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 اجمللس
  اخلامسة والستون بعد املائةالدورة 

 2020 ديسمرب/كانون األول 4 – نوفمرب/تشرين الثاين 30

 مرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماتقرير 
 
 

 وجزم
 املعلومات عن حالة التقدم احملرز يف التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما.تقد ِّم هذه الوثيقة آخر 

بناءً على طلب األعضاء، مت تعزيز هيكل التقرير ليشمل القضااي االسرتاتيجية واإلجنازات امللموسة الناشئة عن التعاون و 
 بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما.

 جماالت التعاون األربعة يف ، ال سيما يفاليت تبذهلا توجد مقارها يف روما تعزيز جهود التعاونتواصل الوكاالت اليت و 
الوقت نفسه االلتزام املشرتك والعزم املستمر على القضاء  وتتقاسم يفوحتويل الُنظم الغذائية،  19-سياق جائحة كوفيد

 ية املستدامة.من أهداف التنم 2اجلوع وسوء التغذية من أجل حتقيق اهلدف  على

 من جانب االجتماع املشرتك بني جلنيت الربانمج واملالية واجمللس جراء املقرتح اختاذهاإل
إىل اإلحاطة علًما ابلتقرير املرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها  انمدعو  واجمللس إن االجتماع املشرتك

 .وتقدمي التوجيهات حسب االقتضاء يف روما

 توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:ميكن 
 Marcela Villarreal السيدة

 مديرة ُشعبة الشراكات والتنسيق مع األمم املتحدة
 52346 06570 39+الهاتف: 

 Marcela.Villarreal@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 

  

http://www.fao.org/
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 ونطاق نشاط الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما قدمةامل - أوالا 

 والغرض اللمحة العامة -ألف

واجمللساااني  منظمة األغذية والزراعةأثناء اجتماعات جملس  2019طلب األعضااااء خالل الفاااال األخا من عام  -1
املساااااااااااائ  الرتكيز على "تعزيز اإلبالغ من أجال التنفياذيني للااااااااااااااانادوق الادوة للتنمياة الزراعياة وبر م  األغاذياة العااملي 

االسااااااااارتاتيوية والدروة املساااااااااتشادة والتثدات الناااااااااااسة والتافعات واإلةااات امللموساااااااااة واملناف  املالية املن ثقة 
أوجه "جماالت التعاون اليت تفضاااااااااااااي إىل يف  اذلك حتديدً  ومت اقرتاح. وكاالت اليت توجد مقارها يف روما"بني الالتعاون  عن

والااااندوق الدوة  منظمة األغذية والزراعةويف هذا الساااياق، أعدت  ."على املسااتوا القطر للتآزر والتكامل، ال سااايما 
يف ساااااااااااياقات  اللتنمية الزراعية وبر م  األغذية العاملي، هذا التقرير املرحلي. وُيربز التقرير كيفية عمل الوكاالت الثالث معً 

دراسااااااااااااااات حالة، باالت اساااااااااااااارتاتيجية. عالوة على ذلك، ُيسااااااااااااااتكمل حتليل العمل عة جمويعرض التعاون يف أربحمددة 
اجملاالت عن العاملي و على املساااااااااتو  التعاون معلومات عن كمية للتعاون على املساااااااااتويني القيري واإلقليمي، و  تقديراتو 

 اخلدمات املؤسسية.  واالشرتاك يف توفااملواضيعية، 
، مما أثر على اجملتمعات واالقتاااااااااادات 19-مساااااااابوقة جراء تفشااااااااي جائحة كوفيدأزمة غا  2020وشااااااااهد عام  -2
األولوايت الرباجمية والتشغيلية يف الوقت نفسه إىل حتويل و  الاميم وأد  إىل زايدة الفقر وعدم املساواة على نياق عاملي يف

خاص يعانون ابلفعل من اجلوع وساااااااااااااوء وكان مئات املاليني من األشااااااااااااا للتعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما.
ساالا األزمة الضااوء حالة طوارئ غذائية عاملية ما مل تُتخذ إجراءات فورية. وت تظهروميكن أن  ،التغذية قبل تفشااي الفاو 

االساااتجابة تاالت اليوارئ  من األعمال اليت تشااامل ايغيي طيفً والذي  على األمهية امللحة للتعاون بني الوكاالت الثالث
لضااارورة حتمية مزدوجة تتمثل يف االساااتجابة  ااألنشاااية اإلنساااانية واإل ائية. وتساااتجيب الوكاالت الثالث معً و  اااادماتوال

هتيئ على الااامود و  قدرهتم بناءالعاجلة الحتياجات األمن الغذائي ومساااعدة اتكومات والسااكان يف الوقت نفسااه على 
 أفضل. مستقبالً هلم 

تحويل الُنظم الغذائية. لالساااااااااياق، تواصااااااااال الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما تعزيز جهودها التعاونية ويف هذا  -3
تكوين شااراكات مع العديد ب على أن يكون ذلك ماااحوابً وُتدرك الوكاالت الثالث ضاارورة األخذ بنه  شااامل ومنهجي، 

ألسااباا اجلذرية للجوع وسااوء التغذية. وبمع بني من أصااحاا املااالحة، وإجراء اسااتثمارات ابتكارية، من أجل معاجلة ا
من أهداف التنمية املساااااااااتدامة، وينااااااااااب التعاون بينها  2الوكاالت الثالث التزام مشااااااااارتك وتااااااااااميم على حتقيق اهلدف 
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ون ( التعا3( التعاون على املساااااتويني القيري واإلقليمي؛  2العاملي؛  على املساااااتو  ( التعاون 1أربع ركائز رئيساااااية:   على
  1( االشرتاك يف توفا اخلدمات املؤسسية.4عية؛  يعلى مستو  اجملاالت املواض

 ما يلي الوالايت املتكاملة للوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما:  ويف -4
، الفنية، وكذلك السياسات املستندة إىل األدلة واملشورة تالبيا ت والتحليال منظمة األغذية والزراعةتوف ِّر  (أ 

ري جمموعة واسااااعة من أنشااااية دعم جتوتدعم اتوار وبناء الشااااراكات على أسااااا  االحتياجات القيرية؛ و 
 االستثمار؛ وصياغة املعاهدات واملعايا والاكوك املعيارية من خالل أجهزهتا اتكومية الدولية. 

ؤساااساااة املالية الدولية وكالة متخااااااااة من وكاالت األمم املتحدة واملهو الااااندوق الدوة للتنمية الزراعية  (ا 
الوحيدة بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما. ويوف ِّر أدوات اسااااااااااتثمارية للحكومات وسااااااااااائر شااااااااااركاء 
التنمية يف شاااكل قروض ومِّنص ةااااااااة لزراعة اتيازات الااااغاة، وحتقيق حتول شاااامل يف املناطق الريفية. 

 لدان على اتد من الفقر الريفي.من أجل مساعدة الب شورة السياساتيةامل كما أنه يقدم
مكر سااااااااة إلنقاذ األرواح وتغيا حياة النا ، وتقدمي املساااااااااعدة منظمة إنسااااااااانية هو ر م  األغذية العاملي  (ج 

الغذائية يف حاالت اليوارئ، والعمل مع اجملتمعات احمللية لتحسااااااااااني التغذية وبناء القدرة على الااااااااااامود. 
املسااااااااااااعدة اإل ائية، ، و يف حاالت اليوارئ واإلغاثة وإعادة التأهيلوترك ز جهود الرب م  على املسااااااااااااعدة 

، مبا يف ذلك ا خدمات للمجتمع اإلنسااااين بكاملهويقدم بر م  األغذية العاملي أيضاااً  .والعمليات اخلاصاااة
  النقل اجلوي للمسافرين عن طريق دائرة األمم املتحدة خلدمات النقل اجلوي للمساعدة اإلنسانية.

يف سياق تنفيذ إصالح األمم املتحدة. ويعين ذلك تعاوهنا الوثيق عرب أفرقة األمم  االوكاالت الثالث مجيعً وتتعاون  -5
على النحو الذي يدعو  2030خطة عام املتحدة القيرية حتت قيادة املنسااق املقيم لضاامان حتسااني املواءمة القيرية وحتقيق 

  عقد األمم املتثدة للعم .إليه 
، مع مراعاة جوانب تكاملها أكثر من مواطن التشااابه بينهامن االسااتفادة  ابتاجة إىلالوكاالت الثالث  وتعرتف -6

، واجملاالت 2030حتقيق خية عام يف اجملاالت اليت تضاااايف فيها الُنه  التعاونية واجلهود اجلماعية قيمة إىل اجلهود الوطنية 
دون ابلعمل املشااااااااااااارتك. وُيشاااااااااااااكل التعاون وسااااااااااااايلة لتحقيق غاية املرتبية  اليت ُتربر فيها فوائد التعاون تكاليف املعامالت

 غاية يف حد ذاته.  يكون أن
 اهليكل -ابء 

 2020حولت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما نياقها وهنجها حنو تقرير عام بناء على طلب األعضاااااااااااااااء،  -7
 - 2ةترب األمم املتحدة للمعارف والتغيا املؤسسيبدعم من  -بعده. وأطلقت جهات االتاال يف الوكاالت الثالث  وما

من أصاااااحاا املاااااالحة  40اساااااتقاااااااءات على املساااااتوايت القيرية واإلقليمية واملؤساااااساااااية، وأجرت مقابالت مع حواة 

                                                           
واليت التزمت فيها هذه الوكاالت ابلعمل  2018حتدد الركائز األربع يف مذكرة التفاهم للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، اليت مت التوقيع عليها يف عام   1

االلتزامات الرمسية العديدة املتخذة  ا منعلى حتقيق نتائ  مشرتكة ابالستناد إىل ميزاهتا املقارنة وأوجه التآزر يف ما بينها. وتعد مذكرة التفاهم هذه واحدً 
 للعمل اجلماعي والتعاوين.

