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 عن التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما 2018التقرير المرحلي المشترك لعام 
 

 أساسيةمعلومات 
 
(. وقد وقعت 2030)خطة عام  2030خطة التنمية املساااااااااتدامة لعام  2015عام يف اعتمدت الدول األعضاااااااااا   -1
تطل ب قد ن حكومة عليها للقضاااااااااا  على ال،قر واصوعي والتصاااااااااد إ لت أ املنا  وعدم إ ال أحد. و و وتساااااااااعئة وثالث ام

ي ودعا إىل توطيد الشراكات مًعاأن تعز ز احلكومات التزامها بالعمل  2030 عام طةخل 17الاااااااااااا النجاح يف حتقيق األهداف 
القطاعات وبني احلكومات واملنظمات الدولية واصهات ال،اعلة غأ احلكومية. واسااااااااااااااتجابت وكاالت األم  املت دة  عرب
الصاااااندوو الدون للتنمية الزراعية وبراامذ األغذية العاملي إىل هذا و توجد مقارها يف روماي أإ منظمة األغذية والزراعة  اليت

التعاون بني وكاالت األم  املت دة اليت توجد مقارها يف روما: بعنوان " 2016عام يف املشااةكة الصااادرة  الوثيقةالندا . ويف 
 .2030لدع  احلكومات يف حتقيق خطة عام  مًعاشرحت الوكاالت الثالث كيف ستعمل  "ي2030تن،يذ خطة عام 

 
 استجابة الوكاالت التي توجد مقارها في روما لطلب العضوية

 
ي التزمت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما بتزويد جملس منظمة 20161عام يف املشةكة الصادرة  الوثيقةيف  -2

حمد ثة عن  مبعلومات سنويةاألغذية والزراعة واجمللسني التن،يذيني للصندوو الدون للتنمية الزراعية وبراامذ األغذية العاملي 
الوثيقة احملد ثة الثااية املقد مة  هواملرحلي  التقرير وهذاعلى املستوى القطرإي واإلقليمي والعاملي.  مًعاكي،ية عمل الوكاالت 

ي وقد اشةك يف إعدادها كل من منظمة األغذية والزراعة والصندوو اليت توجد مقارها يف روماإىل األجهزة الرئاسية للوكاالت 
احملد ثة املشةكة تعاون  الوثيقةي ُتربز هذه 20172عام اسخة الدون للتنمية الزراعية وبراامذ األغذية العاملي. وكما يف 

يف سياقات حمددةي وتقدم أمثلة عن جهود التنسيق املعززة مبوجب الدعائ  األربعة للتعاون بني  مًعاالوكاالت الثالث 
ني القطرإ ياملستو ( التعاون على 1وتتمثل هذه الدعائ  األربع للتعاون يف ما يلي: )وجد مقارها يف روما.  الوكاالت اليت
( واالشةاك يف توفأ اخلدمات املؤسسية. 4( التعاون على مستوى اجملاالت املواضيعية؛ )3( التعاون العاملي؛ )2واإلقليمي؛ )
  .ت،ادةاملس لل،رصي والت ديات والدروس حتلياًل  أيًضا الوثيقةوتقد م هذه 

                                                 
 .2016عرضت يف الربع األخأ من عام   1
 .2017عرضت يف الربع األخأ من عام   2

https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp289117.pdf?_ga=2.233905751.853248351.1531305625-400275719.1516959358
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp289117.pdf?_ga=2.233905751.853248351.1531305625-400275719.1516959358
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp289117.pdf?_ga=2.233905751.853248351.1531305625-400275719.1516959358
https://docs.wfp.org/api/documents/8dee449815c340d589cfb4132a6b10f5/download/
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 العالقة بين المساعدة اإلنسانية والتنمية والسالم
 
حنو  ا يف حج  وتعقيد األزمات اإلاسااية. فقد ارت،ع عدد النزاعات املسل  ة على مل وظً شهد العقد املاضي حتو اًل  -3

 باتت. كذلكي 2013ا بالنزاعات املسل ةي أو النامجة عنها منذ عام  مباشرً مط رد مع تضاعف عدد األزمات املتصلة اتصااًل 
هذه األزمات تول د بشكل متزايد ت،اعالت مرك بة بني العوامل االقتصادية والبيئية واملناخية والسياسية واألمنية واجملتمعية اليت 

ي أصبح عدد متناٍم من األزمات ا الب ث عن حلول طويلة األجل. كذلكأيضً  بلال تعقد االستجابة ال،ورية ف سبي 
أفضت  اليت سياسية غأ مبتوت فيها ومستعصية احللي مبا يف ذلك النزاعاتو يرتبط خبالفات اقتصادية واجتماعية 

اصهود لزيادة  صمي هذه األزمات وطابعها املمتد بشكل متزايد يف العديد من حاالت إاسااية ممتدة. وقد كان تعقيد  إىل
التعاون بني اصهات ال،اعلة املعنية باملساعدة اإلاسااية واإلمنائية هبدف معاصة األسباب اصذرية ودع  أفضل لل لول 

هناك اإلاسااية ال،ورية. ويف الوقت ذاتهي  االحتياجاتاملستدامة يف األجل الطويلي وخباصة يف االقتصادات الري،يةي وتلبية 
تساه  يف الوقاية  الزراعية اليت املعيشةهود لتصمي  تدخالت تدع  األمن ال ذائي والت ذوإ وسبل بذل اص حاجة إىل

 اصذرية األسباب ف سب بل األعراضت   معاصة ال يحبيث  اصنسنيالنزاعاتي وإدامة السالم وحتقيق املساواة بني  من
 .للنزاعات

 
جملس األمن لألم  املت دة للمرة األوىل بأن النزاعات املسااااال ة ويف تصاااااويت تارإلي باإلمجاعي أقر  األعضاااااا  يف  -4

ا حياااة ماليني األشااااااااااااااخاااص. ا بااااعاادام األمن ال ااذائي وجملاااطر اجملاااعااة اليت  ااد د حاااليااً ا وثيقااً وأعمااال العنف ترتبط ارتباااطااً 
ا ي ل،ت جملس األمن االاتباه إىل هذا الرابط. وأصاابح سااكان العاك األكثر ضااع،ً (2018) 2417القرار خالل اعتماد  ومن

 حمور جدول أعماله.
 
االستقرار.  وعدمالنزاعات إىل ويرجع ذلك إىل حد كبأ ي يتزايديف العاك  اصوعىضافةً إىل ذلكي ما زال عدد وباإل -5

أن عدد األشخاص الذين  2018ن ال ذائي والت ذية يف العاك لعام وتؤكد األدل ة اصديدة املقد مة يف التقرير عن حالة األم
بال،علي و ن. اتزايد يف السنوات الثالث األخأةي وعاد إىل مستوياته اليت كاات سائدة قبل عقد من الزمقد اصوع  يعااون من
حوان أإ  - 2017عام  يفمليون شخص  821ارت،ع إىل قد عدد األشخاص الذين يعااون من اقص يف الت ذية  يُقد ر أن

السمنة  وتزدادبلداني العديد من ال شخص واحد من كل تسعة أشخاص يف العاك. وتتجل ى أشكال سو  الت ذية املتعددة يف
 املتطرفةأشكال اقص الت ذية. وتربز النزاعات وتقلبات املنا  والظواهر املناخية  حىت مع استمرارلدى البال ني 

املؤدية إىل أزمات الرئيسية املسب بة للزيادة األخأة يف اصوع يف العاكي كما أهنا من بني األسباب  العوامل الرئيسية بني من
 غذائية حادة.

 
الصندوو الدون للتنمية الزراعية وبراامذ األغذية العاملي واملنظمة الدولية و وأصدرت منظمة األغذية والزراعة  -6

دور الزراعة  وتسلط الضو  علىجرة والزراعة واألمن ال ذائي والتنمية الري،ية" اليت حتل ل للهجرة الوثيقة بعنوان "الروابط بني اهل
والتنمية الري،ية يف معاصة األسباب السلبية للهجرة. وهي ترك ز على العوامل العديدة اليت تؤثر على قرار السكان الري،يني 

ات املناخية والنزاعات والعوامل االقتصادية وفرص العمل. كذلكي باهلجرةي مبا يف ذلك ال،قر واصوع والتدهور البيئي والصدم
 من اصوع. للهروبا ما يهاجرون هناك عالقة مباشرة بني األمن ال ذائي واهلجرة تشأ إىل أن الناس غالبً 

 

https://undocs.org/S/RES/2417(2018)
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 بلورة التعاون: مذكرة التفاهم للوكاالت التي توجد مقارها في روما
 
مخس   امذكرة ت،اه  مدعلى ا على الت ديات املذكورة أعالهي وق عت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ردً  -7

اليت أطلقها األمني العامي يف سااااياو إصااااالح منظومة  دعوةلل. وتسااااتجيب هذه املذكرة 2018يوايو/حزيران  6يف  ساااانوات
بالعمل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما زم لتتت دة اإلمنائية. و وإلعادة تنظي  منظومة األم  املاألم  املت دة اإلمنائيةي 

وفق النموذج اصديد من خالل إجرا  حتو الت أساااااساااايةي مبا يف ذلك جاوز ال،جوة بني العمل اإلاسااااان والتنمية عن طريق 
مذكرة الت،اه  إىل  و دفالعمل لت قيق اتائذ مجاعيةي باالسااااااتناد إىل املزايا النساااااابية ووفق أطر زمنية متعددة الساااااانوات. 

من أجل توفأ الدع  املعز ز للبلدان األعضااااااااا . وهي  ةوالقطري ةواإلقليمي ةالعاملي ملسااااااااتوياتاتعزيز التعاون والتنساااااااايق على 
على وضع عمليات ختطيط وطنية مع احلكوماتي  مًعاحتد د جماالت توفأ الدع  الشامل واملتكامل هلاي مبا يف ذلك العمل 

اتشااامل املذكرة و وصاااياغة اتائذ وبرامذ وعمليات تقيي  مشاااةكة.  تبادل حتليالت البيااات واملساااا لة املشاااةكة للنتائذ  أيضاااً
ووضع هُنذ  يمبا يف ذلك األمن واملوارد البشرية والس،ر واخلدمات الص ية ياصماعية واالستمرار يف تبادل خدمات املنظمة

وضع حالًيا وجيرإ ز.  عن آلية إبالغ مشةكة لقياس التقدم احملر جديدة مشةكة قائمة على النتائذ لتمويل املشاريعي فضاًل 
 . دف إىل ترمجة االلتزامات الواردة يف مذكرة الت،اه  إىل إجرا ات ملموسة اللمسات األخأة على خطة عمل مشةكة

 
 املستوىويف إطار تن،يذ مذكرة الت،اه  اخلاصة بالوكاالت اليت توجد مقارها يف روماي جيرإ تعزيز التعاون على  -8

تعزيز اخلطط  علىالصندوو الدون للتنمية الزراعية وبراامذ األغذية العاملي و تعمل منظمة األغذية والزراعة و القطرإ. 
ي والعمل يف بلدان جملتارة والربامذ االسةاتيجية املشةكةي مبا يت،ق مع إصالح األم  املت دةي عرب وضع اسةاتيجيات مشةكة

ل الرئيسية يف مسألة اصوع يف حماولة لدع  "إض،ا  الطابع احمللي" على خطة إجرا  حتليالت مشةكة لل،جوات واحللو  على
 من أهداف التنمية املستدامة. وسوف تبقى هذه الوكاالت تسةشد باخلطط االسةاتيجية 2ي وال سيما اهلدف 2030التنمية 
اصديدي واليت قد تلقي  للمساعدة اإلمنائية إطار األم  املت دةبأطر النتائذ اليت تضعها بلداهنا ال،رديةي واملتصلة /القطرية

ا وفعاليًة عن طريق . وميكن إقامة تعاون أكثر اتساقً ةمشةك اليت ستن،ذ بصورةالضو  على جمموعات حمددة من التدخالت 
منوذج واحد  وجدال ي هالبنا  على مواطن القوة واملزايا النسبية لكل منظمةي وباالستناد إىل والية كل  منها. ومن املسل   به أا

ي الصدد. ويف هذا ايُطبق على مجيع احلاالتي وأاه قد تنشأ حاالت يكون من الصعب فيها أن تعمل الوكاالت الثالث معً 
 يت  استكشاف هُنذ ومناذج جملتل،ة من التعاون.

 
 المستفادة: الفرص والتحديات والدروس 2030االرتقاء بخطة عام 

 
ي 2017ازداد التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما على حنو مطرد خالل السنوات األخأة. ف،ي عام  -9

ي مقاراًة بلًدا 33يف  مشروًعا 50القطرإ يف  املستوىتعاوات الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما على 
 مشروًعا 254 منظمة األغذية والزراعة مع براامذ األغذية العاملي يف. وقد تعاوات 2016عام يف  بلًدا 22يف  مشروًعا 29 مع
براامذ و ي تشارك الصندوو الدون للتنمية الزراعية 2017. ويف عام 2016عام  بلًدا 74يف  مشروع 202ي مقابل بلًدا 75يف 

. وهذا ميثل زيادًة بنسبة 2016عام يف  بلًدا 27يف  مشروًعا 36ي مقابل بلًدا 39يف  مشروًعا 68األغذية العاملي يف 
يف املشاريع الثنائية بني منظمة األغذية والزراعة وبراامذ األغذية العامليي وزيادًة بنسبة  فقطاملائةي يف سنة واحدة  يف 26
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ة األغذية يف املائة يف التعاون بني الصندوو الدون للتنمية الزراعية وبراامذ األغذية العاملي. وقد ازداد التعاون بني منظم 89
روما  يف املائة. وازداد التعاون الثالثي بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف 36والزراعة والصندوو الدون للتنمية الزراعية بنسبة 

 يف املائة. 92حبوان 
 

وهذه الزيادة يف التعاون بني ال،رو القطرية التابعة للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما تلقي الضو  على الت ديات  -10
وال،رص. وتتمكن الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما من جاوز الت ديات من خالل االتصاالت املستمرة بينها وعن طريق 

ها. وهذه األسس ضرورية لنجاح التعاون. كما أن أوجه التآزر املعز زة بني الوكاالت الةكيز على األهداف املشةكة اليت تتقامس
من أهداف التنمية املستدامةي الذإ هو أساس واليات  2حتقيق اهلدف يف اليت توجد مقارها يف روما تتس  بأ ية قصوى 

 الوكاالت الثالث.
 

رها يف روما والرامي إىل حتقيق املساااااااتوى األمثل من الك،ا ة التنسااااااايق بني الوكاالت اليت توجد مقاب ويف ما يتعلق -11
القطرإ لتبسااااايط ختطيط  املساااااتوىوال،عالية يف األاشاااااطة املشاااااةكةي فقد أُاشااااائت صان توجيهية تابعة هلذه الوكاالت على 

ي الذإ يقضي بالعمل العمل املشةك حول مواضيع ذات أولوية عالية. ومتنح هذه التدابأ املشةكة األولوية للنهذ التكميل
 على حتقيق املقاصد يف إطار أهداف التنمية املستدامة.

 
 فضااااااااًل ي مت  جاوزها أو خت،ي،ها يف معظ  احلاالت لدى اإلقرار هباي قيودضاااااااافًة إىل ذلكي جرى حتديد عدة وباإل -12

 . وهي تشمل ما يلي:املست،ادةعن الدروس 
 
 من املست،يدين؛ أصاًل  املخطط لهفجوات يف التمويلي قد ال تصل الربامذ إىل العدد  حدوث عند )أ(

 ةمتعدد ملشاااااااااااااركةالتمويل يصاااااااااااابح من الصااااااااااااعب على ال،رو القطرية التخطيط القدرة على التنبؤ بلعدم  اظرًاو  )ب(
 السنوات يف األجل الطويلي على الرغ  من استخدام املوارد الرئيسية املتاحة؛

 مت تعزيز إذاالقطرإ  املستوىبني جملتلف األاشطة والربامذ على يف ما ن التخ،يف من التنافس على التمويل ميكو  )ج(
تنسيق األاشطة واتساقها بني ال،رو القطريةي واملكاتب اإلقليميةي ووحدات التنسيق وجهات االتصال يف املقر 

 الرئيسي؛
سااااتخدم لتوحيد النتائذي باالسااااتناد إىل النظرية املت،ق عليها ميكن أن يتيح حتديد مؤشاااارات رئيسااااية لكل بلد  تُ و  )د(

تصمي  أاشطة خاصة بالسياوي فيما يساه  يف الوقت ذاته يف تقدمي التقارير عن التقدم احملرز و لت يأ األاشطة 
 العاملي؛ املستوىوتوليد األدل ة باالستناد إىل مؤشرات مشةكة على 

لتن،يذ والتمويلي وإىل اخلربة لإجناز مشةك إىل أطر زمنية جملتل،ة إىل تُعزى الت ديات األساسية يف جمال التوصل و  (ها)
املشةكةي مثل كي،ية تقدمي األاشطة وترتيبها وتسلسلها لت قيق مكاسب مستدامة  الربجمةاحملدودة يف وضع 

اة وحتو الت يف طريقة عمل الوكاالت وميكن تعزيزه املساعدات اإلاسااية إىل التنمية. وهذا يتطل ب املرو  من
التعاون مع مكتب  - القطرإ املستوىخالل الةويذ لتمويل/هنذ متكامل خالل بعثات الدع  املشةكة على  من

 القطرإ؛ املستوىاملنس ق املقي  على 
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تعديل الربامذي وت،عيلها وتقييمهاي وبنا  األدل ة من أجل يتطل ب اإلجناز املشااااةك ختصاااايص كمية كبأة من املوارد و  )و(
 براامذ مشةك؛ وتن،يذ إدارةيف  املشاركنيعن التنسيقي وخباصة وقت املوظ،ني  فضاًل والتواصل بشأن النجاح 

تسااااااااااااتند الربامذ املشااااااااااااةكة على مبادرات جارية متضاااااااااااامنة يف الربامذ العامليةي ميكن خت،ي  التكاليف  وعندما )ز(
هنذ مشاااااةك للمساااااا لة والتعل   اصماعينيي يف اتباع إىل املنافع املتأتية عن  اظرًاإضاااااافًة إىل ذلكي و و . التشااااا يلية

لألم  املت دة وأهداف التنمية املساااتدامةي تتسااا  عمليات التقيي  املشاااةكة بأ ية متزايدة  اطاقًااإلطار األوساااع 
بني الوكاالت يف جمال يف ما على اطاو املنظومة و تعاون الطلب متزايد على  هناكعلى املساااااااااااااتوى الالمركزإ. و 

ا عمليات التقيي  املشااااااااااااااةكة بني الوكاالت توف ر ت طية متزايدة وك،ا ة من حيث الكل،ة وفهمً  أن التقيي . كما
 الوكاالت والشركا  على مستوى املنظمة وعلى املستوى الوطين. بني ما يف

