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 ت أثرر ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انسجامًا مع مبادرة منظمة األغذية والزراعة للحد قدر املستطاع من أثرها على البيئة وتشجيع اتصاال
 www.fao.org وميكن االطالع على واثئق أخرى على موقع املنظمة مراعاة للبيئة.
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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 ألفريقيا

 احلادية والثالثون الدورة

 2020مارس/آذار  27-23شالالت فيكتوراي، زمبابوي، 

 التخطيط والربجمة القطراين ملنظمة األغذية والزراعة
 منظومة األمم املتحدة اإلمنائيةعادة تنظيم إيف سياق 

 
 علومات أساسيةم -ّواًل أ

 
مبددا  2030أ خطددة التنميددة املسددتدامة ل ددا  2015اعتمددد ت الدددوع األعيفددام   األمدد، املتحدددةأ   لددبتم  أيلوع  -1

للقيفدام علدى الرقدر وا دوع و دما  عدد  هددًًا وأهدداًًا تا ت أولويدة  17تتيفمنه من أهداف للتنمية املستدامة يبلغ عدددها 
عمد  للمسداعدة اائائيدة  لدع ل مد،  أ رحبت ا م يدة ال امدة اطدار2018مايو  أاير  31ترك أي أحد خلف الرثب. و  

دده حتددو ال مدد  وأقيددق النتددائ أ أعيددد تسددميته   مددا ل ددد اطددار عمدد  األمدد، املتحدددة  املتحدددة منش ددس والدد اتيج  ومددر  ومول 
  جمدداع التنميددة املسددتدامةأ هعتبدداره أهدد، أداة لت طدديس أنشددطة األمدد، املتحدددة اائائيددة وتنريددذها   ثدد  للدددأ دعًمددا  للت دداو 

 1 .2030خلطة التنمية املستدامة ل ا  
 

 إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة -اثنًيا
 
ي تدد  اطددار عمدد  األمدد، املتحدددة للت دداو    جمدداع التنميددة املسددتدامة ةاطددار الت دداو م أداة لتحديددد مسددا ة األمدد،  -2

 .2030املتحدة والتزامها لدع، ا هود الوطنية اهلادًة اىل للوغ املقاصد االقتصادية وااللتماعية والبيئية   اطار خطة عا  
 

                                                      
اعادة تنظي، منظومدة األمد، املتحددة اائائيدة   لددياـ االلددت راا الشددام  الدذي ردري ثد  أرلدع لددنوا ت لسديالددة األنشدطة - A/Res/72/279القرار   1

 التنريذية اليت تيفطلع هبا منظومة األم، املتحدة من أل  التنمية.
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ش م شراثة مع احلكوما ت ومير  التزاًما جتاه السكا أ وال ليما أشدد السدكا   ويشك  اطار الت او  أوالً وقب  ث  -3
هتميًشددا و دد ًراأ   للددد مددن البلدددا أ وي تدد    الوقددت تاتدده أييفدداً مرلً ددا ألالددًيا للمسدداملة لدد  ًريددق األمدد، املتحدددة القطددري 

 ائ  ائائية يؤخذ لزمامها لشك  مجاع .واحلكومة امليفيرة ول  أعيفام ًريق األم، املتحدة القطري من أل  أقيق نت
 
طار الت او  ال را ا ماع  ملنظومة األمد، املتحددة اائائيدة لددع، البلددا    م ا دة األولدواي ت والر درا ت ومير  ا -4

الرئيسددية تا ت الصددلة فهددداف التنميددة املسددتدامة. وهددو يبدددأ وينتهدد  لتحليدد  للمشددهد اائددائ  الددوط  وأولددواي ت أهددداف 
  .عد  ترك أي أحد خلف الرثبث  احلرص على التنمية املستدامةأ مبا   تلك من خالع منظور احلرص  

 
وحيدد اطار الت او  مقاصد حمددة ألهداف التنمية املستدامة   ث  للد وي م  مبرالة اطار النتائ  الذي   ظل ه  -5

ددردي مسدداملة ثيدداد ت األمدد، املتحدددة املسددا ة. ولددذلكأ ًددة  الدد ام  القطريددة اخلاصددة لكدد  ثيددا أ  لددتت، لشددك  مجدداع  ًو
 يشم  اطار ال جمة القطرية ملنظمة األغذية والزراعةأ ينب   أ  تكو  مستمدة من اطار الت او أ وليس ال كس. امب
 
وظل ددت املنظمددة ت مدد  هبمددة ونشدداا   مجيددع مسددارا ت عمليددة تصددمي، اخلطددوا التوليهيددة ا ديدددة اطددار عمدد   -6

هد، الدذي تؤديدده الدددور امليدت، الدرا  أ لكدد  واأللددزام املراًقدة لده تا ت الصدلةاألمد، املتحددة للت داو    جمدداع التنميدة املسدتدامة 
وتشدارك املنظمدة   الوقدت احلداك لشدك  ثامد    تقدد  الددع، اىل البلددا  الدديت  لوثداال ت املت صصدة   ال جمدة القطريدة.ا

اعدداد الكامد  اطدار الت داو  ليفدما  تبدأ ًيهدا عمليدة التنريدذ مدن ألد  الدرام التحليد  القطدري املشد ك ل مد، املتحددة وا
تقددد  مسددا ة املنظمددة االلدد اتيجية واملنالددبة مددن حيدد  التوقيددت ثجددزم مددن اال ددرا ا مدداع ا ل مدد، املتحدددة لتحقيددق 

 الت يريا ت التحولية واهليكلية   البلدا .
 
