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 معلومات أساسية
 
1الوثيقة المشتركة الصادرة عام في  -1

توجد مقارها  التياألمم المتحدة وكاالت التزمت  ،2016
والمجلسيييييين التننيذيين للصيييييندول الدولي للتنمية  منظمة األغذية والزراعة بتزويد مجلس في روما

المسيييتويات على  امع   هاعملة عن كينيمحدّثة بمعلومات سييينوية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي 
عالميقليمي القطري واإل قدم المحرز هذا التقرير وفر يو. وال ق  المعلومات أحدث عن الت مت دّ التي 

 ،2018في نسخة عام وكما . إعدادهفي  اجميع   تاشتركالتي  الثالثلوكاالت الرئيسية لجهزة ألاإلى 
في  االثالث مع  الوكاالت الكينية التي تعمل بها على  الضييييو  ةالمشييييتركه الوثيقة المحدّثة سييييل  هذت

ياقات معين األربع  الركائزثالث من بموجب جهود التنسيييييييق المعززة ة على عرض أمثلتو ة،سيييييي
عاون  عاون على المسييييييتويين ( 1): رومافي  مقرهايوجد الوكاالت التي  بينما  فيللت القطري الت
ويتضيييييمن هذا التحدي   ة؛التعاون في المجاالت المواضييييييعي( 3) ؛التعاون العالمي( 2) ؛واإلقليمي

ا عن الركائز األربع للتعاون بين تلا الوكاالت؛  ا تحديث ا موجز  االشيييتراي في و( 4)المشيييتري أيضييي 
 .الملحقفيما يرد مزيد من التناصيل ضمن  المؤسسية توفير الخدمات

 

 مقدمة
 
ومع ذلا  ،(2030خطة ) 2030التنمية المسييتدامة ة اعتماد خط علىلقد انقضييت أربع سيينوات  -2

عالٍم خاٍل من الجوع بحلول عام بلوغ هدفنا المتمثل في  عن متأخرون أنناحتى اآلن األدلة تشييييييير 
معدالت مرة أخرى تتزايد  ،عن حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم 2019 تقرير عامل اووفق   .2030

ما الجوع  يعانيوعلى مسيييتوى العالم ككل  سييييا،آوأجزا  أخرى من  سيييياآوجنوب  أفريقياالجوع في 
تسريع ضرورة  ،الثالثالوكاالت كما تدري  ،ويدري المجتمع العالمي. شخصمليون  820 يصل إلى
 من عقدعن مسيييييار بحرفنا  هددت يتلجوع وسيييييو  التغذية الاتصييييياعد  اتجاهعكس عمل على لا وتيرة
وشييراكات بين أصييحاب المصييلحة ة شييمولي اهج  سيييتطلب ذلا ن  و. 2030عام  إلى وصييوال   اتاإلنجاز

األسباب الجذرية للجوع وسو  ة معالجعلى  زفي مبادرات تحويلية تركّ  اابتكاري   االمتعددين واستثمار  
 .اإلنسانية والتنمية والسالم المساعدة ية ما بينترابطالعالقة الالتغذية التي تمتد عبر 

 
 ات منظومة األمم المتحدة اإلنمائيةفي تننيذ إصييالح كامال   اانخراط  الثالث  الوكاالتتنخرط و -3

ت خطة وقد أتاح. األطرافة وتعزيز تعدديككل نطال المنظومة على  كوسيييييييلة لتعزيز االتسيييييييال
 تييييييعيييييياون الييييييفييييييريييييييدة لييييييتييييييعييييييزيييييييز ة إصيييييييييييالح األمييييييم الييييييمييييييتييييييحييييييدة فييييييرصييييييييييي

تحقيق وفي نهاية المطاف  ،رض الواقعأعلى  تحقيق نتائج أفضييييييلالثالث بغية  الوكاالتفي ما بين 
المجتمعات المحلية النقيرة في ه تحسيييييين األمن الغذائي والتغذية ورفاخاصييييية و ،2030خطة طلعات ت

 ،األمم المتحدةإصيييالح خطة نجح تكي أنه الوكاالت الثالث  أدركت ،القيام بذلاى ولد. اجميعاألقاليم 
أسيييياسييييي الثالث  الوكاالتتعاون بينما  ،اولذ .ةوهادفواسييييعة قاعدة ذات تكون الشييييراكات أن ينبغي 

من  اأيضييي  ادة سيييتنااللتحقيق أهداف التنمية المسيييتدامة الّ أنه يتعين عليها إ ،وكنا تهاتها لتحسيييين فعالي
األمم المتحدة  أجهزةو - الحكوماتبما في ذلا  - خرىالناعلة األنمائية اإلات هجالشييييييراكات مع 
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من أجل تحقيق  وغيرهاالمؤسييييييسييييييات المالية الدولية المدني ووالمجتمع  القطاع الخاصواألخرى 
 .أهداف التنمية المستدامة

 

 ةمذكرة تفاهم ثالثي -أّوالً 
 
ميذكرة تنيياهم ميدتهييا خمس  وجيد مقييارهيا في روميات التيالوكياالت وقعييت  ،2018عيام  في -4

لكل منها إلى المزايا النسيييييبية باالسيييييتناد  ة،تحقيق نتائج جماعيعلى التزمت فيها بالعمل  ،سييييينوات
على  التناهم إلى تعزيز التعاون والتنسيييييييقة وتهدف مذكر. متعددة السيييييينواتة أطر زمنيوضييييييمن 

عالمي واإل لدان األعضيييييييا لوالقطري قليمي المسييييييتويات ال مذكرة حدد تو. توفير دعم معزز للب ال
وطنية مع التخطي  العمليات على  امع  بما في ذلا العمل  ،لدعم الشيييييامل والمتكاملتوفير امجاالت 
التشاري  اأيض  المذكرة شمل تو. ةتقييم مشتركعمليات نتائج وبرامج وصياغة كما على  ،الحكومات

لخدمات االتشاري في االستمرار في تحليل البيانات والمسا لة المشتركة عن النتائج الجماعية وفي 
 .المؤسسية

 

 تفاهمالة مذكرلتنفيذ خطة العمل  -ثانيًا
 
 2لإلعمالقابلة  التناهمة الرئيسييية لمذكر األحكام لجعلعمل ة خطالثالث وضييعت الوكاالت  -5

لة من كبار الجماعة االسيييييتشيييييارية المشيييييكّ صيييييادقت  قدو(. 2020-2019) سييييينتين فترة تغطي وهي
 هذهالعمل المشيييتركة ة خطعلى  ،2019أيار /الذي عقد في مايوفي اجتماعها باإلجماع، المسيييؤولين 

ما بين  التعاون فيلتوجيه الجماعة االسيييتشيييارية سيييتسيييتخدمها إدارية وثيقة عمل ها على أناتنقت و
 نشييييطةاألإنجاز برصييييد األدا  في الثالث لوكاالت جهات االتصييييال لقوم تسييييو .وتوطيده الوكاالت

 . عن تننيذهامحدّثة معلومات االستشارية إلى الجماعة تقدم و
 
تقييم شييييييامل للتقدم المحرز واإلنجازات والدرو  ل شييييييكّ سييييييي ،العملة خط إلى اواسييييييتناد   -6

النحو ، على الثالث الوكاالتعن تعاون  2019لعام  لتقرير المرحلي المشيييييترياالمسيييييتنادة أسيييييا  
التقدم المحرز من خالل عن  لدول األعضيييييا المعلومات لأحدث وفير سييييييتواصيييييل تو .المبين أدناه

 .الرئاسي ازهاجهوالثالث الوكاالت كل من قائمة بين الالمشتركة منصات ال
 

 القطري ىالمستوعلى  التعاون -ثالثًا
 
القطري وتوسيييييييع نطال مسييييييتوى العلى  تعزيز التعاون القائمعلى الثالث ترّكز الوكاالت  -7

 متقييعمليات الوصييييياغة البرامج المشييييتركة والمشييييتركة واتج المبادرات في مجاالت صييييياغة الن
القدرة القدرات ومبادرات ة وتنمي ةمواضييييعيمجموعات  ضيييمنالمشيييتركة ل من الغذائي والتناعل 

 .للطوارئ واالستجابة لها التأهبوعمليات  فوالتكيّ  على الصمود
 
عن جهوده الثالث تقارير للوكاالت  يةقطرالو ةقليميمن المكاتب اإل امكتب   70أكثر من قدّم و -8

في هذا القسم إلى تلخيص بعض النقاط  سنسعى اولذ ،واسعة وعميقةمة المعلومات المقدّ و .التعاونية
 .القطري ىالمستوعلى بين الوكاالت الثالث  لتعاونلالرئيسية 

 
من الطموح والنعالية ة وثيق لضييييمان مسييييتويات عاليعلى نحو  امع  الوكاالت الثالث  تعمل -9

الذي يجري إدخاله في جميع إطار عمل األمم المتحدة للمسييييييياعدة اإلنمائية من في الجيل الجديد 
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يال  .ألمم المتحدةا مجابراألقطار التي تعمل فيها  الوكاالت تعمل  ،ر التعاون الجديداطإوفي سيييييي
الغذائي والتغذية والزراعة والتحول األمن ب المسييييائل المتعلقةأن يجري تناول لضييييمان  امع  الثالث 
تحقيق الكثير من أهداف رة في يظم الرينية والغذائية بطرل تعكس مسيييييياهمتها المحتملة الوففي الن  

 .التنمية المستدامة
 
من أهداف  2الهدف األهداف المتداخلة في تحقيق  إطاربنشاط في الوكاالت الثالث وتتعاون  -10

أطر البرمجة القطرية لمنظمة األغذية والزراعة وبرنامج النرص وضييييع الل خ التنمية المسييييتدامة
االسيييتراتيجية القطرية للصيييندول الدولي للتنمية الزراعية والخط  االسيييتراتيجية القطرية لبرنامج 

 لوضعاستكشاف النرص المتاحة  اأيض  الوكاالت الثالث واصل ت ،هذا السيالفي و .األغذية العالمي
 .لتعاون والشيييييراكةلتحديد مجاالت  هاعننتج ة أجريت مشييييياورات مشيييييتركقد و .ةبرامج مشيييييترك
 .مشتركةأنشطة تمويل إمكانية وفر تع قد فرص تمويل مجمّ وكاالت الثالث وتستكشف ال

 
منظمة األغذية والزراعة والصييييييندول الدولي للتنمية  قومت، التشييييييغيليمسييييييتوى ال وعلى -11

نشييييييطة في األ أوجه التآزرلتعزيز ة مشييييييتركة بزيارات ميدانيالزراعية وبرنامج األغذية العالمي 
مج ابر لتعزيزة إجرا ات مشييييييتركأ طلقت  ،وفي أعقاب الزيارات الميدانية المشييييييتركة. الجارية
 المجموعةلحكومات تننيذ واالثالث الوكاالت تواصيييييييل  ،ذلاعلى  وعالوة .هااريع كل منومشييييييي

ق أهداف التنمية يحقفي تلكل بلد مركزية األهمية ال ذاتقائمة البرامج المشيييييياريع والواسييييييعة من ال
في ما بين تعاون الاتسيياع مدى عن ة بلدان إلعطا  فكرة عدمن أمثلة  المالحقتعرض و .المسييتدامة
 .وعمقه الثالث الوكاالت

 
 االستراتيجيات القطرية المشتركة

 
 ،الرئاسييييييها زالجهة من الوكاالت الثالث كل وكالبها ت تعهدالتي لتزامات االمع  اشيييييي  اتم -12

الثالث الوكاالت التزمت  ،التحديدوعلى وجه  .التعاون المنهجيمزيد من لطرل ف اسييتكشيييجري ا
ثالثة على أسييييا  القطري في بلدان مسييييتوى الة على بوضييييع خط  وبرامج اسييييتراتيجية مشييييترك

اختيرت  ،تنق عليهاالتي اإلى عدد من المعايير  امشييييياورات داخلية واسيييييتناد   إجرا وبعد . تجريبي
الجماعة االستشارية الذي عقد في  في اجتماععليها  وتمت المصادقةالثالثة التالية التجريبية البلدان 
 إندونيسيا؛-المحي  الهادئ/سياآل ؛كولومبيا-البحر الكاريبية منطق/ألمريكا الالتينية: 2019أيار /مايو

وفعالية منذ البداية  اتعاون أكثر اتساق  إلى تحقيق الخط  القطرية المشتركة تسعى و. النيجر-ألفريقيا
نادة من مواطن القو ية والنة باالسييييييت يا النسييييييب أطر البرمجة المحددة في المخرجات وواتج والمزا

القطرية لمنظمة األغذية والزراعة وبرنامج النرص االستراتيجية القطرية للصندول الدولي للتنمية 
كل من األطر القائمة في في و ،اعية والخط  االسييييييتراتيجية القطرية لبرنامج األغذية العالميالزر
االسيييترشييياد بالخط  االسيييتراتيجية الثالث الوكاالت كل من واصيييل تسييي ،ذلاإلى و. يةمعنال انبلدال

رؤية الخطة المشيييتركة إلى دعم تهدف  ،هكذا. ها لة إزامسيييا الوه أطر النتائج الخاصييية ب/القطرية
 .ةالثالث من الكياناتكل  محل استراتيجيةتحل دون أن استراتيجية ة جماعي

 
قصييييدت الوكاالت ، ةالثالثالتجريبية وضييييع الخط  والبرامج المشييييتركة في البلدان لدى و -13

 :تحقيق األهداف التاليةالثالث 
 

البرامج /التكميليةنشيييطة الخط  القطرية المشيييتركة وربما األ أثرتصيييميم وتننيذ وقيا   (أ)
هم في أولويات السيييييياسيييييات االجماعية المتنق عليها التي تسييييي واتجللن االمشيييييتركة دعم  

واتهييا وأدمن الوكيياالت الثالث ة إلى القييدرات التحليلييية لكييل وكيياليي ااسييييييتنيياد   ،الوطنييية
 ؛ومبادراتها
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نطال ي على امجفي التنكير االسييييييتراتيجي والبرالثالث الوكاالت  اتمسيييييياهمة موا م (ب)
إطار عمل ضيييمن خاصييية و ،ةإصيييالح األمم المتحدة الجاريخطة المنظومة في سييييال 

 ؛األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الجديد
األمن الغذائي والتغذية والزراعة أهمية  وافٍ  نحوٍ على  تعزيز الدعوة المشتركة لتعكس (ج)

من أهداف التنمية  2الهدف في تحقيق خاصيييية و ،والتنمية الرينيةالمسييييتدامة ( األغذية)
التنمية عبر أهداف التنمية المسيييييتدامة في تخطي  المقاصيييييد ذات العالقة و المسيييييتدامة

في إطار عمل األمم المتحدة للمسيياعدة و الوطنية يةالسييياسيياتالوطنية وتحديد األولويات 
 ؛اإلنمائية

أسييييا  على  الوطنيلسيييييال التنمية المسييييتدامة المناسييييبة لأهداف مقاصييييد دعم اختيار  (د)
  ؛وتحليل الثغراتوفرة المت الحكومات والبياناتأولويات 

 .في بلدان أخرىه والبنا  عليتكراره وتكيينه وضع نموذج للتعاون يمكن و (هـ)
 

 اإلقليميمستوى العلى  التعاون -رابعًا
 
نشطة واألاالستراتيجيات والبرامج تكون أن ضمان اإلقليمي مستوى العلى  التعاونيواصل  -14

عن  فضيييال  ومكملة لها،  على المسيييتوى العالميالثالث الوكاالت مع اسيييتراتيجيات وأطر متماشيييية 
 .2030خطة تحقيق أهداف ل ،االلتزامات التي تعهدت بها الحكوماتالتماشي والتكامل مع 

 
البحر ة ومنطقالثنائي أو الثالثي في أمريكا الالتينية في العمل التعاون  جمع وتحليل تقرير إصيييييدار
 2017-2012الكاريبي 

 
في  جمع وتحليل التعاون"بعنوان  اتقرير  الثالث ت الوكاالت أصدر ،2019شباط /فبرايرفي  -15

  الييييييييييييييييييييييييييعييييييييييييييييييييييييييمييييييييييييييييييييييييييل الييييييييييييييييييييييييييثيييييييييييييييييييييييييينييييييييييييييييييييييييييائييييييييييييييييييييييييييي
ة التقرير مجموعهذا عرض وي. "2017-2012البحر الكاريبي ة أو الثالثي في أمريكا الالتينية ومنطق

الالتينية أمريكا ة الثالث في منطقالوكاالت اتخذتها ثالثية التي الثنائية وال مشيييتركةال إلجرا اتمن ا
 خييييييييييييالل وميييييييييييينييييييييييييطييييييييييييقيييييييييييية الييييييييييييبييييييييييييحيييييييييييير الييييييييييييكيييييييييييياريييييييييييييبييييييييييييي 

العوامل التي  (1) :المجاالت التاليةعلى التقرير  زويركّ . لها تحليال  يقدم و السيييييينوات السيييييييتة فتر
دت  رت أو قيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييّ  الييييييييييييييييييييتييييييييييييييييييييعيييييييييييييييييييياون يسييييييييييييييييييييييييييّ

لدعم البلدان في وخاصيييية  ،لإلجرا ات المتخذة تقييم التننيذ المنسييييق والتكميليو (2) الوكاالت؛بين 
تدامةالتنمية من أهداف  2الهدف المحددة في مقاصيييييييد للتناولها  العمل مسيييييييارات و (3) ؛المسيييييي

 .فرعيو إقليميعلى أسا  قطري وعلى أسا  الممكنة التدخل استراتيجيات و
 

 الشرل األوس 
 
في الشرل والتكيف لقدرة على الصمود لمشتركة  ةببرمجعدة للقيام  بذل جهود ايجري حالي   -16

