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 مقدمة
 

، رحبت األجهزة الرئاسية لوكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارهاا   روماا، 2016خالل الربع األخري من عام  -1
برنامج األغذية العاملي بالورقة املشاككة املعنوناة منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، و 

وقادمت الورقاة املشاككة ر يااة ". 2030التعااو  باو وكااالت األمام املتحادة الايت توجاد مقارهااا   روماا  اقياق خ اة عاام "
مشككة ومبادئ توجيهية لتعزيز التعاو ، ومواطن القاوة املتميازة لكال منظماة، والشاروا األساساية وااللتزاماات بشا   كي ياة 

أبارتت ال ارو والتحاديات، دعم األفرقة الق رية التابعاة لوكااالت األمام املتحادة الايت توجاد مقارهاا   روماا للحكوماات. و 
ز جهاود التنسايق علاى املساتويات الق رياة ياعز ت، و حماددةوكيف ستعمل الوكااالت ماع بعااها الابعى علاى أسااا ساياقات 

 واإلقليمية والعاملية.
 

 تحدة التي توجد مقارها في روما لطلب العضويةاستجابة وكاالت األمم الم
 
طلباات األجهاازة الرئاسااية للوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رومااا اخاار املسااتجدات عاان التعاااو  ا ااايل القااائم بااو  -2

الوثيقااة، الاايت ا ااككت   إعاادادها كاال ماان منظمااة األغذيااة والزراعااة، هااذه الوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رومااا. وتقاادم 
الوضع ا اايل للتعااو  القاائم باو الوكااالت الايت توجاد مقارهاا والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العاملي، 
 مثلاااة عاان جهااود التنساايق املعااازتة، وتقاادم أحمااددةا   سااياقات   رومااا. وتاالت الوثيقااة كياااف تعماال الوكاااالت الااثال  مع ااا

مبوجب الدعائم األربع للتعاو  بو الوكاالت اليت توجد مقارها   روما. وتتمثل الدعائم األربع للتعاو  بو الوكاالت الايت 
( التعاو  علاى مساتوى 3( التعاو  العاملي؛ )2( على الصعيدين الق ري واإلقليمي؛ )1ما يلي  ) توجد مقارها   روما  

 توفري اخلدمات املؤسسية.   واال كاك (4االت املواضيعية؛ )اجمل
 

 : التحديات المطروحة والفرص المتاحة2030النهوض بخطة عام 
 
 ا.إىل حافاة االااالك جوع اا مليااو   ااخ  20منااذ ا ارل العامليااة الثانيااة، ساتدفع  يواجا  العاااك أكال أتمااة إنسااانية -3

من أهداف التنمية املساتدامة. و  عاام  2ا أمام اقيق االدف ا رئيسي  وتعتل النزاعات أحد األسبال الرئيسية للجوع وادي  
. وميثاال 2017حالااة األماان اليااذائي والتيذيااة   العاااك لعااام ا إىل تقرياار مليااو  نساامة ماان اتااوع اسااتناد   815، عاااىن 2016

ماان  %11. كماا تاد انتشااار نقاا  التيذيااة ويشاامل ان  أكثاار ماان 2015مليااو  نساامة مقارنااة بعااام  38هاذا تيااادة قاادرها 
إلياا   سااكا  العاااك. واسااتجابة لااذل ، كااا    مقاادور وكاااالت األماام املتحاادة الاايت توجااد مقارهااا   رومااا تااوفري مااا تشااتد

ا العماال اتمااعي باساتخدام ةموعاة واسااعة ا علاى ا. وتركاز هااذه الوكااالت مع اا اجاة مان املسااعدة لل ئااات األكثار احتياج 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp289117.pdf
http://www.fao.org/3/a-I7695a.pdf
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من األدوات املكرسة للتنمية واملساعدة اإلنسانية والقادرة علاى الصامود واخلادمات واملعاارف والتمويال   ةااالت األغذياة 
 لية.والزراعة والتنمية الري ية التحوي

 
بإعاادة تنظايم منظوماة األمام ، يقاوم األماو العاام لألمام املتحادة و  سياق برنامج إصالح األمم املتحدة الشامل -4

. وميكان لوكااالت األمام املتحادة الايت توجاد مقارهاا   2030املتحدة اإلمنائية من أجل تن يذ خ ة التنمياة املساتدامة لعاام 
ما بينها، على مجيع املستويات، وجتنب االتدواجية   اتهود وإجياد أوج     روما تبادل خلاهتا من خالل إقامة  راكات

ا ساوي  ماا صا  العمال  وتعظيم املزايا النسبية لكل وكالاة. وميكان أ  تكاو  الشاراكة مبثاباة مناواك لشاراكات أخارى   التآتر
 على اقيق أهداف التنمية املستدامة على املستويات العاملية واإلقليمية والق رية.

 
 االستشارية الكبرىعة االجمالتي توجد مقارها في روما و  مديرو الوكاالت -آلية التنسيق 

 
ما ص  التعاو  باو الوكااالت الايت توجاد مقارهاا   روماا. ويلتازم املادير العاام  حقبة جديدة   2017ميثل عام  -5

ا كااامال ملنظمااة األغذيااة والزراعااة، ورئاايق الصااندوق الاادويل للتنميااة الزراعيااة واملاادير التن يااذي للنااامج األغذيااة العاااملي التزام اا
ا على اقيق أهداف ، والبحث عن سبل جديدة ومبتكرة للعمل مع  التعاو  بو الوكاالت اليت توجد مقارها   رومابإقامة 

استكشاف ةاالت أخرى حياث ميكان و  تشجيع التنمية املستدامة. وات ق مديرو الوكاالت اليت توجد مقارها   روما على
واإلقليميااة والعامليااة و  اجملاااالت املواضاايعية. كمااا جيااري البحااث عاان تيااادة ت ااوير التعاااو  بشاا ملا علااى املسااتويات الق ريااة 

 ما ص  اال كاك   توفري اخلدمات اإلدارية واملؤسسية. فرو للتعاو   
 
عاة االستشاارية الكالى التابعاة اواجتمع مديرو الوكاالت اليت توجد مقارها   روما   مناسبات عدة وكل وا اتم -6

للوكااااالت الااايت توجاااد مقارهاااا   روماااا مبتابعاااة التزامااااهتم مااان أجااال تعزياااز التعااااو  باااو هاااذه الوكااااالت، والت كاااد مااان أ  
ياتم نقلهاا وتن ياذها علاى املساتويو الق اري واإلقليماي. ووضاعت أدوات التوجهات السياسية املتخاذة علاى مساتوى املقاار 

 يو الق ري واإلقليمي، وتست يد من أفال املمارسات والدروا املست ادة.تركز على املستو 
 
و  إطار أول بعثة مشككة تارصية قام مديرو الوكاالت الايت توجاد مقارهاا   روماا بزياارة إىل إثيوبياا خاالل ال اكة  -7

م ب  الوكاالت اليت توجد مقارها   . وأكدت الزيارة على أمهية العمل الذي تقو 2017سبتمل/ أيلول  5إىل  1املمتدة من 
اارومااا   البلااد  ا للجهااود اإلمنائيااة البااارتة الاايت تبااذالا ا كومااة. والتزماات الوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رومااا بتوساايع دعم 

مهاا ن اق اليل معمق ومشكك للتعاو  املستمر   البلد. وأتاحت الزياارة املشاككة للوكااالت الت كياد مان جدياد علاى التزا
 وصااياغتها، وتبااادل املعلومااات برةااة املشاااريعمااا صاا   اتماااعي لبااذل جهااود مشااككة لالساات ادة ماان تعاوملااا املكثااف  

 ا بيية اديد مشاريع مشككة/تكميلية ممكنة.كا  ال  ممكن    ماوأخذ املشورة ال نية من بعاها البعى حيث
 
وانعقد أول اجتماع مشكك غري رمسي جمللق منظمة األغذية والزراعة واجمللاق التن ياذي للصاندوق الادويل للتنمياة  -8

وأتااح فرصاة ملواصالة إمعاا  النظار   املهماة  2017سبتمل/أيلول  15للنامج األغذية العاملي   الزراعية واجمللق التن يذي 
د مقارهاا   روماا. وقادم املاديرو  اخار املعلوماات عان التعااو  ا اايل القاائم باو املشككة والتعااو  باو الوكااالت الايت توجا

https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/sg-report-on-unds-qcpr-june-2017.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/sg-report-on-unds-qcpr-june-2017.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/sg-report-on-unds-qcpr-june-2017.pdf
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إىل   املساتقبل وسابل االسات ادة مان البعثاة املشاككة   ما بينهاا ات التعاو  ي، وإمكانالوكاالت اليت توجد مقارها   روما
. وساالا االجتماااع غااري الرمسااي الاااوي علااى الككيااز الااذي وضااعت  خ ااة عااام 2030إثيوبيااا بييااة إحاارات تقاادم   خ ااة عااام 

 الشراكات بو الوكاالت اليت توجد مقارها   روما. بش   تعزيز 2030
 

 آخر مستجدات التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما
 
علااى املسااتويات الق ريااة واإلقليميااة تواصاال الوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رومااا توساايع ن اااق التعاااو  بينهااا  -9

  ةااال تااوفري اخلاادمات املؤسسااية املشااككة. وهااي تقااوم بت ااوير املمارسااات اتياادة والعامليااة و  اجملاااالت املواضاايعية، و 
جملموعااة ماان السااياقات، مااع تسااليا الاااوي علااى التحااديات والاانعهج واالبتكااارات، وتعزيااز األنشاا ة املشااككة ال عالاااة، 

 درات مشككة.وت وير مبا
 
  الوكااالت الاايت توجاد مقارهاا   رومااا أومثاة ت كياد خااو علااى القياام بالتعااو  علاى املسااتوى الق اري. وحياث  -10

برةااة املشاااريع وصااياغتها، وتبااادل املعلومااات. مااا صاا   تقااوم بوضااع خ ااا ق ريااة جدياادة، فإملااا تقااوم  هااود مشااككة  
ا، اديااااد مشاااااريع ا للمشااااورة ال نيااااة، وحيثمااااا كااااا  الاااا  ممكن اااارات طلب ااااوهااااي تاااادعو الوكاااااالت األخاااارى إىل عقااااد مشاااااو 

وتشارك الوكاالت اليت توجد مقارها  مشككة/تكميلية ممكنة، واستعمال موارد كل وكالة على املستوى اتيرا  واملواضيعي.
ا خب  هاا الق رياة. واساتناد     روما مشاركة متزايدة   املشااورات اخلاصاة بكال وكالاة و  اساتعراص منتصاف املادة اخلااو

وتقاوم الوكااالت الايت توجاد مقارهاا إىل هذه النتائج من حيث األوصاف الكي ياة والكمياة لألنشا ة، والناواتج واإلتااتات، 
 ا على اديد أطر نتائج مشككة بالنسبة جملاالت خمتارة من التعاو  والشراكة.  روما بالعمل مع  

 
 واإلقليمي التعاون على المستويين القطري

 
تواصااال الوكاااااالت الاااايت توجااااد مقارهاااا   رومااااا جهودهااااا لاااااما  اتسااااق االسااااكاتيجيات والاااالامج واألنشاااا ة مااااع  -11

. 2030االساكاتيجيات علاى املسااتوى العااملي فااال عاان االلتزاماات الايت تعهاادت تاا ا كوماات لتحقيااق أهاداف خ اة عااام 
 لألنش ة اليت أجريت على املستويو الق ري واإلقليمي. افيةة و امللحق األول قائموباإلضافة إىل األمثلة الواردة أدناه، يعرص 

 
و  اتمهورياة الدومينيكياة، مثااة ناارين مشااككة خم اا الاا بااو أفرقاة التنساايق التابعاة للوكااالت الاايت توجاد مقارهااا    -12

النظاار فيهااا ضاامن اخل ااا االسااكاتيجية الق ريااة لكاال وكالااة. وساايبدأ برنااامج رومااا بييااة اديااد اجملاااالت املشااككة الاايت ينبيااي 
خااالل األ ااهر القادمااة، كمااا هااو الشاا   بالنساابة  2022-2018األغذيااة العاااملي   إعااداد خ تاا  االسااكاتيجية الق ريااة لل ااكة 

وثياق ماع الصاندوق الادويل للتنمياة الزراعياة بيياة خلاق أوجا  للتاآتر  كلتاا الوكاالتو علاى  اووساتعمل   ملنظمة األغذية والزراعاة.
واديد ةاالت العمل املشككة ضمن برناامج ال ارو االساكاتيجية الق رياة للصاندوق الادويل للتنمياة الزراعياة، الاذي سيناقشا  

ا   الااا  علاااى سااابيل املثاااال . وجياااري القياااام ب نشااا ة مماثلاااة، مبااا2017اجمللااق التن ياااذي للصاااندوق   ديسااامل/كانو  األول 
 .وسري النكا ال لبوباكستا  و وموتامبيق وميامنار ومدغشقر وموريتانيا  والصو،    بنيالديش ا صر ال
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اإلسااراع   إحاارات التقاادم  ااو التمكااو االقتصااادي للماارأة الري يااة" مبااادرة مشااككة بااو منظمااة  ويعتاال برنااامج " -13
األغذيااة والزراعااة والصااندوق الاادويل للتنميااة الزراعيااة وبرنااامج األغذيااة العاااملي وهيئااة األماام املتحاادة للماارأة ويااتم تن يااذه   

مان  213 000مان النسااي الري ياات و 41 000ا . وهناك تقريب  ورواندا إثيوبيا وغواتيماال وقريغيزستا  وليليا ونيبال والنيجر
ا مااان برناااامج " اإلساااراع   إحااارات التقااادم  اااو التمكاااو االقتصاااادي للمااارأة الري ياااة". أفاااراد أسااارهن الاااذين يسااات يدو  حالي ااا

علااى التكنولوجيااات الزراعيااة  اماارأة 20 500 وتشاامل بعااى النتااائج الرئيسااية الاايت أتزهااا اللنااامج مااا يلااي  جاارى تاادريب
 مانوأكثار امرأة على خدمات مالية  20 000 امرأة املشورة   ةال التيذية؛ وحصلت 19 000وتلقت أكثر من احملسنة؛ 

 خ  إىل محلة توعياة عان  20 000وحار أكثر من ة للدخل؛ا لتنمية األعمال التجارية املدر  امرأة تلقت دعم   20 000
ت حكوماات غواتيمااال وإثيوبياا وليلياا ونيباال عملياة إعاداد وتن ياذ سياساات جنساانية   ق ااعي حقوق املرأة؛ وقاد دعما

 الزراعة والتيذية.
 