ي أنشئ لتعزيز يشكل ةترب األمم املتحدة للمعارف والتغيا املؤسسي جزًءا من معارف القيادة واإلدارة التابع لكلية موظفي منظومة األمم املتحدة الذ  2
 .ثقافة التغيا واالبتكار على نياق منظومة األمم املتحدة
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وأجرت  3للتعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما كالتقييم املشاااارت الرئيساااايني، وتشاااااورت مع فريق اإلدارة من أجل 
بيريقة . وكان اهلدف من ذلك مجع بيا ت كمية وبيا ت عن التااااااااااورات ودراساااااااااات اتالةتقارير لل اكتبيً م ااساااااااااتعراضاااااااااً 
 . 4إلثبات ما يتحقق من تغياات من سنة إىل أخر  يف املستقبلوإنشاء جمموعة من البيا ت األساسية منهجية، 

 روما يف الفرتة يفولذلك يركز هذا التقرير على املكو ت االسااااااااااااارتاتيجية للتعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها  -8
، مع تسااااااااااااليا الضااااااااااااوء على اإلجنازات والتحدايت اليت أثرت على التعاون 2020إىل يونيو/حزيران  2019من يوليو/متوز 

من ذلك  أو تقييم لألعمال اليت ُأجريت، ولكنه يؤكد بدالا وهو ليس وصاااا ااااام  املسااااتويني القيري والعاملي.  على
 ابل ياانت االستقصائية واملعلومات املؤسسية واملشاورات. االتعلم االسرتاتيوي اسرتاادا 

حملة عامة عن مبادئ التعاون، ويلخص أنشاااااااااية الوكاالت على املساااااااااتو  الوظيفي.  الشصااااااا  األول ويتضااااااااامن -9
التعاون على املسااااااااااتويني العاملي واملؤسااااااااااسااااااااااي، وحالة العمل  عن أنشاااااااااايةحملة عامة موضااااااااااوعية  الشصاااااااا  الثاينويعرض 

الدرو  املستفادة من التعاون، مبا يشمل عوامل التمكني اتامسة الشص  الثالث املستويني القيري واإلقليمي. ويربز  على
فيز اتوار البناء مع األعضاااااااء حول األولوايت للتعاون يف املسااااااتقبل بغرض حت امسااااااارً  الشصااااا  الراب والتحدايت، ويقرتح 

 االسرتاتيجية.
 توجد مقارها يف روما والتعاون بينهاحمتو  ونياق نشاط الوكاالت اليت  -جيم 

التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما على املساااااتوايت التنظيمية، ويف طرق الربجمة والساااااياقات  ميضاااااي -10
. ومن املهم اإلشاااااارة إىل أن فرص التعاون 2018ركائز التعاون املبي نة يف مذكرة التفاهم لعام اجلغرافية. ويساااااتفيد التقرير من 
 بادئ واألهداف التالية:املإىل  ستندتبني الوكاالت الثالث بب أن 

 من والايت الوكاالت الثالث؛الشراكات جزء ال يتجزأ  (أ 
 يد من التآزر والفعالية والكفاءة؛الشراكة ليس غاية يف حد ذاهتا، بل وسيلة لتحقيق مز  (ا 
 نه  استباقي إزاء التعلم من اخلربات املكتسبة يف الشراكات؛ب األخذ (ج 
 منظومة األمم املتحدة؛يتم التعاون يف سياق االتساق على نياق  (د 
 التعاون مدفوع ابلعمليات على املستو  القيري. (ه 

. الثالثابتضااااااااااااااور اجلغرايف للوكاالت  اكباً   اارتباطً  على املسااااااااااااااتو  القيري، يرتبا التعاون هذا الاااااااااااااااددويف  -11
اون الثالثي . ويرتبا التع1املشاااااااارتك على املسااااااااتو  القيري واسااااااااع النياق، على النحو املبني  يف الشااااااااكل اتضااااااااور  وإن
. قيرايً  امكتبً  44الذي ميتلك ما جمموعه  الدوة للتنمية الزراعية املسااااااااااااااتو  القيري يف جممله  ضااااااااااااااور الاااااااااااااااندوق على

 برام يف  االلذين يشااااارتكان معً  ومنظمة األغذية والزراعةضاااااور بر م  األغذية العاملي  فإن التعاون الثنائي مرهون  وابلتاة
يف املائة  90إىل درجة ما من التعاون يف حواة التقارير الاااااااااااااااادرة عن املكاتب القيرية يف امليدان  وتشااااااااااااااا. ابلدً  84يف 
ولكن التااداخاال على املسااااااااااااااتو  . اليت توجااد مقااارهااا يف رومااابوجود اثنتني أو أكثر من الوكاااالت  اليت تتميزالبلاادان  من

  لقيرية الفرعية.القيري قد ال يبني  اتضور املشرتك الفعلي من حيث املواقع ا
                                                           

 .2021ومن املتوقع االنتهاء منه  لول ديسمرب/كانون األول  2020بدأ التقييم املشرتك يف سبتمرب/أيلول   3
ن ترد يف امللحق ألف حملة عامة عن منهجية البحث واالستقااء. ويتضمن امللحق ابء معلومات تكميلية عن البيا ت على مستو  املقار، ويتضم  4

 وداعمة مرتبية ابلتعاون على املستو  القيري. امللحق جيم بيا ت إضافية
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 سب حضور الوكالة : النياق اجلغرايف لنشاط الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما 1الشكل  

 
 

يظهر  وافظ الربام ( وهو ما  ا قياسً إىل نياق التمويل وحجمه التقرييب على املستو  القيري  2الشكل  ويشا -12
تعبئة ل ةتلفة  اذج عمل وطرق ، متلك الوكاالت الثالث1اتضاااور اجلغرايف املبي نة يف الشاااكل  ق يفار الفو  أنه ابإلضاااافة إىل

وخيتلف حجم اتوافظ القيرية بشكل ملحوظ بني وكالة وأخر ، حيث تتواجد منظمة األغذية والزراعة أصوهلا األساسية. 
بينما يرك ز  ،املوظفني يف كل بلد على صعيدا لالستفادة من القدرات اتكومية مع وجود اختالفات كباة بلدً  146مثالً يف 

ومن  حية أخر ، يساااااااااااااتفيد ملوظفني. عدد أكرب من ا جودو بر م  األغذية العاملي على جمموعة أصاااااااااااااغر من البلدان مع 
 يف أقل من ناف هذه البلدان. هذا األخا تواجدرغم قروض الاندوق الدوة للتنمية الزراعية  ةحافظ ا منبلدً  93
 

 عدد وكاالت األمم املتثدة اليت توجد مقارها يف روما

 اخلريية من إعداد فريق اجلغرافيا املكانية التابع للمنظمة
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 2019: ملخص األنشية القيرية يف عام 2الشكل 

عدد ال لدان اليت يوجد فيها حضور  الوكالة
 للموظشني

 الربامج القطريةحافظة 
 (مليارات الدوالرات األمريكية)

 1.5 146 5منظمة األغذية والزراعة

 1.4 44 6الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

 87.5 790 برانمج األغذية العاملي

 
حدود  4الفقرة  ترسااامحيد ِّد أنواع التعاون املمكنة. وبينما  امهمً  عامالً  العملوُتشاااكل هذه االختالفات يف  اذج  -13

. ومع مرور الوقت، ازداد التشاااااابك فإن كل والية ليسااااات منفاااااالة متاًما عن األخر الوالايت التكاملية للوكاالت الثالث 
ها طرقميثل أنشية الربجمة وةتلف  امفاهيميً  اتفساً  3يف الشكل  (Venn"  فن"بني عمل الوكاالت الثالث. ويُقد ِّم ةيا 

التعاون ما يشاااااار إليه على أنه مهزة الوصااااال بني  انما يرسااااام نياق اتيز املشااااارك الذي غالبً بي ،الرئيساااااية املرتبية بكل وكالة
 اليويل األجل واملساعدة اإلنسانية.  اإل ائي

 هاطرقأو  : حملة عامة عن أنشية الربجمة الرئيسية3الشكل 
ويف حني أن التعااااون يف  -14

مسائل األغذية والزراعة يبدو يف ظاهره 
بذاته فإن كل وكالة  اوواضااااااااااااااحً  اطبيعيً 

تضاااااااااااااايف قدراهتا املميزة وعالقاهتا اليت 
ديد فرص وقيود العمل حتيف  اتؤدي دورً 

هذه القضااي مبزيد   ث. وسيجري امعً 
 الفاول التالية. من التعمق يف

  

                                                           
مليار دوالر أمريكي من القروض واملنص املقدمة من جانب املؤسسات املالية الدولية، ومن  5.7سامهت منظمة األغذية والزراعة يف تعبئة ما جمموعه   5

مليار دوالر أمريكي من الدعم الذي تقدمه  5.7مليار دوالر من أصل  1.3املشاريع القيرية للاندوق األخضر للمناخ ومرفق البيئة العاملية  وجاء مبلغ 
 منظمة األغذية والزراعة للمشاريع املمو لة من الاندوق الدوة للتنمية الزراعية(.

 ا.بلدً  93بلداً، إال أن حافظة براجمه تغيي  44ميلك الاندوق الدوة للتنمية الزراعية موظفني يف   6
 يشمل املكاتب القيرية واإلقليمية ومكاتب االتاال لرب م  األغذية العاملي، فضالً عن مراكز االمتياز التابعة هلا.  7
 .2019ميزانية اتافظة القيرية املبل غ عنها يف التقرير السنوي لرب م  األغذية العاملي لعام   8

منظمة األغذية 
والزراعة

وضع املعايا، واألدوات 
املعيارية، واملساعدة التقنية، 

والسياسات

اة إنقاذ األرواح، وتغيا حي
النا 

برانمج األغذية العاملي

الصندوق الدويل 
للتنمية الزراعية

االستثمارات، والسياسات، 
واملعرفة
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 2020-2019روما يف الشرتة توجد مقارها يف مالمح التعاون بني الوكاالت اليت أبرا  - ااثنيا 
 الركائز األرب مستوا  على

 مقدمة -دال 

الركائز األربع للتعاون. ويف هذا الفااااال، يناااااب تركيز  على مسااااتو حملة موجزة عن التعاون  الشصااا  الثاينيقد ِّم  -15
ميكن جتميعها ورصااااااااااااادها  اليت لبيا ت التعاون خا األساااااااااااااا ات املتغاة للتعاون وكذلك كياإلبالغ على رصاااااااااااااد الدينامي

القابلة للقيا  اليت ميكنها إثراء التخييا  املؤشااااااااااراتإىل اإلبالغ عن  عموًماذلك ويهدف ومقارنتها يف الساااااااااانوات املقبلة. 
، وتبادل املعرفة، وال تعكس هذه املؤشاارات النياق الكامل لشنشااية املضاايلع اا يف جمال تيوير السااياساااتاالساارتاتيجي. 

