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من السادة  ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احلد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى
 ق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنتاملندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائ

 www.fao.org على العنوان التالي:

MK645/A 

A 

 اجلمعية العامة للشراكة العاملية

 من أجل الرتبة
 الدورة الثانية

 2102يوليو/متوز  22-22روما، 

 تعيني جهات تنسيق للشراكة العاملية من أجل الرتبة

 من قبل أعضاء منظمة األغذية والزراعة

 
 وجزم

 

 قنوات االتصال املعتمدة مع األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة )الفاو( لتنقل الرساائل أو املعلوماات    تستخدم األمانة

اهلامة املتصلة بالشراكة العاملية من أجل الرتبة إىل الشركاء احلكاوميني  ماً ك كنشار اإلراعارات والوثاائق ا ا اة       

 وني ملمًلي احلكومات. بدورات اجلمعية العامة على املوقع اإللكرت

 ِّلة تعزز نشر املعلومات وتبادل املعارف التقنية على مستوى عملي غري أنه قد ُأسندت األولوية للحاجة إىل عملية مكم

أكًر )وهو ما يبّين بالتفصيل يف ما يلي( وهي أولوية ميكن ألعضاء الفااو تلبيتهاا مان  ا ل تعايني جهاات تنسايق        

 الرتبة.  للشراكة العاملية من أجل

           ليس الغرض من هذا الرتتيب ا اص جبهات التنسايق باأش راكل مان األراكال أن لاّل حماّل قناوات االتصاال

املعتمدة مع أعضاء الفاو  ال بل سيتوا ل استخدام هذه القنوات وسيكون هذا الرتتيب متمارياك ماع الااابع الااوعي    

 .الرتبةللشراكة العاملية من أجل 
 

 
 اإلجراءات املقرتحة على اجلمعية العامة للشراكة العاملية

 من أجل الرتبة
 

            قد ترغب اجلمعية العامة يف إقرار اإلجراء املقارت  ويف دعاوة عياع أعضااء الفااو إىل تعايني جهاات التنسايق هاذه

 ل ستفادة بالكامل من املنافع املنشودة منه.
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 معلومات أساسية –أواًل 

 

مان ا تصا ااتها: رراراكة طوعياة مفتوحاة أماام        1-5هي  كما نص علياه القسام   الشراكة العاملية من أجل الرتبة  -1

احلكومات واملنظمات الدولية واإلقليمية واملؤسسات وأ حاب املصلحة اآل رينر. وبالفعل  مناذ إطا ه هاذه املباادرة ر يااك يف      

  إما يف األوساط احلكومية أو مان  اجلهات املعنيةرة مع جمموعة واسعة من   متكنت األمانة من التفاعل بصورة مًم2112سنة 

الفا  احلكاومي الادولي    ا اااء  فرياق  ضالع باه  يوالعمل الذش اجلمعية العامة  إياها ارجها  لدعم األنشاة اليت أوكلتها 

 (.ا ااءفريق ) املع  بالرتبة

 

وأعضاء الفاو هم يف األساس رركاء ررعيون وإن كانت لديهم حرية أن يقرروا املشاركة أم ال يف عمال الشاراكة العاملياة     -2

يبلغوا األمانة  اياك باسام ثًلاهم   من أجل الرتبة  مبا يف ذلك حضور دورات اجلمعية العامة )ليس عليهم يف هذه احلالة إال أن 

 من ال ئحة الدا لية للشراكة العاملية من أجل الرتبة(. 4-3دورة على حنو ما نصت عليه املادة )أو ثًليهم( قبل يوم افتتا  ال

 

وُيالب إىل رركاء آ رين )غري حكوميني( تقديم طلب تقوم األمانة باستعراضه واملوافقة عليه طبقاك لإلجراءات املتبعة يف  -3

ر يااك رغباتهم يف املشااركة يف الشاراكة      ويعربون فياه ية من أجل الرتبة(  من ال ئحة الدا لية للشراكة العامل 2-2الفاو )املادة 

التعااون ماع الشاراكة. ومان راأن تعايني جهاة         لغارض العاملية من أجل الرتبة ولددون طريقة االتصال جبهة التنسيق لاديهم  

 التنسيق هذه أن يسّهل إىل حد كبري التوا ل مع هؤالء الشركاء يف مراحل الحقة. 