 
 إصالح األم  املت دة

 
على الدعوة املوج هة  رًداي وضع األمني العام لألم  املت دة خطة إصالح طموحةي 2017األول يف ديسمرب/كااون  -13

ا حنو ا وك،ا ًةي وفعاليًة وتوج هً من الدول األعضا  إىل األم  املت دة لتصبح أكثر اسةاتيجيةي ومسا لًةي وش،افيًةي وتعاواً 
الوكاالت بشدة النتائذ. ويقضي هدف اإلصالح بإظهار النتائذ اليت تدع  حتقيق أهداف التنمية املستدامة اليت تساادها 

اليت توجد مقارها يف روما. وقد أعد ت الوكاالت مدخالت مشةكةي حول عدد من القضايا للمساعدة يف رس  مالمح 
لقطرإي مبا يف ذلك من خالل مسا ا ا يف فريق تصمي  إطار عمل األم  ا املستوىمستقبل تعاون األم  املت دة على 

. ويب ث كل من منظمة األغذية والزراعةي والصندوو الدون للتنمية الزراعية وبراامذ األغذية اإلمنائيةاملت دة للمساعدة 
واقع امليف املكاتب اخلل،ية و  العاملي يف كي،ية تقدمي خدمات أرفع جودة وزيادات يف الك،ا ة من خالل وظائف موح دة

 شةكةي عند اإلمكان. امل
 
روماي  لوكاالت اليت توجد مقارها يفبالنسبة إىل اديات حتتطرح قد غأ أن بع  جوااب إصالح األم  املت دة  )أ(

 جوااب متويل اظام املنسق املقي ؛ مبا يف ذلك:
ميك ن عمل ال،رو القطرية لألم  املت دة من خدمة  ي أإ بوصااااااااااا،ه عاماًل ينب ي لدور اظام املنساااااااااااق املقي ساااااااااااو  )ب(

لت قيق اتائذ  دون عوائق إىل احلكومات واصهات املاحنة احمللية احملتاجنيي أن يضاااامن وصااااول املمثلني القطريني
 أهداف التنمية املستدامة؛

 املقيمني؛ إىل املنس قنيالتقارير املزدوجة املقد مة من املمثلني القطريني و  (ج)
 ؛األعمال تدبأعمليات مشةكة يف ضمان االستثمارات املسبقة املطلوبة لالاتقال إىل و  (د)
أو النقل  للقب الك،ا ة الواجب حتقيقها لن تكون قابلة ة زياداملكاساااااااااااااب النامجة عن اإلقرار بأن العديد من و  (ه)

تع بتمويل جملصاااااص بشاااااكل يف امليداني واليت تتم العاملةالساااااتخدامات أخرىي وخاصاااااة بالنسااااابة إىل الوكاالت 
 ؛تدرجييةرئيسيي يف حني أن مكاسب أخرى سوف تت قق ملرة واحدة أو بطريقة 

يف املائة على مساااا ات األطراف الثالثة املخصاااصاااة بشاااكل دقيق وغأ  1التنسااايق املقةح بنسااابة  رسااا تطبيق و  (و)
 الرئيسية يف أاشطة األم  املت دة املتصلة بالتنمية.
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 ذلكي ما زال من الضرورإ حتديد جوااب اإلصالح لت،عيله وت،ادإ التداخالت على أرض الواقع.إضافًة إىل و  -14
 

 بعثات املديرين إىل إثيوبيا والنيجر
 

ي قام مديرو الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما بزيارة إثيوبيا هبدف تعزيز أوجه التآزر 2017يف سااااااااااااابتمرب/أيلول  -15
 كومة اإلثيوبيةي وتقدمي الدع  لسكاهنا الري،يني يف تي راإ والدول اإلقليمية الصومالية. من أجل تقدمي خدمات أفضل لل

وجد مقرها يف روما تعز ز ميز ا النسبية يف املنطقة الصومالية. وقد مت ور براامذ منظمة ييف ذلك الوقتي كاات كل وكالة و 
اجملتمعات على الصااامود. وسااااه  الصاااندوو الدون للتنمية  األغذية والزراعة حول اجملتمعات الرعويةي من أجل تعزيز قدرة

ات األحوال صاادمالزراعية يف بنا  جمتمع حملي رعوإ ورعوإ زراعي قادر على الصاامود ومسااتدام من خالل معاصة قضااايا 
ة على الزراعي ةالرعويساااااابل العيو الرعوية و بنا  قدرة مشااااااروع قام هبا  عن طريق اسااااااتثمارات طويلة األجلواص،اف اصوية 
 والنقدية يف املنطقة الصومالية. املساعدات ال ذائية. أم ا براامذ األغذية العامليي فقد كان يوف ر للمجتمع ذاته الصمود

 
ي وبناً  على الربامذ ال،ردية يف املنطقة الصوماليةي وضعت الوكاالت الثالث 2017إثر زيارة املديرين عام وعلى  -16

روما خطة عمل من أجل: تعزيز التنسيق واملوا مة مع األولويات الناشئة لل كومة يف جمال االستثمار؛  اليت توجد مقارها يف
حتديد وصياغة وإطالو استثمارات جديدة لتعزيز قدرة السكان يف األراضي املنخ،ضة اإلثيوبية على الصمودي وال سيما و 

العمل اصديدة من خالل دمذ املساعدة اإلاسااية واإلمنائية يف املنطقة الصومالية؛ ودع  احلكومة يف جمال ت،عيل طريقة 
بشكل أفضل يف هذه اجملاالت. كذلكي تدمذ خطة العمل املبادرات اصارية واصديدة يف الوكاالت الثالث اليت توجد 

مع احلكومة  مقارها يف روماي مع إيال  اهتمام خاص إلجياد احلي ز لتعزيز التنسيق والتعاون من خالل مشاورات مشةكة
 والشركا  يف التنمية والتعاون يف جمال تصمي  وتن،يذ مبادرات اسةاتيجية وبراجمية رئيسية.

 
ي قام مديرو الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما بزيارة النيجر. وكش،ت البعثة املشةكة 2018ويف أغسطس/آب  -17

الاتقال من عمليات مشتتة ل أيًضاإىل مارادإ عن ضرورة توسيع اطاو برامذ مشةكة تعز ز القدرة على الصمود. ومثة حاجة 
ستدامة الذاتية. وهذا ميكن أن مينع اهلجرةي والنزاعات  لزيادة الدخل واال وتكاماًل أو ص أة احلج  إىل برامذ أكثر مشواًل 

؛ ويعز ز البقا  يف املدرسةي وخاصة بالنسبة إىل ال،تيات من خالل خ،  حاالت الزواج املبكر من جااب املتطرفنيوالتجنيد 
. وقد األجيالبني اقص الت ذية  دوامةاليت تساه  يف استمرار ضع،هن االقتصادإ وكسر  احلمل لدى املراهقاتوحاالت 

املياهي واستصالح األراضيي وتنمية  مجعروما ملسائل رح بت حكومة النيجر بزيادة دع  الوكاالت اليت توجد مقارها يف 
منظمة األغذية والزراعةي  بني ال سيما تعلي  ال،تيات. كما أن التدابأ املشةكة - والتعلي  اجملتمعيالزراعة على املستوى 
ا من حاجتها نمية الزراعية وبراامذ األغذية العاملي سوف تدع  جهود احلكومة لنقل البالد تدرجييً والصندوو الدون للت

 .لدع  اإلاسان إىل حلول إمنائية أطول أجاًل إىل ااحلالية 
 

النزاعات واصوع  دوامةوميكن أن يؤثر العمل املشةك للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف النيجر على كسر  -18
يف النيجري ازداد  قواهاالوكاالت  ضافرتواقص الت ذيةي ويساعد يف حتقيق التنمية االقتصادية وتعزيز االستقرار. وحيثما 

ا. اإلاتاجي وتراجعت مستويات اهلجرةي وازداد تنو ع سبل العيو وبدأت النظ  ال ذائية تتنو ع بالنسبة إىل األشد فقرً 
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ا. وسوف ا وازدهارً من فرص العمل والدخل للشباب. كما أن ذلك يول د جمتمعات حملية أكثر أمااً  اعكس ذلك مزيدً  وقد
اإلقليمي يف منطقة الساحل حيث تربز احلاجة إىل استثمارات ضخمة يف  املستوىيت  توسيع اطاو العمل املشةك على 

وضع خطة عمل بت اليت توجد مقارها يف روما لوكاالالتزمت اويف هذا الصددي تعزيز القدرة على الصمود وسبل العيو. 
مع وا مة وامل االمتالكستوضع خطة العمل بالتشاور الوثيق مع السلطات الوطنية لضمان و مشةكة يف منطقة الساحل. 

توجد  وميكن إجياد حتليل ت،صيلي للت ديات اليت تواجه منطقة الساحل وكيف ميكن للوكاالت اليت االسةاتيجيات الوطنية.
 .1قارها يف روما أن تعز ز اصهود القائمة يف املل ق م
 

 لدى الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماآليات التنسيق 
 

التقى مااديرو الوكاااالت اليت توجااد مقااارهااا يف رومااا يف مناااساااااااااااااابااات عاادياادةي رمسيااة وغأ رمسيااة خالل فةة تقاادمي  -19
التقارير. وتشكل اصماعة االستشارية الكربى التابعة للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما آلية تنسيق أُقيمت ملتابعة قرارات 

بينها. وقد التقت اصماعة االسااااااتشااااااارية يف ما ت هبدف التقليل من التداخل املديريني وضاااااامان التعاون الوثيق بني الوكاال
ثالث مرات منذ صاااااااااااادور التقرير املرحلي األخأ عن التعاون بني الوكاالت. وتقوم الوكاالت باسااااااااااااتضااااااااااااافة االجتماعات 

عة البعثات املشااااااةكة : متابوات،قت بشااااااأهنا اصماعة االسااااااتشااااااارية الكربىها تبالتناوب. ومن بني املسااااااائل اليت اسااااااتعرضاااااا
اجملاالت املشااااااااااااااةكة ذات األولوية و إعداد واسااااااااااااااتعراض مذكرة الت،اه  للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما؛ و ؛ للمديرين

العاملي واإلقليمي  املستوىعلى  الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماتعاون و إصالح األم  املت دة؛ و واألاشطة املتصلة هبا؛ 
اخلدمات اإلدارية واملؤسااااااسااااااية املشااااااةكة؛ والت ضااااااأات لالجتماع املشااااااةك غأ الرمسي  عن فضاااااااًل  يضاااااايعيوالقطرإ واملوا

 لألجهزة الرئاسية التابعة للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما.
 

  للوكاالت اليت توجد مقارها يف رومااالجتماع املشةك غأ الرمسي لألجهزة الرئاسية التابعة 
 

استضاف الصندوو الدون للتنمية الزراعية الدورة السنوية الثااية لالجتماع غأ الرمسي املشةك بني جملس منظمة  -20
 الكربىاألغذية والزراعة واجمللسني التن،يذيني لكل  من الصندوو الدون للتنمية الزراعية وبراامذ األغذية العاملي يف القاعة 

د مسح هذا االجتماع املشةك لألعضا  واملراقبني على السوا  مناقشة التعاون . وق2018للمنظمة يف سبتمرب/أيلول 
الوكاالت بشكل صريح مع املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة ورئيس الصندوو الدون للتنمية الزراعية واملدير التن،يذإ  بني

عاون على األصعدة كافةي ورح بوا بإجرا  مناقشة صادقة لرباامذ األغذية العاملي. وأشار املشاركون إىل املستوى الرفيع من الت
على وجه  يز احلواررك  و وصرحية لل،رص والت ديات يف جمال التعاون بني الوكاالت واخنراطها يف إصالح األم  املت دة. 

املشةكة الثااية الدول األعضا  عن تقديرها للبعثة  وأعربت التعاون القطرإ.وطيد اخلصوصي على بذل جهود مشةكة لت
 ااضموا إىل الزيارة.  ي كما جل ى ذلك يف البيان الصادر عن املمثلني الدائمني الذينملديرإ الوكاالت إىل النيجر

 
رمسي جمللس منظمة األغذية الشةك غأ املجتماع االعقد يعلى أن الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما  تات،قو  -21

وأن ي سنةالوبراامذ األغذية العاملي مرة واحدة يف الصندوو الدون للتنمية الزراعية لكل من اجمللس التن،يذإ والزراعة و 
الدول ويف حني أعربت . 2019  اجتماع عام ينظتبراامذ األغذية العاملي  يتوىلسهكذاي . و تتناوب كل منظمة على تنظيمه
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جدول أعمال تتبع عملية وضع على أن  تات،قفإهنا ي 2018 عام جدول أعمال اجتماععن رضاها إزا  األعضا  
 .وثقأكافة بشكل عملية أكثر مشوالً مع إشراك مكاتب الوكاالت الثالث  القادمة االجتماعات 

 
 دراسات حالة شبكة تقيي  أدا  املنظمات املتعددة األطراف للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما

 
أدا  املنظمات اإلمنائية املتعددة األطراف. وتضااااااااااع برصااااااااااد اف شاااااااااابكة تقيي  أدا  املنظمات املتعددة األطر  تقوم -22

الشاااااااااابكة اللمسااااااااااات األخأة على التقييمات ال،ردية ملنظمة األغذية والزراعة والصااااااااااندوو الدون للتنمية الزراعية وبراامذ 
 يمقااارهااا يف رومااالوكاااالت اليت توجااد من ا ي باادع ي أجرت الشاااااااااااااابكااة2018األغااذيااة العاااملي. ويف الربع الثااالااث من عااام 

يف ثالثة  برااجميدراسااااااااات حالة جريبية حول التعاون القطرإ بني الوكاالتي ورك زت على العمل املشااااااااةك على مسااااااااتوى 
. وإثر الزيارات القطرية األوليةي أضاااااااااافت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما مع األردن وبن الديو ومدغشاااااااااقر - بلدان

حالة رابعةي باسااتخدام طريقة اسااتعراض مكتإ يف إثيوبيا. فاالسااتنتاجات واألدل ة األوىل اليت  للشاابكةي دراسااة ال،ريق التابع
مجعتها الشااابكة خالل البعثة تلقي الضاااو  على املمارساااات اصيدة والت ديات يف جمان التنسااايق واالتسااااو بني املنظماتي 

 .سابًقاحيث يؤكد بعضها على الت ديات املشار إليها 
 

 األربع للتعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روماالركائز 
 

 القطرإ واإلقليمي املستوينيالتعاون على 
 

إلقامة  2017عام  يف يف إقلي  أمريكا الالتينية والب ر الكاريإي جرى توقيع مذكرات ت،اه  بني الوكاالت الثالث -23
إقليمي. وتتمثل األهداف املشةكة يف القضا  على اصوع واستئصال ال،قر الري،ي املدقع وتعزيز قدرة اجملتمعات تعاون اظام 

الري،ية على الصمود والتكي ف بشكل أفضل مع ت أ املنا . ومن خالل العمل ضمن هذا اإلطار التعاوني طلبت الوكاالت 
توثيق ال،رص والت ديات والدروس ل السابقةنظر يف حاالت التعاون اليت توجد مقارها يف روما إجرا  دراسة مشةكة ت

ي 2018ي األرجنتني يف اوفمرب/تشرين الثان بوينس آيرسي على أن تُقد م خالل "أسبوع لألغذية والزراعة" يف املست،ادة
. 2019ي يف فرباير/شباط العامل األغذيةالدورة العادية األوىل للمجلس التن،يذإ لرباامذ  خاللوخالل حدث جااإ يُنظ  

األمن ال ذائي يف أمريكا الالتينية  ةالاضمام إىل املطبوع بعنوان "حاللوقد دعت املنظمة للمرة األوىل براامذ األغذية العاملي 
غواتيماال . وقد أطلقت الوكاالت الثالث مبادرات إمنائية مشةكة يف العامهناية  يف"ي اليت سوف تُنشر 2018والب ر الكاريإ 
كل من منظمة األغذية والزراعةي والصندوو   أيًضاي ات،قت العام ااصديد. وهذلتعاون اي الختبار إطار وكولومبيا وهاييت

ألمريكا الدون للتنمية الزراعية وبراامذ األغذية العاملي على اعتماد هنذ مشةك لتقيي  حالة اص،اف يف املمر اصاف 
دث احلا مشةكة لتعزيز حوارها ال،ين والسياسي وإلبراز تعاوهناي مثل تنظي    الوكاالت أحداثً وهاييت. كذلكي تنظ  الوسطى 

ي يف نتدى بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة الب ر الكاريإ املعين بالتنمية املستدامةملشةك خالل االجتماع الثان املااإ اص
 .2018سااتياغوي شيلي يف أبريل/ايسان 

 
ف ومنظمة الص ة يسيتشادي أقامت منظمة األغذية والزراعة بالشراكة مع براامذ األغذية العاملي ومع اليواويف  -24

ا من خالل تن،يذ مشروع مشةك بعنوان "إاتاج األغذية احمللية املد عمة لألط،ال". ويهدف املشروع ا تش يليً العاملية تعاواً 
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مرحلة  ا. ويفشهرً  24و أشهر 6م ذية لألط،ال الذين تةاوح أعماره  بني متكني األسر الضعي،ة من احلصول على أغذية  إىل
 توسيع اطاو املشروعي سوف تساه  خربة الصندوو الدون للتنمية الزراعية يف جمال دع  سلسلة القيمة يف استدامة املشروع.

 
ذات  املؤسسات احلكوميةوتعمل ليت توجد مقارها يف روما. اا للتعاون بني الوكاالت ا كبأً وقد وف رت الصني دعمً  -25

كل من منظمة   بنشاط على إشراكومركز اإلاةات واملعلومات يف الصني مركز الصني الدون لل د من ال،قر مثل  الصلة
ااات اإللكةواية العاملية األغذية والزراعة والصندوو الدون للتنمية الزراعية وبراامذ األغذية العاملي يف مشاريع مثل قاعدة البي

ي ُدعي 2017لل د  من ال،قر واملنتدى الدون لل د  من ال،قر. ويف حني شارك كل  من املنظمة والصندوو يف منتدى عام 
ي فت ول بذلك إىل اشاط مشةك ولقا  سنوإ. 2018يف منتدى الصني لعام  بنشاطبراامذ األغذية العاملي إىل املشاركة 

للوكاالت الثالث اليت توجد  منتظًما دعًماتقدم وزارة الزراعة والشؤون الري،ية ووزارة املالية يف الصني  عالوًة على ذلكيو 
 مقارها يف روما.

