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 األمم المتحدة التي توجد مقارها في روما:  منظماتالتعاون بين 

 2030تحقيق خطة عام 
 (2016نوفمبر/تشرين الثاني  30)

 

 موجز

اليت تعد إطاراً للعمل  2030، خطة التنمية املسبببببتدامة لعام 2015اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف سببببببتمولأيلو  
العاملي. وتتطّلب أهداف التنمية املستدامة اليت سيتم حتقيقها حتت قيادة احلكومات تعاوناً أوثق يف منظومة األمم املتحدة. 

، 2030انت ترسبببببببببم خطة عام اليت توجد مقارها يف روما دوراً حمورياً يف دعم الدو  األعضبببببببببا   يما ك املنظماتوقد أّدت 
 وسامهت بشكل كبري يف حتديد حمتواها.

الثالث اليت توجد مقارها يف روما، وهي منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية،  املنظماتوقد طلبت 
وبرنامج األغذية العاملي، أن يتم إعداد ورقة مشبببببببببببجكة تعرا أوج  التعاون يف ما بينها، أا يف فلّ بشببببببببببب ن كي ّية دعمها 

 .2030البلدان لتحقيق أهداف خطة عام 
ة رؤية مشبببببجكة، ومبادي توجيهية لتعزيز التعاون، ومواقبببببع القوة املتمّيزة لكل منظمة، و،بببببرو  مسببببببقة، وتعرا هذه الورق

عرا اليت توجد مقارها يف روما الدعم للحكومات. كما تسببببببببببببببت للمنظماتوالتزامات بكي ّية تقدمي ال رق القطرية التابعة 
ويات  سبببببياقات حمددة، وجهود التعاون املكثّ ة على املسبببببتإىل باالسبببببتنادمعاً  املنظماتال رص، والتحديات، وكي ّية عمل 

 القطرية، واإلقليمية، والعاملية.
اليت توجد مقارها يف روما على والية كل واحدة منها، وعلى ميزاهتا النسبببببية، ومواقببببع قوهتا.  املنظماتويقوم التعاون بني 

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

وحتقيق أهدا ها؛ وعلى تعزيز اجلهود التعاونية  2030وسببببريّكز التعاون املسببببتقبلي على مسبببباعدة البلدان يف تن يذ خطة عام 
د مقارها يف روما، اليت توج املنظماتالنطاق، واملسببببتمرة؛ وعلى األولويات احلالية واجلارية للتعاون بني النشببببطة، والواسببببعة 

على املسبببببببتوى القطر ، والتاذية، والقدرة على الصبببببببمود، والبيانات واإلحصبببببببا ات، والدعم  2030وهي تن يذ خطة عام 
 التقين املشجك للجنة األمن الاذائي العاملي.
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 مقارها  اليت توجد املنظماتوأهداف التنمية املسببببببببتدامة أ ضببببببببل  رعببببببببة على اإلطالق للتعاون بني  2030م وتعّد خطة عا
 ، متّثل الرؤية املشببببببببببببببجكة خطوًة  و املنظماتيف روما. وباسببببببببببببببت ادهتا من مواقببببببببببببببع القوة اخلاعببببببببببببببة بكل واحدة من هذه 

ويعّد إجياد السببببببببببببببيل األمثل للعمل معاً، الطريقة الوحيدة . 2030األمام يف تعزيز التعاون لدعم البلدان يف تن يذ 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،  –للعمل العاملي الرامي إىل حتقيق التنمية املستدامة ب بعادها الثالثة " الذ  ينشئ إطارًا 2030

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

خال  التعاون، أا يف فلّ من خال  الشراكات املتعددة أعحاب  األمم املتحدة. وسيتم السعي إىل حتقيقها من
 املصلحة.

 اليت توجد مقارها يف روما دورًا حموريًا يف دعم الدو  األعضا   يما كانت ترسم خطة  املنظماتوقد أّدت  -3
 املنظمات  هذه ت، وسامهت بشكل كبري يف حتديد حمتواها. وأقّرت الدو  األعضا  بالدور الرئيسي الذ  أدّ 2030عام 

بش ن "القضا  على اجلوع، وحتقيق األمن الاذائي وحتسني التاذية، وتعزيز الزراعة  2يف وقع هدف التنمية املستدامة 
 وبجتيبها حسب األولوية.  2معاً، بتحديد مؤ،رات هدف التنمية املستدامة  املنظماتاملستدامة".  قد قامت 

بنشا  الدعوة حو  أمهية  املنظمات، اقطلعت 2015ا  أديس أبابا لعام ويف العملية اليت أدت إىل جدو  أعم
 .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،  تعرا أوج  التعاون يف ما 1الدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العاملي، أن يتم إعداد ورقة مشجكة
 .2030ام أا يف فلّ بش ن كي ّية دعمها البلدان، بصورة مجاعية و ردية، لتحقيق أهداف خطة ع

 
 الورقة ومحتوياتها - التي توجد مقارها في روما المنظماتاستجابة 

 
وجد مقارها اليت ت املنظماتحو  كي ية تعزيز اجلهود التعاونية املبذولة من جانب  2تعرا هذه الورقة رؤيًة مشجكة -5

 يف روما باية دعم البلدان يف السياق األوسع للتعاون الوثيق بني خمتلف العناعر يف منظومة األمم املتحدة، 
وبني مؤسسات متويل التنمية و،ركا  التنمية. وتعرا هذه الورقة رؤية مشجكة، ومبادي توجيهية، و،روطاً مسبقة، 

وبكي ية  اليت توجد مقارها يف روما الدعم للحكومات، للمنظماترية التابعة والتزامات بكي ّية تقدمي ال رق القط
من خال  تعزيز التنسيق وجتّنب التداخل، واإلزدواجية، والثارات يف الوقت  2030عملها معًا لتن يذ خطة عام 

                                                           
الرئاسية  واليت ُعرقت على األجهزة 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
الوثيقة وقع قاعدة ورسم طريق املستقبل"؛ و  -األمم املتحدة الثالث اليت توجد مقارها يف روما منظماتبعنوان "التعاون بني  2015للتنمية الزراعية عام 

جد مقارها يف روما"؛ اليت تو  املنظماتإطار م اهيمي للتعاون وإقامة الشراكات بني -املعنونة "تعزيز القدرة على الصمود من أجل األمن الاذائي والتاذية 
داخلية واخلارجية؛ وتوجيهات الدو  األعضا ؛ واملمارسات اجلّيدة والدروس املستخلصة على املستويات القطرية، واإلقليمية، واالستعراقات والتقييمات ال

    والعاملية.
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ا ات املشجكة ر ، وتقدم اإلجاملنظماتن س . وحتلل هذه الورقة التحديات وال رص املتعّلقة بالتعاون بني هذه 
ليها بصورة مجاعية، ع املنظماتاملتوقعة للمستقبل القريب. كما تسّلط الضو  على اجملاالت اليت جيب أن تركز هذه 

 اليت توجد  ظماتاملن،راكات تتخطى نطاق  منظمةوعلى بعض السبل احملددة لتحقيق فلّ،  يما تقّر ب ن  لكل 
 مقارها يف روما.

 
تدامة  أهداف التنمية -ثانياا   التي توجد مقارها في روما: رؤية مشتتتتتتتتتتتركة  والمنظماتالمستتتتتتتتتت

 وفرص وتحّديات
 

 التي توجد مقارها في روما المنظماتفي صلب ولية  2رؤية مشتركة: هدف التنمية المستدامة 
 
 علب واليات يف - حتقيق األمن الاذائي وحتسني التاذية وتعزيز الزراعة املستدامة – 2يقع هدف التنمية املستدامة  -6

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

أوج  التآزر والتباد  بني األهداف. وتعّد الرؤية املتمثلة بالقضا  على يف بلوغ أهداف أخرى، كما جيب معاجلة 
اجلوع وسو  التاذية وتعزيز الزراعة املستدامة والتحّو  الري ي، واليت تركز بنوع خاص على أعحاب احليازات 

 ظرًا إىل الجابط . ون2030الصارية، نساً  ورجااًل على السوا ، قرورة عاملية مهمة وعنصرًا أساسيًا من خطة عام 
اليت توجد مقارها يف روما متاماً دورها الرئيسي يف خطة  املنظمات، تدرك 17يف ما بني أهداف التنمية املستدامة البب

 ،  ضاًل عن موقعها االسجاتيجي يف السياق األوسع لألمم املتحدة.2030عام 
ل حتقيق لاذائية املستدامة، والنهوا بالتآزر من أجويتطّلب دعم البلدان لتحقيق أهدا ها، االستثمار يف النظم ا -7

جد مقارها يف روما. اليت تو  املنظماتال عالية، وتعزيز اجلهود التعاونية النشطة، والواسعة النطاق، واملستمرة بني 
 ،وستنظر هذه األخرية بالسياقات اخلاعة بكل بلد عند تو ري الدعم واالستثمار اإلقا يني يف اجملاالت التقنية

والتشايلية، ويف جما  القدرة. ويجتب عن دعم البلدان لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، تداعيات على طريقة 
 عاون اليت توجد مقارها يف روما. وجيب أن يقوم الت املنظماتالتخطيط، والعمل، واالتصا ، ور ع التقارير، يف 

لثالث االجتماع، ا املنظماتّت ق عليها. كما يتطّلب من بني هذه األخرية على احجام مبادي ومعايري التعاون امل
والتح يز، واالتصا ، والتيسري، واإلنتقا  إىل ُنج ينطلق من القاعدة إىل القمة، واالقطالع ب نشطة على  و 

 .منظمةحيشد مواقع القوة التقنية، واملالية، والتنظيمية، واملتمّيزة لكل 
متخصصة لألمم املتحدة تتمتع بقدرات تقنية وتشايلية واسعة وراسخة،  ظمةمنومنظمة األغذية والزراعة هي  -8

م وخبوة كبرية يف إنتاج املنتجات املعر ية وتوزيعها عاملياً، وبشبكة اسجاتيجية و،املة من املكاتب الالمركزية. وتقو 
حتليل  (2)كا ة املستويات؛ تسهيل احلوار السياسايت والشراكات، وتعزيزمها، ودعمها على   (1)املنظمة أا يلي: 

دعم إعداد الصكوك املعيارية مثل االت اقات الدولية، ومدونات  (3)البيانات واملعلومات، ورعدها، ونشرها؛ 
إسدا  املشورة ودعم تطوير القدرات على املستويني القطر   (4)السلوك، واملعايري التقنية، وغريها، وتن يذها؛ 

ت، واالستثمارات، والوامج القائمة على األدلة، وتن يذها، ورعدها، وتقييمها. واإلقليمي باية إعداد السياسا
وتدعم منظمة األغذية والزراعة، من خال  وجودها وعملها القطريني على املدى الطويل، برامج التنمية اليت تعزز 

ألزمات، تكون كوارث وااإلنتاجية، وختلق  رص العمل، وتر ع قيمة األعو  اليت ميلكها الناس. وعندما حتصل ال
املنظمة موجودة وحتشد كل قدراهتا، وعالقاهتا ال ريدة، ومعار ها، لتو ري املساعدات املكّي ة الطارئة لسبل املعيشة 

 الزراعية إنطالقاً من منظور مرتكز على القدرة على الصمود.
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ة املالية األمم املتحدة واملؤسس ظماتمناملتخصصة الوحيدة بني  الوكالةوالصندوق الدويل للتنمية الزراعية هو  -9
الدولية الوحيدة اليت ترّكز حصريًا على احلد من ال قر وانعدام األمن الاذائي يف املناطق الري ية من خال  الزراعة 
والتنمية الري ية. ويساهم الصندوق يف إعداد السياسات والوامج الوطنية، ويف تو ري وسائل االستثمار للحكومات، 

التنمية اآلخرين، والقطاع اخلاص، ويضع املزارعني من أعحاب احليازات الصارية، والرعويني، والصيادين  و،ركا 
ليت تت ق للوامج ا -القروا واهلبات  -احلر يني، وسكان الريف اآلخرين يف علبها. كما يو ّر التمويل 
ق، وتطوير سلسلة  الريف، والن اف إىل األسواواالسجاتيجيات اإلمنائية للبلدان، مع تقدمي أدوات مبتكرة للتمويل يف

القيمة الشاملة. ويعّد برنامج الت قلم لصاحل زراعة أعحاب احليازات الصارية اخلاص بالصندوق الدويل للتنمية 
الزراعية، أكو برنامج يف العامل يعىن بتكّيف أعحاب احليازات الصارية مع تارّي املناخ. ويوّلد الصندوق املعارف 

  املشورة السياساتية الضروريتني ملساعدت  على احلد من ال قر يف املناطق الري ية من خال  دعم التحّو  ويسد
 الري ي الشامل والديناميكي.

