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 وجزامل

 وتبلغ عن  ،تعرض هذه الوثيقة معلومات حمدثة إضاااااااااالية عن االة أطر الربةة القةرية ملنظمة ازرذية والزراعة
"مسااااااااتولع أطر الربةة القةرية" ملتماتاااااااال مع التوجيجملات الدااااااااالرة عن اعل    لورته ا الية والساااااااابع  

 .2022املائة   ليسمرب/كانون ازول  بعد
 

 املطلوبة من االجتماع املشرتكتوجيهات ال

  ّذه الوثيقة وإىل إبداء التعليقات اليت يراها مناسبةا هبعلم   ازخذمدعو إىل  االجتماع املشرتك إن. 
 

 مسودة املشورة
 االجتماع املشرتك: إنّ 

  رّحب ابملعلومات احملّدثة اإلضافية اليت تلقاها بشأن أطر الربجمة القطرية؛ 

  إليها من خال   وصىىىىو اليت ميكن ال علش الويب "مسىىىىتودع أطر الربجمة القطرية"وأوصىىىىش بنشىىىىر صىىىى  ة
 بوابة أعضاء منظمة األغذية والزراعة.
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 معلومات أساسية - اًل أوّ 
قام االجتماع املشااااااااااارتك ب  الدورة الرابعة والاالث  بعد املائة للجنة الربانمج والدورة الرابعة والتساااااااااااع  بعد املائة  -1

 ازراااذياااة ملنظماااة القةرياااة الربةاااة أطر عن حماااد ثاااةمعلوماااات " بعنوان JM2022.2/3للجناااة املاااالياااة ملنظر   الوثيقاااة رق  
 . و  هذا التقرير، قام االجتماع املشرتك مبا يلل: "والزراعة
أقر أنه ملتماتااااااااااال مع إعالة تنظي  منظومة ازم  املت،دة اإل ائية، يشاااااااااااكع إطار ازم  املت،دة للتعاون من  (أ)

 أجع التنمية املستدامة مرتد ا جلميع أنشةة ازم  املت،دة على املستوى القةري؛ 
 أنشااااااةة املنظمةعلى  االطالعة لبناء ثقالة من الشاااااافالية تتي  فاعلال تااااااّجع املنظمة على مواواااااالة ججملولهاو  (ب)

 ؛ على نةاق واسع وبدورة سريعة
ن توقيت عملية إطار ازم  املت،دة للتعاون من أجع التنمية املستدامة هو موضع تفاوض ب  أب وأااط علم ا (ج)

 املنسق املقي  وا كومة؛ 
إطار ازم  املت،دة من ة أطر الربةة القةرية مبا يضاااااااااااااامن انبااقجملا التام وقّدر ججملول املنظمة   تنقي  عملي (ل)

 للتعاون من أجع التنمية املستدامة؛
ب مملشاااركة الناتااةة للمكاتب القةرية للمنظمة   واايارة أطر علم ا ملتقدم املنجز اىت اترخيه وراّ  وأااط (ه)

واعتمالها  اوالتفاوض بشاااااااأهةة القةرية للمنظمة ازم  املت،دة للتعاون من أجع التنمية املساااااااتدامة وأطر الرب 
 من جانب ا كومات؛ 

االت ع استدامة التابعة هلا. تشكع إطار  املالتنمية وأهداف  2030ل على أن خةة التنمية املستدامة لعام وتدّ  (و)
واايارة أطر ازم  املت،دة للتعاون من أجع التنمية  لنتائج القةرية املخةط هلا  لو  ،ية الرباةية للمنظمةو ازول

 ؛املستدامة وأطر الربةة القةرية
من املنظمة  مالسااااااتفالة من جعبة اليت تبذهلا من أجع إرساااااااء كليات كفيلةللججملول ا الية وأثىن على املنظمة  (ز)

 ؛على املستوى القةري   اعال الفين وةال السياسات واالستاماراتالقدرات 
 إلطااار االساااااااااااااارتاتيجل للمنظمااة للفرتةممباااتاااااااااااااارة  الرتباااطجملااا ر الربةااة القةريااةطل التااأكيااد على أأيااة أوأعااا (ح)