 
وتتعاون منظمة األغذية والزراعة والصااااندوو الدون للتنمية الزراعية وبراامذ األغذية العاملي يف إطار خطة التنمية  -26

ي براامذ دع  خ،  اهلشاشة يف مناطق الصيد الساحليةي املمو ل بشكل 2035جيبويت لعام القطاعية ملصايد األمساك يف 
على اعتماد ممارسات  اليت توجد مقارها يف روما رئيسي من الصندوو الدون للتنمية الزراعية. وتشج ع تدخالت الوكاالت

وتسااااه  يف األاشاااطة القادرة على الصااامود يف وجه ت أ املنا  وإدارة املوارد  الب ريةوارد املفر اتضااامن تو و ساااتدامة املصااايد ال
أموري عن مجلة  اليت توجد مقارها يف روماي الوكاالتمن خالل شراكة اليت اضطلع هبا  يالتدخالتكما أس،رت   الطبيعية.

 حتساانيمن مث فر املوارد الب ريةي و وضاامان توا إ األمساكصاايادمن  1290بني يف ما تعزيز ممارسااات الصاايد املسااتدامة منها 
احملق قة املكاساااااب وإن . ساااااتضاااااع،نيمن األشاااااخاص امل 9030لى اظام غذائي صااااا ي وم ذإ حلوان صاااااول عاحل إمكااية

جميع املوارد البشرية والتقنية واملالية للوكاالت الثالث حول مشروع واحد لت قيق أهداف مشةكة من خالل  هاأ  ةيكثأ 
 .خلصةتبادل اخلربات والدروس املستال،ه  املشةك و 

 
ما يف سياقات ج رافية وثقافية متنوعة يف غواتيماال عن طريق و ويقوم التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف ر  -27

رئيسيني  مصل ةلألم  املت دة وأص اب تابعة برامذ مشةكة ومنصات مشةكة للتنسيق ال،ين تشارك فيها وكاالت أخرى 
. كذلكي يشارك املوظ،ون ال،نيون يف الوكاالت يف جمموعات التنسيق املشةكة واجملتمعيعلى املستوى الوطين واإلقليمي 

ي مم ا يسه ل بدوره اإلمنائيةالوكاالت باالستناد إىل جماالت العمل الرئيسية يف إطار عمل األم  املت دة للمساعدة  بني
. وبالتاني تتماشى أولويات خطة عمل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما مع األولويات التنسيق ال،عال على حنو أكرب

 مًعاهذه ال ايةي تعمل الوكاالت الثالث بشكل وثيق لت قيق و  .اإلمنائيةإطار عمل األم  املت دة للمساعدة  احملددة يف
نمية الشاملة واملستدامة". وكل هذا العمل يكم ل خطة "التإطار األم  املت دة للمساعدة اإلمنائية يف  1على الركيزة رق  

 .2019-2018العمل اصديدة للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما لل،ةة 
 

ويف غينياي رس  كل من منظمة األغذية والزراعة والصندوو الدون للتنمية الزراعية وبراامذ األغذية العاملي خريطة  -28
األولوية. وقد تبادلت الوكاالت مص،وفًة من األاشطة على مستوى  ب واجملاالت ذاتالتقار األاشطة لت ديد جماالت 

. اإلمنائيةبينهاي وهي تشك ل أداة تنسيق إلطار عمل األم  املت دة للمساعدة يف ما املقاطعات لتنمية أوجه التآزر والتكامل 
طة ومناقشة التعبئة املمكنة للموارد املشةكة وتعقد الوكاالت اجتماعات تنسيق شهرية لتبادل آخر املعلومات عن األاش
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إلطار  2واملدخالت السةاتيجيا ا القطرية. كذلكي تتشارك الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف النتيجة االسةاتيجية 
وتتعاون منظمة األغذية )األمن ال ذائي واإلدارة البيئية واحلد  من جملاطر الكوارث(. عمل األم  املت دة للمساعدة اإلمنائية 

براامذ األغذية العاملي يف مشروع مشةك للوجبات املدرسية بتمويل من الياباني حيث يشةإ براامذ األغذية  والزراعة مع
 والربجمةالعاملي األرز واخلضار وتدع  منظمة األغذية والزراعة حتسني اإلاتاجية. وُجرإ الوكالتان التعبئة املشةكة للموارد 

 واإلبالغ. نسيقوالت
 

وتدع  الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما حكومة اهلند يف السلسلة املمتدة بني العمل السياسي واملساعدة ال،نية  -29
معاصة أولويات مشةكة ويف ا،س الوقت  - وبنا  القدرات واالستثمار الري،ي يف األمن ال ذائي والت ذية والتنمية الزراعية

عمل الشباب. وباالت،او مع حكومة اهلندي حد دت خطة ومتكني املرأةي والبيئة/ت أ  املنا  و   اصنسنيلمساواة بنيلأخرى 
 جهًدامتثل  من أهداف التنمية املستدامةي وهي 2اقاط دخول رئيسية لتعاوهنا: خارطة الطريق لت قيق اهلدف  3الوكاالت 

للتنمية الزراعية وبراامذ األغذية العاملي؛ ومبادرة اسةاتيجية يقودها بني منظمة األغذية والزراعة والصندوو الدون  اتعاوايً 
براامذ األغذية العاملي بالتعاون مع حكومة اهلند واليت تضم نت مدخالت اشطة من منظمة األغذية والزراعة والصندوو 

الت ذية؛ واملساعدة ال،نية واملالية الدون للتنمية الزراعية؛ وتعاون الوكاالت على مستوى الدولة مع حكومة أوديشا لت سني 
املكم لة اليت يوف رها كل من منظمة األغذية والزراعة والصندوو الدون للتنمية الزراعية لتنمية قدرات الدولة واالستثمارات 

 التخ،يف من آثار اص،اف على املنتجني من أص اب احليازات الص أة. يف
 

الذإ حظي  سراع يف إحراز التقدم حنو التمكني االقتصادإ للمرأة الري،يةيومن خالل الرباامذ املشةك بشأن اإل -30
ضافرت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما جهودها مع هيئة األم  املت دة  يالنرويذ والسويدكل من بدع  مشةك من  

صنع القرارات وحتقيق احلوكمة احمللية؛ والقدرة على الصمود يف وجه  للمرأة يف قأغيزستان لت سني مشاركة املرأة الري،ية يف
جتماعية. وقد مجع هذا الرباامذ املشةك بني أص اب االدمات اخلالكوارث واملخاطر النامجة عن ت أ املنا ؛ واحلصول على 

رؤية  مع الدولية والناشطني احملليني تعددين من احلكومة املركزية واحملليةي واملنظمات غأ احلكوميةي واملنظماتامل املصل ة
ت يأ مستدامي يشج ع عليه  خلقللنسا . ويتمثل اهلدف يف  املتساويةلمشاركة لاحلواجز اهليكلية واملؤسسية  لت سنيمشةكة 

ل من يف الرباامذ املشةك. وقد سا ت ك رئيسًيا عنصرًا الذإ يشك لاصنسني  اظام تعلُّ  العمل بشأن قضايا التمايز بني
. كما أن راعية للمساواة بني اصنسنياملمتكني املرأة الري،ية واالرتقا  بالسياسات  - الوكاالت الثالث يف املعرفة والدع  ال،ين

منظمة األغذية والزراعة واملساعدة ال ذائية اليت يوفرها براامذ األغذية  اليت تقدمها يف جمال السياساتالدع  ال،ين واملساعدة 
 العاملي هي عناصر تكم ل هنذ الصندوو الدون للتنمية الزراعية إزا  تنمية األسر واخلربة يف املناطق الري،ية.

 
يف إطار عمل األم  املت دة  يتجذر التعاون القطرإ للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف مجهورية الكوا وما ك -31

 اليت توجد مقارها يف روما للمساعدة اإلمنائيةي ويستند على أولويات احلكومة. وبدع  من االحتاد األورويبي تقوم الوكاالت
مبساعدة املزارعني الضع،ا  من خالل مشروع مزارعي ال،اصوليا  على اطاو ص أ. ويتمثل اهلدف يف تشجيع األمن 

 الت ذيةي وإقامة الروابط بني أص اب احليازات الص أة واألسواو. وقد دعمت الوكاالت اليت توجد مقارها ال ذائيي وحتسني
 لتوسيع اطاويف روما حكومة الكوا و يف جمال اتساو السياسات وتطويرها من خالل مبادرات مثل خطة العمل املشةكة 

الوطنية لألمن ال ذائي والت ذيةي واالستعراض الوطين االسةاتيجي الت ذيةي والسياسة الوطنية للت ذية املدرسيةي والسياسة 
 للقضا  على اصوع.
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 املستوى العاملي
 

ي واصلت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما توفأ الدع  املاني وال،ين وصهة املوظ،ني إىل األمااة 2018يف عام  -32
لتن،يذ املتكامل اوصنة األمن ال ذائي العامليي والةويذ للمنتجات السياسية للجنة األمن ال ذائي العاملي بوص،ها أدوات 

ال ذائي العامليي شاركت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف العمل ألهداف التنمية املستدامة. ويف إطار صنة األمن 
واألربعنيي واجملموعة االستشارية وجمموعة العمل امل،توحة العضويةي وفرو  ةاخلامس ةالعام جلستهاعلى حنو ااشط من خالل 

مناقشات  بقوة يفالوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ضافًة إىل ذلكي شاركت وباإلاملهام ال،نيةي واملشاورات غأ الرمسية. 
فريق املهام  توصيا ا. وبوص،ها أعضا  يف الردود علىتقيي  صنة األمن ال ذائي العامليي وسا ت يف تن،يذ بشأن املتابعة 

 ت الوكاالت يف وضع ال،ين التابع جملموعة العمل امل،توحة العضوية املعنية بالت ذية للجنة األمن ال ذائي العامليي سا
ي ويف إعداد إطار الصادرة عن اللجنة يةو اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظ  ال ذائية والت ذاالختصاصات إلعداد 

 األغذية املدرسية املزروعة يف املنزل.
 

د مقارها الوكاالت اليت توج ويف إطار موضوع "الت و ل حنو جمتمعات مستدامة وقادرة على الصمود"ي حد دت -33
لمنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة ليف اإلعالن الوزارإ  اليت جيب إدراجهاالرسائل الرئيسية  روما يف

. وقد مت  اإلدال  ببيااات مشةكة خالل اصلسات العامة املواضيعية بشأن القدرة على الصمود )أدىل به براامذ 2018لعام 
من أهداف التنمية املستدامة )أدىل به الصندوو الدون للتنمية الزراعية(ي واهلدف  11األغذية العاملي(ي واهلدف 

اظ مت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما  كماغذية والزراعة(.  أهداف التنمية املستدامة )أدلت به منظمة األ من 12
عالوًة على ذلكي و بعنوان "تعزيز الروابط الري،ية واحلضرية إلقامة جمتمعات مستدامة واظ  إيكولوجية ص ية".  جاابًيا حدثًا

الذإ شاركت يف تنظيمه ستدامة لمنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية امللشاركت الوكاالت يف احلدث اصااإ 
. بيااًا مشةًكاحيث قدمت منظمة األغذية والزراعة صنة األم  املت دة الدائمة املعنية بالت ذية و صنة األمن ال ذائي العاملي 

ي املستدامة لمنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنميةلالنتيجة الرئيسية  وهووبعد ذلك تبّن  اإلعالن الوزارإ النهائيي 
الرسائل الرئيسية الصادرة عن الوكاالتي مبا يف ذلك اإلقرار بأن القضا  على اصوع وحتقيق األمن ال ذائي وحتسني الت ذية 

لت سني حصول اصميع على املياه واملوارد الطبيعية  رئيسيأساسية لت قيق التنمية املستدامةي وأن الزراعة قطاع  مبادئهي 
 أاه ال ميكن تطوير املراكز احلضرية مبعزل عن املناطق الري،ية.على حنو مستدامي و 

 
توجد  الوكاالت اليت الذإ تنظمه 18الا  الزراعية اليوم الدون السنوإ للمرأةوقد استضاف الصندوو الدون للتنمية  -34

تكنولوجيا املعلومات واالتصال . ورك ز احلدث على متكني املرأة الري،ية من خالل 2018مقارها يف روماي يف مارس/آذار 
السبل اليت أتاحت من خالهلا وسائل اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات واالتصال إمساع  مًعا واإلعالم. واستكش،ت الوكاالت

صوت النسا  الري،يات واملهم شات وتعزيز وضعهن ومتكينهن. وشد د كل من منظمة األغذية والزراعة والصندوو الدون 
. املستدامةمن أهداف التنمية  2و 1اعية وبراامذ األغذية العاملي على أ ية متكني املرأة الري،ية لت قيق اهلدفني للتنمية الزر 
 للمرأة الري،يةال،رص  ولدتاليت اعتمد ا الوكاالت تكنولوجيا املعلومات واالتصال هذ االبتكارية يف جمال كما أن النُ 

 دت مصادر تعليمهن.سالسل القيمةي وتنمية املؤسساتي وزا يف
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ي فقد مت  إعدادها بالشراكة للسنة الثااية على التوان حلالة األمن ال ذائي والت ذية يف العاك 2018وأم ا اسخة عام  -35
في وبراامذ األغذية العاملي ومنظمة الص ة العاملية يسيبني منظمة األغذية والزراعة والصندوو الدون للتنمية الزراعيةي واليوا

القضا  على اصوع وحتقيق األمن ال ذائي وحتسني الت ذية يف سياو خطة التنمية  حنوفأ املعلومات بشأن التقدم احملرز لتو 
باعتبارها  املناخية القصوىينظر يف التقلبات املناخية والظواهر و  .اصوع يف العاكمستويات  ارت،اع. ويؤكد التقرير 2030لعام 

كشف ارت،اع معدالت اصوع يف العاكي جنبا إىل جنب مع النازاعات والركود االقتصادإ. كما يعوامل رئيسية تكمن ورا  
القضا  على اصوع حبلول حتقيق من أجل إجرا ات عاجلة يدعو إىل اختاذ و  عن حتديات جديدة 2018عام  تقرير
 .2030 عام
 

 جاابًيا حدثًا ياد األورويب والساااااويد والنيجر وهولندااالحتمع  ي بالتعاونواظ مت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما -36
رفيع املساااااااااتوى بعنوان "كسااااااااار الدو امة بني النزاعات واصوع" خالل الدورة الثالثة والسااااااااابعني للجمعية العامة لألم  املت دة. 

موضااااااااع التن،يذ وال،رص املتاحة للقيام بذلكي  2417ي ااقو اخلربا  ضاااااااارورة وضااااااااع قرار جملس األمن احلدث اصااإخالل و 
 .قادرة على الصمودجمتمعات ابين النزاعات و  اشوبمجاعي شكل مننع ببواسطتها وكذلك كي،ية ت يأ الطريقة اليت 

 
أهداف التنمية مركز الدعوة املعين بااضااامت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما إىل هيئة األم  املت دة للمرأة و و  -37

األساااار ت ذية ي بعنوان "2018تشاااارين األول  /أكتوبر 15 املسااااتدامة يف تنظي  حدث مبناساااابة اليوم الدون للمرأة الري،ية يف
الضاااااو  على احلدث وقد سااااال ط هذا واجملتمعات احمللية والت ول: االحت،ال مبساااااا ات املرأة الري،ية يف التنمية املساااااتدامة". 

ساسيني يف مكاف ة ال،قر واصوع وسو  الت ذية وت أ املنا  ويف األشركا  الو القوية لت يأ ال عوامة باعتبارها من الري،ياملرأة 
واجز احل اتباااه إىلل،اات االإىل  أيضاااااااااااااااا هاادفو . 2030اصهود املبااذولااة لت قيق أهااداف التنميااة املسااااااااااااااتاادامااة حبلول عااام 

 .املرأة الري،ية تواجهها تما زلاليت  دةد  احملت ديات الو 
 

مركز الصني الدون لل د بالشراكة مع اليت توجد مقارها يف روما ي اظ مت الوكاالت 2018يف يوايو/حزيران و  -38
 "تعزيز الشراكات وتبادل املعرفة لت قيق اهلدفني بشأني حلقة عمل ال،قر ومركز اإلاةات واملعلومات يف الصني من
 أفضل الطروحول مناقشة البلدان والشركا  يف التنمية يف  أهداف التنمية املستدامة". ومتثل اهلدف يف إشراك من 2و 1

ي من خالل التعاون يف ما بني بلدان اصنوب لدع  تن،يذ خطة فعالةلتبادل املعارف وتعزيز الشراكات اليت تقي  آليات 
دة وسياسات . كما قد مت وااقشت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما مناذج ااج ةي وممارسات جي2030التنمية لعام 

حول إقامة منتدى منتظ  للجمع بني الوكاالت اإلمنائية  أيًضااملناقشات استئصال اصوع. ومت ورت لل،قر و متكينية 
نتيجة كوتبادل التجارب بشأن احلد  من ال،قر واستئصال اصوع. و لمناقشة لواحلكوميةي واألوساط األكادميية واجملتمع املدن 

ومركز اإلاةات لقة العملي صدر عن منظمة األغذية والزراعة والصندوو الدون للتنمية الزراعية وبراامذ األغذية العاملي حل
بيان مشةك تلتزم مبوجبه بتعزيز شراكتها لت قيق أهداف التنمية مركز الصني الدون لل د من ال،قر و واملعلومات يف الصني 

 رف وتبادهلا والتعاون بينها.املستدامة من خالل تقاس  املعا
 

عمل اخلاص بت أ املنا ي وتعمل على وضااااااااااااااع الوتتعاون الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف تن،يذ براامذ  -39
 اسةاتيجية للتنوع البيولوجي ترك ز على التنوع البيولوجي الزراعي.
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 املستوى املواضيعي
 

التعاون بني بلدان اصنوب  إلجرا  أاشطة هامة يف جمان مًعاها يف روما لطاملا تعاوات الوكاالت اليت توجد مقار  -40
التعاون بني بلدان اصنوب والتعاون لالحت،ال ب األم  املت دةيوم االشةاك يف تنظي  ي مبا يف ذلك من خالل والتعاون الثالثي

التعاون يف ما بني بلدان  للتنمية القائمة علىيف املعرض السنوإ العاملي وكذلك لتخطيط مشاركتها أيلول /سبتمربيف  الثالثي
وقد اكتسب التعاون بني الوكاالت بشأن . 2018يف ايويورك يف هناية شهر اوفمرب/تشرين الثان نظ   يساصنوب الذإ 

. وفيما حيض ر كل من منظمة 2018عام يف  ا من الزخ مبادرات التعاون يف ما بني بلدان اصنوب والتعاون الثالثي مزيدً 
الرفيع املستوى الثان بشأن التعاون الجتماع لاألغذية والزراعة والصندوو الدون للتنمية الزراعية وبراامذ األغذية العاملي 