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

ّ املشجيات، والدعم اللوجسيت، واحللو  اهلندسية، وتكنولوجيا املعلومات،  ،ائعة يف السياقات اإلنسانية، أا يف فل
ملتقّلبة مثل قدرة على العمل يف احلاالت اوحلو  االتصا . وتشمل مواقع القوة املتمّيزة لونامج األغذية العاملي، ال

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

وطنية. ويطّبق الونامج مواقع القوة املتمّيزة هذه يف السلسلة املمتدة من مرحلة إغاثة الطواري إىل مرحلة التنمية. ال
ويقوم بتلبية االحتياجات الاذائية والتاذوية، مع احلرص على املساواة بني اجلنسني ومتكينهما؛ ويقو  القدرات 

 سلسلة يني، واحلكومات، واجلهات ال اعلة يف النظام الاذائي العاملة يفالعملية جملموعة من املستجيبني األولني احملل
القيمة؛ ويساهم يف إعداد السياسات املّتصلة بواليت . وتعجف احلكومات وغريها بونامج األغذية العاملي بوع   

 ،ريكاً مهماً يف زيادة التحويالت القائمة على النقد.
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 التي توجد مقارها في روما المنظماتالمستدامة للتعاون بين الفرص التي توفرها أهداف التنمية 
 

بطريقة  2030اليت توجد مقارها يف روما هي يف وقع جّيد يسمح هلا باملسامهة يف تن يذ خطة عام  املنظمات -11
،  يما قد 2منّسقة وقائمة على الدعم املتباد ، تتمحور حو  نقطة دخو  مركزية متاحة هلدف التنمية املستدامة 

 نقا  دخو  قوية لدعم احلكومات يف حتقيق أهداف وغايات أخرى، بصورة  ردية  منظمةيكون لكل 
للبنا  على التآزر، ومواقع القوة ال ردية، وأوج   املنظمات رعة هلذه  2030أو مع ،ركا  آخرين. وتو ّر خطة عام 

ة اليت توجد مقارها يف روما معًا جمموع ملنظماتاالتكامل، وامليزات النسبية، و،بكات كل واحدة منها. وتقدم 
واسعة من املعارف، واخلوات املالية والتقنية، ملختلف العناعر يف هذا اهلدف. وبإمكاُنا االرتقا  بقدرهتا على مجع 
 األطراف، وبامتدادها العاملي، وبوجودها القطر . كما تشكل منتديات معجف هبا دوليًا ملناقشة جمموعة 

ضايا السياساتية املّتصلة باألمن الاذائي، والزراعة، والتاذية. ولديها عّدة أمانات عامة وآليات مهمة للزراعة من الق
املستدامة، واألمن الاذائي، والتاذية. وتعّد روما مركزاً أساسياً ملا تقدم  األمم املتحدة من مساعدة تنموية وإنسانية 

ومعارف ومتويل يف جماالت األغذية، والزراعة، والتنمية الري ية ويف جما  القدرة على الصمود، ومن خدمات 
التحولية. ويف هذا الصدد، يتيح القرب املاد  العديد من ال رص لالست ادة من جمموعة من املنتجات واخلدمات 

 ، مع الجكيز بشكل خاص على هدف 2030اليت ميكنها أن ت يت باملن عة للبلدان يف تن يذها خلطة عام 
 .2مية املستدامة التن

اليت توجد مقارها يف روما، جمموعتها اخلاعة من الشركا  والشبكات املميزة  املنظماتوقد طّورت كل واحدة من  -12
أخرى تابعة لألمم املتحدة و،ركا  وطنيني  منظماتواملتكاملة اليت متتد عالهتا إىل خارج روما لتشمل 

تمويل، باالرتقا  باملوارد، واملعارف، وال املنظماتل واحدة من هذه ويو ّر فلّ  رعّا إقا ية لتقوم ك وحمليني.
 والدعم الذ  يو ره أعحاب املصلحة التنمويون اآلخرون للتن يذ.

 
 التحدي

 
 وجد مقارها اليت ت املنظماتسيتطّلب انتشار انعدام األمن الاذائي وسو  التاذية على نطاق عاملي، أن تبذ   -13

يف روما جهوداً ملحوظة، بصورة مجاعية و ردية على السوا ، باية ختليص العامل من ال قر واجلوع. وتضع األزمات 
 .ملنظماتااملمتدة املّتصلة بتارّي املناخ، وانعدام االستقرار، والنزاعات، واهلجرة القسرية، حتديات إقا ية أمام هذه 

 وأا أن أهداف التنمية املستدامة مد وعة قطريًا وتتحقق بقيادة وطنية، وأا أن املوارد تكون دائمًا حمدودة مقارنة  -14
 اليت توجد مقارها يف روما تعاوُنا يف ما بينها،  املنظماتمع حجم التحديات، سيكون من الالزم أن تعزز 

ة لتقا ، وجتّنب التداخل واالزدواجية غري الضروريني، بايمع زيادة التآزر إىل أقصى حد، والبنا  على نقا  اال
 حتسني ال عالية واألثر.

قارها يف روما، هياكل اليت توجد م املنظماتوتشمل التحديات املنهجية واهليكلية احلالية اليت حتدق بالتعاون بني  -15
ات اخلاعة ية، ودورات التمويل، واألولوياحلوكمة املختل ة، والنظرا  احلكوميني املختل ني، ومنافج األعما  التجار 

بكل جهة ما ة، وأدوات متويل التنمية، والثقا ات املؤسسية، ومستويات الالمركزية، والوجود القطر ، وكّلهم 
 يؤثرون على العمليات التشايلية اخلاعة بكل بلد. 

يوداً  روما، ستواج  هذه األخرية دائماً قاليت توجد مقارها يف املنظماتومهما كان التمويل جيداً يف كل واحدة من  -16
 على املوارد والوقت تتطلب حتديد أولويات واقحة وقد حتّد من احلوا ز لالستثمار يف ،راكة  ّعالة يف ما بينها. 
وقد تقيَّد هذه الشراكة أيضًا بنقص احلوار والتعاون املنهجيني. وسي را التنا س على املوارد، وتباين األولويات، 
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 اوت حجم العمليات،  ضاًل عن الصعوبة املت علة يف وقع املعايري ملىت جيب البحث أو عدم البحث وت 
 اليت توجد مقارها يف روما، حتديات إقا ية. املنظماتعن التعاون بني 

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

 
 في ذلك مبادئ التعاون المبادئ التوجيهية، بما

 
اليت توجد مقارها يف روما على والية كل واحد من الشركا ، وعلى ميزات  النسبية،  املنظماتيقوم التعاون بني  -17

 2030ومواقع قوت . وسيواعل التعاون يف املستقبل تركيزه بشكل خاص على مساعدة البلدان يف تن يذ خطة عام 
 وعلى املبادي التوجيهية الواردة  3وحتقيق أهداف التنمية املستدامة، وسيقوم على العمليات السياساتية العاملية

واملبادي التوجيهية  2009.4اليت تتخذ روما مقرًا هلا" لعام  املنظماتيف الوثيقة املعنونة "توجيهات للتعاون بني 
 املنظماتالشراكات هي جز  ال يتجزأ من واليات  (1)ما هي: اليت توجد مقارها يف رو  املنظماتللتعاون بني 

يُعتمد  (3)الشراكة ليست غاية حبد فاهتا، بل وسيلة لتحقيق املزيد من التآزر، وال عالية، والك ا ة؛  (2)الثالث؛ 
نطاق يتم التعاون يف سياق التماسّ على  (4)ُنج استباقي إزا  التعّلم من اخلوات املكتسبة يف الشراكات؛ 

 التعاون مد وع بالعمليات على املستوى القطر .  (5)منظومة األمم املتحدة ككل؛ 
اليت توجد مقارها يف روما إىل قيمة مضا ة واقحة ومعجف هبا على  و  املنظماتجيب أن يؤد  التعاون بني  -18

 ، جيب . ويف هذا السياقاملنظماتمتباد ، من حيث النتائج املّتصلة باألهداف والاايات اليت حددهتا هذه 
مية أثابة وسيلة لتحقيق  عالية أكو يف دعم احلوكمة الدولية للزراعة، والتن املنظماتأن يكون التعاون بني هذه 

 الزراعية، واألمن الاذائي، والتاذية، أا يف فلّ من خال  الرعد القائم على النتائج وإدماج الِعو املستخلصة.
 

 األولويات المشتركة -مبادئ التعاون 
 

بتسخريها كا ة العناعر املذكورة أعاله، تقجح هذه الورقة استخدام ركائز التعاون األربع الواردة يف ورقة املوقف  -19
العمل معاً على املستويني القطر  واإلقليمي؛  (1) وهي: 2015،5الصادرة عن الصندوق الدويل للتنمية الزراعية عام 

اخلدمات املؤسسية املشجكة.  (4)التعاون بش ن املعارف املواقيعية واملواقيع؛  (3)التعاون على املستوى العاملي؛  (2)
 اليت توجد مقارها يف روما، هذه الركائز األربع عند رعد التقدم احملرز يف التعاون يف ما بينها املنظماتوستستخدم 

 وعند تقدمي التقارير هبذا الش ن.
  2030اليت توجد مقارها يف روما هي: تن يذ خطة عام  املنظماتلويات احلالية واجلارية للتعاون بني األو  -20

على املستوى القطر ؛ والتاذية؛ والقدرة على الصمود؛ والبيانات واإلحصا ات؛ والدعم التقين املشجك للجنة 
 األمن الاذائي العاملي.

 

                                                           

اقية طراف يف ات ؛ وجدو  أعما  أديس أبابا؛ والدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األ2030 تشمل العمليات السياساتية الرئيسة، خطة التنمية املستدامة لعام  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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  روما،اليت توجد مقارها يف املنظماتاملشجكة املذكورة أعاله، تتعاون  وباإلقا ة إىل اجملاالت فات األولوية -21
على نطاق واسع وكبري، يف جماالت عّدة أخرى على املستويات العاملية، واإلقليمية، والقطرية، ويف طيف واسع من 

 6اجملاالت املواقيعية، على النحو املشار إلي .
 

 اجتماع المدراء والمجموعة الستشارية الكبرى  -آليات التعاون 
 

ديد اليت توجد مقارها يف روما، على  و منتظم لتح املنظماتجيتمع املدرا  واجملموعة االستشارية الكوى يف  -22
من كبار  ىجمموعة من األولويات املشجكة اليت تتطّلب بذ  جهود مجاعية. وتت لف اجملموعة االستشارية الكو 

الثالث. وجتتمع اجملموعة على  و منتظم ملناقشة القضايا التشايلية واإلدارية فات االهتمام  املنظماتاملوظ ني من 
خذها املدرا  هبذا وعلى املتابعة ال عالة للقرارات املشجكة اليت يت املنظماتاملتباد . وحترص على التعاون الوثيق بني 

اجتماعات اجملموعة االستشارية الكوى على أساس املداورة ويقوم نائب  ةالثالث املنظماتاخلصوص. وتستضيف 
 املضي ة بجأس هذه االجتماعات. املنظمةاملدير من 

 
 التعاون على المستويين اإلقليمي والقطري

 
لوامج، االيت توجد مقارها يف روما على أن تكون االسجاتيجيات، و  املنظماتلتحقيق أكو أثر ممكن، ستحرص  -23

 واألنشطة اجلديدة، متما،ية مع الواليات، وامليزات النسبية، ومواقع القوة املتمّيزة املوجودة، وعلى قيامها 
 . منظمةعلى اخلوات واملهارات التقنية لكل 

يجر  س اليت توجد مقارها يف روما بتطوير عمليات إقليمية لتحديد البلدان اليت للمنظماتوستقوم ال رق اإلقليمية  -24
هلذه  7الجكيز عليها، واجملاالت فات األولوية املشجكة، والرعد املشجك للتقدم احملرز. وتسمح العمليات اإلقليمية

 بتحديد  رص التعاون اجلديدة واملشاريع اليت ميكن تكرارها أو االرتقا  هبا. املنظمات
ويجتب عن عملية التعاون امللموسببببببببببببببة على املسببببببببببببببتوى القطر ، أا يّت ق مع عمل ال رق القطرية وآليات التعاون  -25

 على األقل اليت توجد مقارها يف روما مرّتني للمنظماتاملمثلني القطريني  اجتماعالقطرية التابعة لألمم املتحدة، 
يث اإلجرا ات القصبرية من ح –ملسبتقبلية املشبجكة احملتملة يف السبنة لتقييم التعاون اجلار  والبحث يف األنشبطة ا

رية و قاً لوالياهتا وميزاهتا النسبية. وتقوم ال رق القطرية بتحديد خطط العمل القط - واملتوسطة األجل على السوا 
 اخلاعبببببببببببة بكل سبببببببببببياق. واسبببببببببببتناداً إىل خطط العمل هذه، يشبببببببببببارك كل  ريق اإل ازات اليت حتققت؛ والدروس 

يت مت استخالعها؛ واألمور اليت ميكن تكرارها على املستوى اإلقليمي إفا استدعى السياق وال رص فلّ. ويتم ال
تشببببببجيع ال رق أيضبببببباً على قببببببمان تشببببببارك املعلومات حو  التقدم، والقضببببببايا، واالبتكارات، يف ،ببببببراكاهتا مع 

 لى  و منتظم، ع املنظمبباتلتببابعببة هلببذه اليت توجببد مقببارهببا يف رومببا. وجيببب أن جتتمع ال رق القطريببة ا املنظمببات
وأن تت ق على األدوار املكملة لتعزيز القيادة ال عالة باية حتقيق تقدم مجاعي على نطاق واسببببببببببببع يف بلوغ أهداف 

 التنمية املستدامة، أا يتما،ى مع األولويات الوطنية.
 