 

 احلاجة إىل اتصاالت أوسع نطاقًا مع األعضاء –يًا ثان

 يف منظمة األغذية والزراعة

 

تلتزم األمانة بقنوات االتصال املعتمدة لنقل الرسائل واملعلومات اهلامة املتصلة بالشاراكة العاملياة مان أجال الرتباة إىل       -4

جلمعية العامة على املوقاع اإللكرتوناي ملمًلاي احلكوماات     أعضاء املنظمة  ومنها مً ك نشر اإلرعارات والوثائق ا ا ة بدورات ا

 ا ااااء أو غااري ذلااك ماان مراساا ت وفااق  اااوط     فريااقيحات للخااااء ل نضاامام إىل عضااوية  رااوالاادعوة إىل تقااديم الرت 

 سياسية واضحة. 

 

بعد مرور أكًر من سنة على مباررة الشراكة العاملية من أجل الرتبة عملها تشاري إىل أّناه قاد    غري أّن التجربة املكتسبة  -5

 تكااون هناااع العديااد ماان ا اااالت الاايت ساايكون ماان املفيااد جااداك فيهااا لامانااة أن تااتمكن ماان نقاال املعلومااات أو املااواد     

ات احلكومية املختصة  ثاا يعازز مشااركة هاذه األ ارية يف      )التقنية الاابع يف معظمها أو العامة لكن املتصلة بالرتبة( إىل السلا

أنشاة الشراكة. غري أّن األمانة حريصة على عدم إثقال عبء قنوات االتصال الر ية هلاذا الغارض  ا اة عناد التعااطي ماع       

  مسائل ليست هلا تداعيات سياسية هامة. 
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اد يف القسم ا اص بالشراكة العاملية مان أجال الرتباة علاى     وجتدر اإلرارة إىل أّن األمانة تنشر جمموعة واسعة من املو -6

عيع املعنيني يف األوساط احلكومية )واجلمهاور العاريأ أيضااك( فيساتفيدون      يضالع عليهااملوقع اإللكرتوني للفاو على أمل أن 

هاياة املاااف اساتخدامها    لكن ليست لدى األمانة القدرة علاى معرفاة مكاان اساتخراع املعلوماات ويف ن     منها يف الوقت املناسب. 

بصورة فعالة أو نشرها على نااه أوسع على املستوى القارش  وال زمان حدوث ذلك ومن قبل من. كذلك فإّن الدعوات للمشاركة 

يف بعأ األنشاة الرئيسية )كمجموعات العمل املنشأة لغايات حمددة( ُتنشر بدورها على املوقع اإللكرتوني  غري أّن الاردود هاي   

 احلّظ أو بسابب املعرفاة املسابقة بعمال الشاراكة العاملياة مان أجال الرتباة لادى مان  اادف أن قارأوا مًال               وليدةكبري  إىل حد

 هذه اإلرعارات.  

 

 ةيف املؤسساات احلكومياة املعنيا    املساؤولني وتسعى األمانة أيضاك إىل االساتفادة مان أش فر اة لتوسايع اتصااالتها ماع        -7

بالرتبة   ا ة   ل االجتماعات  مبا يف ذلك االجتماعات اليت تعقدها منظمات أ رى. ومع أّن هذا يساهم يف بناء ربكة مان  

املؤيدين املتحمسني لعمل الشراكة العاملية من أجل الرتبة  فهو ال يؤدش إىل مزيد من التوعية واملشااركة  ا اة يف البلادان الايت     

 وبات أ رى حتول دون مشاركتها يف مًل هذه االجتماعات.تعاني  عوبات مالية أو  ع

 