 ةخلطة عمل بوينس آيرس للتعاون ال،ين بني البلدان النامي 1978لعام  بالذكرى األربعني )احت،ااًل ما بني بلدان اصنوب  يف
(ي اعتمدت الوكاالت الثالث "خارطة طريق مشةكة بني الوكاالت اليت توجد "40خطة عمل بوينس آيرس+"بإجياز  -

تنظي  سلسلة من احلوارات مع أعضا  اجمللس يشكل مقارها يف روما للتعاون يف ما بني بلدان اصنوب والتعاون الثالثي". و 
املعرض العاملي للتنمية القائمة و  م  املت دة للتعاون فيما بني بلدان اصنوبيوم األخالل  مثاًل والشركا  يف هذا التعاون )

ي واملشاورات السنوية للمجلس(ي ووضع منهجية مشةكة وإطار مشةك لرصد وقياس ما بني بلدان اصنوب على التعاون يف
من أهداف التنمية  2و 1سياو اهلدفني النتائذ املتأتية عن أاشطة التعاون يف ما بني بلدان اصنوب والتعاون الثالثي يف 

يف  بني بلدان اصنوب والتعاون الثالثياملستدامةي وحتديد اخليارات املتاحة إلطالو أاشطة مشةكة يف جمال التعاون يف ما 
مقارها . وسوف تنظ  الوكاالت اليت توجد لوكاالت اليت توجد مقارها يف رومااملشةكة لخارطة الطريق  من امليداني أجزا 

ا حول التعاون العاملي يف ما بني بلدان اصنوب يف قطاع الزراعة يف اوفمرب/تشرين الثان يف روما مع الصني منتدى وزاريً 
ي 2019سيت  جريبها يف عام  يأساليب وعملياتوضع مًعا لالوكاالت اليت توجد مقارها يف روما تعمل و  يف الصني. 2018
 بشكل متماسك.التعاون يف ما بني بلدان اصنوب والتعاون الثالثي ي  اتائذ لتقي نينتظماملتقيي  الو للرصد 

 
. 2018يف أبريل/ايسان الندوة الدولية الثااية بشأن الزراعة اإليكولوجية قامت منظمة األغذية والزراعة بتنظي  و  -41

أحداث جاابية وقد شارك كل من منظمة األغذية والزراعة والصندوو الدون للتنمية الزراعية وبراامذ األغذية العاملي يف 
منظما ا. ولطاملا عملت الوكاالت على الزراعة  داخلإللقا  الضو  على كي،ية دعمها للزراعة اإليكولوجية جملتل،ة 

من أجل  مًعااملرة األوىل اليت اجتمعت فيها الوكاالت ملناقشة إمكااية عملها  إال أن هذه هياإليكولوجية بصورة فرديةي 
األدوات الالزمة لتوسيع إىل جااب حتديد احلواجز يف وجه اعتماد الزراعة اإليكولوجية من جااب واضعي السياساتي 

اسات اليت ميكن أن تساعد السي بشأن املصل ةاطاو الشراكة. ووف رت الندوة فرصًة إلجرا  مناقشة متعددة أص اب 
 الزراعة اإليكولوجية. توسيع اطاو يف
 

وقد قد مت كل  من الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما التزاما ا بشأن الطريقة اليت قد تساه  هبا كل وكالة  -42
الذإ اشرته اصمعية العامة لعقد لعقد عمل األم  املت دة من أجل الت ذية. وسا ت الوكاالت يف التقرير املرحلي األول  يف

(. كذلكي اظ مت الوكاالتي حتت مظلة العقد اجتماع جمموعة 2018-2017لألم  املت دة خالل دور ا الثااية والسبعني )
عالوًة على ذلكي و من أهداف التنمية املستدامة يف ايويورك.  2اخلربا  بشأن التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف 

يف اصمعية العامة لألم  املت دةي مت   اعتماد القرار الذإ أعلن عقد األم  املت دة للزراعة األسرية ديسمرب/كااون األول  ويف
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منظمة األغذية والزراعة بالشراكة مع الصندوو الدون للتنمية الزراعية عملية تن،يذ  تتوىل( باإلمجاع. وسوف 2019-2028)
 .3 ق ملزيد من املعلوماتي يُرجى النظر إىل امللو العقد. 

 
ولطاملا كاات الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما تتعاون بشأن القضايا املتصلة بالت ذية على املستويني اإلقليمي  -43

شرو أفريقيا واصنوب األفريقي لي دعمت الوكاالت على حنو مشةك حلقة العمل اإلقليمية 2018والقطرإ. ويف مارس/آذار 
ي أُطلقت منصة إقليمية 2018الت ذية وتن،يذ مشاريع مراعية للت ذية". ويف يوليو/متوز  لبنا  القدرات حول موضوع "تعمي 

لتنمية القدرات والشراكة يف جمال الت ذية ألوروبا وآسيا الوسطى من أجل تعزيز القدرات يف قطاع الت ذية يف آسيا الوسطى 
التعاون بني الوكاالت على املستوى القطرإ بشكل  ويت  ومنطقة القوقازي وحتسني حالة الت ذية واألمن ال ذائي يف اإلقلي .

ف ومنظمة الص ة العاملية ووكاالت أخرى يسياليوا أيًضاتعزيز الت ذية اليت تشمل لأساسي من خالل شبكة األم  املت دة 
لت قيق األهداف  - بطريقة متسقة وفعالة - لألم  املت دة مهتمة بالعمل يف جمال الت ذية. ويركز التعاون على دع  البلدان

وأهداف التنمية املستدامةي وعقد األم  املت دة للعمل من أجل  2030والطموحات وفق ما حددته خطة التنمية لعام 
صنة األم  املت دة الدائمة املعنية حتظى ىل ذلكي باإلضافة إو وأهداف مجعية الص ة العاملية. حركة تعزيز الت ذية و الت ذيةي 

ت ديات الركز على تووكاالت األم  املت دة األخرىي و الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما من  بالت ذية بدع  مشةك
الوكاالت اليت توجد مقارها يف ما بني  يف واالتساولجنة الدائمة املعنية بالت ذية التعاون وتعزز الاملتعددة األوجه للت ذية. 

 املستوىأم ا أاشطة الوكاالت على ميع أشكاله. جبسو  الت ذية  يف سعي منها إىل القضا  على يواملنظمات الشريكةروما 
القطرإي فةك ز بشكل رئيسي على تعزيز القدرات الوطنية يف جمال حوكمة الت ذية وتوسيع اطاو األاشطة يف جمال الت ذية. 

كرات ت،اه  مشةكة القطرإ حتت مظلة مذ  املستوىضافًة إىل ذلكي أُبلغ عن حاالت تعاون ااج ة للوكاالت على وباإل
 معبني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما للربامذ املتعددة السنواتي كما يف مجهورية الكوا و الدميقراطية وزمبابوإي 

 الاكا ومبادرات سالسل القيمة اخلاصة بالت ذية يف زامبيا. سرإ يفارية اصاملناقشات 
 

وقد شاركت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما على حنو اشط يف برامذ الوجبات املدرسية املزروعة يف املنزلي  -44
اليت تربط الوجبات املدرسية بالزراعة احمللية. وقد أُطلق خالل الدورة اخلامسة واألربعني للجنة األمن ال ذائي العاملي مطبوع 

روماي  اتيجة جهود مشةكة بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف وي وهاملزروعة يف املنزلة إطار املوارد اخلاص بالوجبات املدرسي
واملؤسسة العاملية لت ذية الط،لي والشراكة اصديدة من أجل التنمية يف أفريقياي والشراكة من أجل تنمية الط،ل ومركز االمتياز 

أداًة توجيهية لدع  البلدان  الت ذية املدرسية باملنتجات احمللية إطارالتابع لرباامذ األغذية العاملي يف الربازيل. ويشكل 
من املنتجات احمللية  من خالل الشرا املعنيني بتصمي  الربامذي وتن،يذ ورصد برامذ الوجبات املدرسية  املصل ةوأص اب 

 فضاًل ملساعدة ال،نية واملاليةي أو من منتجات مزروعة يف املنزل. وبإمكان احلكومات والشركا  يف التنمية الذين يوف رون ا
عالوًة على ذلكي اظ مت الوكاالت و املطبوع.  اوالقطاع اخلاص االست،ادة من هذ اجملتمعيةاجملتمع املدني واملنظمات  عن

خالل الدورة اخلامسة واألربعني للجنة األمن ال ذائي العاملي مع االحتاد  مشةًكا جاابًيا حدثًااليت توجد مقارها يف روما 
األفريقي/الشراكة اصديدة من أجل التنمية يف أفريقيا والربازيل لتبادل املمارسات اصيدةي والت ديات وال،رص املتاحة 

مبا يف ذلك أثر هدف  - على فوائد متعددةلل صول  لت ذية املدرسية باملنتجات احملليةلاملتكامل نطاو اللالبتكاري وتوسيع 
 التنمية املستدامة على األرض وحتسني عمليات وضع السياسات والتعل  .
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لكةون جرى تطويرها يف إطار ي أطلقت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما دورًة للتعل   اإل2018ويف عام  -45
يجيات احلد  من ال،اقد يف األغذية ألص اب احليازات الص أة يف املشروع املشةك بني الوكاالت بعنوان "تعمي  اسةات

منظمة األغذية والزراعة واليت حتل ل اليت أعد ا الة احلتعان من عجز غذائي"ي والذإ يقد م منهجية دراسة  املناطق اليت
الوحدات بشأن سلسلة القيمة األسباب املتعددة األبعاد لل،اقد يف سالسل جملتارة من اإلمدادات ال ذائية. وجيرإ إعداد 

 املستدامة للت ذية.
 

وتواصل التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما من خالل اإلعداد للدورة الثااية والستني للجنة وضع  -46
نسني ومتكني الت ديات وال،رص لت قيق املساواة بني اص: "املعين باملوضوع ذإ األولويةاخلربا   فريقاملرأة من خالل اجتماع 
توجد  ايابةً عن الوكاالت اليت بيااًا مشةًكا". ويف تلك الدورةي قد م الصندوو الدون للتنمية الزراعية النسا  وال،تيات يف الريف

. وقد وف ر ذلك االجتماع فرصًة لتبادل التجاربي وحتديد للجهات املاحنة مستديرة مائدةمقارها يف روماي وجرى تنظي  
القضايا اليت تواجهها النسا  وال،تيات الري،يات يف سياو الزراعة تتناول بالت ديد لية حمتملة للعمل املشةك جماالت مستقب

والتنمية الري،ية. وقد حضر هذا احلدث ممثلون عن منظمة األغذية والزراعة والصندوو الدون للتنمية الزراعية وبراامذ 
. وبالتعاون مع بيل وميليندا غيتسومؤسسة أملاايا وفنلندا وكندا و    املت دةموائل األمممثلني عن  وكذلكاألغذية العامليي 

من أجل حتقيق هدف األمن ال ذائي والت ذيةي بني اصنسني وفد االحتاد األورويبي ُوضع براامذ للنهوض بالُنهذ الت و لية 
 .2019يف مطلع عام  وكاالت اليت توجد مقارها يف رومامن جااب ال امع إمكااية تن،يذه

 
منظمة األغذية والزراعة والصندوو الدون للتنمية الزراعية وبراامذ من ن، ذ كل توبدع  من احلكومة الكنديةي  -47

مجهورية الكوا و الدميقراطية والصومال ا ميتد على مخس سنوات يف جمتمعات حملية جملتارة يف ا ابتكاريً األغذية العاملي برااجمً 
الصمود تنع  باألمن  الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما واحلكومة الكندية إىل دع  أسٍر قادرة على دف . و والنيجر

ا باألزمات املمتدة واملتكررة. وقد أرسى العام األول من الرباامذ األسس )التخطيط واخلطوط ال ذائي يف األقالي  األكثر تأثرً 
ا ال مثيل له ملستمر ألاشطة مكم لة ومتتابعة للوكاالت. وميثل التعاون جهدً ( للتن،يذ اوما إىل ذلكالقاعدية لالستهدافي 
سنواتي مع الةكيز على النسا  واألط،ال من أجل خ،  االعتماد على  5على مدى  ا،سها لدع  اجملتمعات الضعي،ة

على  مًعاوسوف تعمل الوكاالت املساعدة اإلاسااية وتعزيز قيام جمتمعات تتمتع باالكت،ا  الذايت والقدرة على املقاومة. 
  اجملتمعات السلمية واملستقرة. تعزيز سبل العيو الري،ية املستدامة والقادرة على الصمود اليت تشكل حجر الزاوية يف

 
 خدمات املنظمة

 
للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما اجتماعات كل شهرين ويشارك يف مجيع فريق املشةيات املشةكة يعقد  -48

يف شبكة املشةيات لتعزيز التعاون بني الوكاالتي اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى املبادرات وجمموعات العمل ومشاريع 
 13أجرإ ي 2017وظ،ني. ويف عام املهين للموالتطوير وتبادل املعارف وأفضل املمارساتي وتنسيق القواعد واإلجرا ات 

؛ (Adobeوبراامذ أدوب )( 3التأمني الطإ والص ي؛ )و ( 2) ؛اإلجال  الطإ( 1: )من أجللمشةيات لا ا مشةكً اشاطً 
الكهربا ؛ و  (8املان؛ )قرار واإل( 7ي )ة الوديعةالعاملياصهة االستشارات املالية/و ( 6األثاث؛ )و ( 5آالت البيع؛ )و  (4)
البنزين املع،ى و ( 13أعمال التجديدي )و ( 12ي )االجتماع عن طريق ال،يديوو ( 11خدمات التدريبي )و ( 10ال ازي )و  (9)
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بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماي مبا يف ذلك أجهزة  ملؤسسات أخرىا عقدً  18ي أُبرم 2017. ويف عام من الضرائب
 ومعداتدمات االستشاريةي واخلدمات االستشارية ألمن تكنولوجيا املعلوماتي تكنولوجيا املعلوماتي واملراجعة الداخلية واخل

باألقمار االصطناعية.  وإدارة األجهزة واخلدمات اخلاصة بالربطاالتصاالتي وخدمات التدريب على تكنولوجيا املعلوماتي 
بني الوكاالت لتوفأ اخلدمات  أخرىمؤسسات ي أُبرمت سبعة عقود مع 2018وخالل الربع األول والثان والثالث من عام 

االستشارية يف جمال تكنولوجيا املعلوماتي وخدمات استشارية لوضع تأمني املؤشري وخدمات تص يح الوثائق واشرها 
 وأثاث املكاتبي وخدمات مركز عمليات أمن تكنولوجيا املعلومات واخلدمات األمنية.

 
 A/RES/69/237  اخلارجيي الوارد يف قرار اصمعية العامة لألم  املت دة واستجابًة للدعوة إىل تعزيز قدرات التقيي -49

لوظي،ة التقيي  يف منظومة األم  املت دةي أاشئ جمتمع للممارسة معين بتقيي   2014ويف تقيي  وحدة الت،تيو املشةكة لعام 
اظ   إىل تعزيز دمذ ال،كر التقييمي يف هذا اجملتمع يهدفو . "EVAL-ForwARD" األمن ال ذائي والزراعة والتنمية الري،ية:

ي سوف يوس ع هذا اجملتمع عضويتهي 2021-2019االستعراض الوطنية والعاملية ألهداف التنمية املستدامة. وخالل ال،ةة 
هبدف الوصول إىل مجهور أوسع مهت  بتقيي  األمن ال ذائي والزراعة والتنمية الري،ية وإشراكه يف هذا التقيي ي من خالل 

للمجتمع احملليي سوف يقوم  املتجددة. وباالستناد إىل االحتياجات ،عليةوالالقنوات االفةاضية جمموعة من استخدام 
EVAL-ForwARD  بتطوير أاشطة تبادل املعرفة والتعل  اليت من شأهنا أن تعز ز قدرات التقيي ي مع الةكيز بصورة خاصة

ي ات،قت مكاتب التقيي  2017من أهداف التنمية املستدامة. ويف بداية عام  2على تقيي  التقدم احملرز باجاه حتقيق اهلدف 
كامأون وعلى إجرا  عمل تقييمي جريإ هبدف الالقطرية يف  لل افظاتي  املستقلة يف الوكاالت على إجرا  عمليات تقي

استكشاف إمكااية التكامل واالتساو لدع  االحتياجات واألولويات الوطنية. وقد عقدت حلقة عمل مشةكة يف ياوادإ 
ضافًة وباإلوجد مقارها يف روما. تسةشد هبا الشراكات املستقبليةي وأوجه االتساو والتآزر بني الوكاالت اليت ت 2018عام يف 
فريق األم  املت دة يف  اشطةأعضا  ذلكي فإن مكاتب التقيي  املستقل التابعة للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما  إىل

ي استضافت الوكاالت اليت 2018. ويف مايو/أيار امنظمة عضوً  46الذإ جيمع بني وظائف التقيي  لدى املعين بالتقيي  
توجد مقارها يف روما أسبوع التقيي  ل،ريق األم  املت دة املعين بالتقيي  يف املقر الرئيسي ملنظمة األغذية والزراعة. وقد مجع 

كة املشة ا يف جمال التقيي  لتبادل الدروس وأفضل املمارساتي ومناقشة برامذ العمل واملبادرات مهنيً  163أسبوع التقيي  بني 
 الوكاالت. بني
 

ي عقدت مكاتب اإلشااااااااااااااراف للوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما اجتماعها 2018ويف يوايو/حزيران  -50
من املراجعة املشاااةكة لألمن واساااتعراضاااات  املسااات،ادةي ومناقشاااة التجارب والدروس السااانويةالسااانوإ لتبادل خطط عملها 

اسااااتقبلي. وتضاااام ن احلدث النزاهة االسااااتباقية وطابع التعاون امل مناقشااااات بني مدرا  الشااااؤون األخالقية يف املكاتب  أيضااااً
إىل املوظ،ني املعنيني باإلشراف يف الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما  بالنسبةقامة الشبكات إلالثالثي ووف ر فرصة قي مة 

 راجعة والت قيقات على السوا .امليف جمان 
 

ويتعلق جمال آخر للتعاون بني الوكاالت بت سااااااااني املمارسااااااااات البيئية وتقدمي التقارير يف جمموعة إدارة القضااااااااايا  -51
ي وف رت اقااط االتصااااااااااااااال البيئياة يف الوكااالت للبيئاةحول إدارة االسااااااااااااااتاداماة البيئياة. وباالتعااون مع برااامذ األم  املت ادة 

ةي واإلدارة املسااااتدامة للن،ايات واملياهي واملشااااةيات املسااااتدامة واظ  إدارة توجيهات مشااااةكة وابتكارية يف جمال ك،ا ة الطاق
االبيئة. ويرك ز التعاون  على موا مة اظ  احلوكمة البيئيةي واسااااااااااااااةاتيجيات إدارة الكربون والن،قات الرأمسالية إلدارة  أيضااااااااااااااً
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بطة مبوضاااااوع اليوم العاملي للبيئة "القضاااااا  على االساااااتدامة البيئية. ويف يوايو/حزيراني ضاااااافرت الوكاالت قواها يف  لة مرت
التلوث باملواد البالسااااااااااااااتيكياة". كذلكي اظ مات الوكاالت اليت توجد مقاارها يف روماي واملنظماة الدولياة للتنوع البيولوجي 

 واملنظمة الدولية لقااون التنمية النسخة الرابعة من مبادرة "تنظيف روما".
 

 اقدم   المضيُسبل 
 

قرر ت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما مواصلة استخدام كل فرصة متاحة لالضطالع بتدابأ منس قة بوص،ها  -52
من أهداف التنمية املستدامة وخطة  2لت قيق اهلدف منظومة األم  املت دة اإلمنائية اجملموعة الرائدة للوكاالت ضمن 

. كما أن الدعوة لت قيق اا بإصالح األم  املت دة واستجابًة هلإقرارً  ي أيًضايواآلن - اطاقًااألوسع  2030التنمية لعام 
ك،ا ات ملموسة ومعز زة حتث  إدارة الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وال،رو على املستويات كافًة على الب ث بشكل 

 اتائذ مشةكة أفضل على أرض الواقع.لمالي والتوصل إىل لاستباقي عن تدابأ تعاواية ميكنها أن تساعد يف حتقيق قيمة أكرب 
 

اتعهد باالرتقا  باسةاتيجيات وبرامذ وأاشطة جديدة تت،ق مع مواطن القوة املتبادلة واخلربة اليت اتمتع هباي حنن و  -53
 .بالبنا  على املهارات ال،نية والطرو التش يلية التكميلية لدى كل وكالةي هبدف حتقيق قدر أكرب من ال،عالية والك،ا ة

 
افة. كالتمويل االبتكارية لدع  جهود التعاون بني الوكاالت على املسااتويات   وا من طر وسااوف اسااتكشااف مزيدً  -54
على سااااااااااابيل املثالي ميكن صهات أخرى اقل مبادرة القدرة على الصااااااااااامود املمو لة من كنداي وتعزيزها وتوسااااااااااايع اطاقهاي و 

 ملمارسات اصيدة املنبثقة عن هذا التعاون.وااملست،ادة الدعوةي وتبادل الدروس  تعزيزخالل  من
 

ما النهوض باألاشطة التعاواية على مجيع املستوياتي مع بعضها و وسوف تواصل الوكاالت اليت توجد مقارها يف ر  -55
سوف تسعى و مع اصهود اصارية إلصالح األم  املت دة.  يتماشىي ومبا اطاقًامنظومة األم  املت دة األوسع  ضمنالبع  و 

 .املست،ادةالوكاالت إىل مواصلة حتليل ال،رص والت ديات املتصلة بالتعاوني ووضع مزيد من املمارسات اصيدة والدروس 
 

اإلبالغ يتجاوز  الوكاالت مبامؤشرات لتقيي  اتائذ تعاون بشأن وضع ما و الوكاالت اليت توجد مقارها يف ر وتعمل  -56
ي من الناحيتني كافةعلى املستويات  واوعيته عمق التعاون استيعاب حتسني ذلك إىل سيؤدإ عن املدخالت واملخرجات. و 

 الكمية والكي،ية.
 

اصاااال منظمة األغذية والزراعة والصااااندوو الدون للتنمية الزراعية وبراامذ األغذية العاملي تو ملموسااااةي سااااصااااي ة بو  -57
القطرإ )على حنو تشاااااااورإ عرب ال،رو القطرية لألم   املسااااااتوىسااااااةاتيجيات مشااااااةكة على او  برجمةاسااااااتكشاااااااف وتطوير 

املت دة( تتماشااااااى مع إطار األم  املت دة للمساااااااعدات اإلمنائية )بوصاااااا،ه اإلطار الرئيسااااااي للتخطيط والتن،يذ(ي وبالتاني 
عكس من شأهنا أن ت اليت تتوا م مع األولويات الوطنية للدول األعضا . وسوف توضع اللمسات األخأة على خطة عمل

 األاشطة امللموسة الرامية إىل تن،يذ مذكرة الت،اه  للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما.
 



19 JM 2018.2/2 

 

يف السياقات القطرية املختل،ة اليت تعمل مجاعية ومن املسل   به أاه قد يكون من الصعب السعي إىل حتقيق اتائذ  -58
سيما أن هذا يتطل ب التنسيق يف احلوار املشةك حول السياسات واملشاركة  ال - ضمنها الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما

روما  تصمي  والتن،يذ. ومبا أن الوكاالت اليت توجد مقارها يفال/والربجمةالكاملة يف جمال وضع التصو ري والتخطيطي والت ليلي 
اللجنة اإلدارية و اللجنة الربااجمية الرفيعة املستوى يف تطوير اتائذ مجاعيةي سوف تتبادل خربا ا )من خالل  أصاًل اخنرطت قد 

اظام املنسقني املقيمني ا،سها يف إطار هيز وجتنظي  ( مع باقي منظومة األم  املت دة اإلمنائية اليت تعيد الرفيعة املستوى
 .ةفرو األم  املت دة القطريأجل تعزيز  مناملنشط 
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 التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما في النيجر  - : دراسة حالة1الملحق 
 والنهج اإلقليمي في منطقة الساحل

 
 االستجابة إلى التحديات التي تواجهها منطقة الساحل

 البناء على النهج اإلقليمية القائمة وتعزيز التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما
 

 معلومات أساسية
 
ا يف التنمية االقتصادية يف منطقة ا حموريً زراعةي مبا يف ذلك الثروة احليوااية واإلاتاج احملصوني قطاعً تشكل ال -1

إىل الطرقات التجارية القدمية واحليوية املمتدة من الساحل إىل البلدان  اظرًااصز  األكرب من العمالة. و هي توفر الساحلي و 
بال،علي يعتمد و القتصاد اإلقليمي يف األراضي الرطبة يف أفريقيا. لبأ ية أساسية بالنسبة تتس  النظ  الرعوية فإن الساحليةي 

 .معيشته ا على القطاع الزراعي لتأمني سبل السكان فقرً  أشد يف املائة من 80يف املائة من إمجان السكان و 70حوان 
 
 جماعات األضوا  عليها بشكل منتظ  ملا تعاايه منوتشهد املنطقة أحد أعلى معدالت ال،قر يف العاكي كما ُتسل ط  -2

مليون اسمة  140. ومن املتوقع أن يرت،ع عدد السكان يف الساحل من غأ املشروعوعدم االستقراري واإلرهاب واالجار 
  يف إطار سيناريوهات ت أ املنا االحةار ي حيث يتضاعف عدد الشباب. وتشأ توقعات 2050مليون اسمة عام  330إىل 

. ومتثل القرننهاية هذا بإىل أن مناطق واسعة يف أفريقيا سوف تشهد زيادًة يف احلرارة بأكثر من درجتني مئويتني املتوسط 
ازاعات على املوارد الطبيعية ولد ي اصافةي مم ااألراضي هذه االجاهات سببني من بني األسباب اصذرية لألزمة احلالية يف 

 احملاصيل. إاتاج اليت تشارك يفواألسر املستقرة الرعاة ي واملياه( بني الش ي ة )مبا يف ذلك األراض
 
ا. وقد اسااات ل ت اجملموعات املسااال ة  ثالثً ويشاااكل االساااتيا  املتنامي إزا  غياب أو ضاااعف خدمات الدولة عاماًل  -3

ا منطقة السااااااحل حيث غالبً هذا االساااااتيا ي الذإ ترافق بال،قري واصوعي وغياب ال،رص االقتصااااااديةي وازدادت أ يتها يف 
 تكون سلطة الدولة والقادة التقليديني معط لة. ما
 
يتط لب طويلة األجل ا لسكان الساحل وحتقيق التنمية املستدامة سبل عيو أفضل وأكثر أمااً إجياد إن فوبالتاني  -4

 لتلبيةمؤسسات الدولة  بال،علي سوف يكون من الضرورإ تعزيز قدراتو الزراعة ويف قطاعات أخرى.  االستثمار يف
وسبل العرقي ي والعمري واألصل التمايز بني اصنسنيي ب    النظر عن الري،ية يف منطقة الساحلاحتياجات اجملتمعات 

ا وغأه  من اجملتمعات احمللية احملرومة تارإليً الرعاة العيوي لكبح ال،قري وعدم االستقرار وااعدام األمن. وينب ي النظر إىل 
بال،علي من األ ية مبكان و ا من احلل  املستدام لضمان استقرار األراضي اصافة. فاعلة رئيسيةي وجز ً  جهات باعتباره 

 عملية وضع السياسات واختاذ القرارات ل،ه  التهميو والشكاوى والتصدإ هلا. إشراكه  يف
 
الرعوية والرعوية الزراعية واملستقرة ومن الضرورإ االستجابة إىل االحتياجات اإلاسااية وبنا  قدرة اجملتمعات  -5

املنا  والظروف األمنية غأ املستقرةي مبا يف ذلك التصدإ لقضايا احلصول على األراضيي  تقل بالصمود يف وجه  على
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 يذلكومع مقابل اإلاتاج احليوان(ي وإدارة املراعي ومكاف ة األمراض احليوااية والنباتية. زراعة احملاصيل واستخدام األراضي )
ضمن تت يتلتنمية الطويلة األجل لألراضي اصافة يف أفريقياي والل اطاقًامن هنذ أوسع  جزً اهذه االستجابة أن تكون جيب 
يف الزراعة. وتعكس جماالت التدخل الستة ذات األولوية لدى حتالف الساحل )للمجموعة من الرعي واإلاتاج األون التنويع 

الالمركزية و  (2( الزراعة والتنمية الري،ية واألمن ال ذائي؛ )1: ) باجاه هنذ أكثر تكاماًل حتواًل ( 3اخلماسية ملنطقة الساحل
 األمن الداخلي.و  (6الطاقة واملنا ؛ )و ( 5احلوكمة؛ )و ( 4قابلية توظيف الشباب؛ )و ( 3واخلدمات األساسية؛ )

 
 شراكات الوكاالت التي توجد مقارها في روما

 
االهتمام الكبأ الذإ حتظى به منطقة الساحل يف سياو األزمات والنزاعاتي ينب ي توفأ قدر على الرغ  من  -6

أكرب من املعارف وفه  جملتلف املسارات اإلمنائية الطويلة األجلي مع مراعاة خصائص السياقات ووضع حلول مكي ،ة 
 املنطقة. يف
 
هذه اصهود الدولية من خالل التعاون بني الوكاالت وميكن للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما أن تسااااااااااااه  يف  -7

. وهذا يشاااااااااااامل تعزيز الشااااااااااااراكات والتعاون داخل منظومة األم  املت دة وخارجهاالثالث ومع جهات فاعلة أخرىي من 
 منظمات إقليميةي على غرار: مع
 

 إطار مؤسااااااسااااااي للتنساااااايق وي تشااااااادي ماني موريتاايا والنيجر( ساااااااجملموعة اخلماسااااااية ملنطقة الساااااااحل )بوركينا فا
اجملموعة  وثيق مع بتعاون أيًضاوالتعاون يف وضع السياسات ويف املسائل األمنية يف غرب أفريقيا. ويعمل السن ال 

 اخلماسية ملنطقة الساحل.
  بنن : بلًدا 13ي وهي تتألف من اللجنة الدائمة املشاااااةكة بني الدول املعنية مبكاف ة اص،اف يف منطقة السااااااحلو

موريتاايا و مان و كوت دي،وار و  وكابو فأدإبيسااااو -غينياو غينيا و غامبيا و السااان ال و  توغوو تشااااد و و سااابوركينا فاو 
 .النيجرو 

 
 التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما في منطقة الساحل

 
ا من الربامذ واملبادرات اليت ميكن دجمها وتوسااايع اطاقها للتصااادإ تن، ذ الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما عددً  -8

لل كومات وجهودها يف ت،عيل االسااااةاتيجيات والربامذ الشاااااملة للت و ل  دعًماملختلف الت ديات اليت يواجهها اإلقلي ي 
ك فيها الوكاالت اليت توجد الري،ي يف منطقة الساااااااااحل. وترد يف ما يلي جمموعة من املبادرات اإلقليمية املمكنة اليت تشااااااااار 

 مقارها يف روماي واليت ميكن تعزيزها.
 
 تنمية الرعوية القادرة على الصااااااااامود يف منطقة ال. يشاااااااااكل دع  تعزيز قدرة سااااااااابل عيو الرعويني على الصااااااااامود

اسااااتقرار  ا. ويرمي املشااااروع إىل تعزيز قدرة املزارعني الرعويني الشااااباب على الصاااامود واملسااااا ة يفا أساااااساااايً الساااااحل شاااارطً 

                                                 
 بوركينا فاسو وتشاد ومان وموريتاايا والنيجر.  3
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مع منظمة األغذية والزراعة وبراامذ االت،او عالوًة على ذلكي وقعت اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل خطاب و املنطقة. 
واإلاتاج احليواني صااا ة احليوان لها مبا يف ذلك التدريب على ياألغذية العاملي من أجل تنسااايق التدخالت يف املنطقة وت،ع

 احلقلية الرعوية والنهذ التعليمية الرعويةي وإدارة املراعي والثروة احليوااية.والدمذ بني املدارس 
 سوف تركز الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما على املساعدة ال،نية تنويع الفرص االقتصادية ما بعد المزرعة .

ويع ال،رص. كما أن تعزيز توليد القيمة واالستثمار داخل النظ  الرعوية والرعوية الزراعية وخارجها يف التنمية الري،ية وتن
ا للتنويع والعمل خارج اطاو اإلاتاج احليوان. الثااوية من األراضي اصافة سوف يتيح فرصً املدن يف األولية لمنتجات لضافة امل

جملتمعات ايف عن قوة عاملة مثق،ة وماهرة. وميثل تعلي  األط،ال  فضاًل وهذا يتطلب وجود بيئة آمنة ومواتية لألعمالي 
 ا لبنا  القدرات البشرية من أجل تعزيز مبادرات ريادة األعمال.أساسيً  عنصرًاالزراعية الرعويةي مبا يف ذلك التدريب املهيني 

  إن القضا  على مرض يتسبب يف خسائر كبأة بالنسبة إىل  .صحة الحيوان والخدمات الحكوميةتحسين
لي يرك ز براامذ استئصال طاعون اجملةات الص أة على القضا  على املرض املثاعلى سبيل الرعاة مسألة ال غّن عنها. ف

وتشكل اخلدمات البيطرية وخدمات اإلرشاد الري،ي اقطة دخول  اصافة.األراضي إعادة خدمات احلكومة يف باإلضافة إىل 
ا والدولة. ويبلغ هنذ الص ة الواحدة كامل إمكااياته يف املناطق الرعوية حيث أن التصدإ ملرض هام جدً  اةلل وار بني الرع

املتصلة بالص ة احليوااية والبشرية األخرى ي مثل طاعون اجملةات الص أةي قد يصبح قناًة ملعاصة املسائل اةلرعلبالنسبة 
املعنية باألوبئةي واليت  اإلمدادبراامذ األغذية العاملي شبكة سالسل  عالوًة على ذلكي يقودو اجملتمعات الرعوية. داخل 

 تشارك فيها منظمة األغذية والزراعة من خالل دع  اصهود العاملية لالستعداد لألوبئة واالستجابة هلا.
 

. تتدهور اظ  اإلاتاج النباتية واحليوااية يف منطقة الساحلي وتتأثر سبل العيو واستعادةمكاف ة التص  ر  )أوالً(
بالتص  ر وتدهور األراضيي مم ا يعر ض سبل عيو اجملتمعات واألمن ال ذائي إىل الضعف يف وجه تزايد الظواهر 

  وت أ املنا . املتطرفةاملناخية 
 
  أن حيو ل حياة ماليني األشخاص يف الساحل. ويقود االحتاد  مبادرة الجدار األخضر العظيم في أفريقيابإمكان

األفريقي هذه املبادرة ملكاف ة آثار ت أ املنا  والتص  ري والتصدإ الاعدام األمن ال ذائيي وال،قر والتنمية الري،ية. وحبلول 
ون هكتار من األراضي املتدهورة ملي 100أكثر من استعادة مبادرة اصدار األخضر العظي  يف أفريقيا إىل  دف ي 2030عام 
واسع  استصالح ماليني وظي،ة. وتض   مجيع خطط العمل القطرية املعنية هبذه املبادرة 10بدوره  سيخلقاي األمر الذإ حاليً 

كأحد جاري  للنظ  الزراعية واحلرجية والرعويةي اليت جمع بني الزراعة البعليةي والثروة احليوااية واإلاتاج القائ  على األش النطاو
 صمي  واسع النطاو للزراعة على اطاو ص أي ويضع اجملتمعات احمللية يف الستصالحأعلى األولويات. ويرو ج الرباامذ 

 بني الوكاالت . وميكن ملبادرة اصدار األخضر يف أفريقيا أن تشكل منصة إلقامة تعاون أكثر تكاماًل االستصالحجهود 
حيث يت  تبادل املمارسات اصيدة من أجل حت،يز التخ،يف من آثار ت أ املنا  وتعزيز  الثالث اليت توجد مقارها يف روماي
 القدرة على الصمود يف وجهها.

 
 املياه وختزينها خالل موس  األمطار الستخدامها يف املوس  اصاف.مجع حتسني احلصول على املياه من خالل  )ثااًيا(

أطلقت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما املشروع بعنوان "مليون خز ان ملنطقة الساحل" لتعزيز احللول البسيطة 
 وال،عالة من حيث الكل،ة من أجل جميع مياه األمطار وختزينها لألسر واجملتمعات احمللية الضعي،ة.
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  سوف يت   اصمع بني تدريب اجملتمعات اأساسي   أمر ا الحصول على مياه الشرب والمياه في المزرعةيبقى .

