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CL 163/4 -  2019نوفمرب/تشرين الثاين  – 2مذكرة املعلومات رقم 

 إعادة تنظيمو  2030اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة خلطة عام 
 منظومة األمم املتحدة اإلمنائية

 
ســـتعراض اتُقّدم مذكرة املعلومات هذه بناًء على طلب جلنة الرب�مج يف دورهتا الســـابعة والعشـــرين بعد املائة، بعد  -1

وعملية إصـــالح األمم  2030يف خطة عام بشـــأن املشـــاركة  1ة للتوصـــية اســـتجابً  تقييم إطار النتائج االســـرتاتيجية للمنظمة
 املتحدة.

 
نظرت جلنة الرب�مج يف دورهتا الســـابعة والعشـــرين بعد املائة يف تقييم اإلطار االســـرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة  -2
من التقرير أن تقوم اإلدارة "بوضع اسرتاتيجية واضحة وخطة عمل الخنراط وتطلب التوصية األوىل  ).PC 127/2الوثيقة (

ه "ســيلزم بذل جهد واســع النطاق على املســتوى إىل أن وخطة إصــالح األمم املتحدة"، مشــريةً  2030املنظمة يف خطة عام 
ينبغي أن تكون و  األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املســــــــــــــتدامة.القطري يف األشــــــــــــــهر املقبلة للتأثري على إطار عمل 

املنظمة قادرة على االســــــــــــتجابة هلذه املتطلبات، مع األخذ ابالعتبار موارد املنظمة احملدودة". وطلبت جلنة الرب�مج أن يتم 
 ة.عد املائة جمللس املنظمتقدمي املزيد من املعلومات حول هذه التوصية قبل انعقاد الدورة الثالثة والستني ب

 
قيادة األمني العام ورؤيته يف هذه املرحلة التحويلية وتتطلع إىل العمل بشــكل مجاعي ومتناســق تدعم املنظمة بقوة  -3

قيق أهداف يتعلق بتح املتحدة يف ما األمم مع مجيع شــــــــــركاء األمم املتحدة لتحقيق نتائج ملموســــــــــة للدول األعضــــــــــاء يف
 . 2030التنمية املستدامة حبلول عام 

 
كه البلدان)، متلتؤمن املنظمة إبصالح من شأنه أن يعزز "عرضاً" لألمم املتحدة يكون "مدفوعاً ابلطلب" أكثر ( -4

واحد  " (بر�مجمنظومة األمم املتحدة اإلمنائية وخارجها)، و"متكامالً و"مفتوحا" (يشـــمل جمموعة واســـعة من الشـــركاء عرب 
لألمم املتحدة متفق عليه مع احلكومة املضـــــــيفة ويتســـــــم ابلســـــــالســـــــة، بدًال من الربامج املتعدد املنفصـــــــلة اليت "تتماشـــــــى" 

 ).ترك أحد خلف الركبوضمان عدم األهداف الوطنية)، و"حتويلياً" (يركز على "التحوالت اهليكلية"،  مع
 
جملس الرؤســـاء التنفيذيني جملموعة األمم املتحدة للتنمية املســـتدامة اليت عقدت يف العام، خالل دورة  املديروأكد  -5

يف نيويورك، من جديد على التزام منظمة األغذية والزراعة بدعم اإلصــــــــــــــالح واســــــــــــــتغالل  2019نوفمرب/تشــــــــــــــرين الثاين 
تعزيز  املســــتو�ت، وخاصــــة من خالل اإلمكانيات الكاملة ملواصــــلة تعاون أكثر آتزراً بني وكاالت األمم املتحدة على مجيع

 اجلهود التعاونية يف وكاالت األمم املتحدة اليت تتخذ من روما مقراً هلا. 
 
ويقدم وجود املنظمة امليداين الكبري وقدراهتا التقنية الالمركزية على الصــــــــــــــعيدين اإلقليمي والقطري، إىل جانب  -6

 .2030دورها يف وضع املعايري العاملية، مسامهة قوية يف اجلهود املبذولة على نطاق منظومة األمم املتحدة لدعم خطة عام 
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وتلتزم املنظمة بدعم اإلصـــــالح مالياً، وقد زادت مســـــامهاهتا أبكثر من الضـــــعف مبوجب الرتتيب اجلديد لتقاســـــم  -7
دوالر أمريكي ســــــــــــــنو�ً) لـــدعم نظـــام املنســــــــــــــق املقيم املعزز  ماليني 4.7مليون دوالر أمريكي إىل  2.15التكـــاليف (من 

 وكالة اتبعة لألمم املتحدة). 19املنظمة خامس أكرب مساهم من بني  (تعترب
 
 قجمموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة، منذ إطالمع التصميم وكانت املنظمة نشطة يف مجيع مسارات عملية  -8

بلدان ، وقد شـــاركت املنظمة بشـــكل كامل يف دعم 2019اخلطوط التوجيهية اجلديدة لـــــــــــــــــ"إطار التعاون" يف يونيو/حزيران 
تطوير ودعم التحليل القطري املشــــــــــــــرتك قبل التطوير الكامل إلطار التعاون، لضــــــــــــــمان مســــــــــــــامهة املنظمة "اإلطالق" يف 

 االسرتاتيجية ويف الوقت املناسب يف "العرض اجلماعي" لألمم املتحدة.
 
