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 األمم المتحدة التي توجد مقارها في روما:  منظماتالتعاون بين 
 2030تحقيق خطة عام 

 

 موجز
 
اليت تعد إطاراً للعمل  2030، خطة التنمية املسبببببتدامة لعام 2015عتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف سببببببتمولأيلو  ا

  منظومة األمم املتحدة.أوثق يف وتتطّلب أهداف التنمية املستدامة اليت سيتم حتقيقها حتت قيادة احلكومات تعاوناً  العاملي.
، 2030اليت توجد مقارها يف روما دوراً حمورياً يف دعم الدو  األعضبببببببببان  يما كانت ترسبببببببببم خطة عام  املنظماتوقد أّدت 

 وسامهت بشكل كبري يف حتديد حمتواها.
 

الثالث اليت توجد مقارها يف روما، وهي منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية،  املنظماتلبت وقد ط
يفّية دعمها يف ذلك بشببببببببببب ن ك ، مباهابينيف ما التعاون  يتم إعداد ورقة مشبببببببببببجكة تعر  أوج وبرنامج األغذية العاملي، أن 

 .2030البلدان لتحقيق أهداف خطة عام 
 

شبببببروق مسببببببقة، كل منظمة، و املتمّيزة ل القوة دئ توجيهية لتعزيز التعاون، ومواضبببببعوتعر  هذه الورقة رؤية مشبببببجكة، ومبا
عر  اليت توجد مقارها يف روما الدعم للحكومات. كما تسببببببببببببببت للمنظماتوالتزامات بكيفّية تقدمي الفرق القطرية التابعة 

ويات إىل سبببببياقات حمددة، وجهود التعاون املكثّفة على املسبببببت باالسبببببتناداً مع املنظماتالفرص، والتحديات، وكيفّية عمل 
 القطرية، واإلقليمية، والعاملية.

 
ضببببع قوهتا. نها، وعلى ميزاهتا النسبببببية، وموااليت توجد مقارها يف روما على والية كل واحدة م املنظماتويقوم التعاون بني 

التعاون على املسببببببببببببببتوى  (2)العمل معاً على املسببببببببببببببتويني القطر  واإلقليمي؛  (1)وتقجح الورقة أربع ركائز للتعاون، هي: 
 املشجكة. املؤسسية اخلدمات (4)التعاون بش ن املعارف املواضيعية؛  (3)العاملي؛ 

 
 وحتقيق أهدا ها؛ وعلى تعزيز اجلهود التعاونية 2030وسببببريّكز التعاون املسببببتقبلي على مسبببباعدة البلدان يف تنفيذ خطة عام 

د مقارها يف روما، اليت توج املنظماتالنشببببطة، والواسببببعة النطاق، واملسببببتمرة؛ وعلى األولويات احلالية واجلارية للتعاون بني 
على املسبببببببتوى القطر ، والتاذية، والقدرة على الصبببببببمود، والبيانات واإلحصبببببببانات، والدعم  2030وهي تنفيذ خطة عام 

 املي.التقين املشجك للجنة األمن الاذائي الع
 

 مقارها  اليت توجد املنظماتوأهداف التنمية املسببببببببتدامة أ ضببببببببل  رعببببببببة على اإلطالق للتعاون بني  2030وتعّد خطة عام 
 ، متّثل الرؤية املشببببببببببببببجكة خطوًة  و املنظماتهذه القوة اخلاعببببببببببببببة بكل واحدة من  من مواضببببببببببببببع وباسببببببببببببببتفادهتا يف روما.

إجياد السببببببببببببببيل األمثل للعمل معاً، الطريقة الوحيدة  . ويعدّ 2030األمام يف تعزيز التعاون لدعم البلدان يف تنفيذ خطة عام 
 للمضي قدماً.
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 مقدمة -أولا 
 

 أهداف التنمية المستدامة - معلومات أساسية

 
، القرار "حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 2015اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف سبتمولأيلو   -1

 االقتصادية، – نمية املستدامة ب بعادها الثالثة" الذ  ينشئ إطارًا للعمل العاملي الرامي إىل حتقيق الت2030
 والبيئية. ،واالجتماعية

 
منظومة  مرّكزاً من تعاوناً أوثق ودعماً ، وتتطّلب أهداف التنمية املستدامة اليت سيحققها كل بلد حتت قيادة احلكومة -2

من خال  التعاون، مبا يف ذلك من خال  الشراكات املتعددة أعحاب  حتقيقهااألمم املتحدة. وسيتم السعي إىل 
 املصلحة.

 
 اليت توجد مقارها يف روما دورًا حموريًا يف دعم الدو  األعضان  يما كانت ترسم خطة  املنظماتوقد أّدت  -3

 املنظماتذه هأقّرت الدو  األعضان بالدور الرئيسي الذ  أّدت  بشكل كبري يف حتديد حمتواها. و ، وسامهت 2030عام 
بش ن "القضان على اجلوع، وحتقيق األمن الاذائي وحتسني التاذية، وتعزيز الزراعة  2يف وضع هدف التنمية املستدامة 

 وبجتيبها حسب األولوية.  2ف التنمية املستدامة معاً، بتحديد مؤشرات هد املنظماتاملستدامة".  قد قامت 
الدعوة حو  أمهية نشاق ب املنظمات ، اضطلعت2015أعما  أديس أبابا لعام  ويف العملية اليت أدت إىل جدو 

 .2االستثمارات يف احلماية االجتماعية والزراعة للمساعدة على حتقيق هدف التنمية املستدامة 
 

 الثالث المنظماتطلب 
 
الثالث اليت توجد مقارها يف روما، وهي منظمة األغذية والزراعة، والصندوق  املنظمات، طلبت 2015يف أواخر العام  -4

 ، بينها يف ماالتعاون  تعر  أوج  1عاملي، أن يتم إعداد ورقة مشجكةالدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية ال
 .2030لتحقيق أهداف خطة عام  مجاعية و ردية، ، بصورةمبا يف ذلك بش ن كيفّية دعمها البلدان

 

 الورقة ومحتوياتها - التي توجد مقارها في روما المنظماتاستجابة 
 
وجد مقارها اليت ت املنظماتحو  كيفية تعزيز اجلهود التعاونية املبذولة من جانب  2هذه الورقة رؤيًة مشجكة تعر  -5

  ،يف روما باية دعم البلدان يف السياق األوسع للتعاون الوثيق بني خمتلف العناعر يف منظومة األمم املتحدة
                                                      

واليت ُعرضت على األجهزة الرئاسية  2009اليت تتخذ روما مقرًا هلا" لعام  املنظماتتقوم هذه الورقة على الوثيقة املعنونة "توجيهات للتعاون بني   1
  الثالث اليت توجد مقارها يف روما. للمنظمات

؛ والوثيقة الصادرة عن الصندوق الدويل 2009اليت تتخذ روما مقرًا هلا" لعام  املنظماتتقوم هذه الرؤية على الوثيقة املعنونة "توجيهات للتعاون بني   2
لوثيقة وضع قاعدة ورسم طريق املستقبل"؛ وا -األمم املتحدة الثالث اليت توجد مقارها يف روما منظماتبعنوان "التعاون بني  2015للتنمية الزراعية عام 

جد مقارها يف روما"؛ اليت تو  املنظماتلتعاون وإقامة الشراكات بني إطار مفاهيمي ل-املعنونة "تعزيز القدرة على الصمود من أجل األمن الاذائي والتاذية 
ية، واإلقليمية، املستخلصة على املستويات القطر واالستعراضات والتقييمات الداخلية واخلارجية؛ وتوجيهات الدو  األعضان؛ واملمارسات اجلّيدة والدروس 

    ة.والعاملي
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وبني مؤسسات متويل التنمية وشركان التنمية. وتعر  هذه الورقة رؤية مشجكة، ومبادئ توجيهية، وشروطاً مسبقة، 
وبكيفية  اليت توجد مقارها يف روما الدعم للحكومات، للمنظماترية التابعة والتزامات بكيفّية تقدمي الفرق القط

التداخل، واإلزدواجية، والثارات يف الوقت من خال  تعزيز التنسيق وجتّنب  2030عملها معًا لتنفيذ خطة عام 
كة رانات املشج جاإل وتقدم ،املنظماتهذه وحتلل هذه الورقة التحديات والفرص املتعّلقة بالتعاون بني  نفس .

ليها بصورة مجاعية، ع املنظماتكما تسّلط الضون على اجملاالت اليت جيب أن تركز هذه املتوقعة للمستقبل القريب.  
 اليت توجد  ظماتاملنشراكات تتخطى نطاق  منظمةددة لتحقيق ذلك،  يما تقّر ب ن  لكل احملسبل ال بعض وعلى

 مقارها يف روما.
 

  : رؤيـــة مكــــــــــتركـــةالتي توجـــد مقـــارهـــا في رومـــا والمنظمـــاتأهداف التنمية المستدامة  -ثانياا 
 وفرص وتحّديات

 
 التي توجد مقارها في روما المنظماتفي صلب ولية  2رؤية مكتركة: هدف التنمية المستدامة 

 
 علب واليات يف - املستدامةلتاذية وتعزيز الزراعة حتقيق األمن الاذائي وحتسني ا – 2يقع هدف التنمية املستدامة  -6

 ن حتقيق رؤية مشجكة خلطة التنمية املستدامة، وتقّر ب هذه األخريةوتتشارك اليت توجد مقارها يف روما.  املنظمات
 يتطّلب ُُنجًا شاملة. ومن املستحيل حتقيق التقدم يف بلوغ هدف من دون التقدم  2هدف التنمية املستدامة 

جيب معاجلة أوج  التآزر والتباد  بني األهداف. وتعّد الرؤية املتمثلة بالقضان على يف بلوغ أهداف أخرى، كما 
احليازات  ز بنوع خاص على أعحابعة املستدامة والتحّو  الريفي، واليت تركاجلوع وسون التاذية وتعزيز الزرا

 . ونظرًا إىل الجابط 2030ام صرًا أساسيًا من خطة عالصارية، نساًن ورجااًل على السوان، ضرورة عاملية مهمة وعن
طة دورها الرئيسي يف خاليت توجد مقارها يف روما متاماً  املنظمات، تدرك 17لببيف ما بني أهداف التنمية املستدامة ا

 موقعها االسجاتيجي يف السياق األوسع لألمم املتحدة.،  ضاًل عن 2030عام 
 
قيق ر يف النظم الاذائية املستدامة، والنهو  بالتآزر من أجل حتويتطّلب دعم البلدان لتحقيق أهدا ها، االستثما -7

ارها يف روما. جد مقاليت تو  املنظمات ة، والواسعة النطاق، واملستمرة بنيالفعالية، وتعزيز اجلهود التعاونية النشط
اجملاالت التقنية،  ني يفبالسياقات اخلاعة بكل بلد عند تو ري الدعم واالستثمار اإلضا ي وستنظر هذه األخرية

يات على طريقة دامة، تداعيجتب عن دعم البلدان لتحقيق أهداف التنمية املستو ، ويف جما  القدرة. والتشايلية
 قوم التعاون . وجيب أن ياليت توجد مقارها يف روما املنظماتمل، واالتصا ، ور ع التقارير، يف والع ،التخطيط

لثالث االجتماع، ا املنظمات اون املّتفق عليها. كما يتطّلب منعايري التععلى احجام مبادئ وم هذه األخريةبني 
على  و طة االضطالع ب نشوالتحفيز، واالتصا ، والتيسري، واإلنتقا  إىل ُنج ينطلق من القاعدة إىل القمة، و 

 .منظمةزة لكل ، واملالية، والتنظيمية، واملتميّ القوة التقنية شد مواضعحي
 
ألمم املتحدة تتمتع بقدرات تقنية وتشايلية واسعة وراسخة، متخصصة ل منظمةهي ية والزراعة ومنظمة األغذ -8

وتقوم . ةوخبوة كبرية يف إنتاج املنتجات املعر ية وتوزيعها عاملياً، وبشبكة اسجاتيجية وشاملة من املكاتب الالمركزي
حتليل  (2)ودعمها على كا ة املستويات؛  ،وتعزيزمهاتسهيل احلوار السياسايت والشراكات،  (1)املنظمة مبا يلي: 
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دعم إعداد الصكوك املعيارية مثل االتفاقات الدولية، ومدونات  (3)البيانات واملعلومات، ورعدها، ونشرها؛ 
ودعم تطوير القدرات على املستويني القطر   إسدان املشورة (4)السلوك، واملعايري التقنية، وغريها، وتنفيذها؛ 

تقييمها. ورعدها، و  ،مج القائمة على األدلة، وتنفيذهايمي باية إعداد السياسات، واالستثمارات، والواواإلقل
، من خال  وجودها وعملها القطريني على املدى الطويل، برامج التنمية اليت تعزز وتدعم منظمة األغذية والزراعة

مات، تكون صل الكوارث واألز الناس. وعندما حت اإلنتاجية، وختلق  رص العمل، وتر ع قيمة األعو  اليت ميلكها
لسبل املعيشة  ئةاملكّيفة الطار  اتموجودة وحتشد كل قدراهتا، وعالقاهتا الفريدة، ومعار ها، لتو ري املساعد املنظمة

 الزراعية إنطالقاً من منظور مرتكز على القدرة على الصمود.
 