ومنحات جاائزة التمي ااز اخلاصاة بالوكاااالت الايت توجااد مقارهاا   رومااا لكال ساانتو   ةاال العماال امليادا  لساانيت  -14

مقارهااا   رومااا. وتعماال منظمااة األغذيااة والزراعااة والصااندوق الاادويل  ااري للوكاااالت الاايت توجااد لل ريااق القع  2015/2016
ا   برنااامج االسااتعماالت املتعااددة للمياااه   جنااول مع اا ة وصااندوق األماام املتحاادة لل  ولااة )اليونيساايف(يااللتنميااة الزراع

اف، حيااث يااوتع برنااامج كمااا قااام برنااامج األغذيااة العاااملي ومنظمااة األغذيااة والزراعااة بالتحديااد املشااكك لألهااد  مدغشااقر.
اليذاي واملال لتلبية االحتياجاات اإلنساانية ال ورياة، وبعاد الا  تتادخل منظماة األغذياة والزراعاة بتاوفري  األغذية العاملي أوال  

 املدخالت الالتمة ألنش ة االنتعاش الزراعي.
 
حوص حبارية تشااد شييلي لبلدا  على الصعيد اإلقليمي، تقوم الوكاالت اليت توجد مقارها   روما بوضع إطار ت -15

تااادف توسااايع ن اقااا  لبلااادا  السااااحل. ويتنااااول اإلطاااار االحتياجاااات اإلنساااانية  - اااا نيجريياااا والنيجااار وتشااااد والكاااامريو 
واإلمنائية على السواي. وستقوم الوكاالت اليت توجد مقارها   روما مبساعدة السكا  املت ثرين بالنزاع واستااافة اجملتمعاات 

 احمللية لتلبية مت لباهتم األساسية من اليذاي والتيذية.
 
لبلادا  اجملموعاة  األمن اليذائي   صميم الدعم الذي ستقدم  الوكاالت اليت توجد مقارها   روماويقع السلم و  -16

اخلماسية ملن قة السااحل. وتشارع منظماة األغذياة والزراعاة وبرناامج األغذياة العااملي   خ اة تشاييلية اساكاتيجية تتما اى 
من أجل تنمية واألمن والقدرة على الصمود والتنمية البشرية السكاتيجية ال إجراي   12إجرايات اات أولوية من بو  10مع 

. وسيناااام الصااندوق الااادويل واللناااةيدعاام جيااد لبلااادا  اجملموعااة اخلماساااية ملن قااة السااااحل علااى الصااعيدين السياساااي 
 للتنمية الزراعية لعمليات التخ يا والتن يذ.

 
املاااديرو  اإلقليميااو  ملنظماااة األغذياااة والزراعااة والصاااندوق الااادويل و  من قااة أمريكاااا الالتينياااة والكاااري ، اجتماااع  -17

للتنميااة الزراعيااة وبرنااامج األغذيااة العاااملي وات قااوا علااى ضاارورة توساايع ن اااق جهااود التعاااو    املن قااة وات قااوا علااى وضااع 
وأطاار تمنيااة خ ااا عماال   ثالثااة بلاادا . و  هااذا الصاادد، جاارى وضااع عمليااة إلعااداد خ ااا عماال تتااامن معاااك بااارتة 

. ويااتم القيااام  هااود مماثلااة   أقاااليم اساايا/ احملاايا 2017هااو إعااداد خ ااا العماال حبلااول ملايااة  حمااددة. واالاادف ماان الاا 
 وأفريقيا. ،والشرق األوسا ،االادئ
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 التعاون على الصعيد العالمي
 
مثاااال ا ااااوار بشاااا    االتعلااااى الصااااعيد العاااااملي، تواصاااال الوكاااااالت الاااايت توجااااد مقارهااااا   رومااااا التعاااااو    ةاااا -18

ااج منسااقة ومشااككة ومتكاملااة ماان أجاال النهااوص خب ااة األماان اليااذائي  السياسااات واالتصااال والاادعوة. وتااامن اعتماااد ملع
والتيذيااة   منتااديات السياسااات العامليااة الكاالى، مبااا   الاا  عمليااات األماام املتحاادة، وةموعااة الاادول الساابع وةموعااة 

قائماة وافياة لألنشا ة علاى  امللحاق الثاا ياة أخارى. وإضاافة إىل األمثلاة الاواردة أدنااه، يقادم الدول العشرين، وعمليات عامل
 الصعيد العاملي.

 
، واصلت الوكاالت اليت توجاد مقارهاا   روماا التنسايق بشاكل على سبيل املثال، على ن اق منظومة األمم املتحدة -19

اللجناة التن يذياة للشاؤو  ماوجز للتنمية املستدامة، وبص ة خاصة قادت الوكاالت عملية توحياد  2030وثيق بش   خ ة عام 
مااان أهاااداف التنمياااة املساااتدامة، مماااا أتااااح حملاااة عاماااة عااان حالاااة التن ياااذ، وادياااد  2بشااا   االااادف  االقتصاااادية واالجتماعياااة

 ونظم األغذية والزراعة املستدامة.التحديات وال رو من أجل القااي على اتوع، واقيق األمن اليذائي، 
 
وتعاونت الوكاالت اليت توجد مقارها   روما مع إدارة الشؤو  االقتصاادية واالجتماعياة لألمام املتحادة ونظمات  -20

مااان أهاااداف التنمياااة املساااتدامة   مقااار األمااام املتحااادة  2ا ل رياااق اخلااالاي بشااا   التقااادم احملااارت   اقياااق االااادف اجتماع ااا
اات عناوا  بنيويورك. وععقد هاذا االجتمااع   إطاار التحااري للمنتادى السياساي الرفياع املساتوى بشا   التنمياة املساتدامة 

".  "القااي على ال قر وتشجيع الرفاهية   عاك متيري 
 
لا ، مبااا   الا  اجتماااع فرياق اخلاالاي، أمثلاة علااى  عماال التحااارييةواأل ملنتادى السياسااي الرفياع املسااتوىاعتال يو  -21

تكلمات الوكااالت بصاوت النهج املشكك للوكاالت اليت توجد مقارها   روما. وخالل املنتادى السياساي الرفياع املساتوى، 
من أهاداف التنمياة املساتدامة. ونظمات الوكااالت  2واحد وتدخلت بشكل مشكك خالل االستعراص املواضيعي للهدف 

ا عاان النتااائج الاايت أساا ر عنهااا اجتماااع فريااق اخلاالاي، فاااال عاان تسااليا الاااوي علااى قاااايا ا رفيااع املسااتوى رفااع تقرياار  حاادث  
حيظاى  عاك خاال مان اتاوع و ا بعنوا  "ا جانبي  مكاب ة رئيسية أخرى. ونظمت الوكاالت اليت توجد مقارها   روما حدث  

 سكان  بتيذية جيدة".
 
بدايااة عهااد جديااد   رصااد التقاادم  تقرياار حالااة األماان اليااذائي والتيذيااة   العاااكماان  2017وتشااكل طبعااة عااام  -22

احملرت  و بناي عاك خال من اتوع وسوي التيذية   إطار أهداف التنمية املستدامة. وعلى وج  التحدياد، سريصاد التقريار 
ماان أهااداف التنميااة املسااتدامة( ومجيااع أ ااكال سااوي  1-2التقاادم احملاارت  ااو اقيااق مقصاادي القااااي علااى اتااوع )املقصااد 

حول ارتباا األمن الياذائي  االيال  مواضيعي   امن أهداف التنمية املستدامة(. كما أن  سيتامن أيا   2-2قصد التيذية )امل
إىل توسايع الن ااق ليشامل الككياز علاى  االتنمياة املساتدامة األخارى. ونظار  والتيذية بالتقدم احملرت   اقيق مقاصاد أهاداف 
املية إىل الشراكة التقليدية بو منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الادويل التيذية، انامت اليونيسيف ومنظمة الصحة الع

 للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العاملي،   إعداد هذا التقرير السنوي.
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وخالل حد  جان  ضمن ماؤنر منظماة األغذياة والزراعاة "القاااي علاى اتاوع ا أوجا  التاآتر العاملياة واإلقليمياة  -23
أباارت مااديرو الوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رومااا أ  اقيااق  ماان أهااداف التنميااة املسااتدامة،" 2يااة لتحقيااق االاادف والوطن

أماار ممكاان، بيااد أناا  يت لااب تعزيااز  2030هاادف اجملتمااع الاادويل الرامااي إىل القااااي علااى اتااوع وسااوي التيذيااة حبلااول عااام 
 العمل، مبا   ال  تيادة االستثمارات   الزراعة والتنمية الري ية املستدامة.

 
 التعاون في المجاالت المواضيعية

 
ا ال يتجازأ يشكل التعاو  حول اجملاالت املواضايعية ساواي بشا   مساائل نا ائة أو بنااي علاى طلاب األعاااي جازي   -24

من األنش ة املشككة للوكاالت اليت توجد مقارها   روما وحيد    عدد من اجملاالت على املساتويات العاملياة واإلقليمياة 
مباا   الا  اقياق لوكااالت الايت توجاد مقارهاا   روماا ل األوساع هادافاألوالوطنية. ويسهم التعاو  املواضيعي   موايماة 

 قائمة وافية لألنش ة املواضيعية املشككة. امللحق الثالثة. وإضافة إىل األمثلة الواردة أدناه، يعرص أهداف التنمية املستدام
 
لإلطار اللناةي  وأصدر العمل املشكك بش   اإلدماك املايل للوكاالت اليت توجد مقارها   روما املسودة النهائية -25

ماا صا  األمان الياذائي والتيذياة احملسانة،  الراماي إىل "اإلدمااك املاايل  للتعاو  باو الوكااالت الايت توجاد مقارهاا   روماا 
والتنمية الري ية وتوليد الدخل". ومن أجل تعزيز التعاو    ةال تعزيز اإلدماك املايل، ستعمل الوكاالت اليت توجاد مقارهاا 

الا    بلاد أو بلادين مان البلادا  الايت   روما من خالل عملية لتحديد القادرات واألولوياات الق رياة، وميكان أ  يكاو  
 ا لذل .اظى بالككيز، تدف اديد ن اق للتعاو  وإجياد برامج مشككة تبع  

 
ملشروع ال اقد واملهدر من األغذية، "تعمايم مباادرات وتقوم الوكاالت اليت توجد مقارها   روما بالتن يذ املشكك  -26

ا ااد ماان اخلسااائر اليذائيااة خلدمااة أصااحال ا ياااتات الصاايرية   مناااطق العجااز اليااذائي". وباادأت املرحلااة األوىل   عااام 
ة للادخل ، وعملات علاى اساو األمان الياذائي وال ارو املادر أوغناداو    بوركينافاسو ومجهورية الكونيو الدميقراطية 2014

الاايت ماادهتا  لبقااول. وباادأت املرحلااة الثانيااةوا للحبااول سالساال القيمااةر اليذائيااة بالنساابة لاادعم ماان خااالل ا ااد ماان اخلسااائ
. وسااككز علااى توساايع ن اااق ةموعااة املمارسااات لتيسااري ا صااول علااى املعااارف   ةااال 2017ساانوات   يوليو/نااوت  3

ا صاد والروابا بو أصحال املصلحة؛ ونشر نتائج االيال اخلساائر اليذائياة الايت ا د من اخلسائر اليذائية وإدارة ما بعد 
 أجريت خالل املرحلة األوىل؛ ودعم ت وير السياسات واالسكاتيجيات.

 
تقوم الوكاالت اليت توجد مقارها   روما بالتن يذ املشكك للنامج يستيرق مخاق  و  ةال القدرة على الصمود، -27

. وناول اللناامج كنادا، وهاذه أول مارة اصال فيهاا والصاومال والنيجرسنوات   ثالثة بلدا   مجهورية الكونيو الدميقراطية 
الساانوات للقيااام بعماال القاادرة علااى الصاامود. وبناااي علااى  ا   رومااا علااى نوياال مشااكك متعااددالوكاااالت الاايت توجااد مقارهاا

اإلطااار امل اااهيمي لتعزيااز القاادرة علااى الصاامود   ةااال األماان اليااذائي والتيذيااة، الااذي ا ااككت   وضااع  الوكاااالت الاايت 
غواتيماااال    ا، وبناااي علااى الاادروا املساات ادة   تعزيااز القاادرة علااى الصاامود ماان جتارتاا2015توجااد مقارهااا   رومااا عااام 

 ا متكامال تعل اجملتمعات احمللية الري ية أكثر قدرة على الصمود جتاه األتمات.وكينيا والنيجر، سيعتمد اللنامج ملج  
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مااا بااو بلاادا  اتنااول ووسااعت ن اقاا  ليشاامل جهااات  وكث اات الوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رومااا تعاوملااا   -28
تحدة، مبا   ال  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحادة للتعااو  على ن اق منظومة األمم امل ميسرة أخرى

، أقاماات الوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رومااا  ااراكة مااع برنااامج األماام 2017مااا بااو بلاادا  اتنااول. و  أوائاال عااام   
إجياااد ا لااول ألهااداف التنميااة املسااتدامة". نظااام املتحاادة اإلمنااائي إلطااالق "نظااام عاااملي لتبااادل ا لااول اإلمنائيااة"، يساامى "

ماا بيانهم بيياة  وتوفر هذه املنصة اإللككونية بيئة نكينية لشاركاي األمام املتحادة لنشار طلبااهتم وتباادل حلاوالم والتواصال  
 تعزيز فرو التعاو  بو بلدا  اتنول والتعاو  الثالثي.

 
الت الايت توجاد مقارهاا   روماا معنياة بسالسال للقيماة مراعياة نشئت ةموعة عمال تابعاة للوكااأع  2015و  عام  -29

ضاع إطاار مشاكك لسالسال القيماة املراعياة للتيذياة للتيذية، تسات يد مان سالسال القيماة القائماة بالنسابة لانعهج التيذياة، ووع 
، نظمات 2017الثالثة واألربعو للجنة األمان الياذائي العااملي. و  ماارا/ااار  الدورةوععرص خالل حد  خاو خالل 

خاااالل منتااادى األمااان الياااذائي والتيذياااة أتاحااات نشااار اإلطاااار علاااى ن ااااق واساااع  اإلنكنااات لةموعاااة العمااال مشااااورة عااا
 .2018طالقها   عام و جعت على إبداي مالحظات. وجيري ت وير دورة للتعليم اإللككو  ل ائدة املمارسو وسيتم إ

 
 تقديم الخدمات المؤسسية المشتركة

 
تبحااث الوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رومااا باسااتمرار عاان فاارو لزيااادة الك اااية وال عاليااة ماان خااالل اخلاادمات  -30

قائماة وافياة لألنشا ة اات  امللحاق الراباعاملؤسسية املشككة   املقار و  امليدا . وإضاافة إىل األمثلاة الاواردة أدنااه، يعارص 
 الصلة بتقدمي اخلدمات املؤسسية املشككة.