على تصيييميم  ابالعمل مع  الوكاالت الثالث كل من تقوم جهات االتصيييال الننية اإلقليمية لو .األوسييي 
من أهداف التنمية  1و 2ين هدفدعم الز على يركّ  والتكيفلقدرة على الصييييييمود لبرنامج مشييييييتري 

. العيش في مصييييير والعرال واألردن واليمنتحسيييييين األمن الغذائي وسيييييبل بالمتعلقين المسيييييتدامة 
متكاملة ومتسييييلسييييلة عبر ة مين التمويل لتننيذ أنشييييطأالجهات المانحة لت االتصييييال معويجري اآلن 

 تطويرو( 2) ؛المسيييييتدامة للموارد الطبيعيةدارة اإل (1): ما يليعلى  تركزة ملاتكممخرجات ة أربع
 ؛فرص عمل محلية وتنويع سييييبل العيشتوفير و( 3) ؛للتغذية مراعيةو اسييييالسييييل قيمة ذكية مناخي  

ة هامة ويتيح هذا البرنامج المشيييتري فرصييي. م ووضيييع السيييياسييياتلّ ونظم التع ةالمعرفة دارإو (4)و
عبر الوكاالت الثالث وسيييييع أنطال على وق والتخطي  يسييييينتتسيييييم بقدر أكبر من الت عداد برامجإل
الجهات وتشييجيع المحددة بالسيييال طلبات متكانت القد و. هاكل منة سييعى إلى االسييتنادة من نقاط قوت
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هذه  من إنجاحنت مكّ ة اإلقليمي عوامل حاسييييييممسييييييتوى العلى  والعمل الجماعي المهنيالمانحة 
 .الجهود

 
واتنال مساهمة الشركا  " مدد"للصندول االستئماني األوروبي  التشغيليالمجلس قد وافق و -17

ندول الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية المتعددين بين منظمة األغذية  والزراعة والصيييييي
تعزيز سيييبل العيش المرنة واألمن الغذائي مشيييروع على  2019آب /ع في أغسيييطسالعالمي الذي وقّ 

التنمييية الزراعييية  ترويجللمجتمعييات المحلييية المضييييييينيية والالجئين في األردن ولبنييان من خالل 
 .سنتينة فترى مدعلى  يذما يمهد الطريق للتنن ،المستدامة

 
 لساحل منطقة الروما  في مقرها يوجد الوكاالت التي عملة خط

 
مديري -18 ناجحة ل قارها في روما التيالوكاالت  في أعقاب الزيارة ال إلى النيجر في  توجد م

ة منطق أنحا الجهود المشتركة في  بتكثيفسوية التزامها  اجدد  مالوكاالت أكدت  ،2018آب /أغسطس
ساحل ساحلة منطقخاصة ب الها مع  عمل ة خطالثالث الوكاالت تضع على أن  اواتنق أيض  . ال وقد  .ال

. 2019ل جهزة الرئاسية للوكاالت لعام  العمل خالل االجتماع المشتري غير الرسمية عرضت خط
هدف إلى تالسييييياحل وة االسيييييتراتيجية لمنطق هاوبرامجكل من الوكاالت إلى أهداف خطة السيييييتند تو

السيييكان فئات عيش توسييييع نطال التعاون من خالل المعالجة المنهجية لقضيييايا األمن الغذائي وسيييبل 
وضييعت  ،األمم المتحدةة نطال منظومعلى  وفي محاولة لضييمان االتسييال. لمخاطرالمنكشيينة على ا

لمسيياهمة الرئيسييية األداة وهي -اسييتراتيجية األمم المتحدة المتكاملة لمنطقة السيياحل  إطارالخطة في 
هداف المشييتركة األخطة الحدد وت. السيياحلة في منطقللتنمية المسييتدامة  2030 خطةفي المتحدة  ألمما

. في العمل هاانخراطإلى جانب مبادئ  ،ما بينها في ركائز التعاونو في المنطقةللوكاالت الرئيسييييييية 
التكميلية من اإلجرا ات ة بمجموع ىالمستو الخطة الرفيعة استكمالعلى  احالي  الوكاالت وتعمل فرل 

 .المنطقةفي 
 

 التعاون على المستويين العالمي والمواضيعي -خامًسا
 
حول المبادرات  أوجه تآزرتحقيق إلى السعي  توجد مقارها في روما التيتواصل الوكاالت  -19

الرئيسية، بما في ذلا من خالل حوار استراتيجي واتصاالت مشتركة انتقائية  العالمية والمواضيعية
 .وعن طريق التوعية

 
 2018لعام  اتوجد مقارها في روم التيالوكاالت التي تمنحها ز جائزة التميّ 

 
الجتماع المشييتري غير الرسييمي ل جهزة الرئاسييية للوكاالت من االختامي  القسييمكجز  من  -20
الجائزة التي هذه و. القطري ىز للتعاون على المستو، قدّمت جائزة التميّ مقارها في روماوجد ت التي

توجد مقارها في  التيبالنرل القطرية للوكاالت تحتني ، 2012عام في أنشييييييئت و تمنح كل سيييييينتين
للنريق القطري لغواتيماال  2018منحت جائزة عام قد و. مبتكرة للعمل معا االتي تتصيييييدر نهج   روما

من خالل ف. 2030 عام رض الواقع لتحقيق خطةألجهوده المتضييافرة في تعظيم النتائج والتأثير على 
، قام النريق القطري بتعزيز التنسييييق من الوكاالت الثالث االسيييتنادة من الميزة النسيييبية لكل وكالة

في غواتيماال الثالث ن أنشييييطة الوكاالت اسييييتناد مقد و. فعاليةأكثر كنا ة وبطريقة حقق منجزات ف
بعض السيييكان ومنهم من سيييكان الريف،  350 000بشيييكل مباشييير أكثر من  2017إلى  2016من عام 

. الشيييييعوب األصيييييليةأفراد من والرينيون النسيييييا  الرينيات والشيييييباب واألطنال  - ااألكثر تهميشييييي  
على الموارد الطبيعية واألصول وعززت األنشطة القدرات المحلية وحّسنت فرص حصول النسا  

 .اإلنتاجية والتحكم فيها
 



JM 2019.2/3  7 

 الدراسية الدولية الرابعة حول الشراكات العالمية لخنض النقر الحلقة
 
يار /مايوفي  -21 بالشييييييراكة مع مركز الصييييييين الدولي للحد  الثالث، ، نّظمت الوكاالت2019أ
النقر ومركز اإلنترنت والمعلومات في الصيييييين، حلقة دراسيييييية دولية حول الشيييييراكات العالمية  من

النقر خنض وتيرة تسييييييريع على دور االبتكارات التكنولوجية في المسيييييياعدة "لخنض النقر، بعنوان 
قد و .(EXCO 2019)، على هامش المعرض الدولي للتعاون اإلنمائي "وتحقيق القضييييييا  على الجوع

االسيييييتخدامات التكنولوجيات الرقمية الجديدة و ية مسييييياهمةفرصييييية لمناقشييييية كينهذه الحلقة أتاحت 
المبتكرة لتكنولوجيا المعلومات واالتصيييييياالت في التنمية في زيادة اإلنتاجية والثروة وتوليد أنشييييييطة 

حضييير قد و. المعلومات وتحسيييين سيييبل العيش على صيييعيد ثغراتال سيييودّ ومنتجات وخدمات جديدة 
شييركا  المشيياركا، بمن فيهم ممثلون رفيعو المسييتوى من الحكومات و 150الحلقة الدراسييية أكثر من 

 .في التنمية والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية والمؤسسات النكرية والمجتمع المدني
 

 تغير المناخ
 
اتناقية األمم المتحدة اإلطارية بشيييييييأن تغير  في  طرافلفي المؤتمر الرابع والعشييييييرين  -22

 2هدفي التنمية المسييييتدامة  تناوال ىين رفيعي المسييييتويجانبحدثين الثالث  نّظمت الوكاالت ،المناخ
ما يزال بإمكاننا القضا  على  - 2هدف التنمية المستدامة "بعنوان كان الذي  ،حدثال وقد جمع .12و

 ىجهات فاعلة رفيعة المسييتو امع   ،"ةاتخذنا إجرا ات مناخية طموحما إذا  2030الجوع بحلول عام 
 بشييييييأنتبادل أمثلة لالمناخ والنظم الغذائية والتغذية البشييييييرية؛ وفي مجال لبح  التراب  بين العمل 

كان الحدث الذي أما . في مجال المناخ الحلول المتعلقة بالقضيييييييا  على الجوع وبنا  عمل طموح
هدف التنمية  - تغير المناخ عدم التسيييامح بشيييأن الناقد والمهدر من األغذيةتتطلب مكافحة "بعنوان 

 خنض الناقد والمهدر من األغذية كالتزام عالمي مشيييتري فيفي إمكانية فقد بح  ، "12المسيييتدامة 
وشييياري . لتخنيف من حدة تغير المناخلمناخ وكنرصييية لدفع التحّول في النظم الغذائية وظّل تغير ال

كل من منظمة األغذية والزراعة والصيييييندول الدولي للتنمية الزراعية، باالشيييييتراي مع هيئة األمم 
في مجالي التكيّف والتخنيف، وذلا سييييياني ثال  حول تعميم المنظور الجنحدث المتحدة للمرأة، في 

 .وتغير المناخالجنسانية الشؤون بين  يباستكشاف نهج ترابط
 
خالل الدورة الخمسييييييين للهيئات النرعية التناقية األمم المتحدة ، 2019 حزيران/وفي يونيو -23

 مدىحول رؤية طويلة ال اجانبي   اث  دح امت الوكاالت الثالث أيضييييي  اإلطارية بشيييييأن تغير المناخ، نظّ 
 .للتصدي لتغير المناخ في القطاعات الزراعية ومستقبل عمل كورونينيا المشتري بشأن الزراعة

 
 ثالثال الدورة السيييييادسييييية واألربعين للجنة األمن الغذائي العالمي، نظمت الوكاالتوخالل  -24
ز على أمثلة ركّ " يوضييييييع األمن الغذائي والتغذية في صييييييميم العمل المناخ"بعنوان  اجانبي   احدث  

 .قطرية تشمل المجتمع المدني والقطاع الخاص
 
، تعاونت الوكاالت الثالث في إطار المرحلة الثانية من برنامج التشيييييغيليوعلى المسيييييتوى  -25

اعت مد مشييروعان مشييتركان لمنظمة األغذية ف. التأقلم لصييالح زراعة أصييحاب الحيازات الصييغيرة
ومصييييايد األسييييماي  الثروة الحيوانيةالصييييندول الدولي للتنمية الزراعية يتعلقان بقطاع ووالزراعة 

لدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي يتعلقان بالتنبؤ ومشييروعان مشييتركان للصييندول ا
لصييييييندول الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج اموازاة ذلا، أطلق في و. المناخي والتأمين المناخي

وتشييييياري الوكاالت . األغذية العالمي مرحلة ثانية من برنامجهما المشيييييتري حول البيانات المناخية
نريق العامل النني المعني بالزراعة واألمن الغذائي واسيييتخدام األراضيييي، وهو في ال االثالث أيضييي  
يهدف إلى تسييلي  الضييو  على مكانة  اشييراكة المسيياهمات المحددة وطني  من فرل مؤلف فريق فني 

الزراعة في عمليات اتناقية األمم المتحدة اإلطارية بشيييييأن تغير المناخ وتننيذ المسييييياهمات المحددة 
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بشيييييكل وثيق للمسييييياهمة في وضيييييع اسيييييتراتيجية  الثالث تعملكاالت زالت الو مارا، وأخي. وطنيا
 .للصندول األخضر للمناخ حول الزراعة واألمن الغذائي

 
 لجنة األمن الغذائي العالمي

 
أمانة الموظنين إلى من خالل تقديم الدعم المالي والثالث ، واصيييلت الوكاالت 2019في عام  -26

 باتجاهجنة كأدوات للتعجيل بالتقدم لمنتجات السييييييياسيييييياتية للّ لترويج الالعالمي ولجنة األمن الغذائي 
االنخراط بنشاط في االتجاه االستراتيجي الثالث وتواصل الوكاالت . تننيذ أهداف التنمية المستدامة

في اإلضييافية الحصييص بموجب وبحكم المنصييب  اكل منها عضييو  صييبح يوافقت على أن قد جنة وللّ 
في أصبحت تتمتع بالعضوية الدائمة  اجميع  ها أنر إلى ييشما المجموعة االستشارية لمكتب اللجنة، 

وأثنا  فترة ما بين الدورتين، قدمت الوكاالت خبرة فنية إلى عدد من . المجموعة االسييييييتشيييييييارية
الذي  2023-2020المتعدد السيينوات االسييتراتيجي مسييارات عمل اللجنة وفي صييياغة برنامج العمل 

متها ألهداف التنمية  يحدد برنامج عملها، بما في ذلا أهدافه ونواتجه المتوقعة وسيييبل تحقيقها ومال
 احاسم   اجنة دور  التابع للّ  الننيفي فريق العمل  او  عضكل منها  وأدت الوكاالت، بوصف. المستدامة

التي تضييعها لخطوط التوجيهية الطوعية بشييأن النظم الغذائية والتغذية لصيينر الفي وضييع المسييودة 
المشيياركة في سييت مشيياورات ألصييحاب مصييلحة إقليميين متعددين حول هذا باللجنة، بما في ذلا 

العامة ات وموظنوها بنعالية في أسييبوع الجلسييالثالث وشيياركت اإلدارة العليا للوكاالت . الموضييوع
في تنظيم الثالث شاركت الوكاالت  ، كماتشرين األول/ن للّجنة في أكتوبرللدورة السادسة واألربعي

 .مجموعة من القضايا المواضيعية تناولتالتي  األحداث الجانبيةعدد من 
 

 الشؤون الجنسانية
 
ئة األمم المتحدة للمرأة الثالث ، نظمت الوكاالت 2019آذار /في مار  -27 ث  مع هي ي   احد  اجانب

كان الذي  الجانبيا الحدث ل هذوشييييكّ  .الثالثة والسييييتين للجنة وضييييع المرأة لدورةخالل ا امشييييترك  
ية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع"بعنوان  من عمل األمم المتحدة أدلة : تمكين المرأة الرين
وهيئة األمم المتحدة للمرأة للقضا  ثالث العلى العمل المشتري بين الوكاالت  اجديد   دليال  " المشتري

توفير نهج متكامل للتمكين االقتصييييييادي للمرأة كجز  من برنامج عبر على الجوع وسييييييو  التغذية 
، وهو برنامج مشيييتري ما بين "اإلسيييراع في إحراز التقدم نحو التمكين االقتصيييادي للمرأة الرينية"

 . الوكاالت الثالث
 
 اجديد   امشييترك   ااالتحاد األوروبي برنامج  مع الثالث ، أطلقت الوكاالت 2019أيار /وفي مايو -28

للقضا  على  2األخذ بنهج تحّولية جنسانية لتوسيع نطال األثر على هدف التنمية المستدامة "بشأن 
 ،برنامجالويهدف ". الجوع وتحقيق األمن الغذائي وتحسييييييين التغذية وتعزيز الزراعة المسييييييتدامة

لمساواة لالفتقار إلى ايدعمه االتحاد األوروبي، إلى معالجة األسباب الجذرية وسنوات ومدته أربع 
بين الجنسييين عن طريق إدماج النهج التحّولية الجنسييانية في الحوار السييياسيياتي والبرامج والثقافات 

 .المؤسسية وطرل عمل الوكاالت الثالث
 
مرأة والعنف القائم على نوع الجنس، وكجز  من االلتزامات المشيتركة بوقف العنف ضيد ال -29

من النشاط  احملة الستة عشر يوم  "الثالث  الوكاالتالنرل المعنية بالمساواة بين الجنسين في تدعم 
بصييييورة وتسييييتضيييييف وكجز  من الحملة، تنظم الوكاالت الثالث ". لمناهضيييية العنف الجنسيييياني

حملة األمم  -أيلول، أكدت أمانة هيئة األمم المتحدة للمرأة /سييبتمبر 20وفي . أنشييطة توعيةمشييتركة 
السيييتة عشييير األيام المتحدة إلنها  العنف ضيييد المرأة أن األمين العام ل مم المتحدة طلب من حملة 

العنف ضييد النسييا  أشييكال محدد من  لالتركيز على االغتصيياب كشييك 2020و 2019لكل من العامين 
 . 25+حملة المساواة بين األجيال لبيجينوالنتيات في اإلطار األوسع ل
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كوكاالت قيادة مشيييتركة للشيييبكة  25+بيجينما يتعلق ب فيالثالث الوكاالت  جرى تعيينوقد  -30
جملة من األعضييا  من المشييتركة بين الوكاالت المعنية بالمرأة والمسيياواة بين الجنسييين التي تشييمل 

ية، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم : بينهم تابع لمنظمة العمل الدول المركز الدولي للتدريب ال
مكتب األمم المتحدة لخدمات المشييياريع، و، وصيييندول األمم المتحدة للسيييكان، (اليونسيييكو)والثقافة 

الشيييييعوب لحقول اإلنسيييييان، وفرع السيييييامية وهيئة األمم المتحدة للمرأة، ومنّوضيييييية األمم المتحدة 
شاملة/األصلية والتنمية وتشمل . إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية/شعبة التنمية االجتماعية ال

سا  والنتيات الرينيات؛ والتحضير  ثيقة دعوةأنشطة مجموعة العمل إعداد و لدعم االستثمار في الن
رّكز على تن الجنسيييين جانبي للشيييبكة المشيييتركة بين الوكاالت المعنية بالمرأة والمسييياواة بيلحدث 

 .ات الرينيات في الدورة الرابعة والستين للجنة وضع المرأة؛ وتنسيق أنشطة المجموعةيالنسا  والنت
 
عاون الوكاالت  -31 عالمي المتعلق  اأيضييييييي  الثالث وتت غذائي ال في مسيييييييار عمل لجنة األمن ال

االحتنال السنوي باليوم في بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سيال األمن الغذائي والتغذية و
 .الدولي للمرأة