ة املالية األمم املتحدة واملؤسس منظماتاملتخصصة الوحيدة بني  الوكالةوالصندوق الدويل للتنمية الزراعية هو  -9

الدولية الوحيدة اليت ترّكز حصريًا على احلد من الفقر وانعدام األمن الاذائي يف املناطق الريفية من خال  الزراعة 
ستثمار للحكومات، السياسات والوامج الوطنية، ويف تو ري وسائل اال الريفية. ويساهم الصندوق يف إعدادوالتنمية 

 املزارعني من أعحاب احليازات الصارية، والرعويني، والصيادين ويضعوشركان التنمية اآلخرين، والقطاع اخلاص، 
ليت تتفق اللوامج  - القرو  واهلبات -كما يو ّر التمويل وسكان الريف اآلخرين يف علبها.   احلر يني،

ر سلسلة  أدوات مبتكرة للتمويل يف الريف، والنفاذ إىل األسواق، وتطويلبلدان، مع تقدميواالسجاتيجيات اإلمنائية ل
القيمة الشاملة. ويعّد برنامج الت قلم لصاحل زراعة أعحاب احليازات الصارية اخلاص بالصندوق الدويل للتنمية 

ّلد الصندوق املعارف و وي. مع تارّي املناخ أعحاب احليازات الصارية تكّيفب يف العامل يعىن الزراعية، أكو برنامج
ويسد  املشورة السياساتية الضروريتني ملساعدت  على احلد من الفقر يف املناطق الريفية من خال  دعم التحّو  

 الريفي الشامل والديناميكي.
 

 اتداعسبرنامج األغذية العاملي هو أكو منظمة إنسانية تتصّدى لتحديات اجلوع والتاذية يف العامل. وهو يو ر املو  -10
والقائمة على التنمية، على نطاق واسع. ويقدم الونامج أيضًا خدمات  الاذائية يف حاالت الطوارئ واإلنعاش

مات، و شائعة يف السياقات اإلنسانية، مبا يف ذلك املشجيات، والدعم اللوجسيت، واحللو  اهلندسية، وتكنولوجيا املعل
ة مثل لونامج األغذية العاملي، القدرة على العمل يف احلاالت املتقّلبزة وتشمل مواضع القوة املتميّ  وحلو  االتصا .

النزاعات ويف أعقاب الكوارث الطبيعية؛ والت ّهب حلاالت الطوارئ وإدارة املخاطر؛ وتقييم االحتياجات اإلنسانية 
تقو  األسواق والقدرات  يتوالتنموية املشجكة وحتليل البيانات املختلطة؛ والقوة الشرائية وقدرات سلسلة التوريد ال

 ىل مرحلة التنمية.غاثة الطوارئ إمّيزة هذه يف السلسلة املمتدة من مرحلة إتالقوة امل الوطنية. ويطّبق الونامج مواضع
ويقوم بتلبية االحتياجات الاذائية والتاذوية، مع احلرص على املساواة بني اجلنسني ومتكينهما؛ ويقو  القدرات 

يف سلسلة العاملة ئي النظام الاذا واحلكومات، واجلهات الفاعلة يفمن املستجيبني األولني احملليني، العملية جملموعة 
القيمة؛ ويساهم يف إعداد السياسات املّتصلة بواليت . وتعجف احلكومات وغريها بونامج األغذية العاملي بوعف  

 قائمة على النقد.لاادة التحويالت شريكاً مهماً يف زي
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 التي توجد مقارها في روما المنظماتالفرص التي توفرها أهداف التنمية المستدامة للتعاون بين 
 

بطريقة  2030اليت توجد مقارها يف روما هي يف وضع جّيد يسمح هلا باملسامهة يف تنفيذ خطة عام  املنظمات -11
،  يما قد 2ة ستدامدف التنمية املهل متاحةحور حو  نقطة دخو  مركزية تتم نّسقة وقائمة على الدعم املتباد ،م

 نقاق دخو  قوية لدعم احلكومات يف حتقيق أهداف وغايات أخرى، بصورة  ردية  منظمةيكون لكل 
أوج  القوة الفردية، و  للبنان على التآزر، ومواضع املنظمات رعة هلذه  2030أو مع شركان آخرين. وتو ّر خطة عام 

ة اليت توجد مقارها يف روما معًا جمموع املنظماتوشبكات كل واحدة منها. وتقدم  التكامل، وامليزات النسبية،
ى مجع ملختلف العناعر يف هذا اهلدف. وبإمكاُنا االرتقان بقدرهتا عل ،واخلوات املالية والتقنية ،واسعة من املعارف

 ة دوليًا ملناقشة جمموع ات معجف هبااألطراف، وبامتدادها العاملي، وبوجودها القطر . كما تشكل منتدي
من القضايا السياساتية املّتصلة باألمن الاذائي، والزراعة، والتاذية. ولديها عّدة أمانات عامة وآليات مهمة للزراعة 
املستدامة، واألمن الاذائي، والتاذية. وتعّد روما مركزاً أساسياً ملا تقدم  األمم املتحدة من مساعدة تنموية وإنسانية 

ة يومتويل يف جماالت األغذية، والزراعة، والتنمية الريف القدرة على الصمود، ومن خدمات ومعارف ا ويف جم
القرب املاد  العديد من الفرص لالستفادة من جمموعة من املنتجات واخلدمات  التحولية. ويف هذا الصدد، يتيح

 الجكيز بشكل خاص على هدف ، مع 2030اليت ميكنها أن ت يت باملنفعة للبلدان يف تنفيذها خلطة عام 
 .2التنمية املستدامة 

 
اليت توجد مقارها يف روما، جمموعتها اخلاعة من الشركان والشبكات املميزة  املنظماتوقد طّورت كل واحدة من  -12

نيني ن وطأخرى تابعة لألمم املتحدة وشركا منظماتواملتكاملة اليت متتد عالهتا إىل خارج روما لتشمل 
تمويل، باالرتقان باملوارد، واملعارف، وال املنظماتويو ّر ذلك  رعّا إضا ية لتقوم كل واحدة من هذه  وحمليني.

 .للتنفيذن اآلخرو  نو التنموي أعحاب املصلحة الذ  يو رهدعم الو 
 

 التحدي
 

 وجد مقارها اليت ت املنظماتسيتطّلب انتشار انعدام األمن الاذائي وسون التاذية على نطاق عاملي، أن تبذ   -13
األزمات  عيص العامل من الفقر واجلوع. وتضعلى السوان، باية ختل ة رديبصورة مجاعية و يف روما جهوداً ملحوظة، 

 .املنظماتذه هواهلجرة القسرية، حتديات إضا ية أمام املمتدة املّتصلة بتارّي املناخ، وانعدام االستقرار، والنزاعات، 
 

 دة مقارنة ومبا أن املوارد تكون دائمًا حمدو  ،ةمد وعة قطريًا وتتحقق بقيادة وطنينمية املستدامة ومبا أن أهداف الت -14
 اليت توجد مقارها يف روما تعاوُنا يف ما بينها،  املنظماتمع حجم التحديات، سيكون من الالزم أن تعزز 

اية التداخل واالزدواجية غري الضروريني، بمع زيادة التآزر إىل أقصى حد، والبنان على نقاق االلتقان، وجتّنب 
 حتسني الفعالية واألثر.

 
قارها يف روما، هياكل اليت توجد م املنظماتوتشمل التحديات املنهجية واهليكلية احلالية اليت حتدق بالتعاون بني  -15

لويات اخلاعة تمويل، واألو ، والنظران احلكوميني املختلفني، ومناذج األعما  التجارية، ودورات الوكمة املختلفةاحل
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كّلهم و لالمركزية، والوجود القطر ، بكل جهة ما ة، وأدوات متويل التنمية، والثقا ات املؤسسية، ومستويات ا
 على العمليات التشايلية اخلاعة بكل بلد.  ونؤثر ي

 
ائماً قيوداً د هذه األخرية ج ، ستوااليت توجد مقارها يف روما املنظمات يف كل واحدة من اً ن التمويل جيدومهما كا -16

 .  ما بينهايفوقد حتّد من احلوا ز لالستثمار يف شراكة  ّعالة  الوقت تتطلب حتديد أولويات واضحةعلى املوارد و 
ين األولويات، وسيفر  التنا س على املوارد، وتباعاون املنهجيني. د هذه الشراكة أيضًا بنقص احلوار والتوقد تقي  

 وتفاوت حجم العمليات،  ضاًل عن الصعوبة املت علة يف وضع املعايري ملىت جيب البحث أو عدم البحث 
 اليت توجد مقارها يف روما، حتديات إضا ية. املنظماتعن التعاون بني 

 
 التي توجد مقارها في روما دعماا ألهداف التنمية المستدامة المنظماتتعاون  -ثالثا

 
 المبادئ التوجيهية، بما في ذلك مبادئ التعاون

 
لنسبية، ركان، وعلى ميزات  االيت توجد مقارها يف روما على والية كل واحد من الش املنظماتيقوم التعاون بني  -17

 2030ة عام بشكل خاص على مساعدة البلدان يف تنفيذ خط واعل التعاون يف املستقبل تركيزهقوت . وسي ومواضع
 وعلى املبادئ التوجيهية الواردة  3السياساتية العاملية وحتقيق أهداف التنمية املستدامة، وسيقوم على العمليات

واملبادئ التوجيهية  2009.4اليت تتخذ روما مقرًا هلا" لعام  املنظماتيف الوثيقة املعنونة "توجيهات للتعاون بني 
 املنظماتجزن ال يتجزأ من واليات  هي الشراكات (1) توجد مقارها يف روما هي: اليت املنظماتللتعاون بني 

يُعتمد  (3)غاية حبد ذاهتا، بل وسيلة لتحقيق املزيد من التآزر، والفعالية، والكفانة؛  ليست الشراكة (2)الثالث؛ 
اق يتم التعاون يف سياق التماسك على نط (4)وات املكتسبة يف الشراكات؛ ُنج استباقي إزان التعّلم من اخل

 بالعمليات على املستوى القطر .  التعاون مد وع (5)منظومة األمم املتحدة ككل؛ 
 

اليت توجد مقارها يف روما إىل قيمة مضا ة واضحة ومعجف هبا على  و  املنظماتجيب أن يؤد  التعاون بني  -18
 ، جيب . ويف هذا السياقاملنظماتهذه متباد ، من حيث النتائج املّتصلة باألهداف والاايات اليت حددهتا 

ة، والتنمية عمبثابة وسيلة لتحقيق  عالية أكو يف دعم احلوكمة الدولية للزرا املنظماتأن يكون التعاون بني هذه 
 الزراعية، واألمن الاذائي، والتاذية، مبا يف ذلك من خال  الرعد القائم على النتائج وإدماج الِعو املستخلصة.

 
 األولويات المكتركة -مبادئ التعاون 

 
رقة املوقف و  استخدام ركائز التعاون األربع الواردة يفبتسخريها كا ة العناعر املذكورة أعاله، تقجح هذه الورقة  -19

العمل معاً على املستويني القطر  واإلقليمي؛  (1) هي:و  2015،5الصادرة عن الصندوق الدويل للتنمية الزراعية عام 
                                                      

فاقية تنية والعشرين ملؤمتر األطراف يف ا؛ وجدو  أعما  أديس أبابا؛ والدورة الثا2030 الرئيسة، خطة التنمية املستدامة لعام تشمل العمليات السياساتية  3
 األمم املتحدة اإلطارية بش ن تارّي املناخ؛ واملؤمتر الدويل الثاين املعين بالتاذية؛ والقمة اإلنسانية العاملية والتزامها بالعمل.