 والدعوة.
 6و 5 القساامانيعرض التعاون بينها، اليت توجد مقارها يف روما وإثبات عمق إىل تااااور عمل الوكاالت  اوساااعيً  -16
عزيز املسااااااااواة ت( 2 ؛ 19-( االساااااااتجابة جلائحة كوفيد1 وتشااااااامل دراساااااااات اتالة ما يلي: دراساااااااات حالة موجزة.  أربع
( االسرتاتيجيات واخليا القيرية املشرتكة 4 ( بناء القدرة على الامود يف منيقة الساحل؛ 3 اجلنسني ومتكني املرأة؛  بني

 للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما.
 حملة عامة عن أنشية التعاون على مستو  املقر -هاء 

 ةاإلحد  عشر  ةاملواضيعي يف سبع من الفئات باورة متزايدة الوكاالت الثالث تعمليف إطار التعاون املواضيعي،  -17
بعض الاااعوابت يف قيا  املد  الكامل  وعلى الرغم من(. 4 الشااكل  اكباة أو أكرب كثاً   تعاون عن مسااتوايت تفيداليت 

مليون دوالر أمريكي من أنشااااية  200تشاااامل حواة  4للتعاون، تشااااا التقديرات إىل أن اجملاالت املواضاااايعية يف الشااااكل 
 الربجمة على املستويني اإلقليمي والقيري. 
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 : ملخص ألبرز مالمص التعاون يف اجملاالت املواضيعية4الشكل 

 جمال التعاون ووصا املالمح ال اراة

تركيز حمور 
أهداف 
التنمية 

 سنة ال دء املستدامة

التغيعات عن 
 السنوات السابقة

العدد 
التقدير  
 لل لدان

قيمة املشاري  
املشرتكة ابلدوالر 

 األمريكي

األمم املتحدة اإلطارية  يف اتفاقية. دم  األمن الغذائي والزراعة يف املناقشات الدائرة حول تغار املناخ يف مؤمتر األطراف تغعر املناخ
 بشأن تغار املناخ واسرتاتيجية مرفق البيئة العاملية والدعم القيري

1،2 ، 6، 
12، 13 

 مليون 7.2 10-5 نفس املستو  2015

بشأن األمن الغذائي والتغذية والبيان  لشمم املتحدة إصدار بيان السياسات املشرتك املوجز لشمني العاماالستوابة جلائثة كوفيد. 
 الاادر يف اجتماع وزراء الزراعة جملموعة العشرين

 ال ينيبق ال ينيبق أكثر بدرجة كباة 2020 2  ،1

الزدايد تفشي اجلراد الاحراوي، والظواهر اجلوية املتيرفة، واإلنذار املبكر، وجلسات االستجابة املشرتكة حاالت الطوارئ. 
 اإلحاطة اإلعالمية جمللس األمن التابع لشمم املتحدة

1،  2 
العقد األول من 

 القرن املاضي
 مليو ً  50 30- 20 أكثر

الاندوق الدوة للتنمية الزراعية إىل اجملموعة  وانضمامقيادة اجملموعة ودعم خية االستجابة اإلنسانية.  جمموعة األمن الغذائي.
 2020العاملية املعنية ابألمن الغذائي يف عام 

 ال ينيبق 33 أكثر 2010 2

حنو  ، وتسريع التقدمبشأن الُنه  املفضية إىل حتول يف املنظور اجلنساين الرب جمني املشرتكنياملبادرات املتخذة يف  املنظور اجلنساين.
 يف الريفالتمكني االقتاادي للمرأة 

 مليو ً  30-25 10-5 نفس املستو  2014 5  ،2

  والقيري العاملي املستوينيالتغذية على  تنسيقلتعزيز “ هيئة األمم املتحدة للتغذية” تكوينالتغذية. 
 أكثر 2018 2

 أكثر من
60 

 ال ينيبق

. برام  الامود ذات األولوية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، والنيجر، والاومال؛ ودعم خية عمل القدرة على الصمود
 الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما بشأن منيقة الساحل

1،  2 2017 
 نفس املستو 

 مليون 100<  20-30

 اخلربة الفنية واالستثمار يف األغذية والزراعة، وبناء القدرات يف جمال التمويل الريفي التنمية الريشية.
1،  2 2005 

 نفس املستو 
 مليو ً  23 20-30

حتسني التغذية واألمن الغذائي لشطفال يف سن املدرسة، مبا يشمل إحداث حتول يف األداء يف سياق جائحة  التغذية املدرسية.
 19-كوفيد

 أكثر 2010 2  ،1
أكثر من 

10 
 مليون 1

للتعاون بني بلدان اجلنوا والتعاون الثالثي  مشرتكة إطالق أول مبادرة التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالفي.
الكسافا املدعم يف مجهورية الكونغو( وإعداد دليل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما لرصد وتقييم التعاون بني بلدان   دقيق

 اجلنوا والتعاون الثالثي

 مليون 0.5 1 أكثر 2017 17

. مبادرات عاملية يف إطار شبكة النهوض ابلشباا املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة، والتعاون يف تدريب شباا الريف الش اب
 على رايدة األعمال

 مليون 1.8 4- 1 أكثر احُتدَّد الحقً  8



CL 165/1 3Rev.1  9 

 

 يف ذلك، للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما اتريخ عريق من التعاون، مبا (5 الشااااااااااااكل  ويف سااااااااااااياق احملافل العاملية -18
االساااااتجابة تاالت اليوارئ، حيث بدأ وكذلك حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل، التعاون يف وضاااااع التقرير الرئيساااااي عن 

الدعوة  التعاون منذ حنو ثالثة عقود. وتعاونت الوكاالت الثالث منذ عهد أقرا يف جماالت أخر ، ال سيما اجلهود املشرتكة يف
 . 2021عام يف ، وكذلك االستعدادات ملؤمتر القمة بشأن الُنظم الغذائية -19والربجمة لالستجابة جلائحة كوفيد

 : ملخص ألبرز مالمص التعاون يف احملافل العاملية5الشكل 

 صا املالمح ال اراةو و جمال التعاون. 

تركيز أهداف 
 سنة ال دء التنمية املستدامة

التغيعات عن 
 السنوات السابقة

قيمة املشاري  
املشرتكة ابلدوالر 

 األمريكي

 الذي يشمل الدعم التقين واملاة جلنة األمن الغذائي العاملي.
املسامهات التقنية يف اخليوط التوجيهية اليوعية للجنة األمن الغذائي 

والتغذية، وتوصيات  النظم الغذائيةبشأن  ، مبا يف ذلكالعاملي
 السياسات بشأن اإليكولوجيا الزراعية واالبتكارات األخر 

 نفس املستو   2010 2، 1

دوالر  675 000
 ا(ا/عينيً  نقدً  أمريكي
 من كل وكالة سنوايً 

مذكرة مفاهيمية إلقامة اجمللس الرقمي الدويل لألغذية والزراعة. 
منتد  شامل يسدي املشورة إىل اتكومات واجلهات الفاعلة األخر  

 للمساعدة على تسخا فرص التحول الرقمي

 ال ينيبق نفس املستو   2020 2، 1

تقرير رئيسي يقد ِّم توقعات حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل. 
تؤكد أن العامل ال ميضي يف املسار الاحيص حنو حتقيق القضاء التام 

وأن اتالة تزداد تدهورًا بسبب آاثر  2030على اجلوع  لول عام 
 19-جائحة كوفيد

 ال ينيبق نفس املستو  1999 2، 1

 "اإلجراءات املعجلة"يركز على  املنتدا السياسي الرفي  املستوا.
ومكر  ألثر جائحة كوفيد، وكذلك األحداث اجلانبية املتعلقة 
إبطالق تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل، وحتقيق اهلدف 

 من أهداف التنمية املستدامة  2

 ال ينيبق نفس املستو   2013 2، 1

تقوم األمانة إبعداد منتجات  عقد األمم املتثدة للزراعة األسرية.
عاملية لتقدمي الدعم التقين إىل عقد األمم املتحدة للزراعية األسرية على 

خية عمل  100، مبا يشمل خية لوضع املستو  اإلقليمي/الوطين
 وطنية

 ال ينيبق أكثر  2019 2، 1

دعم مبعوث األمم  مؤمتر القمة العاملي بشان الُنظم الغذائية.
والوكالة الرئيسية التابعة لشمم  ،وأمانة مؤمتر قمة الُنظم الغذائية ،املتحدة
 مسارات عمل  5من بني  3 يف ما خيصاملتحدة 

 ال ينيبق أكثر بدرجة كباة  2019 13، 12، 8، 2، 1

أطلقها االحتاد األورويب، الش كة العاملية ملكافثة األامات الغذائية. 
، وبر م  األغذية العاملي، ملعاجلة األزمات ومنظمة األغذية والزراعة

للحد من مواطن اهلشاشة، وإدارة و املمتدة والكوارث املتكررة، 
املخاطر، من خالل سد الفجوة بني الشركاء يف التنمية والعمل 

 . التقرير العاملي السنوي حول األزمات الغذائيةاإلنساين

 ال ينيبق أكثر بدرجة كباة 2016 2، 1
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 19-حالة: االستوابة جلائثة كوفيدراسة د -19
 ابألولوات االسرتاتيوية وربطهاحتديد املشكلة  -شووة المعاجلة 