 
اجتماع غير رسييمي مشييتري بين مجلس منظمة األغذية والزراعة والمجلسييين التننيذيين للصييندول 

 الزراعية وبرنامج األغذية العالميالدولي للتنمية 
 
االجتماع الثال  غير الرسييمي في مقر برنامج األغذية العالمي  2019ل أيلو/في سييبتمبرعقد  -32

لدول لاالجتماع هذا وقد أتاح . وجد مقارها في رومات التيالمشيييييتري ل جهزة الرئاسيييييية للوكاالت 
في إطار غير رسييييمي مع الثالث الوكاالت بين تعاون ال لمراقبين فرصيييية التباح  فيلاألعضييييا  و

المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ورئيس الصيييندول الدولي للتنمية الزراعية والمدير التننيذي 
، الجز  ل مم المتحدة وافتتحت السيييييييدة أمينة محمد، نائبة األمين العام. لبرنامج األغذية العالمي

ركز على إصيييالح منظومة األمم  ابيان   وألقت. مين العامالصيييباحي من االجتماع بوصييينها ممثلة ل 
مثمرة مع ات مناقشييييييي ذلاوأعقبت  ،الثالثالمتحدة اإلنمائية، بما في ذلا تداعياتها على الوكاالت 

 موضييييعهي التي وركز االجتماع بشييييكل عام على المجاالت الرئيسييييية األربعة التالية . األعضييييا 
( 2)تننيذ خطة إصييالح األمم المتحدة؛ ( 1: )األعضييا  لدولاوالثالث لوكاالت بين ااهتمام مشييتري 

على تخطي  الموارد و( 3)روما لمنطقة السييييييياحل؛ في  مقرهايوجد خطة عمل الوكاالت التي و
وقبل انعقاد االجتماع، . القطاع الخاصمع هج المتبعة لالنخراط الن  و( 4)؛ يالمؤسييييييسييييييالمسييييييتوى 

خطة عمل الوكاالت التي ( 1: )ها على اإلنترنتموقععلى  كل   الثالث ونشييييييرتعممت الوكاالت 
 المؤسيييييسييييييمسيييييتوى العلى تننيذ تخطي  الموارد و( 2)روما لمنطقة السييييياحل؛ في  مقرهايوجد 

لة ضييييييمن الوكاالت التي  معلومات و( 3)روما؛ في  مقرهايوجد ومراجعة أوجه التوافق المحتم
 . رومافي  مقرهايوجد عن الخدمات المؤسسية للوكاالت التي محدّثة 

 
وعلى هامش االجتماع المشييييتري غير الرسييييمي، أطلقت أمانة شييييبكة تقييم أدا  المنظمات  -33

لتعاون على المسييييتوى لدراسيييية الحالة عن التوليني  هاتقرير ارسييييمي   (MOPAN)المتعددة األطراف 
نامج ية الزراعية وبر لدولي للتنم ندول ا عة والصيييييي ية والزرا ية  القطري بين منظمة األغذ األغذ

بين الوكاالت الثالث والدول األعضييييا  حول كينية  اتناعلي   اوقد أثارت نتائج التقرير نقاشيييي  . العالمي
عاون  تطور هدف ل ابين الوكاالت الثالث على أرض الواقع ودعم  ما  فيالت هداف  2ل  التنميةمن أ

بضييييرورة أن ة قرّ م، مسييييتقبال   حول التعاونمنظوراتها وقدمت الوكاالت مالحظاتها و. المسييييتدامة
 .لتزامات الوطنية ومستجيبة لها تماماالتكون المبادرات متماشية مع األولويات وا

 
 المجلس الرقمي الدولي ل غذية والزراعة

 
من القرارات الواردة  اعدد   ابلد   74، اعتمد وزرا  الزراعة في 2019كانون الثاني /في يناير -34

وأشييار . في الزراعة صييدر خالل المنتدى العالمي ل غذية والزراعة في بيان سييياسييي عن الرقمنة
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حلول ذكية للتوفيق بين األهداف المتضييييييياربة وتلبية هناي حاجة إلى أن  2019بيان المنتدى لعام 
( 167السيييطر )وينص البيان . الطلب الحالي والمسيييتقبلي على األغذية واألعالف المأمونة والمغذية

بما فيها البنا الدولي وبنا  ،بالتشيييييياور مع الجهات المعنية ،غذية والزراعةعلى أن تقوم منظمة األ
منظميية التعيياون والتنمييية في الميييدان والتنمييية األفريقي والصيييييينييدول الييدولي للتنمييية الزراعييية 

المنظمة العالمية لصحة الحيوان وومنظمة التجارة العالمية واالتحاد الدولي لالتصاالت االقتصادي 
والمركز التقني للتعاون الزراعي والريني، بوضييييييع منهوم للنظر في إنشيييييييا  مجلس رقمي دولي 

يقدم المشييورة للحكومات والجهات الناعلة األخرى ذات الصييلة بشييأن اسييتخدام "ل غذية والزراعة 
بادل األفكار والخبب ايدفع قدم  الرقمنة في القطاع الزراعي، و الجميع على فيسييييييياعد بذلا رات، ت

 2019حزيران /في يونيوعقييد  ،هييذه الخلنيييةعلى و". االسييييييتنييادة من النرص التي تتيحهييا الرقمنيية
وعقب حلقة العمل . االجتماع التشييياوري األول مع أصيييحاب المصيييلحة المتعددين إلنشيييا  المجلس

ما  فيى الوثائق والمدخالت لتقديم مالحظات عل هاهذه، أجريت مقابالت مع األفراد المشييييياركين في
وقد أعدت مذكرة . بالمبادئ والتنظيم وآليات التمويل واألهداف االستراتيجية للمجلس الرقمييتعلق 

في الدورة السييادسيية واألربعين  حدث جانبيم في وسييتقدّ  2019أيلول /مناهيمية ونوقشييت في سييبتمبر
 .للجنة األمن الغذائي العالمي

 
 الحد األدنى للتنوع الغذائي للمرأة مؤشر 

 
الطريقة المثلى  يتناولالعالمي هو مشيييروع بحثي متعدد األقطار  ىالمشيييروع على المسيييتو -35

بلدان وتشييياري فيه ، لإلعمال قابال   مؤشييير الحد األدنى للتنوع الغذائي للمرأة في الميدانلجعل جمع 
روما ما في  مقرهايوجد ويشييييييمل التعاون مع الوكاالت التي . ، هي إثيوبيا وزامبيا وكمبودياثالثة
لجعل  البح  سييبل المضييي قدم  الثالث اجتماع للوكاالت ، 2018تشييرين الثاني /في نوفمبر ع قد: يلي
أن ومن المقرر . بجمع واسييييييتخدام بيانات الحد األدنى للتنوع الغذائي للمرأةتقوم مزيد من البلدان ال
حلقة عمل لتنمية القدرات للممثلين القطريين من أفريقيا جنوب ، 2020في الربع األول من عام عقد ت

ّكل و. الصيييييحرا  الحد األدنى للتنوع الغذائي للمرأة من خبرا  بمسيييييألة فريق تنسييييييق معني قد شييييي 
الدولية المنظمة وعالميين وممثلين عن الصندول الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي 

 .للتنوع البيولوجي والوكالة األلمانية للتعاون الدولي واالتحاد األوروبي
 

 التغذية
 
عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية، واصييييلت الوكاالت التي و 2030تحت مظلة خطة  -36

األمم منابر، بما في ذلا شييييبكة د من الالتعاون في مجال التغذية من خالل عد يوجد مقرها في روما
المتحدة لحركة تعزيز التغذية ولجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية ومجموعة العمل الننية 

 . سل القيمة المراعية للتغذيةالمعنية بسال
 
المعلومات عن التقدم المحرز على مدى السنتين الماضيتين حدث الثالث أوقدمت الوكاالت  -37
تقرير الموّحد ل مين الفي هذا التقرير دمج ي  وسيييييي. من أجل التغذية لعقد األمم المتحدة للعمل ادعم  

ومن المقرر تقديم تقرير السيييييينتين . العام ل مم المتحدة الذي يقدم كل سيييييينتين إلى الجمعية العامة
 .2019كانون األول /الثاني في ديسمبرالموحد 

 
لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية التي تستضينها منظمة ما زالت ، 1977ومنذ عام  -38

 أما. ما يتعلق بالتغذية إلى تعظيم اتسييال السييياسييات العالمية والدعاوة فيتسييعى األغذية والزراعة 
رؤسييييا  أنشييييأها فقد حركة، هذه الهي إحدى شييييبكات لحركة تعزيز التغذية، وشييييبكة األمم المتحدة 

( اليونيسييييييف)، باإلضييييييافة إلى منظمة األمم المتحدة للطنولة يوجد مقرها في روماالوكاالت التي 
لتوفير نقطة دخول يمكن من خاللها أن تنخرط الوكاالت  ،2013ومنظمة الصييييييحة العالمية في عام 
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ن لجنة توجيهية يالكيانلهذين و. عمليات وجهود حركة تعزيز التغذيةفي المشيييياركة بطريقة منسييييقة 
 . ومنظمة الصحة العالمية يونيسفوال يوجد مقرها في روماالوكاالت التي تضم مشتركة، 

 
رت وكاالت األمم عملية إصيييالح األمم المتحدة، سيييخّ  وضيييعتهاالتي  األهدافمع  اوتماشيييي   -39

ولجنة  لحركة تعزيز التغذية المتحدة الخمس المذكورة أعاله التجارب اإليجابية لشبكة األمم المتحدة
 امع  آليتي التنسييييق االثنتين التقا  إمكانية في بح  اشيييرت الاألمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية وب

بتوجيه من  2018المباحثات عام هذه بدأت وقد . مجموعة األمم المتحدة المعنية بالتغذيةكيان  ضييمن
 ه من نواب الوكيياالت الخمسرئيس لجنيية األمم المتحييدة الييدائميية المعنييية بييالتغييذييية، وبييدعم وتوجييي

األمم المتحدة المعنية  إطار مجموعة روما فيفي  مقرهايوجد وقد تعاونت الوكاالت التي . جميعا
 .الرسائل مشتركةأن تكون  بما يضمنش انقمن أجل إعداد وثائق فنية للبالتغذية 

 
 2417حول قرار مجلس األمن الدولي  اوجد مقارها في رومالتي مؤتمر الوكاالت 

 
، ات، نظمت هولندا حلقة دراسيييييية حول موضيييييوع الجوع والنزاع2019شيييييباط /في فبراير -40

يذ القرار ل يوجد مقرها في رومادعم الوكاالت التي ية ركّزت على كين قة . 2417تنن وجمعت الحل
اإلجرا ات الملموسييية التي يمكن أن تتخذها  فيأصيييحاب المصيييلحة للبح  من  اعدد   االدراسيييية مع  
وسلطت الحلقة الضو  على ضرورة مواصلة دراسة . تننيذ القرارتسريع من أجل الثالث الوكاالت 

 اتالنزاعمن  كال  إذ أن ، والجوع، مع األخذ باالعتبار البعد المناخي اتاألسييييييباب الجذرية للنزاع
 .أحدهما اآلخريناقم والمناخ 
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 إلى بورونديا مقارها في روم يوجدالتي زيارة الوكاالت 
 
الثالث للوكاالت الرئيسية  المقارفي ، قامت جهات االتصال 2018تشرين الثاني /في نوفمبر -41

الوكاالت فيها تعمل  ،والمكتب القطري لبوروندي ببعثة مشتركة لزيارة سلسلة قيمة خاصة بالحليب
والتعاون في بوروندي مثال فريد للشييييييراكة بين القطاعين العام . مع القطاع الخاص االثالث جميع  

بإنتاج علف ماشييية هذه تبدأ سييلسييلة القيمة و. والخاص على امتداد سييلسييلة القيمة الخاصيية بالحليب
وي سييييييتخدم العلف لتعزيز . مدّعم تنتجه وحدة لتجهيز األعالف مقدّمة من منظمة األغذية والزراعة

وفي  ،ويقدم الصيييندول الدولي للتنمية الزراعية بقرة واحدة لكل أسيييرة معيشيييية. إنتاج حليب األبقار
وذلا  –وبهذه الطريقة، يتلقى فرد آخر في المجتمع المحلي العجل . بقرة حامالالأحيان كثيرة تكون 

سيييلسيييلة "ما يدعى  إذ أن نظام تمرير العجل سييييتواصيييل في ،شيييكل قوي من أشيييكال بنا  األصيييول
وبعد ذلا ي حضيييير الحليب المنتج من البقرة إلى مركز محلي لجمع الحليب، ". التضييييامن المجتمعي

مزارعين الويجّمع مركز التجميع الحليب من تعاونيات . ينّظمه الصيييييندول الدولي للتنمية الزراعية
ويسيياهم الصييندول في بنا  مراكز جمع الحليب، . ينظمها الصييندول في أنحا  غيتيغاالتي مختلنة ال

الحليب من مركز التجميع المحلي إلى مركز التجميع  ينقل ممثل  و. هفير المعدات لجمعإلى جانب تو
نا ندا لة،و. الرئيسييييييي في بوجي تتلقى وبعد ذلا . ويجري تخزينهختبر جودة الحليب ت   في هذه الحا

ولتيسير تسويق . هاالحليب وتنقله إلى مصنع Modern Dairy Burundiالحديثة ألبان بوروندي مؤسسة 
البالد ألبان بوروندي المصنع الوحيد في مؤسسة شراكة مع بالالحليب، أقام برنامج األغذية العالمي 

قدرات البنا  ببرنامج األغذية العالمي سييييياهم و(. UHT) االحليب على درجة حرارة عالية جد  قيم لتع
ويسييييييتخدم برنامج األغذية العالمي الحليب . معايير جودة الحليب وتجهيزه ومراقبتهما يتعلق ب في

 . الذي تنتجه ألبان بوروندي في برامج الوجبات المدرسية في غيتيغا
 

 برنامج األغذية والتغذية المدرسية
 
يوجد الوكاالت التي  امجموعة العمل المعنية بموارد التغذية المدرسيييية المنتجة محلي   تشيييمل -42

الذي نشييييير في  اإطار موارد التغذية المدرسيييييية المنتجة محلي  أنشيييييئت إلعداد قد و .مقرها في روما
الخاصة ببرامج عملية صياغة السياسات في ويدعم اإلطار الحكومات . 2018تشرين األول /أكتوبر

صحاب مصلحة ألالخبرة التقنية  اكما أنه يجمع مع  . وتقييمها مجهذه البراوتننيذ الوجبات المدرسية 
رة للبلدان التي تطلب المسييياعدة التقنيةبطريقة برامجية متعددين  مجموعة عكف تو. ومتسيييقة وميسيييّ
تعلّم إلكتروني مشييييتري اسييييتناداا إلى إطار موارد التغذية المدرسييييية  رعلى إعداد مسييييا احالي  العمل 

بتعاون وثيق تعمل  يوجد مقرها في روماالوكاالت التي ما زالت وفي أفريقيا، . هذا االمنتجة محلي  
ومع  لتابع للشيييراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيااالشيييامل للتنمية الزراعية في أفريقيا  مع البرنامج

وتشيييمل البلدان األخرى التي تتعاون . ااالتحاد األفريقي على موارد التغذية المدرسيييية المنتجة محلي  
يتعلق ببرامج األغذية والتغذية المدرسية، بوروندي وزامبيا والسنغال  ما فيالثالث معها الوكاالت 

مع باإلضافة إلى ذلا، تتعاون منظمة األغذية والزراعة و. وإثيوبيا وكمبوديا وأرمينيا وطاجيكستان
 .برنامج األغذية العالمي على وضع خطوط توجيهية للوجبات المدرسية

 
للمجموعة ، تليها االجتماعات غير الرسيييمية المسيييتوى الرفيعةاالسيييتشيييارية  المجموعةاجتماعات 

 روما مع الدول األعضا يوجد مقرها في للوكاالت التي  االستشارية الرفيعة المستوى
 
، يوجد مقرها في روماللوكاالت التي  الرفيعة المسييييتوىاالسييييتشييييارية  المجموعةاجتمعت  -43

والصييييييندول الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج  المؤلنة من اإلدارة العليا لمنظمة األغذية والزراعة
 اتثالث سيينومرة كل باالجتماع الجماعة  توقد التزم. 2019عام ثالث مرات في  ،يالعالماألغذية 

االسيييتشيييارية  المجموعةوقد اسيييتعرضيييت . الثالثلبح  آخر التطورات في مجال تعاون الوكاالت 
 ،أخرىمسيائل من بين هذه المسيائل،  تشيملومن المسيائل وصيادقت عليها،  اعدد   الرفيعة المسيتوى

يوجد مقرها في آخر التطورات في خطة إصالح األمم المتحدة؛ الزيارات المشتركة للوكاالت التي 
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؛ وخطيية عمييل منطقيية السيييييييياحييل؛ يوجييد مقرهييا في رومييا؛ وخطيية عمييل الوكيياالت التي رومييا
يوجد مقرها في تمنحها الوكاالت التي التي مشييييييتركة؛ وجائزة التميز القطرية السييييييتراتيجيات االو

 .روما
 
يوجد تعزيز الحوار واالنخراط مع الدول األعضا  بشأن تعاون الوكاالت التي لوفي مسعى  -44

على عقد جلسييات إحاطة غير رسييمية مع األعضييا  عقب  ا، اتنقت الوكاالت جماعي  مقرها في روما
هذه جلسييييات اإلحاطة  جري اسييييتضييييافةوت. الرفيعة المسييييتوىاالسييييتشييييارية  المجموعةاجتماعات 

قد و. الرفيعة المسييييتوىاالسييييتشييييارية  للمجموعةوالوكالة المضييييينة الثالث بالتناوب بين الوكاالت 
ثالث جلسيييات إحاطة غير ( تشيييرين األول/أيار، أكتوبر/شيييباط، مايو/فبراير) 2019في عام عقدت 
التقدم لبح  وأتاحت فرصية  ،والدول األعضيا الثالث بين الوكاالت  اتناعلي   احنزت حوار  ، رسيمية