مدا يت لدق هلتدزا  للدد    قبدا ت والردرص والالتحلي  القطري املش ك ل م، املتحدة التقد  احملر  والر را ت تناوع يو  -7
مدا هدو أ ومبادئ ميراـ األم، املتحدةأ مبا   تلك على حتو وم ايريها أ وقواعد األم، املتحدة2030عا  خطة لتحقيق ما 

ليدداد ت  نا هددو مولددود مددالتحليدد  القطددري املشدد ك ل مدد، املتحدددة   ددريد    املبددادئ التوليهيددة اطددار الت دداو . ويسددتمبدد   
 واحصاما ت وأليال ت والت را ا ت وحبوث وقدرا ت وموارد داخ  منظومة األم، املتحدة وخارلها وييفيف اليها.

 
 إطار الربجمة القطرية -اثلثًا

 
يشددك  اطددار ال جمددة القطريددة أداة الت طدديس وال جمددة الدديت تسددت   هبددا املنظمددة علددى الصدد يد القطددريأ وهددو ييفددع  -8

األولددواي ت االلدد اتيجية علددى املسددتوى القطددري وال جمددة الشدداملة علددى املسددتوى  لتحديددد املنظمددة اليددهسددتند تالددذي األلددا  
القطددري علددى املدددى املتولددس. وقامددت املنظمددة لشددك  ملحددوا لتنقددي  خطوطهددا التوليهيددة املت لقددة اطددار ال جمددة القطريددة 

القطددري هلكامددد  مددن اطدددار الت دداو  التدددالع ل مددد،  لكدد  تسدددتمد عمليددة املنظمدددة اخلاصددة هلت طددديس وال جمددة علدددى الصددد يد
املتحدددةأ علددى حتددو مددا تسددتلزمه اخلطددوا التوليهيددة اطددار عمدد  األمدد، املتحدددة للت دداو    جمدداع التنميددة املسددتدامة. وأصددب  

وهددذا ي دد  أ   اطددار ال جمددة القطريددة يددرتبس اط  ارتباطًددا وثيًقددا هلتحليدد  القطددري املشدد ك ل مدد، املتحدددة واطددار الت دداو .
املنظمدة هأل يدة  املنطلق األثرر ال اتيجية وأ ية للمنظمة هو خالع عملية التحلي  القطري املش ك ل مد، املتحددة. وتقدر  
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ينطددوي عليهددا التحليدد  القطددري املشدد ك ل مدد، املتحدددة الددذي ميردد  ًرصددة رئيسددية للمشددارثة مددع منظومددة االلدد اتيجية الدديت 
 هدالدتناد اىل دورهدا امل د ف لده   مجدع األدلدة وأليلأ هاليد دور املنظمة وعملها على الص يد القطدرياألم، املتحدة لتحد

 األدلة.القائ، على  القطريت طيس االل اتيج  غراا الأل
 
  عددرا األمدد، املتحدددة اىل وها دداًة اىل تلددكأ ونظددًرا اىل أ  التحليدد  القطددري املشدد ك ل مدد، املتحدددة يشددك   -9

ردي مساملة  البلد  امليفيف وأ  اطار الت او  املترق عليه ي ت  التزا  األم، املتحدة الذي   ظله لتت، لشك  مجاع  ًو
ثياد ت منظومة األم، املتحدة اائائيةأ ًة  املشاورا ت لشدن  اطدار ال جمدة القطريدة للمنظمدة مدع احلكومدا ت وأصدحا  

رددب أ  تكددو  مدرلددة لشددك  ثامدد    عمليددة ودورة اطددار الت دداو . املصددلحة الرئيسددي  اطخددرين والشددرثام   التنميددة 
وهذا املتطلب يكر  اتساـ هن  األم، املتحدة وقيدا  ا هدود ا ماعيدة الديت تبدذهلا منظومدة األمد، املتحددة اائائيدة لددع، 

التنمية املستدامة. ولذلك  توك مقاليد األمور على الص يد الوط  وم ا ة األولواي ت والر را ت الوطنية املت لقة فهداف
من األ ية مبكا  أ  تشارك اادارا ت التنريذية امل نية   املنظمة مشارثة ثاملة   عملية التشاور اخلاصة اطار الت او  

 منذ البداية.
 

ويظ  اطار ال جمة القطرية مستند املنظمة للت طديس وال جمدة علدى الصد يد القطدريأ ولكدن ردب أ  يكدو  مسدتمًدا  -10
على النحو الوالب من عملية ودورة اطار الت او  وأ  يكو  متزامنًدا م همدا. ولدذلك مدن املهد، أ  يقدو   رلدو املنظمدة لكرالدة 

داف التنميدة املسدتدامة علدى املسدتوى القطدري   اطدار الت داو . وقدد   لددم وأهد 2030الرا  مسا ا ت املنظمدة   خطدة عدا  
 تدريب داخل  للمكاتب ااقليمية والقطرية للمنظمة على اطار الت او  واطار ال جمة القطرية ا ديد للمنظمة.