                                                           
 األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما: وقع قاعدة ورسم طريق املستقبل". منظمات. "التعاون بني 2015الصندوق الدويل للتنمية الزراعية.   6

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

 مات الوطنية.وجمة املشجكة حيث ميكنها املسامهة يف حتقيق أولويات احلكو لالثالث بتحديد جماالت أخرى ل للمنظماتاحلاالت، قد ترغب ال رق القطرية 
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اً بشكل املستوى القطر ، بإبالغ بعضها بعضاليت توجد مقارها يف روما، السيما على  املنظماتوميكن أن تقوم  -26
منهجي عن اخلطط االسجاتيجية والواجمية يف املراحل األوىل. وسيسمح فلّ لل رق القطرية بالتخطيط مسبقاً 

 لألنشطة املشجكة أو التكميلية احملتملة، وبتعبئة املوارد بصورة مشجكة.
اليت توجد مقارها يف روما بعملية رسم اخلرائط إلجياد وحتديد الثارات  للمنظماتوستضطلع ال رق القطرية  -27

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

اإلمنائية، وعمليات تن يذ واستعراا أهداف التنمية املستدامة فات امللكية القطرية. وعلى سبيل املثا ، تضطلع 
اليت توجد مقارها  املنظمات،بكة األمم املتحدة لتعزيز التاذية اليت يستضي ها برنامج األغذية العاملي وتدعمها 

 املتحدة، بعمليات مشجكة قطرية لرسم اخلرائط، تُعرف بببببب"جردة األمميف روما وغريها من املنظمات التابعة لألمم 
 نظماتماملتحدة للتاذية". وتضع هذه العمليات قوائم باإلجرا ات املتعددة القطاعات يف جما  التاذية اليت تطبقها 

 رّكات سو  التاذية.خمتل ة باية تسليط الضو  على الثارات، وأوج  التكامل، وأوج  التآزر احملتملة للتصد  حمل
 وهبدف مساعدة األ،خاص الذين هم أكثر احتياجاً، والذين يعيش العديد منهم يف أوقاع هشة ويعاين  -28

مر اليت توجد مقارها يف روما بتكرار اجلهود التعاونية الناجحة ن سها. وستست املنظماتمن األزمات املتطاولة، تقوم 
ة اهلشا،ة وبنا  اجملتمعات السلمية والقادرة على الصمود باية حتقيق أهداف باتّباع ُنج قو  ومنّسق إزا  معاجل

التنمية املستدامة. كما أُنا ستطور إجرا ات تشايلية معيارية حلاالت الطواري تاطي، من مجلة أمور أخرى، الدعوة، 
 بالقدرة على الصمود هام املعينواسجاتيجيات اإلستجابة، وتعبئة املوارد، والن اف. وعلى سبيل املثا ، أعّد  ريق امل

، إطار عمل مشجك يوّج  الوامج املشجكة بش ن 2015اليت توجد مقارها يف روما، يف العام  للمنظماتالتابع 
 ملنظماتاالقدرة على الصمود يف مجهورية الكوناو الدميقراطية، وغواتيماال، وكينيا، والنيجر، والصوما . وتقوم هذه 

 ت وحاالت عّدة على املستوى القطر ، وستكرر مثل هذه األمثلة وتعززها، حسب االقتضا .بالتعاون يف سياقا
اليت توجد مقارها يف روما باستكشاف الطرق لتعزيز التنسيق املشجك بني القطاعات، واملتعدد  املنظماتوتقوم  -29

ات حكومية اعات وعلى مستويالقطاعات، وقمن احلكومة على املستوى القطر . وسيؤد  تعزيز احلوار بني القط
خمتل ة إىل حتسني التنسيق وتقويت . وحيث يسمح السياق بذلّ، سُتبذ  اجلهود جلمع البيانات، والتحليالت، 
واملعلومات، وتوحيدها؛ ولتحسني التخطيط والوجمة املشجكني؛ ولتحديد طرق التمويل باية دعم النتائج اجلماعية 

 احملتملة.
 املنظماتمن  منظمةية مدعوة إىل مواعلة احلرص على أن تعكس االسجاتيجيات املؤسسية لكل واهليئات الرئاس -30

ملا ة . وتلقى الدو  األعضا  واجلهات ااملنظماتاليت توجد مقارها يف روما، النهج التعاوين الذ  تتبع  هذه 
مان  اليت توجد مقارها يف روما، واليت تبذ  جهودًا لض للمنظماتتشجيعًا على دعم ال رق اإلقليمية والقطرية 

 ك ا ة و عالية التدخالت املشجكة والعمليات التشايلية.
عامها  اليت توجد مقارها يف روما، اليت مُتنح مرّة كل سنتني واليت هي اآلن يف باملنظماتوتقر جائزة التمّيز اخلاعة  -31

ريق للتعاون ال عا  وتزيد قيمة الشراكات إىل أقصى حد. وسيستمر ال  الثالث، بال رق القطرية اليت تعّد مثاالً 
القطر  الرابح والبلدان األخرى اليت ،اركت يف هذه اجلائزة، بتو ري أساس سليم لتوثيق املمارسات اجلّيدة يف حتسني 

 التعاون، وتوسيع ، وتعزيزه.
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 التعاون على المستوى العالمي
 

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

ي والتاذية عما  األمن الاذائإزا  النهوا جبدو  أ املنظماتاالستشارية الكوى النهج املّتسق الذ  تتبع  هذه 
يف املنتديات السياساتية العاملية الكوى، أا يف فلّ املنتدى السياسي الر يع املستوى املعين بالتنمية املستدامة، 

للتنمية املستدامة، وات اقية األمم املتحدة اإلطارية بش ن تارّي املناخ، وجمموعة  املنظماتواللجنة املشجكة بني 
موعة العشرين، ويف الوازيل واالحتاد الروسي واهلند والصني وجنوب أ ريقيا، وغريها من العمليات السبعة، وجم

 ذية، معًا بالتوعية حو  الزراعة والتنمية الري ية، وقضايا األمن الاذائي والتا املنظماتاإلقليمية الرئيسة. وستقوم 
 مرأة. لدولية مثل يوم األغذية العاملي واليوم الدويل للأا يف فلّ املساواة بني اجلنسني والشباب، يف األحداث ا

كما ستنّسق معًا االتصا ، والدعوة، والتواعل بش ن املبادرات العاملية الرئيسة مثل حتد  القضا  على اجلوع. 
 نشر يف اليت توجد مقارها يف روما بتقوية دعمها املشجك للجنة األمن الاذائي العاملي، أا يف فلّ املنظماتوتقوم 

 اخلطو  التوجيهية الطوعية والتوعيات السياساتية الصادرة عن امل اوقات املتعددة أعحاب املصلحة.
 اليت توجد مقارها يف روما يف إعداد التقرير بش ن حالة انعدام األمن الاذائي يف العامل. املنظماتوستستمر  -33
العمل مع الدو  األعضا  لتقوية قدراهتا باية رعد حاالت األمن الاذائي والتاذية حو   املنظماتوستواعل هذه  -34

العامل، وإعداد التقارير بش ُنا. سريعد إطار مؤ،ر أهداف التنمية املستدامة ب عالية، التقدم احملرز  و بلوغ الاايات 
 اليت حددهتا البلدان لن سها.

ستقوم  2020،8-2017شامل للسياسات الذ  جير  كل أربع سنوات ل جة وباالمتثا  لتوعيات االستعراا ال -35
وستواعل التصد  للتحديات  2030اليت توجد مقارها يف روما أوا مة وظائ ها الرئيسية مع خطة عام  املنظمات

 املشجكة اليت تواجهها منظومة األمم املتحدة يف مساعدة البلدان على حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
وتعّد قيادة منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي املشجكة للمجموعة املعنية باألمن الاذائي العاملي التابعة  -36

 -وهي إحدى أبرز أدوات االستجابة اإلنسانية العاملية احملسنة على املستويني اإلقليمي والقطر  -لألمم املتحدة 
 .اليت توجد مقارها يف روما املنظماتداخل الشراكة بني  منوفجاً ممتازاً للتعاون الناجح

 
 التعاون حول القضايا المواضيعية

 
اليت توجد مقارها يف روما االستجابة للمجاالت املواقيعية النا،ئة ولطلبات الدو  األعضا   املنظماتستواعل  -37

رات ومواقع مها املنظماتاحدة من هذه حيث ميكن أن ت يت معار ها وقدراهتا اجملمعة بقيمة مضا ة. وتقدم كل و 
 على الوقاية  -عند مجعها  –إىل واليتها وعمقها التقين واالسجاتيجي، من ، ُنا املساعدة  استناداً قوة  ريدة، 

من الصدمات واألزمات، واحلد من مثل هذه اآلثار وحتريّ اإلنتعاش بعد األزمات، وبنا  القدرة على الصمود. 
اليت توجد مقارها يف روما  رقًا متخصصة وجمموعات عمل يف جماالت مثل القدرة على  تاملنظماوقد أنش ت 

                                                           
 .حدة: التوعيات"األمم املتأجل التنمية اليت تضطلع هبا منظومة  األنشطة التن يذية منات االستعراا الشامل الذ  جير  كل أربع سنوات لسياس  8
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والتعاون بني بلدان اجلنوب  9الصمود، وتارّي املناخ، وتعميم اخلدمات املالية، وُُنج سلسلة القيمة إزا  التاذية،
، وال اقد التقدم، واملساواة بني اجلنسنيوالتعاون الثالثي، واملعلومات بش ن األمن الاذائي، ومبادرة الشرا  من أجل 

واملهدر من األغذية. وتلقى هده اجملموعات وال رق تشجيعاً لتعزيز الُنهج املشجكة ولتوثيق أ ضل املمارسات والعو 
املستخلصة. وستحرص التقارير اليت تعّدها على االتساق مع اهلدف الواسع النطاق املتمّثل باملسامهة يف حتقيق 

 هداف التنمية املستدامة.مقاعد أ
 اليت توجد مقارها يف رومببا إىل عقبببد العمبببل من أجببل التاذيببببة لل جة  املنظماتوعلى سبيل املثا  تنظر  -38

، على أن   رعة وأرقية أساسية لتوسيع ،راكتها بش ن التاذية. ويف الوقت احلاقر، يتم إعداد خطة 2016-2025
 روما وإطار عمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتاذية.عمل تستند إىل إعالن 

إقا ًة إىل فلّ، وقعت اللجنة الدائمة للتاذية التابعة ملنظومة األمم املتحدة، وهي مبادرة عاملية تستضي ها  -39
املتحدة،  ماليت توجد مقارها يف روما وغريها من املنظمات التابعة لألم املنظماتمنظمة األغذية والزراعة وتدعمها 
من ، ُنا تو ري قاعدة لتحسني التعاون داخل أسرة األمم املتحدة وللوجمة  2016خطة اسجاتيجية جديدة يف العام 

 املشجكة يف جما  التاذية على املستوى القطر .
ألمم املتحدة ا اليت توجد مقارها يف روما دورًا مهمًا يف دعم تن يذ ات اق باريس التابع الت اقية املنظماتوتؤد   -40

سكاً، على التعاون القائم يف ما بينها، وستتبع ُنجًا متما املنظماتاإلطارية بش ن تارّي املناخ. وستبين هذه 
وستواعل تو ري الدعم التقين لألطراف يف ات اقية األمم املتحدة اإلطارية بش ن تارّي املناخ يف تصديها آلثار تارّي 

 اذية. املناخ على األمن الاذائي والت
حلد اليت توجد مقارها يف روما، سيكون وقع وت ثري مبادرات ا املنظماتومن خال  تعبئة مواقع القوة ال ردية يف  -41

 من  واقد األغذية ملحوظاً على حت يز البلدان األعضا  الختاف إجرا ات باية احلد من  واقد األغذية.
 

 الخدمات المؤسسية المشتركة
 

اليت توجد مقارها يف روما البحث عن  رص لزيادة الك ا ة وال عالية من خال  اخلدمات  املنظماتستواعل  -42
واعل املؤسسية املشجكة يف املقار الرئيسة ويف امليدان.  يتم تقاسم املباين اليت تضم املكاتب يف العديد من البلدان ويت

 ثر عة وبرنامج األغذية العاملي أكالتشجيع على فلّ. وعلى سبيل املثا ، تستضيف منظمة األغذية والزرا
عشرة مكاتب –مكتباً  41يف املائة من املكاتب القطرية للصندوق الدويل للتنمية الزراعية، والبالغ عددها  40من 

 تستضي ها منظمة األغذية والزراعة، وسبعة مكاتب يستضي ها برنامج األغذية العاملي. ويتوقع الصندوق 
جوده اليت توجد مقارها يف روما املزيد من مكاتب  يف املستقبل بينما يقوم بتوسيع و  األخرى املنظماتأن تستضيف 

القطر . وال تؤد  مثل هذه املمارسات إىل زيادة ال عالية من حيث التكل ة  حسب، بل حتّسن أيضًا االتصا  
ت التقييم، والتدقيق يف جماال. وستستمر هذه األخرية بتعزيز األنشطة املشجكة املنظماتوالتعاون احملتمل بني هذه 

 باحلسابات، والتحقيق، والتمويل، واإلدارة.
 