في خطة إصيييالح الثالث المحرز في مجال التعاون والخطوات المقبلة المحتملة وانخراط الوكاالت 
 . األمم المتحدة

 
 ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي التعاون في

 
بصيييييورة مشييييياركتها  وجد مقارها في رومات، نسيييييقت الوكاالت التي 2019في مار /آذار  -45

ما بين بلدان الجنوب،  الثاني المعني بالتعاون في ىمشتركة في مؤتمر األمم المتحدة الرفيع المستو
بيياسييييييم "خطيية عمييل بوينس  اير ، األرجنتين. ويعرف المؤتمر أيضيييييييي  آالييذي انعقييد في بوينس 

األربعين العتماد "خطة عمل بوينس آير  لتشييييييجيع وتننيذ التعاون ى بالذكرا   " احتن40آير +
وجد الوكاالت التي ت. وفي هذه المناسييييييبة، نظمت 1978ما بين البلدان النامية" في عام  التقني في

ما بين بلدان الجنوب والتعاون  ( "تقييم مساهمة التعاون في1انبية: )أحداث ج ةثالث مقارها في روما
( "االسييتثمار 2نمائية في الزراعة والتنمية الرينية واألمن الغذائي والتغذية"؛ )اإلائج نتالالثالثي في 

مييا بين بلييدان الجنوب لتحسييييييين األمن الغييذائي والتغييذييية والتحّول الريني: دور  في التعيياون في
"، التي نظمت باالشتراي مع يوجد مقرها في روماومساهمات الصين ووكاالت األمم المتحدة التي 

( "توفير منافع للمزارعين من أصييييحاب الحيازات الصييييغيرة من خالل التبادالت بين 3الصييييين؛ )
  ن".المزارعي

 
وم األمم المتحدة بي امشييييييترك   احتناال  الثالث ، نظمت الوكاالت 2019وفي سييييييبتمبر/أيلول  -46

االحتنال بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في مقر برنامج األغذية العالمي. وركز  ما للتعاون في
التنمية المسيييتدامة من خالل للتعاون من أهداف  2هدف التحقيق على مسييياهمة الوكاالت الثالث في 

س كينية تننيذها للوثيقة الختامية لخطة عمل بوينعلى ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي و في
من مشيياريع وال أخصييائييمن . وتضييمن إلقا  كلمات من بعض ممثلي الدول األعضييا  و40إير +

لوصييول إلى أكثر النا  افرص على الضييو  على أمثلة قطرية ملموسيية وت سييلطالثالث الوكاالت 
بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، في مجاالت مثل  ما لتعاون فياللمخاطر من خالل  اتعرضييييييي  

في الزراعة األسيييرية وإمكانية وصيييول النسيييا  الرينيات إلى األسيييوال وفرص االنخراط للشيييباب 
 .الريف
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 حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم
 
األمن  حالة"تقرير من  2019شيييييياري في إعداد إصييييييدار عام للسيييييينة الثالثة على التوالي،  -47

الدولي للتنمية الزراعية  والزراعة والصييييييندول" كل من منظمة األغذية الغذائي والتغذية في العالم
قد ومنظمة األمم المتحدة للطنولة )اليونيسف( وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. و

هذا ويؤكد خذ في االرتناع بب  ، آاإلصداران السابقان من التقرير أدلة تشير إلى أن الجوع  عرض
الجوع في أنحا  يعانون مليون نسييييمة  820أكثر من إلى أن  امشييييير   يتجاه التصيييياعداالاإلصييييدار 

 انتشييييار نقص التغذية، إال أنّ مؤشيييير الجوع في العالم باسييييتخدام يتعقب  اتقليدي  العالم. وكان التقرير 
هو  المستدامةآخر من مؤشرات اإلطار العالمي لرصد أهداف التنمية  اقدّم مؤشر   2019تقرير عام 
انعدام األمن الغذائي المعتدل أو الحاد باالسييتناد إلى مقيا  المعاناة من انعدام األمن  انتشييارمؤشيير 

لم لو حتى  - وكافٍ  الغذائي. ويقيس هذا المؤشر ما إذا كان األفراد يحصلون بانتظام على غذا  مغذٍ 
في العديد من البلدان التناقم خذ في آأن الجوع إلى يعانون الجوع. وتشييير النتائج بالضييرورة يكونوا 

التي عانت صييييدمات اقتصييييادية، وكان لحاالت الركود االقتصييييادي أثر غير متناسييييب على األمن 
التجاه المقلق، يدعو التقرير اهذا الالمسيياواة أكثر انتشييارا. واسييتجابة لكانت الغذائي والتغذية حي  

سييييياسييييات اقتصييييادية بإلى اتخاذ إجرا ات في مجالين رئيسيييييين: ضييييمان األمن الغذائي والتغذية 
الالمسيييياواة ، معالجة أوجه اثار الصييييدمات االقتصييييادية، وثاني  واجتماعية تسيييياعد على التصييييدي آل

 .متعددة قطاعاتتشمل من خالل سياسات كافة على المستويات  القائمة
 

 أهداف التنمية المستدامة في جولة
 
في "األهداف في جولة"، وهي حملة عالمية  يوجد مقرها في روماشيييياركت الوكاالت التي  -48
حاوية  ةانطلقت ست عشرفالوعي العام والدعم ألهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. رفع سوية ل

رعت سيييييينن مليئة بمحتويات تتعلق بأهداف التنمية المسييييييتدامة في رحلة عبر العالم. من حاويات ال
تدامة، من أهداف  2بالهدف حاوية تمثل عملها الجماعي المتعلق الثالث الوكاالت  التنمية المسيييييي
لخطة التنمية المستدامة. وكانت المحطة األولى للمعرض الثالث لوكاالت المشتركة لرؤية المبرزة 

في مايو/  تي عقدتوالرقائق، ال بشيييييأن البذورالدورة الخامسييييية للقمة العالمية لالبتكار في األغذية 
يار  هدف منوفي ميالنو.  2019أ ية هو  هاال كار وإشييييييراي رعا غذائي واالبت قاش حول األمن ال الن

حلول يمكن أن تسيياهم بنعالية في تحقيق مقاصييد أهداف التنمية أصييحاب المصييلحة المعنيين وتقديم 
 .المستدامة

 
 المراعية للتغذية سالسل القيمة المستدامة 

 
المعنية مجموعة العمل  يوجد مقرها في رومالوكاالت التي اأنشييييييأت ، من اآلن قبل عامين -49

ما زالت ، 2018ومنذ عام  صييييدد.ي هذا الف مشييييتريللقيام بعمل بسييييالسييييل القيمة المراعية للتغذية 
سييييييالسييييييل القيمة المراعية للتغذية عن بتطوير وحدة مشييييييتركة للتعلم اإللكتروني  المجموعة تقوم

ية  الوفيرةمن الخبرات  ةسييييييتنيدم  وإلرشييييييياد العمل. الثالثلكل من الوكاالت والمنتجات المعرف
المراعية قيمة السالسل ل اإطار  مجموعة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، الوضعت 
. وقد وسيييييعت هاعنللتعلم اإللكتروني  رويجري اآلن إعداد مسيييييا، لسيييييالسيييييله اذله ودليال  للتغذية 

وتقاسم الخبرات  لتشمل التعاون بين الوكاالت في مجاالت التقييمالمرجعية مجموعة اختصاصاتها ال
رئاسيييييية على تناوب الالتقنية والتعلّم وتننيذ البرامج/المشيييييياريع على المسييييييتوى القطري. ويجري 

 .مجموعةال
 

 2028-2019عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية 
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كانون األول  -50 باإلجماع القرار 2017في ديسييييييمبر/ حدة  مة ل مم المت عا ية ال ، اتخذت الجمع
للتكليف الصيييادر عن  ا(. ووفق  2028-2019عقد األمم المتحدة للزراعة األسيييرية )علن أالذي  72/239

لزراعية في تنظيم اإلطالل القرار، شييياركت منظمة األغذية والزراعة والصيييندول الدولي للتنمية ا
مشييياري،  500في روما. وحضييير االفتتاح قرابة  2019في مايو/أيارعلى الصيييعيد العالمي عقد هذا ال
 230من المزارعين األسييييييريين وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وأكثر من  236منهم 
حنل االفتتاح بمالحظات خالل ، أدلى الثالثالوكاالت  رؤسييا باإلضييافة إلى وا. بلد   113من  امندوب  

رئيس الجمعية العامة ل مم المتحدة، والمراقب الدائم للكرسييييييي الرسييييييولي لدى منظمة األغذية 
عالمي، ووزرا  من األقاليم  لدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية ال ندول ا والزراعة والصيييييي

، اعتمد أصيييحاب المصيييلحة خطة العمل العالمية، وهي إطار شيييامل يهدف خالل المناسيييبة. واجميع  
توجيه اإلجرا ات التي سييييتتخذها الجهات الناعلة وأصييييحاب المصييييلحة خالل فترة السيييينوات  إلى

 .العشر
 

  الجانبي الرفيع المستوى على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة ل مم المتحدةالحدث 
 
ومالوي  يرلنداآمع  يوجد مقرها في روما، عقدت الوكاالت التي 2019في سييييييبتمبر/أيلول  -51

على هامش األسييييبوع الرفيع المسييييتوى  اجانبي   حدثاومملكة النرويج والمنتدى االقتصييييادي العالمي 
الحدث الجانبي الرفيع المسيييتوى هذا للدورة الرابعة والسيييبعين للجمعية العامة ل مم المتحدة. وأتاح 

" أهداف التنمية المستدامة: تحويل نظمنا الغذائية لتحقيق 2030 ـيييييييالعد التنازلي ل"عنوان الذي كان ب
بادل  مدني والقطاع الخاص ومنظومة األمم المتحدة لت قادة من الحكومات والمجتمع ال فرصييييييية لل
المعرفة حول المبادرات والجهود الجارية لالنتقال بنظمنا الغذائية إلى مسييييارات تحويلية مسييييتدامة 

الضو  على  ش الجامعاوسل  النق. وربما مضاعنة هذا التقدم 2030 عام نحو خطة لإلسراع بالتقدم
الحاجة إلى اتخاذ إجرا ات عاجلة عبر القطاعات ومع مجموعة متنوعة من أصيييييحاب المصيييييلحة 

 اغذائية أكثر استدامة فحسب، بل تدعم أيض   الضمان تحديد اإلجرا ات السياساتية التي ال تبني نظم  
 .عدّ غذا   صحي ايادة فهم ما يالنمو االقتصادي الشامل للجميع وحماية التنوع البيولوجي وز

 

 الخدمات المؤسسية في مجالالتعاون  -سادًسا
 
بتوفر الموارد وبما يتسق مع المتطلبات  ا، رهن  يوجد مقرها في روماتواصل الوكاالت التي  -52

في مجال  على نطال واسييييييع وقرارات أجهزتها الرئاسييييييية، التعاونوكالة القانونية والتقنية لكل 
األمن واسييتمرارية األعمال،  :طائنة واسييعة من األنشييطة تشييملفي ما يتعلق بالخدمات المؤسييسييية 

والتوريد المؤسييسييي، والموارد البشييرية، والخدمات الصييحية، وتكنولوجيا المعلومات، واالمتيازات 
د نتائج وال تزال هذه المجاالت تولّ  .والحصانات، والسنر والتأشيرات، والمسؤولية البيئية المؤسسية

تحديث ا عن  من الوثيقة التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما. ويتضييييييمن هذا القسييييييم
ترتيبات اإلشراف واالستضافة في الميدان ويسل  الضو  على مجال من مجاالت التعاون لم ي ذكر 

 سابق ا وهو إدارة المخاطر. 
 

 اتناقيات االستضافة في الميدان
 
الصيييييندول الدولي للتنمية الزراعية في ثمانية  ااألغذية والزراعة حالي   تسيييييتضييييييف منظمة -53

مكيياتييب قطرييية في كييل من دوليية بولينيييا المتعييددة القوميييات وبورونييدي ومييدغشييييييقر وموزامبيق 
 2011)أبرمت االتناقات بين عامي العربية مصيييييير جمهورية وباكسييييييتان ورواندا وسيييييييراليون و

منظمة األغذية والزراعة للصييييندول الدولي للتنمية الزراعية  باإلضييييافة إلى ذلا، توفرو(. 2015و
، تتقاسييييييم منظمة األغذية والزراعة والصييييييندول 2015للتخزين في اليمن. ومنذ عام  امكتبي   احيز  

في غانا قدمته الحكومة، وتتقاسييييييم الوكالتان جميع الننقات  االدولي للتنمية الزراعية مبنى مشييييييترك  
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أن يبرم الصندول الدولي للتنمية الزراعية في  ومن المتوقعلمبنى المشتري. اهذا اإلدارية واألمنية ل
القادمة اتناقات إضيييييافية على مسيييييتوى الخدمات مع منظمة األغذية الثالث سييييينوات الالسييييينتين أو 

يوجد مقرها في والزراعة و/أو برنامج األغذية العالمي، ما يزيد من التعاون بين الوكاالت التي 
مثييل األمن الميييداني والتييدريييب في مجييال األمن الميييداني واإلدارة العيياميية من ت في مجيياال رومييا

تكنولوجيا المعلومات. وفي بعض البلدان، يسييييتخدم الصييييندول في حقل دعم الوالموارد البشييييرية و
الدولي للتنمية الزراعية اتناقات البلد المضيييييف لمنظمة األغذية والزراعة لتوسيييييع نطال امتيازات 

مديري المرافق في بالتنسيييييييق مع وظنيه وعملياته. ويقوم برنامج األغذية العالمي وحصيييييييانات م
 ،الصيييندول الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة بشيييأن اتناقات الخدمات المشيييتركة

. ويستضيف انيالمببإدارة طويلة األجل المتعلقة البما في ذلا خدمات الصيانة والطباعة واالتناقات 
منظمة األغذية والزراعة في تسيييعة بلدان: تشييياد وجمهورية الكونغو  ابرنامج األغذية العالمي حالي  

يسييتضيييف كما الديمقراطية وغواتيماال وكينيا والنيجر والنلبين وجنوب أفريقيا وتركيا وزيمبابوي. 
وجنوب أفريقيا  برنامج األغذية العالمي الصييييييندول الدولي للتنمية الزراعية في أربعة بلدان: نيبال

والنيجر وزامبيا. وعالوة على ذلا، يتقاسييييم برنامج األغذية العالمي في أحيان كثيرة، حيثما أمكن، 
المبنى مع الصييييندول الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة على المسييييتويين الوطني 

تقني وفي تعاوني اعية بدعم ودون الوطني. وتتمتع المكاتب القطرية للصيييندول الدولي للتنمية الزر
في  ،منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي ،مجال تكنولوجيا المعلومات من شييييريكيها

 .التي تتم استضافتهاالمكاتب القطرية 
 

 اإلشراف
 
يار  -54 في تنظيم االجتماع  يوجد مقرها في روما، شييييييياركت الوكاالت التي 2019في مايو/أ

في منظمات دولية في أوروبا، الذي اسيييتضيييافته منظمة  ةالداخلي المراجعةالسيييابع عشييير لرؤسيييا  
. وركز جدول األعمال ةمنظم 35من  امشيييييارك   50األغذية والزراعة. وحضييييير االجتماع أكثر من 
ّظمت دورة تدريبية حول تقييم ون   .ةالداخلي المراجعةعلى المجاالت الرئيسية التي تهم أعضا  مهنة 

مخاطر الغّش وعمليات الرقابة على األمن اإللكتروني في وسييائل التواصييل االجتماعي للمشيياركين 
من مكاتب المنتش العام الثالثة في روما. وبموازاة هذا االجتماع، أطلق برنامج األغذية العالمي 

ا المعلومات وقد ع قد االجتماع الثاني شييييبكة مشييييتركة بين الوكاالت في مجال التدقيق في تكنولوجي
 أكتوبر/تشرين األول.  25بهذا الصدد في جنيف يوم 

 
االجتماع السيييييينوي العاشيييييير بين مكتب المنتش العام في ، 2019في يونيو/حزيران وعقد  -55

منظمة األغذية والزراعة، ومكتب المراجعة واإلشيييراف في الصيييندول الدولي للتنمية الزراعية، 
، وقد اسييييتضييييافه الصييييندول الدولي المنتش العام واإلشييييراف في برنامج األغذية العالميومكتب 

خط  عملها وبحثت مجاالت العمل المشييييييتركة في الوكاالت الثالث تباحثت . وللتنمية الزراعية
المحتملة وتجارب المراجعة والتحقيق، بما في ذلا المنهجيات والتحديات والدرو  المسييييييتنادة. 