أزمة صاااحية وإنساااانية هُتد ِّد األمن الغذائي والتغذية ملاليني األشاااخاص. وأدت اجلائحة إىل تعييل  19-مُتثل جائحة كوفيد
حالة طوارئ غذائية عاملية. والساابيل إىل معاجلة وقد تول د األسااعار،  ورفعت ،وتسااببت يف حاالت نقص ،سااالساال اإلمداد

 2021-2020أولوية اساااااارتاتيجية للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما للفرتة أي و  من أهداف التنمية املسااااااتدامة 2اهلدف 
 19-كوفيد  ملواجهةاخلية اإلنسااانية العاملية هو مضااافرة القو  على مسااتو  الوكاالت الثالث ملعاجلة القضااااي امليروحة يف 

 من خالل استجابة منسقة للجائحة.
 كيا؟  -النهج 
األمن الغذائي والتغذية، مكانة فريدة  يف جمالهتا وأعماهلا التكاملية والايالوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، بفضااال  حتتل  

على النظم  19-من دعم اتكومات يف االسااااااااااااتجابة للتأثاات الساااااااااااالبية االجتماعية واالقتاااااااااااااادية جلائحة كوفيدمتك نها 
 19-بشاااااااأن أثر جائحة كوفيد لشمني العام ساااااااياساااااااايال املوجزبزمام صاااااااياغة  اثالث معً . وأمساااااااكت الوكاالت الةالغذائي
  .األمن الغذائي والتغذية على

وتنفيذها على مجيع املسااتوايت األربعة  19-روما ألزمة جائحة كوفيديف الوكاالت اليت توجد مقارها ويتم تنساايق اسااتجابة 
( الربجمة 1  :املبيَّنة يف مذكرة التفاهم  املساااااااااااتوايت العاملية واملؤساااااااااااساااااااااااية واإلقليمية والقيرية(، وتركز على أربع ركائز، هي

 ( استمرارية العمل. 4 ( الدعوة وتبادل املعلومات؛ 3 ( الدعم السياساي والتحليلي؛ 2 والتخييا على املستو  القيري؛ 
 حتقيق ماذا؟ -النتائج 

تشااااااامل األمثلة على النتائ  امللموساااااااة نشااااااار مذكرة توجيهية للتخفيف من  ثاات اجلائحة على غذاء التالميذ وتغذيتهم، 
، وبر م  األغذية العاملي ومنظمة األمم املتحدة لليفولة  اليونيسيف( والزراعةمنظمة األغذية بني  امشرتكً  اوهي متثل جهدً 

ألزمات الغذائية من أجل مجع البيا ت عن األمن الغذائي كافحة اوإنشاء مرفق البيا ت العاملي يف إطار الشبكة العاملية مل
ياقات املعر ضااااااااااااااة للخير و  توجيه التخييا والربجمة املسااااااااااااااتندة إىل األدلة من أجل وحتليلها يف األزمات الغذائية والساااااااااااااا

 االستباقي. والعمل
لشثر مع الشااااااركاء سااااااامهت يف وضااااااع خيا  تالثالث تقييماويف جمال الدعم السااااااياساااااااي والتحليلي، أجرت الوكاالت 

 غذية والزراعةمنظمة األ، شاااركت اتاالسااتجابة االجتماعية واالقتاااادية. ومن بني البلدان األحد عشاار املشاامولة ابلتقييم
يف املائة من التقييمات. وقد ِّمت  64يف املائة، وشاااارك بر م  األغذية العاملي يف  91والااااندوق الدوة للتنمية الزراعية يف 

كجزء من تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل، وأشاااااارت   19-إساااااهامات مهمة أخر  بشاااااأن حتليل جائحة كوفيد
 مليون شخص.  132و 83مبا يرتاوح بني   قاي التغذيةد عدد األشخاص يف تقديراهتا إىل ازداي

https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf
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وضااع اساارتاتيجية للنهوض لالعمل مع أمانة مجاعة شاارق أفريقيا  ،ومن األنشااية اجلديرة ابملالحظة يف إطار مبادرات الدعوة
يف شرق أفريقيا يف مرحلة ما والامود من أجل مؤسسات األعمال الاغر  والاغاة واملتوسية يف قياع األغذية الزراعية 

 . 19-بعد كوفيد
 التثدات وعوام  التمكني والدروة املستشادة

كثا من   اسااااااااااااتمرار رالعامل، تعذاإلغالق املختلفة يف مجيع أحناء  وحاالتحاالت اإلصااااااااااااابة لالرتفاع املتواصاااااااااااال يف  انظرً 
أمام  امن قبل. ويف حني أن القيود املادية ُتشكل عائقً  اكما كان متوقعً   الثالثالوكاالت  اليت تضيلع اا يةنشية التعاوناأل

 اابتت أيضااااً وتكييفها اسااااتجابًة للسااااياق اتاة  شاااااريعاألنشااااية اليت كانت مقررة فإن اتاجة إىل إعادة هيكلة الربام  وامل
ث. واُُتذت هذه على رأ  أولوايت املكاتب القيرية. غا أن اجلائحة شااااكلت قوة دافعة جديدة ملبادرات الوكاالت الثال

 املبادرات يف إطار من التعاون الوثيق بني األفرقة على األرض داخل هذا السياق اجلديد. 
 ملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل امللحق ابء. 

 
 دراسة حالة: تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة -20

 االسرتاتيويةحتديد املشكلة وربطها ابألولوات  -شووة ال معاجلة
من حقوق اإلنسااان وُتسااهم بدور حموري يف حتسااني األمن الغذائي والتغذوي.  اأساااساايً  اُتشااكل املساااواة بني اجلنسااني حقً 

وينيبق ذلك باااافة خاصاااة على اجملتمعات احمللية الريفية الفقاة اليت ُتشاااكل فيها النسااااء نسااابة كباة من القوة العاملة اليت 
املرأة على التعليم وتنمية حاااول أدلة تثبت أن  ومثةيف املائة من العمالة الزراعية على نياق العامل.  43تسااتأثر مبا متوساايه 

من  مينحها قدرًا أكرب من اتمايةاملهارات واخلدمات واملدخالت اإلنتاجية وفرص العمل على قدم املساااااااااااااااواة مع الرجل 
 القضاء على الفقر. بدور أكرب يف سهم يالتمييز والعنف اجلنساين، وميكن أن 

 كيا؟  -النهج 
 ُتشارك الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف عدد من األنشية والشركات ملعاجلة املساواة بني اجلنسني.

تفضااااااااااااااي إىل حتول يف املنظور اجلنساااااااااااااااين  امن خالل اتفاق مِّنحة مع االحتاد األورويب، تُنفذ الوكاالت هُنجً  -1
النهج الربانمج املشااارتك بشاااان  2019. وبدأ يف عام ةاجلنسااااانية ومعاجلة تفاواتت القو أجل تغيا املعايا  من

من أهداف التنمية املساااااااتدامة  2ادف اإلساااااااهام يف حتقيق اهلدف اجلنسااااااين  حتول يف املنظور املشضاااااية  ى
املناطق الريفية. وعالوة على ذلك، يف طريق معاجلة األسباا اجلذرية لعدم املساواة بني اجلنسني، ال سيما  عن

هتدف املبادرة إىل دم  هُن  التحول اجلنساااااااين يف حوارات السااااااياسااااااات وتاااااااميم الربام  وتنفيذها ورصاااااادها 
 . 2022إىل عام  2019العمل يف الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما خالل الفرتة من عام  طرقوسائر 

شااااااراكة عريقة  "يف الريا حنو التمكني االقتصااااااد  للمرأةدم تساااااري  التق"بشاااااان الربانمج املشااااارتك ميثل  -2
وهيئة األمم املتحدة للمرأة. ويساااااااااتفيد هذا الرب م  من والية كل وكالة وميزهتا النسااااااااابية  الثالثالوكاالت  بني
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بل عيق النساااااء الريفيات وحقوقهن، مبا  وقوهتا املؤسااااسااااية لتحقيق حتسااااينات دائمة وعلى نياق أوسااااع يف سااااُ
وغواتيماال وقاغيزستان  ورواندا ، يُنفذ هذا الرب م  أنشية يف إثيوبيا2014يشمل النساء الشاابت. ومنذ عام 

( حتسااااااااااني األمن الغذائي والتغذوي؛ 1 رئيسااااااااااية هي: وليبااي ونيبال والنيجر. ويركز الرب م  على أربعة نوات  
( بيئة السياسات 4 ( تعزيز القيادة واملشاركة يف صنع القرار؛ 3 الدخل للحفاظ على ُسبل العيق؛  زايدة (2 

 . ةاجلنساني لالعتباراتاملراعية 
 حتقيق ماذا؟ -النتائج 
، وضاااااعت الوكاالت اليت توجد مقارها حتول يف املنظور اجلنساااااين الربانمج املشاااارتك بشااااان النهج املشضااااية  ىيف إطار 

نظرية تغيا لُنه  التحول اجلنسااين  يف ساياق األمن الغذائي والتغذية والزراعة املساتدامة( الختبارها مشاروع  اروما مؤخرً  يف
 اقرتاحاتممارسة جيدة بشأن هُن  التحول اجلنساين. ومت حتديد بلدان األعمال امليدانية، وبري وضع  15وخالصة  اميدانيً 

 .2021يف ميلع عام  ومالوي إكوادوريف مفالة، ومن املتوقع أن يبدأ التنفيذ 
امرأة  75 000 من أكثر إىل الربانمج املشااارتك بشاااان تساااري  التقدم حنو التمكني االقتصااااد  للمرأة يف الرياووصاااال 

أفراد أساااااارهن من خالل ساااااالساااااالة من التدخالت لدعم متكني املرأة. وتشاااااامل بعض النتائ  الرئيسااااااية  فرد من 384 000و
مليون دوالر  2.5يف املائة يف اإلنتاج الزراعي؛ وأكثر من  107حتققت حىت اآلن زايدة بلغت نسااااااااااابتها يف املتوساااااااااااا  اليت