                                                           
ذائي اليت توجد مقارها يف روما املعنية بسالسل القيمة الاذائية على بنا  ال هم لكي ية االرتقا  بالنظام الا املنظماتتعمل جمموعة العمل املشجكة بني   9

 جما  توجد مقارها يف روما على املستوى القطر  يفاليت  املنظماتلتحسني التاذية. وسيشكل هذا اجلهد اجلماعي أداة قوية لتعزيز الشراكة بني 
 . أا لديها من ميزات نسبية  ريدة جلعل سالسل القيمة أكثر مراعاة للتاذية املنظماتالتاذية، مع مسامهة كل واحدة من 
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اليت توجد مقارها يف روما ع حة مشجكة على اإلنجنت ميكن زيارهتا من خال  املواقع  املنظماتوستنشئ  -43
 را التقارير ع، وسيتم تسليط الضو   يها على العمل واألنشطة املشجكة و املنظماتاإللكجونية الرئيسة هلذه 

 هبذا الش ن عليها.
 

 الطريق إلى األمام
 

ية اليت توجد مقارها يف روما، باستعراا األولويات السنو  املنظماتستستمر اجملموعة االستشارية الكوى يف  -44
 املدرا  ىلاملشجكة وبتحديدها، مع االلتزام باملسا لة على اإل ازات اليت حتققت واليت سُج ع تقارير سنوية بش ُنا إ

 ملنظماتا. وستعاجل اجملموعة االستشارية الكوى التحديات اليت حتدق بتوسيع التعاون بني هذه املنظماتيف هذه 
  املنظماتبوتوحيد إعداد التقارير إىل اهليئات الرئاسية بش ن القضايا املتعّلقة   وتعزيزه. كما أُنا ستناقش منهج

 اليت توجد مقارها يف روما.
 اليت توجد مقارها يف روما على أن يكون املوظ ون  املنظماترص القيادة التن يذية لكل واحدة من وستح -45

ستويات القطرية، على امل املنظماتعلى كا ة املستويات مطلعني على أمهية بنا  حتال ات اسجاتيجية بني هذه 
تقاسم  على سياقات حمددة واالت اق على واإلقليمية، والعاملية، مع التشديد على أمهية االخنرا  التعاوين بنا ً 

 .منظمةاملسؤوليات يف اجملاالت املتعّلقة بوالية كل 
 ليت توجد مقارها ا املنظماتوسيتم تعيني منّسقني على مستوى كبار املسؤولني التن يذيني يف كل واحدة من  -46

 .املنظماتني هذه يد واخلاص بالسياق بيف روما لضمان التصد  بصورة مشجكة للتحديات اليت حتدق بالتعاون ال ر 
اليت توجد مقارها يف روما التحليل املشجك املعمق للتعاون اجلار ، مع الجكيز على املستويني  املنظماتستوسع  -47

القطر  واإلقليمي، وستطور املمارسات اجليدة لسلسلة من السياقات مع التشديد على التحديات، والنهج، 
 جكة جديدة.واالبتكارات املشجكة، وتعزيز الوجمة املشجكة ال عالة، وإعداد مبادرات مش

وما بش ن اليت توجد مقارها يف ر  للمنظماتوسيبين هذا التعاون على ات اقات سابقة مثل إطار العمل املشجك  -48
يف عدد من اجملاالت اليت يتناوهلا احلوار السياسايت؛ والتحليل والتخطيط؛ والوجمة املشجكة؛  10القدرة على الصمود

 ود. ومثا  آخر على فلّ هو إطار العمل بش ن األمن الاذائي والتاذية ورعد اآلثار وقياس القدرة على الصم
 .2015الذ  اعتمده األعضا  يف جلنة األمن الاذائي العاملي عام  11يف ظل األزمات املمتدة

اليت توجد مقارها يف روما أجموعة من األعما  املشجكة،  املنظماتوإقا ًة إىل ما مت عرق  أعاله، ستضطلع  -49
 على سبيل املثا  ال احلصر: منها

 
   حتليل التعاون يف ما بينها والذ  ميكن أن هتتد  ب  منافج التعاون املختل ة واخلاعة بالسياق؛ 

  ملنظماتااستناداً إىل التحليل املذكور أعاله، تطوير األدوات اليت ميكن أن تستخدمها ال رق القطرية التابعة هلذه 
 عند إعداد برامج مشجكة جديدة أو تكرار الوامج املشجكة ال عالة القائمة؛ 

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

                                                           
10  "framework-resilience-joint-http://www.wfp.org/RBA:" إطار م اهيمي  :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. 

واخلطط  ،مثالً من خال  أطر الوجمة القطرية ملنظمة األغذية والزراعة، وبرنامج ال رص االسجاتيجية القطرية للصندوق الدويل للتنمية الزراعية  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/
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 التوعل معاً إىل وقع إطار مشجك للنتائج يف اجملاالت اليت تتعاون  يها ويف الشراكة القائمة بينها؛ 

  بينها على أجهزهتا الرئاسية من خال  إعداد التقارير على  و منهجي ومنتظم، عرا حالة التعاون يف ما 
 مع االست ادة من النتائج من حيث الوعف الكّمي والنوعي لألنشطة، واملخرجات، واإل ازات املجتبة 

 عن هذا التعاون.
 

 الخالصة -رابعاا 
 

 توجد مقارها اليت املنظماتوأهداف التنمية املستدامة أ ضل  رعة على اإلطالق للتعاون بني  2030تعّد خطة عام  -50
اد أ ضل طريقة الثالث. وتعتو هذه األخرية أن إجي املنظماتيف روما،  يما متّثل اخلطة أيضاً أكو حتّد تواجه  هذه 

، عضا  على حتقيق أهداف التنمية املستدامةللعمل معاً باية دعم األ،خاص األكثر احتياجاً ومساعدة الدو  األ
 مع االست ادة من مواقع القوة وامليزات النسبية ال ردية اليت تتمتع هبا، هو السبيل الوحيد إىل األمام. 

وت خذ الرؤية املشجكة واإلجرا ات املستقبلية املقجحة يف احلسبان ال رص والتحديات اليت مت تسليط الضو  عليها  -51
 وتعتمد الدعم املقدم إىل الدو  األعضا  لتحقيق أهداف التنمية املستدامة كنقطة التقا  مركزية.مسبقاً 

يق أهداف اليت توجد مقارها يف روما بجكيز عملهم املشجك على حتق املنظماتوقد التزم املدرا  وكبار املسؤولني يف  -52
 ار وحتّسن الك ا ات.التنمية املستدامة من خال  أ،كا  التعاون اليت تعزز اآلث

  لمنظماتلاليت توجد مقارها يف روما، مسارات تعّلم  املنظماتوقد خلق الجكيز املتزايد على التعاون بني  -53
 من أجل اإلقرار بالتقدم احملرز مع الوقت والعمل معاً على ر ع القيود اليت تظهر خال  اجلهود التعاونية على السوا .

 ا يف روما اليت توجد مقاره املنظماتيت ميكن استخالعها بشكل متكرر من التعاون بني والعوة الرئيسة ال  -54
هي أمهية حتديد أدوار ومسؤوليات واقحة ومّت ق عليها، يجتب عنها توزيع  ّعا  للعمل. بالتايل، سريتكز التعاون 

على  و مّت ق  لى توزيع املهامعلى االلتزام القو  بالعمل اجلماعي يف كل سياق تشايلي، وع املنظماتبني هذه 
 ومواقع قوهتا املتميزة. منظمةعلي  أا يعكس واليات كل 

نمية اليت توجد مقارها يف روما يف سياق أهداف الت املنظماتويف حني يتم التشديد على أمهية التعاون بني  -55
ات التابعة لألمم املتحدة، واملؤسس،راكاهتا اخلاعة مع املنظمات األخرى  منظمةاملستدامة، هناك إقرار ب ن لكل 

 املالية الدولية، وأعحاب املصلحة فات الصلة اآلخرين.
طوًة اليت توجد مقارها يف روما، متّثل هذه الورقة خ املنظماتوباست ادهتا من مواقع القوة اخلاعة بكل واحدة من  -56

. ويف سياق تركيز 2030يف تن يذ خطة عام  لدعم الدو  األعضا  املنظمات و األمام يف تعزيز التعاون بني هذه 
اليت توجد  اتللمنظمأهداف التنمية املستدامة على البلدان، عرقت هذه الورقة أولوية ت عيل الرؤية املشجكة 

 مقارها يف روما. 
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 الملحق األول

 التعاون على المستوى القطري

بلداً  18مشروعاً في  21بلداً، بالمقارنة بـ  21مشروعاً في  26، تعاونت الوكاالت الثالث التي توجد مقارها في روما في 2015في عام 

بلداً،  65مشروعاً في  120في  األغذية العالمي . وجرى التعاون على أساس ثنائي بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج2014في عام 

منظمة الدعم حالياً لصوغ الوتقدم  (13)بلداً. 24مشروعاً في  31للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي في  وبين الصندوق الدولي

مشروعاً يمولها الصندوق. وتشمل المجاالت الرئيسية للتعاون على المستوى القطري المشروعات الزراعية، والتقديرات  22وتنفيذ 

لمواضيعية، والحماية االجتماعية، وتنمية القدرات، ومبادرات تعزيز القدرة على الصمود، المشتركة لألمن الغذائي، والمجموعات ا

واالستعداد لحاالت الطوارئ، وعمليات اإلغاثة. وهناك جائزة امتياز تقدمها الوكاالت التي توجد مقارها في روما مرة كل سنتين لألفرقة 

تعاون الفعال وتضاعف قيمة الشراكات. وترد أدناه بعض األمثلة على التعاون بين القطرية التابعة لها والتي تضرب المثل األعلى في ال

 الوكاالت الثالث على المستوى القطري.

 بنغالديش

نوب غرب بنغالديش، حددت ثالث جبالمياه في غمورة في في المناطق المإلنعاش المبكر التكي  بشأن امن خالل المشروع المشترك 

منظمات هي منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تدخالت على أساس األولوية لمنع 

لتنمية لالصندوق الدولي  قد اشتركوتعزيز القدرة على الصمود لدى األسر والمجتمعات المحلية األشد ضعفاً في ساتخيرا. و التغدق

برنامج األغذية العالمي في تمويل دراسة حول أثر الصدمات واإلجهادات المتعلقة بالمناخ على التغذية واألمن الغذائي في الزراعية و

 مناطق ريفية مختارة في بنغالديش. وتفيد نتائج الدراسة بأن التغذية واألمن الغذائي يتأثران بقوة لمدة تتراوح بين ثمانية وعشرة أشهر

 بعد التعرض لصدمة أو إجهاد بسبب المناخ.

 غانا وكينياو بوركينا فاسو

في  ،بالتعاون مع الخدمات البيطرية في بوركينا فاسو وغانا وكينيا ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية منظمة األغذية والزراعةقامت 

صحة الحيوان إلدارة ومراقبة في مجال وتقديم حزم مبتكرة شاملة من التدخالت  بإعداد 2016ومارس/آذار 2009يوليو/تموز  منالفترة 

يادة الحيواني وبالتالي ز اإلنتاجالماشية و تحسين مستوى صحةو، المحمولة بالنواقلالمثقبيات الحيواني وغيره من األمراض  مرض

حة الحيوان المطورة صفي مجال م تسليم وتقييم حزم التدخالت األمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر. وت وتحسينفرص التنمية الريفية، 

اختباره  الذي جرى العنصر الرئيسي في هذه الحزم، للماشيةمحليا بطريقة تشاركية في البلدان الثالثة المستهدفة. ويعد السياج الوقائي 

انا رات الصغيرة في بوركينا فاسو والخنازير في غثالثة نظم مختلفة لإلنتاج الحيواني: المجت بهافي ثالث مناطق زراعية إيكولوجية 

نيا عن تحسن في بوركينا فاسو وغانا وكي تحليل اإلنتاجية الحيوانيةواالجتماعي وكشف التحليل االقتصادي و في كينيا. بواألبقار الحلو

ألمن من الماشية، وتحسن االمحققة ة ل أصحاب الحيازات الصغيروصحة الحيوان وزيادة اإلنتاج. وانعكست هذه النتائج في زيادة دخفي 

ة اإلنسان عن على صح كبير تأثير للماشية. كما كان لتكنولوجيا السياج الوقائي المعيشية الغذائي والحد من الفقر على مستوى األسر

 البعوض مثل المالريا. هانقليطريق الحد من األمراض التي 

 الكونغو

لمصايد  مليون دوالر أمريكي لتمويل مشروع 7.70بمساعدة الكونغو من خالل قرض بقيمة لتزم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ا

 Projet de développement de la Pêche et de)سنوات  ست مدته وتربية األحياء المائية في المياه الداخليةاألسماك 

l’Aquaculture Continentales – PD-PACش واألمن الغذائي لصغار الصيادين (. ويهدف المشروع إلى تحسين سبل العي

 الزراعة. ومن المتوقع أن يبدأو مركز االستثمار التابعين لمنظمة األغذيةو مصايد األسماكوصمم بدعم تقني من إدارة ومربي األسماك 

                                                           
 .E-WFP/EB.2/2016/4 .(2016-2015) البرنامجتحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها: منظور  (13)

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfp287370.pdf
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معلومات، وإدارة منظمة مواصلة تقديم المساعدة التقنية في مجاالت اإلحصاء والمن الطلب ي  س، و2017عام  مطلعفي  تنفيذ المشروع

 ، وتربية األحياء المائية.ةالمحسن التجهيزالموارد، وتنمية القدرات المؤسسية، والحد من خسائر ما بعد الحصاد وتقنيات 

 شغواتيماال

عداد إ برنامج األغذية العالمي، تعمل حكومة غواتيماال علىو للتنمية الزراعية بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي

منظمة مسؤولة عن تقديم الدعم التقني إلى غواتيماال في الرؤية مشتركة بشأن القدرة على الصمود في منطقة الممر الجاف في البلد. و

الزراعي المتصف بالكفاءة واالستدامة والقدرة على الصمود. وينفذ  واإلنتاجمجاالت األمن الغذائي والتغذوي، وتنمية المناطق الريفية، 

برنامج  ززيعندوق التدابير الرامية إلى تعزيز منابر الحوار وصنع القرار على المستوى المحلي. أما برنامج األغذية العالمي فهو الص

المجتمعات المحلية القادرة على الصمود من خالل تقديم المساعدة على شكل أغذية ونقد وقسائم إلنشاء األصول وللتدريب وسط 

ضعفاً. ويتمثل هدف هذه المبادرة المشتركة في إضفاء الصبغة المنهجية على مشروع تجريبي لتصميم البرامج  المجتمعات المحلية األشد

 الوطنية دعماً لحكومة غواتيماال.