في خبرا  داخليون وخارجيون، بمن فيهم رؤسيييييييا  تكنولوجيا المعلومات مجموعة إلى الوتحدث 
 .ثاقبة حول التكنولوجيات الناشئة الوكاالت الثالث، وقدموا أفكار  ا
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 إدارة المخاطر
 
في مجموعة عمل معنية  اها حالي  جميع توجد مقارها في روماتشيياري الوكاالت الثالث التي  -56
لمخاطر على نطال المنظومة تابعة للجنة اإلدارية الرفيعة المسييتوى، ويشييتري في رئاسييتها إدارة اب

)وصييييييادقت اللجنة كبير موظني المخاطر في برنامج األغذية العالمي. وقد وافقت مجموعة العمل 
لمخاطر لتسيييتخدمه وكاالت األمم التقييم النضيييج في إدارة على نموذج اإلدارية الرفيعة المسيييتوى( 

في  عدد من وكاالت األمم المتحدة، بما يعملفي المجموع(. و 25)حوالي  اجميع  المتحدة المشيييياركة 
التعقيبات بصييييدد  ت عرضعلى اختبار نموذج تقييم النضييييج وسييييوف ذلا برنامج األغذية العالمي، 

في اجتماعها في أكتوبر/تشيييييرين  ىالمسيييييتولى اللجنة اإلدارية الرفيعة ع أداة لإلدارةكاسيييييتخدامه 
 .2019األول 

 
للجنة اإلدارية الرفيعة المستوى، ا، بتوجيه من المعنية بالمخاطر لب من مجموعة العملوط   -57

أن تنظر في ثالثة مجاالت رئيسييييييية لتعزيز نهج مشييييييتركة بين وكاالت األمم المتحدة: الرغبة في 
؛ وتقاسيييم المعلومات المتعلقة بالمخاطر. وضيييع الخط المخاطر في عمليات  المخاطرة؛ وتضيييمين

يقود برنامج فيما  ويقود الصييندول الدولي للتنمية الزراعية مسييار العمل حول الرغبة في المخاطرة
منظمة األغذية والزراعة( المسيييييار الرئيسيييييي لتقاسيييييم المعلومات من مسييييياهمة باألغذية العالمي )

للجنة اإلدارية الرفيعة المسيييييتوى في أكتوبر/تشيييييرين االمتعلقة بالمخاطر. وسييييييعرض التقدم على 
 .األول

 

 الخالصة -سابعًا
 
مع تننيذ اإلصالحات  وجد مقارها في روماتيتسق التعزيز المتواصل لتعاون الوكاالت التي  -58
ية والتعاون  ىالتي تسييييييع ،منظومة األمم المتحدة اإلنمائيةفي  إلى زيادة الطموح والكنا ة والنعال

كل فرصيية الثالث والمسييا لة بين جميع كيانات منظومة األمم المتحدة اإلنمائية. وتسييتغل الوكاالت 
وكاالت منظومة األمم من لالنخراط في إجرا ات متسييييييقة بصيييييينتها المجموعة الرئيسييييييية متاحة 

عام التنمية المسييييتدامة وخطة من أهداف  2هدف الإنجاز العمل على المكلنة بقيادة المتحدة اإلنمائية 
تعزيز االسييتراتيجيات والبرامج  ااألوسييع نطاقا. وفي هذا السيييال، سييتواصييل الوكاالت أيضيي   2030

المميزة، بالبنا  على واألنشيييييطة الجديدة التي تتماشيييييى مع والياتها ومزاياها النسيييييبية ونقاط قوتها 
ية واألثر. وباإلضيييييييافة إلى ذلا،  الخبرات والمهارات التقنية لكل وكالة، كوسيييييييلة لزيادة النعال

ناحية الممارسييات الجيدة والدرو  المسييتنادة والحلول المبتكرة لتحليل شييراكته  هاسيييواصييل كل من
 .كافة التعاون على المستوياتتعزيز على ساعد أمور توالمكاسب المحتملة في الكنا ة، وكلها 

 
واالجتماع غير الرسمي المشتري لمجلس منظمة عن التقدم المحرز ومن خالل هذا التقرير  -59

ندول الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية  األغذية والزراعة والمجلسييييييين التننيذيين للصيييييي
االسييتشييارية  المجموعةالعالمي، والحلقات الدراسييية غير الرسييمية التي تعقد اآلن عقب اجتماعات 

الجهود ول حوالدول األعضا  في حوار مستمر الث الثالوكاالت ات إدار تشاري، الرفيعة المستوى
الدول األعضييييييا  على آخر المعلومات حول  الثالث إطالع. وسييييييتواصييييييل الوكاالت هالالتعاونية 

على المسيييييتويين القطري التعاون ( 1االهتمامات المشيييييتركة في سييييييال الركائز األربع لتعاونها: )
 الييييييتييييييعيييييياون عييييييلييييييى الييييييمسييييييييييييتييييييوى الييييييعييييييالييييييمييييييي؛ و( 2ي؛ )اإلقييييييليييييييييييييمييييييو
 .االشتراي في توفير الخدمات المؤسسيةو( 4التعاون في مجاالت مواضيعية؛ )و( 3)
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 1ق لحالم
 

  وجد مقارها في روماموجزة عن مشاركة الوكاالت التي ت محدثةمعلومات 
 في برنامج إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية

 

 معلومات أساسية
 
قرار الجمعية العامة ل مم المتحدة المتحدة اإلنمائية )الهدف من إعادة تنظيم منظومة األمم  -1
( هو تعزيز تننيذ عمليات األمم المتحدة وفعاليتها كدعم أسييييياسيييييي لتحقيق الدول األعضيييييا  72/279

مقارها في روما بذل جهود  لوكاالت التي توجدإلى امسييتدامة. وهذا يعني بالنسييبة ألهداف التنمية ال
تحسييييييين األمن الغذائي والتغذية وتعزيز  النجاح فيإلنها  الجوع و وتكامال   اجماعية أكثر طموح  

 اإلنتاج الغذائي المستدام وتعزيز رفاهية فقرا  الريف.
 
االوكاالت التي توجد مقارها في  بينالتعاون والتنسيييق تعزيز  ويعدّ  -2 ال يتجزأ من  روما جز  

ا بالعديد  إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ألن اإلصالح يوفر فرصة ملموسة للمضي قدم 
من المقترحات لتحسييييييين الشييييييراكات الهادفة. وتعتبر خطة العمل المشييييييتركة للوكاالت التي توجد 

قة السييييييياحل التي ، بما في ذلا خطة العمل المشييييييتركة لمنط2020 -2019مقارها في روما للنترة 
القطرية المشيييتركة، أمثلة جيدة على أوجه  روما والخط وضيييعتها الوكاالت التي توجد مقارها في 

أن مع بغية المزيد من النعالية والكنا ة. و لثالثالتآزر التي يمكن تطويرها بواسييييييطة الوكاالت ا
طال المنظومة، فمن تعاون الوكاالت التي توجد مقارها في روما أسيييياسييييي لتعزيز االتسييييال على ن

ا أن الشراكة تتعدى الوكاالت الثالث، ويجب أن  الوكاالت تعزيز الشراكات  تواصلالمسلم به أيض 
مع الجهييات النيياعليية اإلنمييائييية األخرى مثال مع كيييانييات األمم المتحييدة األخرى والقطيياع الخيياص 

ية أهداف التنمية مؤسييييييسييييييات المالية الدولية وغيرها من المؤسييييييسييييييات لتلبالوالمجتمع المدني و
 المستدامة.

 
التي توجد مقارها في روما للوكاالت وخالل االجتماع األخير المشييتري ل جهزة الرئاسييية  -3

قييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد   الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذي عيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
مع الدول الثالث  المتحدة، عملت الوكاالتأيلول بحضيييور نائب األمين العام ل مم /سيييبتمبر  13في 

األعضييا  على نطال واسييع بشييأن نماذج األعمال التكميلية. وسييلطت الضييو  على الجهود التعاونية 
المتزايدة التي تضطلع بها الوكاالت التي توجد مقارها في روما بشأن التننيذ على المستوى القطري 

الطموحة  كنقطة انطالل رئيسييييية لضييييمان أن تؤثر الوكاالت بنجاح وبشييييكل جماعي على الجهود
إلصييالح األمم المتحدة على أرض الواقع. وهذا يسييتلزم تحديد وسييائل لزيادة تعزيز تآزر التدخالت 

ازدواجية الجهود  الحدّ منالمشييييييتركة في البلد. وينبغي على الوكاالت التي توجد مقارها في روما 
المزايا النسييبية والخبرة  وبالتالي تقديمها بطريقة أكثر تنسيييق ا وتآزرا، وذلا من خالل االعتماد على

 التقنية التكميلية للوكاالت.
 
وخالل العامين الماضيييييييين، أكدت الوكاالت التي توجد مقارها في روما مجدد ا التزامها  -4

القوي بالمشيياركة في تننيذ إصييالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية لضييمان مال مة النظام للغرض 
ا لدعم لمساهمة في دعم خط  التنممن أجل ا ية الوطنية بنا   على طلب الدول األعضا ، ولكن أيض 

الجهود اإلقليمييية والعييالمييية عبر نظييام التنمييية لتحقيق أهييداف التنمييية المسييييييتييداميية وخطيية التنميية 
. وسييياهمت الوكاالت بنشييياط في عناصييير وعمليات اإلصيييالح الرئيسيييية مع 2030المسيييتدامة لعام 
 . المشتري أن القضايا ذات االهتماممواقف مشتركة بش التوصل إلى اتخاذ

 
واعترفت الوكاالت التي توجد مقارها في روما بالتقدم المهم المحرز في اسييييييتكمال وتننيذ  -5

العديد من منتجات اإلصييييالح. وعقب اجتماعات مجموعة األمم المتحدة للتنمية المسييييتدامة ومجلس 

https://undocs.org/ar/a/res/72/279
https://undocs.org/ar/a/res/72/279
https://undocs.org/ar/a/res/72/279
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( واجتماعات المجلس االقتصييييادي واالجتماعي 2019مايو/أيار  10-8الرؤسييييا  التننيذيين )جنيف، 
)الجز  المتعلق باألنشيييييطة التننيذية من أجل التنمية( بنيويوري )في مايو/أيار ومؤخرا خالل دورة 

في اآلرا  الجمعية العامة ل مم المتحدة المنعقدة في سيييبتمبر/أيلول( كان هناي توافق واسيييع النطال 
( 2018مايو/أيار  31المنصييوص عليها في قرار األمم المتحدة ) والية التننيذحول التقدم المحرز في 

 أن العديد من جوانب اإلصالح ال تزال في مرحلة التصميم. في حين
 

 األمم المتحدة اإلنمائية مع المشاركة  إصالحات منظومةبعض التطورات الرئيسية في 
 النشطة للوكاالت التي توجد مقارها في روما:

 
: أعيد تصييميم إطار األمم (UNSDCF)المسييتدامة إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية  -6

توفير من أجل لتخطي  أكثر أهمية لالمتحدة للتعاون في مجال التنمية المسييييييتدامة ليكون بمثابة إطار 
كامل المساعدة اإلنمائية لمنظومة األمم المتحدة على المستوى القطري. وشاركت الوكاالت التي توجد 
مقارها في روما في وضييييييع المبادئ التوجيهية المنقحة إلطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية 

كون متماسييكة ومتسييقة مع التي تشييير إلى أن أدوات التخطي  الخاصيية بالكيان يجب أن ت -المسييتدامة 
تدابير لموا مة أدوات  الصيييييييدد تتخذهذا اإلطار. وفي هذا  قارها في روما  الوكاالت التي توجد م

فعلى سييبيل  التخطي  القطري الخاصيية بها مع إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المسييتدامة.
يهية ألطر البرمجة القطرية من أجل دمج المثال قامت منظمة األغذية والزراعة بتنقيح المبادئ التوج

أطر البرمجة  ت سييتمدّ وف إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المسييتدامة ودمج العمليات، وسيي
القطرية الخاصة بمنظمة األغذية والزراعة من إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 

المسيييتوى القطري الخاصييية بالوكاالت التي توجد مقارها في  دمج البرمجة المشيييتركة علىت  وف وسييي
ما يخص  روما. وقام الصندول الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي بوضع إرشادات في

القطرية في وضييع إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المسييتدامة والتحليل  بمكاتالمشيياركة 
ة وثائق البرامج القطرية الخاصييية بكل منهما. وفي إطار روح التعاون بين القطري المشيييتري وموا م

الوكاالت التي توجد مقارها في روما وفي ضيييييو  التمثيل القطري المحدود للصيييييندول الدولي للتنمية 
سيسعى الصندول الدولي للتنمية الزراعية إلى الحصول على دعم ممثلي  ،وعند االقتضا  -الزراعية 

ة والزراعة وبرنامج األغذية العالمي إلبراز أولويات الصيندول الدولي للتنمية الزراعية منظمة األغذي
ضيمن أفرقة األمم المتحدة القطرية، على سيبيل المثال، في الحاالت التي قد يتعذر فيها على الصيندول 

 ستدامة.المشاركة في بعض المناقشات حول تطوير إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية الم
 
تعزيز التحليل القطري المشييييييتري ل مم  ييجر :التحليل القطري المشييييييتري ل مم المتحدة -7

المتحدة بشييييييكل كبير لدعم إطار األمم المتحدة الجديد للتعاون في مجال التنمية المسييييييتدامة. وكان 
ا م التقييم القطري المشييييييتري" لهذه األداة المجددة.  ميمتصيييييي ق"فري نبرنامج األغذية العالمي جز  
القطرية المشيييتركة بشيييكل تعاوني بواسيييطة فريق األمم  تمن التقييماوسييييتم وضيييع الجيل الجديد 

المتحييدة القطري. ويمكن أن تسيييييييياهم الوكيياالت غير المقيميية في التقييم القطري المشييييييتري عنييد 
، على المشاركة الجماعية في نروما، حيثما أمك االقتضا ، ووافقت الوكاالت التي توجد مقارها في

والعمل بشييكل وثيق مع المنسييقين المقيمين، ال سيييما لبنا  حجة  إعداد التقييمات القطرية المشييتركة،
من أهداف التنمية المستدامة واألهداف والغايات ذات الصلة،  2قوية التخاذ إجرا ات بشأن الهدف 

ساهمة األغذية والزراعة في التنمية المستدامة في إطار األمم وضمان االهتمام الكامل والصريح بم
 المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة.

 
الوثيقة االسييييييتراتيجية على نطال  .المتحدةوثيقة اسييييييتراتيجية على نطال منظومة األمم  -8

لدول األعضيييييييا  هي أداة من أدوات منظومة األمم المتحدة  ها ا منظومة األمم المتحدة، التي طلبت
اإلنمائية وهي حالي ا لدى الدول األعضييييا  للموافقة النهائية عليها، والتي تسييييعى إلى تحديد القصييييد 

المي واإلقليمي والقطري لتقديم أفضييل دعم االسييتراتيجي إلصييالح األمم المتحدة على المسييتوى الع
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لعام ، على أن تكون خطة التنمية المسييييييتدامة اللدول األعضييييييا  في تحقيق أولوياتها المحددة وطني  
حدة  2030 طال منظومة األمم المت قة االسييييييتراتيجية على ن قدم الوثي هذه األولويات. وت في مركز 

ا لجميع عناصيير اإلصييالح وتوضييح كينية ا موجز  تصييميم عناصيير اإلصييالح هذه وتننيذها  عرضيي 
وشيييييياركت بطريقة متماسييييييكة لتعزيز المزايا النسييييييبية ل مم المتحدة وتعزيز عرضييييييها اإلنمائي. 

التي توجد مقارها في روما على نطال واسييييييع في تطوير هذه الوثيقة. وللمضييييييي قدما،  الوكاالت
للوثيقة االسييتراتيجية على نطال  سييتضييمن الوكاالت التي توجد مقارها في روما أن المبادئ العامة

في الرؤى االسيييتراتيجية لكل منها وتتطابق مع األنشيييطة  متضيييمنة ومدمجةمنظومة األمم المتحدة 
 النردية والجماعية.

 
نسييق المقيم المعزز والنزيه في وضييع أفضييل لقيادة  :المقيمتنشييي  نظام المنسييق  -9 أصييبح الم 

. والوكاالت التي توجد 2030وتنسيق فريق األمم المتحدة القطري ومساهمته الجماعية في خطة عام 
مقارها في روما ملتزمة بالعمل بشييييييكل وثيق مع المنسييييييقين المقيمين بهذه الروح التعاونية الجديدة 

ملموسة الناجمة عن تحسين االتصال والتنسيق وبالتالي ضمان أن القضايا واالستنادة من المزايا ال
المتعلقيية بييالزراعيية والتنمييية الرينييية واألمن الغييذائي والتغييذييية تحظى بيياالهتمييام المطلوب على 

 المستوى القطري بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
: هناي طلب (BIG) في مجال األعمالالنريق المعني بالنتائج االسييييييتراتيجية لالبتكارات  -10

سي من الدول األعضا  هو إتاحة منظومة إنمائية ل مم المتحدة أكثر كنا ة وفعالية. ومن خالل  رئي
تابع  بالنتائج االسييييييتراتيجية لالبتكارات في مجال األعمال ال مجموعة األمم لعمل النريق المعني 

كيان ا من هيئات األمم المتحدة ويشييييياري في  40 ، الذي يتألف من حواليالمتحدة للتنمية المسيييييتدامة
رئاسييته حالي ا مدير برنامج األغذية العالمي ومدير منوضييية األمم المتحدة لشييؤون الالجئين، يجري 
نشييير أدوات وأسييياليب جديدة لتحقيق االتسيييال على المسيييتوى القطري. فعلى سيييبيل المثال، ي قصيييد 

يه منظمة  عت عل لذي وقّ بادل، ا عالمي إلى باالعتراف المت ية ال عة وبرنامج األغذ ية والزرا األغذ
آخر من منظومة األمم المتحدة اإلنمائية، إلى تمكين الكيانات التابعة ل مم المتحدة  اكيان   14جانب 

من اسييييتخدام سييييياسييييات الكيانات األخرى واإلجرا ات والعقود اإلطارية واآلليات التشييييغيلية ذات 
روج عن الحاجز إزا  التعاون من خالل الخدمات المشتركة، مما الصلة أو االعتماد عليها. وهذا خ

يزيد من سييرعة التشييغيل بشييكل كبير عن طريق إزالة الحاجة إلى مراجعة السييياسييات واإلجرا ات 
المختلنة لمقدمي الخدمات اآلخرين قبل الدخول في اتنال خدمة. وإن اسيييييتراتيجية تسييييييير األعمال 

(BOSهي إطار قائم على النتائ ) ج يشيييييجع كيانات األمم المتحدة على العمل سيييييوي ا على المسيييييتوى
شرائية الجماعية، ويزيد من وفورات  القطري، ويقلل من االزدواجية في الجهود، ويزيد من القوة ال
الحجم إلى الحد األقصى. وتتناعل الوكاالت التي توجد مقارها في روما في الوقت الحالي مع أفرقة 

في مراكز العمل ذات الصييلة بهدف االنضييمام إلى جهود اسييتراتيجية تسيييير  األمم المتحدة القطرية
الموضيييييوعة على  االسيييييتراتيجية وثيقةاألعمال عند االقتضيييييا ، من خالل التوقيع الرسيييييمي على 

مستوى المكاتب القطرية. وأحد الدوافع الرئيسية لمشاركة الوكاالت التي توجد مقارها في روما في 
ة لتسيييير األعمال هو تحقيق مكسييب واضييح من حي  التكلنة، إلى جانب زيادة االسييتراتيجية الجديد

 العتماد على مسييييييتوى المنظمةالنعالية. ويقوم الصييييييندول الدولي للتنمية الزراعية بوضييييييع نهج 
 استراتيجية تسيير األعمال في البلدان التي يوجد له فيها حضور ميداني.
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 2 لحقالم
 

 أنشطة القدرة على الصمود
 
، أكدت الوكاالت التي توجد مقارها في روما التزامها المشييييييتري بدعم قدرة 2015في عام  -1

الصييدمات التي تؤثر على على الصييمود في وجه األشييخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي 
التركيز المشيييتري بين وكاالت األمم المتحدة الثالث على  سيييبل عيشيييهم ونظمهم الغذائية. وينصيييبّ 

فقرا  الريف واألشييييخاص المعرضييييين للخطر والذين يعانون من انعدام األمن الغذائي قدرة  تعزيز
 وتعزيز نظم اإلنتاج الزراعي.على الصمود 

 
وينصييييب التركيز المشييييتري لجهود الوكاالت التي توجد مقارها في روما على تعزيز قدرة  -2

بنا  القدرة على الصمود على مستوى . ويعد النظم الغذائيةصمود سبل المعيشة الزراعية وتعزيز 
ا من العنصيير األسيياسييي في بنا  التوجيهات المشييتركة ل مم المتحدة بشييأن القدرة على  النظام جز  

للمنظمات واألفراد، وهي: القدرة االسيتيعابية؛ القدرة  دعم القدرات األسااسايةعن  الصيمود، فضيال  
 التكينية؛ والقدرة التحويلية.