وقـامـت املنظمـة بتنقيح كبري للخطوط التوجيهيـة إلطـار الربجمـة القطريـة اخلـاص هبـا، من أجـل أن تســــــــــــــتمـد أداة  -9
بشـــــــكل كامل من إطار األمم املتحدة للتعاون، على النحو املطلوب يف اخلطوط لتخطيط والربجمة على املســـــــتوى القطري ا

طار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املســــــــــــــتدامة. ومت إجراء تدريبات داخلية للمكاتب اإلقليمية التوجيهية إل
 إطار التعاون، وإطار الربجمة القطرية اجلديد للمنظمة.والقطرية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن 

 
إبنشــــاء آلية إلبالغ أجهزهتا الرائســــية عن تنفيذ اتفاق التمويل اجلديد ابســــتخدام املؤشــــرات  اوتقوم املنظمة حاليً  -10

 املشرتكة اليت وضعها مكتب األمم املتحدة لتنسيق التنمية.
 

ع لألمم املتحدة عملية إصـالح عمل األمم املتحدة وتنظيمها على املسـتوى االسـتعراض الداخلي التابويقود فريق  -11
اإلقليمي. ورشــــــــــــحت منظمة األغذية والزراعة ممثليها اإلقليميني (على مســــــــــــتوى املدير العام املســــــــــــاعد) ألمريكا الالتينية 

 داخلي. الكارييب، والشرق األدىن، ومشال أفريقيا، للمسامهة يف عمل فريق االستعراض ال والبحر
 

 دد املنظمة على ضـــــــرورة املواءمة مع آليات، تشـــــــواإلبالغ عنها ويف ما يتعلق برصـــــــد أهداف التنمية املســـــــتدامة -12
لنظر إىل أن املنظمة هي وال سيما ابالتنسيق العاملية اليت تديرها املنظمة عن طريق املقّر الرئيسي بدًال من اهلياكل اإلقليمية، 

 مؤشراً من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة. 21 املنظمة الراعية لـ
 

يتعلق ابملنرب التعاوين اإلقليمي، تدعم املنظمة بنشــــــاط اإلطار التحليلي والرباجمي واخلدمات االســــــتشــــــارية  ويف ما -13
ومهام الدعوة وعقد االجتماعات، ال ســــــــــــيما يف ما يتعلق ابلعمليات اإلقليمية، وتعزيز التنســــــــــــيق والدعم ملنســــــــــــقي األمم 

 علومات.املتحدة املقيمني، من خالل عمل السياسات والتحليل وامل
 

التســـريع ودعم مهمات التعميم و وتشـــارك املنظمة بنشـــاط يف مرحلة التحليل القطري املشـــرتك املبكر، وتشـــارك يف  -14
خص عن نظر الشـــكل أد�ه مللايف بلدان خمتارة ملزيد من االتصـــال/التكامل مع الدورة اجلديدة ألطر التعاون ( الســـياســـات

 توقيت الدورة اجلديدة).
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ومت تعيني موظفني إقليميني خمتارين من املنظمة كأعضاء يف جمموعات دعم األقران اإلقليمية اليت تنسقها املكاتب  -15
اإلقليمية املعنية بتنســــيق التنمية املنشــــأة حديثاً، واملكلفة إبجراء مراجعة نظراء للتحاليل القطرية املشــــرتكة وأجزاء أخرى من 

 الصلة. مليزة النسبية للمنظمة ومسامهتها يف أهداف التنمية املستدامة ذاتوضوح اباالعرتاف ب أطر التعاون، مبا يكفل
 

ويتم توفري املوارد املالية والبشــــــــــــرية "بناًء على الطلب" للبلدان اليت ســــــــــــتبدأ يف تنفيذ دورة إطار التعاون اجلديدة.  -16
االت اخلربة املســــــــــــتو�ت وجم خمتلففرقاً ماهرة اتبعة للمنظمة ومعنية بتوفري القدرات اإلضــــــــــــافية من ويشــــــــــــمل هذا الدعم 