 
تالااات الوكااااالت الااايت توجاااد مقارهاااا   روماااا   مراحااال متبايناااة مااان تن ياااذ نظاااام إدارة القااادرة علاااى الصااامود  ماااا -31

يااد ماان عاان فاارو لزيااادة التعاااو . وجتااري مناقشااات خبصااوو مز  املساات يىالبحااث ا علااى ضااما  والتكيااف وسااتعمل مع اا
ما ص  إدارة األتمات واستمرار األعماال. وتشامل اجملااالت  ال رو لالتساق بو الوكاالت اليت توجد مقارها   روما  

 صنع القرار خالل األتمات وخلق فرو للتعاو  مثل استخدام مبا  الوكاالت كمواقع بديلة.و اللوتوكوالت املشككة 
 
املعلومااات واالتصااال التابعااة للوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رومااا ماان أجاال وضااع وتعاوناات إدارات تكنولوجيااا  -32

منصااة مشااككة لالتصااال هتاادف إىل إباارات مبادراهتااا التعاونيااة. وساايتم إطااالق موقااع إلكااكو  مشااكك للوكاااالت الاايت توجااد 
ملساتجدات عان املباادرات اتارياة، ا مقارها   روما قبل ملاية العام وسيسلا األضواي على األنش ة املشككة وسيقدم اخار

 الككيز على أوج  التآتر والتكامل اات الصلة بعمل الوكاالت اليت توجد مقارها   روما.مع 
 

 الطريق إلى األمام
 
يتما اى تعزيااز التعاااو  بااو الوكااالت الاايت توجااد مقارهااا   روماا مااع اتهااود املسااتمرة علاى ن اااق منظومااة األماام  -33

ة الك اية وال عالية واملسايلة. وتدعو عملية إصالح األمم املتحدة اليت بادأها األماو العاام لألمام املتحادة إىل املتحدة لزياد
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باعتبارهااا خ ااة  اااملة  2030 ااة التنميااة املسااتدامة لعااام التقوقااع، ماان خااالل الت كيااد علااى مقاصااد خكساار تعاااو  متااو و 
ماا صا  بنااي  بشاكل وثياق وجتماع اخلالات، وتعازت الانعهج املتكاملاة  ا ومتكاملة، حيث تعمل كياناات األمام املتحادة مع ا

وميكاااان للوكاااااالت الاااايت توجااااد مقارهااااا   رومااااا تبااااادل جتااااارل  ااااراكاهتا وأ  تعماااال كنمااااواك تهااااات أخاااارى  1القاااادرات.
لنهااااوص وتواصاااال الوكاااااالت الاااايت توجااااد مقارهااااا   رومااااا اا لتحقيااااق أهااااداف التنميااااة املسااااتدامة. صاااا  العماااال مع اااا مااااا  

باسااكاتيجيات وباارامج وأنشاا ة جدياادة تتسااق مااع والياهتااا وميزاهتااا النساابية ومااواطن قوهتااا املتمياازة، باالساات ادة ماان اخلاالات 
 واملهارات ال نية لكل وكالة، كوسيلة لزيادة ال عالية.

 
 اعتمااد حماددة، بادال مان داخال ساياقات واعكفت الوكاالت اليت توجد مقارها   روما ب مهية االلتزامات التعاونية -34

واعتااالت دراساااة التعااااو  باااو الوكااااالت الااايت توجاااد مقارهاااا   روماااا   مجياااع مراحااال دورة  "واحاااد يناساااب اتمياااع".ملاااج 
املشاروع / اللناامج مبثاباة عمال مشاكك رئيساي، حياث أ  التنسايق وأوجا  التاآتر باو الوكااالت الايت توجاد مقارهاا   روماا 

تعزيااز التنساايق خااالل مرحلااة التخ اايا إىل االضاا الع تااا   مرحلااة التخ اايا واللةااة. ويااؤدي  تكااو  أكثاار فعاليااة عنااد
مااا يتصاال بتن يااذ أهااداف التنميااة املسااتدامة. ويؤكااد الاا  التاازام الوكاااالت  وتن يااذ فعلااي، باخلصااوو،   جتميااع مااوارد فنيااة

ا، بدال ت ثري   نتائج أكثر اقيق، مما يتيح الا عملية التخ يا   ا   أقرل وقت ممكناليت توجد مقارها   روما بالعمل مع  
 جتديد التعاو .من ةرد 

 
 اااكلت أكااال فرصاااة عرضااات بشااا   التعااااو  باااو  2030أ  خ اااة عاااام  2016وأعلنااات الورقاااة املشاااككة لعاااام  -35

والصندوق الدويل للتنمياة الزراعياة  منظمة األغذية والزراعةا، اعكفت الوكاالت اليت توجد مقارها   روما. ومع املاي قعدم  
ا بيد  يي اخر. ولن تتحقق التنمياة املساتدامة يد  ا إىل جنب  يي، بيد أ  العمل ب   العمل جنب   وبرنامج األغذية العاملي

عن طريق العمل املنعزل والتزمت الوكاالت الايت توجاد مقارهاا   روماا بالقياام بادور حماوري   دعام تن ياذ الادول األعاااي 
 .2030خل ة التنمية املستدامة لعام 

  

                                                           
1  2017.pdf-june-qcpr-unds-on-report-https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/sg  

https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/sg-report-on-unds-qcpr-june-2017.pdf
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 المالحق
 

 التعاون على المستوى القطري واإلقليمي -الملحق األول 
 

 أفغانستان -1
 

تادعم منظمااة األغذيااة والزراعااة وبرنااامج األغذيااة العاااملي واليونيسايف جاادول أعمااال األماان اليااذائي والتيذيااة   أفيانسااتا  
األماان الياذائي والتياذوي املتعاادد الق اعاات. وينبياي أ  تقااوم منظماة األغذياة والزراعااة تادف رصاد التقاادم احملارت   إطاار 

بإعااداد تقرياار  ااامل بعنااوا  االسااتعراص االسااكاتيجي ألفيانسااتا  عاان حالااة القااااي  وبرنااامج األغذيااة العاااملي واليونيساايف
نقاباات األلباا  عية املساعدة ال نية بشا   إنشااي على اتوع. وتقدم منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزرا

   أفيانستا ، وحىت يومنا هذا، أنشئت مخق نقابات لأللبا .
 

وتشكك منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي   قيادة ةموعاة األمان الياذائي. وتعمال منظماة األغذياة والزراعاة 
مليااو  دوالر أمريكااي ل ائاادة ا كومااة بشاا    65ا علااى تصااميم قاارص يبلاا  حالي ااا والصااندوق الاادويل للتنميااة الزراعيااة مع اا

 تنافسية أصحال ا ياتات الصيرية.
 
 بوروندي -2
 

سااتقوم منظمااة األغذيااة والزراعااة وبرنااامج األغذيااة العاااملي بتن يااذ مشااروع لألماان اليااذائي يهاادف إىل اسااو األماان اليااذائي 
وتنميااة قاادرات املاازارعو أصااحال ا ياااتات  أصااول إنتاجيااة إجيااادوالقاادرة علااى الصاامود لاادى األساار الاااعي ة ماان خااالل 

وبرناامج األغذياة العااملي   تن ياذ مشاروع جتاري  إلدخاال ا لياب ضامن  الصيرية. و رع الصندوق الادويل للتنمياة الزراعياة
الصااندوق الاادويل للتنميااة الزراعيااة األبقااار للماازارعو وأنشاا  مراكااز تمااع ا ليااب. ويقااوم . وقاادم الوجبااات اليذائيااة املدرسااية

 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية.برنامج األغذية العاملي بشراي ا ليب الذي جتمع  مراكز مجع ا ليب اليت دعمها 
 
 بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية واألردن والوس ونيبال -3
 

  الزراعاة الصايرية الن ااق   البلادا  النامياة"،  "املبادرة بش   تنمية القدرات لتحسو إدارة االساتثمارات العاماة  سياق 
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة   وضع اخل ا الساريعة لتنمياة القادرات واتهاود  ارك كل من 

  ةااال التوعيااة اإلر ااادية الزراعيااة ماان خااالل إنشاااي أو اسااو تن يااذ ماادارا املاازارعو ا قليااة   إطااار مشاااريع املشااككة 
 الزراعية. االستثمار اليت ميوالا الصندوق الدويل للتنمية

 
 كمبوديا -4
 

اساتعراص منتصاف قياام ا كوماة بل مااات قت كل من منظماة األغذياة والزراعاة وبرناامج األغذياة العااملي، مان خاالل دعمه
بشاا   االسااكاتيجية الوطنياة لألماان اليااذائي والتيذيااة، علاى مجااع اسااتعراص منتصااف املادة بشاا   االسااكاتيجية الوطنيااة  املادة

تحديد األولوياات بيياة تكاوين أسااا مشاكك تمياع لوالر ية املستقبلية وعملية  اليل األوضاعمع لألمن اليذائي والتيذية 
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التاادخالت املتعلقااة باااألمن اليااذائي والتيذيااة بالنساابة للساانة القادمااة. ويتعاااو  الصااندوق الاادويل للتنميااة الزراعيااة وبرنااامج 
الاذي ميولا  الصاندوق الادويل  2برنامج اخلدمات الزراعياة املعنياة باالبتكاار والصامود واإلر ااداألغذية العاملي بش   مشروع 

  اك   اسااو تسااويق املنتجااات الزراعيااة احملليااة ومشاااركة أصااحال ا ياااتات الصاايرية للتنميااة الزراعيااة ماان أجاال اال ااك 
أنشاا ة التيذيااة املدرسااية باملنتجااات احملليااة. ولتكملااة أنشاا ة التيذيااة املدرسااية باملنتجااات احملليااة، ن ااذت منظمااة األغذيااة 

لناااامج األغذيااة العااااملي برناااامج للتيذياااة حيااث كاااا  ل "تشاااجيع ا اادائق املدرساااية مااان أجاال تيذياااة جيااادة"والزراعااة عملياااة 
أداة ا ماياااة االجتماعياااة  بشااا  املدرساااية. وإضاااافة إىل الااا ، تعاونااات منظماااة األغذياااة والزراعاااة وبرناااامج األغذياااة العااااملي 

ذياة اخلاصة باألمن اليذائي والتيذية. ويعمل كل من الصاندوق الادويل للتنمياة الزراعياة ومنظماة األغ املشككة بو الوكاالت
 ا على مشروع بش   التنمية الزراعية والتمكو االقتصادي.والزراعة حالي  

 
 تشاد -5
 

بعنااوا   تقااوم منظمااة األغذيااة والزراعااة ومنظمااة الصااحة العامليااة وبرنااامج األغذيااة العاااملي واليونيساايف بتن يااذ برنااامج مشااكك
ا عاان طريااق األساار األكثاار ضااع   "اإلنتاااك احمللااي للمكمااالت اليذائيااة املدعمااة". ويعاازت هااذا اللنااامج قاادرة الصاامود لاادى 

واسااتقرارها والوصااول إليهااا واسااتخدامها لألط ااال اات القيمااة التيذويااة العاليااة اسااو تااوافر املنتجااات اليذائيااة التكميليااة 
  هرا. 24أ هر و 6الذين تكاوح أعمارهم ما بو 

 
 جمهورية الكونغو الديمقراطية -6
 

اتقوم  ا للمازارعو مان أصاحال ا يااتات الصايرية ولسابل الوكاالت اليت توجد مقارها   روماا بتن ياذ مشااريع مشاككة دعم 
التحتية املنتجة  املعيشة القادرة على الصمود   حاالت األتمات املمتدة. ويركز برنامج األغذية العاملي على ت هيل البنيات

ووصاااوالم إىل األسااواق. وتركاااز منظماااة  واملوجهااة  اااو السااوق، فااااال عااان دعاام املااازارعو ماان أصاااحال ا يااااتات الصاايرية
األساسااية وتشااجيع تراعااة  وجتهيااز املنتجااات الزراعيااةاألغذيااة والزراعااة علااى ا صااول علااى املاادخالت واألصااول الزراعيااة، 

نااااو. ويعمااال الصاااندوق الااادويل للتنمياااة الزراعياااة علاااى تساااهيل الت هيااال املهااا  ملنظماااات مقاوماااة لتياااري املمراعياااة للتيذياااة و 
 املزارعو، وتعزيز حصوالم على اخلدمات االستشارية الزراعية والقروص الصيرية   األرياف.

 
 الجمهورية الدومينيكية -7
 

ماان أهااداف  2تشااكك منظمااة األغذيااة والزراعااة وبرنااامج األغذيااة العاااملي   دعاام عمليااة االسااتعراص االسااكاتيجي للهاادف 
. كماا تعمال 2030التنمية املستدامة الايت ستسااعد   تصاميم خ اة طرياق وطنياة لتحقياق القاااي علاى اتاوع حبلاول عاام 

   ا بش   السيادة واألمن اليذائي والتيذوي.د مؤخر  الوكالتا  بشكل مشكك على تن يذ القانو  الذي اعتم

                                                           
 .(ASPIREواإلر اد ) والصمود باالبتكار املعنية الزراعية اخلدمات برنامج  2
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 غواتيماال -8
 

ا ا و  ةال القدرة على الصمود، تسعى منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي إىل تعزيز التعااو  الاذي يتايح دعم 
وبرناامج األغذيااة العااملي عاان جهااود ا، ومنصاات تعاونيااة لتحسااو االتصااالت. وتبحااث منظماة األغذيااة والزراعااة ا معاازت  فني ا

تعاونيااة لتحسااو اقتصاااد صاايار منتجااي األغذيااة وتقويااة اإلنتاجيااة الزراعيااة بإجياااد عالقااة قويااة مااع قنااوات السااوق وسالساال 
ا ا ماااع منظماااات املااازارعو، وتقااادم أيا اااوبرناااامج األغذياااة العااااملي مع ااا الصاااندوق الااادويل للتنمياااة الزراعياااةعمااال يالقيماااة. و 
 أصحال ا ياتات الصيرية املساعدة ال نية من أجل تيادة اإلنتاك واسو النوعية. للمزارعو

 
 كينيا -9
 

تاادعم منظماااة األغذيااة والزراعاااة والصااندوق الااادويل للتنمياااة الزراعيااة وبرناااامج األغذيااة العااااملي املاازارعو أصاااحال ا يااااتات 
ماان انعاادام األماان الياذائي. ويساااعد اللنااامج اجملتمعااات احملليااة الصايرية   البلاادا   ااب  اتافااة   عمليااة االنتقاال املسااتدام 

، وق ع ا راجة الزراعية وتنويع احملاصيل وإنتااك العلاف على بناي وإدارة أحواص املياه، ونظم الري الصيرية، وأحواص تراعة
 وإدارة املراعي.

 
 الهند -10
 

الزراعيااة وبرنااامج األغذيااة العاااملي إىل تشااجيع ممارسااات تراعيااة منظمااة األغذيااة والزراعااة والصااندوق الاادويل للتنميااة  هتاادف
 مراعية للتيذية واسو املعارف واملمارسات التيذوية بو اجملموعات القبلية الاعي ة بص ة خاصة.

 
 العراق -11
 

وباعتبااار ا عاان التحلياال الشااامل لألماان اليااذائي واالشا ااة. تقرياار   منظمااة األغذيااة والزراعااة وبرنااامج األغذيااة العااامليأطلقاات 
دعماات منظمااة األغذيااة  موعااة األماان اليااذائي،جملبشااكل مشااكك منظمااة األغذيااة والزراعااة وبرنااامج األغذيااة العاااملي  قيااادة

وخ اة  2017عاام ل   العاراق والزراعة وبرنامج األغذياة العااملي اجملموعاة للتحااري لتقادمي نظارة عان االحتياجاات اإلنساانية
جئااو مااا صاا  التخ اايا للخ ااة اإلقليميااة لقاادرة الال . كمااا تتعاااو  الوكالتااا   2017االسااتجابة اإلنسااانية للعااراق لعااام 

على الصمود لاما  اإلدماك املستدام وال عاال لالجئاو الساوريو   اجملتماع املاايف وإقاماة التماسا  االجتمااعي. كماا 
وبرناااامج األغذياااة العااااملي اجملموعاااة   إعااادادها لنظااارة عااان االحتياجاااات اإلنساااانية وخ اااة  تااادعم منظماااة األغذياااة والزراعاااة

 .2018االستجابة اإلنسانية   العراق لعام 
 
 األردن ولبنان -12
 

تقااوم منظمااة األغذيااة والزراعااة والصااندوق الاادويل للتنميااة الزراعيااة وبرنااامج األغذيااة العاااملي بصااياغة اقااكاح مشااروع مشااكك 
" تعزيز سبل العيش والقدرة على الصمود تدف تاوفري األمان الياذائي   اجملتمعاات املااي ة ولالجئاو الساوريو    بش  

  األرد  ولبنا  من خالل التنمية الزراعية املستدامة".
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وع الصااندوق الاادويل للتنميااة الزراعيااة ماان أجاال تصااميم مشاار    لبنااا ، عملاات منظمااة األغذيااة والزراعااة بشااكل وثيااق مااع
 وتعماال منظمااة األغذيااة والزراعااة بشااكل وثيااق مااع برنااامج األغذيااة العاااملي ماان أجاال تنساايقلاادعم صاايار منتجااي األلبااا . 

، باإلضااافة إىل التعاااو  الوثيااق املسااتمر   قيادهتمااا القاادرة علااى الصاامودساابل املعيشااة الزراعيااة و ب براةهمااا املتبادلااة املتعلقااة
 بق اع األمن اليذائي.املشككة جملموعة العمل املعنية 

 
ق العمااال املعااا  بااااألمن الياااذائي ياااو  األرد ، تتشاااارك منظماااة األغذياااة والزراعاااة ماااع برناااامج األغذياااة العااااملي   رئاساااة فر 

األمن اليذائي. كما تقوم منظمة األغذية والزراعاة وبرناامج األغذياة العااملي ق اع ويشككا    قيادة ةموعة العمل املعنية ب
وت اااوص الصااندوق الاادويل  عمهمااا لبناااي القاادرات اات الصاالة بتحلياال ومجااع البيانااات املتعلقااة باااألمن اليااذائي.بتنساايق د

 للتنمية الزراعية مع منظمة األغذية والزراعة بش   إمكانية مشاركتها   مشروع التنمية الري ية للثروة ا يوانية.
 
 موزامبيق -13
 

تتعاو  منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي بش   برنامج "الدعم لإلسراع   
من أهداف التنمية  2ا للهدف الذي ين ذ ان  دعم   "من األهداف اإلمنائية لألل ية (ك) 1إحرات تقدم  و اقيق االدف 

امارأة   سان اإلتاال ولادى األط اال دو  سان  18 000لادى املستدامة. ويعمل هذا التدخل على اسو تنوع األغذية 
إضاا اي ال اابع املنهجااي علااى . وتعاوناات املنظماات الااثال    هاذا البلااد علاى مسااتوى باارامج خمتل اة، مبااا   الا  السانتْو 
 ، والتعاو  بو بلدا  اتنول.األمن اليذائي التصنيف املتكامل ملراحلاليل 

 
 ميانمار -14
 

ا بش   املسائل اات الصلة باألمن اليذائي والتيذية. ومناذ  اهر تعمل منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي مع  
 من مشاريع الصندوق املركزي ملواجهة ال وارئ.بتن يذ مشروعو  مع ا، قاما 2016أغس ق/ال 

 
 النيجر -15
 

املسااااعدة اليذائياااة مقابااال برناااامج األغذياااة العااااملي ب نشااا ة استصاااالح األراضاااي بواسااا ة   ةاااال التنمياااة الزراعياااة، يقاااوم 
األصااول، وتقااوم منظمااة األغذيااة والزراعااة والصااندوق الاادويل للتنميااة الزراعيااة باسااتكمال األنشاا ة ماان خااالل تقاادمي البااذور 

ماا صاا  التاادريب علااى املمارساات احملساانة لتعزيااز اإلنتاااك الزراعاي والرعااوي. كمااا قاماات منظمااة  واملشااورة ال نيااة   املعازتة
األغذيااة والزراعااة باسااتكمال أنشاا ة املساااعدة اليذائيااة مقاباال األصااول ماان خااالل تعزيااز إنتاجيااة األراضااي وتوتيااع املا ااية، 

الاايت يقااوم تااا الصااندوق الاادويل للتنميااة  علااى ن اااق صاايري، وتقويااة ساابل العاايش. وتشاامل التاادخالت الااري نظاام وتنميااة
أكشاااك لبيااع البااذور. و  إطااار مبااادرة الشااراي الزراعيااة بناااي الباات التحتيااة مثاال  ااق ال اارق والساادود الصاايرية ونظاام الااري و 

ويقوم  بش   التقنيات الزراعية واإلدارة،منظمة األغذية والزراعة دورات تدريبية احمللي من أصحال ا ياتات الصيرية، توفر 
برنااامج األغذيااة العاااملي بشااراي املنتجااات الزراعيااة لعملياتاا . وتقااوم عمليااة دعاام سالساال القيمااة اخلاصااة بالصااندوق الاادويل 

   للتنمية الزراعية بتسهيل هذه املبادرة.
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 نيجيريا -16
 

مااان اإلنتااااك الزراعاااي  ا علاااى مجاااع املسااااعدة اليذائياااة بااادعمتعمااال منظماااة األغذياااة والزراعاااة وبرناااامج األغذياااة العااااملي مع ااا
وتعجياااال اإلنتاااااك الزراعااااي  ألصااااحال ا ياااااتات الصاااايرية عاااان طريااااق املساااااعدة اليذائيااااة العينيااااة أو التحااااويالت النقديااااة،

 صحال ا ياتات الصيرية من خالل توفري البذور واألدوات واألمسدة، ولاواتم سابل العايش علاى ن ااق صايري. وتوصالتأل
ال اكات العج ااي بتولي اة مان املسااعدة اليذائياة والباذور وماادخالت ة مشاككة خاالل مان األسار املساتهدفة بصاور  76 000

منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العااملي بالقياادة املشاككة لق ااع األمان الياذائي الاذي اسات اع أخرى. كما قامت 
مليو   خ  مستهدف است ادوا من املساعدة اليذائية ودعم سابل   5.1ا من بو مليو   خ  تقريب   3.4أ  يصل إىل 

 كسب العيش.
 
 الفلبين -17
 

باااجمللق  ات قات منظماة األغذياة والزراعاة وبرناامج األغذياة العااملي علاى التعااو  بشا   أنشا ة خمتل اة للادعوة مثال االرتقااي
 تصلة باألمن اليذائي والتيذية.مالوط  للتيذية ليصبح ةلق األمن اليذائي والتيذية، ودعم قوانو تشريعية 

 
 السنغال -18
 

الري ياة  واجملتمعاات تعاو  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي من أجل تيادة اليذاي وأمان ماداخيل األسار
 .، الذي يقدم  برنامج األغذية العامليال قق ضد خماطرالت مو االست ادة من ت اع سبعة االف مزارع الاعي ة. واس

 
 الصومال -19
 

منظمااة األغذيااة والزراعااة وبرنااامج األغذيااة العاااملي التاادريب بشاا   تقنيااات ا صاااد الصااحيح واخلااز ، وتقاادم لصاايار  تقاادم
 ومعدات أخرى لتحسو حماصيلهم.  رانق املزارعو

 
 جنوب السودان -20
 

بنااي القادرة علاى الصامود عان طرياق خلاق  مشاروع ماا صا  وبرناامج األغذياة العااملي   تعاونات منظماة األغذياة والزراعاة
 تياادة القادرة علاى اساتيعال التياريات املناخياة  يهدف إىل اقياق الذي (BRACE II)املرحلة الثانية  -اسينهااألصول و 

والظااروف املناخيااة الشااديدة وتوقعهااا والتكيااف معهااا؛ وا ااد ماان االشا ااة جتاااه النزاعااات احملليااة ماان خااالل تيااادة التاااامن 
ياة منظماة األغذوالتماس  االجتماعي؛ وا د من فجاوات اتاوع واساو األمان الياذائي. و  إطاار اللناامج املشاكك باو 

، سااتقوم اإلنعاااش واالسااتقرار برنااامج األغذيااة العاااملي واليونيساايف وبرنااامج األماام املتحاادة اإلمنااائي بالنساابة إلطااارو  والزراعااة
برناامج األغذياة العااملي باساتعادة وتنوياع سابل عايش اجملتماع احمللاي، وتشاجيع احملاصايل املساتدامة منظمة األغذية والزراعة و 

برناامج منظماة األغذياة والزراعاة و . وتعمال ما باو اجملتمعاات احمللياة   ممارسات تقاسم وتدبري املوارديز وإنتاك املوا ي وتعز 
واستعمال منتجات هذا التحليل بانتظام بالنسبة التصنيف املتكامل ملراحل األمن اليذائي  بش   اليل مع ااألغذية العاملي 

برناامج األغذياة العااملي   قياادة ةموعاة األمان الياذائي ة والزراعاة و منظماة األغذياا اككت و لتحليل االساتجابة والتنسايق. 
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ماع الت شاي األخاري لادودة ا شاد   جناول الساودا ، تقاوم و . بعثاات تقيايم احملاصايل واألمان الياذائي السانوية وكذل   
خاادمات اإلر اااد، بينمااا يقااوم تقاادمي آلفااات و فعالااة لماان أجاال مكافحااة  تخ ياافالمنظمااة األغذيااة والزراعااة بوضااع تاادابري 

برنااامج األغذيااة العاااملي باادور تكميلااي   تااوفري األغذيااة للسااكا  املتاااررين بشاادة. وتسااهم باارامج برنااامج األغذيااة العاااملي 
لألسر املزارعة اليت تدعمها منظمة األغذية والزراعة،  محاية البذور   توفريلألغذية واملساعدة النقدية عل جنول السودا  

 ميكن ال ئات املعرضة النعدام األمن اليذائي من جتنب تناول خمزونات البذور خالل ال كات العج اي.مما 
 
 السودان -21
 

ا علاى تن ياذ مشاروع مشاكك للقادرة علاى برنامج األغذية العاملي واليونيسايف حالي اكل من منظمة األغذية والزراعة و  تعمل
الصمود يتناول اثار ال ياانات والصدمات النامجة عن ات اف علاى حالاة الصاحة والتيذياة لادى النسااي واألط اال. كماا 

برناااامج األغذياااة العااااملي بتن ياااذ مشاااروع اساااو ا الاااة التيذوياااة منظماااة األغذياااة والزراعاااة ومنظماااة الصاااحة العاملياااة و تقاااوم 
تادعيم األغذياة علاى ن ااق واساع وتقوياة املنااتل وإدخاال احملاصايل ات الااعي ة واحملروماة   الساودا  مان خاالل للمجتمع

 املدعومة بيولوجيا   اجملتمعات الري ية لتحسو حالة التيذية لدى ال ئات املستاع ة.
 
 سري النكا -22
 

بااادعم  3العااااملي واملعهاااد الااادويل لبحاااو  سياساااات األغذياااةبرناااامج األغذياااة و الصاااندوق الااادويل للتنمياااة الزراعياااة يقاااوم خااالاي 
اسكاتيجية مراعية للتيذية ضمن اخل ة االسكاتيجية الق رية للنامج األغذية العااملي. ويعمال الصاندوق الادويل للتنمياة الزراعياة 

برنااامج اليااذاي مقاباال األصااول الااذي وضااع  للمساات يدين ماان  ميكاان مااع برنااامج األغذيااة العاااملي بييااة وضااع إطااار حااول كيااف
برنامج األغذية العاملي االرتقااي لالسات ادة مان اللناامج الاذي ميولا  الصاندوق الادويل للتنمياة الزراعياة الاذي لا  صالة باألساواق 

 االستعراص الوط  لألمن اليذائي. برنامج األغذية العامليمنظمة األغذية والزراعة و الزراعية. كما تدعم 
 
 اليمن -23
 

برنامج األغذية العاملي برناامج تعزياز منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي و منظمة األغذية والزراعة و  ن ذت
القدرة على الصمود   املناطق الري ية   اليمن. وركز هذا اللنامج على تعزيز القدرة على الصمود لدى اجملتمعات الري ياة 

برنااامج األغذيااة العاااملي ومنظمااة األغذيااة والزراعااة القيااادة املشااككة جملموعااة األماان املتاا ثرة بااالنزاع. وتااوىل  الاايمنالاااعي ة   
تن ياذ برناامج تقيايم  ىعلا مع اااليذائي والزراعة. وقام برنامج األغذياة العااملي ومنظماة األغذياة والزراعاة واليونيسايف بالعمال 

ال وارئ، الذي سيساعد على تقدمي نظارة  ااملة عان حالاة األمان الياذائي والتيذياة   األمن اليذائي والتيذية   حاالت 
لااب ماان منظمااة األغذيااة والزراعااة وبرنااامج األغذيااة العاااملي املساااعدة   إعااادة إنشاااي خمتاالات السااالمة طع ا، الاايمن. وأخااري  

   اليذائية   عد  وا عديدة.

                                                           
 األغذية. سياسات لبحو  الدويل املعهد  3
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 زامبيا -24
 
 300 000برناامج األغذياة العااملي مان أجال اساتهداف و الصندوق الدويل للتنمية الزراعية والزراعة و منظمة األغذية تعاو  ت

من املزارعو أصاحال ا يااتات الصايرية. وتسااعد هاذه الشاراكة القارى الزراعياة املعزولاة علاى الوصاول إىل األساواق وتياادة 
ملي بشااراي البقااول ماان املاازارعو أصااحال ا ياااتات الصاايرية إنتاجيتهاا. وماان خااالل هااذا التعاااو ، يقااوم برنااامج األغذيااة العاا

توساايع التيذيااة املدرسااية باسااتعمال منتجااات حمليااة، بينمااا أدخلاات منظمااة األغذيااة والزراعااة مشااروع  السااتعماالا   برنااامج
راعيااة هااو   الصااندوق الاادويل للتنميااة الز ن اااق الزراعااة القائمااة علااى الصااو  لاادى املاازارعو أصااحال ا ياااتات الصاايرية و 

 لربا صيار املنتجو باألسواق الرئيسية. ك امو ليك  28طول   طريق املرحلة النهائية إلعادة ت هيل
 
 آسيا والمحيط الهادئ -25
 

  من قااة احملاايا االااادئ، تولاات منظمااة األغذيااة والزراعااة وبرنااامج األغذيااة العاااملي القيااادة املشااككة للمجموعااة اإلقليميااة 
ركاااز علاااى تعزياااز قااادرة التنسااايق واالساااتجابة لااادى ا كوماااات واجملتمعاااات احمللياااة ت يت  احملااايا االاااادئ الااالألمااان الياااذائي 

إر ااادات تقنياااة  اإلنسااانية. وتقاادم اجملموعااة ةوالوكاااالت اإلنسااانية للتصاادي النعاادام األماان اليااذائي ب عالياااة خااالل األتماا
 املبكر   من قة احمليا االادئ. لعملللحكومات واجملتمعات احمللية خالل صياغة خ ا اإلنذار املبكر وا

 
 الشرق األوسط وشمال أفريقيا -26
 

ومشلات الادورات التعاونيااة  تعاونات منظماة األغذياة والزراعاة وبرناامج األغذياة العااملي بشا   األسابوع العارا للتنمياة املساتدامة.
إدارة خ ار ات ااف   الصاومال والعالقاات املوجاودة باو األغذياة وامليااه والتنمياة وحماور اخل ار  حولتنظيم جلسات إعالمية 

بشا    4واالجتماعياة ليارا اسايا االقتصاادية اللجناةو  املناخي. كما تعااو  برناامج األغذياة العااملي ماع منظماة األغذياة والزراعاة
برنااامج ة خاصااة عاان األماان اليااذائي خااالل املنتاادى العاارا للتنميااة املسااتدامة   املياارل. وكمتابعااة الااذا االلتاازام، يساااهم دور 

بشا   افااق اقياق  االقتصادية واالجتماعياة ليارا اسايا اللجنةمنظمة األغذية والزراعة و املعد بقيادة األغذية العاملي   التقرير 
مااااان أهاااااداف التنمياااااة املساااااتدامة   املن قاااااة العربياااااة، و اااااارك   املشااااااورة النهائياااااة بشااااا   التقريااااار   باااااريوت    2االااااادف 

برنامج األغذية العااملي منظماة األغذياة والزراعاة   عملهاا ماع جامعاة الادول العربياة لتنظايم . كما يدعم 2017أغس ق/ال 
ا . وسيكو  برنامج األغذياة العااملي عااو  عة الدول العربية واألمم املتحدةبو جام بش   املياه االجتماع الق اعي الثالث عشر

النظم اليذائية املساتدامة ألمنااا غذائياة صاحي ة وتيذياة  منظمة األغذية والزراعة حول " الذي تتوىل قيادت   املنتدى اإلقليمي 
ااانة". وأساااهمت منظماااة األغذياااة والزراعاااة   مباااادرة بقياااادة برناااامج  األغذياااة العااااملي بشااا   الوجباااات املدرساااية وا ماياااة حمس 

   االجتماعية ل ائدة من قة الشرق األوسا ومشال أفريقيا.

                                                           
 .واالجتماعية ليرا اسيا االقتصادية اللجنة  4
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 نهج تجريبي متكامل بشأن األمن الغذائيأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى:  -27
 

املتكامال ملرفاق البيئاة العاملياة املتعلاق  الصندوق الدويل للتنمية الزراعياة بشا   الانهج التجاري مع تتعاو  منظمة األغذية والزراعة 
بااااألمن الياااذائي   أفريقياااا جناااول الصاااحراي الكااالى. ويهااادف الااانهج التجاااري  املتكامااال إىل تعزياااز االساااتدامة والقااادرة علاااى 

 وبوروناادي فاسااو ا )بوركينااابلااد   12مااا صاا  األماان اليااذائي ماان خااالل ضااما  خاادمات للاانظم اإليكولوجيااة    الصاامود  
   .(وأوغنداومجهورية تنزانيا املتحدة والسنيال وسواتيلند ونيجرييا وغانا وكينيا ومالوي والنيجر وبيا إثيو 
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 التعاون العالمي: الملحق الثاني
 

 األسواق الزراعيةالمتعلقة بمعلومات النظام  -1
 

وكانات  العشرينجملموعة  الزراعية باألسواق املتعلقة املعلومات نظامتتعاو  الوكاالت اليت توجد مقارها   روما بش   إطار 
لكاي  "بوضاع خياارات 2010 ثاا   نوفمل/تشارين ال العشرينالدولية العشر اليت كل ها ر ساي ةموعة من بو املنظمات 

لبحث كي ية خت يف وإدارة املخااطر املتصالة بتقلاب أساعار األغذياة وغريهاا مان السالع الزراعياة  العشرين ةموعةتنظر فيها 
، أطلقات 2011سلوك األسواق، و  ملاية امل اف محاية ال ئات األكثر هشا ة." و  عام  على  و أفال، دو  اريف

مشاااككة باااو الوكااااالت لتعزياااز  ااا افية ساااوق ، وهاااي منصاااة الزراعياااة باألساااواق املتعلقاااة املعلوماااات نظاااام العشااارين ةموعاااة
األغذياة وتنسايق السياساات   أوقاات األتمااة. ومناذ الا  ا او، كاا  الصااندوق الادويل للتنمياة الزراعياة وبرناامج األغذيااة 

الايت  الزراعياة باألساواق املتعلقاة املعلومااتاألعااي النش و على مستوى األمانة املشككة باو الوكااالت لنظاام  العاملي من
مسااعدة لتستاي ها منظمة األغذية والزراعة، و  حالة الصاندوق الادويل للتنمياة الزراعياة، مشال الادعم منحتاو للبحاو  ل

 انليات اليت تؤدي إىل تيادة تقلب أسعار األغذية. بش    اسو املعارف 
 
 لجنة األمن الغذائي العالمي -2
 

مقارهاااا   روماااا تاااوفري الااادعم املاااايل والتقااا  واملاااو  و ألماناااة تناااة األمااان ، واصااالت الوكااااالت الااايت توجاااد 2017  عاااام 
باعتبارهااا أدوات ماان أجاال التن يااذ املتكاماال ألهااداف  اليااذائي العاااملي، وتشااجيع منتجااات السياسااة الصااادرة عاان اللجنااة

مان خاالل  قارهاا   روماا بنشاااالتنمية املستدامة. و  إطاار تناة األمان الياذائي العااملي،  ااركت الوكااالت الايت توجاد م
العمل امل توحة العاوية، وفرق العمال التقنياة، واملشااورات غاري الرمسياة.  ةموعات، و ةاالستشاري ماعةجلستها العامة، وات

تناة األمان الياذائي العااملي. وباعتبارهاا أعاااي   وإضافة إىل ال ،  ااركت بقاوة   املناقشاات املتعلقاة بتوصايات تقيايم 
الوكااالت الايت توجاد مقارهاا   روماا املعا  بالتيذياة، ساامهت   ريق عمل اللجنة امل توح العاويةالعمل التق  التابع ل فريق

ظماات  مااا بااو الاادورات الاايت نع  العماال الثالثااة امل توحااة العاااوية بشاا   أحاادا  التيذيااة   رق  أعمااال فاا 2017  عااام 
( "تقيااايم أثاار السياساااات علااى دعااام بيئااات غذائياااة صااحية ونعظااام 2)"االسااتثمارات ماان أجااال نعظاام أغذياااة صااحية"؛  (1)

لجنااة األماان ( "االسااتثمارات   الاانعظم اليذائيااة للوقايااة ماان التقااز م". وخااالل الاادورة الرابعااة واألربعااو ل3)غذائيااة صااحية"؛ 
سااائل املواضاايعية   رومااا   تنظايم ونوياال أحادا  جانبيااة بشا   امل الياذائي العاااملي،  ااركت الوكاااالت الايت توجااد مقارهاا

 فريق اخللاي الرفيع املستوى املع  باألمن اليذائي والتيذية.   ال  تعميم التيذية وتيري املناو على ضوي توصيات مبا
 
 لجنة وضع المرأة -3
 

الوكاالت اليت توجد مقارها   روما بالدفع بعملياة التنسايق إلعاداد رساائل الادعوة الرئيساية اخلاصاة بالادورة السانوية قامت 
ساااايكو   2018للجناااة وضاااع املااارأة. وحياااث إ  املوضاااوع الاااذي سااايحظى باألولوياااة لااادى تناااة وضاااع املااارأة خاااالل عاااام 

، فقاد تادت الوكااالت الايت كاو النسااي وال تياات الري ياات""التحديات وال رو من أجال اقياق املسااواة باو اتنساو ون
ا الذا ا د . ووافقت الشبكة املشاككة باو الوكااالت املعنياة بااملرأة واملسااواة توجد مقارها   روما من تعزيز تعاوملا ااري  

ق عماال مشااكك بااو الوكاااالت بشاا   "التمكااو ياابااو اتنسااو علااى اقااكاح الوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رومااا بإنشاااي فر 
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، استاااف الصاندوق الادويل للتنمياة 2017االقتصادي للنساي وال تيات الري يات." و  انونة األخرية،   سابتمل/أيلول 
ساي الزراعية اجتماع فريق خلاي األمم املتحدة بش   " التحديات وال رو من أجل اقيق املساواة بو اتنسو ونكو الن

 هيئة األمم املتحدة للمرأة بالتعاو  مع الوكاالت اليت توجد مقارها   روما.وال تيات الري يات" الذي نظمت  
 
 األمن الغذائي المعنية ب ةالعالميمجموعة ال -4
 

وتادعم ةموعاات  الياذائي بااألمن املعنية العاملية اجملموعةتتشارك منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي   قيادة 
ا  ا مان خاالل تاوفريوق اعات األمن اليذائي على املستوى الق ري وتستجيب   الوقت املناسب وب عالياة لألتماات أساس 

بإرساال عادة بعثاات  الياذائي باألمن املعنية العاملية اجملموعة، قامت 2016املو  و وإدارة املعلومات والدعوة. وطوال عام 
وأفيانستا  ونيجرييا والعراق إما مللي الثيرات على مستوى املو  و أو لتوفري قدرات إضافية.  ةوسوري إىل جنول السودا 

بشاا    مع ااا، جتتمااع منظمااة األغذيااة والزراعااة وبرنااامج األغذيااة العاااملي اليااذائي باااألمن املعنيااة العامليااة اجملموعااةوماان خااالل 
التصنيف املتكامل ملراحل األمن اليذائي لتعزيز اليل األمن اليذائي علاى املساتوى الق اري والتقي اد باملعاايري بمسائل تتعلق 

 العاملياة اجملموعاةالتقنية. و  إطار جهود ترمي إىل اديد الثيرات   االستجابة ووضع إطار للةة واقعية مشككة، نظمت 
مشاااورات رفيعااة املسااتوى ل ائاادة البلاادا  األربعااة املعرضااة للمجاعااة وهااي الاايمن  وةموعااات التيذيااة اليااذائي باااألمن املعنيااة

والصااومال وجنااول السااودا  ونيجرييااا. ومشلاات االجتماعااات املواتيااة الااا مااو  ي اجملموعااة ماان البلاادا ، ومااو  ي اللنااامج 
 ي. ومشلت النتائج خ ا اللةة املشككةالرئيسيو من منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي واليونيسيف والشركا

 ا.لكل بلد اليت ن ذت ويتم رصدها حالي  
 
 مجموعة السبعة -5
 

 15-14قاماااات الوكااااااالت الاااااثال  بااااادعم العملياااااات التحااااااريية الجتمااااااع وتراي الزراعاااااة   ةموعاااااة السااااابعة )برغاااااامو، 
الساااابعة. وقاماااات منظماااة األغذيااااة والزراعااااة ، بناااااي علاااى طلااااب ماااان إي الياااا رئيسااااة ةموعاااة (2017أكتوبر/تشااارين األول 

وبرناامج األغذياة العااملي، باال اكاك ماع منظماة التعااو  والتنمياة   امليادا  االقتصاادي، الصندوق الدويل للتنمية الزراعياة و 
 بتوفري الدعم التق  جملموعة السبعة على  كل تقريرين م صلو بش   

الوكااالت الاثال  وقااموا  . و اارك ممثلاو  عان"واألمن اليذائي والتنمياة الري ياة واالجارةالزراعة " و ،"إدارة املخاطر الزراعية"
 بدور املختصو   اجتماعو لكبار املو  و الزراعيو جملموعة السبعة.

 
 مجموعة العشرين -6
 

خمتلف القااايا الايت مشلهاا الوكاالت اليت توجد مقارها   روما من خالل تبادل املعلومات وتنسيق املواقف بش   تعاونت 
يت يعااا  منهاااا لاالااوتراي الزراعااة وخ ااة العماال. وكث اات جهودهااا لل اات انتباااه ةموعااة العشاارين إىل اجملاعااة ا البيااا  الااوتاري

جنول السودا  وخماطر حدو  ةاعة   الصومال واليمن ومشال  ارق نيجريياا. وجارى اقياق االادف بصاورة ناجحاة و  
، خالل مؤنر ةموعة العشرين "عاك 2017ن إعال  ر ساي ةموعة العشرين. و  أبريل/نيسا  دمج ن  عن اجملاعة ضم

 القاااااي علاااى اتاااوع. مساااتقبل العااااك الري اااي"، أدىل رئااايق الصاااندوق الااادويل للتنمياااة الزراعياااة ببياااا  نياباااة عااان -واحاااد 
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ا وعلاى اساتعداد لادعم ا واحاد  با   تقاف صا    الوكاالت اليت توجد مقارها   روما، حياث  اد د علاى التازام هاذه الوكااالت
 ةموعة العشرين لتحقيق أكل ت ثري على أرص الواقع.

 
 اليوم الدولي للمرأة -7
 

حاد   الستااافة  إطار االحت ال باليوم الدويل للمرأة، تناوبت الوكاالت اليت توجد مقارها   روما على أسااا سانوي 
، استاافت الوكاالت 2017بارت يام بيانات رئيسية من كل وكالة، تلي  حلقة مناقشة. ولالحت ال تذه املناسبة   عام 

لتمكاو املارأة الري ياة  مع ا"لنستحث اخل ى  ا   مقر منظمة األغذية والزراعة بعنوا  ا مهم  اليت توجد مقارها   روما حدث  
ماان القااااي علااى اتااوع وال قاار". وحيااث إ  املوضااوع الااذي اختااري علااى ن اااق منظومااة األماام املتحاادة لالحت ااال باااليوم 

"، حيااث  2030( حبلااول عااام  50/50املاارأة   عاااك العماال املتيااري  تناصااف الكوكااب )  هااو " 2017الاادويل للماارأة عااام 
قبلية وأمثلاااة حماااددة مااان أعماااال الوكااااالت الااايت توجاااد مقارهاااا   روماااا لتساااخري سااالا ا اااد  الااااوي علاااى حلاااول مسااات

 وسالسل القيمة الزراعية والتنمية املستدامة. ما ص  النظم اليذائية اإلمكانات غري املستيلة للنساي الري يات  
 
 عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية -8
 

والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بتقادمي خارطاة طرياق لعقاد التيذياة وتقاوم الوكااالت ، قامت منظمة األغذية 2016  عام 
ا ماان ان  بوضاع االلتزامااات اخلاصاة بكاال وكالاة. ويعتاال تعااو  الوكاااالت الايت توجااد مقارهاا   رومااا   ةاال التيذيااة جازي  

مااع أصااحال املصاالحة انخاارين   املشاااورات الاايت  مع اااهااذه االلتزامااات. وأسااهمت الوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رومااا 
علاى  او جياد.  مع اععقدت من أجل اديد األنش ة اليت ينبيي اإلسراع تا   البلدا  وكيف ميكن تميع الشركاي العمل 

ة الدائمااة لجنااالوتعااد منظمااة األغذيااة والزراعااة والصااندوق الاادويل للتنميااة الزراعيااة وبرنااامج األغذيااة العاااملي ماان بااو أعااااي 
ا. وقامت الوكاالت اليت توجد مقارها   روما ومنظمة الصحة العاملية باملشاركة الذين سبق أ  أعلنوا التزاماهتم علن   لتيذيةل

 .2017  تنظيم ثالثة أحدا  بو الدورات بش   العقد خالل الدورة الرابعة واألربعو للجنة األمن اليذائي   عام 
 
 العالمياألغذية يوم  -9
 

" وععقاادت غذيااة والزراعااة أيا ااا أل"املناااو يتيااري، ا  أكتوبر/تشاارين األول بعنااوا    2016لعااام يااوم األغذيااة العاااملي ععقااد 
ا عل أرجاي العاك و  روما   مقر منظمة األغذية والزراعة. وكانت فحوى رسالة الوكاالت بلد   150أحدا    أكثر من 

ر سااااي العااااك والسااال ات احمللياااة واملنظماااات الدولياااة واجملتماااع املاااد  والق ااااع اخلااااو ومجياااع الااايت توجاااد مقارهاااا   روماااا ل
بييااة اقيااق أهااداف التنميااة املسااتدامة الاايت حااددها اجملتمااع  مع ااااملااواطنو أ  املناااو يتيااري، وجيااب التصاادي للجااوع وال قاار 

 نسيق.وة رسالة خاصة من قبل البابا فر كما جرت تال  الدويل.
 

االجارة مان خاالل االساتثمار   األمان الياذائي والتنمياة الري ياة.  مسا لة علاى معاتاة 2017لعاام يوم األغذية العااملي وركز 
فرنسايق، ورئايق مجهورياة  الباباا قداساة روماا، كاا  مان باو املشااركو   مقارهاا توجاد وإىل جانب ماديري الوكااالت الايت

ةموعاة السابعة، وامل اوص األوروا للزراعاة والتنمياة الري ياة ا وهاذه  اهادة علاى مدغشقر، ووتراي الزراعة   عادة دول مان 
 الروابا املهمة املوجودة بو األمن اليذائي والتنمية الري ية واالجرة.
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 المنتدى العالمي للبحوث الزراعية -10
 

ا إىل اللجناة املنتادى واناامت الوكالتاا  حالي اتشاركت منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية   إنشاي 
، ات اق الصاندوق 2003رتو. و  مذكرة ات ااق عاام التن يذية الدائمة للمنتدى العاملي للبحو  الزراعية بص ة وكالتو ميس  

اا دى العاااملي ا لعمليااات املنتااالاادويل للتنميااة الزراعيااة ومنظمااة األغذيااة والزراعااة علااى السااعي للمسااامهة   تقاادمي مااوارد دعم 
للبحاااو  الزراعياااة وعمااال أماناااة املنتااادى وتواصاااال  القياااام باااذل  حاااىت الوقااات ا اااايل. وستسااااعد املساااامهة ا الياااة ملنظماااة 
األغذياااة والزراعاااة والصاااندوق الااادويل للتنمياااة الزراعياااة   املنتااادى العااااملي للبحاااو  الزراعياااة   دعااام تن ياااذ املنتااادى خل تااا  

   وعمل    ةال االبتكار والبحث. 2021-2018املتوس ة األجل لل كة 
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 التعاون حول القضايا المواضيعية: الملحق الثالث
 

 تغير المناخ -1
 

املعا  بتياري املنااو التاابع للوكااالت الايت توجاد مقارهاا   روماا مارتو لبحاث إقاماة تعااو   اجتمع ال ريق العامل غاري الرمساي
بتن يااذ أحاادا   الوكااالت الاايت توجاد مقارهااا   روماا أوثاق بشاا   تياري املناااو علاى املسااتوى االساكاتيجي والااوط . وقاماات

ملعاتاة قادرة املازارعو للجناة األمان الياذائي العااملي األربعو الثانية واألربعو والثالثة و  توجانبية بصورة تعاونية خالل الدور 
 22أصااحال ا ياااتات الصاايرية واجملتمعااات الري يااة علااى الصاامود والتكيااف مااع اثااار تيااري املناااو. وخااالل مااؤنر األطااراف 

مسااتوى  ظمات أحادا  مشااككة بشا    العلاام مان أجاال خياارات التخ يااف والتكياف املسااتنرية؛ وممارساات التكيااف علاىنع 
وجعاال  - القااااي علااى ال قاار؛ والوفاااي بوعااود مااؤنر باااريقو اجملتمااع للحااد ماان خ اار الكااوار  وبناااي القاادرة علااى الصاامود 

األماان اليااذائي(. مساا لة نوياال املناااو مساا لة مهمااة   مااؤنر مااراكش؛ القااااي علااى اتااوع    اال مناااو متيااري )الزراعااة و 
تعتاازم الوكاااالت  23للهيئااة ال رعيااة. وبالنساابة ملااؤنر األطااراف  45و 44ت أحاادا  مشااككة إضااافية خااالل االجتماااع دمقعااو 

مااا صاا  اإلتااات التقاا ،  الاايت توجااد مقارهااا   رومااا تنظاايم ثالثااة أحاادا  عاان اسااتخدام األراضااي والتموياال والكبيااة. و 
دة مباادرات اات صالة باملناااو مباا   الا  برناامج الصاندوق الاادويل بشا   عا تتعااو  الوكااالت الايت توجاد مقارهاا   رومااا

ل ائااادة  للتنمياااة الزراعياااة بشااا   التااا قلم ماااع تراعاااة أصاااحال ا يااااتات الصااايرية،   بااانيالديش وكينياااا، ووضاااع مقكحاااات
توجاد مقارهاا    صندوق األخار للمناو ل ائدة غانا واألراضاي ال لسا ينية مان باو مجلاة أماور. وتتعااو  الوكااالت الايتال

روما بش   ت عيل مبادرة التوق اع والتحم ال وإعاادة التشاكيل الايت أطلقهاا األماو العاام لألمام املتحادة. ويتايح التعااو  بشا   
تقاسااام املاااوارد ل ائااادة مجياااع  البياناااات واملعلوماااات مثااال نظااام املعلوماااات اتيرافياااة ورصاااد األرص والتحليااال املشاااكك للمنااااو

 يت توجد مقارها   روما.أعااي الوكاالت ال
 
 المبكر العمل - اإلنذار المبكر -2
 

اخلاو مبنظمة األغذية والزراعة ونظم اإلنذار املؤسسي الداخلية للنامج األغذياة املبكر العمل  –يقوم نظام اإلنذار املبكر 
العاملي بكمجة اخل ر واإلنذار إىل أعمال استباقية للحد من أثر األحدا  الكارثية اخلاصة. وكال النظامو يسمحا  بتيذية 

ياال اإلنااذار املبكاار للجنااة الدائمااة املشااككة بااو الياال املخاااطر واإلنااذار املبكاار املشااكك بااو الوكاااالت. وبوجاا  خاااو، ال
 .(EWEAR)الوكاالت واليل االستعداد للعمل املبكر 

 
 التن يذيااةجاارايات اإلالشااركاي   اجملااال اإلنسااا  واإلمنااائي إىل مبااادرة وعلااى الصااعيد العاااملي، انااامت ةموعااة واسااعة ماان 

تاوىل قيادهتاا منظماة األغذياة والزراعاة التعااو  وتباادل املعلوماات تاملوحادة الايت اإلجرايات التن يذية املوحدة. وتشمل عملية 
جرايات التن يذياة إللمع كل من برنامج األغذية العاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية. وتتجلى إحدى النتائج الرئيسية 

   .التخلية النينيو العاملية املشككة بو الوكا املوحدة حىت ان    إنشاي



23 CL 158/9 

برناامج األغذياة العااملي و اركاي اخارو  علاى إنشااي نعظام اإلناذار وعلى املستوى الق ري، تتعاو  منظمة األغذية والزراعاة و 
علااى املسااتوى املياادا . وهتاادف اخل ااا الق ريااة إىل تسااخري املعلومااات الاايت يعاادها الياال هشا ااة  العماال املبكاار -املبكاار

  العمال املبكار  -نظام اإلناذار املبكار  أقاماألوضاع الصادر عن برنامج األغذية العاملي، إ  وجدت. فعلى سبيل املثال، 
خرائ هااا التابعااة للنااامج األغذيااة العاااملي بييااة تقاساام السااودا   ااراكة مااع الوحاادة احملليااة لتحلياال هشا ااة األوضاااع ورساام 

 ا إلقامة نظام إنذار مبكر بش   ات اف   البلد.بالذرة البيااي والدخن ا وكا  هذا أساسي   ةأسعار السوق اخلاص
 

االاالل األمحار كما تتعاو  منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذياة العااملي ماع االاااد الادويل تمعياات الصاليب األمحار و 
  املبكار  العمالومثة مثال حديث وهي خ ا  املبكر العملعلى املستوى الق ري بش   مشيالت اإلنذار املبكر وخ ا 

 .بش   ات اف واألعاصري من قة احمليا االادئ ال رعية
 
 اإلدماج المالي -3
 

عمليات الزراعة التعاقدية املسؤولة وتعزيز األطار  لتعزيز مع اوالصندوق الدويل للتنمية الزراعية منظمة األغذية والزراعة تعمل 
القانونيااة والسياساااتية اات الصاالة وماان س اسااو السااوق واإلدماااك املااايل ألصااحال ا ياااتات الصاايرية   سالساال القيمااة 

ف هاذه الشاراكة إىل بنااي القادرات   ةاال اخلادمات املالياة الري ياة. وهتادتعاوناا  ضامن إطاار  اراكة يالزراعية. كما أملما 
مركاز تعلايم اخلادمات اسو بناي القدرات   ةال اخلدمات املالية الري ية. وبعاد الا  تنشار املعاارف املكتسابة عان طرياق 

 منظمة األغذية والزراعة.، وهي منصة إلككونية مدعومة تديرها املالية الري ية
 
 الفاقد والمهدر من األغذية -4
 

ا حول "تعااو  الوكاالت اليت توجد مقارها   روما، نظمت الوكاالت الثال  حدث  باالستناد إىل جهود التعاو  اليت تبذالا 
الصاندوق الادويل للتنمياة ما ص  ا اد مان ال اقاد واملهادر مان األغذياة" استاااف   الوكاالت اليت توجد مقارها   روما  

ال اقااد واملهاادر ماان األغذيااة الاايت وساالا ا ااد  الاااوي علااى ةاااالت األنشاا ة املتعلقااة ب. 2017الزراعيااة   ساابتمل/أيلول 
ا مان عملياات التعااو  املاضاية واتارياة للوكااالت الايت النتاائج والادروا املسات ادة ان الق ا موقاد  الوكااالت؛ تقوم تا خمتلاف 

مشاككة تهاود تعاوملاا   املساتقبل مان أجال ا اد  ةر يا دوحاد  توجد مقارها   روما   ةال ال اقد واملهادر مان األغذياة؛ 
 من ال اقد واملهدر من األغذية.

 
 المساواة بين الجنسين -5
 

الصااندوق توجااد مقارهااا   رومااا علااى أساااا ساانوي مااع رئاسااة يتناااول ال ريااق املعاا  باملسااائل اتنسااانية للوكاااالت الاايت 
ا توجااد مقارهااا   رومااا أحااداث  . وياانظم ال ريااق املعاا  باملسااائل اتنسااانية للوكاااالت الاايت 2017الاادويل للتنميااة الزراعيااة لعااام 

عاادم  بشاا   نكااو املاارأة   سااياق األماان اليااذائي والتيذيااة" ومبااادرة "العاااملي خاصااة، مثاال "منتاادى تنااة األماان اليااذائي 
. وعقااب ا ااد  الرفيااع والتيذيااة والزراعااة املسااتدامة"أحااد  اقيااق املساااواة بااو اتنسااو ماان أجاال األماان اليااذائي إمهااال 

ا توجاد مقارهااا   رومااالوكااالت الايت املساتوى بشا   النسااي الري ياات، قاادمت  ا إىل االاااد األوروا بشاا   ا مشاكك  مقكح 
ج جنسانية اويلية   ةال األمان الياذائي والتيذياة. كماا تادعم األفرقاة املعنياة بالشاؤو  اتنساانية ا للوكااالت الايت لتابعاة ملع
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النامام إىل مبادرات تنمية القدرات املستهدفة، مثل تلا  املباادرات لتوجد مقارها   روما مشاركة الزمالي من منظماهتم 
توجااد مقارهااا   رومااا باادورها بااإجراي اسااتعراص الوكاااالت الاايت . وقاماات "ا ماان النشاااايوم اا 16" الاايت تااتم خااالل ا ااد 

سياساة ةلاق قرا  بش   التن يذ والنتائج املستمدة من خ ة العمال علاى ن ااق منظوماة األمام املتحادة مان أجال تن ياذ لأل
 الر ساي التن يذيو   منظومة األمم املتحدة بش   املساواة بو اتنسو ونكو املرأة.

 
 االبتكارات ونُظم االبتكارات الزراعية -6
 

الصاااندوق الااادويل للتنمياااة الزراعياااة علاااى تعزياااز قااادرات البلااادا  األعاااااي   ةاااال نعظااام والزراعاااة و تتعااااو  منظماااة األغذياااة 
االبتكارات الزراعية. وهناك مشاريع مقكحات مشككة لنعظم االبتكارات الزراعية لصاحل ال قراي   بلدين من بلدا  أمريكاا 

 الالتينية جيري إعدادها.
 