 
ي بشييأن القدرة على الصييمود الذي وضييعته الوكاالت التي توجد مقارها في وللعمل المشييتر -3

 روميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا ثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالث 
 خصائص رئيسية:

 
اعتماد نهج مشييييييتري يتكيف مع التحديات المحددة التي يواجهها كل بلد / مجتمع )نهج  (أ)

النظام والمخاطر المتعددة والقطاعات والسيييييييال المحدد( ويعكس مواطن القوة المحددة 
 ى المستوى القطري. لكل وكالة عل

مزج جميع األدوات التي وضعتها الوكاالت التي توجد مقارها في روما التي يتم تجميعها  (ب)
مع ا، مما يوفر مزيد ا من االتسال والتقارب مع ما تقوم به الوكاالت الثالث على المستوى 

 الميداني، خاصة على مستوى البرمجة والرصد والتعلم.
اإلجرا ات المشييييتركة الرامية لمعالجة األسييييباب الجذرية  اختبارات ملموسيييية وتحسييييين (ج)

النعدام األمن الغذائي ونقص التغذية في األزمات الممتدة )بما في ذلا المخاطر المتعددة 
 الناجمة عن الصدمات وعوامل الضغ  وما يتصل بها من جوانب الضعف(.

 
على إطار العمل المشييتري بين الوكاالت، وضييعت الوكاالت الثالث برامج  المصييادقةومنذ  -4

 مشتركة لترجمة الطموح المشتري إلى إجرا ات على أرض الواقع.
 
القطرية للوكاالت التي توجد مقارها في روما،  النرلمن  الواردة التعقيباتمن كما يتضييييح  -5

برز تعزيز قيدرة صييييييمود المجتمعييات الرينييية والمزارعين إزا  انعييدام األمن الغييذائي والتغييذوي 
كواحد من مجاالت التركيز الرئيسية للعمل المشتري الذي تقوم به هذه الوكاالت على أرض  امؤخر  

في  األقاليمن المكاتب التابعة للوكاالت الثالث في جميع مكتب ا قطري ا م 30الواقع. وشييياري أكثر من 
أشييكال مختلنة من الشييراكات بشييأن أنشييطة القدرة على الصييمود، وتم تكيينها مع السيييال القطري 
المحييدد والعوامييل الخييارجييية، مثييل التحييديييات البيئييية والصيييييييدمييات المنيياخييية والكوارث الطبيعيية 

 واألزمات اإلنسانية والنزاعات. 
 
شمل األمثلة المحددة ما يلي: -6 برنامج القدرة على الصمود الذي وضعته الوكاالت الثالث  وت

يهييدف إلى تلبييية االحتييياجييات  والييذي (2020-2017( )أمريكي مليون دوالر 38بتمويييل من كنييدا )
المتوسييي  والطويل في ثالثة سيييياقات  يينالغذائية العاجلة مع بنا  وحماية سيييبل المعيشييية على المد
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)جمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر والصييومال( ومتضييررة من مخاطر متعددة  مات ممتدةألز
 مع انعدام األمن الغذائي الحاد والمزمن وسو  التغذية.

 
األمم المتحدة المتكاملة لمنطقة السييييييياحل  اسييييييتراتيجيةوفي منطقة السييييييياحل، في إطار  -7
(UNISSتعاونت الوكاالت التي توجد مقارها في ،) على  روما بغية تحسييييييين قدرة سييييييبل العيش

لالحتياجات اإلنسيييييانية  السيييييتجابةل (1، بنا   على مناهجها وأدواتها وخدماتها التكميلية، )الصيييييمود
المسييييياهمة في معالجة األسيييييباب الجذرية للتعرض للكوارث و( 2)العاجلة للمجتمعات الضيييييعينة، 

المسيياهمة في التماسييا االجتماعي والحناظ على و( 3)الطبيعية واألزمات التي من صيينع اإلنسييان، 
 السالم.

 
وتشيييييمل أمثلة أخرى ما يلي: برنامج اإلنتاج الزراعي الذي وضيييييعته الوكاالت التي توجد  -8

 مقارها في روما في زامبيا وفي غواتيماال في إطار برنامج الزراعة في المناطق الرينية الجافة. 
 
 التي توجد مقارها في روما في مجال بنا  القدرة على الصمود مثاال   شراكة الوكاالت وتعدّ  -9

جيد ا على الجهود المتماسييييكة والمتقاربة لتلبية كل من االحتياجات العاجلة للمتضييييررين من الجوع 
ا لمعالجة األسباب الجذرية لضعف نظام سبل المعيشة الزراعية  وانعدام األمن الغذائي، ولكن أيض 

 الثالث أنليه. ومن األمور األسييييياسيييييية السيييييتراتيجية التننيذ الخاصييييية بالوكاالت الذي يعتمدون ع
 برامجها المشتركة تركز على:

 
 ؛تمويل وتخطي  متعدد السنوات مع نهج متعدد القطاعات ومنهجي (أ)
المشتري بين  التعاون وتوطيدالسالم والتنمية اإلنسانية الثغرات على صعيد معالجة و (ب)

 ؛وأنشطة تكميليةالوكاالت بواسطة ن هج 
التركيز على األزمات التي طال أمدها والمتكررة بسيييبب المخاطر المتعددة وعوامل و (ج)

 الضغ  والسياقات الهشة
زيادة اإلدماج بمشياركة النئات السيكانية األكثر ضيعنا وزيادة مسيؤوليتها، مع التركيز  (د)

 بشكل خاص على النسا  والنتيات والنئات المهمشة.
 
 لدى األشيييييخاصللقدرة على الصيييييمود  وجد مقارها في روماالوكاالت التي توإن فهم دعم  -10

بالصيييدمات المتعددة والضيييغوط التي تؤثر على ما يتعلق  الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في
يسترشد باإلطار المناهيمي للوكاالت الثالث؛ ويوفر ه سبل عيشهم ونظمهم الغذائية ونطاقه وطرل

لبح  وبنا  موا مة تكميلية عبر الوكاالت بما يضييييمن أن يكون تعاون الوكاالت وسيييييلة للوكاالت ل
ا نحو النتائج وفعاال  من حي  التكلنة  .موجه 

 
أدوات مشييتركة وممارسييات جيدة عن طريق  هذه باسييتخداميتم تحقيق مكاسييب الوكاالت و -11

واالسييييتهداف المشييييتري  3(PA3)التحليل والتخطي  المشييييتري من خالل "النهج الثالثي المحاور" 
وقيا  التأثير المشييييييتري من خالل أداة قيا  وتحليل مؤشيييييير القدرة على الصييييييمود في المنظمة 

(RIMA)4 وتننيذ األنشطة المشتركة وهذا يعزز الحاجة إلى برمجة وتعلم القدرة على الصمود من ،
 لقدرة على الصمود.قبل فاعلين متعددين، كما أكد ذلا التوجيه المشتري ل مم المتحدة بشأن ا

 

                                                
( على المسييييييتوى ICAمسييييييتويات: تحليل السيييييييال المتكامل ) ةالنهج الثالثي المحاور من ثالث عمليات على ثالثيتكون  3

( على CBPP( على المستوى دون الوطني، والتخطي  التشاركي المجتمعي )SLPالوطني، وبرمجة سبل المعيشة الموسمية )
 المستوى المحلي.

القدرة على الصييييمود للقيا  لدى منظمة األغذية والزراعة تتعلق بمؤشيييير القدرة على الصييييمود للقيا  والتحليل هو أداة  4
 والتحليل.
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، سيياهم مجتمع األمم المتحدة في تطوير اإلرشييادات 2018واسييتنادا إلى هذه األمثلة، في عام  -12
العامة األوسع نطاق ا المشتركة بين الوكاالت بشأن القدرة على الصمود والتي تسعى إلى تحديد نقاط 
الدخول المختلنة لوكاالت األمم المتحدة لبنا  موا مة متكاملة عبر النهج الحالية الخاصيييييية بالوكالة 

تعاون الوكاالت الثالث مثاال   ي عدّ و. في البلدانود لدى أنظمة محددة لدعم بنا  القدرة على الصييييييم
ا للشيييراكة من أجل بنا  القدرة على الصيييمود والتي يتم تننيذها في الوقت الحالي واختبارها  ملموسييي 

موجهة نحو تحقيق النتائج، مما يزيد من إفادة هي ميداني ا في العديد من البلدان، وتتسييييييم بالكنا ة و
 للتوجيه المشتري ل مم المتحدة بشأن القدرة على الصمود. اإلقليمالتحقق من اتباع البلد / مرحلة 

 
أن شييراكة الوكاالت الثالث بشييأن بنا  القدرة على الصييمود لم تتجاوز أكثر من خمس مع و -13

جيد على الجهود المتماسييييييكة والمتقاربة لتلبية االحتياجات العاجلة  فإنها مثالسيييييينوات من العمر، 
ا لمعالجة األسيييييباب الجذرية  اللنئات األكثر تضيييييرر   من الجوع وانعدام األمن الغذائي، ولكن أيضييييي 

لقد وللضييييعف والتهديدات المتعددة التي تمس نظام مصييييادر الرزل الزراعية التي يعتمدون عليها. 
ا رئيسييي ا أسيياسييي ا في مشيياركة األمم  تؤديلخصييائص المشييتركة وسييتظل وفرت هذه المبادئ وا دور 

 المتحدة وشركائها على نطال واسع في التوجيه المشتري ل مم المتحدة بشأن القدرة على الصمود.
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 3ق لحالم
 

 على المستوى القطري التعاون
 

 كولومبيا
 
والمشييييييروع التجريبي المشييييييتري  2018في إطار مذكرة التناهم العالمية الموقعة في عام  -1

للتخطي  والبرمجة الذي وضييييعته الوكاالت الثالث، بدأت جهود الوكاالت الثالث من أجل تحسييييين 
تننيذ االسيييتراتيجيات القطرية وأنشيييطة التنسييييق، مع التركيز على المناطق التي توجد فيها عمليات 

قدت اجتماعات (. وع  PDETاإلقليمي) تكميلية، ال سييييييما التي يطبق فيها نهج خط  التنمية مع النهج
اسييييييتراتيجية بين منظمة األغذية والزراعة والصييييييندول الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية 

والجهود المبذولة لضييييمان اتباع  المشييييتري؛العالمي بهدف تحديد فرص التقارب البرامجي والعمل 
خالل  المسييييييتدامة مننهج منسييييييق لتصييييييميم إطار األمم المتحدة الجديد للتعاون في مجال التنمية 

 الحوارات مع النريق القطري والحكومة.
 
السييييييالم( هو المحور الذي يقوم عليه  - اإلنمائي -اإلنسيييييياني المحاور )إن النهج الثالثي و -2

الثالث. وتمثل االسييتجابة ألزمة المهاجرين وضييحايا النزاع المسييلح المرحلة  التعاون بين الوكاالت
الوضييييع  تبابلى أهمية الحصييييول على الغذا  واسييييتاألولى في هذه العملية، حي  تشييييير مباشييييرة إ

التغذوي. والحقا، تعتبر استعادة سبل العيش والقدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ والتنمية 
صيييول إلى األسيييوال المحلية هي األنشيييطة المشيييتركة المننذة على مسيييتويات مختلنة. الرينية والو

ا، كان بنا  السييييييالم، كأولوية ل مم المتحدة في كولومبيا، بمثابة فرصييييييية للوكاالت الثالث  وأخير 
 إلنشا  نماذج استجابة مبتكرة. 

 
الزراعة، ووزارة البيئة والتنمية المستدامة،  الشراكة: وزارةويشمل الشركا  المشاركون في  -3

(، ووزارة الشييييييؤون الخييارجييية UNGRD(، ووحييدة إدارة المخيياطر )UARIVووحييدة الضييييييحييايييا )
 )الييييمسيييييييييتشيييييييييارييييية(، وإدارة الييييتييييخييييطييييييييي  الييييوطيييينييييي والييييمييييؤسييييييسيييييييييات الييييمسيييييييييؤوليييية 

ديد اإلقليمي ووكالة التج والتوحيد؛عن تننيذ اتنال السيييييالم بقيادة المجلس األعلى لتحقيق االسيييييتقرار 
(ART( ووكالة إعادة اإلدماج ،)ARN وباإلضيييييافة إلى مبادرة الوكاالت المشيييييتركة، يقوم المجتمع .)

المدني والقطاع الخاص والتعاون الدولي بدور رئيسييي في دعم تننيذ اتناقيات السييالم وتوفير النرص 
 للمجتمعات الرينية وتغيير جدول األعمال الريني.

 
بشييييييكل أوثق واتنقت  روما بالعمل، التزمت الوكاالت التي توجد مقارها في 2019وفي عام  -4

والقدرة على الصيييمود والتكيف مع  ،مكونات اسيييتراتيجية؛ االسيييتجابة ل زمات 5على العمل على 
ية(، والوصييييييول إلى  ية التكميل غذ لا برنامج الت ما في ذ ية )ب غذ غذائي والت ناخ، واألمن ال تغير الم

الم. ونتيجة لهذا العمل، عملت الوكاالت التي توجد مقارها في روما على األسييييييوال وبنا  السيييييي
مصيييينوفة عمل مشييييتركة مع أهداف ونواتج ونتائج محددة لهذا التعاون. وخالل الدورة السييييادسيييية 
يات  تائج والنرص والتحد عالمي عرضيييييييت الوكاالت الثالث الن غذائي ال واألربعين للجنة األمن ال

لها المشييييتري الهادف إلى االمتثال لوالياتها المؤسييييسييييية وموا متها مع الرئيسييييية التي يطرحها عم
 أولويات الحكومة الكولومبية.

