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 علومات أساسيةم -ّوًل أ
 
  2030ل خطة التنمية املسااااااااااااتدامة ل ا  2015اعتمدت الدول األعضاااااااااااااح ة األمس املتحدةل ة ساااااااااااابتم  أيلول  -1

للقضاااااااح على الفقر واموع و اااااامان هدفًا وأهدافًا ذات أولوية  17مبا تتضاااااامنه من أهدام للتنمية املسااااااتدامة يبل  عددها 
عمل للمساااااااااااااااعدة اإل ائية  بع  امم ية ال امة إبطارل رحبت 2018مايو  أاير  31عد  ترك أي أحد خلف الركب. وة 

ي واسااااااااااواتيجي ومرن وموججه ئو ال مل وسقيق النتائ ل أعيد تسااااااااااميته ة ما ب د إبطار عمل األمس  لألمس املتحدة منشااااااااااج
نفيذها ة كل بلدل املتحدة للت اون ة جمال التنمية املساااااتدامةل رعتباره أهس أداة لتأطيي أنشاااااطة األمس املتحدة اإل ائية وت

  2030.1دعًما خلطة التنمية املستدامة ل ا  
 

 إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة -اثنًيا
 
ي ت  إطار عمل األمس املتحدة للت اون ة جمال التنمية املسااااااااااااتدامة نإطار الت اوند أداة لتحديد مسااااااااااااا ة األمس  -2

 .2030املتحدة والتزامها بدعس امهود الوطنية اهلادفة إىل بلوغ املقاصد االقتصادية واالجتماعية والبيئية ة إطار خطة عا  
 
شااااايح شاااااراكة مع الكومات وميثل التزاًما ،اه الساااااكانل وال سااااايما أشاااااد  ويشاااااكل إطار الت اون أوالً وقبل كل -3

ا و اا ًفال ة بلد من البلدانل وي ت  ة الوقت ذاته أيضاااً مرجً ا أساااسااًيا للمساااحلة بت فريق األمس املتحدة  السااكان يميشااً
ائ  إ ائية يؤخذ بزمامها بشااااااااااكل القطري والكومة املضاااااااااايفة وبت أعضاااااااااااح فريق األمس املتحدة القطري من أجل سقيق نت

 مجاعي.
 
طار الت اون ال رض امماعي ملنظومة األمس املتحدة اإل ائية لدعس البلدان ة م امة األولوايت والثغرات وميثل إ -4

الرئيساااااااية ذات الصااااااالة اهدام التنمية املساااااااتدامة. وهو يبدأ وينتهي بتحليل للمشاااااااهد اإل ائي الوط  وأولوايت أهدام 
 .  عد  ترك أي أحد خلف الركبكل الرص على التنمية املستدامةل مبا ة ذلك من خالل منظور الرص  

 
وحيدد إطار الت اون مقاصد حمددة ألهدام التنمية املستدامة ة كل بلد وي مل مبثابة إطار النتائ  الذي ة ظلجه  -5

ا ساااتتس بشاااكل مجاعي وفردي مسااااحلة كياملت األمس املتحدة املساااا ة. ولذلكل فقن ال ام  القطرية اخلاصاااة بكل كيانل مب
الدعس الشااااامل  ز من املتوقع أن ي الذي من إطار الت اون سااااتمدج ساااات  يشاااامل إطار ال جمة القطرية ملنظمة األغذية والزراعةل 

 .لبلدانإىل ااألمس املتحدة الذي تقدمه واملتكامل 
 
األمس  وظلجت املنظمة ت مل هبمة ونشاط ة مجيع مسارات عملية تصميس اخلطوط التوجيهية امديدة إلطار عمل -6

لوكاالت ما تؤديه اإبراز  من أجلوذلك  لاملتحدة للت اون ة جمال التنمية املسااااااااااااااتدامة واألجزاح املرافقة له ذات الصاااااااااااااالة
 وتشااااااااااااارك املنظمة ة الوقت الايف بشااااااااااااكل كامل ة تقد  الدعس  ال جمة القطرية.جمال دور ها  ة من املتأصااااااااااااصااااااااااااة 

                                                      
إعادة تنظيس منظومة األمس املتحدة اإل ائية ة سااااياال االساااات راض الشااااامل الذي بري كل أربع ساااانوات لسااااياسااااة األنشطة - A/Res/72/279القرار   1

 التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمس املتحدة من أجل التنمية.
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يذ من أجل إجراح التحليل القطري املشااااااااااااااوك لألمس املتحدة واإلعداد الكامل إلطار إىل البلدان اليت تبدأ فيها عملية التنف
الت اون لضاااااااامان تقد  مسااااااااا ة املنظمة االسااااااااواتيجية واملناساااااااابة من حي  التوقيت كجزح من  ال رض امماعي  لألمس 

 املتحدة لتحقيق التغيريات التحولية واهليكلية ة البلدان.
 
