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 2025-2016لعمل من أجل التغذية لاستعراض منتصف المدة لعقد األمم المتحدة 

 مذكرة مفاهيمية
 
 

 معلومات أساسية -أوًل 
 

مة  عا ية ال مدت الجمع حدة اعت لذي 1  70/259، القرار 2016، في أبريل/ نيساااااااان لألمم المت ا
في وعقااد األمم المتحاادة للعماال من أجاال التغااذيااة   العقااد     2025 - 2016ة بموجبااأ أعلنااف الفتر

، عرض األمين العام لألمم المتحدة على الجمعية العامة تقريًرا يقدم لمحة عامة 2018أبريل/نيسااااان 
 2  91تاااأ فاااقااارفاااي  رشااااااااايااار الاااتاااقاااريااايالاااتاااقااادم الاااماااحااارو فاااي تااانااافاااياااذ الاااعاااقاااد  وعااان 

ينص على عقد حوارات في ما بين جميع أصحاب المصلحة لستعراض  3برنامج عمل العقدإلى أن 
ا م ، بالتشاااااور مع الدوع األعفااااا  فيالعقد في منتصااااف مدة العقد ونهايتأالتقدم المحرو في تنفيذ 

 يتعلق بصيغة هذه الستعراضات وطرق إجرائها 
 

لسااتعراض الجمعية العامة التي أرااارت ، خفااع تقرير األمين العام 2018وفي يوليو/تموو  
  72/306  هاااااااااااااااااااااااااااااااااافاااااااااااااااااااااااااااااااااي  ااااااااااااااااااااااااااااااااارار

  وفي 2021-2020إلى  عقد العزم على إجرا  حوارات مفتوحة ورااااااملة في منتصاااااف مدة العقد  
 ، والسااااااتفااااة من مباااارات الحاومااات ورااااااركااائهااا العاادياادين والرب  بين هااذه 2025نهااايتااأ  

عمل العقد من خالع عملية تعاونية راااملة ومسااتمرة  كما أخذت علًما بوضااع برنامج  4 المباارات 
وباإلضاااافة إلى ،لت، تهيم بمن مة األةذية والزراعة ومن مة الصاااحة العالمية إلى مواصااالة بذع 
جهواهما لالسااااااتمرار في  يااة ورصاااااااد تنفيذ العقد، و،لت بالتعاون مع برنامج األةذية العالمي 

األمم المتحدة للطفولة، والساااتفااة من اليات التنسااايق  والصاااندوق الدولي للتنمية الزراعية ومن مة
لدائمة للتغذية ومنتديات أصااااااحاب المصاااااالحة المتعداين من  بيل لجنة األمن الغذائي  كاللجنة ا

 5العالمي 
 

، أحاع المدير العام لمن مة الصااااااحة العالمية إلى المجل  2019وفي يناير/ كانون الثاني  
مر الدولي المؤت حصاااايلةلثاني بشاااا ن وات االساااانالثنائي تقرير المية التنفيذي لمن مة الصااااحة العال

الثاني المعني بالتغذية، مع اإلرارة إلى أنأ سيجري استعراض حالة تنفيذ اللتزامات المقطوعة في 
في منتصااااف مدة عقد العمل  كما أرااااير إلى أنأ أانا  إعداا التقرير الثنائي الساااانوات إعالن روما 

 مع انعقاا الجتماع بشاااااا ن التغذية من أجل النمو الثالث، سااااااتمجرة عملية موا مة السااااااتعراض 
حصيلة المؤتمر التقرير المرحلي بش ن من تناوع كل وعالوة على ،لت،  6في اليابان  2020في عام 

                                                           
 6201أبريل/نيسان  1 ، 2025-2016عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية،   -70/259القرار   1
 www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259&Lang=A   
 2018أبريل/نيسان  829/72A/ ،11األمين العام    تقرير 2025-2016تنفيذ عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية    2
 https://undocs.org/ar/A/72/829   
التالي:  وسيمعقد حوار مفتوح ورامل لجميع أصحاب المصلحة لتقييم من برنامج عمل العقد على النحو  86تقرأ الفقرة   3