املنظمة، ومشـــاركتها يف الوقت املناســـب، ونشـــرها حســـب االقتضـــاء، خالل اخلطوات احلامسة إلعداد التحاليل القطرية  يف
 منها إطار الربجمة القطري ملنظمة األغذية والزراعة. املشرتكة لألمم املتحدة وممارسة الرؤية الكاملة، اليت سيستمد 

 
وتقدم املكاتب اإلقليمية للمنظمة الدعم الفين واملساعدة يف جمال السياسات للمكاتب القطرية بناًء على املراحل  -17

قبل  رحلة ماوم األربع إلطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املســـــــــــتدامة، وهي: إنشـــــــــــاء فريق الدعم القطري،
ية إعداد إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمالتحليل القطري املشـــــــــــــرتك، وإعداد التحليل القطري املشـــــــــــــرتك، و 

 املستدامة.
 

وقد ركز املكتب اإلقليمي ألفريقيا على تعزيز قدرة املكاتب القطرية يف اإلقليم للمشــــــــــــــاركة الفعالة واهلادفة مع  -18
 ة التابعة لألمم املتحدة، وكذلك توفري الدعم التقين الالزم لعدد خمتار من البلدان. الفرق القطري

 
ويقدم املكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب الدعم للبلدان يف صــــــــــــــياغة إطار عمل األمم املتحدة  -19

مل األمم مخســــــة بلدان مقرر أن يُطلق فيها إطار عللتعاون يف جمال التنمية املســــــتدامة، مع البدء أبربعة بلدان وصــــــوًال إىل 
. ويشــــــــــــــمل هذا العمل توفري البيا�ت واملعلومات يف التحاليل 2020املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املســــــــــــــتدامة يف عام 

 البالد.ني بالقطرية املشرتكة، وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية، وكذلك تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة 
 

ويقدم املكتب اإلقليمي ألورواب وآســـــــــيا الوســـــــــطى الدعم للبلدان على أســـــــــاس املراحل األربع إلطار عمل األمم  -20
وبلــد إضـــــــــــــــايف  2020املتحــدة للتعــاون يف جمــال التنميــة املســــــــــــــتــدامــة على النحو املــذكور أعاله يف مخســـــــــــــــة بلــدان لعــام 

يف هذا اإلقليم ابلتحديد، وبناًء على احلاجة وعلى طلب البلدان، ونظراً لصــــــــــــــغر حجم ممثليات املنظمة . 2021 عام يف
 تقدم املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية املساعدة الفنية والدعم التقين من خالل البعثات.

 
كاملة يف صــــــــياغة إطار عمل األمم املتحدة للتعاون ويشــــــــارك املكتب اإلقليمي آلســــــــيا واحمليط اهلادئ مشــــــــاركة   -21
جمال التنمية املســــــــتدامة، وأيضــــــــاً يف اجلهود املشــــــــرتكة بني وكاالت األمم املتحدة يف البلدان. وقد بدأ املكتب اإلقليمي  يف
 العمل عن كثب مع جمموعة مؤلفة من ستة بلدان سيتم توسيعها لتشمل بلدان إضافية. يف
 

 إطار احملددة وإجراء حوارات الســــياســــات يف وابإلضــــافة إىل التعاون مع اهليئات اإلقليمية بشــــأن منتجات املعرفة -22
، بدأ املكتب اإلقليمي للشــــــــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا يف العمل على إطار عمل األمم املتحدة للتعاون 2030خطة عام 

 جمال التنمية املستدامة يف بلد واحد، وسيتم توسيع ذلك ليشمل قائمة إضافية مؤلفة من مخسة بلدان.  يف
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ويتم تقدمي دعم إضــــــــــــــايف من املقّر الرئيســــــــــــــي ملمثليات املنظمة يف ما يتعلق ابلتدريب (مبا يف ذلك التدريبات  -23
بشـــأن إطار التعاون  Think-Labs، والندوات عرب اإلنرتنت، وأدوات التعلم اإللكرتوين)، واإلحاطات ومبادرات الوجاهية

 قطرية.اجلديد واخلطوط التوجيهية اجلديدة إلطار الربجمة ال
 

وكمثال على خطة املقّر الرئيســي للمنظمة لدعم املكاتب القطرية بشــكل مباشــر، يف ســياقات األزمات الغذائية،  -24
صـــــــياغة النتائج اجلماعية إلطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية  يفالبلدان  5ســـــــيدعم الرب�مج االســـــــرتاتيجي 

املســـــتدامة املراعية لألمن الغذائي والتغذية، واليت تتناول االحتياجات العاجلة والقصـــــرية األجل وكذلك اســـــتثمارات التنمية 
يــة العــاملي، ســــــــــــــيــدعم الرب�مج ومن خالل العمــل عن كثــب مع الشــــــــــــــركــاء، وال ســــــــــــــيمــا بر�مج األغــذ الطويلــة األجــل.

