29-28النسخة اإلنكليزية]

(.)www.ennonline.net/attachments/3087/NEX-11_English_25Jan19_V3.pdf
www.un.org/nutrition/commitments. 27
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التقدم يف جماالت حمددة ،هبدف حتسني نظم األغذية واألمناط الغذائية والتغذية للجميع يف هناية املطاف من خالل وضع
28
سياسات وتشريعات.
-18

وقد عقدت الدول األعضاء ابلفعل شبكات العمل العاملية التالية حتت إطار العقد:
(أ )

شبكة العمل العاملية بشأن األغذية مستدامة املتأتية من احمليطات واملياه الداخلية لتحقيق األمن الغذائي
والتغذية – البلد املسؤول :النرويج؛

(ب) شبكة العمل العاملية بشأن التوسيم التغذوي – البلدان املسؤولة :أسرتاليا وشيلي وفرنسا؛
(ج) شبكة العمل العاملية بشأن األمناط الغذائية التقليدية الصحية واملستدامة – البلد املسؤول :إيطاليا؛
(د) التحالف العاملي لتوفري وجبات مدرسية صحية  -البلد املسؤول :أملانيا.
-19

وإضافة إىل ما سبق ،عقدت البلدان األعضاء شبكات إقليمية عدة لألمريكيتني واحمليط اهلادئ ،وهي:
(أ )

شبكة العمل اإلقليمية بشأن اسرتاتيجيات التقليل من استهالك امللح من أجل الوقاية من أمراض شرايني
القلب ومكافحتها يف األمريكيتني – البلدان املسؤولة :الربازيل وكوستاريكا وكولومبيا؛

(ب) شبكة العمل اإلقليمية بشأن الرتويج للخطوط التوجيهية للغذاء – البلدان املسؤوالن :أوروغواي والربازيل؛
(ج) شبكة العمل اإلقليمية لألمريكيتني بشأن حوكمة األمن الغذائي والتغذوي – البلد املسؤول :الربازيل؛
(د) شبكة العمل اإلقليمية لألمريكيتني بشأن الشراء العام لألغذية اليت تُنتجها األسر– البلد املسؤول :الربازيل؛
الربازيل؛
(ه) شبكة العمل اإلقليمية لألمريكيتني بشأن التغذية املدرسية املستدامة – البلد القائد :الربازيل؛
(و) شبكة العمل اإلقليمية لألمريكيتني بشأن بيئات األغذية الصحية – البلد املسؤول :شيلي؛
(ز) شبكة العمل اإلقليمية بشأن القضاء على السمنة لدى األطفال يف احمليط اهلادئ – البلد املسؤول :فيجي.
تشجع البلدان األعضاء على إنشاء "شبكة عمل معنية
 -20وحتسبًا للسنة الدولية للفاكهة واخلضر يف عام َّ ،2021
ابلفاكهة واخلضر" هبدف زايدة توافرها جلميع السكان على مدار السنة أبسعار معقولة .وميكن هلذه الشبكة إبراز الدور
احلاسم الذي ميكن للفاكهة واخلضر أتديته يف كفالة األمن الغذائي والتغذية ،وتبادل املعارف والدروس املستخلصة من
خالل ،على سبيل املثال ،توفري حوافز لزايدة إنتاج الفاكهة واخلضر ،وحتسني الكفاءة على مستوى السوق ،وتعزيز
االستثمارات يف مرافق التخزين يف األسواق أو احلدُ من الفاقد واملهدر من األغذية من خالل التغليف.
أتثريا سلبيًا على دخل السكان
اترا وشدة ً
 -21ويؤثر كل من تقلب أحوال املناخ والتعرض لظواهر مناخية قصوى أكثر تو ً
يف املناطق الريفية وإمكانية حصوهلم على األغذية بسبب اخنفاض اإلنتاج الزراعي .وابإلضافة إىل ذلك ،تبني األدلة أن
تقلب أحوال املناخ يؤثر يف حمتوى احملاصيل من املغذايت الدقيقة 29.وهذا األمر قد يقوض جودة األغذية املستهلكة وتنوع
النظم الغذائية 30.وميكن للبلدان األعضاء النظر يف إمكانية إنشاء "شبكة عمل معنية ابلقدرة على الصمود أمام تغري املناخ
www.un.org/nutrition/action-networks 28
www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/F9D843CAD8E1153C64519D918F575CE1/S0029629
65115000026a.pdf/droughtresistant_cereals_impact_on_water_sustainability_and_nutritional_quality.pdf
www.fao.org/3/a-i5128e.pdf 30
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لتحسني التغذية" من أجل تبادل املعارف والدروس املستخلصة من تنفيذ سياسات وبرامج احلد من خماطر الكوارث
والتكيف مع تغري املناخ اليت تراعي أيض ًُا التغذية لتعزيز قدرة سبل عيش السكان ونظم أغذيتهم على الصمود أمام آاثر
املناخ.