 كينيا

تجّمع الوكاالت الثالث التي توجد مقارها في روما قواها المتكاملة بهدف بناء القدرة على الصمود في كينيا. وينصب تركيز الجهود 

 يالمشتركة التي تبذلها هذه الوكاالت في المقام األول على األراضي القاحلة وشبه القاحلة في كينيا. وتتمثل إحدى الشراكات الرائدة الت

ز نافذة سبل العيش الزراعية القادرة على الصمود. وبتعزي –ا الوكاالت الثالث في البرنامج الكيني لتعزيز زراعة الحبوب تشارك فيه

قدرة المجتمعات المحلية على الصمود على أساس التوجه السوقي في الزراعة واألمن الغذائي والتغذية، يستهدف برنامج األغذية العالمي 

 المجتمعاتائياً من خالل برنامج للنقد من أجل بناء األصول اإلنتاجية. وتزود منظمة األغذية والزراعة هذه السكان غير اآلمنين غذ

 ةبالدعم التقني فيما يتعلق بتثبيت األراضي المتدهورة، والحد من مخاطر المشقات المستقبلية والموسمية، وتحسين التجّدد الطبيعي، وزياد

االنتقال إلى زراعة تستند إلى السوق يمارسها المزارعون أصحاب  للتنمية الزراعية الصندوق الدولي اإلنتاج والدخل الزراعي. ويدعم

بين هذا الدعم واالستثمارات المقابلة في اإلدارة المحسنة للموارد الطبيعية،  ويجمعالحيازات الصغيرة في األراضي القاحلة وشبه القاحلة، 

على المستوى القطري واألسري. وفي إطار هذا الدعم، قامت الوكاالت الثالث التي توجد مقارها  والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ

 في روما، باالشتراك مع الحكومة، بوضع المعايير واالتفاق عليها ألغراض اختيار المستفيدين واستهدافهم.

 األردن ولبنان

 سبل العيش وإيجاد الفرص االقتصادية في إحياءمقارها في روما على السورية، تعمل الوكاالت التي توجد  لألزمةفي إطار االستجابة 

لبنان واألردن. ويتمثل الهدف الرئيسي في تحسين وصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والمنتجين إلى األسواق وتعزيز أمنهم 

 منتجي دعم (1تعاون الوكالتان بأساليب شتى منها: نسق منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي فيما بينهما وتيالغذائي. و

جودة؛ على البروتين العالي ال حصولهموزيادة  عيشتهموسبل  وتغذيتهمالغذائي  أمنهمبغية تعزيز  ةشبه المكثف باألساليب الدواجن

تحسين  (3االستثمارات الزراعية؛ األمن الغذائي وسبل العيش لدى المجتمعات المحلية المضيفة والالجئين السوريين من خالل  تعزيز (2

قد قام . والصغيرةالقيمة التغذوية للنظم الزراعية لدى الالجئين السوريين والمجتمعات المحلية المضيفة من خالل زراعة الحدائق 

، بإنشاء مرفق لالجئين والمهاجرين والنزوح القسري واالستقرار 2016مؤخراً، في سبتمبر/أيلول للتنمية الزراعية الصندوق الدولي 

الريفي يهدف إلى تعبئة األموال التكميلية لتمويل تدخالت موجهة وشاملة للجميع تستفيد منها األسر المتضررة والمجتمعات المضيفة لها 

 العمل الذي تقوم به فيهذه المبادرة الجديدة سيدعم األدنى منها األردن ولبنان.  في آن واحد، وذلك في عشرة بلدان في إقليم الشرق

 الوكاالت التي توجد مقارها في روما في المنطقة. اإلقليم

 مدغشقر

في مدغشقر، شاركت الوكاالت الثالث التي توجد مقارها في روما في وضع االستراتيجيات القطرية لكل منها لضمان التآزر والتكامل 

. راعة، الذي تنسقه منظمة األغذية والزفيما بينها. وتعمل هذه الوكاالت ضمن شراكة لتنفيذ مشروع التدابير المتكاملة للتغذية واألغذية

وتستخدم الوكاالت الثالث في تنفيذها لهذا المشروع ما لدى كل منها من أوجه قوة متميزة: فمنظمة األغذية والزراعة تركز على أعمال 

لدعم إلنتاج اللتنمية الزراعية الصندوق الدولي  ويقدمالقدرات؛  وتنميةلحصاد وعلى التخزين، وإنتاج البذور، وتنويع المحاصيل، ما بعد ا
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المحاصيل والتجهيز وسالسل القيمة والهياكل األساسية؛ أما برنامج األغذية العالمي فهو يساعد على شراء األغذية وتوزيعها وعلى 

شقر وأقر بهذا التعاون الناجح في مدغوزيع األغذية المتخصصة وإنشاء األصول المجتمعية المحلية واستصالحها. التثقيف التغذوي وت

قد ولوكاالت األمم المتحدة التي توجد مقارها في روما لها فيما يتعلق بالتعاون على المستوى القطري.  2016وفاز بجائزة االمتياز لعام 

مع برنامج األغذية العالمي، في سياق مواجهة ظاهرة النينيو، على خطة مشتركة لتقليص الثغرات في اتفقت منظمة األغذية والزراعة 

لبذور االتحويالت النقدية و منظمة على دعم الزراعة وسبل العيش، بما في ذلكالاستهالك األغذية وإلعادة بناء سبل العيش. وستركز 

. وبحدود اإلمكان، سيستهدف برنامج األغذية والتدخالت المتعلقة بصحة الحيوانومواد الزرع واألدوات الزراعية والعلف الحيواني 

 منظمة من دعم لسبل العيش. الالعالمي في تدخالته نفس األسر التي تستفيد مما تقدمه 

 النيجر

رة المجموعات السكانية في تعزيز قد (14)يتمثل الهدف المشترك بين االستراتيجيات القطرية لدى الوكاالت التي توجد مقارها في روما

الضعيفة على الصمود وتحسين األمن الغذائي والتغذية، مع تقديم الدعم، في الوقت نفسه، للجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق القضاء 

يركز كل من ووتعتبر الوكاالت التي توجد مقارها في روما في موقع جيد لسد الفجوة بين االستجابات اإلنسانية واإلنمائية. على الجوع. 

قدمان يوهما  لكل من االحتياجات المزمنة والموسمية،على استجابة النظم للتنمية الزراعية منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي 

سكان لالقيادة، في حين أن برنامج األغذية العالمي يقدم الدعم ل توليهاالدراية التقنية التي يرسخانها في المؤسسات الوطنية بغية ضمان 

ومن خالل هذه الشراكة، ت ستكمل تدخالت المساعدة  األشد ضعفاً ويعيد ارتباطهم بالنظام ويساعدهم على المشاركة في تنمية بلدهم.

 الغذائية مقابل األصول لبرنامج األغذية العالمي بالخبرة التقنية لمنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية من أجل

 الذي ليتشغيالتعاون الوإضافة إلطار  أمن نظام البذور وإدارة األراضي على نحو مستدام وتنمية قدرات الجهات الفاعلة المحلية. تعزيز

يتميز باالستهداف المشترك والشركاء المشتركين، تعمل الوكاالت الثالث معاً في سبعة برامج ومشروعات ومبادرات مشتركة تدعم 

 شراكة القضاء على الجوع ونقص"والقدرة على الصمود وتمكين المرأة الريفية. كما تشارك هذه الوكاالت في  األمن الغذائي والتغذية

 ". تعزيز التغذية)ريتش( وحركة " "التغذية بين األطفال

 سري النكا

ات ل نهج متعدد القطاعتتعاون الوكاالت التي توجد مقارها في روما مع حكومة سري النكا فيما يتعلق بتوسيع نطاق التغذية من خال

يعتبر برنامج األغذية العالمي مسؤوالً فيه عن سياسة التغذية المدرسية ومكونات تقوية األغذية، ومنظمة األغذية والزراعة مسؤولة عن 

 .المدارس تالميذالجوانب المتعلقة بالتثقيف التغذوي والحدائق المدرسية وإقامة نظام لقياس أثر التدخالت التغذوية على 

 زامبيا

تجات المستندة إلى المن جراء تقييم ألثر برنامج التغذية المدرسيةإلالعالمي  األغذيةتتعاون منظمة األغذية والزراعة مع برنامج وف س

الرعاية واإلنتاجية؛  مؤشراتوأسرهم، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة م آثار البرنامج على المزارعين المحلية، والذي سيقيً 

المدارس الذين  لوأطفاهم؛ والمزارعين غير المستفيدين توتغذي تهمصحهم والمدارس، فيما يتعلق بمخرجات تعليم والمستفيدين من أطفال

مستندة إلى برنامج التغذية المدرسية ال وي نفذ. وآثاره - يعيشون في مناطق تدخل برنامج التغذية المدرسية المستندة إلى المنتجات المحلية

ركز على ي. و2016مقاطعة في عام  31ما يقرب من مليون طفل في  إلى تغذيةهدف يوزارة التعليم، وفي شراكة مع ات المحلية المنتج

جاهزة لصغار المزارعين. ويتم شراء البقول  استحداث سوقربط برامج التغذية المدرسية باإلنتاج المحلي لصغار المزارعين من خالل 

 ينفذلتي ا المقاطعاتالفوائد على جانبي سلسلة العرض/الطلب، بينما توفر الحكومة الحبوب من  مما يزيدمن صغار المزارعين،  محلياً 

تجات من برنامج التغذية المدرسية المستندة إلى المن المستفيدينللمزارعين  اً أيض. ويمكن األغذيةفيها البرنامج، من خالل وكالة احتياطي 

منظمة األغذية والزراعة  تنفذهالزراعة الحافظة للموارد، الذي  توسيع نطاقجي من خالل برنامج المحلية االستفادة من الدعم اإلنتا

 ووزارة الزراعة.

                                                           
؛ (2018-2013) برنامج الفرص االستراتيجية القطرية –؛ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (2016-2013) إطار البرنامج القطري –األغذية والزراعة  منظمة( 14)

والتي يجري العمل حالياً  (2019-2017) ، والعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش(2016-2014) 200583العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  – برنامج األغذية العالمي

 على إعدادها.
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  الملحق الثاني

 التعاون العالمي

تتعاون الوكاالت التي توجد مقارها في روما في عدة مبادرات عالمية ومحافل للسياسة العالمية من خالل حوار السياسات والتواصل 

 وأنشطة التوعية وإذكاء الوعي وتقديم المدخالت التقنية لصناع القرار فيما يتعلق بالزراعة واألمن الغذائي والتغذوي. وترد أدناه بضعة

 أمثلة على هذا التعاون.