4  http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfp208557.pdf?_ga=1.5148731.943217398.1457436308 

  األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما". منظماتبعنوان "التعاون بني  EB 2015/115/R.23a الوثيقة  5
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املشجكة.  املؤسسية اخلدمات (4)التعاون بش ن املعارف املواضيعية واملواضيع؛  (3)التعاون على املستوى العاملي؛  (2)
نها د مقارها يف روما، هذه الركائز األربع عند رعد التقدم احملرز يف التعاون يف ما بياليت توج املنظماتوستستخدم 

 وعند تقدمي التقارير هبذا الش ن.
 

  2030اليت توجد مقارها يف روما هي: تنفيذ خطة عام  املنظماتاألولويات احلالية واجلارية للتعاون بني  -20
على الصمود؛ والبيانات واإلحصانات؛ والدعم التقين املشجك للجنة على املستوى القطر ؛ والتاذية؛ والقدرة 

 األمن الاذائي العاملي.
 

  روما،اليت توجد مقارها يف املنظماتوباإلضا ة إىل اجملاالت ذات األولوية املشجكة املذكورة أعاله، تتعاون  -21
نطاق واسع وكبري، يف جماالت عّدة أخرى على املستويات العاملية، واإلقليمية، والقطرية، ويف طيف واسع من  على

 6اجملاالت املواضيعية، على النحو املشار إلي .
 

 اجتماع المدراء والمجموعة الستكارية الكبرى  - آليات التعاون
 

ديد اليت توجد مقارها يف روما، على  و منتظم لتح املنظماتجيتمع املدران واجملموعة االستشارية الكوى يف  -22
لكوى من كبار اوتت لف اجملموعة االستشارية جمموعة من األولويات املشجكة اليت تتطّلب بذ  جهود مجاعية. 

هتمام الالثالث. وجتتمع اجملموعة على  و منتظم ملناقشة القضايا التشايلية واإلدارية ذات ا املنظماتاملوظفني من 
ة اليت يتخذها املدران هبذا ارات املشجكر وعلى املتابعة الفعالة للق املنظماتاملتباد . وحترص على التعاون الوثيق بني 

يقوم نائب على أساس املداورة و  االستشارية الكوى اجتماعات اجملموعة ةالثالث املنظماتاخلصوص. وتستضيف 
 املضيفة بجأس هذه االجتماعات. املنظمةاملدير من 

 
 تعاون على المستويين اإلقليمي والقطريال
 

 ،والوامج ،أن تكون االسجاتيجيات على اليت توجد مقارها يف روما املنظمات لتحقيق أكو أثر ممكن، ستحرص -23
  ى قيامهاعلاملوجودة، و  تمّيزةالقوة امل مواضعو  ،نسبيةوامليزات ال ،متماشية مع الواليات ،واألنشطة اجلديدة

 . منظمةعلى اخلوات واملهارات التقنية لكل 
 

ن اليت سيجر  بتطوير عمليات إقليمية لتحديد البلدا يت توجد مقارها يف روماال للمنظماتوستقوم الفرق اإلقليمية  -24
ذه هل 7الجكيز عليها، واجملاالت ذات األولوية املشجكة، والرعد املشجك للتقدم احملرز. وتسمح العمليات اإلقليمية

 بتحديد  رص التعاون اجلديدة واملشاريع اليت ميكن تكرارها أو االرتقان هبا. املنظمات
 

                                                      
 األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما: وضع قاعدة ورسم طريق املستقبل". منظماتون بني . "التعا2015الصندوق الدويل للتنمية الزراعية.   6

الثالث مؤخرًا يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، والذ  مت خالل  حتديد اجملاالت  املنظماتمثا  جّيد على ذلك هو اجتماع التخطيط الذ  عقدت    7
 املستقبل. ويف مثل هذه الثالث يف املنظماتاملواضيعية والبلدان اليت سيجر  الجكيز عليها حيث ميكن أن تتاح  رص لالضطالع ب نشطة مشجكة بني 

 مات الوطنية.وجمة املشجكة حيث ميكنها املسامهة يف حتقيق أولويات احلكو لبتحديد جماالت أخرى لالثالث  للمنظماتاحلاالت، قد ترغب الفرق القطرية 
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آليات التعاون و ويجتب عن عملية التعاون امللموسببببببببببببببة على املسببببببببببببببتوى القطر ، مبا يّتفق مع عمل الفرق القطرية  -25
رّتني على األقل م يت توجد مقارها يف روماال للمنظماتاملمثلني القطريني  اجتماع، القطرية التابعة لألمم املتحدة

يث اإلجرانات القصبرية من ح – ملسبتقبلية املشبجكة احملتملةطة ايف األنشب لسبنة لتقييم التعاون اجلار  والبحثيف ا
العمل القطرية  . وتقوم الفرق القطرية بتحديد خططو قاً لوالياهتا وميزاهتا النسبية - ملتوسطة األجل على السوانوا

 اخلاعبببببببببببة بكل سبببببببببببياق. واسبببببببببببتناداً إىل خطط العمل هذه، يشبببببببببببارك كل  ريق اإل ازات اليت حتققت؛ والدروس 
ويتم  ك.ي إذا استدعى السياق والفرص ذلاليت مت استخالعها؛ واألمور اليت ميكن تكرارها على املستوى اإلقليم

تشببببببجيع الفرق أيضبببببباً على ضببببببمان تشببببببارك املعلومات حو  التقدم، والقضببببببايا، واالبتكارات، يف شببببببراكاهتا مع 
 لى  و منتظم، ع املنظمبباتذه التببابعببة هلبب اليت توجببد مقببارهببا يف رومببا. وجيببب أن جتتمع الفرق القطريببة املنظمببات

وأن تتفق على األدوار املكملة لتعزيز القيادة الفعالة باية حتقيق تقدم مجاعي على نطاق واسببببببببببببع يف بلوغ أهداف 
 التنمية املستدامة، مبا يتماشى مع األولويات الوطنية.

 
بشكل  ى املستوى القطر ، بإبالغ بعضها بعضاً ، السيما عليت توجد مقارها يف روماال املنظماتوميكن أن تقوم  -26

منهجي عن اخلطط االسجاتيجية والواجمية يف املراحل األوىل. وسيسمح ذلك للفرق القطرية بالتخطيط مسبقاً 
 لألنشطة املشجكة أو التكميلية احملتملة، وبتعبئة املوارد بصورة مشجكة.

 
اليت توجد مقارها يف روما بعملية رسم اخلرائط إلجياد وحتديد الثارات  للمنظماتوستضطلع الفرق القطرية  -27

 والتداخالت والفرص اجلديدة للتعاون والوجمة املشجكة، مراعيًة األطر القائمة. وجيب أن ي خذ هذا العمل 
 اتللمساعداألوسع وإطار عمل األمم املتحدة  يف احلسبان، األطر القائمة مثل مبادرة "أمم متحدة واحدة"

املثا ، تضطلع  وعلى سبيل املستدامة ذات امللكية القطرية. اإلمنائية، وعمليات تنفيذ واستعرا  أهداف التنمية
اليت توجد مقارها  املنظماتشبكة األمم املتحدة لتعزيز التاذية اليت يستضيفها برنامج األغذية العاملي وتدعمها 

"جردة األمم بببببببعمليات مشجكة قطرية لرسم اخلرائط، تُعرف  مم املتحدة،ات التابعة لأليف روما وغريها من املنظم
 منظماتها طبقطاعات يف جما  التاذية اليت تاملتحدة للتاذية". وتضع هذه العمليات قوائم باإلجرانات املتعددة الق

 رّكات سون التاذية.  حملخمتلفة باية تسليط الضون على الثارات، وأوج  التكامل، وأوج  التآزر احملتملة للتصد
 

 ، والذين يعيش العديد منهم يف أوضاع هشة ويعاين هم أكثر احتياجاً  األشخاص الذينوهبدف مساعدة  -28
مر اليت توجد مقارها يف روما بتكرار اجلهود التعاونية الناجحة نفسها. وستست املنظماتمن األزمات املتطاولة، تقوم 

باتّباع ُنج قو  ومنّسق إزان معاجلة اهلشاشة وبنان اجملتمعات السلمية والقادرة على الصمود باية حتقيق أهداف 
خرى، الدعوة، من مجلة أمور أالتنمية املستدامة. كما أُنا ستطور إجرانات تشايلية معيارية حلاالت الطوارئ تاطي، 

لى الصمود وعلى سبيل املثا ، أعّد  ريق املهام املعين بالقدرة ع، والنفاذ. واسجاتيجيات اإلستجابة، وتعبئة املوارد
، إطار عمل مشجك يوّج  الوامج املشجكة بش ن 2015اليت توجد مقارها يف روما، يف العام  للمنظماتالتابع 

 املنظماتهذه تقوم و  اال، وكينيا، والنيجر، والصوما . مجهورية الكوناو الدميقراطية، وغواتيمالقدرة على الصمود يف
 ان.وستكرر مثل هذه األمثلة وتعززها، حسب االقتض ،بالتعاون يف سياقات وحاالت عّدة على املستوى القطر 

 
عات، واملتعدد نسيق املشجك بني القطاالطرق لتعزيز الت باستكشاف اليت توجد مقارها يف روما املنظمات قوموت -29

القطاعات، وضمن احلكومة على املستوى القطر . وسيؤد  تعزيز احلوار بني القطاعات وعلى مستويات حكومية 
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خمتلفة إىل حتسني التنسيق وتقويت . وحيث يسمح السياق بذلك، سُتبذ  اجلهود جلمع البيانات، والتحليالت، 
ية سني التخطيط والوجمة املشجكني؛ ولتحديد طرق التمويل باية دعم النتائج اجلماعواملعلومات، وتوحيدها؛ ولتح

 احملتملة.
 

 املنظماتمن  منظمةواهليئات الرئاسية مدعوة إىل مواعلة احلرص على أن تعكس االسجاتيجيات املؤسسية لكل  -30
املا ة  وتلقى الدو  األعضان واجلهات. املنظماتعاوين الذ  تتبع  هذه اليت توجد مقارها يف روما، النهج الت

مان  اليت توجد مقارها يف روما، واليت تبذ  جهودًا لض للمنظماتتشجيعًا على دعم الفرق اإلقليمية والقطرية 
 كفانة و عالية التدخالت املشجكة والعمليات التشايلية.

 
اآلن يف عامها  ، اليت مُتنح مرّة كل سنتني واليت هياليت توجد مقارها يف روما باملنظماتوتقر جائزة التمّيز اخلاعة  -31

يق مثااًل للتعاون الفعا  وتزيد قيمة الشراكات إىل أقصى حد. وسيستمر الفر  اليت تعدّ الثالث، بالفرق القطرية 
 سنيرسات اجلّيدة يف حتوثيق املماالقطر  الرابح والبلدان األخرى اليت شاركت يف هذه اجلائزة، بتو ري أساس سليم لت

 التعاون، وتوسيع ، وتعزيزه.
 

 التعاون على المستوى العالمي
 

 ويورك، أكان يف روما، أو ني -اليت توجد مقارها يف روما، العمل معًا على املستوى العاملي  املنظماتستواعل  -32
يف جماالت مثل احلوار السياسايت، واالتصا ، والدعوة. وستضمن اجملموعة  - أو جنيف، أو حيثما أتيحت الفرعة

اذية إزان النهو  جبدو  أعما  األمن الاذائي والت املنظماتاالستشارية الكوى النهج املّتسق الذ  تتبع  هذه 
عين بالتنمية املستدامة، مليف املنتديات السياساتية العاملية الكوى، مبا يف ذلك املنتدى السياسي الر يع املستوى ا

للتنمية املستدامة، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش ن تارّي املناخ، وجمموعة  املنظماتواللجنة املشجكة بني 
ن العمليات مالسبعة، وجمموعة العشرين، ويف الوازيل واالحتاد الروسي واهلند والصني وجنوب أ ريقيا، وغريها 

 ذية، معًا بالتوعية حو  الزراعة والتنمية الريفية، وقضايا األمن الاذائي والتا املنظماتستقوم و  اإلقليمية الرئيسة.
 مبا يف ذلك املساواة بني اجلنسني والشباب، يف األحداث الدولية مثل يوم األغذية العاملي واليوم الدويل للمرأة. 

لى اجلوع. عالعاملية الرئيسة مثل حتد  القضان كما ستنّسق معًا االتصا ، والدعوة، والتواعل بش ن املبادرات 
نشر لك يف ذبتقوية دعمها املشجك للجنة األمن الاذائي العاملي، مبا يف  اليت توجد مقارها يف روما املنظماتوتقوم 

 اخلطوق التوجيهية الطوعية والتوعيات السياساتية الصادرة عن املفاوضات املتعددة أعحاب املصلحة.
 

 اليت توجد مقارها يف روما يف إعداد التقرير بش ن حالة انعدام األمن الاذائي يف العامل. املنظماتوستستمر  -33
 

العمل مع الدو  األعضان لتقوية قدراهتا باية رعد حاالت األمن الاذائي والتاذية حو   املنظماتهذه  وستواعل -34
 و بلوغ الاايات  التقدم احملرز ،بفعالية التنمية املستدامةار مؤشر أهداف العامل، وإعداد التقارير بش ُنا. سريعد إط

 اليت حددهتا البلدان لنفسها.
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ستقوم  2020،8-2017وباالمتثا  لتوعيات االستعرا  الشامل للسياسات الذ  جير  كل أربع سنوات لفجة  -35
وستواعل التصد  للتحديات  2030اليت توجد مقارها يف روما مبوانمة وظائفها الرئيسية مع خطة عام  املنظمات

 املشجكة اليت تواجهها منظومة األمم املتحدة يف مساعدة البلدان على حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
 

ائي العاملي التابعة األمن الاذاملعنية بمجموعة لقيادة منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي املشجكة ل وتعدّ  -36
 -وهي إحدى أبرز أدوات االستجابة اإلنسانية العاملية احملسنة على املستويني اإلقليمي والقطر  -لألمم املتحدة 

 .اليت توجد مقارها يف روما املنظماتمنوذجاً ممتازاً للتعاون الناجح داخل الشراكة بني 
 

 التعاون حول القضايا المواضيعية
 

اليت توجد مقارها يف روما االستجابة للمجاالت املواضيعية الناشئة ولطلبات الدو  األعضان  املنظماتستواعل  -37
 مواضعرات و مها املنظماتهذه ر ها وقدراهتا اجملمعة بقيمة مضا ة. وتقدم كل واحدة من احيث ميكن أن ت يت مع

 على الوقاية  - عند مجعها –من ش ُنا املساعدة إىل واليتها وعمقها التقين واالسجاتيجي،  استناداً قوة  ريدة، 
من الصدمات واألزمات، واحلد من مثل هذه اآلثار وحتريك اإلنتعاش بعد األزمات، وبنان القدرة على الصمود. 

لى  جماالت مثل القدرة عمتخصصة وجمموعات عمل يف اً اليت توجد مقارها يف روما  رق املنظماتوقد أنش ت 
والتعاون بني بلدان اجلنوب  9الصمود، وتارّي املناخ، وتعميم اخلدمات املالية، وُُنج سلسلة القيمة إزان التاذية،

والتعاون الثالثي، واملعلومات بش ن األمن الاذائي، ومبادرة الشران من أجل التقدم، واملساواة بني اجلنسني، والفاقد 
ضل املمارسات والعو  ذية. وتلقى هده اجملموعات والفرق تشجيعاً لتعزيز الُنهج املشجكة ولتوثيق أواملهدر من األغ

حتقيق  تساق مع اهلدف الواسع النطاق املتمّثل باملسامهة يفالوستحرص التقارير اليت تعّدها على ا املستخلصة.
 مقاعد أهداف التنمية املستدامة.

 
 لفجة ة لببببل التاذيببل من أجبببد العمبببعق ا إىلبباليت توجد مقارها يف روم املنظمات وعلى سبيل املثا  تنظر -38

وأرضية أساسية لتوسيع شراكتها بش ن التاذية. ويف الوقت احلاضر، يتم إعداد خطة  على أن   رعة، 2016-2025
 .التاذيةب ر الدويل الثاين املعينعمل تستند إىل إعالن روما وإطار عمل املؤمت

 
تضيفها ، وهي مبادرة عاملية تسالتابعة ملنظومة األمم املتحدة إضا ًة إىل ذلك، وضعت اللجنة الدائمة للتاذية -39

اليت توجد مقارها يف روما وغريها من املنظمات التابعة لألمم املتحدة،  املنظماتمنظمة األغذية والزراعة وتدعمها 
لتحسني التعاون داخل أسرة األمم املتحدة وللوجمة   ري قاعدةمن ش ُنا تو  2016خطة اسجاتيجية جديدة يف العام 

 املشجكة يف جما  التاذية على املستوى القطر .
 

                                                      
 .يات"أجل التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة: التوع األنشطة التنفيذية منات االستعرا  الشامل الذ  جير  كل أربع سنوات لسياس  8
اذائي اليت توجد مقارها يف روما املعنية بسالسل القيمة الاذائية على بنان الفهم لكيفية االرتقان بالنظام ال املنظماتتعمل جمموعة العمل املشجكة بني   9

القطر  يف جما   وىاليت توجد مقارها يف روما على املسببببببببت املنظماتيشببببببببكل هذا اجلهد اجلماعي أداة قوية لتعزيز الشببببببببراكة بني وسبببببببب لتحسببببببببني التاذية.
 . مبا لديها من ميزات نسبية  ريدة جلعل سالسل القيمة أكثر مراعاة للتاذية املنظماتواحدة من التاذية، مع مسامهة كل 
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فاقية األمم املتحدة تالتابع ال دورًا مهمًا يف دعم تنفيذ اتفاق باريس اليت توجد مقارها يف روما املنظماتوتؤد   -40
سكاً، على التعاون القائم يف ما بينها، وستتبع ُنجًا متما املنظمات هذه ستبينو  .اإلطارية بش ن تارّي املناخ

آلثار تارّي  هاصديتدة اإلطارية بش ن تارّي املناخ يف وستواعل تو ري الدعم التقين لألطراف يف اتفاقية األمم املتح
 املناخ على األمن الاذائي والتاذية. 

 
بادرات احلد ، سيكون وقع وت ثري ميت توجد مقارها يف روماال املنظماتالقوة الفردية يف  مواضع من خال  تعبئةو  -41

 حتفيز البلدان األعضان الختاذ إجرانات باية احلد من  واقد األغذية. علىمن  واقد األغذية ملحوظاً 
 

 ية المكتركةالخدمات المؤسس
 

مات لفعالية من خال  اخلدعن  رص لزيادة الكفانة وااليت توجد مقارها يف روما البحث  املنظماتستواعل  -42
ديد من البلدان ويتواعل  العيف يتم تقاسم املباين اليت تضم املكاتبيف املقار الرئيسة ويف امليدان.  ية املشجكة املؤسس

 كثر أ تستضيف منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي ،وعلى سبيل املثا  التشجيع على ذلك.
مكاتب عشرة –مكتباً  41عددها  والبالغلزراعية، يف املائة من املكاتب القطرية للصندوق الدويل للتنمية ا 40 من

 الصندوق  . ويتوقعيستضيفها برنامج األغذية العامليوسبعة مكاتب تستضيفها منظمة األغذية والزراعة، 
يقوم بتوسيع وجوده  مابينمن مكاتب  يف املستقبل  األخرى اليت توجد مقارها يف روما املزيد املنظماتأن تستضيف 

القطر . وال تؤد  مثل هذه املمارسات إىل زيادة الفعالية من حيث التكلفة  حسب، بل حتّسن أيضًا االتصا  
ييم، والتدقيق بتعزيز األنشطة املشجكة يف جماالت التق. وستستمر هذه األخرية املنظماتتمل بني هذه والتعاون احمل

 سابات، والتحقيق، والتمويل، واإلدارة.باحل
 

واقع ميكن زيارهتا من خال  املعفحة مشجكة على اإلنجنت  يت توجد مقارها يف روماال املنظماتوستنشئ  -43
 التقارير  عر و  ، وسيتم تسليط الضون  يها على العمل واألنشطة املشجكةاملنظماتهلذه  الرئيسة اإللكجونية
 .عليها هبذا الش ن

 
 الطريق إلى األمام

 
ية اليت توجد مقارها يف روما، باستعرا  األولويات السنو  املنظماتيف الكوى ستستمر اجملموعة االستشارية  -44

إىل املدران   ُنااإل ازات اليت حتققت واليت سُج ع تقارير سنوية بش باملسانلة على املشجكة وبتحديدها، مع االلتزام
 املنظماتذه هوستعاجل اجملموعة االستشارية الكوى التحديات اليت حتدق بتوسيع التعاون بني  .املنظماتهذه يف 

  باملنظماتملتعّلقة يا ااقضوتوحيد إعداد التقارير إىل اهليئات الرئاسية بش ن ال  وتعزيزه. كما أُنا ستناقش منهج
 .اليت توجد مقارها يف روما

 
 ن على أن يكون املوظفو  يت توجد مقارها يف روماال املنظماتوستحرص القيادة التنفيذية لكل واحدة من  -45

ستويات القطرية، على امل املنظمات هذه بني يةاسجاتيج اتعلى كا ة املستويات مطلعني على أمهية بنان حتالف
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اق على تقاسم واالتف سياقات حمددة بناًن علىواإلقليمية، والعاملية، مع التشديد على أمهية االخنراق التعاوين 
 .منظمةاملسؤوليات يف اجملاالت املتعّلقة بوالية كل 

 
 توجد مقارها  ليتا املنظمات واحدة من يف كل نيالتنفيذيكبار املسؤولني مستوى  على  وسيتم تعيني منّسقني -46

 .املنظمات ذهه لضمان التصد  بصورة مشجكة للتحديات اليت حتدق بالتعاون الفريد واخلاص بالسياق بني يف روما
 

على املستويني  اجلار ، مع الجكيز للتعاون املشجك املعمق اليت توجد مقارها يف روما التحليل املنظماتستوسع  -47
هج، نالسياقات مع التشديد على التحديات، وال، وستطور املمارسات اجليدة لسلسلة من القطر  واإلقليمي

 إعداد مبادرات مشجكة جديدة.الوجمة املشجكة الفعالة، و  تعزيزواالبتكارات املشجكة، و 
 

وما بش ن اليت توجد مقارها يف ر  للمنظماتوسيبين هذا التعاون على اتفاقات سابقة مثل إطار العمل املشجك  -48
ة املشجكة؛ التحليل والتخطيط؛ والوجميتناوهلا احلوار السياسايت؛ و يف عدد من اجملاالت اليت  10القدرة على الصمود

 ومثا  آخر على ذلك هو إطار العمل بش ن األمن الاذائي والتاذية  آلثار وقياس القدرة على الصمود.ورعد ا
 .2015املي عام األعضان يف جلنة األمن الاذائي الع اعتمدهالذ   11يف ظل األزمات املمتدة

 
اليت توجد مقارها يف روما مبجموعة من األعما  املشجكة،  املنظماتوإضا ًة إىل ما مت عرض  أعاله، ستضطلع  -49

 منها على سبيل املثا  ال احلصر:
 

  مناذج التعاون املختلفة واخلاعة بالسياق؛   ميكن أن هتتد  ب  الذ يف ما بينها و حتليل التعاون 

  املنظماتذه التحليل املذكور أعاله، تطوير األدوات اليت ميكن أن تستخدمها الفرق القطرية التابعة هلاستناداً إىل 
 عند إعداد برامج مشجكة جديدة أو تكرار الوامج املشجكة الفعالة القائمة؛ 

  12يف كل مراحل دورة املشروعل الونامج؛يف ما بينها مراعاة التعاون 

 ة بينها؛لشراكة القائممشجك للنتائج يف اجملاالت اليت تتعاون  يها ويف ا إطار التوعل معاً إىل وضع 

  على أجهزهتا الرئاسية من خال  إعداد التقارير على  و منهجي ومنتظم،  هابينيف ما عر  حالة التعاون 
 ة باإل ازات املجتمع االستفادة من النتائج من حيث الوعف الكّمي والنوعي لألنشطة، واملخرجات، و 

 تعاون.عن هذا ال
 

  

                                                      
10  "framework-resilience-joint-http://www.wfp.org/RBA": إطار مفاهيمي  :والتاذية الاذائي األمن أجل من الصمود على القدرة تعزيز

 (.2015اليت توجد مقارها يف روما" )أبريللنيسان  املنظماتللتعاون وإقامة الشراكات بني 
11  home/activities/ffa/ar/-http://www.fao.org/cfs/cfs. 

طط واخل ،مثاًل من خال  أطر الوجمبة القطريبة ملنظمبة األغبذيبة والزراعبة، وبرنبامج الفرص االسبببببببببببببببجاتيجيبة القطريبة للصبببببببببببببببنبدوق البدويل للتنميبة الزراعيبة  12
  االسجاتيجية القطرية لونامج األغذية العاملي.

http://www.wfp.org/RBA-joint-resilience-framework
http://www.wfp.org/RBA-joint-resilience-framework
http://www.wfp.org/RBA-joint-resilience-framework
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/ffa/ar/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/ffa/ar/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/ffa/ar/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/ffa/ar/


CL 155/12 Rev.1 14 

 الخالصة -رابعاا 
 

 توجد مقارها اليت املنظماتوأهداف التنمية املستدامة أ ضل  رعة على اإلطالق للتعاون بني  2030تعّد خطة عام  -50
ة أن إجياد أ ضل طريقة خري هذه األ وتعتو. الثالث املنظمات هذه يف روما،  يما متّثل اخلطة أيضاً أكو حتّد تواجه 

ومساعدة الدو  األعضان على حتقيق أهداف التنمية املستدامة، كثر احتياجاً األ األشخاصدعم  للعمل معاً باية
  األمام. الوحيد إىل هو السبيل الفردية اليت تتمتع هبا، نسبيةالقوة وامليزات ال مواضعمع االستفادة من 

 
ضون عليها املقجحة يف احلسبان الفرص والتحديات اليت مت تسليط الوت خذ الرؤية املشجكة واإلجرانات املستقبلية  -51

 .يةكنقطة التقان مركز   مسبقاً وتعتمد الدعم املقدم إىل الدو  األعضان لتحقيق أهداف التنمية املستدامة
 

لى حتقيق أهداف عاليت توجد مقارها يف روما بجكيز عملهم املشجك  املنظماتيف  وكبار املسؤولنيالتزم املدران وقد  -52
 كفانات.الالتنمية املستدامة من خال  أشكا  التعاون اليت تعزز اآلثار وحتّسن 

 
  لمنظماتلمسارات تعّلم اليت توجد مقارها يف روما،  املنظماتوقد خلق الجكيز املتزايد على التعاون بني  -53

 ى السوان.القيود اليت تظهر خال  اجلهود التعاونية عل رز مع الوقت والعمل معاً على ر عمن أجل اإلقرار بالتقدم احمل
 

 ا يف روما اليت توجد مقاره املنظماتوالعوة الرئيسة اليت ميكن استخالعها بشكل متكرر من التعاون بني   -54
اون تايل، سريتكز التعبالا، يجتب عنها توزيع  ّعا  للعمل. هي أمهية حتديد أدوار ومسؤوليات واضحة ومّتفق عليه

ام على  و مّتفق توزيع املهيف كل سياق تشايلي، وعلى على االلتزام القو  بالعمل اجلماعي  املنظماتهذه بني 
 ميزة.تقوهتا امل مواضعو  منظمةعلي  مبا يعكس واليات كل 

 
نمية تاليت توجد مقارها يف روما يف سياق أهداف ال املنظماتويف حني يتم التشديد على أمهية التعاون بني  -55

شراكاهتا اخلاعة مع املنظمات األخرى التابعة لألمم املتحدة، واملؤسسات  منظمةاملستدامة، هناك إقرار ب ن لكل 
 املالية الدولية، وأعحاب املصلحة ذات الصلة اآلخرين.

 
الورقة خطوًة  هاليت توجد مقارها يف روما، متّثل هذ املنظماتالقوة اخلاعة بكل واحدة من  مواضعمن  وباستفادهتا -56

. ويف سياق تركيز 2030لدعم الدو  األعضان يف تنفيذ خطة عام  املنظمات و األمام يف تعزيز التعاون بني هذه 
اليت توجد  اتللمنظمأهداف التنمية املستدامة على البلدان، عرضت هذه الورقة أولوية تفعيل الرؤية املشجكة 

 مقارها يف روما.
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 التعاون على المستوى القطري: الملحق األول
 

مشروعاً يف  21بلداً، باملقارنة بب  21مشروعاً يف  26، تعاونت الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما يف 2015يف عام 
 120 يف األغذية العاملي التعاون على أساس ثنائي بني منظمة األغذية والزراعة وبرنامج. وجرى 2014بلدًا يف عام  18

وتقدم  (13)بلداً. 24مشروعاً يف  31بلداً، وبني الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي يف  65مشروعاً يف 
ق. وتشمل اجملاالت الرئيسية للتعاون على املستوى القطر  مشروعًا ميوهلا الصندو  22نظمة الدعم حاليًا لصوغ وتنفيذ امل

املشروعات الزراعية، والتقديرات املشجكة لألمن الاذائي، واجملموعات املواضيعية، واحلماية االجتماعية، وتنمية القدرات، 
مها الوكاالت زة امتياز تقدومبادرات تعزيز القدرة على الصمود، واالستعداد حلاالت الطوارئ، وعمليات اإلغاثة. وهناك جائ

اليت توجد مقارها يف روما مرة كل سنتني لأل رقة القطرية التابعة هلا واليت تضرب املثل األعلى يف التعاون الفعا  وتضاعف 
 قيمة الشراكات. وترد أدناه بعض األمثلة على التعاون بني الوكاالت الثالث على املستوى القطر .

 
 بنغالديش

 
بناالديش، حددت  نوب غربجباملياه يف امورة في يف املناطق املإلنعاش املبكر التكي  بش ن ااملشجك من خال  املشروع 

ثالث منظمات هي منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي تدخالت على أساس 
الصندوق  د اشجكقوتعزيز القدرة على الصمود لدى األسر واجملتمعات احمللية األشد ضعفاً يف ساختريا. و  التادقاألولوية ملنع 

ة برنامج األغذية العاملي يف متويل دراسة حو  أثر الصدمات واإلجهادات املتعلقة باملناخ على التاذيللتنمية الزراعية و الدويل 
وة ملدة بناالديش. وتفيد نتائج الدراسة ب ن التاذية واألمن الاذائي يت ثران بقواألمن الاذائي يف مناطق ريفية خمتارة يف 

 تجاوح بني مثانية وعشرة أشهر بعد التعر  لصدمة أو إجهاد بسبب املناخ.
 

 غواتيمال
 

واتيماال غ برنامج األغذية العاملي، تعمل حكومةو  للتنمية الزراعية بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل
مي الدعم نظمة مسؤولة عن تقداملعلى إعداد رؤية مشجكة بش ن القدرة على الصمود يف منطقة املمر اجلاف يف البلد. و 

التقين إىل غواتيماال يف جماالت األمن الاذائي والتاذو ، وتنمية املناطق الريفية، واالنتاج الزراعي املتصف بالكفانة 
 مود. وينفذ الصندوق التدابري الرامية إىل تعزيز منابر احلوار وعنع القرار على املستوى احمللي.واالستدامة والقدرة على الص

برنامج اجملتمعات احمللية القادرة على الصمود من خال  تقدمي املساعدة على شكل  يعززأما برنامج األغذية العاملي  هو 
جكة احمللية األشد ضعفاً. ويتمثل هدف هذه املبادرة املش أغذية ونقد وقسائم إلنشان األعو  وللتدريب وسط اجملتمعات

 يف إضفان الصباة املنهجية على مشروع جترييب لتصميم الوامج الوطنية دعماً حلكومة غواتيماال.
 

  

                                                      
 .E-WFP/EB.2/2016/4. (2016-2015) البرنامجحتديث عن التعاون بني الوكاالت اليت تتخذ من روما مقرا هلا: منظور   (13)

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfp287370.pdf
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 كينيا
 

ركيز ت جتّمع الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما قواها املتكاملة هبدف بنان القدرة على الصمود يف كينيا. وينصب
اجلهود املشجكة اليت تبذهلا هذه الوكاالت يف املقام األو  على األراضي القاحلة وشب  القاحلة يف كينيا. وتتمثل إحدى 

ذة سبل العيش الزراعية نا  –الشراكات الرائدة اليت تشارك  يها الوكاالت الثالث يف الونامج الكيين لتعزيز زراعة احلبوب 
تعزيز قدرة اجملتمعات احمللية على الصمود على أساس التوج  السوقي يف الزراعة واألمن الاذائي القادرة على الصمود. وب

والتاذية، يستهدف برنامج األغذية العاملي السكان غري اآلمنني غذائيًا من خال  برنامج للنقد من أجل بنان األعو  
 ، واحلد التقين  يما يتعلق بتثبيت األراضي املتدهورةاإلنتاجية. وتزود منظمة األغذية والزراعة هذه التدخالت بالدعم 

 من خماطر املشقات املستقبلية واملومسية، وحتسني التجّدد الطبيعي، وزيادة اإلنتاج والدخل الزراعي. ويدعم الصندوق الدويل
األراضي القاحلة وشب   ة يفاالنتقا  إىل زراعة تستند إىل السوق ميارسها املزارعون أعحاب احليازات الصاري  للتنمية الزراعية

بني هذا الدعم واالستثمارات املقابلة يف اإلدارة احملسنة للموارد الطبيعية، والقدرة على الصمود أمام تاري  وجيمعالقاحلة، 
املناخ على املستوى القطر  واألسر . ويف إطار هذا الدعم، قامت الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما، باالشجاك 

 ع احلكومة، بوضع املعايري واالتفاق عليها ألغرا  اختيار املستفيدين واستهدا هم.م
 

 األردن ولبنان
 

د الفرص سبل العيش وإجيا إحيانالسورية، تعمل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما على  لألزمةيف إطار االستجابة 
 االقتصادية يف لبنان واألردن. ويتمثل اهلدف الرئيسي يف حتسني وعو  املزارعني أعحاب احليازات الصارية واملنتجني 

 نسق منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي  يما بينهما وتتعاون الوكالتانيإىل األسواق وتعزيز أمنهم الاذائي. و 
 عيشتهمسبل و  وتاذيتهمالاذائي  أمنهمباية تعزيز  ةشب  املكثف باألساليب الدواجن منتجي دعم (1شىت منها: ب ساليب 

األمن الاذائي وسبل العيش لدى اجملتمعات احمللية املضيفة والالجئني  تعزيز (2على الووتني العايل اجلودة؛  حصوهلموزيادة 
حتسني القيمة التاذوية للنظم الزراعية لدى الالجئني السوريني واجملتمعات  (3السوريني من خال  االستثمارات الزراعية؛ 

، 2016بتمولأيلو  مؤخراً، يف سللتنمية الزراعية . وقد قام الصندوق الدويل الصاريةاحمللية املضيفة من خال  زراعة احلدائق 
بإنشان مر ق لالجئني واملهاجرين والنزوح القسر  واالستقرار الريفي يهدف إىل تعبئة األموا  التكميلية لتمويل تدخالت 
موجهة وشاملة للجميع تستفيد منها األسر املتضررة واجملتمعات املضيفة هلا يف آن واحد، وذلك يف عشرة بلدان يف إقليم 

يت توجد مقارها الوكاالت ال العمل الذ  تقوم ب  يف اإلقليمهذه املبادرة اجلديدة سيدعم األدىن منها األردن ولبنان.  الشرق
 يف روما يف املنطقة.

 
 مدغكقر

 
يف مدغشقر، شاركت الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما يف وضع االسجاتيجيات القطرية لكل منها لضمان التآزر 

 يما بينها. وتعمل هذه الوكاالت ضمن شراكة لتنفيذ مشروع التدابري املتكاملة للتاذية واألغذية. وتستخدم والتكامل 
الوكاالت الثالث يف تنفيذها هلذا املشروع ما لدى كل منها من أوج  قوة متميزة:  منظمة األغذية والزراعة تركز على أعما  

لتنمية الزراعية لالصندوق الدويل  ويقدموتنويع احملاعيل، وبنان القدرات؛ ما بعد احلصاد وعلى التخزين، وإنتاج البذور، 
الدعم إلنتاج احملاعيل والتجهيز وسالسل القيمة واهلياكل األساسية؛ أما برنامج األغذية العاملي  هو يساعد على شران 
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 واستصالحها.  اجملتمعية احملليةاألغذية وتوزيعها وعلى التثقيف التاذو  وتوزيع األغذية املتخصصة وإنشان األعو  
وقد اتفقت منظمة األغذية والزراعة مع برنامج األغذية العاملي، يف سياق مواجهة ظاهرة النينيو، على خطة مشجكة لتقليص 

لك البذور نظمة على دعم الزراعة وسبل العيش، مبا يف ذاملالثارات يف استهالك األغذية وإلعادة بنان سبل العيش. وسجكز 
ديدان املاشية. وحبدود اإلمكان، سيستهدف  اخلاعة بإزالة عالجاتالواد الزرع واألدوات الزراعية والعلف احليواين و وم

 نظمة من دعم لسبل العيش.املبرنامج األغذية العاملي يف تدخالت  نفس األسر اليت تستفيد مما تقدم  
 

 النيجر
 

يف تعزيز قدرة اجملموعات  (14)ى الوكاالت اليت توجد مقارها يف رومايتمثل اهلدف املشجك بني االسجاتيجيات القطرية لد
السكانية الضعيفة على الصمود وحتسني األمن الاذائي والتاذية، مع تقدمي الدعم، يف الوقت نفس ، للجهود اليت تبذهلا 

 ة للتنمية الزراعياحلكومة لتحقيق القضان على اجلوع. ويركز كل من منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل 
 وليهاتقدمان الدراية التقنية اليت يرسخاُنا يف املؤسسات الوطنية باية ضمان يعلى استجابة النظم على األجل الطويل ومها 

 القيادة، يف حني أن برنامج األغذية العاملي يقدم الدعم للسكان األشد ضعفًا ويعيد ارتباطهم بالنظام ويساعدهم 
 تشايليالتعاون لابلدهم ويردم اهلوة بني االستجابة اإلنسانية واالستجابة اإلمنائية. وإضا ة إلطار  على املشاركة يف تنمية

يتميز باالستهداف املشجك والشركان املشجكني، تعمل الوكاالت الثالث معًا يف سبعة برامج ومشروعات ومبادرات  الذ 
شراكة "ومتكني املرأة الريفية. كما تشارك هذه الوكاالت يف  مشجكة تدعم األمن الاذائي والتاذية والقدرة على الصمود

 ".تعزيز التاذية)ريتش( وحركة " "القضان على اجلوع ونقص التاذية بني األطفا 
 

 سري لنكا
 

تتعاون الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما مع حكومة سر  النكا  يما يتعلق بتوسيع نطاق التاذية من خال  ُنج متعدد 
القطاعات يعتو برنامج األغذية العاملي مسؤوالً  ي  عن سياسة التاذية املدرسية ومكونات تقوية األغذية، ومنظمة األغذية 

 قة بالتثقيف التاذو  واحلدائق املدرسية وإقامة نظام لقياس أثر التدخالت التاذوية والزراعة مسؤولة عن اجلوانب املتعل
 املدارس. تالميذعلى 

                                                      
 برنامج الفرص االسجاتيجية القطرية –لصندوق الدويل للتنمية الزراعية ا ؛(2016-2013) إطار الونامج القطر  –األغذية والزراعة  منظمة  (14)
 (2019-2017) ، والعملية املمتدة لإلغاثة واإلنعاش(2016-2014) 200583العملية املمتدة لإلغاثة واإلنعاش  – ؛ برنامج األغذية العاملي(2013-2018)

 .واليت جير  العمل حالياً على إعدادها
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 التعاون العالمي: الملحق الثاني
 

تتعاون الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف عدة مبادرات عاملية وحما ل للسياسة العاملية من خال  حوار السياسات 
. توعية وإذكان الوعي وتقدمي املدخالت التقنية لصناع القرار  يما يتعلق بالزراعة واألمن الاذائي والتاذو والتواعل وأنشطة ال

 وترد أدناه بضعة أمثلة على هذا التعاون.
 

، واعلت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما تقدمي الدعم املايل والدعم 2016: يف عام لجنة األمن الغذائي العالمي
ألمانة جلنة األمن الاذائي العاملي. إضا ة لذلك، عملت هذه الوكاالت، بالتنسيق والتكامل  يما بينها، على  باملوظفني

تقدمي املدخالت التقنية جلميع مسارات عمل اللجنة يف  جات ما بني الدورات، وشاركت يف املفاوضات حو  التوعيات 
، 2030جك لدى الوكاالت الثالث مجيعها، من قبيل خطة عام املتعلقة بالسياسات يف عدٍة من جماالت االهتمام املش

 ووعو  أعحاب احليازات الصارية إىل األسواق، والتاذية.
 

على اتفاق باريس يف الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف  التفاو : خال  22ومؤتمر األطراف  21مؤتمر األطراف 
يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش ن تاري املناخ، قدمت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما الدعم للبلدان  يما يتعلق 

السكان ت ثراً د أشى الصمود لدى إبراز أمهية بنان القدرة علاري املناخ على األمن الاذائي، و بتحديد سبل معاجلة آثار ت
ضعفاً. كما نظمت هذه الوكاالت خال  املؤمتر مناسبة جانبية مشجكة بش ن األمن الاذائي  همأكثر بانعدام األمن الاذائي و 

والزراعة. وعلى الشاكلة نفسها، ستواعل الوكاالت خال  مؤمتر األطراف الثاين والعشرين تقدمي الدعم التقين، سوان 
 مساعدهتا على اختاذ قرارات مستنرية. كما ستنظم عن طريق  فاقية اإلطارية أو للدو  األعضانات االتلعملي

يف إطار مؤمتر األطراف الثاين والعشرين أنشطة حو  تو ري التمويل الستثمارات الصمود أمام املناخ وحتقيق القضان الوكاالت 
 على اجلوع يف ظل مناخ متاري.

 
ن الاذائي يف قيادة جمموعة األماألغذية العاملي : تتشارك منظمة األغذية والزراعة وبرنامج العالميمجموعة األمن الغذائي 

يف مجهورية أ ريقيا الوسطى والعراق ونيبا   3يف حاالت الطوارئ من املستوى  2015العاملي اليت جرى تفعيلها يف عام 
شريك لتقدمي التحويالت  100، قامت اجملموعة بتنسيق عمل وجنوب السودان واملنطقة السورية واليمن.  في جنوب السودان

 2015. ويف عام نسمةماليني  3.5مليون شخص ولتو ري الدعم اخلاص بسبل العيش ألكثر من  1.5الاذائية والنقدية لب 
ميقراطية ومايل دأيضاً، قدمت اجملموعة التدريب داخل البلدان والدعم يف حاالت الطوارئ يف أ اانستان ومجهورية الكوناو ال

ونيبا  والنيجر وباكستان واجلمهورية العربية السورية وأوكرانيا. وأدى هذا الدعم إىل حتسني اإلبالغ املوج  ألعحاب 
املصلحة، وإرشاد االستجابات من خال  حتليل الثارات، ويف الوقت نفس  تسليط األضوان على العمليات املعنية باألمن 

 الاذائي وبسبل العيش.
 

منذ عام  مع جمموعة العشرين  يما تقوم ب  من أعما ، ،: تتعاون الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماوعة العكرينمجم
على  ريق اجملموعة العامل املعين بالتنمية ومسار عمل وزران الزراعة يف دو  اجملموعة. ويف مايولأيار  مركِّزة يف ذلك، 2010
اع النواب الزراعيني للمجموعة يف الصني على مستوى كبار املسؤولني، وسامهت ، شاركت الوكاالت الثالث يف اجتم2016

يف وضع البيان الوزار  الذ  أشار حتديدًا إىل العمل الفرد  واجلماعي الذ  تضطلع ب  هذه الوكاالت يف جما  األمن 
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، يف عمل  ريق بالتنسيق  يما بينهاالاذائي والتاذو . وكما كان علي  احلا  يف السنة السابقة، سامهت الوكاالت أيضاً، 
للتنمية  2030اجملموعة العامل املعين بالتنمية، وقد مشل ذلك،  يما مشل ، إعداد خطة عمل اجملموعة لتنفيذ خطة عام 

املستدامة. كما شاركت الوكاالت يف االجتماع الذ  نظمت  اجملموعة لعلمان الزراعة حو  مبادرات مشجكة من قبيل منو 
. هذا باإلضا ة إىل املسامهات اليت قدمتها على أساس  رد  منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل االستوائيةة الزراع

 هلا. للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي لعملية اجملموعة خال   جة الرئاسة الصينية
 

: قدمت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما الدعم التقين للدو  األعضان طوا  مفاوضات مؤمتر األمم الموئل الثالث
املتحدة الثالث املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة )املوئل الثالث(، مبا يف ذلك خال  الدورة الثالثة للجنة التحضريية 

ف ب مهية دية واجلماعية أثر كبري يف املسامهة يف تصميم خطة حضرية جديدة تعج . وكان جلهودها الفر بإندونيسيايف سورابايا 
 الروابط بني املناطق الريفية واحلضرية وزراعة احليازات الصارية.

 
: تعاونت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما على وضع تقرير حالة انعدام األمن حالة انعدام األمن الغذائي في العالم

من األهداف اإلمنائية  1 و حتقيق اهلدف  1990التقدم احملرز منذ عام  2015العامل. وقد حلل تقرير عام الاذائي يف 
لأللفية، وهو اهلدف املعين باجلوع، وحدد التقرير عوامل النجاح الرئيسية يف الصراع ضد اجلوع، كما حدد التحديات املتبقية 

التعاون مع منظمة الصحة على هذا التخطيط  سينطو املوسع.  2017عام يف هذا املضمار. وجير  حالياً التخطيط لتقرير 
 من أهداف التنمية املستدامة. 2مؤشرات للهدف  سيشمل إدراجالعاملية، كما 

 
، استضا ت الوكاالت اليت توجد 2015أثنان انعقاد اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام يف : تحدي القضاء على الجوع

باالشجاك مع مندوب األمني العام املعين بالشباب، مناسبة خاعة حتت عنوان "جيل القضان على اجلوع"،  مقارها يف روما،
 جهات. كما قامت الوكاالت بدور 2030ركزت على سبل إشراك الشباب يف أنشطة حتقيق القضان على اجلوع حبلو  عام 

، وتعاونت على تعزيز إبراز األمم املتحدة وحتد  القضان على اجلوع. 2015التنسيق ملشاركة األمم املتحدة يف معر  ميالنو 
أيضاً، نظمت الوكاالت مناسبة جانبية حتت عنوان "حتقيق القضان على اجلوع: دور االستثمارات البالغ  2015ويف عام 

يوبيا. عة"، وذلك اثنان املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية الذ  انعقد يف أديس أبابا ب ثاألمهية يف احلماية االجتماعية والزرا
وقد استندت املناسبة اجلانبية إىل تقرير أعدت  الوكاالت الثالث حتت نفس العنوان. وخال  اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

ة والزراعة التحوالت امللموسة املتعلقة باألمن الاذائي والتاذي مناسبة جانبية نظمتها هذه الوكاالت ُعرضت يف، 2016يف عام 
الوكاالت  تولت، 2016. وخال  النصف الثاين من عام 2030املستدامة واليت تسهم إسهامًا مباشرًا يف تنفيذ خطة عام 

ذلك كجزن من ملتحدة، و املسؤولية عن نقل قيادة حتد  القضان على اجلوع إىل األمني العام اجلديد لألمم ابصورة مشجكة 
 مون الذ  شار ت واليت  على االنتهان. - كي  إرث األمني العام بان
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 المحافل والكبكات والمنتديات التي يتعدد فيها أصحاب المصلحة
 

 ال تكتفي الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما باملشاركة يف املبادرات على املستوى العاملي،  هي تلعب أيضًا دورًا بارزاً 
آلية  ندد احملا لت ، يف مقارها. وباإلضا ة إىل كونيف استضا ة حما ل وشبكات ومنتديات يتعدد  يها أعحاب املصلحة

 هامة للتعاون بني هذه الوكاالت،  إن متكنها من التعاون بصورة مجاعية مع عدد كبري من أعحاب املصلحة اآلخرين.
 

 تضيفها الوكالت التي توجد مقارها في روماالمحافل التي يتعدد فيها أصحاب المصلحة والتي تس
منظمـــة األغـــذيـــة 

 والزراعة
 جلنة األمن الاذائي العاملي 
 املنتدى العاملي للبحوث الزراعية 
 نظام معلومات األسواق الزراعية 
 اخلطة العاملية للجبية املستدامة للماشية 
  املائيةالشراكة العاملية من أجل املناخ ومصائد األمساك وتربية األحيان 
 جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتاذية 
الصـــــــــــــــــــنـــــــــدو  
ــــة  ــــدولي للتنمي ال

 الزراعية

 االئتالف الدويل لألراضي 
 منتدى الشعوب األعلية 
 مر ق مساعدة الشعوب األعلية 
 منتدى املزارعني 
 حمفل إدارة املخاطر الزراعية 
 آلية متويل التحويالت املالية 
برنـــامج األغـــذيـــة 

 العالمي
 شبكة معلومات األمن الاذائي 
 شبكة األمم املتحدة لتعزيز التاذية 
 جمموعة األمن الاذائي العاملي، اللجنة الدائمة املشجكة بني الوكاالت 
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 التعاون في المجالت المواضيعية: الملحق الثالث
 

طريق مجع املعارف  ، عناملواضيعية وأ رقة العملتتعاون الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف طائفة واسعة من اجملاالت 
وتو ري قيمة مضا ة للمبادرات اليت تقدم مسامهات رئيسية من أجل حتقيق اهلدف الواسع املتمثل يف بلوغ أهداف التنمية 

 املستدامة.
 

لتنمية ل: تسهم نظم املعلومات اجلارا ية ورعد األر  يف تعزيز القدرات الداخلية لكل من الصندوق الدويل تغير المناخ
الزراعية وبرنامج األغذية العاملي  يما يتعلق مبسائل نظم املعلومات اجلارا يةلرعد األر . وقد بدأ التحليل املناخي املشجك 

بالوجمة املنسقة، وتباد  اخلوات، وتقاسم التكاليف، وغريها من أشكا  التعاون.  2014الذ  أجرت  املنظمتان يف عام 
 وجد مقارها يف روما، باالشجاك مع املكتب التنفيذ  لألمني العام وبرنامج األمم املتحدة وبدأت الوكاالت اليت ت

 املتعددينعحاب املصلحة أل(، وهي مبادرة عاملية جديدة A2Rللبيئة، يف تفعيل مبادرة "التوقع والتحمل وإعادة التشكيل" )
ركز على   الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف، وتأطلقت خال ،بش ن تعزيز القدرة على الصمود يف مواجهة تاري املناخ

التوقع  – الثوستعزز القدرات الث ،تسريع وترية اإلجرانات الرامية إىل تعزيز القدرة على الصمود يف مواجهة تاري املناخ
املناخ. كما تشارك  ارياليت تعتو بالاة األمهية لقدرة البلدان والسكان األكثر ضعفًا أمام ت –والتحمل وإعادة التشكيل 

 الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما بنشاق يف أعما  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش ن تاري املناخ.
 

: سبببببتواعبببببل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما دعمها إلطار 2هدف التنمية المســــتدامة  –البيانات واإلحصــــاءات 
مية اليت يضببطلع هبا  ريق اخلوان املشببجك بني الوكاالت املعين مبؤشببرات أهداف التن املؤشببرات العاملية واألعما  ذات الصببلة

، اسببببتضبببباف الصببببندوق الدويل 2015املسببببتدامة؛ وميثل اإلطار أيضبببباً أداة مهمة للرعببببد العاملي. ويف نو مولتشببببرين الثاين 
 بشببببببببببببببب ن  2حتقيق هببدف التنميببة املسببببببببببببببتببدامببة  للتنميببة الزراعيببة يف مقره نببدوة تقنيببة حو  إمكببانيببة تقييم العمببل الرامي إىل

"القضببببان على اجلوع، وحتقيق األمن الاذائي والتاذية، وتعزيز الزراعة املسببببتدامة". وأرسببببت الندوة األسبببباس إلعداد جدو  
 .2أعما  مشجك يف املستقبل لتقييم هدف التنمية املستدامة 

 
اهرة توجد مقارها يف روما على تعزيز الت هب للتعامل مع ظالثالث اليت  وكاالتحث رؤسببببببببببببببان ال ظاهرتا النينيو والنينيا:

، واليت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بدورة النينيو اليت خلفت آثاراً سببببببببببببببلبية وخيمة على الزراعة 2016النينيا املناخية يف أواخر عام 
  سعلى أسبببببايز األمن الاذائي مر ق مواجهة آثار تاري املناخ لتعز نشبببببئ ، أ2015واألمن الاذائي. ويف أكتوبرلتشبببببرين األو  

ة جترييب يف زمبابو  لتجنب اآلثار السببلبية املتوقعة املجتبة على ظاهرة النينيو. وتقوم منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذي
 بكرة العاملي ودائرة اإلرشببببببببببببباد الزراعي يف وزارة الزراعة يف زمبابو  حالياً بإجران اختبارات ميدانية ألسبببببببببببببلوب اإلجرانات امل

يف إطار النا ذة األوىل ملر ق مواجهة آثار تاري املناخ لتعزيز األمن الاذائي باية تعزيز قدرة أسببر املزارعني أعببحاب احليازات 
 الصارية على الصمود من خال  زراعة الاال  الصارية القادرة على حتمل اجلفاف.

 
فاقد يف روما يف تنفيذ مشروع جديد مشجك للتصد  لل: بدأت الوكاالت اليت توجد مقارها الفاقد والمهدر من األغذية

من األغذية بعنوان "تعميم مبادرات خفض الفاقد من األغذية ألعبببببحاب احليازات الصبببببارية يف مناطق النقص الاذائي". 
 ويهدف املشببببببببببببروع إىل إنشببببببببببببان مركز مرجعي عاملي مبتكر بشبببببببببببب ن الفاقد من األغذية وإرشبببببببببببباد السببببببببببببياسببببببببببببات الوطنية 
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من خال  إجران أنشبببببببببببطة ميدانية يف بوركينا  اسبببببببببببو، ومجهورية الكوناو الدميقراطية، وأوغندا. ومن شببببببببببب ن هذا  واإلقليمية
املشببروع أن يسببهم يف حتسببني األمن الاذائي وتفعيل مبادرة حتد  القضببان على اجلوع على السببوان، ويتضببمن القضببان على 

عة ة. وتتمثل إحدى النتائج الرئيسبببية للمشبببروع يف إنشبببان مجاالفاقد واملهدر من األغذية باعتباره أحد عناعبببرها األسببباسبببي
 املمارسببببببببببببببني املعنيني باحلد من الفاقد من األغذية، اليت تعمل كجهة عاملية جلمع ودمج املعارف املتعلقة باحلد من الفاقد 

أعببببحاب املصببببلحة  بنييف مرحلة ما بعد احلصبببباد. وتو ر مجاعة املمارسببببني منواً لتيسببببري الصببببالت وتباد  املعلومات  يما 
 والشبكات ذات الصلة.

 
منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي، إىل جانب املعهد الدويل  كل من  شاركي: شبكة معلومات األمن الغذائي

لبحوث السياسات الاذائية، يف عضوية شبكة معلومات األمن الاذائي وتعد من الرعاة املشاركني  يها. وبدأ الصندوق 
ات دويل للتنمية الزراعية حالياً يف توسيع شراكات  مع الشبكة يف الوقت احلايل. ومتثل الشبكة مبادرة عاملية لتعزيز نظم معلومال

 األمن الاذائي والتاذو  إلنتاج بيانات موثوقة ودقيقة لالسجشاد هبا يف عملييت التحليل وعنع القرار.
 

 لوكاالت اليت توجد مقارها يف روما استعرا  النظران الثالث ألدائها ، أجرت ا2015: يف عام المساواة بين الجنسين
يف تنفيذ خطة عمل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة. وتضمنت نتائج االستعرا  

تفاعيل االتصا  داد قائمة بالتوعل إىل اتفاق لتباد  املعلومات والتعلم يف جمموعة خمتارة من اجملاالت املواضيعية، وإع
اخلاعة جبهات التنسيق يف الوكاالت املعنية مبؤشرات أدان خطة العمل. وقد أ ضت املسامهات املقدمة من البلدان املا ة 

والصندوق  ،نظمة األغذية والزراعةاملبادرة املشجكة مل خال  السنوات املاضية إىل توسيع نطاق األنشطة اجلارية يف إطار
)هيئة األمم املتحدة  ملرأةا للمساواة بني اجلنسني ومتكني هيئة األمم املتحدةو  ،وبرنامج األغذية العاملي ،للتنمية الزراعيةالدويل 
يماال  و التمكني االقتصاد  للمرأة الريفية"، واليت جير  تنفيذها يف كل من إثيوبيا وغواتبش ن "تعجيل التقدم  للمرأة(،

التنمية  با  والنيجر ورواندا. وهتدف املبادرة إىل ت مني سبل عيش النسان الريفيات وحقوقهن يف سياقوقرغيزستان وليبرييا وني
املادة  صوصخبالوكاالت اليت توجد مقارها يف روما توعية عامة  قدمتاملستدامة. وبالتنسيق مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، 

 قط لضمان تسليط الضون على حقوق املرأة الريفية ليس   ملرأة،امن اتفاقية القضان على مجيع أشكا  التمييز ضد  14
 بل يف سائر مواد االتفاقية. واعتمدت جلنة القضان على مجيع أشكا  التمييز ضد املرأة هذه التوعية العامة  14يف املادة 

مقر برنامج  ة يف. ونظمت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما احتفالية مشجكة لليوم الدويل للمرأ2016يف مارسلآذار 
: لنستحث 2030. وكان موضوع االحتفالية "حتقيق املناعفة يف العامل حبلو  عام 2016األغذية العاملي يف مارسلآذار 

 اخلطى من أجل املساواة بني اجلنسني والقضان على اجلوع".
 

ية جديدة لى إعداد خطة اسجاتيج: تعمل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما مع وكاالت األمم املتحدة األخرى عالتغذية
للجنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتاذية، اليت نُقل مقرها من منظمة الصحة العاملية إىل منظمة األغذية والزراعة. كما 

جح قشاركت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف  رقة العمل التقنية التابعة للجنة األمن الاذائي العاملي يف إعداد م
 ومسارات عمل لتحديد دور اللجنة يف جما  التاذية. وإضا ة إىل ذلك، أسهمت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما 

لشبكات الُقطرية حتظى حبضور يف كثري من اهي يف االسجاتيجية اجلديدة لشبكة األمم املتحدة لتوسيع نطاق التاذية، و 
 ، أنشئ  ريق عامل تابع للوكاالت اليت توجد مقارها 2015التاذية. ويف عام التابعة لشبكة األمم املتحدة لتوسيع نطاق 
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 الشراكات بش ن سالسل القيمة الاذائية املستدامة من أجل التاذية. وُعرضت االستنتاجات وعقديف روما لتعزيز إدارة املعر ة 
 املراعية العتبارات  الصادرة عن الفريق العامل بش ن تصميم إطار مشجك مقجح لتصميم سالسل القيمة

الدورة  ،2016يف أكتوبرلتشرين األو   حدث خاص شهدت ،خال   –مبا يف ذلك إعداد ورقة مرجعية مشجكة  –التاذية 
شبكة اجتماع . 2016يونيولحزيران  الذ  واكب، يف التاذية والتجارة"ب" ضالً عن احلدث اخلاص الثالثة واألربعني للجنة، 
يف روما  الفريق العامل التابع للوكاالت اليت توجد مقارهاويف الوقت احلايل، يقوم طاق التاذية األمم املتحدة لتوسيع ن

تصميم خريطة طريق ملواعلة العمل املشجك على مستوى املقر وعلى املستويني اإلقليمي والُقطر . وستقود منظمة األغذية ب
 املتحدة للعمل من أجل التاذية، بالتعاون مع الصندوق الدويل والزراعة ومنظمة الصحة العاملية العمل املتعلق بعقد األمم

 للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي وعندوق األمم املتحدة للطفولة.
 

: لطاملا كانت منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية شريكني اسجاتيجيني الكراء من أجل التقدم
. ويعمل 2008يف برنامج الشران من أجل التقدم يف إطار برنامج األغذية العاملي منذ إطالق  يف عام وتشايليني رئيسيني 

برنامج الشران من أجل التقدم على تعزيز طلب برنامج األغذية العاملي وسائر املشجين لتشجيع املزارعني أعحاب احليازات 
مستوى  الدعم على واجتذابالقدرات على نطاق أوسع  الصارية على االستثمار يف أنشطتهم الزراعية وحفز تنمية

السياسات من جمموعة متنوعة من الشركان. ويسجشد تعاون برنامج األغذية العاملي مع منظمة األغذية والزراعة والصندوق 
كاالت اليت توجد . وقد أنشئ  ريق عامل تابع للو 2008الدويل للتنمية الزراعية مبذكرة التفاهم اليت أبرمت يف يونيولحزيران 

التعاون امليداين تعزيز إعداد الوامج عن  ومازا . 2014مقارها يف روما لتويل برنامج الشران من أجل التقدم يف مارسلآذار 
 طريق تو ري الدعم للمزارعني ومنظمات املزارعني املشاركني يف جماالت تشمل اإلنتاج واإلنتاجية واحلصو  على التمويل.

 
درة على بعنوان "تعزيز الق ،: أعدت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما إطارًا مفاهيميًا مشجكاً الصمودالقدرة على 

لسكان مع الشركان بش ن تعزيز عمود او  تعاوُنا معاً زيادة وحتسني لالصمود من أجل حتقيق األمن الاذائي والتاذية"، 
كينيا   من – هذا اإلطار، أعدت جمموعة من دراسات احلالة املشجكة األكثر معاناة من انعدام األمن الاذائي. واستناداً إىل

وما الستكشاف اجلهود اجلارية والفرص املستقبلية لتعزيز التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف ر  –وغواتيماال والنيجر 
ز عمود ات متويل مشجكة لتعزيبش ن بنان القدرة على الصمود. كما أعدت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما مقجح

سبل العيش يف كل من مجهورية الكوناو الدميقراطية والنيجر والصوما . وقدمت املقجحات إىل مكتب املساعدة اإلنسانية 
الوكاالت اليت  نيبالدولية للشؤون العاملية يف كندا، الذ  التزم بتو ري التمويل ملدة مخس سنوات لصاحل الوامج املشجكة 

ني يف وحدة شريكني رئيسي عامليمقارها يف روما. و ضاًل عن ذلك، تعد منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية ال توجد
حتليل القدرة على الصمود اليت تقودها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية. وتشمل املخرجات الرئيسية إجران حتليالت 

 اتيجية تواعل مشجكة وتصميم أدوات للتعلم اإللكجوين.لسياقات القدرة على الصمود ووضع اسج 
 

: يدعو تزايد اهتمام احلكومات بالوجبات املدرسية املستندة إىل املنتجات احمللية إىل تنسيق التوجيهات الحماية الجتماعية
، أنشئ  ريق عامل تقين 2016 ثايناملتعلقة بتصميم برامج التاذية املدرسية املستندة إىل املنتجات احمللية. ويف ينايرلكانون ال

املي والشراكة التابع لونامج األغذية الع وعملكا حة اجل متيازيضم منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي ومركز اال
 من أجل منان الطفل واملنتدى العاملي لتاذية الطفل من أجل إعدار مبادئ توجيهية مشجكة.
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حو   : شاركت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف إحاطة إعالميةالجنوب والتعاون الثالثي التعاون فيما بين بلدان
إطار التعاون املشجك بني وكاالت األمم املتحدة لدعم التعاون  يما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف جماالت تاري 

كالة يف جما  لاإليدز. وتستعر  اإلحاطة خوات كل و ةة املكتسباملناخ واألمن الاذائي والتاذية و ريوس نقص املناعة البشري
التعاون  يما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، وتو ر أمثلة على التعاون القائم بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، 

، حضر 2016ولحزيران لوطنية. ويف يونيوحتدد اجملاالت اليت ميكن زيادة التعاون  يها على املستويات العاملية واإلقليمية وا
 عقدت يف شيان، اجلنوب، واليت بلدانبني   يما التعاون بش نرؤسان الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما املائدة املستديرة 

بالصني، حيث اتفقت الصني مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما على توسيع نطاق الشراكات بينها وتعزيز التعاون 
 املتعلقة بالزراعة واألمن الاذائي والتاذية. 2030يما بني بلدان اجلنوب لبلوغ األهداف والاايات احملددة يف خطة  
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 الخدمات المؤسسية المكتركة للوكالت التي توجد مقارها في روما: الملحق الرابع
 

 ا يلي عر  ألبرز مالمحويرد  يمتتعاون الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما تعاوناً مكثفاً  يما يتصل باخلدمات املؤسسية. 
 جماالت التعاون الرئيسية.

 
جير  برنامج األغذية العاملي تقديرات االنفجارات عاملياً، مبا يف ذلك للوكاالت اليت توجد مقارها  تقديرات النفجارات:

 روما. وتقدم هذه اخلدمة على أساس اسجداد التكلفة، وتساعد على ضمان أن تكون مباين األمم املتحدة يف م من يف 
 من جمموعة واسعة من اهلجمات.

 
ويل تو ر مذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة والصندوق الد التعاون بكأن استمرارية األعمال/التعافي من الكوارث:

 للتنمية استمرارية األعما لالتعايف من الكوارث. ويقوم الصندوق الدويلاخلاعة بتيبات الج  لتباد األساس  للتنمية الزراعية
استمرارية  ملواقع وكالةالزراعية أيضًا باالنتهان من إعداد مذكرة تفاهم مع برنامج األغذية العاملي بش ن استضا ة كل 

 ر.األعما لالتعايف من الكوارث اخلاعة بالطرف اآلخ
 

ائية عزز  ريق املشجيات املشجك االشجاك يف عمليات الشران ويتج  حاليًا إىل ُنج أكثر انتق فريق المكتريات المكترك:
 يما يتعلق باملناقصات املشجكة. وجير  استكشاف مفهوم الوكالة الرائدة لتعزيز الكفانة. كما جير  استكشاف التكامل 

 ية ملنظمة األغذية والزراعةلالصندوق الدويل للتنمية الزراعيةلبرنامج األغذية العاملي.األ ضل لنظام املناقصات اإللكجون
 

 تواعل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما إجران مفاوضات مشجكة  اتفاقات مؤسسية بكأن أسعار تذاكر الطيران:
راً مفاوضات توجد مقارها يف روما مؤخ مع شركات الطريان للحصو  على أسعار مؤسسية تنا سية. واختتمت الوكاالت اليت

إلبرام عقود طريان عاملية مع شركات طريان تشمل طريان اإلمارات وجمموعة سكا  تيم، للحصو  على أسعار تفضيلية 
 مركزياً. عاملية لدعم شران التذاكر ال

 
 ز التحسني املستمر تعزيعلى تتعاون الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما  "التخضير": –المسؤولية البيئية المؤسسية 

ق العمل معًا يف شراكة . وعن طريبإدارة االستدامة البيئية إدارة القضايا املعين  ريقيف املمارسات البيئية وإعداد تقارير يف 
حاطة إمع برنامج األمم املتحدة للبيئة، قدمت جهات التنسيق البيئة للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما توجيهات وحزم 

حتسني لى علنظم اإلدارة البيئية. ويف روما، تعمل جهات التنسيق  دراسة جدوىبني الوكاالت بش ن إدارة النفايات  مشجكة
مكن أاستدامة اخلدمات مثل تو ري الطاقة واملطاعم واملستلزمات املكتبية، اعتماداً على االستعانة مبتعاقدين مشجكني حيثما 

 الطاقة وإدارة الكربون.يف استخدام كفانة ال وتباد  أ ضل املمارسات يف جما 
 

، تعاونت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما على تيسري عمليات احلوكمة. وتشتمل 2014منذ عام  عمليات الحوكمة:
وما؛ ر األنشطة اهلامة خال  هذه الفجة على تنسيق مواعيد االجتماعات الرمسية وغري الرمسية للوكاالت اليت توجد مقارها يف 

وتنسيق خدمات الجمجة الفورية والجمجة التحريرية؛ وتباد  اخلوات بش ن أساليب احلوكمة والنظم والتكنولوجيات؛ وجتميع 
 مرا ق املؤمترات.
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أبرم الصندوق الدويل للتنمية الزراعية اتفاقات خدمة مع كل من منظمة األغذية والزراعة  استضافة المكاتب القطرية:

ية العاملي، حُتدد  يها املبادئ والشروق العامة املتعلقة بتو ري مساحات مكتبية وخدمات لوجستية ودعم إدار  وبرنامج األغذ
للصندوق عند إنشان املكاتب القطرية. وباإلضا ة إىل ذلك، خصصت حكومة غانا ملنظمة األغذية والزراعة والصندوق 

 يف السنتني  ار. ومن املتوقع أن يوم الصندوق الدويل للتنمية الزراعيةالدويل للتنمية الزراعية مبان مكتبية مشجكة بدون إجي
مع منظمة األغذية والزراعة ولأو برنامج األغذية العاملي، وبالتايل زيادة  خدمةأو الثالث سنوات املقبلة اتفاق )اتفاقات( 

يداين، والشؤون يداين، والتدريب األمين املمستوى التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف جماالت مثل األمن امل
 اإلدارية العامة، واملوارد البشرية، ودعم تكنولوجيا املعلومات، واالمتيازات واحلصانات.

 
وقعت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما اتفاقاً إطارياً بش ن توظيف واختيار وتعيني موظفي اخلدمات  الموارد البكرية:

مقرهم يف روما. واسبببببتمر التعاون يف جما  مهام موظفي اخلدمات العامة املؤقتتني يف الوكاالت الثالث. العامة الذين يكون 
وبفضبببببببببل هذا االتفاق، سبببببببببوف توسبببببببببع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما جمموعة مواهب  ئة اخلدمات العامة يف روما 

ت منظمة الوكاالت الثالث. وباإلضببببببببببببببا ة إىل ذلك، وقعوتتيح املزيد من الفرص الوظيفية ملوظفي  ئة اخلدمات العامة يف 
األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي على اتفاق حو  خدمات الضببببببببببببببمان االجتماعي اليت تقدمها منظمة األغذية 

 امليدانيني فنييف املقر وإىل املوظمنهم العاملني برنامج األغذية العاملي الدوليني و يف والزراعة إىل موظفي اخلدمات العامة 
ناديق املعاشببببببببببببببات التقاعدية وخطة   املعينني حملياً. وتشببببببببببببببمل هذه اخلدمات الت مني الطيب، والت مني على احلياة، وعبببببببببببببب

 التعويضات واخلدمات.
 

يشتمل التعاون على اإلعالن املشجك وإدارة القوائم املشجكة الستشار  املراجعة والتحقيق؛  خدمات الرقابة الداخلية:
 املشجك للشركات اليت يتم التعاقد معها لالتفاقات اإلطارية؛ واملراجعة املشجكة لألنشطة املشجكة اخلاعة بالوكاالتواالختيار 

 لوكاالت عن طريق إعارة املوظفني؛ والتدريب املشجك.ل اجلامعاليت توجد مقارها يف روما؛ ودعم القدرات 
 

 زانة يف الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما من خال  مشاركة كلتتعاون وظائف اخل التوريد المكترك لخدمات الخزانة:
 األخرى لتباد  املعر ة وأ ضل املمارسات.وكاالت يف جلان االستثمار لل وكالة

 
جتر  الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما بانتظام تدريبًا يف جماالت حمددة من األمن، وتدعو موظفي  التدريب األمني:

الوكاالت األخرى للحضور. وهناك أيضا تعاون يف تدريبات اإلخالن، وعمليات استمرارية األعما  وتباد  املوظفني خال  
يت توجد مقارها يف روما برعد نظام الشارات املشجك الذ  األحداث املؤسسية الكبرية. ويقوم موظفو األمن لوكاالت ال

 يسمح بدخو  املوظفني إىل مقار الوكاالت الثالث.
 

تناقش أمانات جلان املعاشات التقاعدية ملنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي  لجنة المعاشات التقاعدية:
 كلة تنش  ئل املتعلقة بصندوق املعاشات لتيسري التسوية املشجكة أل  مشوالصندوق الدويل للتنمية الزراعية بانتظام املسا

 مع الصندوق املشجك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة.
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الثالث اليت توجد مقارها يف روما موارد املصببببطلحات  وكاالت، تتقاسببببم ال2015منذ عام  التعاون بكـــأن المصـــطلحات:
. وتتيح البوابة توزيعاً أوسع للبيانات وحتقق WFPTERMو IFADTERMضيف اآلن ، اليت تستFAOTERMعلى بوابة 

 و ورات من خال  تطوير قاعدة بيانات مشجكة.