ابعا  -استعراض منتصف مدة العقد
را
 -22ينص قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  31 1989/84بشأن العقود الدولية على أنه ينبغي تقييم تنفيذ برانمج
عمل العقد يف منتصف املدة ويف هناية العقد.
 -23ومتاشيًا مع القرار  ،1989/84ينبغي استعراض حالة تنفيذ التزامات إعالن روما عن التغذية يف منتصف املدة ويف
هناية العقد من خالل عملية مفتوحة وتشاركية .ويف هذا الصدد ،يتوخى برانمج عمل العقد إقامة حوار بني أصحاب
املصلحة لتقييم مدى التقدم احملرز يف تنفيذ العقد يف منتصف املدة ويف هناية العقد.
 -24ويبلغ العقد منتصف مدته يف عام  ،2020وتتأهب األمانة املشرتكة بني املنظمة ومنظمة الصحة العاملية الستعراض
منتصف مدته.
 -25وتتمثل أهداف استعراض منتصف مدة العقد 32يف تقدير وتقييم اإلجنازات احملققة يف فرادى جماالت سياسات إطار
عمل املؤمتر الدويل الثاين ،كما يظهر يف جماالت عمل برانمج عمل العقد ،خالل الفرتة املمتدة بني عامي  2016و،2020
من أجل القيام مبا يلي )1( :تسليط الضوء على إجنازات ومبادرات وشراكات حمددة يف جمال التغذية خالل النصف األول
من العقد؛ ( )2وحتديد القيود اليت تتم مواجهتها واإلجراءات الالزم اختاذها للتغلب عليها أثناء النصف الثاين من العقد.
وعالوة على ذلك ،سيحدد االستعراض كذلك جماالت الرتكيز للعمل ذي األولوية خالل النصف الثاين من العقد،
وسيخطط الستعراض هناية مدة العقد وسيحدد بصورة مؤقتة الصيغة والطرق املمكنة .
 -26وينبغي الستعراض منتصف املدة ،من حيث احملتوى ،أن يشمل ما يلي )1( :التقدم احملرز يف جماالت عمل حمددة
مندرجة حتت إطار العقد ،مع األخذ بعني االعتبار التطورات األوسع نطاقًا املتعلقة ابلتغذية احلاصلة على الصعيد العاملي
خالل الفرتة املمتدة بني عامي  2016و ،2020مع اإلشارة بشكل خاص إىل جماالت تركيز إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين؛
( )2وإقامة التعاون وإشراك اجلهات الفاعلة يف تنفيذ النصف األول من العقد (الفرتة )2020-2016؛ ( )3والتقدم احملرز
يف طرق التنفيذ املعروضة يف برانمج عمل العقد خالل فرتة االستعراض :االلتزامات ابلعمل ،وشبكات العمل ،واملنتدايت،
واملؤمترات ،وأنشطة الدعوة واالتصاالت املستنرية ابألدلة؛ ( )4وسرد وقائع جتميعية تطلعية ابالستناد إىل استعراض هذه
العناصر املختلفة.
 -27وخالل العملية التحضريية من أجل استعراض منتصف مدة العقد ،ستُعقد جمموعة من املشاورات واحلوارات مع
خمتلف أصحاب املصلحة على شّت املستوايت ،مبا يف ذلك مشاورة عاملية غري رمسية مع الدول األعضاء ،ابتباع منوذج
اجتماعات جمموعة العمل املفتوحة العضوية التابعة للمؤمتر الدويل الثاين .وميكن عقد اجتماع ملندويب املمثليات املوجودة

https://digitallibrary.un.org/record/75597/files/E_RES_1989_84 -EN.pdf 31
www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/conceptnote_mtr_nutrition_decade.pdf 32
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يف روما والبعثات الدائمة يف جنيف ،وكذلك اجلهات الفاعلة غري احلكومية عن طريق املؤمترات بواسطة الفيديو ملناقشة
التقدُم احملرز يف تنفيذ العقد وآفاق املستقبل.
 -28وعالوة على ذلك ،من املتوقع إجراء مشاورات إلكرتونية لكي تتاح جلميع أصحاب املصلحة على املستوايت العاملية
استنادا إىل جمموعة من األسئلة التوجيهية .وسيوفر
واإلقليمية والقطرية تقدمي إسهامات يف عملية استعراض منتصف املدة،
ً
33
حيزا لتقييم االلتزامات املالية والسياساتية اجلديدة يف منتصف مدة
مؤمتر قمة طوكيو للتغذية من أجل النمو لعام 2020
ً
العقد والتعهد ابلتزامات جديدة بشأهنا .وستكون اخلطوط التوجيهية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن النظم الغذائية
والتغذية ،اليت جيري وضعها حاليًا 34،مسامهة هامة يف مساعدة البلدان على النهوض ابلعمل خبصوص بعض جماالت
السياسات الرئيسية وابلتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة.
 -29وابالقرتان مع استعراض منتصف املدة ،سيعقد مؤمتر/حدث عاملي للتأكيد على اإلجنازات اليت حتققت أثناء النصف
األول من العقد (الفرتة  )2020-2016ومتهيد الطريق لألولوايت خالل النصف الثاين من العقد .وميكن عقد هذا
املؤمتر/احلدث ابلتزامن مع املنتدى السياسي الرفيع املستوى 35املزمع عقده يف نيويورك يف يوليو /متوز .2020
قدما من منظور اإلقليم،
 -30وقد يرغب املؤمتر اإلقليمي يف تقدمي توجيهات بشأن اختاذ املزيد من اإلجراءات للمضي ً
مبا يف ذلك يف ما يتعلق ابستعراض منتصف مدة العقد.

https://nutritionforgrowth.org/ 33
www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/nutrition-workstream/en/ 34
35

وميكن االطالع على املعلومات بشأن املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة على العنوان التايل:

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf

