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 وجزامل

 إطار  إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املســــــــــــــتدامة اجلمعية العامة لألمم املتحدة تاعتمد)
، يف كل بلدلتخطيط وتنفيذ أنشـــــــــطة األمم املتحدة اإلمنائية األهم  الوســـــــــيلة "ابعتباره  2018يف عام  العمل)

ابلنســــبة إىل كيزة األســــاســــية مبثابة الر  العمل إطار ويُعد هذا ".2030عام ل تنفيذ خطة التنمية املســــتدامةل ادعم
من أهداف التنمية املســـتدامة لكل معينة  مقاصـــدد دّ حيإذ ، على املســـتوى القطري دةمجيع أنشـــطة األمم املتح

ة بشـــــــــــكل مجاعي األمم املتحدة املســـــــــــاِمه  هيئاتمســـــــــــاءلة  تتم من خالله الذي لنتائجاإطار مبثابة هو و  ،بلد
 وفردي.

  فرق ، تقوم األوىلحل ار امليف و بني املنســق املقيم واحلكومة. إطار العمل توقيت عملية  بشــأنالتفاوض وحيصــل
عي يصـــــــــبح هذا التحليل املشـــــــــرتك املتكامل والتطلّ و األمم املتحدة القطرية إبعداد التحليل القطري املشـــــــــرتك. 

 .العمل طاروالقائم على األدلة لسياق التنمية املستدامة يف بلد ما األساس للتصميم والتعديل الدوري إل

 إطار الربجمة القطرية ي أ –نظمة أداهتا الرئيســــــــــــية للتخطيط والربجمة على املســــــــــــتوى القطري امل وقد عّدلت- 
منظومة  تنظيمإعادة تتطّلبه الذي  نحوالعلى ، العمل إطار نعكامل تنبثق اآلن بشكل  ابتت د من أ�ا للتأكّ 

تســــــــــــــتكمل  عندما إّال تبدأ ال منظمة لالربجمة القطرية ل إطارفإن صــــــــــــــياغة  ،. وابلتايلةاألمم املتحدة اإلمنائي
، ة القطريةالربجمإطار كجزء من ضــــــمان جودة و . عليهاوتصــــــادق ذات الصــــــلة  إطار العملخطوات  احلكومة

 .إطار العملمع يتماشى بشكل كامل الربجمة القطرية  أن إطارد املنسق املقيم للبلد يؤكّ 

  جدول  صــــــــــدارة يفوالغذائية لنظم الزراعية ل ســــــــــتدامالتحول املو الزراعة  وضــــــــــعوبغية ضــــــــــمان دور املنظمة يف
نظمة مع املنســــــــق املقيم ومنظومة األمم املتحدة يف مجيع مراحل إعداد املاألعمال الســــــــياســــــــي، يشــــــــارك ممثل 

 القطري املشرتك لألمم املتحدة. والتحليلطار العمل اخلاصة إبطريق ال خارطة

  عمل األمم  أُطرمن  87صـــــــياغة يف يف املفاوضـــــــات و  شـــــــكل فاعلبلمنظمة لشـــــــاركت املكاتب القطرية وقد
إطار توقيع  ولدى. 2022 أيلول/إىل ســــــبتمرب 2019يف الفرتة من املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املســــــتدامة 

حبلول �اية  للربجمة القطريةإطارًا  43، متت املوافقة على عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املســـتدامة
األمم املتحدة ة إلطار عمل عملي 62البالغ عددها  ،املقبلةلعمليات يف ما خيص او . 2022 أيلول/ســــــــــــــبتمرب

 يتعلق ملبدئيا، فإن التوقيت للمنظمةتشــــارك فيها املكاتب القطرية ســــاليت  ،للتعاون يف جمال التنمية املســــتدامة
 .2024يف عام ا بلدً  14و 2023يف عام بلًدا  42و 2022ستة بلدان إضافية يف عام ب

  األفضـــــليات لمنظمة يف إطارل يةرباجمال ةولوياألأهداف التنمية املســـــتدامة الرابط احملوري بني جماالت وتشـــــّكل 
الربجمة  أُطر/األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املســــتدامةإطار عمل  والنتائج القطرية املخطط هلا يف األربع

للفرتة لمنظمـة لإلطـار االســــــــــــــرتاتيجي النتـائج القطريـة ابالربجمـة القطريـة للمنظمـة  أُطر. ومن مث، تربط القطريـة
 .وجماالت األولوية الرباجمية ذات الصلةمن خالل أهداف التنمية املستدامة  2022-2031

  املنظمة الفنية والســـياســـاتية واالســـتثمارية على  فيض قدراتمن  بصـــورة أوىفنظمة آليات لالســـتفادة املتضـــع و
الســـــــتفادة من البيا�ت املتكاملة واألدوات التحليلية ذات الصـــــــلة املتاحة من املســـــــتوى القطري، مبا يف ذلك ا

جماالت الســــــــــــــتخدام عن معلومات جاهزة ل اتحةإو  ،ا بيديدً ملبادرة العمل خالل املنصــــــــــــــة اجلغرافية املكانية 
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نظم الزراعية الحتويل بشـــــأن املنظمة يف احلوارات مع الوكاالت الشـــــريكة  مكانة هتيئةاألولوية الرباجمية من أجل 
 .القطري املشرتك التحليلمن صياغة  احلامسة، ومساعدة املنظمة يف املشاركة يف املرحلة والغذائية

 

 توجيهات املطلوبة من االجتماع املشرتكال

إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املســتدامة ا بعملية صــياغة علمً  خذألاإىل مدعو  إن االجتماع املشــرتك
نة  عن الرتتيبات اخلاص هبا، فضــــًال  ةإطار الربجمة القطري ا لذلك علىنظمة وفقً املوالتعديالت اليت أجرهتا  لتســــهيل احملســــّ

 .القطريةاملشاركة القوية يف الربجمة 
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 معلومات أساسية

خطة ( 2030، اعتمدت الدول األعضـــاء يف األمم املتحدة خطة التنمية املســـتدامة لعام 2015 أيلول/يف ســـبتمرب -1
لقضـــــاء على الفقر من أجل اواألهداف ذات األولوية  أهداف التنمية املســـــتدامة الســـــبعة عشـــــر اليت تتضـــــمن) 2030عام 

لألمم املتحدة، دورًا رئيســًيا  بصــفتها وكالة متخصــصــة اتبعةوتؤدي املنظمة، أحد خلف الركب. أي دون ترك  من ،واجلوع
 1أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابألغذية والزراعة.مقاصد يف دعم حتقيق األهداف الوطنية للبلدان و 

إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال مكانة  72/279قرار اجلمعية العامة  ززع، 2018 أ�ر/مايو 31يف و  -2
تنفيذ خطة ل ادعم، يف كل بلدلتخطيط وتنفيذ أنشـــــــطة األمم املتحدة اإلمنائية األهم  الوســـــــيلة"ابعتباره  التنمية املســـــــتدامة
مجيع أنشطة األمم املتحدة  الركيزة األساسية ابلنسبة إىلأن يكون  العمل إطارمن يُقصد . و "2030عام ل التنمية املستدامة

الذي تتم لنتائج اإطار ، وهو مبثابة املســتدامة لكل بلدأهداف التنمية معينة من  مقاصــددد حي وهفعلى املســتوى القطري. 
 .األمم املتحدة املساِمهة بشكل مجاعي وفردي هيئاتمساءلة  من خالله

اآلن دورة الرب�مج أبكملهــا، ويقود التخطيط والتنفيــذ والرصـــــــــــــــد واإلبالغ والتقييم للــدعم  العمــل إطــاره يوجّــ و  -3
د البليف  ةاألمم املتحدة اإلمنائيمنظومة د مسامهات دّ وحي. 2030خطة عام  فيذتنبغية ألمم املتحدة الذي تقدمه ااجلماعي 

 وخارجه. البلد أصول األمم املتحدة املطلوبة داخل تشكيلة وحيدد كذلكيربزها، و 

األمم املتحدة القطرية إبعداد التحليل القطري  فرق، تقوم طار العملاخلاصــــــــــــــة إبعملية لامن  املراحل األوىلويف  -4
هذا  حتديثســيجري و . ســياق التنمية املســتدامة يف بلد مالعلى األدلة يقوم عي حتليل مشــرتك متكامل وتطلّ ، وهو املشــرتك

إطار لالســـتجابة الرباجمية لألمم املتحدة من خالل  األســـاس للتصـــميم والتعديل الدوري ســـيشـــكلالتحليل بشـــكل ســـنوي و 
 ، وذلك على النحو الالزم من أجل التكّيف مع التغريات.العمل

 تكييف املنظمة لربجمتها القطرية -ًال أوّ 

على املستوى  ةاألمم املتحدة اإلمنائيمنظومة  تنظيم ةإعاد تعزيز مشاركة املنظمة يفىل إا منها سعيً ، ةماملنظ متاق -5
 على املســـتوى القطري أداة املنظمة الرئيســـية للتخطيط والربجمة للتأكد من أن، ةعملية إطار الربجمة القطري تعديلبالقطري، 
 .ةاألمم املتحدة اإلمنائيمنظومة  تنظيمإعادة تتطّلبه على النحو الذي ، العمل إطار نعكامل   بشكل تنبثق اآلن

 ذات الصـــــــلة العملإطار إّال عندما تســـــــتكمل احلكومة خطوات لمنظمة القطرية ل ةإطار الربجمتبدأ صـــــــياغة وال  -6
أن إطار املنســــــق املقيم  كيدأتيطلب ممثل املنظمة  ،ةعملية إطار الربجمة القطريكجزء من ضــــــمان جودة و . وتصــــــادق عليها

نظومة ملاجلهود اجلماعية من املنظمة تســــتفيد أن وهو ما يضــــمن ابلتايل ، الربجمة القطرية يتماشــــى بشــــكل كامل مع اإلطار
ـــة القطريـــة ومعـــاجلـــمن أجـــل  ةاألمم املتحـــدة اإلمنـــائيـــ ـــة املتعلقـــة أب الوطنيـــة ثغراتالو ولو�ت األ ةدعم امللكي هـــداف التنمي

 .املستدامة

ويف الوقت نفســـــه، تســـــاهم عملية املنظمة على املســـــتوى القطري، على حنو ما هو وارد يف تصـــــميم إطار الربجمة  -7
القطرية، يف التأثري على صــــــــياغة إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املســــــــتدامة مبا يضــــــــمن دمج الشــــــــواغل 

                                                      
 .واملنتجات احلرجية األساسية"صايد األمساك واملنتجات البحرية والغاابت [...] م"الزراعة" ومشتقاته  اصطالح"يشمل من دستور املنظمة  1-1املادة   1



JM 2022.2/3 5 

 

النظم الزراعية والغذائية وأهداف التنمية املســــــتدامة ذات الصــــــلة، وإســــــناد األولوية هلا، يف واثئق التخطيط  بتحويلاملتعّلقة 
 املشرتك لألمم املتحدة.

 عمل األمم املتحدة يف إطارحالة مشاركة املنظمة  -اثنًيا
 للتعاون يف جمال التنمية املستدامة

وبغية ضــــمان دور املنظمة . بني املنســــق املقيم واحلكومةوتوقيته  العمل إطار ةياغصــــ عمليةحيصــــل التفاوض على  -8
جدول األعمال الســياســي، يشــارك ممثل املنظمة مع   صــدارةيفوالغذائية  الزراعة والتحول املســتدام للنظم الزراعيةيف وضــع 

والتحليل القطري املشــــــــــــرتك لألمم  العمل إطارداد خارطة طريق املنســــــــــــق املقيم ومنظومة األمم املتحدة يف مجيع مراحل إع
 .املتحدة

للتعاون يف جمال إطار عمل األمم املتحدة احلكومة على  لربجمة القطرية عندما توافقل همأُطر يضــــــــع ممثلو املنظمة و  -9
مع دورة متوائًما لمنظمة ويكون إطار الربجمة القطري ل حرفًيا العمل إطارمبدأ نتائج ما يتم نقل وعندالتنمية املســــــــــــــتدامة، 

 أُطرإطارًا من  87يف املفاوضــات وصــياغة  مشــاركة فعالةاركت املكاتب القطرية للمنظمة شــ، طارهذا اإل يفو  .العمل إطار
توقيع إطار  ولدى. 2022إىل ســــــــبتمرب/أيلول  2019عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املســــــــتدامة يف الفرتة من 

إطـــارًا للربجمـــة القطريـــة حبلول �ـــايـــة  43عمـــل األمم املتحـــدة للتعـــاون يف جمـــال التنميـــة املســــــــــــــتـــدامـــة، متـــت املوافقـــة على 
 .2022سبتمرب/أيلول 

عمليــة إلطــار عمــل األمم املتحــدة للتعــاون يف جمــال  62العمليــات املقبلــة، البــالغ عــددهــا قيــت و تويف مــا خيص  -10
يتعلق بســــتة بلدان إضــــافية يف عام  ملبدئياشــــارك فيها املكاتب القطرية للمنظمة، فإن التوقيت التنمية املســــتدامة، اليت ســــت

االمتثال هلذا املخطط الزمين يتوىل تنســـــيقه  نّ أىل إشـــــارة مع اإل ،2024بلًدا يف عام  14و 2023بلًدا يف عام  42و 2022
  .املنسقون املقيمون ابلتعاون مع احلكومات

  ومن القمة إىل القاعدة القاعدة إىل القمة من الربجمة -اثلثًا
 2031-2022اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة للفرتة يف 

خمتلف عرب املنظمة  لدى مشــــــــرتك قامة رابطإبيتيح انتقال املنظمة إىل إطار قائم على أهداف التنمية املســــــــتدامة  -11
ملتفق عليها على من أجل حتفيز عمل املنظمة وتوجيهه حنو حتقيق النتائج اوســــــــــــائر الشــــــــــــركاء واألمم املتحدة  مســــــــــــتو�هتا

 األفضلياتيف إطار  احملوري بني جماالت األولوية الرباجمية للمنظمة الرابطومتثل أهداف التنمية املستدامة  املستوى القطري.
 .الربجمة القطرية أُطرعمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املســــــــــــــتدامة/ أُطروالنتائج القطرية املخطط هلا يف  األربع
 تربطنظمة على املســـــــــــــتوى القطري، املأداة برجمة مركزية يف بوصـــــــــــــفها  للمنظمة الربجمة القطرية أُطر فإنذا النهج، هل ووفًقا

من  ،2031-2022للفرتة لمنظمة لابإلطار االســـــــرتاتيجي  بشـــــــكل مباشـــــــر هداف التنمية املســـــــتدامةمع أالنتائج القطرية 
 .ذات الصلة جماالت األولوية الرباجميةخالل 

اإلطــار  يف ســــــــــــــيــاق ميزتني تتمثالن يف إظهــار تنوع األوضـــــــــــــــاع القطريــة على حنو أفضـــــــــــــــلعلى ذلــك وينطوي  -12
وعمل األمم املتحدة  ةاألمم املتحدة اإلمنائي نظومةمبيف الوقت ذاته والتمسك ، 2031-2022للفرتة لمنظمة لاالسرتاتيجي 
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ا ل هذا النهج يســهّ و . بشــكل كامل ، واملشــاركة فيهمااملنســق على املســتوى القطري تبســيط عملية التخطيط واإلبالغ أيضــً
 أكثر كفاءة للموارد على املستوى القطري. ااستخدامً  يتيح ما من جانب املكاتب القطرية للمنظمة،

 ة القويني للمنظمةكاناملخنراط و االاملبادرات الرامية إىل ضمان  -رابًعا
 منظومة األمم املتحدة اإلمنائية نظيمتيف إعادة 

ملشـــــاركة يف عمليات اعلى تعزيز القدرات القطرية املمكنة لليات اآلاســـــتكشـــــاف على حنو فّعال تواصـــــل املنظمة  -13
تعدد القطاعات هلذه العمليات بطريقة فعالة ويف الوقت املناسب، وكذلك لتحسني ربط املوتقدمي الدعم الفين عمل الإطار 

 دان.لبلحتياجات ااخلربات الفنية بطريقة سريعة لالستجابة ال

زميًال من  112كجزء من مبادرة التعلم لبناء القدرات ابلتعاون مع كلية موظفي منظومة األمم املتحدة، أكمل و  -14
كي يكونوا عمل افرتاضــــية ملدة أســــبوعني ل حلقةقر رئيســــي) املمكاتب إقليمية و  5مكتًبا قطرً� و 82لمنظمة (لمكتًبا  88
تســـاهم  ميم مســـارات التغيري من أجل حلول التنمية، مبا يف ذلك كيفبشـــكل أفضـــل للمشـــاركة واملســـامهة يف تصـــ ينجمهز 

 تفاعل وأدوار الشركاء يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.أوجه ال

من خالل منوذج أعمال املنظمة املعاد تنشـــــيطه واملهارات املكتســـــبة للمشـــــاركة بشـــــكل أفضـــــل يف إعادة تنظيم و  -15
املكاتب اإلقليمية على تيســــــــــــري التنســــــــــــيق بني التيارات الفنية اليت هتدف إىل توجيه ، تعمل ةاألمم املتحدة اإلمنائي منظومة

إضــــــــــــــافة إىل ذلك، تعمل املنظمة على و . امليدانية إىل املكاتب الدعم التحليلي الذي تقدمه املنظمة بطريقة أكثر تكامًال 
مبا  - واالســتثمارية على املســتوى القطري لالســتفادة بصــورة أوىف من فيض قدرات املنظمة الفنية والســياســاتيةوضــع آليات 

يف ذلك االستفادة من البيا�ت املتكاملة واألدوات التحليلية ذات الصلة املتاحة من خالل املنصة اجلغرافية املكانية ملبادرة 
من خمتلف ، إىل البيا�ت والتحليالت على املســـــــــــتوى الوطين ابلنفاذاملنظمة القطرية  فرق تزويدمن أجل  – العمل يًدا بيد

والغذائية الزراعية النظم ز�دة قدرات املنظمة لدعم إدراج املعلومات عن  يفاهلدف من ذلك يكمن املنظمة. و عمل جماالت 
 .القطرية املشرتكة مليات التقييمعيف واثئق مثل 

لمنظمة لســـهل االســـتخدام لاو املوجز املتابعة نظام لوحة  ســـمحي، إطار العملتعزيز رصـــد عمليات صـــياغة وبغية  -16
. ورصــــــــــــدها، مجيع البلدانالربجمة القطرية يف  أُطرو عمل الإطار لتقدم احملرز يف صــــــــــــياغة مجيع دورات امع معلومات عن جب

للتنســـــــــــــيق مم املتحدة األاملعلومات واملدخالت الرمسية ملكتب كي تربز على أســـــــــــــاس منتظم لاملتابعة حتديث لوحة وجيري 
 يف املكاتب اإلقليمية. اتصال املنظمةجهات ، املتاحة لدى اإلمنائي

جماالت عن حصــــول على معلومات جاهزة لالســــتخدام للامليداين على املســــتوى املنظمة  فرقلطلبات  اســــتجابةً و  -17
لتشــمل املعلومات اليت توضــح العرض  أُطر الربجمة القطرية نأية بشــتوجيهالواد ملانظمة على ز�دة امل، تعمل األولوية الرباجمية

. 2031-2022للفرتة لمنظمـة ليف اإلطار االســــــــــــــرتاتيجي جماًال من جماالت األولوية الرباجميـة  20الفين ونظرية التغيري يف 
 هتيئة مكانةتســــهيل من أجل لمنظمة هذه املعلومات، ابلتعاون مع املقر الرئيســــي، لاإلقليمية والقطرية  الفرقســــتســــتخدم و 

، وســـــــــتكون مفيدة بشـــــــــكل خاص يف املنظمة يف احلوارات مع الوكاالت الشـــــــــريكة بشـــــــــأن حتويل النظم الزراعية والغذائية
 .املشرتكالقطري  التحليلعلى املشاركة يف املرحلة احلرجة من صياغة  املنظمةمساعدة 

 