   وستمستشار الدوع األعفا  2025  وفي نهاية عقد التغذية  2021–2020التقدّم الذي أحروه عقد التغذية في منتصف المدة  
بش ن صيغة عمليات الستعراض هذه   

 www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/mv131_rev1_undoa_wp_rev1_ar.pdf   
، 2018يوليو/تموو  24  ،2025-2016تنفيذ عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية   - 72/306القرار من  2 الفقرة  4
 https://undocs.org/ar/A/RES/72/306   
  72/306من القرار  5الفقرة   5
، الفقرة 2018نوفمبر/تشرين الثاني  1Rev. 50/144EB ،28حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بش ن التغذية  تقرير المدير العام،   6

25  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB144/B144_50Rev1-ar.pdf).   
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 الاااااااااااااااااااثااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااي الااااااااااااااااااامااااااااااااااااااارفاااااااااااااااااااوع الااااااااااااااااااادولاااااااااااااااااااي 
المؤتمر  عن تنفيذ العقد ومتابعةرير المرحلي والتق 20197 جمعية الصاااحة العالمية في أيار/مايوإلى 

 2019حزيران يونيو/ مؤتمر من مة األةذية والزراعة في إلى المقدم الدولي الثاني 

سااااااتعراض ا 8
 منتصف مدة العقد 

 
ًيا مع  رار المجل  ال تصاااااااااي تمجرة و  والجتماعي عمليات اسااااااتعراض العقد تماراااااا

تنفيذ  مقيّ أنأ ينبغي لجهاو حاومي اولي مالئم أن يم  الذي ينص على الدوليةالعقوا  بشاااااا ن 1989/849
  تأوفي نهايالعقد عقد في منتصف مدة البرنامج عمل 

 
أهداف ومفمون وعملية وصيغة بالنسبة وتتناوع هذه المذكرة المفاهيمية ما هو مقترح من  

 إلى استعراض منتصف مدة العقد 
 

 أهداف استعراض منتصف المدة -ااانيً 
 

 ينبغي أن تتمثل أهداف استعراض منتصف المدة في ما يلي: 
 

تقدير وتقييم اإلنجاوات المحقّقة في فرااة مجالت ساااااياساااااات إطار عمل المؤتمر الدولي  -1
 الااااااااااااااااااثااااااااااااااااااانااااااااااااااااااي، كاااااااااااااااااامااااااااااااااااااا ياااااااااااااااااا ااااااااااااااااااهاااااااااااااااااار 

، من أجل 2020و 2016في مجالت عمل برنامج عمل العقد، خالع الفترة الممتدة بين عامي 
القيام بما يلي: تساالي  الفااو  على إنجاوات ومباارات ورااراكات محداة في مجاع التغذية 
 خااااااااااااااالع الاااااااااااااانصااااااااااااااااااااف األوع ماااااااااااااان الااااااااااااااعااااااااااااااقااااااااااااااد  

صف عليها أانا  الن   وتحديد القيوا التي تتم مواجهتها واإلجرا ات الالوم اتخا،ها للتغلّم2 
 الثاني من العقد 

وتنقيح الجز   القابل للتعديل  من برنامج عمل العقد، حساام ال تفااا ، بما في ،لت تحديد  -2
 مجالت تركيز العمل ،ي األولوية خالع المرحلة الثانية من العقد 

 مؤ تة وتخطي  استعراض نهاية مدة العقد وتحديد الصيغة والطرق الممانة بصورة  -3
  

                                                           
 2019مارس/ا،ار  58/72A ،25حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بش ن التغذية  تقرير المدير العام،   7

.(https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_58-ar.pdf) 
التقرير المرحلي بش ن تنفيذ عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية ومتابعة أعماع المؤتمر الدولي الثاني المعني   8

   (www.fao.org/3/mz353ar/mz353ar.pdf ، 2019، مايو/أيار  C2019/29بالتغذية، 
 24 والجتماعي، ال تصااي المجالين في الدولية للعقوا توجيهية مباائ -1989/84 والجتماعي ال تصااي المجل   رار  9

   https://undocs.org/ar/E/RES/1989/84  1989 أيار/مايو
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 محتوة استعراض منتصف المدة -ااالثً 
 