الفرق القطرية يف إنتاج حتاليل ســـــــــياق مشـــــــــرتكة، مبا يف ذلك حتاليل للبيئات الســـــــــياســـــــــية واالقتصـــــــــادية  5 ياالســـــــــرتاتيج
واالجتماعية والبيئية واألمنية، وإجراء حتاليل للفجوات، ورسـم خرائط للسـياسـات واالسـرتاتيجيات والربامج واالسـتثمارات، 

 طاف إبالغ التحليل القطري املشرتك بشكل �شط.ويف �اية امل
 

وســـــــــيضـــــــــمن هذا الدعم ترمجة التحاليل إىل إجراءات قطرية تســـــــــتند إىل توافق اآلراء لدعم تطوير األمن الغذائي  -25
لدعم اوالتغذية والنتائج اجلماعية املســـتدامة اليت وضـــعت يف إطار املبادرات ذات الصـــلة اليت تقودها البلدان. وســـيبلغ هذا 

أيضــــاً عملية التعلم وتوثيق التدخالت الفعالة ملعاجلة األســــباب اجلذرية لألزمات الغذائية وفقاً للعوامل الدافعة احملددة لكل 
على سبيل املثال تصنيف التدخالت اليت ستكون مفيدة من حيث التوصيات والدعوة  –سياق، وبناء جمموعة من األدلة 
 املعنيني.للجهات املاحنة وصانعي القرار 

 
ية االقتصـــــادية إدارة التنم قررتالعدد الكبري من البلدان،  اوابإلضـــــافة إىل ذلك، لتوفري دعم عايل اجلودة ملثل هذ -26

إنشــــــــاء منصــــــــة على شــــــــبكة اإلنرتنت لتمكني املكاتب اإلقليمية والقطرية يف املنظمة من الوصــــــــول إىل لوحة  واالجتماعية
ت، واحلصـــول على تقارير غنية ابلبيا�ت حول ســـلســـلة من املوضـــوعات املتعلقة بقضـــا� البيا�ت، بعدد حمدود من اخلطوا

األغــذيــة والزراعــة يف بلــدان معينــة، أو ألغراض املقــارنــة بني جمموعــات من البلــدان املوجودة يف نفس اإلقليم أو اليت تتمتع 
 خبصائص مماثلة.

 
إدارة التنمية االقتصـــــادية واالجتماعية عملية ترقية يف  وعالوة على ذلك، تقود وحدة دعم احلوكمة والســـــياســـــات -27

) وصـــــممت مســـــتودعاً ألدوات support/en-www.fao.org/policyمؤســـــســـــية لبوابة املنظمة اخلاصـــــة ابلســـــياســـــات (
املنظمة لتســـهيل إاتحة جمموعة كبرية من األدوات التحليلية يف املنظمة ذات الصـــلة ابلســـياســـات ملمثلي املنظمة، واملوظفني 

شــــكل مباشــــر (اليت ميكن الوصــــول إليها باملعنيني ابلســــياســــات، والشــــركاء يف هذا اجملال. وســــيتم حتديث البوابة واألدوات 
اإلنرتنت  البحث على ابة اخلاصة ابلسياسات اليت مت إعادة إطالقها) بشكل مستمر لضمان مالءمة حمركاتخالل البو  من

 .Bingو Googleمثل 
  

http://www.fao.org/policy-support/en
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عدد البلدان اليت ستبدأ دورات جديدة إلطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة حبسب  
 كل إقليم

 
اجملـــــــــــــمـــــــــــــوع 
حبســـــــــــــــــــــــــب 

 اإلقليم

اليت ســــــــــــــتبدأ دورة عدد البلدان 
جــــــديــــــدة إلطــــــار عمــــــل األمم 
 املتحدة للتعاون يف جمال التنمية

 2021يف عام  املستدامة

عـدد البلـدان اليت ســــــــــــــتبـدأ دورة 
جــــــديــــــدة إلطــــــار عمــــــل األمم 
املتحـدة للتعـاون يف جمـال التنميـة 

 2020املستدامة يف عام 
 

 اإلقليم

 املكتب اإلقليمي ألفريقيا 8 8 16
 اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئاملكتب  2 5 7

 املكتب اإلقليمي ألورواب 0 12 12

10 5 5 
املكتــــــب اإلقليمي ألمريكــــــا الالتينيــــــة 

 الكارييب والبحر

6 4 2 
للشــــــــــــــرق األدىن املكتـــــــب اإلقليمي 

 أفريقيا ومشال
 اجملموع 17 34 51

 