يف املائة من منظمات  81ة النساء دور القيادة أو العمل مع نساء يف مناصب قيادية رئيسية يف أمريكي من املبيعات؛ وتو 
موظف حكومي  000 4امرأة يف مجاعات ادخار؛ واكتساااااااااا  000 16وتنظيم أكثر من املنتجني اتاصاااااااالة على الدعم؛ 

 ، وحقوق املرأة. ةاجلنساني اتلالعتبار على مهارات معززة يف تعميم املنظور اجلنساين، وامليزنة املراعية 
 التثدات وعوام  التمكني والدروة املستشادة

تتعاون أفرقة الشاااؤون اجلنساااانية يف الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما منذ أمد بعيد يف ةتلف اجملاالت، مثل العمليات، 
والدعوة، وحوار السااااياسااااات، وغاها، وُتشااااارك يف حلقات منتظمة لتبادل املعرفة، والدعم والتعلم بني األقران. وتظهر هنا 

يلية لد  الوكاالت الثالث وشااااركائها من األمم املتحدة كعامل متكيين واضااااص لتحسااااني الفروق يف الوالايت والُنه  التشااااغ
 نتائ  وُتشكل ميزة نسبية.ال

اآلن من أفرقة الشااااؤون اجلنسااااانية يف الوكاالت الثالث، من التعليقات النوعية املقدمة حىت  اوانيالقً  ،وابإلضااااافة إىل ذلك
لية( يف هُن  التحول اجلنساااااااااااااااين واهلياكل التحفيزية، مثل جوائز تعميم املنظور ابتت االسااااااااااااااتثمارات  الوقت واملوارد الرأمسا

اجلنساين، ُتشكل عوامل رئيسية حمر ِّكة يف اإلسهام يف تغيا التاورات الذهنية التنظيمية داخل الوكاالت. وأشارت األفرقة 
 إىل التحول املقبول يف جودة التدخالت وأثرها مع مرور الوقت.

املشااااااااااارتك لتساااااااااااريع التقدم حنو التمكني االقتااااااااااااادي للمرأة يف الريف  ي الرئيساااااااااااي الذي يواجهه الرب م ويكمن التحد
وارد لتوحيااد اآلاثر املتحققااة حىت اآلن وتكرارهااا املشااااااااااااااراكااات جاادياادة وتعبئااة  إمكااانيااة التنبؤ ابلتموياال. ويتعني  بناااء يف

 .امتكاملة أكثر تعمقً  اطويل األجل وجهودً  االتزامً تتيلب وتوسيعها ملعاجلة اتواجز اهليكلية والبنيوية اليت 
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 التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما على املستو  القيري -واو 

من مذكرة التفاهم العاملية  2صاااوره على املساااتو  القيري  الركيزة  الثالث يف أوضاااصيتجلى أثر التعاون بني الوكاالت  -21
، 2017يف السااااانوات األخاة. ويف عام ازداد التعاون بني الوكاالت بااااااورة كباة قد ( و مقارها يف رومابني الوكاالت اليت توجد 

برام  مشاااااارتكة من خالل العمل املشاااااارتك يف ، بينما نُفذت ابلدً  33تعاونت مجيع الوكاالت الثالث على املسااااااتو  القيري يف 
 6يُظهر الشااااااااكل  -. وتثبت ردود األفعال املسااااااااتخلاااااااااة من االسااااااااتقااااااااااءات حتقيق  و قوي ابلدً  60حواة  يف 2019عام 

لرب م  األغذية العاملي اليت مشلها  يف املائة من املكاتب القيرية 96مسااااااااااااااتوايت مماثلة أو مسااااااااااااااتوايت متزايدة من التعاون يف 
ة يف كثا من البلدان  وذلك يف جانب منه بسبب صعوابت على أنشية الربام  املقرر  اكباً   اوأثرت جائحة كوفيد  ثاً  9.املسص

من البلدان اليت يف املائة  44يف أكثر من  االوصول مع الشركاء وأصحاا املالحة(، ولكن التعاون ازداد يف الوقت نفسه فعليً 
 قامت ابإلبالغ. 

 : اجتاهات التعاون على املستو  القيري6الشكل  

 
يقل ال ملا  يوجد فيها حضااااااااااااااوريف املائة من البلدان اليت  80إىل قيام تعاون يف أكثر من  ويشااااااااااااااا املسااااااااااااااص القيري -22
ية للتعاون والعدد التقديري للمكاتب القيرية  7اثنتني من الوكاالت. ويعرض الشااااااااااااااكل  عن حملة عامة عن الفئات الرئيساااااااااااااا
أو أكثر من فئة من فئات التعاون ُتشاااااااارك يف فئتني تُنفذ أنشاااااااية يف كل فئة. وُتشاااااااا التقديرات إىل أن الوكاالت الثالث  اليت
ع يف التكامل العام 50 يف  . 10يف املائة من األنشية، مما يدل على  و مشج ِّ
 
 

                                                           
جهة اتاال على مستو  املكاتب القيرية. ويف السنوات املقبلة، ستستكمل  45تمدة من مسص إن بيا ت عملية املسص املشار إليها يف هذا القسم مس  9

 منظمة األغذية والزراعة والاندوق الدوة للتنمية الزراعية مسص التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما على أسا  املداورة.
 رها يف روما.استناًدا إىل بيا ت االستقااء الذي أجرته جهات االتاال التابعة لرب م  األغذية العاملي بشأن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقا  10

االت اخنفاض التعاون بني الوك
%4،اليت توجد مقارها يف روما

كاالت بقاء التعاون بني الو 
روما اليت توجد مقارها يف
،عند نفس مستوايته

31%

ازدايد التعاون بني 
الوكاالت اليت توجد

%65، مقارها يف روما
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 النشاطسب فئة   يوجد فيها تعاون: العدد التقديري للبلدان اليت 7الشكل 

 السياسات/الدعوة االسرتاتيويات -التخطيط  الربجمة املشرتكة

60 50 35 

 
 دراسة حالة: بناء القدرة على الصمود يف منطقة الساح  -23

 حتديد املشكلة وربطها ابألولوات االسرتاتيوية -شووة ال معاجلة
، اساااتقرار اتكوماتتواجه منيقة السااااحل سااالسااالة من التحدايت املساااتمرة  مثل اجلفاف، والفيضاااا ت، والنزاع، وعدم 

أد  إىل ازدايد انعاادام األمن الغااذائي وسااااااااااااااوء التغااذيااة. وميكن للوكاااالت ( ممااا 19-جااائحااة كوفيااد واآلنومااا إىل ذلااك، 
النهوض ابألمن الغاذائي والتغاذياة السااااااااااااااليماة واإلنتااجياة الزراعياة يف جماال  خرباهتااتوجاد مقاارهاا يف روماا، من خالل  اليت

لتحقيق االزدهار يف منيقة السااااااااااحل والتنمية الريفية، أن تساااااااااهم بدور مهم يف اجلهود الدولية واإلقليمية والوطنية واحمللية 
 وبناء قدرهتا على الامود وإرساء االستقرار فيها، وسد الفجوة بني املساعدة اإلنسانية واجلهود اإل ائية.

 كيا؟  -النهج
وضاااااااااااعت الوكاالت خية عمل لتوسااااااااااايع نياق التعاون من أجل دعم الساااااااااااكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي 

تعزيز الظروف املعيشااية للسااكان ( 1 األخر  يف منيقة الساااحل. وحدَّدت اخلية ثالثة جماالت عمل:  والفئات الضااعيفة
( معاجلة األسباا 2 الضعفاء من خالل حتسني ُسبل اتاول على الغذاء، واخلدمات األساسية اجليدة، والبنية التحتية؛ 

اجلذرية ملواطن اهلشاشة يف اجملتمعات احمللية الريفية، مبا يشمل اهلشاشة يف مواجهة الكوارث واملخاطر املناخية لتعزيز قدرة 
بل  واتد من التفاواتت االجتماعي  اإلدماج( حتساااااااااني 3 العيق على الاااااااااامود، وحتساااااااااني األمن الغذائي والتغذية؛ ساااااااااُ

 السلمي، وإدارة النزاعات على املوارد اليبيعية، من أجل اإلسهام يف بناء السالم واتفاظ عليه. اجلنسني، واتوار بني
 حتقيق ماذا؟ -النتائج 

 الثالثتعديل تنفيذ األنشاااااية على املساااااتو  القيري، وعملت الوكاالت  19-جائحة كوفيد اليت فرضاااااتهاتيلبت القيود 
 الربام  وُتييا التدخالت على حنو يكفل حتقيق األمن الغذائي يف املنيقة. توجيهعلى إعادة 

 قلوقع الوكاالت مذكرة تفاهم مع اجملموعة اخلماسااااية ملنيقة الساااااحل، وسااااتيسااااتويف إطار معاجلة التحدايت يف املنيقة، 
 مببلغ قيمته تقدرزراعية من خالل مشااااااروع إقليمي للاااااااندوق الدوة للتنمية ال 2021يف الفااااااال األول من عام  أنشااااااية

وماة، وموريتانيا، والنيجر. وقام مركز االساااااااااااتثمار  ،والسااااااااااانغال مليون دوالر أمريكي يف بوركينا فاساااااااااااو، وتشااااااااااااد، 180
وماااات. لتعااااون الوثيق مع مجيع الوكااااالت واتكاببتيسااااااااااااااا عملياااة تاااااااااااااااميم املشااااااااااااااروع  منظماااة األغاااذياااة والزراعاااة يف