سيكون من األسهل بكًري وجود عملية توا ل ونشر للمعلومات تتسم مبزيد من الفعالية على نااه أوسع فيماا   وعليه  -8

كاي ترسال إليهاا    لو استااع أعضاء املنظمة تعيني جهة تنسيق حمددة )ميكن أن تكون أكًر املؤسسات الوطنية عناياة بالرتباة( ل  

ويف الواقاع  ينبغاي أن    األمانة املواد أو اإلرعارات عن توافرها ل ط ع عليها بواساة املواقع اإللكرتونية أو عا وساائل أ ارى.  

من تنفيذ  اط العمل يف إطار ركائز الشراكة العاملية من أجل الرتبة إىل زيادة ملحوظاة يف األنشااة   املقبلة تؤدش املرحلة النشاة 

التقنية على املستويات كافة  ثا يتاّلب مشاركة واهتماماك واسعني من قبل الوحدات واملؤسسات احلكومية املعنية بقضايا الرتباة  

 وبإجياد حلول هلا.

 

بأش راكل مان األراكال أن لاّل      منهليس الغرض هناع تشديد على أّن هذا اإلجراء احملتمل لتحديد جهة التنسيق  -9

وسايكون  هلاا.    كمكّم إجراًء يهدف إىل أن يكونبل   هاسيتوا ل استخدام واليت  احلكوماتال املعتمدة مع حمّل قنوات االتص

على اعتبار أّن الصيغة املقرتحاة ليسات رإلزامياةر     الرتبةمتمارياك مع الاابع الاوعي للشراكة العاملية من أجل أيضاك  اإلجراءهذا 

وال عن رو  ا تصا ات الشراكة العاملية مان أجال الرتباة والئحتهاا الدا لياة. لكان        الاابع ولن حتيد عن املبادئ املتفق عليها

أعضاء املنظمة  إن مل يكن عيعهم  راغبني يف تعيني جهات التنسيق رالتقنياةر هاذه لكاي يكاون هاذا       معظميؤمل يف أن يكون 

 اإلجراء فعاالك عن حّق. 

 

 املتوقعة امليزات –ثالثًا 

 

منذ زمن  كما أناه سايعود باالنفع    ف حتسني تشاطر املعلومات املنشود هذا الرتتيب يف حتقيق هد يساهم سوف -11

ب  رك على السلاات الوطنية نفسها من   ل تذليل  ار إثقال كاهل قناوات االتصاال املعتمادة ماع أعضااء املنظماة       

 برسائل وطلبات غري أساسية.  
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سيق إىل حد كبري يف إجنا  الشراكة العاملياة مان أجال الرتباة ويف التعريا       ومن املتوقع أن تساعد جهات التن -11

على األنشاة اجلارية على نااه أوسع على املستوى القارش ويف احلرص على وجود وعي واسع النااه دا ال األقااليم   

ركة الوطنية وعمليات التباادل  املختلفة ويف ما بينها للفرص اليت تتيحها الشراكة العاملية من أجل الرتبة  ثا يعزز املشا

 بني البلدان  وهي من بني السمات الرئيسية هلذه املبادرة. 

 

أّن هذا النظام سيشكل بالنسبة إىل األمانة طريقة قّيمة للغاياة للو اول مبزياد مان الفعالياة إىل       فيهوثا ال رك  -12

 عياع األطاراف العاملاة املهتماة دا ال اهلياكال       األجهزة الوطنية األكًر عناية بالرتبة  مع كفالاة نقال املعلوماات إىل   

 احلكومية.

 

على هذا املفهوم  سوف توجه األمانة دعوة إىل عيع أعضااء املنظماة لتحدياد    العامة  اجلمعيةت ويف حال وافق -13

 العاملية من أجل الرتبة وإب غها باريقة االتصال بها يف أقرب وقت ثكن.  للشراكةجهات التنسيق املخصصة 