احمللية على بنا  اخلزااات واستخدامها وصيااتهاي وعلى تقنيات إدارة املياه مع تنمية القدرات يف جمال ت أ املنا  يف قطاع 
ت زراعية ويوف ر يف الوقت ذاته مدخالالقائمة سوف يرتبط املشروع بنظ  لل ماية االجتماعية ي عالوة على ذلكالزراعة. و 

 ا.مناخيً  ذكية
 

. أطلقت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما مبادرة تعزيز قدرة سبل عيو اجملتمعات الضعي،ة على الصمود )ثالثًا(
متعددة البلدان لدع  تعزيز سبل العيو املستدامة وتنويعها يف سياقات جملتل،ة متأثرة باألزمات املمتدة واملتكررة 

أفريقيا )مبا يف ذلك يف النيجر(. وجيمع تصمي  الرباامذ بني األدوات والنُاُهذ إزا  القدرة على مجيع أحنا  يف 
ي يت   اصمع بني املساعدة ال ذائية لألصول التابعة مثاًل  يوالقياس(. ف،ي النيجرالربجمة و الصمود )التخطيطي 

قلية للمزارعني التابعة ملنظمة األغذية والزراعة املدارس احلمع ا ت ذوية يض   أهدافً  لرباامذ األغذية العاملي الذإ
واوادإ دمييةا ودع  الصندوو الدون للتنمية الزراعية للبنية الت تية ومنظمات املزارعني من أجل زيادة قدرة سبل 

 عيو اجملتمعات الري،ية على الصمود على حنو مستدام.
 

بإمكان الوكاالت اليت توجد مقارها يف  .التنمية الري،ية معدمذ اظ  احلماية االجتماعية املستجيبة للصدمات  -)رابًعا(
روما أن حتس ن تنسيق برامذ احلماية االجتماعية مع اظ  احلكومة احلاليةي مبا يعز ز تكييف االستجابة لألزمات 

هة التخطيطي والتصمي  وتقيي  االحتياجات ويوس ع اطاقها. وميكن للوكاالت أن جرإ أاشطة مشةكة ص
األدوات املتاحة لكل  منها؛ وتعزيز السجالت االجتماعية؛ واالستثمار يف تبادل اخلربات  واملخاطر باالستناد إىل

واحلكومية؛ والةويذ ألوجه التآزر بني اظ  احلماية االجتماعية والتنموية واملعلومات بني اصهات ال،اعلة اإلاسااية 
 عن اظ  اإلاذار املبكر والعمل املبكر. فضاًل والتكنولوجيات اصديدة لتوفأ املساعدةي 

 
من الضرورإ تعزيز وتوطيد التماسك االجتماعي ومتكني الشباب  .تعزيز بنا  السالم والتماسك االجتماعي )خامًسا(

لسكان الضع،ا  يف اجملتمعات الرعوية والزراعية الرعوية العابرة لل دودي للتوصل إىل بنا  السالم والوقاية والنسا  وا
 من النزاعات.

 
 بال،علي من الضاارورإ توفأ و ا للهجرة.  مناساابً لبنا  السااالم وبدياًل  مكواًا أساااسااًيا: يشااكل تعزيز عمالة الشباب

. وتدع  الوكاالت اليت توجد البلدانر الذإ يعظ   مسااااااا ا   اإلجيابية يف حل  بديل مسااااااتدام هلجرة شااااااباب الريفي األم
ي مباا يعز ز قادرة السااااااااااااااكاان املتنقلني واجملتمعاات الضااااااااااااااعي،ة مثاًل مقاارهاا يف روماا جمموعاًة من املباادرات لعمال الشاااااااااااااابااب 

ومنظمة العمل الدولية  الدولية للهجرةاملنظمة الصاااامود يف بلدان اجملموعة اخلماسااااية يف منطقة الساااااحل بالتعاون مع  على
املسااااال ة. كذلكي  اصماعاتواليواساااااكو. وقد رك ز براامذ عمل الشاااااباب يف الزراعة على احلؤول دون جنيد الشاااااباب يف 

تسااااه  مشااااركة الشاااباب والنساااا  يف املبادرات احمللية حل،ال الساااالم من خالل التعلي  وتوعية اجملتمعات احمللية والتماساااك 
 ماعي يف كبح ااتشار التطر ف.االجت
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. لقد ضافرت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما قواها مع هيئة األم  للمرأة الري،يةتعزيز التمكني االقتصادإ  (سادًسا)
 املت دة للمرأة يف تن،يذ الرباامذ املشةك بعنوان "تعجيل التقدم حنو التمكني االقتصادإ للمرأة الري،ية".

 
  ي مع الةكيز بصورة خاصة على أربعة جماالت: حتسني املرأة الري،يةإىل توليد حتسينات دائمة يف رفاه  الربامذ دف

تعزيز املشاركة والقيادة و األمن ال ذائي والت ذوإ؛ وزيادة الدخل لتوفأ استدامة سبل العيو وتوليد الثروة؛ 
ي من خالل حت،يز للتمايز بني اصنسنيكثر مراعاًة املؤسسات/املنظمات الري،ية؛ وإجياد بيئات سياسية حتو لية أ يف

 اإلصالحات السياسية والتشريعية.
 

ترجمة مذكرة التفاهم للوكاالت التي توجد  - الخطوات المستتتقبلية: النهوب بالممارستتات الجيدة وتوايقها
 مقارها في روما إلى عمل ملموس

 
ااطلقت املبادرة املشةكة بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وكندا لتعزيز القدرة على الصمود يف مارس/آذار  -9

مجهورية وهو تعاون متني ميكن السااااعي إىل حتقيقه وتوساااايع اطاقه. كما أن الشااااراكة اهلامة اليت جيرإ توطيدها يف  -2017
 يل من كنداي تساه  على حنو مباشر يف األولويات الرئيسية للوكاالت.بتمو الكوا و الدميقراطية والصومال والنيجر 

 
( االستجابة إىل االحتياجات ال،ورية مع تعزيز القدرة 1: )من بني أمور أخرىوتشمل هذه األولوياتي  -10
اإلاسااية تن،يذ الرابط الثالثي بني املساعدة و ( 2الصمود يف األجل الطويل يف وجه الصدمات وعوامل الض طي ) على

دع  دور القطاع اخلاص يف التنمية و ( 4معاصة األسباب اصذرية للنزاع وااعدام األمن واهلجرةي )و ( 3والتنمية والسالمي )
 ومتكني املرأة. اصنسنيتعزيز املساواة بني و  (5االقتصاديةي )

 
ت دة إذ تساه  يف تشجيع التعاون إصالح األم  امل خلطة دعًماومتثل هذه املبادرة تعزيز القدرة على الصمود  -11
ا حتتذإ به وكاالت أخرى. وكاالت األم  املت دةي وخاصة بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماي وتوف ر منوذجً  بني

 كذلكي تت د ى النماذج والنهذ والشراكات التقليدية لت قيق أثر إمنائي على اطاو واسع من خالل التعاون الوثيق. واأله 
على واليات الوكاالت وميز ا النسبية فيجمع بني جملتلف األدوات واملنهجيات لتعظي   أن هذا الرباامذ يبّن من ذلك

 االتساو يف االستجابة.
 

ا مع مذكرة الت،اه  للوكاالت اليت توجد مقارها يف روماي وضاااااااااااامن روح التعاون بني الوكاالتي شاااااااااااايً ابالتاني ومت -12
 يف األشهر اإلثين عشر املقبلة:ملموسني إجرا ين ميكن اختاذ 

 
  املستوىتعزيز هذه الشراكة البارزةي وتوسيع اطاقها والنهوض هبا: ميكن القيام بذلك من خالل تعزيز الدعوة على 

ي الشبكة العاملية ملكاف ة األزمات ال ذائيةي اليت أطلقها املدير التن،يذإ لرباامذ األغذية العاملي بالشراكة مثاًل العاملي )
ملدير العام ملنظمة األغذية والزراعة(ي من خالل بعثات مشةكة لوضع برامذ لتعزيز القدرة على الصمود )مع شركا  آخرين او 

ي كجز  من هذه الشراكةو . ةوالعاملي ةالقطرية و امليدااي ياتاملستو ( واجتماعات مع شركا  حمتملني آخرين يف املوارد على أيًضا
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مقارها يف روماي اضطلعت كندا بدور رئيسي يف مناصرة وعرض العمل اصيد املت قق  وإىل جااب الوكاالت اليت توجد
 خالل هذه املبادرة. من
  يف بلدان وأقالي  أخرى.  الربجمةتوثيق املمارسات اصيدة لتسهيل تعاون الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وعملية

ذه الوكاالت. لذاي ميكن اقةاح توثيق واشر املمارسات اصيدة والدروس ا لتعاون مستقبلي هلوميكن اعتبار هذا الرباامذ منوذجً 
بشكل منهجي من أجل دع  بلدان أخرى يف االخنراط يف التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما. وهذا املست،ادة 

إظهار القيمة املضافة لعمل الوكاالت من أجل والتخطيط والتن،يذ املشةكةي لربجمة با ما يتعلق يف يشمل املمارسات اصيدة
يف األجلني القصأ والطويلي مبا يساه  يف حتقيق اتائذ مجاعية  للتمايز بني اصنسنيوبشكل متزامن على تدابأ مراعية  امعً 

دميقراطية ي جُيرإ الرباامذ يف مجهورية الكوا و المثاًل والتصدإ على حنو مستدام لألزمات ال ذائية يف سياقات من اهلشاشة. )
عملية مشةكة من الت ليل والتخطيط من خالل النهذ الثالثي األبعادي واالستهداف املشةكي والقياس املشةك عن طريق 
حتليل قياسات مؤشر القدرة على الصمود واألاشطة املشةكةي مثل املساعدة ال ذائية مقابل األصولي واملدارس احلقلية 

االدخار والقروضي والتمويل الري،يي واإلاتاج املستدام وإدارة املوارد الطبيعيةي ودع   للمزارعنيي واادإ دمييةاي وخطط
 .وما إىل ذلكمنظمات املزارعنيي وحتسني سلسلة القيمة مبا يف ذلك من خالل براامذ الشرا  من أجل التقدمي 

  ملكاف ة األزمات ال ذائية.يشكل حتديد وتوثيق هذه املمارسات اصيدة مسا ة رئيسية يف الشبكة العاملية 
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 : التعاون على المستوى القطري/اإلقليمي2الملحق 
 
 أف ااستان -1
 

ف يسييشارك يف رعاية االستعراض الوطين االسةاتيجي للقضا  على اصوع كل  من منظمة األغذية والزراعةي واليوا 
ي Hedayat Amin Arsalaوبراامذ األغذية العاملي. وقد ااض   املدرا  اإلقليميون يف كل وكالة إىل املسؤول الرئيسيي السيد 

بالتشارك يف متويل أمااة براامذ عمل  أيًضااائب الرئيس السابق ألف ااستاني إلطالو التقرير. وتقوم الوكاالت الثالث 
اإلشراف على اتساو السياسات وتن،يذ ب املكل،ةاستاني وهي اهليئة املشةكة بني الوزارات األمن ال ذائي والت ذية يف أف ا

 التوصيات املنبثقة عن االستعراض االسةاتيجي.
 
 رابطة أم  جنوب شرو آسيا -2
 

املت دة مكتب األم  و واليوايسيف  منظمة العمل الدوليةو تقوم منظمة األغذية والزراعة مع براامذ األغذية العاملي  
للمساعدة اإلاسااية واحلماية املداية يف امل،وضية األوروبيةي بوضع  املديرية العامةي بدع  من لل د من جملاطر الكوارث

على إقامة اظ  لل ماية االجتماعية واعية رابطة أم  جنوب شرو آسيا مشروع مشةك لتعزيز قدرات الدول األعضا  يف 
حتسني توف ر اخليارات السياسية والتش يلية للدول األعضا  يف لمبادرة لل اهلدف احملدد املخاطر ومستجيبة للصدمات. ويتمثب

( خيارات 1يف الرابطة من أجل تعزيز قدرة اظ  احلماية االجتماعية على االستجابة إىل الصدمات مبا يف ذلك الرجوع إىل )
اشطة الرئيسية: دراسة على اطاو رابطة أم  جنوب احلوافز لتوسيع اطاو النظ . وتشمل األو ( 3التمويل )و ( 2التصمي ي )

ال،لبني وفييت اام وكمبوديا حتليالت قطرية ت،صيلية يف و شرو آسيا لنظ  احلماية االجتماعية واخليارات السياسية القائمة؛ 
على توفأ  اية  يف بلدان جملتارة لتعزيز اظ  اإلاذار املبكر من أجل احلث   على املستوى القطرإطريق ال خرائطو ؛ وميامنار

اجتماعية مستجيبة للصدماتي واخلطوط التوجيهية الصادرة عن الرابطة بشأن احلماية االجتماعية الواعية على املخاطر 
 واملستجيبة للصدمات.

 
 مجهورية أفريقيا الوسطى -3
 

لتوفأ الدع  ال،ين  2018عام يف عملت منظمة األغذية والزراعة على حنو وثيق مع براامذ األغذية العاملي  
يف تنسيق اجملموعة املعنية باألمن  أيًضاعداد الوثيقة بشأن السياسة الوطنية لألمن ال ذائي والت ذية. وتشاركا إللل كومة 

ال ذائيي وضمنا تبادل املعلومات على حنو مالئ  بني األعضا ي مبا يف ذلك عقد مشاورات منتظمة لدى إعداد الوثائق 
ضافة إىل ذلكي أجرت منظمة األغذية والزراعة بالشراكة إلوباأو وثائق تعبئة املوارد الالزمة للمجموعة. االسةاتيجية و/

ا لألمن ال ذائيي وهو مترين التصنيف املتكامل ملراحل األمن ال ذائي يف مارس/آذار ا وطنيً براامذ األغذية العاملي تقييمً  مع
  يف البالد. الساخنة البؤرالوكاالت لألمن ال ذائي الذإ ُأجرإ يف بع   ي وشاركا يف التقيي  السريع املشةك بني2018
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 اصمهورية الدومينيكية -4
 

تعمل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما على مبادرة تعزيز القدرة على الصمود مع وزارة االقتصاد والتخطيط  
الصدمات املتصلة باملنا  على املستوى احملليي مع التشديد والتنمية من أجل حتسني احلوكمة والقدرة على الصمود يف وجه 

بصورة خاصة على اصز  اصنويب من اصزيرة. وضمن إطار التدابأ املشةكةي تعمل ال،رو املعنية باالتصال يف منظمة األغذية 
لدعوات والبيااات الص ،ية ا من خالل منتجات مشةكة مثل اموالزراعة وبراامذ األغذية العاملي بشكل وثيق إلبراز شراكته

وغأها. وتعمل منظمة األغذية والزراعة وبراامذ األغذية العاملي مع وزارة  يواملقاالت والرسائل الدورية والكتي بات واليافطات
لتن،يذ القااون بشأن السيادةي واألغذية واألمن الت ذوإ وقد قاما على حنو مشةك بدع  األاشطة الوطنية  الرئاسةشؤون 

 يف جمال األمن ال ذائي ومكاف تها. بني اصنسنيلةويذ هلا من أجل حتديد الث رات وا
 
 هندوراس -5
 

تعاوات منظمة األغذية والزراعة مع براامذ األغذية العاملي يف صااااياغة اللوائح اخلاصااااة بقااون الت ذية املدرسااااية.  
ي يف حني عملت منظمة األغذية والزراعة ملشاااااوراتإلجرا  ارئيساااايني  مصاااال ةومجع براامذ األغذية العاملي بني أصاااا اب 

صااااااااااااااياغة الوثيقة. وقد ُقد مت هذه الوثيقة إىل وزير التنمية والدمذ االجتماعي للتعليق يف مع حمامني وصااااااااااااااااعي القوااني 
عليها. كما أن املنظمة والرباامذ يعززان شراكتهما ودعو ما من خالل شبكة األمن ال ذائي والت ذوإ. ومن شأن الت طية 

من أهداف التنمية املساااتدامة من خالل  2-2املتزايدة لرصاااد األمن ال ذائي واالساااتهداف ال،عال أن يدعما رصاااد اهلدف 
املساااااوحات الوطنية. أم ا الصاااااندوو الدون للتنمية الزراعية  يفاألمن ال ذائي ومناصااااار ا من أجل إدراج حلكومة امسااااااعدة 
منتذ من أصااااااا اب احليازات الصااااااا أة. ويضااااااا  االقةاح  15.000الذإ يدع   PROINNORTEا ملشاااااااروع فيعد  اقةاحً 
ا لدع  الروابط بني مبادرات املزارعني من أص اب احليازات الص أة والربامذ الوطنية ذية العاملي بوص،ه شريكً براامذ األغ

 لل ماية االجتماعية.
 