 دعم االستثمار -7
 

الصاااندوق الااادويل للتنمياااة الزراعياااة، وتعزياااز منظماااة األغذياااة والزراعاااة صاااياغة وتن ياااذ الااالامج واملشااااريع الااايت ميوالاااا تااادعم 
ا(، نت صياغة  هر   18) 2017-2016التخ يف من حدة ال قر، واقيق األمن اليذائي والتنمية الري ية. وخالل ال كة 

الصااندوق الاادويل للتنميااة الزراعيااة مببلاا  إمجااايل ا ةلااق ووافااق عليهااا الحق اامنظمااة األغذيااة والزراعااة ا مبساااعدة مشااروع   12
وموريتانيااا والوا وكااوت دي ااوار واالنااد وقريغيزسااتا  مليااار دوالر أمريكااي. ومشلاات البلاادا  املساات يدة األرجنتااو  0.6قاادره 

وبليااز وبوركينااا باانن . ويتواصاال دعاام مهاام لتصااميم املشاااريع   وتمبااابويوفيياات نااام وتونيااا ورواناادا واتباال األسااود والنيجاار 
 وأوتبكستا . ومايلومدغشقر فاسو ومجهورية أفريقيا الوس ى وغابو  وغينيا 

 
املتوسااا ة األجااال وعملياااات  منظماااة األغذياااة والزراعاااة الااادعم للحكوماااات باخلصاااوو بشااا   عملياااات االساااتعراصوتقااادم 

الصاندوق الادويل األغذياة والزراعاة و الصندوق الادويل للتنمياة الزراعياة. وتعاونات منظماة استعراص إتات املشاريع اليت ميوالا 
ملياو  دوالر أمريكاي( لتحساو أداي تن ياذ حاوايل  2.5للتنمية الزراعية بش   مبادرة تنمياة القادرات )منحاة مشاككة بقيماة 

ولتنمياة القادرات علاى املساتوى الق اري    5الصاندوق الادويل للتنمياة الزراعياة   مثانياة بلادا  ضاعي ة عشرة مشااريع ميوالاا
عزياااز ، وت اااوير سالسااال القيماااة والتخ ااايا للمشااااريع والرصاااد والتقيااايم، وتةااااالت مثااال تن ياااذ مااادارا املااازارعو ا قلياااة

تعاونيااات املاازارعو/ الصاايادين. وقااام الصااندوق الاادويل للتنميااة الزراعيااة ومنظمااة األغذيااة والزراعااة بإعااداد معااارف مشااككة 
بشااا   كي ياااة اساااو العملياااات وتياااادة االساااتثمارات. وتواصااال منظماااة األغذياااة  اخلااالاتلسلسااالة االساااتثمار بيياااة تباااادل 

ماا صا  جهاود اساو النوعياة مان خاالل اساتعراص  اعياة توسايع ن ااق تعاوملماا  والزراعة والصندوق الدويل للتنمياة الزر 
قباال تقاادميها لتحصاال علااى مشاااريع مقكحااات )قااروص وماانح(، واالسااكاتيجيات الق ريااة والتحلاايالت االقتصااادية واملاليااة، 

   موافقة اجمللق.

                                                           
 بوروندي، ومجهورية الكونيو، ومجهورية الكونيو الدميقراطية، وإرترييا، ومصر، واألرد ، والوا ونيبال.  5
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 التغذية -8
 

بصا ة دورياة لتحقياق تقادم   ةااالت العمال  للوكاالت اليت توجد مقارها   رومااق العمل املع  بتعميم التيذية التابع يفر  اجتمع
( الادعوة والتوعياة بشا   التخ ايا لالساتثمار 1وجارى ادياد ثالثاة ةااالت عمال  ) املشكك على الصعيدين اإلقليمي والق ري.

املشاريع/اللامج/السياسااات املراعيااة للتيذيااة، والتن يااذ والرصااد مااا صاا  تصااميم  ( بناااي القاادرات  2) ؛  الزارعااة املراعيااة للتيذيااة
 الدعم التشييلي لتصميم اسكاتيجية املشروع/البلد، والتن يذ واإل راف والرصد والتقييم.و ( 3) ؛والتقييم

 
 االشراء من األفريقيين من أجل أفريقي الشراء من أجل التقدم/ -9
 

ومنظماة األغذياة والزراعاة، ن اذت   برناامج األغذياة العااملي هي مبادرة مشككة بو الشراي من األفريقيو من أجل أفريقيا 
 ا تذا اللنامج واناامتا إىل صاياغة. وأبدت كينيا وغامبيا اهتمام  والسنيال مخسة بلدا   إثيوبيا ومالوي وموتامبيق والنيجر

تنميااة قاادرة  خااالل املرحلااة الثانيااة. وتتااوىل منظمااة األغذيااة والزراعااة مسااؤوليةاألفااريقيو ماان أجاال أفريقيااا مبااادرة الشااراي ماان 
اإلنتاااك والتسااويق ماان خااالل التاادريب وتوتيااع املاادخالت، فاااال عاان خاادمات اإلر اااد. ويتااوىل برنااامج األغذيااة العاااملي 

عملياة املناولاة بعاد ا صااد. وأساهمت املرحلاة املزارعو   مسؤولية  راي األغذية والتيذية املدرسية وكذل  دعم منظمات 
  التعزيز اتزئي للعمليات امليدانية، و جعت  2017إىل يونيو/حزيرا   2014الثانية اليت استمرت من يناير/كانو  الثا  

، خاالل املرحلاة التعلم وأنش ة التباادل، وعازتت ا اوار بشا   السياساات، وطاورت عنصار الرصاد والتقيايم. وبصا ة خاصاة
قااادرات ا كوماااات علاااى القياااام  جااارى ت اااويرالثانياااة  ااااركت ا كوماااات بنشااااا   تن ياااذ املشاااروع والرقاباااة عليااا . كماااا 

ماان قباال دورات تدريبيااة نظمتهااا مبااادرة الشااراي ماان األفارقااة ألجاال أفريقيااا وأحاادا  تبااادل  باملشااكيات اليذائيااة املؤسسااية
التيذياااة املدرساااية   أطااار السياساااة العاماااة الوطنياااة اخلاصاااة ب األفاااريقيو مااان أجااال أفريقياااادرك ملاااج الشاااراي مااان املعاااارف، وأع 

 .وغامبيا وكينياموتامبيق وإثيوبيا و السنيال النيجر و باملنتجات احمللية أو ا ماية االجتماعية وامليزانيات   
 
 عمالة الشباب الريفي والهجرة -10
 

للشااابات  والصااندوق الاادويل للتنميااة الزراعيااة بشاا   تعزيااز فاارو العماال الالئااق   الرياافتعاوناات منظمااة األغذيااة والزراعااة 
والشابا ، مباا   الا  التصادي للهجاارة مان الرياف وتعزياز االساتخدام الناااجع للتحاويالت املالياة. وتتعااو  منظماة األغذيااة 

( بييااة Youth Caribe projectلكاااري  )والزراعااة والصااندوق الاادويل للتنميااة الزراعيااة بشاا   مشااروع الشاابال   من قااة ا
برنااامج األغذيااة العاااملي  ا إىل جنااب مااعب ااتعزيااز فاارو العماال الالئااق   الريااف. كمااا عملاات منظمااة األغذيااة والزراعااة جن

  قوة العمل الري ية   تونق. وباملثل، قامت الوكاالت اليت توجد مقارها   روما للمساعدة على إدماك الشبال العاطل 
( تنميااة معااارف ومهااارات ومواهااب الشاابال ماان أجاال املزيااد ماان األماان اليااذائي 1)بإعااداد منتجااات معرفيااة مشااككة مثاال 

( روابا حيوية بو العااك الري اي وا ااري مان أجال 3)( الشبال والزراعة  اديات رئيسية وحلول ملموسة، 2)والتيذية؛ 
العمل الالئق   الريف. كما أسهم الصندوق الدويل للتنمية الزراعية   اجتماع اخللاي بش   الشبال الري ي الاذين تاكاوح 

   سنة الذي نظمت  منظمة األغذية والزراعة. 17و 15أعمارهم ما بو 

http://www.fao.org/rural-employment/resources/detail/en/c/340464/
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 الحماية االجتماعية -11
 

جهااود منظمااة األغذيااة والزراعااة والصااندوق الاادويل للتنميااة الزراعيااة وبرنااامج األغذيااة العاااملي و ااركاي اخاارين ماان تاااافرت 
أجاال خلااق إطااار للمااوارد لتصااميم وتن يااذ وتوساايع ن اااق باارامج التيذيااة املدرسااية باملنتجااات احملليااة الاايت تقودهااا ا كومااة. 

العاملي عاوين أساسيو   ةلق التعااو  باو الوكااالت   ةاال ا ماياة وتعتل منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية 
االجتماعيااة. وسااامهت كلتااا الوكااالتو   املااؤنر الاادويل للحمايااة االجتماعيااة   سااياقات االشا ااة والتشاارد القسااري. كمااا 

ئمة و/أو النا ئة استجابة لألتمات تتعاو  الوكالتا  على الصعيد الق ري من أجل تعزيز دور نعظم ا ماية االجتماعية القا
 )مثال ليسوتو والصومال وبلدا  أخرى(.

 
 برنامج الزراعة المدارية -12
 

منظمااة األغذيااة والزراعااة وبرنااامج األغذيااة العاااملي  ااريكا    أمانااة برنااامج الزراعااة املداريااة، ويسااهما    ت ااوير القاادرات 
،  اركت منظماة األغذياة والزراعاة والصاندوق الادويل 2017املدارية. و  عام الوطنية   ةال االبتكار الزراعي   املناطق 

للتنميااة الزراعيااة   تاادريب بقيااادة برنااامج الزراعااة املداريااة ماان أجاال خلااق منصااة لتبااادل املعلومااات عاان املنشااورات املتعلقااة 
أجااال تعزياااز تباااادل املعاااارف والاااتعلم (. وصااامم نظاااام املعلوماااات هاااذا مااان TAPipediaبالزراعاااة املدارياااة بعناااوا  تابيبياااديا )

 وتيسري دعم قدرة ت وير نعظم االبتكار الزراعي.
 
 االستجابة اإلنسانية )الصحة والتغذية( -13
 

ا على وضع برناامج لالساتجابة املتكاملاة   حااالت ال اوارئ   تعمل منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي مع  
الااا  جناااول الساااودا  والصاااومال. و  جناااول الساااودا ، تتعااااو  الوكالتاااا  بشااا   االساااتجابة عااادد مااان البلااادا ، مباااا   

 االت ال وارئ؛ واألمن اليذائي ومعلومات التيذية والتحليل؛ وبناي قدرة اجملتمعات احمللية على الصامود. وقامات منظماة 
لالحتياجااات   بعااى أكثاار املناااطق معاناااة ماان األغذيااة والزراعااة وبرنااامج األغذيااة العاااملي بااإجراي عمليااات تقياايم مشااككة 

انعااادام األمااان الياااذائي والنزاعاااات   البلاااد. وجااارى أخاااذ أوجااا  التاااآتر   االعتباااار خاااالل اساااتهداف املسااات يدين   إطاااار 
برنامج منظمة األغذية والزراعة بشا   االساتجابة لسابل العايش   حااالت ال اوارئ. و  إطاار ال رياق العامال املشاكك باو 
اجملموعاااات بشااا   األمااان الياااذائي والتيذياااة الاااذي تشاااكك   استااااافت  ةموعاااات األمااان الياااذائي والتيذياااة علاااى الصاااعيد 
العاملي، يتعاو  برنامج األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة علاى دعام التنسايق باو اجملموعاات بيياة تشاجيع اساتجابة 

 ة والدعوة خل ة مراعية للتيذية داخل السياقات اإلنسانية.إنسانية متكاملة من أجل تيادة نواتج التيذي
 
 ثروة الحيوانيةالتحالف العالمي لل -14
 

قام الصندوق الادويل للتنمياة الزراعياة ومنظماة األغذياة والزراعاة بادعم وضاع اساكاتيجية للادعوة وإعاداد عادد مان املاذكرات 
اإلعالميااة بشاا   مسااائل مواضاايعية مثاال الرعااي والتيذيااة واأليااام األلااف األوىل، وطاااعو  اجملااكات الصاايرية ورعايااة ا يااوا . 

دوق الدويل للتنمية الزراعية من الناحية املالية والتقنية   إعداد "دليل االساتثمار   وتساهم منظمة األغذية والزراعة والصن
  ".الثروة ا يوانية
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 واألمراض الحيوانية المصدر( 3اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )حاالت الطوارئ من المستوى  -15
 

إىل جاناااب منظماااات أخااارى   األمااام املتحااادة مااان خاااالل تتعااااو  منظماااة األغذياااة والزراعاااة وبرناااامج األغذياااة العااااملي، 
مبااادرات خمتل ااة لتعزيااز قاادرة منظومااة األماام املتحاادة خااالل حاااالت ال ااوارئ الصااحية، مثاال إجاارايات ت عياال املسااتوى 

ويقااود برنااامج األغذيااة  مااا صاا  األحاادا  املرتب ااة باا مراص معديااة. الثالااث للجنااة الدائمااة املشااككة بااو الوكاااالت  
ملي  بكة سالسل التوريد املعنية باألوبئة، اليت تشكك منظمة األغذية والزراعة   عاويتها، وهي مبادرة عاملية ترمي العا

   ةاال الصاحة العاماة إىل إنشاي  بكة عاملياة للتورياد وا  اال عليهاا مان أجال التصادي  ااالت ال اوارئ االساتثنائية
 .اليت تثري القلق على الصعيد الدويل
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 الملحق الرابع ـ الخدمات المؤسسية المشتركة للوكاالت التي توجد مقارها في روما
 
 تقديرات االنفجارات -1
 

، قااام برنااامج األغذيااة العاااملي بتقااديرات لالن جااارات علااى الصااعيد العاااملي، مبااا   الاا  2017قباال  ااهر أغساا ق/ال 
اخلدماة علاى أسااا اساكداد التكل اة، وسااعدت علاى ضاما  أ  للوكاالت اليت توجد مقارها   روماا. وجارى تقادمي هاذه 

تكاو  مبااا  األماام املتحاادة   ما من ماان ةموعااة واسااعة مان االجمااات. وكااا  هناااك تنسايق وتعاااو  قااوي   املياادا ، ومثااة 
 استعداد الختاا إجرايات لدعم املو  و   امليدا  وإحالتهم إىل أماكن امنة عند حدو  حاالت طوارئ.

 
 التعاون بشأن استمرارية األعمال/التعافي من الكوارث -2
 
ضعت الصيية النهاية ملذكرة ت اهم بو منظمة األغذية والزراعة والصندوق الادويل للتنمياة الزراعياة بشا   األسااا لتباادل وع 

وياتم تن ياذ االيكال  .2016الكتيبات اخلاصة باستمرارية األعمال/التعا  من الكاوار  وجارى التوقياع عليهاا   أواخار عاام 
اتدياااد للصاااندوق الااادويل للتنمياااة الزراعياااة بشااا   اساااتمرارية األعماااال ان  بنجااااح داخااال مركاااز بياناااات منظماااة األغذياااة 

ا وضاااع املرافاااق املتبادلاااة اخلاصاااة باساااتمرارية األعمال/التعاااا  مااان الكاااوار  اخلاصاااة مبنظماااة األغذياااة والزراعاااة، وجياااري حالي ااا
. وقااد بلياات مااذكرة 2018ا مركااز بيانااات الصااندوق الاادويل للتنميااة الزراعيااة وينبيااي إكماالااا عااام والزراعااة الاايت يستاااي ه

الت اهم امللمة بو الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذياة العااملي الستااافة مواقاع اساتمرارية األعماال / التعاا  
 من الكوار  املرحلة األخرية من اإلتات.