 
خاصة القيادة والتعديالت داخل  لقد ساهمت عدة عوامل بالنعل في النجاح المبكر للشراكةو -5

ا، دعمت عملية صيييييياغة إطار األمم  لتعاون في ل المتحدة الجديدإطار تعاون األمم المتحدة. وأيضييييي 
وتعديل الخط  القطرية لجميع وكاالت األمم المتحدة في كولومبيا.  المسييييييتدامة تنقيحمجال التنمية 

ا لوضييع عمل الوكاالت الثالث ضييمن  وباإلضييافة إلى ذلا، خلقت الحكومة الوطنية والمحلية فرصيي 
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نال بيوم األغذية مجاالت صييياغة السييياسييات وتننيذ البرامج الحكومية. وفي هذا الصييدد، بغية االحت
في كولومبيا، سييتسييتضيييف الوكاالت الثالث حدث ا ليوم كامل مع ممثلي الحكومة  2019العالمي لعام 

سات والشراكة مع  سيا سيين اآلخرين لتعزيز مشاركتهم في ال الكولومبية وأصحاب المصلحة الرئي
 .واضعي السياسات والقطاع الخاص بغية ضمان سياسات ومشاريع تراعي التغذية

 
وحدثت العديد من التحديات بما في ذلا على السيييييييال القطري الحالي مع تزايد األزمات  -6

بشييييأن تدفقات الهجرة، والصييييراع المسييييلح مع الجهات الناعلة غير القانونية الجديدة، وتننيذ اتنال 
 الثالث أنّ السييييييالم والمجتمعات المتأثرة بالكوارث الطبيعية وتغير المناخ. ولذلا، تدري الوكاالت 

تكاملها وتعاونها ضييييروريان للتغلب على الحواجز المؤسييييسييييية والتحديات األخيرة للتنمية الرينية 
 من أهداف التنمية المستدامة "القضا  على الجوع". 2وتحقيق الهدف 

 
مل المشييييتركة بين الوكاالت وكان الدر  الرئيسييييي المسييييتناد حتى اآلن هو إعداد خطة الع -7

 سمح بإجرا  تقييم سريع لقدرات كل وكالة. قد و الثالث
 

 كينيا
 
لمواجهة تحديات كينيا المتعلقة باألمن الغذائي  ااسييييييتراتيجي  يظل تعاون الوكاالت الثالث  -8

والتغذوي. وخالل العام الماضييييي، سيييياهمت المشيييياورات المشييييتركة بين الوكاالت في إثرا  تقييم 
البرامج القطرية وسييياعدت في تصيييميم البرامج واألطر القطرية الجديدة لمنظمة األغذية والزراعة 

شيييييييا مع األولويات الوطنية ااألغذية العالمي. وتم والصييييييندول الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج
للحكومة المنصييييييوص عليها في برنامج الركائز األربع الرئيسييييييية، واسييييييتراتيجية تحويل القطاع 
الزراعي ونموه والخطة المتوسيييييطة األجل الثالثة، تقدم البرامج القطرية للوكاالت الثالث مجموعة 

للمسييياعدة اإلنمائية )إطار عمل األمم المتحدة للمسييياعدة  من النرص لتننيذ إطار عمل األمم المتحدة
 ( وأهداف التنمية المستدامة.2022-2018اإلنمائية للنترة 

 
وتشيييمل مجاالت التدخل ذات األولوية المشيييتركة دعم األراضيييي القاحلة وشيييبه القاحلة في  -9

( بشييأن التحول الريني المسييتدام، وسييالسييل القيمة الشيياملة، وسييبل العيش القادرة على ASALكينيا )
الصيييمود، وتحسيييين كنا ة النظم الغذائية، والزراعة المراعية للتغذية، وتعزيز القدرات المؤسيييسيييية 
العامة على جميع المسييييييتويات. كما تسييييييتثمر الوكاالت الثالث في تبادل المعرفة المشييييييتري بين 

وتوليد األدلة ألن الصيييندول الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة جز  من  الوكاالت
 برنامج األغذية العالمي على الصمود ونتائج النظم الغذائيةلرصد وتقييم قدرة المجموعة المرجعية 

 . في كينيا
 
ا جديدة للشييييييراكات، حي  تعمل منظمة األغذية كما أا  -10 نافذة التعاون هذه فرصييييييي  وجدت 

والزراعة وبرنامج األغذية العالمي على تشجيع التكامل االقتصادي لالجئين والمجتمعات المضينة 
صادية واالجتماعية المتكاملة في كالوبي ) شمل التعاون KISEDPفي إطار برنامج التنمية االقت (. وي

برنامج مم المتحدة األخرى مثل منوضيييية األمم المتحدة لشيييؤون الالجئين واليونيسيييف ووكاالت األ
( GCRجئين )اللبشيييييأن ا. وهذا يتماشيييييى مع الميثال العالمي األمم المتحدة للمسيييييتوطنات البشيييييرية
 (.CRRFوإطار االستجابة الشاملة لالجئين )

 
ا في تننيذ  -11 إطار عمل األمم المتحدة للمسييياعدة ويسييياهم العمل المشيييتري بين الوكاالت أيضييي 

اإلنمائية لتحقيق النمو االقتصييادي المسييتدام، خاصيية على المسييتوى البرامجي، من خالل "برنامج 
(. KCEP-CRALلمناخ" )تغير اسيييبل كسيييب العيش الزراعية المقاومة ل -تحسيييين الحبوب في كينيا 

مم برنامج تحسيييين الحبوب في كينيا  اعية المقاومة للمناخ لتحسيييين سيييبل كسيييب العيش الزر -وصييي 
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من المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في المناطق ذات  185 000لـ  الغذائي والدخلاألمن 
( في البلد من خالل زيادة ASALsاإلمكانات العالية والمتوسطة وفي المناطق القاحلة وشبه القاحلة )

 إنتاجية وربحية الحبوب والبقول. 
 
تغير سييييبل كسييييب العيش الزراعية المقاومة ل -برنامج تحسييييين الحبوب في كينيا ويسييييتنيد  -12
لمناخ من المزايا النسيييييبية للوكاالت في دعم حكومات كينيا المنوضييييية. فهو يجمع بين الدعم النني ا

الذي تقدمه المنظمة لتحسييييييين اإلنتاجية والربحية المسييييييتدامة للمزارعين من أصييييييحاب الحيازات 
الدولي للتنمية الزراعية مع دعم الصيييييندول  الموارد،الزراعة المحافظة على  الصيييييغيرة من خالل

النتقال أصحاب الحيازات الصغيرة إلى الزراعة المرنة القائمة على السول. ويشتمل البرنامج على 
المدخالت. ويوفر البرنامج نافذة ألصيييحاب  حصيييول علىنظام قسييييمة إلكترونية مبتكر لتسيييهيل ال

رة الذين استنادوا من برامج المساعدة الغذائية التي يقدمها برنامج األغذية العالمي الحيازات الصغي
تالي اقتراح طريق الو مسييييييتعدون لالنخراط في المزيد من الزراعة الموجهة نحو السييييييول، وبال

 تدريجي نحو االعتماد على الذات.
 
ا، وصيييل برنامج  -13 الزراعية المقاومة سيييبل كسيييب العيش  -تحسيييين الحبوب في كينيا وعموم 
من الذكور  37 055البالغات، ومن اإلناث  46 795) ينمزارع 106 306لمناخ إلى ما مجموعه تغير ال

 6 000، تقدم أكثر من 2019و 2016من الشيباب(. وبين عامي  8 790و الشياباتمن  1 366البالغين، و
( اباتمن الشييي 822من الشيييباب و 67من اإلناث البالغات و 4 246من الذكور البالغين و 933مزارع )

سابق لبرنامج األغذية العالمي بطلب للحصول على برنامج  ممن شاركوا في برنامج سبل العيش ال
لمناخ من خالل حزمة تغير اسيييييبل كسيييييب العيش الزراعية المقاومة ل -تحسيييييين الحبوب في كينيا 

من برنامج األغذية العالمي من المسييييييتنيدين  1 253القسيييييييائم اإللكترونية. ومن بين هؤال ، تمكن 
بالغين، و في المائة 16.4) بالغات، و في المائة 71.7من الذكور ال من  في المائة 11.4من اإلناث ال

الالزمة والوصييول إلى  في المائة 10من الشييباب( من تعبئة مسيياهمة الـيييييييي  في المائة 0.5وابات الشيي
. على نحو أفضيييل تنسييييق عملياتهالوتواصيييل الوكاالت بذل الجهود  اإللكترونية.مدخالت القسيييائم 

وسيقدم تقييم مستمر توصيات لزيادة معدالت التحال الخريجين المستنيدين السابقين المدعومين من 
 برنامج األغذية العالمي في البرنامج. 

 
االوكاالت التي توجد مقارها في روما حالي ا  ؤديوت -14 قاعدة بيانات قوية  نشييييييا ا إلريادي   دور 

لمختلف البرامج والتييدخالت لتعزيز أوجييه التييآزر وتجنييب ازدواجييية الجهود بين األنشييييييطيية التي 
ا لقاعدة بيانات موحدة كي تنظر  تدعمها الوكاالت. ومن المتوقع أن يقدم المشيييروع التجريبي نموذج 

ل إلى البيانات الموحدة فيها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصيييايد األسيييماي. ويهدف الوصيييو
تأثير اإلنمائي في قطاع الزراعة بما  في الوقت الحقيقي إلى زيادة قدرة الحكومة على رصيييييييد ال
يتماشى مع برنامج الركائز األربع الرئيسية وبرنامج التحول الزراعي في البلد بما في ذلا القضا  

 .2030على الجوع بحلول عام 
 
خالل العام الماضي في استخدام الوقت والموارد بكنا ة، حي   بذلهاتم وتساهم الجهود التي  -15

تسييعى الوكاالت التي توجد مقارها في روما إلى إيصييال رسييالة مشييتركة إلى النظرا  الحكوميين. 
تائج يا، ال تزال هناي  ورغم الن قارها في روما مع كين عاون الوكاالت التي توجد م المشييييييجعة لت

عن عدم كناية القدرات  يلي، مع وجود جغرافي محدود للوكاالت فضال  تحديات على المستوى التشغ
. وعلى المدى الطويل، يتطلب وجود منصة أقوى وتننيذه برنامج مشتريلتخطي  الالداخلية لضمان 

بين الوكاالت التي توجد مشييتري قطري إطار عمل اسييتراتيجي للتعاون داخل البلد اسييتثمارات في 
ن ذلا، يمكن استكشاف المزيد من أوجه التآزر خالل االستعراضات . وفي غضومقارها في روما

 السنوية واستعراضات منتصف المدة ل طر القطرية الخاصة بكل وكالة.
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 جمهورية قرغيزستان
 
يتواصييل تعزيز تعاون الوكاالت الثالث في جمهورية قيرغيزسييتان من خالل تننيذ البرامج  -16

 المشتركة وبنا  أوجه التآزر والتكامل وجمع التمويل المشتري واالتصاالت والشراكات. 
 
ية  -17 عة وبرنامج األغذ ية والزرا ثاني بين منظمة األغذ وفي أعقاب المعتكف المشييييييتري ال

بما يتماشيييى مع إطار عمل  2019، وضيييعت خطة عمل مشيييتركة محدثة لعام 2018العالمي في عام 
ية وإطار البرمجة القطرية لمنظمة  مائ والخطة  األغذية والزراعةاألمم المتحدة للمسييييييياعدة اإلن

االستراتيجية القطرية لبرنامج األغذية العالمي. وتغطي خطة العمل األنشطة المشتركة في مجاالت 
 لتغذية والتنمية الرينية وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث واالتصاالت. األمن الغذائي وا

 
وتشييياري منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي في رئاسييية اجتماعات النريق  -18

( للزراعة والتنمية الرينية واألمن الغذائي DPCCالعامل في إطار مجلس تنسييييييق شيييييركا  التنمية )
وعالوة على ذلا، تشيييييياري منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي وبرنامج والتغذية. 

األمم المتحييدة اإلنمييائي في رئيياسييييييية النريق العييامييل المعني بييالبيئيية وتغير المنيياخ وإدارة مخيياطر 
الكوارث. ويتولى برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة قيادة مجموعة األمن الغذائي 

ن وحدة تنسييييق مخاطر الكوارث والتنسييييق بين القطاعات لضيييمان األمن الغذائي في حاالت ضيييم
 .الطوارئ

 
وقامت منظمة األغذية والزراعة واليونيسييييييف وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصييييييحة  -19

العالمية، بالتشاور مع الشركا  في التنمية، بصياغة مجموعة من التوصيات لتطوير "سياسة األمن 
ت تنسيق التعاون النعال بين الدولة والشركا  الدوليين، مع مراعاة أولويامن أجل الغذائي والتغذية" 
 2، وخاصيية الهدف 2030لعام قيرغيزسييتان وااللتزامات بخطة التنمية المسييتدامة  حكومة جمهورية

من أهداف التنمية المسييييييتدامة. وقدمت منظمة األغذية والزراعة واليونيسييييييف وبرنامج األغذية 
(. وفي 2023-2018العيييالمي والبنيييا اليييدولي اليييدعم النني لبرنيييامج األمن الغيييذائي والتغيييذيييية )

، أقرت الحكومة برنامج األمن الغذائي والتغذية وتم توقيع المرسييييييوم من قبل 2019و/حزيران يوني
 رئيس الوزرا .

 
وأدى التعاون المشيييتري في إطار اإلدارة المسيييتدامة للغابات واألراضيييي إلى اعتماد منهوم  -20

. وتقوم كل من منظمة 2040وحتى عام  2019التنمية الحرجية لجمهورية قيرغيزستان في مايو/أيار 
يذ المشييييييتري  بالتنن عالمي  األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األغذية ال

من "صييييندول بنا  السييييالم" "تقوم المجتمعات باسييييتعادة الرواب  والثقة عبر الحدود من  1للنتيجة 
التحتييية المجتمعييية والموارد  خالل معييالجيية االحتييياجييات / التحييديييات المترابطيية المرتبطيية بييالبنييية
المجتمعية."  مختلف المجموعاتالطبيعية، وكذلا من خالل إنشا  منصات لبنا  الثقة والتعاون بين 

عالمي علىو"بالتعاون مع الحكومة، وافقت منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية  خطة  ال
ية إلنشييييا  مواقع العرض التجريبي مدخالت تقن األغذية والزراعةالعمل المشييييتركة، وتقدم منظمة 

بشييييأن الري بالتنقي ، وتوزيع المياه وقياسييييها، وأدوات قيا  المياه عن بعد. ويقدم برنامج األغذية 
لصالح المستنيدين  األغذية والزراعةالعالمي التدريب العملي على مواقع العرض التجريبي لمنظمة 

 منه. 
 
الدولي للتنمية الزراعية وهيئة األمم المتحدة  والصندولوالزراعة وتصدت منظمة األغذية  -21

ية،  العيالمي بنجياحللمرأة وبرنيامج األغيذيية  للتحيدييات المتعيددة األبعياد التي تواجههيا المرأة الرين
اسييييييتنادا إلى مزايا وخبرات هذه الوكاالت التي تكمل تدخالت بعضييييييها البعض في إطار البرنامج 

 JPالمحرز نحو تحقيق التمكين االقتصييييييادي للمرأة الرينية " ) المشييييييتري "تسييييييريع وتيرة التقدم
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RWEE تحقيق من أجل (. ويوفر البرنامج المشييييييتري منصيييييية للوكاالت األربع للجمع بين الموارد
 هدف مشتري من خالل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والدرو  المستنادة.

 
دم المحرز نحو تحقيق التمكين االقتصييادي وفي إطار البرنامج المشييتري لتسييريع وتيرة التق -22

من  27 738ل( وارج 1 006امرأة و 7 150مسييتنيد ا )منهم  8 156للمرأة الرينية، يتم دعم ما مجموعه 
السييخية مقاطعات )أوش وجالل آباد وباتكن ونارين وشييوي( بنضييل المسيياهمة  5أفراد األسيير في 

النرويج والسويد. واستناد المشاركون في المشروع من تدخالت برنامج األغذية العالمي  لحكومتي
التي شيييملت أنشيييطة التدريب مثل  "الغذا  مقابل التدريب"المبتكرة للمسييياعدة الغذائية، مثل طريقة 

عية تخطي  األعمال، والتثقيف بشأن األمور المالية، وتطوير سلسلة القيمة، وتنظيم المشاريع والتو
معدات صيييغيرة من خالل تجهيزها بمجموعات مختارة التغذوية. كما يدعم برنامج األغذية العالمي 

األغذية ومعالجة النوائض الزراعية من أجل تقليل خسييييييائر الحصيييييياد. تزود منظمة  لتوليد الدخل
ثة المتقدمة والمدوالزراعة  يات الزراعية الحدي بالمعرفة والمهارات في التقن خالت المسييييييتنيدين 

ا  حظيالزراعية )البذور والمعدات(. و دعم هيئة األمم المتحدة للمرأة لتعزيز بالمسييييييتنيدون أيضيييييي 
 الزراعية علىالقيادة النسييييائية والمشيييياركة السييييياسييييية وكذلا منهجيات الصييييندول الدولي للتنمية 

( وتعلم GALS( مثل نظام تعلُّم العمل بشييأن القضييايا الجنسييانية )HHMs) مسييتوى األسييرة المعيشييية
(، والتي تشييييجع على التغيير على مسييييتوى األسييييرة من BALIاألعمال التجارية من أجل االبتكار )

خالل إعادة النظر في األعراف والمواقف والسييلوكيات االجتماعية الضييارة وتحسييين العالقات بين 
خطة التنمية الجنسين داخل األسرة. وسل  تقييم حدي  الضو  على مساهمة البرنامج المشتري في 

: القضيييييا  على 1والعديد من أهداف التنمية المسيييييتدامة، بما في ذلا الهدف  2030المسيييييتدامة لعام 
: العمل الالئق 8الهدف و: المساواة بين الجنسين؛ 5الهدف و: القضا  على الجوع؛ 2الهدف والنقر؛ 

 : عقد الشراكات لتحقيق األهداف. 17الهدف وونمو االقتصاد؛ 
 
وتواصيييل منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيسيييف وهيئة األمم  -23

المتحدة للمرأة وبرنامج األغذية العالمي تننيذ مشييروع "التعاون عبر الحدود من أجل السييالم والتنمية 
وحيد الذي المسييييتدامة" الممول من صييييندول بنا  السييييالم التابع ل مم المتحدة. وهذا هو المشييييروع ال

يعزز جهود خمس وكاالت مختلنة تابعة ل مم المتحدة على كل جانب من الحدود، حي  تسييييتخدم كل 
 وكالة ميزتها النسبية في تحقيق نتائج للسالم والتنمية المستدامة في المجتمعات عبر الحدود. 

 
الوجبيات وتعميل منظمية األغيذيية والزراعية وبرنيامج األغيذيية العيالمي في إطيار برنيامج  -24

للحكومة، بما في ذلا وزارة التعليم والعلوم ووزارة الزراعة  متخصييصييةالمدرسييية لتقديم مشييورة 
ويشمل ذلا استخدام  البرنامج. لوائحقواعد ووصناعة األغذية وتحسينها، من أجل مراجعة وتيسير 

للزراعة من أجل لتحسين تغذية المدار  واالستنادة من األراضي المدرسية  ااألغذية المنتجة محلي  
 إفادة المدار .