 إادوايسيا -6
 

تعمل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما بشكل رئيسي على تعزيز قدرات حكومة إادوايسيا لت قيق أهدافها  
اإلمنائية. ف،ي جمال األمن ال ذائي والت ذوإي يت  توفأ املساعدة ال،نية لزيادة قدرة احلكومة على احلد  من ااعدام األمن 

مع هيئة األمن ال ذائي يف وزارة  أيًضاألدل ة. وقد عملت هذه الوكاالت هُنُذ قائمة على اباستخدام ال ذائي والت ذوإ 
الزراعةي ومكتب األرصاد اصوية وعلوم املنا  واصيوفيزيا  لتعزيز قدرات احلكومة يف جمال صنع السياسات املرتبطة باألمن 

الضو  على أ ية حتليل األمن ال ذائي إ يف البالد. واتيجة الدعوة املستمرةي صدرت الئ ة رئاسية تلقي و ال ذائي والت ذ
ال ذائيي واحلاجة إىل تعزيز قدرة احلكومات على األمن ملناطق اليت تعان من ااعدام يف االستهداف قائ  على األدلة 

  املستوى الوطين ال،رعي يف جمال مراقبة األمن ال ذائي والت ذية.
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 العراو -7
 

ألغذية العاملي يف ترأس اجملموعة املعنية باألمن ال ذائي وقطاع األمن براامذ او تشارك منظمة األغذية والزراعة  
ال ذائي لضمان التنسيق والرصد املالئمني حلالة األمن ال ذائي واحل،اظ على استجابة فعالة ومسؤولة ومنسقة من خالل 

 فرادوغأه  من أ ياملضي،ة والالجئنيا والعائدين واجملتمعات تدخالت قائمة على األدل ة إزا  األشخاص املهجرين داخليً 
اجملتمعات الضعي،ة. وقد جرت مناقشات بشأن تصمي  براامذ مشةك لتعزيز القدرة على الصمود ودع  العائدين عرب 

 ي ومدخالت زراعية والنقد مقابل العمل كخطوة أوىل.املواد ال ذائيةمن زم حبتزويده  
 
 مدغشقر -8
 

د مقارها يف روما تعاوهنا يف مدغشقر على ثالثة مستويات رئيسية: احلوار االسةاتيجي لقد رك زت الوكاالت اليت توج 
املستوى التش يلي؛ ومستوى و والسياسي لدمذ األغذية والت ذية على حنو أفضل يف السياسات الوطنية وعملية صنع القرار؛ 

مقارها يف روما للتمي ز يف جمال التعاون ي فازت مدغشقر جبائزة الوكاالت اليت توجد 2016حاالت الطوارئ. ويف عام 
القطرإ اتيجة جهودها التعاواية وإجنازا ا على املستويات الثالثة. وقد ح، ز هذا النهذ تعزيز قدرات األسر  املستوى على

وجهيز  عيةيواجملتمعات احمللية على حتسني أمنها ال ذائي والت ذوإي من خالل زيادة اإلاتاج الزراعي وجهيز املنتجات الزرا
 فضاًل  يوتقنيات وهنذ ما بعد احلصاد؛ وحتسني الوصول إىل األسواو وتنويع مصادر الدخل الزراعي ياملنتجات الزراعية

 تعزيز البّن الت تية الزراعية مثل منشآت الرإ  على اطاو ص أ. عن
 
 موريتاايا -9
 

 التوجيهيةمنظمة األغذية والزراعة والصندوو الدون للتنمية الزراعية وبراامذ األغذية العاملي يف اللجنة  تشارك 
. وقد 2017اليت أشرفت على االستعراض االسةاتيجي الوطين للقضا  على ال،قر وصادقت عليه يف ديسمرب/كااون األول 

تش يليةي إثر التآزر المناقشات ثنائية للب ث عن أوجه يف ة الزراعية براامذ األغذية العاملي والصندوو الدون للتنميشارك 
املوافقة األخأة على براامذ ال،رص االسةاتيجية القطرية للصندوو الدون للتنمية الزراعية. وتعمل الوكالتان على صياغة 

لقدرة على الصمود تكون متكاملة واسعة النطاو لتعزيز ا جملموعةالقطرإي وتنويان الةويذ  املستوىمذكرة ت،اه  على 
وقائمة على اجملتمعات احمللية. وسوف يت  الب ث يف إمكااية تن،يذ تدخالت مكم لة ضمن املواقع ذا ا بني برامذ البّن 

لتعزيز اطاقًا أوسع  وحزم (PROGRESSو PASK II) الت تية الص أة والقائمة على اجملتمعات احمللية التابعة للصندوو
ى الصمود لدى براامذ األغذية العاملي تتضمن املساعدات ال ذائية مقابل األصولي والوجبات املدرسية واملساعدة القدرة عل

مشةكة من خالل التخطيط التشاركي )النهذ الثالثي األبعاد(.  ةالت ذوية. وسوف يت  حتديد ال،رص املتاحة لوضع برجم
جماالت التدخل املشةكة بني الصندوو الدون للتنمية الزراعية وبراامذ األغذية العاملي. وضمن إطار  ديحتدكما جيرإ 

ي التزم كل من منظمة األغذية والزراعة وبراامذ األغذية العاملي 2022-2018الشراكة من أجل التنمية املستدامة لل،ةة 
تعزيز معايأها املشةكة بشأن ترتيب األولويات اص رافية وميزا ا  ". وات،قت الوكالتان علىالتالقيبالةكيز على "جماالت 

ا إلطار القدرة على الصمود  ملموسً النسبية إلجرا  تدخال ما يف املواقع ذا ا وحتقيق أثر أكرب. ويشكل هذا النهذ ت،عياًل 
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ت دة املتكاملة ملنطقة الساحل وخطة مع اسةاتيجية األم  امل يتماشىاخلاص بالوكاالت اليت توجد مقارها يف روماي كما 
 القطرإ. املستوىالدع  التابعة هلا. وتعمل منظمة األغذية والزراعة مع براامذ األغذية العاملي على صياغة مذكرة ت،اه  على 

 
 إقلي  الشرو األوسط ومشال أفريقيا -10
 

كة إقليمية مع براامذ األغذية العامليي ي وق عت منظمة األغذية والزراعة ات،او شرا 2017يف أكتوبر/تشرين األول  
على تش يلية شراكات إقامة رك ز على دع  وتعزيز جماالت تبادل املعلوماتي والتعاون يف وضع السياسات والربامذي و 

عن  فضاًل براامذ األغذية العاملي )و لالت،اوي قامت منظمة األغذية والزراعة  الت،عيل اصارإالقطرإ. ويف إطار  املستوى
( بإعادة إطالو جامعة الدول العربيةو ف يسيي ومنظمة الص ة العامليةي واليوااللجنة االقتصادي ة واالجتماعي ة ل ريب آسيا

 بشأنجمموعة العمل آللية التنسيق اإلقليمية العربية املعنية باألمن ال ذائيي وإعادة إحيا  املنصة اإلقليمية للتعاون واحلوار 
إىل تقدمي استعراض كل سنتني للقضايا املتصلة باألمن ال ذائي والت ذية. كذلكي تتعاون   دفاليت األمن ال ذائي والت ذية 

الدول العربية بتشكيل صنة فرعية جديدة  جامعةمنظمة األغذية والزراعة بشكل وثيق مع براامذ األغذية العاملي لدع  
على  امعً  ظمة األغذية والزراعة وبراامذ األغذية العامليمنكل من من أهداف التنمية املستدامة. وتعمل   2معنية باهلدف 

املبادرة اإلقليمية للوجبات املدرسية واحلماية االجتماعية اخلاصة برباامذ األغذية العامليي وسوف تتعاواان يف الدعوة إىل 
 يف تواس. 2018عام لت ذية الط،ل الوجبات املدرسية خالل املنتدى العاملي 

 
 ايبال -11
 

إن الرباامذ املشةك بعنوان "اإلسراع يف إحراز التقدم حنو التمكني االقتصادإ للمرأة الري،ية" الذإ مت  إطالقه  
ي بالشراكة بني منظمة األغذية والزراعة والصندوو الدون للتنمية الزراعية وهيئة األم  املت دة للمرأة وبراامذ 2015عام  يف

  بالتمكني االقتصادإ للمرأة من خالل دع  الوزارات ذات الصلة. وبعد إجناز حتليل إىل االرتقايهدف األغذية العامليي 
ا يف اظام احلوكمة يف البالدي سوف يرك ز ي ويف ظل إعادة اهليكلة اصديدة مؤخرً 2017عام يف والنتائذ املست،ادة الدروس 

درالية. وخالل دورة الرباامذ املمتدة من يوايو/حزيران يهذا الرباامذ املشةك يف ايبال على متكني املرأة الري،ية يف سياو ال،
لمرأة الري،يةي مبا ل( تعزيز القدرات ال،نية 1ي سوف يركز الرباامذ املشةك على ما يلي: )2019إىل سبتمرب/أيلول  2018

إىل األسواو؛ زيادة فرص الوصول و ( 2ذلك تعزيز معرفتها بشأن األاشطة املراعية للت ذية واالستعداد للكوارث؛ ) يف
االجتماعية والسلوكيات. ومن شأن التدخالت املقررة األعراف الت يأات يف و ( 4قدرات القيادة لدى املرأة الري،ية؛ )و  (3)

اللوايت يشاركن يف الرباامذ املشةك يف املقاطعتني املعنيتني من املزارعات الري،يات مزارعة  2.330ا أن توفر الدع  املباشر ل
 أيًضا يهدفتعميق آثار النتائذ/الت يأات املتوخاة اتيجة الدع  الذإ سيوفره الرباامذ. و هبدف او ات( )سارالهي ور 

  رجل وفىتي والتأثأ عليه . 1.000من عائالت النسا  الري،ياتي مبا يف ذلك  رًداف 12.340إشراك ما جمموعه  إىل
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 باكستان -12
 

إقامة شراكة قوية على مستوى السياساتي يف ا األغذية العاملي مؤخرً جنح كل من منظمة األغذية والزراعة وبراامذ  
الصندوو التعاون إىل وضع مشروع مشةك مت ت املصادقة عليه إلاشا  أس،ر على مستوى الربامذي فوالربامذ والتش يل. 

براامذ األغذية العاملي يف ي حيث تكم ل تدخالت االحتادية لإلدارةاملناطق القبلية اخلاضعة يف املركزإ ملواجهة الطوارئ 
جمال احلماية االجتماعية والت ذية تدخالت منظمة األغذية والزراعة يف جمال قدرة الزراعة على الصمود وإعادة إحيا  الزراعة 

حنو ابتكارإ لتوفأ الدع  احلاس  املتكامل من أجل ضمان سبل العيو القائمة على األمن ال ذائي والزراعة لدى  على
 .باختوخنوا ربيخا إىل املقاطعات القبلية يف والية العائدة حديثً  العائالت

 
 جنوب السودان -13
 

على وضع استجابة متكاملة للطوارئ. فالتعاوني مبا  مًعا براامذ األغذية العامليو تعمل منظمة األغذية والزراعة  
ي املياه واإلص اح والنظافةو في يتم ور حول االستجابة السريعة حلاالت الطوارئ؛ واألمن ال ذائيي يسييف ذلك مع اليوا

براامذ األغذية و واملعلومات عن الت ذية وحتليلها؛ وبنا  القدرة على الصمود لدى اجملتمعات احمللية. وقد أجرت املنظمة 
واملتأثرة األكثر عرضة الاعدام األمن ال ذائي   املناطق يف بع لالحتياجاتعن تقيي   فضاًل العاملي تدخالت مشةكة 

وهذا يشمل اظام رصد األمن ال ذائي والت ذية الذإ وصل إىل مستوى غأ مسبوو من الت طية منذ بالنزاعات يف البالد. 
ويف إطار  .البالدب ا بالنزاعاتا وتأثرً بداية احلربي مبا يف ذلك بع  املقاطعات اليت يصعب الوصول إليهاي واألكثر بعدً 

كجز  مًعا  براامذ األغذية العاملي و منظمة األغذية والزراعة ي تعمل واالاعاشالشراكات لتعزيز القدرة على الصمود 
للم اصيل  املستدام إلاتاجلسبل عيو اجملتمعات احملليةي والةويذ جمموعة أوسع من أص اب املصل ة الستعادة وتنويع  من
وجرإ األاشطة يف أويلي احليواني وتعزيز ممارسات تبادل املوارد وإدار ا ضمن اجملتمع احمللي وبني اجملتمعات احمللية.  إلاتاجاو 

. كذلكي يقوم تعاون وثيق 2018وتعزيز القدرة على الصمود يف أكتوبر/تشرين األول  لإلاعاشأُطلق براامذ مشةك  كما
ف وبراامذ األغذية العامليي من خالل وحدة قياس يسيألم  املت دة اإلمنائي واليوابني منظمة األغذية والزراعة وبراامذ ا

وقد جرى وضع خطة عمل سوف  القدرة على الصمود ورصدها لوضع اظام متناسق ومتسق لقياس القدرة على الصمود.
وبراامذ األغذية العاملي ي التدريب على بنا  القدرات. ويناقو كل من منظمة األغذية والزراعة ضمن أمور أخرى يتض 
ف هنذ مقةح لتطبيق "منوذج مجهورية الكوا و الدميقراطية" يف جنوب السودان. ومن خالل املشروع املقةحي يسياليوا مع

ف وبراامذ األغذية العاملي تعزيز القدرة على الصمود وسبل العيو لدى اجملتمعات يسيواليوا منظمة األغذية والزراعةتنوإ 
اصيدة ال ذائية ن طريق إعادة تأهيل اظ  اإلاتاجي والةويذ لشبكات األمان الت ذوية واالجتماعية واملمارسات املست،يدة ع

 وحتسني تقدمي اخلدمات األساسية ودع  التماسك االجتماعي.
 

 سرإ الاكا -14
 

د الدون لب وث السياسات املعهيقوم خربا  يف الصندوو الدون للتنمية الزراعية ويف براامذ األغذية العاملي ويف  
بدع  اسةاتيجية مراعية للت ذية للخطة االسةاتيجية القطرية اخلاصة برباامذ األغذية العاملي. ويعمل الصندوو ال ذائية 
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ل املست،يدين من براامذ األغذية مقابل األصول التابع لرباامذ يبراامذ األغذية العاملي على وضع إطار لكي،ية تأه مع
عاملي لالست،ادة من الرباامذ املمو ل من الصندوو واملرتبط باألسواو الزراعية. وما زالت االسةاتيجيات القطرية األغذية ال

مبا يف ذلك  يشبكة األعمال التابعة لل ركة املعنية بتعزيز الت ذيةو تقي  تعاوايات مع شبكة الت ذية لألم  املت دةي 
لتعزيز برااجمها للوجبات املدرسية وحتسني الت ذية من خالل تن،يذ خطة عمل سوف تدع  احلكومة واليت في يسياليوا مع

 متعددة القطاعات للت ذية.
 

 السودان -15
 

ا على املساااااااااااااتوى القطرإ يف إعالاً ي 2017مايو/أيار يف  يمنظمة األغذية والزراعة وبراامذ األغذية العاملي توقع 
 لتعزيز استدامة وآثار التدخالت يف براجمهما القطرية.  2017مايو/أيار 

 
لزيادة اإلاتاج وخ،  خسائر ما بعد بشكل مشةك  منظمة األغذية والزراعة وبراامذ األغذية العامليوتعمل  

براامذ و عة احلصاد يف األغذية ال نية بامل ذياتي وتسهيل تنويع اإلاتاج يف الوقت ذاته. كذلكي جر ب منظمة األغذية والزرا
 دارفور. ا يفاظام إاتاج الزرع يف املا  للعلف كخيار لت سني سبل عيو السكان املهجرين داخليً  مًعا األغذية العاملي

 
 ليشيت-تيمور -16
 

وهيئة األم  املت دة  واليوايساااااااايف ساااااااايقوم كل من منظمة األغذية والزراعة وصااااااااندوو األم  املت دة للسااااااااكان 
ي وبراامذ األغذية العاملي ومنظمة الصاااااااا ة العامليةي واصهات املاحنة والشااااااااركا  احملليني بدع  وزارة الصاااااااا ة واجمللس للمرأة

تن،يذ تدخالت ذات أولوية خاصااااااااااة بالت ذيةي حد د ا االسااااااااااةاتيجية  حنوالوطين لألمن ال ذائي والت ذية لتسااااااااااريع التقدم 
. كماا أن عالقاة العمال الوثيقاة بني منظماة األغاذياة والزراعاة على اصوعلت ادإ القضااااااااااااااا  الوطنياة للت اذياة وخطاة العمال 

 وبراامذ األغذية العاملي تدع  احلكومة يف حتديد األولويات لت قيق األهداف الواردة يف هذه اخلطط.
 

 تركيا -17
 

باستكشاف اإلمكاايات تقوم منظمة األغذية والزراعة وبراامذ األغذية العاملي مع براامذ األم  املت دة اإلمنائي  
لوضع اقةاح مشةك يدع  االاتقال إىل تقدمي مساعدة مشروطة على حنو أكربي خاصًة لالجئني السوريني يف تركيا. وتقضي 

ضمن النظام احلكومي القائ ي مبا يتيح  األصولاخلطة بإض،ا  الطابع املؤسسي على براامذ النقد مقابل العمل/النقد مقابل 
ي والت ريذ وأاشطة مكاف ة التآكل. ويتمثل تاية العمل يف أاشطة زراعية حرجيةي مثل إاتاج الشتالللمست،يدين إمكا

اهلدف يف تعزيز قدرة املست،يدين على الصمود من خالل حتسني مهارا   املهنية وتوسيع خرب   يف العمل واملسا ة 
  املنا  والتخ،يف من آثاره يف قطاع الزراعة. الوقت ذاته يف حتقيق األهداف الوطنية للبالد للتكيف مع ت أ يف
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 منص ة حتليل الضعف ورس  اخلرائط حلاالت الطوارئ اإلقليمية -18
 

وضااعت منظمة األغذية والزراعة مع براامذ األغذية العاملي وجملترب بالس يف جاكارتا منصااة حتليل الضااعف ورساا   
هذه األداة قائمة و يف إادوايساااااايا. ظاهرة النينيو إلكةواية تقيس آثار لوحة متابعة اخلرائط حلاالت الطوارئ اإلقليميةي وهي 

بابوا غينيا اصديدة مكتب رئيس مجهورية إادوايسااااااااااااااياي لدع  االسااااااااااااااتجابات حلاالت الطوارئ يف  عملياتغرفة اليوم يف 
مذ األغذية العاملي برااو منظمة األغذية والزراعة ي سااااااااااوف تعمل 2018. وخالل عام وتيمور ليشاااااااااايت وفييت اام وكمبوديا

يف بلدان أخرى من إقلي   كررتُ على حنو أكرب حبيث هذه اإللكةواية تابعة امللوحة وجملترب بالس يف جاكارتا على تكييف 
  آسيا واحمليط اهلادئ.
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 : األنشطة على المستوى العالمي وعلى المستوى المواضيعي3الملحق 
 
 ت أ  املنا  -1
 

الصندوو الدون للتنمية الزراعية وبراامذ األغذية العاملي حدثني مشةكني حول و اظ مت منظمة األغذية والزراعة  
عمل كورواي،يا املشةك بشأن الزراعة واملالية خالل دورة ات،اقية األم  املت دة اإلطارية بشأن ت أ املنا  املنعقدة يف مايو/أيار 

منظمة األغذية والزراعة والصندوو الدون األربعني للجنة األمن ال ذائي العامليي اظ مت . وخالل الدورة اخلامسة و 2018
بشأن تعزيز الرابط بني ت أ املنا  واألمن ال ذائيي مبا يف ذلك اصوااب  جاابًيا حدثًاللتنمية الزراعية وبراامذ األغذية العاملي 

 عن النظ  املتكاملة واإلدارة. فضاًل لةبة يف املروج وأراضي احملاصيلي املتصلة بالكربون يف الةبةي وص ة الةبةي وخصوبة ا
 
 التمايز بني اصنسني -2
 

تواصل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما دع  حقوو املرأة يف املناطق الري،ية مع هيئة األم  املت دة للمرأةي  
للمرأة الري،ية. ويف عصر "البيااات الكبأة"ي يتعاون كل لتمكني االقتصادإ حول اوتستمر يف تن،يذ الرباامذ املشةك 

منظمة األغذية والزراعة وبراامذ األغذية العاملي مع غالوب يف وضع تدبأ "املساواة بني اصنسني لت قيق األمن  من
ي وهو 2018ام عيف جرى تن،يذ هذا التدبأ من خالل استطالع غالوب العامليي ومت  اختباره يف سبعة بلدان و ال ذائي". 