 أن يشمل ما يلي:من حيث المحتوة،  ،ينبغي لستعراض منتصف المدة 
 

  التقدّم المحرو في مجالت عمل محداة مندرجة تحف إطار العقد، مع األخذ بعين العتبار
على الصااااعيد العالمي خالع الفترة الممتدة بين عامي الحاصاااالة التطورات المتعلقة بالتغذية 

، مع اإلرااااااارة بشااااااال خات إلى مجالت تركيز إطار عمل المؤتمر الدولي 2020و 2016
 الثاني 

   2020-2016وإ امة التعاون وإرراك الجهات الفاعلة في تنفيذ النصف األوع من العقد   

 مج عمل العقد خالع فترة الستعراض: والتقدّم المحرو في طرق التنفيذ المعروضة في برنا
رباات العمل، والمنتديات، والمؤتمرات، وأنشطة الدعوة والتصالت واللتزامات بالعمل، 

 المستنيرة باألالة 

  بالستناا إلى استعراض هذه العناصر المختلفة  ةعيّ تطلّ وسرا و ائع تجميعية 
 

 عملية استعراض منتصف المدة -ارابعً 
 

 لى استعراض منتصف المدة أن تشمل ما يلي:إينبغي للعملية المؤاية  
 

إعداا وايقة معلومات أسااااساااية تجّمعها أمانة العقد المشاااتركة بين من مة األةذية والزراعة   1 
ومن مة الصحة العالمية بالستناا إلى البيانات العالمية المتاحة بما يغطي الفترة الممتدة بين 

وإاماج المعلومات الواراة من  واعد بيانات من مة األةذية والزراعة   2020و 2016عامي 
ومن مة الصااااحة العالمية  وساااايمجرة هذا التحليل األساااااسااااي بالتعاون مع الجهات الفاعلة 
العالمية الرئيسية األخرة المعنية بالتغذية، بما في ،لت مؤلفو تقرير التغذية العالمي وتقرير 

ذية في العالم، باإلضافة إلى الجهات الفاعلة التي تعمل على وضع حالة األمن الغذائي والتغ
إطار لمسااااا لة القطاع الخات  الوصااااوع إلى مؤراااار التغذية  ومن مات المجتمع المدني  
ونتيجة لذلت، ساااتوضاااع معلومات مجدية تبرو المجالت التي يحرو فيها تقدم وتلت التي ل 

 يتحقّق فيها أي تقدم يذكر 

عة من المشاااااورات والحوارات مع مختلف أصااااحاب المصاااالحة على مختلف وعقد مجمو  2 
تقييم التقدّم المحرو في تنفيذ العقد  من أجل تنفيذ اللتزامات العالمية  بهدف المسااااااتويات

 لاااااالاااااامااااااؤتااااااماااااار الاااااادولااااااي الااااااثااااااانااااااي  والسااااااااااااعااااااي إلااااااى الااااااحصااااااااااااوع 
ة إلى نسااابعلى توجيهات بشااا ن اإلجرا ات ،ات األولوية في المساااتقبل وافاق المساااتقبل بال

 النصف الثاني من العقد، بما في ،لت، حسبما هو ممان:

  مشاااااورة عالمية ةير رساااامية مع الدوع األعفااااا ، باتباع نمو،ج اجتماعات مجموعة
العمل المفتوحة العفااااااوية التابعة للمؤتمر الدولي الثاني  ويمان عقد اجتماع لمندوبين 

في جنيف، وكذلت الجهات الفاعلة  من الممثليات الموجواة في روما والبعثات الدائمة
ةير الحاومية عن طريق المؤتمرات بواسااااطة الفيديو لمنا شااااة التقدم المحرو في تنفيذ 

 العقد وافاق المستقبل 

  صااة لتنفيذ العقد بمناساابة انعقاا اجتماعات اللجان اإل ليمية والحوارات اإل ليمية المخصااّ
ية  ية والمؤتمرات اإل ليم عالم حة ال عام لمن مة الصاااااا عة في  ية والزرا لمن مة األةذ

2020  
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 راااراك المجتمع المدني في عملية اساااتعراض منتصاااف المدة من خالع، على سااابيل إو
الذكر ل الحصاار، الحوار الفصاالي مع الية المجتمع المدني والمجموعة المعنية بالتغذية 