، والنزاعات، وتغار املناخ، 19-العامة على الاااااااااااااامود والتخفيف من آاثر أزمة كوفيد املشاااااااااااااروع إىل تعزيز القدرة ويهدف
ت الزراعية املنتجاتعزيز القدرة اإلنتاجية، ال ساااايما يف املناطق اتدودية وأسااااواق املدخالت و  (1خالل الُنه  التالية:   من
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زيد من النشاااااااااااااااط االقتاااااااااااااااادي املوثوق واآلمن؛ تنفيذ معامالت األمن والسااااااااااااااالمة لتحفيز م (2اإلقليمية عرب اتدود؛  
 تيبيق هُن  الُنظم الغذائية من أجل حتقيق االستدامة من منظور اقتاادي واجتماعي وبيئي.  (3 

 الدروة املستشادةو التثدات وعوام  التمكني 
عدة عوامل ُتسهم يف جناح جهودها التعاونية يف منيقة الساحل. وتشمل هذه العوامل ما يلي:  الثالثحدَّدت الوكاالت 

( أنشااااااااااية التخييا والربجمة املشاااااااااارتكة من خالل هُن  التخييا 2( إطار مشاااااااااارتك لتخييا العمليات وتنساااااااااايقها؛  1 
( االساااتهداف املشااارتك لشسااار 3لية؛  مع اتكومات والشاااركاء واجملتمعات احمل 11التشااااركي، مثل اساااتخدام النه  الثالثي

( تنفيذ حزمة متكاملة من األنشاااااية املتعددة السااااانوات ومتعددة 4الفقاة لالساااااتفادة من حزمة مشااااارتكة من املسااااااعدة؛  
 ( الشركاء املنفذون املشرتكون. 5القياعات؛  

 
على نياق  ابلدً  60حواة  إمجاالً يغيي التعاون يف الربجمة املشااااارتكة |  مالحظات بشااااان أنشااااطة الربجمة املشاااارتكة -24

يقااال معظم برام  التعااااون متويااال  تشااااااااااااااا التقاااديرات إىل أنمليون دوالر أمريكي. وبينماااا  220 واة  تاااهيمقالعاااامل، وتقااادَّر 
من التمويل يف عدد فإن  ، مبا يشااااااااااامل الدعم الذي تقدمه فرنساااااااااااا لرب م  مشااااااااااارتك يف النيجر،ماليني دوالر أمريكي 10 عن

للقدرة  ومشاااارتك بني كندا والوكاالت اليت توجد مقارها يف روما متعدد الساااانوات من متويل ا، بدءً يزيد على ذلك كثاًااملشاااااريع 
مليون دوالر كندي( بتمويل من حكومة كندا، ومشاااريع  50 والنيجر والاااومال  هورية الكونغو الدميقراطيةمجعلى الااامود يف 

منظمة  بنيمليون دوالر أمريكي يف بر م  مشااااااااارتك  120 من املتوقع أن تاااااااااال إىل  الدميقراطية مجهورية الكونغو إضاااااااااافية يف
مليون دوالر أمريكي( والرب م  املشرتك  51منظمة اليونيسيف، بتمويل أملاين( واليمن  /بر م  األغذية العاملي/األغذية والزراعة

مليون دوالر أمريكي(،  50يف الاااااومال   اة العاملي الذي سااااينيلق قريبً اليونيساااايف/بر م  األغذي/منظمة األغذية والزراعةبني 
التغذية املدرساااية ابملنتجات احمللية، ودعم صاااغار املزارعني وساااالسااال  اأيضاااً الرئيساااية من أملانيا. وتشااامل األنشاااية  ااملمول أيضاااً 

ولقد عملت منظمة األغذية التمكني االقتاااااااااادي للمرأة يف الريف.  وتسااااااااريع التقدم يفالقيمة، وتعزيز القدرة على الااااااااامود، 
ا على بر م  مشرتك يتعل ق ابلقدرة على الامود وعلى أنشية إنقاذ فوري لشرواح وسبل والزراعة وبر م  األغذية العاملي أيضً 

الشركاء مع  ابلتعاون كباة من املشاريعنسبة  ب العيق يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بفضل متويل من بلجيكا. ويتم االضيالع
منظمة اليونيسيف، وبر م  األمم املتحدة اإل ائي، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، ومنظمة العمل مثل األمم املتحدة،  اآلخرين يف

 12حملة عامة عن التعاون يف جمال الربجمة املشرتكة. 8ويقدم الشكل  الدولية.

                                                           
د يف وجه تغا  املناخ وتقوية القدرة على الامو  )2(حتسني اتاول على األغذية واخلدمات األساسية والبىن التحتية؛  )1(يتمثل النه  الثالثي يف:   11

 وتعزيز اإلدماج االجتماعي، واملساواة بني اجلنسني، وتسوية النزاعات على املوارد اليبيعية. (3)والادمات األخر ؛ 
ة والاندوق الدوة إىل املسص الذي أجرته جهات االتاال التابعة لرب م  األغذية العاملي ابستثناء الشكل اخلاص مبنظمة األغذية والزراع 8 يستند الشكل  12

 للتنمية الزراعية الذي يستند إىل نسبة العمل التعاوين املضيلع به يف البلدان اليت يتواجد فيها الاندوق الدوة للتنمية الزراعية. 
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 ربجمة املشرتكة : ملخص التعاون يف ال8الشكل 

 
ويشااامل أحد املكو ت املهمة للتعاون الرباجمي شاااراكة بني منظمة األغذية والزراعة والااااندوق الدوة للتنمية الزراعية  -25

الرامية إىل تااااااااميم  الااااااااندوق الدوة للتنمية الزراعية عملياتيدعم يف إطارها مركز االساااااااتثمار التابع ملنظمة األغذية والزراعة 
ن األمن الغذائي، وتعزز التحول  واإلشااراف على املشاااريع االسااتثمارية اليت من شااأهنا أن ُتفض الفقر يف املناطق الريفية، وحتساا 

ات املناخية، وحتسني الريفي . وتشمل املكو ت القياعية املهمة تنمية سالسل القيمة، وبناء القدرة على الامود يف وجه التغار
بل الوصااااول إىل التمويل، وتشااااغيل الشااااباا، والتنمية اجملتمعية، وتنمية ماااااايد األمساك والثروة اتيوانية. ودعم املركز خالل سااااُ 

من الاااااندوق الدوة للتنمية الزراعية بقيمة بلغت يف جمموعها  مشااااروًعا اسااااتثماراًي مموالً  48الساااانوات اخلمس األخاة تاااااميم 
 مليار دوالر أمريكي.  1.3مبا قيمته  2019مشاريع يف عام  7يف ذلك  مليار دوالر أمريكي، مبا 4.3
ُيشااااكل التخييا واالساااارتاتيجيات املشاااارتكة أول عناصاااار  مالحظات على التخطيط واالسااارتاتيويات املشااارتكة   -26

اركة يف جمموعة الربجمة وأعمال السياسات على املستو  القيري، وشهدت السنوات األخاة زايدات كباة يف عدد البلدان املش
التحليل متنوعة من األنشاااااية االسااااارتاتيجية املشااااارتكة. ونُفذت املبادرات االسااااارتاتيجية الرئيساااااية من خالل التعاون املشااااارتك يف 

 ابلدً  15بلدان و 5ما يرتاوح بني  احاليً  ويشاااركالقيري املشاارتك وإطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املسااتدامة، 
يف الاااااااااياغة الفعلية إلطار عمل األمم املتحدة  الثالث. ومع ذلك، فإن درجة تعاون الوكاالت ايف العملية أو انتهوا منها مؤخرً 

للتعاون يف جمال التنمية املسااتدامة تبدو متباينة. ويف بعض اتاالت، تولت الوكاالت الثالث قيادة جمموعات املعجلني وأنشااية 
 .مركز الثقل يف التعاون يف بلدان أخر القيري بينما ميثل فريق األمم املتحدة ، خر التخييا االسرتاتيجي األ

 النس ة املسوية التقري ية لل لدان اليت لديها تعاون مشرتك ط يعة التعاون
 22 مجيع الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما

 6 بر م  األغذية العاملي والاندوق الدوة للتنمية الزراعية

 72 منظمة األغذية والزراعةبر م  األغذية العاملي و 

 64 األغذية والزراعة والاندوق الدوة للتنمية الزراعيةمنظمة 
 41 الوكاالت الثالث ابإلضافة إىل وكاالت أخر  من األمم املتحدة
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 القطرية املشرتكة للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما الربامج التوري يةدراسة حالة:  -27
 حتديد املشكلة وربطها ابألولوات االسرتاتيوية -شووة ال معاجلة

للتعاون يف جمال التنمية املسااتدامة كي ُيشااكل أهم إطار ُتيييي لتوفا املساااعدة أعيد تاااميم إطار عمل األمم املتحدة 
اإل ائية من منظومة األمم املتحدة برمتها على املساااتو  القيري. وفيما يتعلق ابلوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، يعين 

من الغذائي والتغذية، وتعزيز اإلنتاج الغذائي لوضااااع هناية للجوع، وحتسااااني األ وتكامالً  امجاعية أكثر طموحً  اذلك جهودً 
، ضاااااااامن إطار عمل األمم املتحدة للتعاون الثالثكاالت . وقامت الو ااملسااااااااتدام، والنهوض برفاه الفئات األشااااااااد ضااااااااعفً 

ا( دعم األولوايت الوطنية صوا حتقيق  و ،أ( تنسيق التفكا االسرتاتيجي والرباجمي جمال التنمية املستدامة وادف  يف
 ، والنيجر.كولومبيا، و إندونيسيا :جتريبيةبلدان وخيا قيرية مشرتكة يف ثالثة  برام أهداف التنمية املستدامة، بتاميم 

 كيا؟- النهج
والاااااندوق الدوة للتنمية الزراعية وبر م  األغذية العاملي االساااارتشاااااد وحتمل املسااااؤولية  منظمة األغذية والزراعةتواصاااال 

االساااااااااااااارتاتيجية القيرية وأُطر نتائجها، وكذلك اجليل اجلديد من أُطر عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال  اخليا عن
لعدم وجود  وذج واحد يناساااااااااب مجيع اتاالت،  اعمة هلا. وإدراكً االتنمية املساااااااااتدامة والتحليالت القيرية املشااااااااارتكة الد
الكبا يف السااااااااااااااياقات القيرية واألولوايت اإل ائية الوطنية. ولذلك  ُتيبَّق هُن  و اذج ةتلفة يف التعاون بساااااااااااااابب التنوع

ية، وأنشاااااية مشااااارتكة متفق  اموجزً  حتليالً  الثالث تشااااامل اخليا القيرية املشااااارتكة للساااااياق القيري، ونظرية تغيا مبساااااَّ
 عليها، وجماالت لتوسيع النياق و/أو التكرار.