التزا   قبات رلنسبة إىل والاملتاحة والفرص والثغرات احملرز القطري املشوك لألمس املتحدة التقد  ويدرس التحليل  -7

ل مباا ة ذلاك ميثااال األمس املتحادةمبااد  م اايريهاال و وقواعاد األمس املتحادة و  ل2030 عاا  بتحقيق خطاةمن البلادان بلاد 
ىل البياملت إلألمس املتحدة التحليل القطري املشاااااااااااوك ويساااااااااااتند  ة املباد  التوجيهية إلطار الت اون.ما هو وارد على ئو 

والبحوث والقدرات واملوارد املوجودة داخل منظومة األمس املتحدة وخارجها االسااااااات را اااااااات واإلحصااااااااحات والتحليالت و 
 ويضيف إليها.

 
 إطار الربجمة القطرية -اثلثًا

 
يشااااااكل إطار ال جمة القطرية أداة التأطيي وال جمة اليت تساااااات ت هبا املنظمة على الصاااااا يد القطريل وهو يضااااااع  -8

األولوايت االساااواتيجية على املساااتوى القطري وال جمة الشااااملة على املساااتوى  لتحديد املنظمة ساااتند إليهتالذي األسااااس 
وظ بتنقيح خطوطها التوجيهية املت لقة إبطار ال جمة القطرية القطري على املدى املتوساااااااااااي. وقامت املنظمة بشاااااااااااكل ملح

لكي تسااااااااااااتمد عملية املنظمة اخلاصااااااااااااة رلتأطيي وال جمة على الصاااااااااااا يد القطري رلكامل من إطار الت اون التابع لألمس 
ملساااااااتدامة. وأصااااااابح املتحدةل على ئو ما تساااااااتلزمه اخلطوط التوجيهية إلطار عمل األمس املتحدة للت اون ة جمال التنمية ا

ا رلتحلياال القطري املشااااااااااااااوك لألمس املتحاادة وإبطااار الت اااون. وهااذا ي    ا وثيقااً  إطااار ال جمااة القطريااة يرتبي ابن ارتباااطااً

أن املنطلق األكثر اسااااااااااااااواتيجية وأ ية للمنظمة هو خالل عملية التحليل القطري املشااااااااااااااوك لألمس املتحدة. وتقر املنظمة 
 ية اليت ينطوي عليها التحليل القطري املشاااااااااوك لألمس املتحدة الذي ميثل فرصاااااااااة رئيساااااااااية للمشااااااااااركة رأل ية االساااااااااواتيج

دورها امل وم به ة مجع ل رالسااااااااااااتناد إىل مع منظومة األمس املتحدة لتحديد دور املنظمة وعملها على الصاااااااااااا يد القطري
 ة.قائس على األدلللبلدان ختطيي اسواتيجي من أجل  هااألدلة وسليل

 
ساااااتند إليه الذي ي  الدليل ل ورإل اااااافة إىل ذلكل ونظًرا إىل أن التحليل القطري املشاااااوك لألمس املتحدة يشاااااكج  -9

أن إطار الت اون املتفق إىل و ولو اااااع االساااااواتيجيات اخلاصاااااة به عرض األمس املتحدة إىل البلد املضااااايف لتشاااااكيل م ا  
سااااااااااااااتتس بشااااااااااااااكل مجاعي وفردي مساااااااااااااااحلة كياملت منظومة األمس املتحدة  هعليه ي ت  التزا  األمس املتحدة الذي ة ظلج 

اإل ائيةل فقن املشاااااااورات بشااااااأن إطار ال جمة القطرية للمنظمة مع الكومات وأصااااااحاا املصاااااالحة الرئيساااااايت ابخرين 
اتساال هن   والشركاح ة التنمية بب أن تكون مدرجة بشكل كامل ة عملية ودورة إطار الت اون. وهذا املتطلب يكفل

األمس املتحدة وقيا  امهود امماعية اليت تبذهلا منظومة األمس املتحدة اإل ائية بدعس تويف مقاليد األمور على الصاااااااااااااا يد 
الوط  وم امة األولوايت والثغرات الوطنية املت لقة اهدام التنمية املساااااااااااتدامة. ولذلك من األ ية مبكان أن تشاااااااااااارك 

  نية ة املنظمة مشاركة كاملة ة عملية التشاور اخلاصة إبطار الت اون منذ البداية.اإلدارات التنفيذية امل
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بب أن يكون فقنه يظل إطار ال جمة القطرية مساااتند املنظمة للتأطيي وال جمة على الصااا يد القطريل ة حت و  -10
حليل التسااااااااااااااتند إىل ي نظرًا إىل أنه م همامسااااااااااااااتمًدا على النحو الواجب من عملية ودورة إطار الت اون وأن يكون متزامًنا 

من املهس أن يقو  ممثلو  ل. ولذلكواألولوايت الرؤيةتحديد ب اصةاخل إطار الت اونعمليات املتحدة و القطري املشوك لألمس 
وأهدام التنمية املسااااااااتدامة على املسااااااااتوى القطري ة إطار  2030املنظمة بكفالة إبراز مسااااااااا ات املنظمة ة خطة عا  

الت اون. وقد مت بدح تدريب داخلي للمكاتب اإلقليمية والقطرية للمنظمة على إطار الت اون وإطار ال جمة القطرية امديد 
 للمنظمة.

 