 
وبرنامج األغذية العالمي  يونيسف، قدمت منظمة األغذية والزراعة وال2019وفي مايو/أيار  -25

المنتدى الوطني ل من  عقدتلوزارة الزراعة وصيييناعة األغذية وتحسيييينها و يينالخبرة والدعم النن
عامة بشييأن البرنامج الوطني ل من المشيياورات الالذي تضييمن الجولة األخيرة من  الغذائي والتغذية
 (. 2023-2018الغذائي والتغذية )

 
من ج األغذية العالمي بدعم الحكومة واليونيسييييييف وبرنام منظمة األغذية والزراعةوتقوم  -26
انتظار موافقة بصييييياغة وإنشييييا  نظام فعال للرصييييد والتقييم لبرنامج األمن الغذائي والتغذية،  أجل

الحكومة. وسيييحدد نظام الرصييد والتقييم خطة الرصييد والتقييم واألدوات واألسيياليب، باإلضييافة إلى 
 ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة.  مقاصدضمان الرواب  بين كينية تقدم األنشطة مع 
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 الو
 
عام  -27 ناهم 2016في  مذكرة ت عالمي  ية ال عة وبرنامج األغذ ية والزرا ، وقعت منظمة األغذ

لتعزيز التعاون في مجاالت مثل التغذية والزراعة المراعية للتغذية والحد من مخاطر الكوارث 
وبرنامج األغذية العالمي  منظمة األغذية والزراعةوتطوير البنية التحتية المجتمعية. كما شييييياركت 

ة األمن الغذائي والتغذية وعملت بشييكل وثيق في مجال التصييدي للنيضييانات في في رئاسيية مجموع
. وكجز  من هذا العمل، تتعاون منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي 2018/2019

على تصميم وتننيذ استراتيجيات االستجابة للمجموعة، وعلى تطوير أدوات مثل تقييم احتياجات ما 
 (، مع التزام وتعاون كبيرين من مختلف الوزارات والوكاالت واإلدارات.PDNAبعد الكوارث )

 
ا على برنامج  -28 ع  عالمي م ية ال ية الزراعية وبرنامج األغذ لدولي للتنم ندول ا ويعمل الصيييييي

( الممول من AFN / SSFSNالزراعة من أجل التغذية / الدعم االستراتيجي ل من الغذائي والتغذية )
( والذي يسياعد برنامج األغذية العالمي بموجبه GAFSPالعالمي للزراعة واألمن الغذائي )البرنامج 

على صييييييياغة خط  تنمية القرى، ويوفر الصييييييندول الدولي للتنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة 
بات تمويل الخط  التي أقرتها حكومة المقاطعة. ولدى منظمة األغذية والزراعة  غا الزراعة وال

 UTF / LAO / 020 -ار مع برنامج األغذية العالمي والصندول الدولي للتنمية الزراعية مشروع ج

/ LAO -  .المساعدة الننية للدعم االستراتيجي لمشروع األمن الغذائي والتغذية 
 
عالمي  -29 ية ال نامج األغذ يذي لبر مدير التنن عة وال ية والزرا عام لمنظمة األغذ مدير ال قام ال و

والمدير اإلقليمي النرعي لمنطقة آسيييييييا والمحي  الهادئ في الصييييييندول الدولي للتنمية الزراعية 
. والتقى ممثلو الوكيياالت خالل 2019بزيييارة جمهورييية الو الييديمقراطييية الشييييييعبييية في مييايو/أيييار 

الخارجية والزراعة. كما  وزيريارتهم برئيس وزرا  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية وكذلا زي
( حوالي AFNد حي  يسييتنيد من برنامج الزراعة من أجل التغذية )زاروا المنطقة الشييمالية من البال

قرية في أربع مقاطعات شييمالية باإلضييافة إلى برنامج مدرسييي يقدم وجبات  400أسييرة في  21 000
ا  يعدّ وصييييييحية ل طنال ويشييييييجع اإلنتاج الغذائي المحلي.  برنامج الزراعة من أجل التغذية برنامج 

-2016وخطة العمل  2025من اسييتراتيجية الحكومة الوطنية للتغذية حتى عام  رئيسييي ا ألنه يدعم كال  
 .امساهمة في الحد من النقر المدقع وسو  التغذية في المجتمعات األكثر فقر  بهدف ال 2020
 
لدولي للتنمية الزراعية بزيارة متابعة في يوليو/تموز  -30 ندول ا إلى  2019وقام رئيس الصيييييي

عة  ية والزرا مدرا  قطريون من منظمة األغذ قه  ية. وقد راف لديمقراطية الشييييييعب جمهورية الو ا
المي والمنسييييق المقيم ل مم المتحدة لمراقبة التقدم المحرز في برنامج الزراعة وبرنامج األغذية الع

التكيف مع تغير المناخ  المرتبطة بصيييلةمن أجل التغذية ومناقشييية التحديات الرئيسيييية والسيييياسيييات 
واألمن الغذائي مع رئيس الوزرا  والمسؤولين الحكوميين. كما أجرى مشاورات مع الوكاالت التي 

 بشأن البرمجة المشتركة للتغذية وتغير المناخ.في التنمية شركا  اآلخرين التوجد مقارها في روما و
 
(، FNMLالتغذية ورواب  السييييييول )ألمن الغذائي ومن أجل اجنوب الو للوفي إطار برنامج  -31

أقام الصييييييندول الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي شييييييراكة لبنا  قدرة المجتمع على 
الصييييمود من خالل إنشييييا  أصييييول إنتاجية وتنمية سييييبل العيش المسييييتدامة. ووافقت منظمة األغذية 

اعدة التقنية للمشيييروع الذي تم تمويله والزراعة والصيييندول الدولي للتنمية الزراعية على دعم المسييي
من الصيييندول الدولي للتنمية الزراعية بشيييأن الشيييراكة في الري وتسيييويق زراعة أصيييحاب  امؤخر  

(. وسييتعزز المسيياعدة التقنية االبتكارات للتكيف مع المناخ في الزراعة PICSAالحيازات الصييغيرة )
 في المرتنعات في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية.
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سيا واألمم  -32 ا، كجز  من الخطة االستراتيجية المشتركة بين رابطة أمم جنوب شرل آ وأخير 
، تعمييل منظميية األغييذييية والزراعيية ومنظميية العمييل الييدولييية 2020-2016المتحييدة إلدارة الكوارث 

ومنظومة األمم المتحدة في مجال الحد من أخطار الكوارث وبرنامج األغذية العالمي  يونيسييييييفوال
ى تعزيز قدرة الدول األعضيييييا  في رابطة أمم جنوب شيييييرل آسييييييا على تطوير أنظمة الحماية عل

االجتماعية الواعية بالمخاطر والمسييتجيبة للصييدمات من أجل تعزيز القدرة على الصييمود. ويهدف 
المشيييروع إلى تعزيز قدرة الدول األعضيييا  في رابطة أمم جنوب شيييرل آسييييا على تصيييميم وتننيذ 

ة االجتماعية الواعية بالمخاطر والمسييتجيبة للصييدمات للحد من مواطن الضييعف لدى أنظمة الحماي
السييييكان المعرضييييين للخطر، وتعزيز قدرتهم على االسييييتجابة للصييييدمات والتعافي منها، وبالتالي 
تعزيز قدرة األسر المعيشية على الصمود لتخنيف آثار الصدمات وتحسين التأهب ألزمات أخرى. 

 .2019حالة في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ونشر التقرير في مايو/أيار وقد أجريت دراسة 
 
المشييياريع التي تتعاون في إطارها الوكاالت الثالث تتناسيييب مع الشيييراكات التي تعزز  إنّ و -33

قوة كل وكالة. وعلى سيييبيل المثال، عند العمل مع مكتب إحصيييا ات الو بشيييأن مسيييح مصيييروفات 
واسييييتهالي الو، دعم برنامج األغذية العالمي إدراج نماذج لدرجة اسييييتهالي األغذية، بينما ركزت 

والزراعة على مقيا  المعاناة من انعدام األمن الغذائي. وخالل التصدي للنيضانات  منظمة األغذية
ندول  ، تلقى برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة تمويال  2018/2019في  من الصيييييي

المركزي لمواجهة الطوارئ، حي  قدم برنامج األغذية العالمي مبالغ نقدية غير مشييييروطة وقدمت 
قسائم للمدخالت الزراعية. وفي إطار مشروع الزراعة من أجل التغذية،  غذية والزراعةاألمنظمة 

يركز برنامج األغذية العالمي على التخطي  المراعي للتغذية، بينما يعمل الصيييندول الدولي للتنمية 
 الزراعية مع وزارة الزراعة والغابات على تمويل المشاريع. 

 
االختالفات في كينية تعاون الوكاالت التي توجد مقارها في روما مع الحكومة  تنطويو -34

تحديات. ويعتمد كل من الصييييندول الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة على على 
المشيياريع، وبالتالي فإن مذكرات التناهم الخاصيية بهما جامدة نسييبي ا مع نظير حكومي واحد وأقل 

التغييرات التشيييغيلية. ولم يعد للصيييندول وجود قطري )هناي اسيييتشييياري وطني  حي  مرونة من
دولي د(. وهذا يمثل تحدي ا من حي  الحاجة إلى االعتماد على موظني الصندول الواحد داخل البال

 الخارج. في للتنمية الزراعية المقيمين 
 

 لبنان
 
في لبنان، تعمل الوكاالت التي توجد مقارها في روما حالي ا على مزيد من التعاون الهيكلي  -35

والبد  في برمجة مشيييتركة في مجاالت القدرة  واسيييتكمال خبرات الوكاالت المعنيةلضيييمان التآزر 
 على الصمود وسبل المعيشة الزراعية لدعم األمن الغذائي لالجئين واألسر اللبنانية الضعينة.

 
الذي جرت الموافقة عليه مؤخرا بشيييأن الوكاالت الثالث بتننيذ البرنامج المشيييتري وسيييتقوم  -36

ئماني للبنان واألردن، خالل العامين الممول من االتحاد األوروبي والصندول االست "مدد"صندول 
تحسييين المقبلين. وسيييدعم البرنامج الالجئين والمجتمعات المضييينة في تعزيز اإلنتاجية الزراعية و

دخل المزارعين وخلق فرص العمل وتعزيز آليات الحماية االجتماعية. وسييييييتسييييييتهدف الوكاالت 
تعمل على إعداد قائمة مشتركة من المستنيدين كأسا  للتدخالت سالثالث ننس المواقع الجغرافية و

ا. ويمكن أن يكون  هذا التعاون التكميلية، بنا   على معايير الضعف واالستهداف المتنق عليها عموم 
الرسييمي األول المشييتري بين الوكاالت الثالث أسييا  التعاون في المسييتقبل وتعبئة الموارد لتوسيييع 

 نطال األنشطة الناجحة مع ا.
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وتتعاون منظمة األغذية والزراعة والصييييييندول الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية  -37
المجاالت التقنية كجز  من برنامج سييبل  العالمي بشييكل وثيق على أسييا  مخصييص في العديد من

لغابات، كان برنامج األغذية العالمي ينسق مع منظمة األغذية والزراعة لدعم إلى االعيش. وبالنسبة 
، 2020-2019. وفي النترة 2025مليون شييييييجرة بحلول عييام  40وزارة الزراعيية في تحقيق هييدف 

المي بشيييييكل مشيييييتري على تننيذ مشيييييروع سيييييتعمل منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية الع
( اليذي يموليه مرفق SALMA"التكييف اليذكي للمنياظر الطبيعيية الحرجيية في المنياطق الجبليية" )

ا. وكجز  من مشييييييروع التكييف الذكي للمناظر  ي  البيئة العالمية من خالل اتنال يتم وضييييييعه حال
الت والتحويالت النقدية للمشييياركين، الطبيعية الحرجية في المناطق الجبلية، سييييقدم البرنامج الشيييت

بينما سيييييتدعم منظمة األغذية والزراعة تحديد الموقع وتقديم الدعم التقني في مجال الزرع ومراقبة 
ما يتعلق بتصميم شبكات الري وتننيذها، يعمل البرنامج بالتنسيق الوثيق  الشركا  المتعاونين. وفي

أنشيييأها مشيييروع تعزيز القدرات التكينية للمجتمعات مع وحدة التنسييييق داخل وزارة الزراعة، التي 
( )الزراعة الذكية مناخيا: تعزيز القدرات التكينية للمجتمعات الرينية في AgriCalالرينية في لبنان )

 .الذي يموله الصندول الدولي للتنمية الزراعية لبنان(
 
في العديد من المبادرات  اوبرنامج األغذية العالمي أيض   منظمة األغذية والزراعةوشاركت  -38

المشيييييتركة لتعبئة الموارد، مثل برنامج تنمية القطاعات اإلنتاجية، وهو برنامج مشيييييتري وضيييييعه 
برنامج األغذية العالمي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة 

. يونيسفوهيئة األمم المتحدة للمرأة والاإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( 
لعمل لوالهدف العام لبرنامج تنمية القطاعات اإلنتاجية هو دعم النرص االقتصييييييادية وخلق فرص 

في قطاعي التصيينيع )األغذية الزراعية( والزراعة مع التركيز بشييكل خاص على تشييغيل الشييباب 
لع الوكاالت بشييكل مشييتري لجذب اهتمام والتمكين االقتصييادي للمرأة في المناطق المحرومة. وتتط
إلى هذه االسييييييتراتيجية، ق دمت مذكرة  االمانحين لتمويل هذا البرنامج المتعدد السيييييينوات. واسييييييتناد  

مناهيمية مشييتركة بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي واليونيدو ومنظمة العمل 
 ل من البشري. الدولية إلى الصندول االستئماني

 
ويسييييياهم تعاون الوكاالت التي توجد في مقارها في روما في اسيييييتراتيجية وزارة الزراعة  -39

؛ والخطة االسيييييتراتيجية (3RPs)؛ وبرنامج القدرة على الصيييييمود واالسيييييتجابة 2019 - 2015للنترة 
اعة؛ واإلطار القطرية لبرنامج األغذية العالمي، واإلطار االسييييييتراتيجي لمنظمة األغذية والزر

( واالستراتيجيات والسياسات الوطنية 2025-2016االستراتيجي للصندول الدولي للتنمية الزراعية )
الممول من االتحاد األوروبي /  "مدد"للحماية االجتماعية. وتسييييياهم الشيييييراكة في إطار صيييييندول 

من أهداف التنمية المسييتدامة، "القضييا   2الصييندول االسييتئماني في المقام األول في تحقيق الهدف 
من  5على الجوع، وتحقيق األمن الغذائي وتحسيييييين التغذية وتعزيز الزراعة المسيييييتدامة" والهدف 

أهداف التنمية المسييتدامة، "تحقيق المسيياواة بين الجنسييين وتمكين جميع النسييا  والنتيات"، وكذلا 
 لى النقر بجميع أشكاله في كل مكان".من أهداف التنمية المستدامة، "القضا  ع 1الهدف 

 
وتتمتع كل وكالة من الوكاالت بوالية محددة وطرل تشييييييغيلية حددت من خاللها نقاط القوة  -40

 الييييييييييييييييييييييييييييييييييخيييييييييييييييييييييييييييييييييياصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية بييييييييييييييييييييييييييييييييييهييييييييييييييييييييييييييييييييييا، 
بما في ذلا بنا  القدرة على الصييمود من أجل األمن الغذائي والتغذية على مسييتويات متعددة. وهذه 
 االخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات 

ا كبيرة لتعزيز قدرة ات جمع مع   ماوالطرل عندفي الواليات  والمجتمعات  األفراد واألسر، تتيح فرص 
 والييييييييييييييييييمييييييييييييييييييجييييييييييييييييييمييييييييييييييييييوعييييييييييييييييييات السييييييييييييييييييييييييكييييييييييييييييييانييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

، بما في ذلا العمل على النظم التي يعتمد عليها على الصيييييمود التي تعاني من انعدام األمن الغذائي
بنا  القدرة على األمن الغذائي. وينتج عن ذلا فوائد، حي  تعمل ن هج الوكاالت على تعزيز أعمال 

 الصمود من خالل تنوع الواليات واألدوات وبنا  الشراكة. 
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وتستلزم الشراكة بين عدة منظمات في إطار مشروع واحد أن تكون لها ننس الديناميكية أو  -41

العالقة مع المجموعات األخرى، مثل الحكومة أو المؤسسات المحلية. ولذلا، عيّنت كل وكالة جهة 
لمتابعة هذه المبادرات والتأكد من التعامل والتواصييييييل مع األطراف الثالثة بشييييييكل تنسيييييييق واحدة 

 مشتري.
 
ا صييييعب ا نسييييبي ا حي  أن كل  ويعدّ  -42 تنسيييييق نهج إعداد التقارير بين العديد من المنظمات أمر 

بات  لا المبيادئ التوجيهيية والمتطل لديهيا هيكلهيا الخياص ونظيام اإلبالغ الخياص بهيا وكذ منظمية 
منظمة األغذية  -ارمة من مقرها الرئيسييييييي. ولذلا، تم االتنال على تنويض وكالة واحدة الصييييييي

 "مدد"زمام المبادرة في إعداد التقارير حول المشييييييروع المرتقب لصييييييندول ب خذ ل -والزراعة 
 الممول من االتحاد األوروبي / الصندول االستئماني. 

 
ختلف المنظمات. ولذلا، يجب وضع خطة عمل م لدىوالقدرة على التننيذ ليست هي ننسها  -43

راسيييخة وعقد اجتماعات تنسييييق منتظمة. وفي لبنان، سيييوف يتم اسيييتخدام ترتيبات التننيذ المتعلقة 
بجز  الصندول الدولي للتنمية الزراعية في التمويل المشتري لمشروع اإلجرا ات المنسقة لإلنتاج 

توقيع اتنال قرض لهذا المشييييروع في يوليو/تموز  (، وتمHALEPPوالمعالجة المحسيييينة للماشييييية )
 مع الحكومة اللبنانية. 2019
 
وتطرح طبيعة المشيييياريع أيضييييا بعض التحديات. وسييييوا  كان المشييييروع يسييييتهدف البنية  -44

التغيرات الموسيييييمية بشيييييدة على عملية التننيذ وتضييييييف تؤثر التحتية الزراعية أو إعادة التحريج، 
 تعالج خطة العمل المشتركة ومصنوفة المخاطر هذه التحديات. تحديات على المشروع. و

 