 
 ةالمشتريات المشتركفريق  -3
 

التاا مو الصااحي للمااو  و، وخاادمات مصاارف اإليااداع علااى الصااعيد  2017تشاامل املشااكيات املشااككة األساسااية لعااام 
ا تن يذ العديد مان املناقصاات املشاككة أو إكماالاا، مباا   الا  اإلجاالي ال ا ، العاملي، والكهرباي واليات. كما جيري حالي  

واالت البيع، والت مو الصحي، واالستشارات املالية / الوصي العاملي. وتشارك الوكااالت الايت (، Adobe) وبرنامج أدول
توجااد مقارهااا   رومااا بنشاااا   مجيااع املبااادرات وأفرقااة العماال ومشاااريع  اابكة املشااكيات التابعااة للجنااة اإلداريااة الرفيعااة 

املمارسااات اتياادة واملوايمااة بااو القواعااد واإلجاارايات ماان أجاال تعزيااز التعاااو  بااو الوكاااالت وتقاساام املعااارف و  املسااتوى
 والت وير امله  للمو  و.

 
 أمن المقار الرئيسية -4
 

على مدى السنوات املاضية، قامت الوحدات األمنية للوكاالت اليت توجد مقارهاا   روماا بت اوير  اراكة قوياة، خاصاة   
الدعم خالل املؤنرات الكبرية مثل ةلاق اإلدارة واجملاالق التن يذياة.  قيادة عمليات حماكاة مشككة وأنش ة تدريبية وتقدمي

وإضااافة إىل الاا ، تشااارك ممثلااو الوحاادات األمنيااة للوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رومااا   وضااع وثيقااة لتقياايم املخاااطر 
ملساؤول املعاو    إي اليا/املادير العاام األمنية على املستوى الق اري الايت وافاق عليهاا فرياق اإلدارة العلياا   إي الياا )برئاساة ا

   ملنظمة األغذية والزراعة( واعتمدت  إدارة األمم املتحدة لشؤو  السالمة واألمن بنيويورك.



29 CL 158/9 

 الجوي إجراءات السفر وأسعار تذاكر السفر -5
 

قامت الوكاالت اليت توجد مقارها   روما بالت اوص املشكك على أسعار خاصة للشاركات ماع  اركات ال اريا  للحصاول 
على أسعار خم اة صا ة على الصعيد العااملي ومناافع أخارى للمساافرين املنتسابو للوكااالت الايت توجاد مقارهاا   روماا. 

ت امللمة مع  ركات ال ريا  نيابة عن الوكاالت اليت توجد مقارها   روماا. ووقع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية االت اقا
وتواصل منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي الت اوص ب ريقة مشاككة بشا   

الوكااالت الاثال  الايت توجاد مقارهاا    مجيع ات اقات  ركات ال ريا  مع مجياع  اركات ال اريا  الرئيساية الايت تساتخدمها
روما. وجرى توسيع ن اق االت اقات العاملياة ليشامل  اركات ال اريا  الككياة،  اركة االاااد لل اريا ، و اركة طاريا  أليتالياا 

كاي و ركة ال ريا  اإلثيوبية باإلضاافة إىل جتدياد االت اقاات العاملياة ماع  اركة طاريا  اإلماارات وةموعاة  اركات طاريا  سا
وغريهااا ماان  ااركاي  Delta، و ااركة طااريا  دلتااا KLM، وكلاام Air France( )اخل ااوا اتويااة ال رنسااية Sky Teamتاايم )

 ةموعة  ركات طريا  سكاي تيم(.
 
 المسؤولية البيئية المؤسسية "التخضير" -6
 

 .2017سبتمل/أيلول  24دعمت الوكاالت اليت توجد مقارها   روما مبادرة "تنظيف العاك" اليت ععقدت   
 
 عمليات الحوكمة -7
 

، وععقاد 2015روما مناذ عاام جلسة إحاطة إعالمية وأحدا  مشككة بو الوكاالت اليت توجد مقارها    11جرى تنظيم 
. كماا تتعااو  الوكااالت الايت 2017أول اجتماع غري رمساي مشاكك للوكااالت الايت توجاد مقارهاا   روماا   سابتمل/أيلول 

ةلاااق الر سااااي و  ياااة ملكمجاااي املاااؤنرات الشااا ويواتمعياااة الدولباااو اساااتعراص منتصاااف املااادة  بشااا  مقارهاااا   روماااا توجااد 
ماان أجاال إعااادة الت اااوص علااى  ،مااا بااو الوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رومااا اختاااا موقااف مشااكك   تاادفالتن يااذيو، 
واحاكام أنش ة املراسم، اللوتوكول، لاما  التنسيق واالتساق    ما يتعلق مبسائل ا جيري مواصلة التعاو   االت اق. كم

، كجاازي ماان مشااروع التعاااو  الااذي ترعاااه اللجنااة اإلداريااة الرفيعااة املسااتوى، 2017اندال واللياقااة الدبلوماسااية. و  عااام 
التجاااري  األويل مااان أجااال تن ياااذ وضاااعت األفرقاااة املعنياااة بالوثاااائق التابعاااة للوكااااالت الااايت توجاااد مقارهاااا   روماااا الت بياااق 

( إلنتاك وثائق األجهزة الرئاسية. ومن أجل تعزياز املمارساات اتيادة املشاككة باو XMLتكنولوجيات لية الكميز املوس عة )
ماا يتصال  ا بادعم تباادل املاو  و املخصا   الوكاالت اليت توجد مقارها   روما، قامت أمانات األجهازة الرئاساية أيا ا

األغذيااة العاااملي االجتماااع الساانوي التاسااع ألمانااات األجهاازة ، استااااف برنااامج 2017نشاا تها. و  مايو/أيااار باابعى أ
الرئاسية لألمم املتحدة، الذي خ  ت ل  أمانات األجهزة الرئاساية للوكااالت الايت توجاد مقارهاا   روماا بصاورة مشاككة، 

   .2030التنمية املستدامة لعام  لتقدمي عرص مشكك عن تن يذ خ ة ال رصة قد أتاح كذل و 
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 استضافة المكاتب القطرية -8
 

علاى مساتوى الوكاااالت الايت توجااد مقارهاا   رومااا، يقايم برناامج األغذيااة العااملي صااالت ماع مااديري املرافاق   الصااندوق 
الصايانة وخادمات ال باعاة، الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة بش   ات اقات اخلدمات املشاككة مباا   الا  

ما يتعلق باإدارة املباا . وعاالوة علاى الا ، وحيثماا أمكان، تتقاسام الوكااالت  وبص ة عامة إبرام ات اقات طويلة األجل  
 اليت توجد مقارها   روما املبا  على املستوى اإلقليمي والوط  ودو  الوط .

 
 الموارد البشرية -9
 

سياساات املااوارد البشاارية قاادر  اتساااقيتعااو  مو  ااو سياسااة املاوارد البشاارية   الوكاااالت الاثال  بنشاااا ماان أجال ضااما  
ماا يتعلاق مبجموعاة عناصار  اإلمكا  بو الوكاالت الثال . و  انونة األخرية، قامت الوكاالت بالعمل على  و وثياق  

فوقهاااا الااايت جااارى اعتمادهاااا هاااذا العاااام. وفااااال عااان الااا ، تعتااال املناقصاااات األجااار بالنسااابة ملاااو  ي ال ئاااة ال نياااة وماااا 
ا هااذا العااام، مااع إعااادة املناقصااة علااى التاا مو ال اا  اخلاااو ا رئيسااي  والتعاقاادات املشااككة ماان أجاال التاا مو ال اا  مشااروع  

علاى تا مو غذياة العااملي باملناقصاة باملو  و اوي عقود ملدة حمددة/غري حمددة. وتقوم منظمة األغذية والزراعة وبرناامج األ
والتا مو  (MICs/MIP)ماا صا  تا مو املاو  و املعيناو حملياا  وكاذل    العاملو املعينو ل اكات قصارية واالستشااريو،

 (.GLADIPال وعي على ا ياة )
 
 خدمات الرقابة الداخلية -10
 

املشاككة الايت تقاوم تاا الوكااالت الايت توجاد مقارهاا   روماا )أمان ، تشمل املبادرات املراجعة املشككة لألنش ة 2017  عام 
ا ملناقشااة البنااود اات ا مشااكك  ا ساانوي  املقااار الرئيسااية والتاا مو ال اا (. وتعقااد مكاتااب الرقابااة التابعااة للوكاااالت الااثال  اجتماع اا

 مس لة الرقابة على تن يذ أهداف التنمية املستدامة.الثالثة للوكاالت  األمهية املشككة وتامن االجتماع مناقشة مدراي التقييم
 
 التوريد المشترك لخدمات الخزانة -11
 

تتعاااو  وحاادات اخلزانااة   الوكاااالت الااايت توجااد مقارهااا   رومااا   ةااال التورياااد املشااكك خلاادمات اخلزانااة، مبااا   الااا  
تكااو  هناااك احتياجااات مماثلااة ودراسااة توتيااع  امل اوضااات مااع مصاارف اإليااداع واختيااار مااديري االسااتثمار اخلااارجي حيااث

األصول لالستثمارات ال ويلة األمد. كما تشارك مجيع الوكاالت اليت توجد مقارها   روما مع فريق األمم املتحدة العامل 
سااتثمارات املعا  خباادمات اخلزاناة املشااككة ممااا يسااعد علااى تنسايق التعاااو    ةااال النقاد األجناا  والعملياات املصاارفية واال

   وخدمات السداد.
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 االمتيازات والحصانات -12
 

تععقد اجتماعات دورية بو النظراي   الوكاالت اليت توجد مقارها   روما ملناقشة القاايا اات االهتمام املشكك   ةاال 
الوكااالت الايت توجاد مقارهاا االمتياتات وا صانات. و  إطار متابعة هذه املناقشات، تععقد ان  اجتماعات مشككة باو 

  رومااا والساال ات اإلي اليااة بييااة تبساايا العمليااات وتناااول مساا لة ماانح االمتياااتات وا صااانات وكااذل  لتبااادل وجهااات 
 النظر وتوضيح القاايا العالقة.

 
 المكتبة والتعاون بشأن المصطلحات -13
 

ا لإلعارة بو املكتبات يسامح ملاو  ي الوكااالت الاثال  باالسات ادة مان تتقاسم الوكاالت اليت توجد مقارها   روما نظام  
مجيع منشورات الوكاالت الثال . كما تشارك مكتبات هذه الوكاالت   تبادل منتظم للمعلومات بشا   املاوردين والانعظم 

ت املتاحاة للمساتخدمو. )مؤسسات النشر وخادمات إدارة املكتباة ماثال(، مماا يساهم   بنااي أوجا  التاآتر واساو اخلادما
 IFADTERMالايت تستاايف ان   FAOTERMوتواصل الوكاالت الاثال  تباادل مواردهاا املصا لحية مان خاالل بواباة 

 WFPTERM .و
 
 المطبعة -14
 

،   سياق اديد فرو خلدمات مشككة من أجل تعزيز الك ااية وال عالياة، بادأ الصاندوق الادويل للتنمياة 2017  مايو/أيار 
الزراعيااة وبرنااامج األغذيااة العاااملي التعاااو  بشاا   خاادمات ال باعااة. وتااوفر م بعااة الصااندوق الاادويل للتنميااة الزراعيااة خاادمات 

 م بعية ملقر برنامج األغذية العاملي مع مستويات خدمة مت ق عليها ومنتجات ومع احكام أعلى املعايري البيئية.
 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -15
 

املعادة  الوكاالت اليت توجاد مقارهاا   روماا علاى  او وثياق مان أجال استكشااف خياارات لتقاسام وتباادل احملتوياات تعمل
ا عل اإلنكنت بالتعاو  ماع األمام املتحادة /األفرقاة العاملاة الرئيساية   املنظماات الدولياة. ومثاة نظاام للاتعلم اإللكاكو  ااتي  

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يعمل بشكل كامل مع تبادل الادورات التدريبياة باو مشكك بو منظمة األغذية والزراعة و 
الوكاالت. ويتم تبادل املعلومات بش   نعظم إدارة  اارات األمان باو الوكااالت الاثال  مماا يسامح للماو  و بولاوك مباا  

االسات ادة مان  الايت توجاد مقارهاا   روماا  الوكاالت اليت توجد مقارها   روماا باساتخدام  ااراهتم. وتتشاارك الوكااالت 
طويلااة األجاال بشاا   ساالع وخاادمات تكنولوجيااا املعلومااات وكاناات هناااك فاارو تعاااو  متعااددة علااى املساااتوى  ات اقااات

الصااندوق  التعاقاادي بشاا   املعاادات ا اسااوبية ومااؤنرات عاال ال يااديو ومااواد أخاارى. ويتقاساام برنااامج األغذيااة العاااملي مااع
   ا املهارات واملمارسات اتيدة بش   أمن ال ااي اإللككو  واعتماد نعظم ا وسبة السحابية.ية الزراعية حالي  الدويل للتنم
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 التدريب األمني -16
 

األمنية للمو  و متاحة بشكل متبادل دو  أي تكاليف. ويشاارك مو  او منظماة األغذياة والزراعاة والصاندوق  التدريبات
( ينظمهاا برناامج SSAFEأياام بشا   ملعاج امناة وساليمة للبيئاات امليدانياة ) 5الدويل للتنمية الزراعية   دورة تدريبياة مادهتا 

اخلاصاة بادورة التادريب علاى الاوعي األما   العااملي بتاوفري معادات التادريب . ويقوم برنامج األغذياة  روما األغذية العاملي
ومعاادات الوقايااة الشخصااية. وعااالوة علااى الاا ، يتاااح التاادريب  واألجهاازة الالساالكية  الصااندوق الاادويل للتنميااة الزراعيااة 

يت توجاد مقارهاا   روماا، وتععقاد بش   الوعي األما  لادى املارأة الاذي ينظما  برناامج األغذياة العااملي ملاو  ي الوكااالت الا
 ا ما بو هذه الوكاالت.اجتماعات بش   التدريب األم  دوري  

 
 التصرف في السيارات واألصول -17
 

مااا صاا  مواصاا ات الساايارات اخل ي ااة. ودارت  طلباات منظمااة األغذيااة والزراعااة إىل برنااامج األغذيااة العاااملي املساااعدة  
 6والزراعااة   هااذا الشاا   وتشااارك املنظمااة ان    اللنااامج العاااملي لتاا جري السااياراتعاادة مناقشااات مااع منظمااة األغذيااة 

ماا صا  ق اع الييااار  )ماورد برناامج األغذياة العااملي(. وقاام برناامج األغذياة العااملي بااإبرام ات اقاات جيادة طويلاة األجال  
 اخر للتعاو    امليدا  باو الوكااالت الايت توجاد اال  واإلمداد بالوقود. ويعتل التشارك   هذه االت اقات ال ويلة األجل ة

 مقارها   روما.
 

                                                           
 .(GVLPاللنامج العاملي لت جري السيارات )  6