مقارها في التي توجد  ، تواصل الوكاالت2015التعاون الناجح خالل مفاوضات ما بعد عام  في أعقاب: 2030خطة التنمية المستدامة 

على هدف  معظمهفي  الوكاالت. ويركز التعاون بين 2030 خطةفي  ات العاليةاألولوي منوالزراعة  على ضمان أن تظل األغذية روما

 لمكلفاالجمعية العامة لألمم المتحدة والمنتدى السياسي رفيع المستوى في أحداث تنظيم في  الوكاالت واشتركت. 2 التنمية المستدامة

للمنتدى السياسي  اً تحضير الوكاالت. ويتوقع أن يحدث تعاون بين واستعراضه 2030 خطةبمتابعة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف 

الوكاالت . وتتعاون 2 التقدم المحرز نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة سيستعرض، والذي 2017في عام  ذي سيعقدرفيع المستوى ال

 هداف التنمية المستدامة.أللمية مؤشرات عا إلعداد أيضاً 

أعضاء في األمانة المشتركة لنظام معلومات األسواق الوكاالت التي توجد مقارها في روما  إن: نظام معلومات األسواق الزراعية

عشرين، وزراء زراعة مجموعة ال 2011في عام  أطلقهنظام الذي هذا ال الزراعية، الذي تستضيفه منظمة األغذية والزراعة. ويعتبر

عة محاصيل . ويغطي أرباتتحسين شفافية األسواق وتعزيز تنسيق استجابات السياسإلى هدف يبمثابة منصة مشتركة بين الوكاالت 

 سبعة من البلدانو إسبانياإلى جانب  العشرينأعضاء مجموعة النظام من تألف يرئيسية هي: القمح واألرز والذرة وفول الصويا. و

الك من اإلنتاج واالسته اً كبير معاً في هذا النظام جزءاً ن والمشارك ويشكلالزراعية. األساسية مستوردة للسلع الرئيسية المصدرة وال

في المائة. وساعد النظام، من خالل  90-80العالمي للمحاصيل األربعة التي يركز عليها النظام، في حدود على الصيد التجارة حجم و

 منع ارتفاع األسعار. علىتعزيز الشفافية وتنسيق السياسات في األسواق العالمية، 

 مل التقني التابع للجنة األمن الغذائي العالميمن فريق الع جزءاً  الوكاالت التي توجد مقارها في روماكانت : لجنة األمن الغذائي العالمي

ي عام فو التغذية.ب النهوضلجنة األمن الغذائي في المتعلقة بانخراط وثيقة الصياغة لي تم تشكيله لتقديم الدعم التقني في مجال التغذية ذال

ألمانة لجنة األمن الغذائي العالمي. إضافة  ، واصلت الوكاالت التي توجد مقارها في روما تقديم الدعم المالي والدعم بالموظفين2016

لذلك، عملت هذه الوكاالت، بالتنسيق والتكامل فيما بينها، على تقديم المدخالت التقنية لجميع مسارات عمل اللجنة في فترات ما بين 

 ترك لدى الوكاالت الثالثالدورات، وشاركت في المفاوضات حول التوصيات المتعلقة بالسياسات في عدٍة من مجاالت االهتمام المش

النخراط  اً منسق اً دعم الوكاالتوقدمت  ، ووصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق، والتغذية.2030جميعها، من قبيل خطة عام 

العضوية المعنية بأهداف  لألفرقة العاملة مفتوحةمدخالت ، حيث قدمت 2030 متابعة واستعراض خطةلجنة األمن الغذائي العالمي في 

االستعراضات الطوعية القطرية ألهداف التنمية المستدامة، مع  بشأنلجنة األمن الغذائي خاص لتنظيم حدث  تالتنمية المستدامة، ودعم

غذية والزراعة على أهمية األ للوكاالت. ويركز العمل المنسق 2 التنمية المستدامةالتركيز على الجهود القطرية الجارية نحو تحقيق هدف 

، بما في ذلك عن طريق الترويج لمنتجات لجنة األمن الغذائي العالمي كأدوات للتنفيذ المتكامل ألهداف  التنمية المستدامةلتحقيق أهداف 

 التنمية المستدامة.

على اتفاق باريس في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية  التفاوض: خالل 22ومؤتمر األطراف  21مؤتمر األطراف 

ر ااألمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، قدمت الوكاالت التي توجد مقارها في روما الدعم للبلدان فيما يتعلق بتحديد سبل معالجة آث

ضعفاً.  مهى الصمود لدى أشد السكان تأثراً بانعدام األمن الغذائي واألكثرتغير المناخ على األمن الغذائي، وإبراز أهمية بناء القدرة عل

كما نظمت هذه الوكاالت خالل المؤتمر مناسبة جانبية مشتركة بشأن األمن الغذائي والزراعة. وعلى الشاكلة نفسها، ستواصل الوكاالت 

ساعدتها معن طريق ات االتفاقية اإلطارية أو للدول األعضاء خالل مؤتمر األطراف الثاني والعشرين تقديم الدعم التقني، سواء لعملي

على اتخاذ قرارات مستنيرة. كما ستنظم الوكاالت في إطار مؤتمر األطراف الثاني والعشرين أنشطة حول توفير التمويل الستثمارات 

 الصمود أمام المناخ وتحقيق القضاء على الجوع في ظل مناخ متغير.
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في قيادة مجموعة األمن الغذائي العالمي األغذية العالمي : تتشارك منظمة األغذية والزراعة وبرنامج العالميمجموعة األمن الغذائي 

في جمهورية أفريقيا الوسطى والعراق ونيبال وجنوب السودان  3في حاالت الطوارئ من المستوى  2015التي جرى تفعيلها في عام 

 1.5شريك لتقديم التحويالت الغذائية والنقدية لـ  100، قامت المجموعة بتنسيق عمل والمنطقة السورية واليمن. ففي جنوب السودان

أيضاً، قدمت المجموعة التدريب داخل  2015. وفي عام نسمةماليين  3.5مليون شخص ولتوفير الدعم الخاص بسبل العيش ألكثر من 

ديمقراطية ومالي ونيبال والنيجر وباكستان والجمهورية العربية البلدان والدعم في حاالت الطوارئ في أفغانستان وجمهورية الكونغو ال

السورية وأوكرانيا. وأدى هذا الدعم إلى تحسين اإلبالغ الموجه ألصحاب المصلحة، وإرشاد االستجابات من خالل تحليل الثغرات، وفي 

 الوقت نفسه تسليط األضواء على العمليات المعنية باألمن الغذائي وبسبل العيش.

بين منظمة األغذية والزراعة/الصندوق الدولي  اً مشترك اً برنامج نظم التراث الزراعي مشروع نفذ :عالميا   المهمة الزراعيالتراث  نظم

بشأن تعزيز الشراكة من أجل توسيع نطاق سبل العيش  2015إلى أكتوبر/تشرين األول  2013للتنمية الزراعية من أبريل/نيسان 

 نامجساعد البرففي بنغالديش، في بنغالديش ومصر.  ةمجتمعات األصليلدى الوالنطاق األسرية صغيرة  ةالزراع المستدامة في نطاق

البستنة في الحدائق العائمة. ويتم إنشاء الحدائق بشكل اصطناعي استناداً إلى  أعمالممارسة  يتيحعلى تطوير نظام إنتاج زراعي فريد 

نظام كموقع الهذا  فائض المياه أثناء الفيضانات السنوية. وتم اختيار لمواجهةن والمحلي نوالمزارع التي يستخدمهاف التقليدية ارالمع

النظام التحليل الكامل لنظام اإلنتاج الزراعي  يسر هذا. وفي مصر، 2015ول في ديسمبر/كانون األ اً عالمي المهمةلنظم التراث الزراعي 

إلى اعتبار نظام إنتاج التمور في واحة ذلك أدى وهذا النظام.  حفظسبل ك وناقش أصحاب المصلحة الوطنيون بعد ذلفي واحة سيوة، 

 .2016في أكتوبر/تشرين األول  عالمياً  المهمة سيوة كموقع من مواقع نظام التراث الزراعي

، 2010عام أواخر مع مجموعة العشرين منذ  فيما تقوم به من أعمال، ،: تتعاون الوكاالت التي توجد مقارها في رومامجموعة العشرين

فريق المجموعة العامل الذي يسبق اجتماع وزراء الزراعة في مجموعة العشرين، و اجتماع النواب الزراعيين على مركِّزة في ذلك

، شاركت الوكاالت 2016مايو/أيار مارس/آذار ووفي الذي يناقش قضايا التنمية األوسع نطاقاً ومنها األمن الغذائي.  المعني بالتنمية

الث في اجتماع النواب الزراعيين للمجموعة في الصين، وساهمت في وضع البيان الوزاري الذي أشار تحديداً إلى العمل الفردي الث

ساهمت الوكاالت أيضاً، بالتنسيق فيما بينها، في عمل فريق و. يةوالجماعي الذي تضطلع به هذه الوكاالت في مجال األمن الغذائي والتغذ

للتنمية المستدامة. كما شاركت  2030معني بالتنمية، وقد شمل ذلك إعداد خطة عمل المجموعة لتنفيذ خطة عام المجموعة العامل ال

عمل المنتدى العالمي للبحوث علماء الزراعة حول مبادرات مشتركة من قبيل كبار الوكاالت في االجتماع الذي نظمته المجموعة ل

منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ذلك، قدمت كل من فة إلى باإلضاو. االستوائيةمنبر الزراعة الزراعية و

 .والرئاسات السابقة لها لعملية المجموعة خالل فترة الرئاسة الصينيةمساهمات فردية  وبرنامج األغذية العالمي

ألعضاء طوال مفاوضات مؤتمر األمم المتحدة الثالث : قدمت الوكاالت التي توجد مقارها في روما الدعم التقني للدول االموئل الثالث

وبي بكينيا في نيرللجنة التحضيرية  األولىالمعني باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة )الموئل الثالث(، بما في ذلك خالل الدورة 

شد وإعداد ورقات قضايا وورقات سياسات است ر، والعمليات األخرى مثل اجتماع فريق الخبراء بإندونيسيافي سورابايا والدورة الثالثة 

. وكان لجهودها الفردية والجماعية أثر كبير في المساهمة في تصميم خطة حضرية جديدة بها في صياغة الخطة الحضرية الجديدة

ت التي توجد الوكاال بينللعمل التعاوني  وتتويجاً  تعترف بأهمية الروابط بين المناطق الريفية والحضرية وزراعة الحيازات الصغيرة.

 .دم بيان مشترك في الحدث، ق  القضيةبشأن هذه مقارها في روما 

: تعاونت الوكاالت التي توجد مقارها في روما على وضع تقرير حالة انعدام األمن الغذائي في العالم. حالة انعدام األمن الغذائي في العالم

من األهداف اإلنمائية لأللفية، وهو الهدف المعني بالجوع،  1نحو تحقيق الهدف  1990التقدم المحرز منذ عام  2015وقد حلل تقرير عام 

وحدد التقرير عوامل النجاح الرئيسية في الصراع ضد الجوع، كما حدد التحديات المتبقية في هذا المضمار. ويجري حالياً التخطيط 

من  2مؤشرات للهدف  سيشمل إدراجالصحة العالمية، كما التعاون مع منظمة على هذا التخطيط  سينطويالموسع.  2017لتقرير عام 

 أهداف التنمية المستدامة. 

ذية منظمة األغتعتبر  المؤتمر العالمي الثالث للبحوث الزراعية من أجل التنمية وجمعية شركاء المنتدى العالمي للبحوث الزراعية:

شركاء األساسيين ال ، منلمنتدى العالمي للبحوث الزراعيةالميسرتين ل ، بوصفهما الوكالتينوالزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

تدامة. في التنمية المس االبحوث الزراعية الغذائية واالبتكار ودورهمالمعني ب المصلحةأصحاب متعدد العالمي الفريد  المنتدىفي هذا 
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المي تنظيم المؤتمر العفي ولية وحكومة جنوب أفريقيا المنتدى والمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الد اشترك، 2016وفي عام 

مجموعة من اإلجراءات الجماعية  ووضع، بمشاركة كبيرة للغايةللبحوث الزراعية من أجل التنمية. واتسم هذا المؤتمر الناجح الثالث 

ار؛ البحوث الزراعية واالبتكفي  ثراألالجديدة للعمل مع شركاء متعددين. وتعالج هذه التحالفات الشبكية موضوعات تغير قياسات 

ن ابتكارات م التعلمالجهات الفاعلة المحلية؛ و من قبل الريفيةوإعادة العقود المستقبلية  ؛لمناهج الدراسية والقيادة الطالبيةاإصالح و

ها ت التي توجد مقارالوكاالكون هناك مشاركة مباشرة من تلمزارعين. وسإلى مشروعات ااالبتكار  نقلو ؛أصحاب المصلحة المتعددين

مع  إلى جنب عقد المؤتمر العالمي الثالث للبحوث الزراعية من أجل التنمية جنباً  قد. ووهي تتطور اتجراءمن هذه اإلكل  يف في روما

لحة مصهدف إنشاء منتدى ألصحاب البلمنتدى للعملية إصالح واسعة  اً فعاليات جمعية شركاء المنتدى العالمي للبحوث الزراعية، تتويج

يها والوصول إل المتعلقة بالزراعة واألغذية اتواالبتكارالمعارف  بإدرارجميع الجهات الفاعلة المعنية  شامالً بحق يضمالمتعددين 

 تحقيق التنمية المستدامة، خاصة بالنسبة للنساء والشباب في المناطق الريفية.واستخدامها ل

، استضافت الوكاالت التي توجد مقارها في 2015أثناء انعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام في : تحدي القضاء على الجوع

روما، باالشتراك مع مندوب األمين العام المعني بالشباب، مناسبة خاصة تحت عنوان "جيل القضاء على الجوع"، ركزت على سبل 

التنسيق لمشاركة األمم المتحدة  جهات. كما قامت الوكاالت بدور 2030عام إشراك الشباب في أنشطة تحقيق القضاء على الجوع بحلول 

أيضاً، نظمت  2015، وتعاونت على تعزيز إبراز األمم المتحدة وتحدي القضاء على الجوع. وفي عام 2015في معرض ميالنو 

األهمية في الحماية االجتماعية والزراعة"،  الوكاالت مناسبة جانبية تحت عنوان "تحقيق القضاء على الجوع: دور االستثمارات البالغ

 المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية الذي انعقد في أديس أبابا بأثيوبيا. وقد استندت المناسبة الجانبية إلى تقرير أعدته الوكاالت أثناءوذلك 

بحلول  لق بكيفية القضاء على الجوع والفقر المدقعفيما يتع الوكاالت التي توجد مقارها في روما، ويحدد موقف الثالث تحت نفس العنوان

، 2016. وخالل الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 2و 1 ويوفر تقديرات لالستثمارات المطلوبة لتحقيق هدفي التنمية المستدامة 2030

هم والتغذية والزراعة المستدامة والتي تسمناسبة جانبية نظمتها هذه الوكاالت التحوالت الملموسة المتعلقة باألمن الغذائي  ع رضت في

الوكاالت بصورة مشتركة المسؤولية عن نقل  تولت، 2016. وخالل النصف الثاني من عام 2030إسهاماً مباشراً في تنفيذ خطة عام 

مون الذي شارفت  - يك قيادة تحدي القضاء على الجوع إلى األمين العام الجديد لألمم المتحدة، وذلك كجزء من إرث األمين العام بان

 واليته على االنتهاء.