 حتقيق ماذا؟ - النتائج
للسااااااااااااااياق القيري ومسااااااااااااااتو  التعاون القائم بني الوكاالت اليت توجد مقارها  اابختالف البلدان تبعً ُتتلف املنيلقات 

 مما ُيسفر عن ثالث اسرتاتيجيات ةتلفة. ،روما يف
االسااااااااااارتاتيجي، ، اتفقت الوكاالت الثالث على تنظيم التعاون على ثالثة مساااااااااااتوايت ةتلفة:  أ( املساااااااااااتو  كولومبيا  يف
نمية املستدامة وإطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة؛ تمن أهداف ال 2ة للهدف الرؤية املشرتك أي
املساااااااااتو  الرباجمي، أي املبادرات املساااااااااتقبلية و املساااااااااتو  التشاااااااااغيلي اجلاري، أي الربام  واملبادرات اجلارية؛  ج( و ( ا 

ميكن توقع اُتاذها من خالل الربام  املشاااااااااااااارتكة. ووافقت اتكومة على إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال  اليت
 اخلية القيرية املشرتكة للوكاالت الثالث. وضعت اللمسات األخاة على، و 2020التنمية املستدامة يف مار /آذار 

ع خية اساااااااارتاتيجية مرتبية بنتائ  إطار عمل األمم املتحدة ، مت االنتهاء من عملية رساااااااام اخلرائا ووضااااااااإندونيساااااااايا ويف
. وحدَّدت هذه العملية 2020للتعاون يف جمال التنمية املستدامة ومواءمتها مع األولوايت اإل ائية الوطنية يف أبريل/نيسان 

بل الو ( 2( الُنظم الغذائية؛  1:  يف اجملاالت التالية الثالثاألنشااية املشاارتكة بني الوكاالت  تنمية االقتاااادية الشاااملة وسااُ
ات املناخية والكوارث و ( 3  ؛العيق املساتدامة اإلدارة املساتدامة للموارد اليبيعية، مبا يشامل قضاااي الاامود يف وجه التغار

 اليبيعية.
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لتحسااااااني مواءمة األعمال املشاااااارتكة اجلارية واملقبلة للوكاالت الثالث نظرية تغيا  الثالث، وضااااااعت الوكاالت النيجر ويف
إطار عمل األمم املتحدة اتاة للمساااااااااااااااعدة اإل ائية وإطار عمل األمم املتحدة املقبل للتعاون يف جمال التنمية ضاااااااااااااامن 

الشااااركاء يف األمم املسااااتدامة. ووضااااعت خية عمل من خالل عملية تشاااااورية بني الوكاالت الثالث واتكومة وعدد من 
توسايع نياق الربام  اتالية كي تشامل و ا(  تكرار الربام  القائمة يف مناطق جديدة؛ أ(  املتحدة. وتركز على ما يلي: 

 شركاء مثل اليونيسيف، وبر م  األمم املتحدة اإل ائي، وهيئة األمم املتحدة للمرأة. 
 التثدات وعوام  التمكني والدروة املستشادة

على اجلهود التعاونية،  اإبابيً  اع خيا قيرية مشاااااااااارتكة للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما بااااااااااافة عامة  ثاً أثر وضاااااااااا
دفع حنو األخذ مبنظور مشاااارتك وتنساااايق اإلسااااهام يف فريق األمم املتحدة القيري ويف سااااياق إطار عمل األمم املتحدة  مما

الثقة  يبينجمال التنمية املسااااااتدامة. وعالوة على ذلك، فإن إدراج الوزارات اتكومية والشااااااركاء يف املشاااااااورات  للتعاون يف
يتيص لشاااااركاء آخرين اإلساااااهام يف األنشاااااية  مدخالً  اعملية التنمية االسااااارتاتيجية. وميكن أن ُيشاااااكل ذلك أيضاااااً والتأييد ل

يتم غا أن تنفيذ هذه األنشااية املشاارتكة ساايواجه حتدايت ما مل  ؛امعً  وتلتزم الوكاالت ابلعملاملشاارتكة للوكاالت الثالث. 
 توفا متويل متعدد السنوات. 

 
 اخلدمات املؤسسية التعاون يف جمال -زاي 

وسااايتم االنتهاء األعضااااء بشاااأن إجراء تقييم جلدو  التعاون يف اخلدمات املؤساااساااية اتالية واملقبلة طلب بري تنفيذ  -28
للنياق والتقدم الذي حتقق يف اخلدمات املؤسااسااية املشاارتكة على املسااتو   ا. ويقد ِّم القساام التاة موجزً 2020عام يف هناية  منه

 القيري وعلى مستو  املقر فيما يتال ابخلدمات املؤسسية. 
لتحقيق الكفاءة ا برب م  األمم املتحدة ا اتمً التزامً الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما  لتزمت، على املستوا القطر و  -29

ويف هذا السياق،  .الرامي إىل حتقيق الوفورات يف التكاليف اإلدارية والتشغيلية اليت ميكن إعادة استخدامها يف األنشية التنموية
يتمثل الغرض من ذلك يف أن تدم  الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما جهودها مع جهود األمم املتحدة بداًل من أن تيلق 

 عزلة خاصة اا.مبادرات من
احملددة يف  "اخلدمات املؤسسية"عمليات أعمال جمموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة كامل جمموعة ياق نويشمل  -30

املوارد البشااااااااااااااريااة، واخلاادمااات الاااااااااااااااحيااة، وتكنولوجيااا املعلومااات، والساااااااااااااافر، "، وهي: الثالثمااذكرة التفاااهم بني الوكاااالت 
 . على مستو  املنظمة"ية، وأنشية الشراء املشرتكة والتعاونية، واملسؤولية البيئية يف املشرتكة للمكاتب القير  واملباين
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من خالل  13تعزيز التعااون جمااالتعملهاا اتاالياة اادف حتادياد  طرقوُتشااااااااااااااجَّع ابلتااة مجيع الوكااالت على تقييم  -31
جمموعة ةتارة من اخلدمات احملددة يف مكتب الدعم اإلداري املشااارتك،  14اسااارتاتيجية عمليات تسااايا األعمال وإمكانية توحيد

 وُيستخدم اإلطاران كالمها لتنفيذ جدول أعمال الكفاءة. 
 

ابلنساااابة إىل اجملاالت اليت تقدم فيها اخلدمات املؤسااااسااااية و  -32
ميكن تقدمي ما لوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، بني ااملشاااااااااااااارتكة 

اخلدمات حتت قيادة أفرقة األمم  هذه يف املائة من 71يُقدَّر بنساااااااااااابة 
. وساايسااتمر (9الشااكل   انظرعلى املسااتو  القيري املتحدة القيرية 

بقية باااااااورة منفااااااالة يف إطار العمليات اخلاصااااااة تنفيذ األنشااااااية املت
بكاال وكااالااة. ويتوىل مكتااب األمم املتحاادة للتنساااااااااااااايق اإل ااائي قيااادة 
تعميم مكتب اخلدمات اإلدارية املشاااااااااااااارتكة يف العامل، على أن يكون 

 اإلشااااااارة إىلينبغي  ولكن، 2022عام  هوموعد التنفيذ املسااااااتهدف 
وساااااااااااااايعتمااد  لن يكون فورايً  أن االنتقااال إىل هااذا النموذج يف العماال

بشاااادة على الظروف وقدرات فريق األمم املتحدة القيري يف كل بلد 
 على حدة.

 على املساااااتو  القيري، هناك حاالتالتعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما على املسااااتوا القطر     -33
ُتسهم يف حتقيق زايدات  أن شماكن املشرتكة بني الوكاالتل ميكن ه؛ والواقع أنامتكينيً  املشرتكة ُتشكل عامالً أن املباين فيها تبنيَّ 

 يف الكفاءة من خالل خدمات املرافق املشرتكة، مثل واملرافق، والايانة، واخلدمات األخر .
القائم على مسااااااااتو   التعاون ميكن اعتبارالتعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما على مسااااااتوا املقر    -34

(. ولقد مت حتقيق ذلك الثاينا  أنظر امللحق كباً الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف جمال اخلدمات املؤساااااااااااااساااااااااااااية  املقر بني 
أصااااااااااااااحاا األعمال واإلدارة الكفوءة لكل وكالة، ما مسص بتحديد الفرص املتاحة على الرغم  يبديهخالل االلتزام الذي  من
تقوم الوكاالت اليت توجد يف نُظم إدارة املوارد، واإلجراءات، واتفاقات اتكومات املضاااااااااااااايفة، وإيقاع العمل. و  االختالفات من

 لمعرفةلنشاااااااا لالتبادل ا عن طريقاالزدواجية  إزالةو كفاءات ، بتحساااااااني الالتعاونمن خالل ةتلف منتدايت  ،مقارها يف روما
شركات  عرب فريق املشرتايت املشرتكة؛ واملفاوضات املشرتكة مع عقود املشرتايتيف 15"التشارك"أو املناقاات املشرتكة و/أو /و

                                                           
ضاء على يعين التعاون قيام الكيا ت داخل البلد بتحديد طرق للعمل مًعا ابستخدام مالك املوظفني القائم واملوارد األخر ، مع الرتكيز على الق  13

 االزدواجية، واالستفادة من القوة التفاوضية املشرتكة لشمم املتحدة، وتعظيم وفورات اتجم.
بلد حتد ِّد طرقًا للجمع بني نفس األنشية أو بني أنشية مماثلة تقوم إبجرائها مما يؤدي إىل حتقيق كفاءات يف الوقت يعين التوحيد أن الكيا ت داخل ال  14

 ويوف ِّر بذلك موارد الستخدامها يف أنشية الربام  أو الدعم األخر . 
د من أشكال التعاون يف منظومة األمم املتحدة يف جمال الشراء، وهو يقوم على أسا  النظام املاة والقواعد املالية لشمم امل  15 تحدة ويقوم فيه كيان شكل حمدَّ

يرتكز  اورة أكرب يف اتاالت اليتما ابستخدام عقود الكيان اآلخر مع ابئعي السلع واخلدمات. وهو ميك ِّن الكيا ت من تقليل عمليات مراجعة املشرتايت ب
 فيها إىل التعاون داخل منظومة األمم املتحدة.