 والتمكني واألمن ال ذائي. اصنسنييبني  الروابط املباشرة بني املساواة بني 
 
 اجملموعة العاملية املعنية باألمن ال ذائي -3
 

منظمة األغذية والزراعة وبراامذ األغذية العاملي  ا تشارك يف قياد يتالاجملموعة العاملية املعنية باألمن ال ذائي تلتزم  
 2017بإاقاذ األرواح من خالل التنسيق ال،عال الستجابات األمن ال ذائي يف حاالت الطوارئ الكربىي ودعمت يف عام 

أها وغ ي. ويعمل كل من منظمة األغذية والزراعة وبراامذ األغذية العامليلألمن ال ذائي يف البالدجمموعة  30حوان 
وكاالت األم  املت دة واملنظمات الدولية واملنظمات غأ احلكومية واجملتمع املدن والشركا  يف املوارد واملمثلني احلكوميني  من

ي طالت جهود 2017ملساعدة احملتاجني هبدف الوصول إىل أكرب عدد ممكن من الناس. وخالل عام  مًعابشكل وثيق 
القطرإي تشكل الكيااات  املستوىشريك على  1 700ألمن ال ذائي أكثر من عاملية املعنية باالموعة اجملالتنسيق اليت بذلتها 

اجملموعة العاملية املعنية الوطنية أكثر من اص،ه . كما أن جمموعة العمل املشةكة بني الوكاالت اليت تشارك يف استضافتها 
ي مت  تصنيف 2017لت ذوية. ويف بداية عام الت ذيةي تدع  الشركا  يف تعزيز النتائذ با املعنية واجملموعة العامليةباألمن ال ذائي 

فيما اسُتهدف  احلاد ال ذائياألمن شخص يف حاالت الطوارئ على أهن  يعااون من ااعدام  ماليني 108أكثر من 
بن الديو ئيسية يف خالل خطط االستجابة اإلاسااية. وقد دعمت هذه اجملموعة عمليات ر  منشخص  ماليني 78.6

ي حيث مت  توفأ واصمهورية العربية السورية ومجهورية الكوا و الدميقراطية وجنوب السودان والصومال والعراو وايجأيا واليمن
  مليون شخص. 25املساعدة يف جمال األغذية والزراعة وسبل العيو ألكثر من 
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 ازاعحاالت تعان من رصد األمن ال ذائي يف البلدان اليت  -4
 

حملًة عامة اللجنة اإلحصائية يف األم  املت دة يوف ر كل من منظمة األغذية والزراعة وبراامذ األغذية العاملي إىل  
سبل العيو  يف جمالإىل األغذية يف حاالت الطوارئي والت ذية واملساعدة  يف أمس احلاجةد األشخاص الذين ه  اعدأعن 
ا بالنزاع. ويوضع التقرير يف سياو الشبكة العاملية ملكاف ة األزمات ال ذائيةي وهي مبادرة متعددة ا متأثرً إقليمً /بلًدا 22يف 

الشركا  ملتزمة بإجياد حلول مستدامة لألزمات ال ذائية من خالل تعزيز وتبادل حتليل األمن ال ذائي وتوطيد التنسيق 
ت اإلاسااية والتنمية والسالم. وهو حيل ل العوامل اليت تول د ااعدام العالقة بني املساعدا عربالستجابات القائمة على األدل ة ل

قر ت به اللجنة أا أكرب. وكما األمن ال ذائي وينظر يف ما إذا كاات هذه العوامل اتيجة النزاع و/أو إذا كاات تول د توترً 
مرتبطان بشكل  ات املسل ة واصوعالنزاع فإن(ي 2018) 2417ألم  املت دة يف القرار التارإلي األخأ يف ااإلحصائية 

ا ما يكون األشخاص املقم ون يف احلرب أو املهجرون بسبب احلرب قادرين على احلصول على األغذية اليت اادرً و . وثيق
إىل  من ال ذا أو شرا  كميات كافية  النموعدم القدرة على  وميكن أن يؤدإ - حيتاجوهنا لعيو حياة ص ية واشطة

 ملعاصةا التقرير الضو  على تداعيات االستجابة وختصيص املوارد ذه ويسلط،اقمها وحىت أن يول د النزاعات. ت التوترات أو
 النزاعات املسل ة وااعدام األمن ال ذائي. احللقة امل،رغة بني

 
 احلماية االجتماعية املستجيبة للصدمات -5
 

 القائمةملي تنمية وتعزيز اظ  احلماية االجتماعية يدع  كل من منظمة األغذية والزراعة وبراامذ األغذية العا 
ف يسياملخاطر والةتيبات املالئمة لالستجابة إىل الصدمات مع وزارة التنمية الدولية الربيطاايةي واالحتاد األورويبي واليوا على

لظروف اليت ميكن وشركا  آخرين يف التنمية. وقد استكش،ت منظمة األغذية والزراعة مع براامذ األغذية العاملي ا
ا على التكيف والت مل والت و ل ألزمات فيما تعز ز قدرة األكثر ضع،ً لُتستخدم فيها النظ  القائمة لالستجابة ب،عالية  أن

هذا بصورة مشةكة وخاصة بالعمل على املستوى العامليي مثل املؤمتر ينطوإ الصدمات املتعددة األبعاد. و  حدوث يف حال
الدون بشأن احلماية االجتماعية يف سياقات اهلشاشة والتهجأ القسرإي الذإ تدعمه الوكالتاني وجمموعة التنسيق غأ 

 خرى.من خالهلا منظمة األغذية والزراعة وبراامذ األغذية العاملي ومؤسسات أ تعملالرمسيةي اليت 
 
 عقد األم  املت دة للزراعة األسرية -6
 

( 2028-2019يف ديسمرب/كااون األولي مت  اعتماد القرار الذإ أعلن عقد األم  املت دة للزراعة األسرية ) 
 باإلمجاع يف اصمعية العامة لألم  املت دة. ويدعو هذا القرار منظمة األغذية والزراعة والصندوو الدون للتنمية الزراعية

خريني حسب االقتضا ي وتقدمي تقرير كل سنتني إىل اصمعية اآل املصل ةقيادة عملية تن،يذ العقد بالتعاون مع أص اب  إىل
العامة لألم  املت دة بشأن التقدم احملرز من خالل األمني العام لألم  املت دة. وتعمل املنظمة بشكل وثيق مع الصندوو 

هلذا األخأي سوف  دعًماإلطالو العقد. و  2019ول الزراعة األسرية يف بداية عام لوضع خطة عملي وتنظي  مؤمتر دون ح
تستضيف منظمة األغذية والزراعةي يف إطار مبادرة تتخذها الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماي ادوًة دولية حول االبتكار 

  .2018الزراعي للمزارعني األسريني يف اوفمرب/تشرين الثان 
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 الخدمات المؤسسية: 5الملحق 
 
 إدارة القدرة على الصمود يف املنظمة -1
 

مع بعضها البع ي وقد ااعقد االجتماع األخأ  منتظًما تقي  الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما اتصااًل  
 ة ملذكرة . واستعرضت اقاط االتصال املسودة املنق2018بينها يف الصندوو الدون للتنمية الزراعية يف أغسطس/آب 

حال هذا االت،اوي من بني عدة أموري استخدام مقار الت،اه  املتصلة بنظام إدارة القدرة على الصمود يف املنظمة. ويال
الوكاالت يف حال وقوع حوادث تعط ل الوظائف األساسية اليت يضطلع هبا أحد الشركا  أو أكثري والتدريب املشةك 

 االستعداد هلا. على
 
 اخلزااةخدمات  -2
 

كما تشاااااارك الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف صنة اساااااتثمار حيث يت  تبادل املعرفة وأفضااااال املمارساااااات.   
تتعاون منظمة األغذية والزراعة والصااااااااااندوو الدون للتنمية الزراعية وبراامذ األغذية العاملي مع بعضااااااااااها للتوريد املشااااااااااةك 
خلدمات اخلزااةي مبا يف ذلك امل،اوضاااااااااااات مع مصااااااااااارف اإليداع واختيار مديرإ االساااااااااااتثمار اخلارجي حيث تكون هناك 

. كما تشارك الوكاالت مع فريق األم  املت دة العامل األجلات الطويلة احتياجات مماثلة ودراسة توزيع األصول لالستثمار 
املصاااارفية واالسااااتثمارات  واخلدماتاملعين خبدمات اخلزااة املشااااةكة مم ا يساااااعد على تنساااايق التعاون يف جمال النقد األجنإ 

 وخدمات السداد.
 
 مع السلع واخلدماتجملاخلدمات املشةكة  -3
 

يف منظمة األغذية والزراعة وبراامذ األغذية العاملي واخلدمات منافذ فرعي جممع السااااااالع  تي أُغلق2017يف عام  
بعد حتديد أوجه قصااور خطأة ومسااائل متعلقة بااللتزامات يف ما إلص  منوذج األعمال الذإ كان يُطبق حىت ذلك احلني. 

ذا  مع السااااااالعجمل يعتمد منوذج أعمالعية الذإ وقد أجرت املنظمة والرباامذ مناقشاااااااات مع الصاااااااندوو الدون للتنمية الزرا
ااعقد اجتماع رفيع املساااااااتوى بني الوكاالت اليت توجد . وقد مبصاااااااادر خارجيةبالكامل  إدارتهطابع إلكةون ويساااااااتعان يف 

مع ا خيارات جمحاليً منظمة األغذية والزراعة وبراامذ األغذية العاملي . وتناقو 2018مقارها يف روما يف ساااااااااااااابتمرب/أيلول 
 واملتطلبات احملددة مع حكومة إيطاليا. واخلدمات السلع

 
 ات،اقات املنظمة بشأن سعر تذاكر الس،ر -4
 

تواصاال الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما م،اوضااا ا مع شااركات الطأان لل صااول على أسااعار تذاكر خاصااة  
هبا على منت اخلطوط اصوية الرئيسية. وباالستناد إىل القوة الشرائية املشةكة بني الوكاالت الثالثي مت  توسيع اطاو عملية 

 دعًمارمسيةي  يف مهام يسيني من شركات الطأان املستخدمة لرحالت الس،رتشمل معظ  الشركا  الرئلإبرام ترتيبات عاملية 
 يف املستقبل. التعاون أوجهالوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وتستكشف لك،ا ات الكل،ة يف املكاتب امليدااية. 
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 استضافة االت،اقات على مستوى املقار الرئيسية -5
 

،اه  بني منظمة األغذية والزراعة وبراامذ األغذية العاملي تتعلق بتوفأ ي ُأجنزت مذكرة ت2018يف يوليو/متوز  
ا ا سنويً العامليي على أن يدفع هذا األخأ اشةاكً لرباامذ األغذية ا( ا مربعً مةً  324مساحة ملكتب من جااب املنظمة )أإ 

بتزويد مكتب براامذ  أيًضاي طي الن،قات التش يلية ذات الصلة اليت تتكبدها املنظمة. ومبوجب هذا االت،اوي تقوم املنظمة 
الت تية واخلدمات املتصلة بتكنولوجيا  والبنيةاألساسيي املكاتب  األغذية العاملي خبدمات الصيااة واملرافق الضروريةي وأثاث

عن الن،اذ إىل األقسام املشةكة واستخدامها مثل الكافيةيا  فضاًل األمني و ة وخدمات الس،ر اخلدمات الطبيو املعلومات 
 .اتوقاعات االجتماع ودورات املياهواملطع  

 
 استضافة االت،اقات على املستوى امليدان -6
 

مصر العربية  ( ومجهورية2014( وبوروادإ )2011تستضيف املنظمة حالًيا مثااية مكاتب قطرية هي: بولي،يا ) 
(. وعالوة 2014( وسأاليون )2014( ورواادا )2013( وباكستان )2012( وموزامبيق )2014( ومدغشقر )2015)

تتشاطر املنظمة والصندوو ي 2015ذلكي توفر املنظمة للصندوو مساحة مكتبية ألغراض التخزين يف اليمن. ومنذ عام  على
 نالمبل. وبالتاني تتشاطر الوكالتان مجيع الن،قات اإلدارية واألمنية ما احلكومةوهي مباٍن وف ر ا هل يف غااا املبان ا،سها

املنظمة  . ومن املتوقع أن يربم الصندوو يف السنتني أو الثالث سنوات التالية ات،اقات إضافية على مستوى اخلدمة معةاملشةك
جد مقارها يف روما يف جماالت مثل األمن امليدان والتدريب مستوى التعاون بني الوكاالت اليت تو من و/أو الرباامذي مبا يعزز 

على األمن امليداني واإلدارة العامة واملوارد البشرية ودع  تكنولوجيا املعلومات. ويف بع  البلداني يستخدم الصندوو ات،او 
ألغذية العاملي صالت البلد املضيف للمنظمة حبيث تشمل االمتيازات واحلصااات موظ،يه وعملياته. ويقي  براامذ ا

مديرإ املرافق يف الصندوو الدون للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة بشأن ات،اقات اخلدمات املشةكة مبا يف  مع
ذلك الصيااة وخدمات الطباعةي وبص،ة عامة إبرام ات،اقات طويلة األجل يف ما يتعلق بإدارة املبان. ويستضيف براامذ 

تركيا وتشاد ومجهورية الكوا و الدميقراطية وجنوب أفريقيا وزمبابوإ بلدان:  9ا منظمة األغذية والزراعة يف حاليً  األغذية العاملي
جنوب بلدان:  3. كذلكي يقوم الرباامذ باستضافة الصندوو الدون للتنمية الزراعية يف وغواتيماال وال،لبني وكينيا والنيجر

ا ما عمد براامذ األغذية العامليي عند اإلمكاني إىل تشاطر املبّن مع الصندوو ذلكي غالبً . عالوةً على أفريقيا وايبال والنيجر
 الوطين والوطين ال،رعي. ينيالدون للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة على املستو 
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 املوارد البشرية -7
 

يعقد مدرا  املوارد البشرية يف الوكاالت الثالث اجتماعات شهرية ملناقشة التعاون يف ما إلص املوارد البشريةي  
سياسات املوارد البشرية يف الوكاالت الثالث املعنيون ب املوظ،وناالسةاتيجي واملوا مة يف جمال إدارة املوارد البشرية. ويتعاون 

املوارد البشرية قدر اإلمكان بني الوكاالت الثالث. ف،ي اليت توجد مقارها يف روما على حنو اشط لضمان موا مة سياسات 
ي واليت العليا وال،ئة ال،ئة ال،نيةالتعويضات اصديدة ملوظ،ي  حزمةالسنتني املاضيتنيي عملوا بشكل وثيق مع بعضه  لوضع 

إثر مسح املرتبات  مقر العمل ات. كما تناقشوا بشأن الت يأات يف تسوي2018و 2016مت  اعتمادها على مراحل بني عامي 
الذإ ُأجرإ يف روماي مع االعتماد املتوازإ لتدابأ مشةكة للتخ،يف من اآلثار. وما زالت جماالت الل ات واختبار املهارات 

املنظمات  ا من التعاون والتبادل بنياملكتبيةي واملعاشات التقاعدية والتأمني الص ي والتأمني على احلياةي تشهد مستوى عاليً 
اي تتعاون اخلدمات الطبية والوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما من خالل تبادل اخلربات واملعارفي أخأً و . الثالث

 وتعزيز اقتصادات الوفرة لت قيق الك،ا ة وال،عالية لتوفأ احلماية الص ية ملوظ،ي الوكاالت.
 
 على شبكة اإلاةات توجد مقارها يف روما لوكاالت اليتا موقع -8
 

الصندوو الدون تستخدم املوقع الشبكي املشةك الذإ يستضي،ه  توجد مقارها يف روما لوكاالت اليتا تما زل 
 ي كأداة لرفع مستوى الوعي وتبادل املعلومات بشأن األاشطة املشةكة.للتنمية الزراعية

 
 املنصة املشةكة إلدارة البيااات ذات الصلة باملشروع -9
 

يف بن الديو والصومال والعراو  مثاًل املتزايد من املكاتب القطرية ملنظمة األغذية والزراعة )بناً  على االهتمام  
بيااات الوغامبياي من بني غأها( الستكشاف إمكااية استخدام منصة سكوبي أإ املنصة على اطاو املنظمة إلدارة 

ل املست،يدين من املشروع وإدارة بيااا   واملساعدة املتصلة باملست،يدين واقلها ضمن براامذ األغذية العامليي من أجل تسجي
ا مناقشة ات،او ثنائي بني منظمة األغذية والزراعة وبراامذ األغذية يف تتبعها )وخباصة الت ويالت النقدية(. وجرإ حاليً 

 .2018من عام الربع األخأ ا يف العامليي ومن املتوقع أن يكون جاهزً 
 

 لتكنولوجيا املعلومات البنية الت تية املشةكة -10
 

ميكن تطوير التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف ما إلص مركز العمليات األمنيةي الذإ أبرمت  
جمال  ا عقد خدمة. وميكن تشاطر هذه اخلدمات مع الوكالتني األخريني. كذلكي هناك إمكااية للتعاون يفمعه املنظمة مؤخرً 

 توفأ االتساو بني السياسات واإلجرا ات ذات الصلة لدى الوكاالت لت قيق ذلك ينب ي أواًل  ولكنإدارة الس،ر والن،قاتي 
ي س ايباي يتخذ كل من منظمة األغذية والزراعة وبراامذ األغذية العاملي خطوات لالاتقال إىل اظام أخأً و الثالث. 

إدارة املعرفة داخل املنظمةي واخلدمات  تيسأكميلية لبنا  عناصر مشةكة من شأهنا باستخدام ترتيبات/مبادرات تعاقدية ت
 .وما إىل ذلكاملشةكةي والرصد والتدريب املشةكي 
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 األمن املشةك لتكنولوجيا املعلومات -11
 

وبالتاني يقوم اتصااااااااال وثيق بني كبار موظ،ي املعلومات واملسااااااااؤولني عن أمن تكنولوجيا املعلومات لوضااااااااع هنذ 
من تكنولوجيااا املعلومااات. وقااد أفضااااااااااااااى ذلااك إىل تعاااوني ألواحااد مشااااااااااااااةك بني الوكاااالت اليت توجااد مقااارهااا يف رومااا 

بني منظمة األغذية والزراعة ومركز العمليات األمنيةي والذإ الصااااااندوو الدون للتنمية الزراعيةي يف العقد املذكور أعاله  مع
الكشاااااف عن اقطة النهاية  يفاساااااتخدمه الصاااااندوو من مؤساااااساااااة أخرىي وبالتان كاات خربة الصاااااندوو م،يدة للمنظمة 

 واالستجابة هلا.
 

 جماالت حمتملة أخرى من التعاون -12
 

على ساااااااااااااابيل املثالي أعرب كل فخرى لتعزيز التعاون. األتملة احملاالت العديد من اجمللقد مت  اسااااااااااااااتكشاااااااااااااااف 
لمنظمة التابع لركز اخلدمات املشااااااااااااااةكة مبالصااااااااااااااندوو الدون للتنمية الزراعية وبراامذ األغذية العاملي عن اهتمامه  من
السااالسااالة فضااااًل عن ات التابع لرباامذ األغذية العاملي واملشااا  ل من ديبي ر بودابساااتي يف حني أن براامذ تأجأ السااايا يف
 .ا مثأة لالهتمام للمنظمةميلكها ألكثر من مثااني بيت ضيافة يف كافة أحنا  العاكي يوف ر فرصً  اليت