 الخاصة بمن مات المجتمع المدني التابعة للمؤتمر الدولي الثاني 

 م للقطاع الخات في عملية اسااااتعراض منتصااااف المدة من خالع طرق وإرااااراك من 
 تحداها أمانة عقد التغذية 

  والحوار مع وكالت األمم المتحدة الشاااارياة، تحف إرااااراف لجنة األمم المتحدة الدائمة
 الاااااااااااااااامااااااااااااااااعااااااااااااااااناااااااااااااااايااااااااااااااااة بااااااااااااااااالااااااااااااااااتااااااااااااااااغااااااااااااااااذيااااااااااااااااة، 

 من أجل التماس إسهاماتها في عملية استعراض منتصف المدة 

  ت العالمية واإل ليمية ألصاااحاب المصااالحة  مثل التجّمع العالمي والساااتفااة من اللقا ا
لألةذية ، واجتماعات األمم المتحدة  مثل المنتدة  EATلحركة تعزيز التغذية ومنتدة 

  السياسي الرفيع المستوة ولجنة األمن الغذائي العالمي 

  العالميةوالمشاااااورات اإللاترونية لتزويد جميع أصااااحاب المصاااالحة على المسااااتويات 
واإل ليمية والقطرية بإماانية تقديم إسااااااهامات في عملية اسااااااتعراض منتصااااااف المدة، 

 بالستناا إلى مجموعة من األسئلة التوجيهية 

 ،من برنامج عمل العقد للتعديل أمانة عقد التغذية لنسااااخة منقحة من  الجز  القابل إعداا و  3 
إلى وايقة المعلومات األساسية المذكورة أعاله ونتائج المشاورات والحوارات اآلنفة  استنااا
 الذكر 

 -ي التنوع البيولوج -وعقد حدث يرب  بين مختلف عقوا األمم المتحدة ،ات الصلة: التغذية   4 
اساااتصاااالح الن م اإلياولوجية  ويمان تنسااايق هذا الحدث من  -الزراعة األسااارية  -المياه 
 أمانة عقد التغذية أو اللجنة الدائمة المعنية بالتغذية  جانم

 
 صيغة استعراض منتصف المدة -اخامسً 

 
حدث عالمي للت كيد على اسااااااتعراض منتصااااااف المدة، عقد مؤتمر/ينبغي، بال تران مع  

نا  النصااااااف األوع من العقد  اإلنجاوات التي تحقّ    وتمهيد الطريق لألولويات 2020-2016قف أا
 االنصااااااف الثاااني من العقااد  ويمان لبلااد أو أكثر من البلاادان المناااصاااااارة للعقااد عقااد هااذخالع 

 المؤتمر/الحدث 
 

 الحدث المقترح، يمان الن ر في الخيارات التالية:المؤتمر/وفي ما يتعلق بصيغة  
 

 /المنتدة السااااياسااااي حدث خات باسااااتعراض منتصااااف مدة العقد خالع انعقاا عقد مؤتمر
  2020في نيويورك في يوليو/تموو الرفيع المستوة 

  وإضاااااافة إلى ،لت، يمان ترتيم اجتماع كجز  من مؤتمر القمة العالمية بشااااا ن التغذية من
 أجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو 

أولويات النصاااااف  تطلعي بدرجة أكبر حوعفي اليابان من أجل حوار عالمي  2020في عام 
 الثاني من العقد ومواصلة تنفيذه 

  و ائم بذاتأ خات باستعراض منتصف مدة العقد وتن يم مؤتمر/ حدث بارو 
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 تمويل استعراض منتصف المدة -سااًسا
 

سااااتاون هناك حاجة إلى تحديد التمويل الالوم لعملية اسااااتعراض منتصااااف المدة وتعبئتأ   
التااليف المتابدة للتحفير للمؤتمرات واألحداث والمشاورات والحوارات وتن يمها  تغطيةوينبغي 

 من خالع المساهمات الطوعية 
 

وستوفر أمانة عقد التغذية الدعم لعملية استعراض منتصف المدة ب كملها، وستعمل بالتعاون  
 المناسبة مع الوكالت الشرياة وأصحاب المصلحة المعنيين، وستستخدم اليات التنسيق 