 المحافل والشبكات والمنتديات التي يتعدد فيها أصحاب المصلحة

 ال تكتفي الوكاالت التي توجد مقارها في روما بالمشاركة في المبادرات على المستوى العالمي، فهي تلعب أيضاً دوراً بارزاً في استضافة

آلية هامة للتعاون بين هذه  تندد المحافل أصحاب المصلحة، في مقارها. وباإلضافة إلى كون محافل وشبكات ومنتديات يتعدد فيها

 الوكاالت، فإن تمكنها من التعاون بصورة جماعية مع عدد كبير من أصحاب المصلحة اآلخرين.

 المحافل التي يتعدد فيها أصحاب المصلحة والتي تستضيفها الوكاالت التي توجد مقارها في روما

ظمة األغذية من

 والزراعة

 لجنة األمن الغذائي العالمي 

 المنتدى العالمي للبحوث الزراعية 

 نظام معلومات األسواق الزراعية 

 الخطة العالمية للتربية المستدامة للماشية 

 الشراكة العالمية من أجل المناخ ومصائد األسماك وتربية األحياء المائية 

  بالتغذيةلجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية 

الصندوق الدولي 

 للتنمية الزراعية

 االئتالف الدولي لألراضي 

 منتدى الشعوب األصلية 

 مرفق مساعدة الشعوب األصلية 

 منتدى المزارعين 

 محفل إدارة المخاطر الزراعية 

 آلية تمويل التحويالت المالية 

برنامج األغذية 

 العالمي

 شبكة معلومات األمن الغذائي 

 لتعزيز التغذية شبكة األمم المتحدة 

 مجموعة األمن الغذائي العالمي، اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 
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 الملحق الثالث

 التعاون في المجاالت المواضيعية 

تتعاون الوكاالت التي توجد مقارها في روما في طائفة واسعة من المجاالت وأفرقة العمل المواضيعية، عن طريق جمع المعارف وتوفير 

 مضافة للمبادرات التي تقدم مساهمات رئيسية من أجل تحقيق الهدف الواسع المتمثل في بلوغ أهداف التنمية المستدامة.قيمة 

: تسهم نظم المعلومات الجغرافية ورصد األرض في تعزيز القدرات الداخلية لكل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تغير المناخ

تعلق بمسائل نظم المعلومات الجغرافية/رصد األرض. وقد بدأ التحليل المناخي المشترك الذي أجرته وبرنامج األغذية العالمي فيما ي

بالبرمجة المنسقة، وتبادل الخبرات، وتقاسم التكاليف، وغيرها من أشكال التعاون. وبدأت الوكاالت التي توجد  2014المنظمتان في عام 

ي لألمين العام وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، في تفعيل مبادرة "التوقع والتحمل وإعادة مقارها في روما، باالشتراك مع المكتب التنفيذ

 ،بشأن تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخالمتعددين صحاب المصلحة أل(، وهي مبادرة عالمية جديدة A2Rالتشكيل" )

ز على تسريع وتيرة اإلجراءات الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود أطلقت خالل الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف، وترك

كان التي تعتبر بالغة األهمية لقدرة البلدان والس –التوقع والتحمل وإعادة التشكيل  – وستعزز القدرات الثالث ،في مواجهة تغير المناخ

في روما بنشاط في أعمال اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن  األكثر ضعفاً أمام تغير المناخ. كما تشارك الوكاالت التي توجد مقارها

 تغير المناخ.

: ستواصل الوكاالت التي توجد مقارها في روما دعمها إلطار المؤشرات العالمية 2هدف التنمية المستدامة  –البيانات واإلحصاءات 

ت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة؛ ويمثل اإلطار واألعمال ذات الصلة التي يضطلع بها فريق الخبراء المشترك بين الوكاال

، استضاف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مقره ندوة تقنية 2015أيضاً أداة مهمة للرصد العالمي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 

الجوع، وتحقيق األمن الغذائي والتغذية،  بشأن "القضاء على 2حول إمكانية تقييم العمل الرامي إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة 

 .2وتعزيز الزراعة المستدامة". وأرست الندوة األساس إلعداد جدول أعمال مشترك في المستقبل لتقييم هدف التنمية المستدامة 

راعة في عام غذية والزفي سياق االجتماعات رفيعة المستوى المشتركة بين الوكاالت التي عقدت في منظمة األ ظاهرتا النينيو والنينيا:

الثالث التي توجد مقارها في روما على تعزيز التأهب للتعامل مع ظاهرة النينيا المناخية في أواخر عام  وكاالتحث رؤساء ال، 2016

، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بدورة النينيو التي خلفت آثاراً سلبية وخيمة على الزراعة واألمن الغذائي. وفي أكتوبر/تشرين األول 2016

تجريبي في زمبابوي لتجنب اآلثار السلبية المتوقعة  على أساسر المناخ لتعزيز األمن الغذائي مرفق مواجهة آثار تغينشئ ، أ2015

المترتبة على ظاهرة النينيو. وتقوم منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي ودائرة اإلرشاد الزراعي في وزارة الزراعة في 

اإلجراءات المبكرة في إطار النافذة األولى لمرفق مواجهة آثار تغير المناخ لتعزيز  زمبابوي حالياً بإجراء اختبارات ميدانية ألسلوب

األمن الغذائي بغية تعزيز قدرة أسر المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود من خالل زراعة الغالل الصغيرة القادرة 

 مبكرةخطط عمل لعداد التعاوني اإلت رصد اإلنذار المبكر ووباإلضافة إلى ذلك، يجري العمل على مواءمة أدوا على تحمل الجفاف.

فلبين غواتيماال والفي تجريبية المرحلة الدخول على المنسقة  المبكرةخطط العمل  وأوشكتالستجابة لها. واآثار الكوارث تخفيف ل

 .األمن الغذائي من أجل تعزيزالشراكة  تحت رعاية والسودان

بدأت الوكاالت التي توجد مقارها في روما في تنفيذ مشروع جديد مشترك للتصدي للفاقد من األغذية بعنوان : الفاقد والمهدر من األغذية

"تعميم مبادرات خفض الفاقد من األغذية ألصحاب الحيازات الصغيرة في مناطق النقص الغذائي". ويهدف المشروع إلى إنشاء مركز 

شاد السياسات الوطنية واإلقليمية من خالل إجراء أنشطة ميدانية في بوركينا فاسو، مرجعي عالمي مبتكر بشأن الفاقد من األغذية وإر

وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا. ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في تحسين األمن الغذائي وتفعيل مبادرة تحدي القضاء على 

ية باعتباره أحد عناصرها األساسية. وتتمثل إحدى النتائج الرئيسية الجوع على السواء، ويتضمن القضاء على الفاقد والمهدر من األغذ

للمشروع في إنشاء جماعة الممارسين المعنيين بالحد من الفاقد من األغذية، التي تعمل كجهة عالمية لجمع ودمج المعارف المتعلقة بالحد 

ر الصالت وتبادل المعلومات فيما بين أصحاب المصلحة من الفاقد في مرحلة ما بعد الحصاد. وتوفر جماعة الممارسين منبراً لتيسي

 والشبكات ذات الصلة.
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منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي، إلى جانب المعهد الدولي لبحوث  كل من شاركي: شبكة معلومات األمن الغذائي

المشاركين فيها. وبدأ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية السياسات الغذائية، في عضوية شبكة معلومات األمن الغذائي وتعد من الرعاة 

 جحالياً في توسيع شراكاته مع الشبكة في الوقت الحالي. وتمثل الشبكة مبادرة عالمية لتعزيز نظم معلومات األمن الغذائي والتغذوي إلنتا

 بيانات موثوقة ودقيقة لالسترشاد بها في عمليتي التحليل وصنع القرار.

، أجرت الوكاالت التي توجد مقارها في روما استعراض النظراء الثالث ألدائها في تنفيذ خطة 2015: في عام بين الجنسينالمساواة 

عمل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق منظومة األمم المتحدة. وتضمنت نتائج االستعراض التوصل إلى اتفاق لتبادل 

تارة من المجاالت المواضيعية، وإعداد قائمة بتفاصيل االتصال الخاصة بجهات التنسيق في الوكاالت المعلومات والتعلم في مجموعة مخ

المعنية بمؤشرات أداء خطة العمل. وقد أفضت المساهمات المقدمة من البلدان المانحة خالل السنوات الماضية إلى توسيع نطاق األنشطة 

هيئة و ،وبرنامج األغذية العالمي ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،غذية والزراعةمنظمة األل البرنامج المشترك الجارية في إطار

لمرأة نحو التمكين االقتصادي لتعجيل التقدم بشأن " )هيئة األمم المتحدة للمرأة(، لمرأةا للمساواة بين الجنسين وتمكين األمم المتحدة

 اتيماال وقرغيزستان وليبيريا ونيبال والنيجر ورواندا. وتهدف المبادرة إلى تأمين"، والتي يجري تنفيذها في كل من إثيوبيا وغوالريفية

التي توجد  الوكاالت قدمتسبل عيش النساء الريفيات وحقوقهن في سياق التنمية المستدامة. وبالتنسيق مع هيئة األمم المتحدة للمرأة، 

لضمان تسليط الضوء على  المرأة،ضاء على جميع أشكال التمييز ضد من اتفاقية الق 14المادة  بخصوصمقارها في روما توصية عامة 

بل في سائر مواد االتفاقية. واعتمدت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هذه  14حقوق المرأة الريفية ليس فقط في المادة 

ما احتفالية مشتركة لليوم الدولي للمرأة في مقر . ونظمت الوكاالت التي توجد مقارها في رو2016التوصية العامة في مارس/آذار 

: لنستحث الخطى 2030. وكان موضوع االحتفالية "تحقيق المناصفة في العالم بحلول عام 2016برنامج األغذية العالمي في مارس/آذار 

 من أجل المساواة بين الجنسين والقضاء على الجوع".

روما مع وكاالت األمم المتحدة األخرى على إعداد خطة استراتيجية جديدة للجنة األمم : تعمل الوكاالت التي توجد مقارها في التغذية

 المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية، التي ن قل مقرها من منظمة الصحة العالمية إلى منظمة األغذية والزراعة. كما شاركت الوكاالت التي

لجنة األمن الغذائي العالمي في إعداد مقترح ومسارات عمل لتحديد دور اللجنة في توجد مقارها في روما في فرقة العمل التقنية التابعة ل

مجال التغذية. وإضافة إلى ذلك، أسهمت الوكاالت التي توجد مقارها في روما في االستراتيجية الجديدة لشبكة األمم المتحدة لتوسيع 

، 2015ابعة لشبكة األمم المتحدة لتوسيع نطاق التغذية. وفي عام تحظى بحضور في كثير من الشبكات الق طرية التهي نطاق التغذية، و

دامة الشراكات بشأن سالسل القيمة الغذائية المست وعقدأنشئ فريق عامل تابع للوكاالت التي توجد مقارها في روما لتعزيز إدارة المعرفة 

إطار مشترك مقترح لتصميم سالسل القيمة المراعية  من أجل التغذية. وع رضت االستنتاجات الصادرة عن الفريق العامل بشأن تصميم

الدورة  ،2016في أكتوبر/تشرين األول  حدث خاص شهدته،خالل  –بما في ذلك إعداد ورقة مرجعية مشتركة  –العتبارات التغذية 

شبكة األمم اجتماع . 2016يونيو/حزيران  الذي واكب، في التغذية والتجارة"ب"فضالً عن الحدث الخاص الثالثة واألربعين للجنة، 

ميم خريطة طريق تصبالفريق العامل التابع للوكاالت التي توجد مقارها في روما وفي الوقت الحالي، يقوم المتحدة لتوسيع نطاق التغذية 

لمواصلة العمل المشترك على مستوى المقر وعلى المستويين اإلقليمي والق طري. وستقود منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 

لعالمي االعالمية العمل المتعلق بعقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية 

الغذائية المستدامة من لنظم ا بشأنمنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ندوة دولية وت نظم  األمم المتحدة للطفولة. ومنظمة

ه تشكيل ذي تمال فريق العمل التقني فيأعضاء  التي توجد مقارها في رومات عد الوكاالت تحسين التغذية. والنظم الغذائية الصحية وأجل 

توجد مقارها  التيالوكاالت من خالل التعاون بين  للعقد عملالالبرنامج. وسيتم وضع برنامج وضع والمساعدة في  التقنيلتقديم الدعم 

 ووكاالت األمم المتحدة األخرى. في روما

: لطالما كانت منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية شريكين استراتيجيين وتشغيليين الشراء من أجل التقدم

. ويعمل برنامج الشراء من أجل 2008رئيسيين في برنامج الشراء من أجل التقدم في إطار برنامج األغذية العالمي منذ إطالقه في عام 

العالمي وسائر المشترين لتشجيع المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على االستثمار في التقدم على تعزيز طلب برنامج األغذية 

الدعم على مستوى السياسات من مجموعة متنوعة من الشركاء.  واجتذابأنشطتهم الزراعية وحفز تنمية القدرات على نطاق أوسع 

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمذكرة التفاهم التي أبرمت ويسترشد تعاون برنامج األغذية العالمي مع منظمة األغذية والزراعة و

 . وقد أنشئ فريق عامل تابعوالتي تشمل عدداً من حاالت التعاون على المستوى القطري بين الوكاالت الثالث 2008في يونيو/حزيران 
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التعاون الميداني تعزيز إعداد  ومازال. 2014ر للوكاالت التي توجد مقارها في روما لتولي برنامج الشراء من أجل التقدم في مارس/آذا

البرامج عن طريق توفير الدعم للمزارعين ومنظمات المزارعين المشاركين في مجاالت تشمل اإلنتاج واإلنتاجية والحصول على 

 التمويل.