املزيد من الكفاءة  أن تتي  ميكن طر الربةة القةريةاملتعلقة أبقيمة املعلومات  أن ل علىوتااااااادّ  ،2031–2022
 املنظمة   امليدان؛   عمع

، 2023ازججملزة الرائسية خالل ربيع عام  اتحبلول الدورة املقبلة الجتماع لألعضاء، املنظمة تي وطلب أن ت (ط)
 ؛ضاءد، حبسب االقتمواّ  وضعم ضمن اليت أقّرت،مجيع أطر الربةة القةرية 

أطر  واااايارةبشااااأن عملية  املقبع الجتماع املشاااارتكاوأووااااى مبواواااالة مناقشااااة هذا املوضااااوع خالل جلسااااات  (ي)
 ما ب  ازعضاء. وإاتاتجملا  ها إقرار الربةة القةرية و 

اعل  على مالاظات االجتماع  موالقةعل  املنظمة اتفاق  ئةبعد املا والسااااااااااابع ا الية  ةير الدور ر  تقوقد بّ   -2
من  طار ازم  املت،دة للتعاونالسااااااياق ازوسااااااع إلالربةة القةرية للمنظمة   سااااااياق املشاااااارتك. وإن الوثيقة ا الية تذكر ب

االة أطر الربةة القةرية للمنظمة إىل جانب اخلةوات ازخرية  معلومات حمدثة إضااالية عن يقدمو املسااتدامة،  أجع التنمية
 ازججملزة الرائسية. إلرتالات اليت اختذهتا إلارة املنظمة استجابة  
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 الربجمة املشرتكة للمنظومة اإلمنائية لألمم املت دة وأطر الربجمة القطرية - ااثنيً 
 األغذية والزراعةملنظمة 

 أطر برةتجملا القةرية. ضمنهاملنظمة  عدّ جيدر التذكري ملسياق الذي ت -3
للتعاون من أجع التنمية إطار ازم  املت،دة مكانة  72/279قرار اجلمعية العامة  عزز، 2018 أاير/مايو 31  و  -4

تنفيذ خةة التنمية ل العم    كع بلد، لتخةيط وتنفيذ أنشاااااااةة ازم  املت،دة اإل ائية ازه   الوسااااااايلة"معتباره  املساااااااتدامة
مجيع أنشاااةة ازم  املت،دة على  الركيزة ازسااااساااية ملنسااابة إىلأن يكون  العمع إطارمن ي قداااد . و "2030لعام  املساااتدامة

الذي تت  من لنتائج ا، وهو مباابة إطار بلد أهداف التنمية املسااااتدامة لكعمعينة من  مقاوااااددل حي وجمللاملسااااتوى القةري. 
ة بشكع مجاعل ولرلي هيئاتمساءلة  خالله  .ازم  املت،دة املساأم

اآلن لورة الربانمج أبكملجملااا، ويقول التخةيط والتنفيااذ والرواااااااااااااااد واإلبال  والتقيي  للاادع  إطااار العمااع ه يوجااّ و  -5
البلد    ةازم  املت،دة اإل ائيمنظومة ل مساأات دّ وحي. 2030خةة عام  تنفيذبغية زم  املت،دة الذي تقدمه ااجلماعل 
 وخارجه. البلد أوول ازم  املت،دة املةلوبة لاخع تشكيلة وحيدل كذلكويربزها، 

على املستوى تنظي  منظومة ازم  املت،دة اإل ائية  ةإعال تعزيز مشاركة املنظمة  قامت املنظمة، سعي ا منجملا إىل  -6
 على املساااتوى القةري للتأكد من أن ألاة املنظمة الرئيساااية للتخةيط والربةة، ةعملية إطار الربةة القةري بتعديعالقةري، 
 ع.العم ن إطارعكامع بشكع   تنباق اآلن

  الوقت نفساااه، تسااااه  عملية املنظمة على املساااتوى القةري، على وو ما هو وارل   تدااامي  إطار الربةة و  -7
، مبا يضاااامن لمج الشااااوارع املتعّلقة بت،ويع من أجع التنمية املسااااتدامة للتعاوناملت،دة إطار ازم   القةرية،   واااايارة

النظ  الزراعية والغذائية وأهداف التنمية املساااتدامة  ات الدااالة، وإسااانال ازولوية هلا،   واثئق التخةيط املشااارتك لألم  
 املت،دة.

 ات الدااااااااااالة إطار العمع إاّل عندما تساااااااااااتكمع ا كومة خةوات لمنظمة القةرية ل ةإطار الربةتبدأ وااااااااااايارة وال  -8
أن إطار الربةة املنسق املقي   ، يةلب مماع املنظمة أتكيدة. وكجزء من ضمان جولة عملية إطار الربةة القةريوتدالق عليجملا

ازم  نظومة ملاجلجملول اجلماعية من املنظمة تسااااااااتفيد أن وهو ما يضاااااااامن ملتا  ، القةرية يتماتااااااااى بشااااااااكع كامع مع اإلطار
 .هداف التنمية املستدامةاملتعلقة أب الوطنيةوالاغرات ولوايت از ةلع  امللكية القةرية ومعاجلمن أجع  ةاملت،دة اإل ائي

 إطار األمم املت دة يف مشاركة املنظمة  حالة معلومات حمّدثة عن - لثًااث
 التنمية املستدامة من أجلللتعاون 

لربةة القةرية عندما ل ه أ طر يضااع ممالو املنظمة حبسااب ما ا اإلبال  عنه   الدورة السااابقة لالجتماع املشاارتك،  -9
ارلي ا  العمع إطارمبدأ نتائج وعندما يت  نقع ، للتعاون من أجع التنمية املساااتدامة إطار ازم  املت،دةتوالق ا كومة على 

اركت املكاتب القةرية للمنظمة   هذا اإلطار، تااااااااااااااو . العمع إطارمع لورة متوائم ا لمنظمة ويكون إطار الربةة القةري ل
  الفرتة  للتعاون من أجع التنمية املسااتدامةعمع ازم  املت،دة  أ طرمن  إطار   100  املفاوضااات وواايارة  مشاااركة لعالة
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، متت للتعاون من أجع التنمية املسااااااااتدامة إطار ازم  املت،دةتوقيع  ولدى. 2022 كانون ازولساااااااامرب/ليإىل  2019من 
 .2022 كانون ازولمرب/ليسهاية   إطار ا للربةة القةرية  49املوالقة على 

للتعااون من أجاع التنمياة  طاار ازم  املت،ادةعملياة إل 48العملياات املقبلاة، الباالغ عادلهاا توقيات و  ماا خي   -10
بلد ا    14و 2023بلد ا   عام  34خي   املبدئل، اليت ساااتشاااارك ليجملا املكاتب القةرية للمنظمة، لون التوقيت املساااتدامة

 ، مع اإلتارة إىل أّن االمتاال هلذا املخةط الزمين يتوىل تنسيقه املنسقون املقيمون ملتعاون مع ا كومات. 2024عام 
فيلة بتعزيز قدرات البلدان على املشاااااركة   عمليات إطار تواوااااع املنظمة نشاااااطجملا   اسااااتكشاااااف اآلليات الك -11

ازم  املت،دة للتعاون من أجع التنمية املساااااااتدامة واإلتيان ملدع  الفين املتعدل القةاعات إىل هذه العمليات بةريقة لعالة 
 ياجات البلدان. و  الوقت املناسب لضال  عن حتقيق ارتباط ألضع مخلربة الفنية بةريقة سريعة استجابة  الات

 أطر الربجمة القطرية زايدة إاتحةاخلطوات اليت اختذهتا اإلدارة مؤخًرا ل - رابًعا
 لألعضاء

ن تتي  املنظمة لألعضاء، حبسب االقتضاء، مجيع أطر الربةة القةرية اليت ذي يقضل أباستجابة  لةلب اعل  ال -12
خمددة على الويب  ةاملنظمة "مستولع أطر الربةة القةرية"، وهو عبارة عن وف، تا إقرارها ضمن موضع مواد، نشر 

مجيع أطر الربةة القةرية اليت ا إقرارها  االطالع على هذا املساااااتولع يتي ميكن الوواااااول إليجملا من بوابة أعضااااااء املنظمة. و 
للتعاون من أجع  ت إطار ازم  املت،دةللبلدان اليت مل تكتمع ليجملا بعد عمليا  ات وااااااااالة حيتوي معلومات إضااااااااااليةهو و 

  طار الربةة القةرية. إ/التنمية املستدامة
 