"تعزيز القدرة على الصمود من أجل بعنوان  ،: أعدت الوكاالت التي توجد مقارها في روما إطاراً مفاهيمياً مشتركاً القدرة على الصمود

مع الشركاء بشأن تعزيز صمود السكان األكثر معاناة من انعدام األمن و تعاونها معاً زيادة وتحسين لتحقيق األمن الغذائي والتغذية"، 

الستكشاف الجهود  –ر من كينيا وغواتيماال والنيج –الغذائي. واستناداً إلى هذا اإلطار، أعدت مجموعة من دراسات الحالة المشتركة 

 الجارية والفرص المستقبلية لتعزيز التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما بشأن بناء القدرة على الصمود. كما أعدت الوكاالت

ر جالتي توجد مقارها في روما مقترحات تمويل مشتركة لتعزيز صمود سبل العيش في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية والني

شريكين رئيسيين في وحدة تحليل القدرة على  عالميوالصومال. وفضالً عن ذلك، تعد منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية ال

الصمود التي تقودها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. وتشمل المخرجات الرئيسية إجراء تحليالت لسياقات القدرة على الصمود 

 جية تواصل مشتركة وتصميم أدوات للتعلم اإللكتروني.ووضع استراتي

: يدعو تزايد اهتمام الحكومات بالوجبات المدرسية المستندة إلى المنتجات المحلية إلى تنسيق التوجيهات المتعلقة الحماية االجتماعية

، أنشئ فريق عامل تقني يضم منظمة 2016 بتصميم برامج التغذية المدرسية المستندة إلى المنتجات المحلية. وفي يناير/كانون الثاني

التابع لبرنامج األغذية العالمي والشراكة من أجل نماء الطفل  جوعلمكافحة ال متيازاألغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي ومركز اال

لتنمية الدولي لالصندوق مع راعة منظمة األغذية والزتتعاون و والمنتدى العالمي لتغذية الطفل من أجل إصدار مبادئ توجيهية مشتركة.

ضل بين برامج الحماية األف التواصلجنوب الصحراء الستكشاف وتوثيق فوائد أفريقيا ألثر في أمريكا الالتينية واتقييمات  بشأنالزراعية 

 ين،لمنتجا منظمات، وةالمعيشي واألسرة ،الفردمستوى  – استخدام نقاط دخول مختلفة للتحليلباالجتماعية وتدخالت التنمية الريفية 

ي برامج، والتسلسل والتصميم المؤسسالتصميم بشأن السياسات والجهات المانحة  لصناعإرشادات  توفيرإلى  دلةهدف األتوالقرية. و

 في التحول الزراعي.توجها نحو األعمال وليشاركوا  ليكونوا أكثرلدعم أصحاب الحيازات الصغيرة بشكل أفضل 

: شاركت الوكاالت التي توجد مقارها في روما في إحاطة إعالمية حول إطار التعاون ن الجنوب والتعاون الثالثيالتعاون فيما بين بلدا

المشترك بين وكاالت األمم المتحدة لدعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في مجاالت تغير المناخ واألمن الغذائي 

/اإليدز. وتستعرض اإلحاطة خبرات كل وكالة في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوب ةية المكتسبوالتغذية وفيروس نقص المناعة البشر

 نوالتعاون الثالثي، وتوفر أمثلة على التعاون القائم بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما، وتحدد المجاالت التي يمكن زيادة التعاو

، حضر رؤساء الوكاالت التي توجد مقارها في روما 2016ي يونيو/حزيران فيها على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية. وف

الجنوب، والتي عقدت في شيان، بالصين، حيث اتفقت الصين مع الوكاالت التي توجد  بلدانبين  فيما التعاون بشأنالمائدة المستديرة 

دان الجنوب لبلوغ األهداف والغايات المحددة في خطة مقارها في روما على توسيع نطاق الشراكات بينها وتعزيز التعاون فيما بين بل

 المتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي والتغذية. 2030

دة غير الرسمي التابع لألمم المتحالعامل فريق الخبراء  جزء منالوكاالت الثالث التي توجد مقارها في روما  إن: القيمة سلسلة تنمية

ألمم المتحدة مثل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة منظمات أخرى تابعة ل ضم أيضاً يي ذ، والالقيمة سلسال نميةوالمعني بت

 المشروعاتوالمنتجات المعيارية فيما يتعلق بالتعاون  هأوجتبادل الخبرات واستكشاف  تيسيرإلى  الفريق العاملهدف يالعمل الدولية. و

 اجتماعات سنوية للخبراء.الفريق  ويعقدسالسل القيمة. ب ذات الصلةالميدانية 
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  الملحق الرابع

 الخدمات المؤسسية المشتركة للوكاالت التي توجد مقارها في روما

جاالت م ويرد فيما يلي عرض ألبرز مالمحتتعاون الوكاالت التي توجد مقارها في روما تعاوناً مكثفاً فيما يتصل بالخدمات المؤسسية. 

 التعاون الرئيسية.

يجري برنامج األغذية العالمي تقديرات االنفجارات عالمياً، بما في ذلك للوكاالت التي توجد مقارها في روما.  االنفجارات: تقديرات

وتقدم هذه الخدمة على أساس استرداد التكلفة، وتساعد على ضمان أن تكون مباني األمم المتحدة في مأمن من مجموعة واسعة من 

 الهجمات.

توفر مذكرة تفاهم بين منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية  ارية األعمال/التعافي من الكوارث:التعاون بشأن استمر

استمرارية األعمال/التعافي من الكوارث. ويقوم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أيضاً الخاصة برتيبات الت لتبادلالزراعية األساس 

لمواقع استمرارية األعمال/التعافي من الكوارث  وكالةع برنامج األغذية العالمي بشأن استضافة كل باالنتهاء من إعداد مذكرة تفاهم م

 الخاصة بالطرف اآلخر.

عزز فريق المشتريات المشترك االشتراك في عمليات الشراء ويتجه حالياً إلى نهج أكثر انتقائية فيما يتعلق  فريق المشتريات المشترك:

ويجري استكشاف مفهوم الوكالة الرائدة لتعزيز الكفاءة. كما يجري استكشاف التكامل األفضل لنظام المناقصات بالمناقصات المشتركة. 

 اإللكترونية لمنظمة األغذية والزراعة/الصندوق الدولي للتنمية الزراعية/برنامج األغذية العالمي.

د مقارها في روما إجراء مفاوضات مشتركة مع شركات تواصل الوكاالت التي توج اتفاقات مؤسسية بشأن أسعار تذاكر الطيران:

الطيران للحصول على أسعار مؤسسية تنافسية. واختتمت الوكاالت التي توجد مقارها في روما مؤخراً مفاوضات إلبرام عقود طيران 

دعم شراء التذاكر عالمية مع شركات طيران تشمل طيران اإلمارات ومجموعة سكاي تيم، للحصول على أسعار تفضيلية عالمية ل

 المركزياً.

لممارسات تعزيز التحسين المستمر في اعلى تتعاون الوكاالت التي توجد مقارها في روما  "التخضير": –المسؤولية البيئية المؤسسية 

األمم المتحدة  برنامج . وعن طريق العمل معاً في شراكة معبإدارة االستدامة البيئية إدارة القضايا المعني فريقالبيئية وإعداد تقارير في 

ة بين الوكاالت بشأن إدار إحاطة مشتركةللبيئة، قدمت جهات التنسيق البيئة للوكاالت التي توجد مقارها في روما توجيهات وحزم 

اعم طتحسين استدامة الخدمات مثل توفير الطاقة والمعلى لنظم اإلدارة البيئية. وفي روما، تعمل جهات التنسيق  دراسة جدوىالنفايات 

في استخدام ءة كفاالوتبادل أفضل الممارسات في مجال أمكن والمستلزمات المكتبية، اعتماداً على االستعانة بمتعاقدين مشتركين حيثما 

 الطاقة وإدارة الكربون.

، تعاونت الوكاالت التي توجد مقارها في روما على تيسير عمليات الحوكمة. وتشتمل األنشطة الهامة 2014منذ عام  عمليات الحوكمة:

خالل هذه الفترة على تنسيق مواعيد االجتماعات الرسمية وغير الرسمية للوكاالت التي توجد مقارها في روما؛ وتنسيق خدمات الترجمة 

 ادل الخبرات بشأن أساليب الحوكمة والنظم والتكنولوجيات؛ وتجميع مرافق المؤتمرات.الفورية والترجمة التحريرية؛ وتب

أبرم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية اتفاقات خدمة مع كل من منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية  استضافة المكاتب القطرية:

فير مساحات مكتبية وخدمات لوجستية ودعم إداري للصندوق عند إنشاء المكاتب العالمي، ت حدد فيها المبادئ والشروط العامة المتعلقة بتو

القطرية. وباإلضافة إلى ذلك، خصصت حكومة غانا لمنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية مبان مكتبية مشتركة 

مع  دمةخالسنتين أو الثالث سنوات المقبلة اتفاق )اتفاقات(  بدون إيجار. ومن المتوقع أن يبرم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في

منظمة األغذية والزراعة و/أو برنامج األغذية العالمي، وبالتالي زيادة مستوى التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما في 

والموارد البشرية، ودعم تكنولوجيا المعلومات،  مجاالت مثل األمن الميداني، والتدريب األمني الميداني، والشؤون اإلدارية العامة،

 واالمتيازات والحصانات.

وقعت الوكاالت التي توجد مقارها في روما اتفاقاً إطارياً بشأن توظيف واختيار وتعيين موظفي الخدمات العامة الذين  الموارد البشرية:

لعامة المؤقتتين في الوكاالت الثالث. وبفضل هذا االتفاق، يكون مقرهم في روما. واستمر التعاون في مجال مهام موظفي الخدمات ا
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سوف توسع الوكاالت التي توجد مقارها في روما مجموعة مواهب فئة الخدمات العامة في روما وتتيح المزيد من الفرص الوظيفية 

زراعة وبرنامج األغذية العالمي على لموظفي فئة الخدمات العامة في الوكاالت الثالث. وباإلضافة إلى ذلك، وقعت منظمة األغذية وال

برنامج األغذية العالمي في اتفاق حول خدمات الضمان االجتماعي التي تقدمها منظمة األغذية والزراعة إلى موظفي الخدمات العامة 

لى الحياة، طبي، والتأمين عفي المقر وإلى الموظفين الميدانيين المعينين محلياً. وتشمل هذه الخدمات التأمين المنهم العاملين الدوليين و

 وصناديق المعاشات التقاعدية وخطة التعويضات والخدمات.

يشتمل التعاون على اإلعالن المشترك وإدارة القوائم المشتركة الستشاري المراجعة والتحقيق؛ واالختيار  خدمات الرقابة الداخلية:

والمراجعة المشتركة لألنشطة المشتركة الخاصة بالوكاالت التي توجد المشترك للشركات التي يتم التعاقد معها لالتفاقات اإلطارية؛ 

 لوكاالت عن طريق إعارة الموظفين؛ والتدريب المشترك.ل الجامعمقارها في روما؛ ودعم القدرات 

ي ف وكالةل تتعاون وظائف الخزانة في الوكاالت التي توجد مقارها في روما من خالل مشاركة ك التوريد المشترك لخدمات الخزانة:

 األخرى لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.وكاالت لجان االستثمار لل

تجري الوكاالت التي توجد مقارها في روما بانتظام تدريباً في مجاالت محددة من األمن، وتدعو موظفي الوكاالت  التدريب األمني:

رارية األعمال وتبادل الموظفين خالل األحداث المؤسسية األخرى للحضور. وهناك أيضا تعاون في تدريبات اإلخالء، وعمليات استم

الكبيرة. ويقوم موظفو األمن لوكاالت التي توجد مقارها في روما برصد نظام الشارات المشترك الذي يسمح بدخول الموظفين إلى مقار 

 الوكاالت الثالث.

تناقش أمانات لجان المعاشات التقاعدية لمنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي والصندوق  لجنة المعاشات التقاعدية:

الدولي للتنمية الزراعية بانتظام المسائل المتعلقة بصندوق المعاشات لتيسير التسوية المشتركة ألي مشكلة تنشأ مع الصندوق المشترك 

 ة.للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحد

الثالث التي توجد مقارها في روما موارد المصطلحات على بوابة  وكاالت، تتقاسم ال2015منذ عام  التعاون بشأن المصطلحات:

FAOTERM التي تستضيف اآلن ،IFADTERM وWFPTERM وتتيح البوابة توزيعاً أوسع للبيانات وتحقق وفورات من خالل .

 تطوير قاعدة بيانات مشتركة.
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