مدفوع بفريق األمم 
%71املتحدة القيري، 

خاص بكل 
%29وكالة، 

: التعاون يف عمليات األمم املتحدة 9الشكل 
 األعمال يف املستقبل على املستو  القيري لتسيا
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لوحة مشاارتكة فوائد إضااافية أخر ؛ و على لشااركات و ابالياان والتحالفات للحاااول على خااام مساابق على األسااعار اخلاصااة 
؛ التابع لرب م  األغذية العاملي Da Vinci Pointلتحديد املبالغ اإلمجالية ملساااااااتحقات السااااااافر؛ واالساااااااتخدام املشااااااارتك ملركز 

 مااااااااركااااااااز اتااااااااجااااااااوزات والااااااااياااااااااان اخلاااااااااص ابلااااااااعاااااااااماااااااالااااااااني يف اجملااااااااال اإلنسااااااااااااااااااااااينخاااااااادمااااااااات واساااااااااااااااااااااتااااااااخاااااااادام 
 (Humanitarian Booking Hub and Aviation ) خالل حالة اليوارئ املتاااااااااالة  ائحة التابع لرب م  األغذية العاملي

اإلييالية بشااااأن االمتيازات واتاااااا ت؛ والتدريب األمين املشاااارتك؛ وخدمات ؛ واملناقشااااات املشاااارتكة مع اتكومة 19-كوفيد
مع حاانة  املراسالتواالستخدام املشرتك خلدمة اتقيبة الدبلوماسية اخلاصة مبنظمة األغذية والزراعة إلرسال  اليباعة املشرتكة

ة ابلتخضا واملرافق املستدامة وإدارة اخلدمات؛ واستمرار ؛ واملبادرات املشرتكة املتعل قاملؤسسيةدبلوماسية؛ واستضافة الفعاليات 
، مبا يف ذلك 19-حتياطية للمباين يف حاالت اليوارئ؛ والتنسااااايق يف جمال االساااااتجابة جلائحة كوفيداليارات ااخلتوفا و العمل 

ة العليا إليياليا، والنه  مواءمة خيا اسااااااتمرار العمل، واالجتماعات املشاااااارتكة مع السااااااليات اإلييالية كجزء من فريق اإلدار 
 .واملشرتايت املشرتكة للمعدات الوقائية ،املشرتك خليا العودة إىل املكاتب

التعاون من خالل بيان االعرتاف املتبادل، واملبادئ التمكينية إلصاااااااااااالح األمم املتحدة، وزايدة سااااااااااارعة  توطيدوازداد  -35
الساااااااااااااياساااااااااااااات والقواعد واإلجراءات املتعارضاااااااااااااة أو غا املتوافقة بني كيا ت  الناشااااااااااااائة عنالتعاون  عقباتوإزالة  ،العمليات

 املتحدة.  األمم
حيث مثاًل: تستخدم  ،ابلقوة لوكاالت اليت توجد مقارها يف رومااب اخلاص جمتمع التحقيقات يفاتاة  التعاون يتسمو  -36

إىل املساااااعدة أو القدرات اإلضااااافية يف قضااااااي كل منظمة خدمات التحقيق اخلاصااااة ابملنظمة األخر  كلما كان هناك حاجة 
حمددة؛ وبري التدريب على سااااياسااااة منع أعمال التحر   اجلنسااااي، واالسااااتغالل اجلنسااااي، واالعتداء اجلنسااااي والتااااادي هلا، 
د بااااااورة منتظمة  ضاااااور وكاالت متعددة؛ ويتم تنظيم االجتماعات السااااانوية ملكاتب املفتشاااااني العامني يف الوكاالت اليت توج

مقارها يف روما لتبادل املعرفة واملمارساااااات اجليدة؛ وجتري التحقيقات املشااااارتكة عند االقتضااااااء؛ وتقوم الوكاالت بااااااورة روتينية 
ولن يكون اخلاصاااااة مبوظفي وكاالت أخر  يف حال وجود تضاااااارا يف املااااااار ضااااامن وظائف اإلشاااااراف.  تحقيقاتالإبدارة 

ابلذات مبثابة اساااتخدام فعالة للموارد ومن شاااأنه أن يزيد أوجه عدم الكفاءة وأن يؤدي  جتميع اخلربات يف روما يف هذه امليادين
ا إىل رفع التكاليف من خالل ازدواجية اخلربات املوجودة واملساااااااتخدمة أصااااااااًل.  وعلى اعتبار أن  لكل من منظمة األغذية أيضاااااااً

مع وكاالت وصاااناديق  ي مزيًدا من القواسااام املشااارتكة التشاااغيليةوالزراعة والااااندوق الدوة للتنمية الزراعية وبر م  األغذية العامل
قد يتمثل حل  فعال أكثر يف تشااااكيل  وبرام  أخر  ضاااامن منظومة األمم املتحدة األوسااااع نياقًا مما لديها مع بعضااااها البعض،

أكثر من وكالة واحدة من اليت تعين االساااااتغالل واالنتهاك اجلنسااااايني جمموعة من احملققني على نياق األمم املتحدة يف حاالت 
 وكاالت األمم املتحدة عوًضا عن الرتكيز على تقاسم املوظفني بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما دون سواها.

اختالف نُظم ُتييا املوارد املؤساااااااااساااااااااية، والقواعد واللوائص التنظيمية  بسااااااااابب وهناك قيود على تقاسااااااام اخلدمات -37
، واملساااااااااتوايت املختلفة لالمركزية، وغا ذلك من العوامل احملد ِّدة لعمليات تسااااااااايا األعمال. الساااااااااارية، واألولوايت التشاااااااااغيلية

مع الاااااااااااندوق الدوة للتنمية الزراعية وبر م  األغذية العاملي  منظمة األغذية والزراعة، اشاااااااااارتكت 2019ساااااااااابتمرب/أيلول  ويف
تناولت  وافق احملتملة داخل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماالت أوجه ُتييا املوارد املؤسسية واستعراضإجراء دراسة عن  يف

. وخلات الدراسة 2015يف دراسة التشغيل البيين يف منظومة األمم املتحدة لعام  الواردةالتوصيات واالستنتاجات  ابستفاضة
، يف حال كجزء من عملية التحول يف األعمال، فإنه ميكن  امتكينيً  إىل أن التشاااااااااااغيل البيين، على الرغم من أنه ُيشاااااااااااكل عامالً 
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وتتمثل األولوية امليلقة يف مواءمة سااااااااااااااياسااااااااااااااات الوكاالت أن ينيوي على تكاليف أكثر مقارنة مبا حيققه من فوائد.  تنفيذه،
ا املواءمة، جتري الوكاالت الثالث ا منها ابألولية املركزية اليت تتمتع اوإجراءاهتا وقواعدها اإلدارية ولوائحها التنظيمية. واعرتافً 

 مشاورات يف ما بينها وتسعى إىل التعاون بقدر أكرب من املنهجية يف اتوار العام بشأن حتول األعمال يف األمم املتحدة.
ر وجتري مكاتب التقييم يف منظمة األغذية والزراعة والاندوق الدوة للتنمية الزراعية وبر م  األغذية العاملي، يف إطا -38

الوكاالت  وكالتني أو ثالث من بشااااااااااااااأن التعاون بني مسااااااااااااااتقالً  امشاااااااااااااارتكً  ا، تقييمً 2021-2020برام  عملها املعتمدة للفرتة 
(. 2018  الوكاالت الثالث املربمة بني الشاااااااااااااااملة توجد مقارها يف روما يف إطار الركائز األربع احملددة يف مذكرة التفاهم اليت

املياف وساااايناااااب الرتكيز الرئيسااااي على التعاون على املسااااتو  القيري، ذلك أن التعاون على هذا املسااااتو  ساااايؤثر يف هناية 
بل عيشاااهم، وسااايساااهم  اأشاااد النا  ضاااعفً ة احي ىعل . 2030مباشااار يف حتقيق أهداف التنمية املساااتدامة وخية عام  بدوروساااُ

التوجه املسااااااتقبلي للتعاون  لتحديدوساااااايتم االساااااارتشاااااااد به  2021انون األول وساااااايجري االنتهاء من التقييم  لول ديساااااامرب/ك
 الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما. بني

 الدروة املستشادة - ااثلثا 

عند استعراض التقدم احملرز يف التعاون، من املهم النظر يف الدرو  اتامسة املستفادة خالل السنوات اخلمس األخاة،  -39
 ويسااتند. ويركز هذا الفااال على عوامل التمكني، وكذلك حتدايت التعاون، 2018ال ساايما منذ اعتماد مذكرة التفاهم يف عام 

الرئيساااااااية واساااااااتقاااااااااءات املكاتب القيرية واملقابالت مع مااااااااادر البيا ت، ومن خالل إىل البيا ت اليت مت مجعها من املقار 
البيا ت اليت مت مجعها أن ويف حني . 16والتقييماتاالسااااااتفادة كذلك من االسااااااتنتاجات الواردة يف جمموعة متنوعة من التقارير 

ع التقارير البحثية املتاحة والبيا ت املستمدة فقد ثبتت صحتها عند مقارنتها م ،من االستقااءات هي بيا ت عن التاورات
 من املقابالت، وُتشكل ركيزة مفيدة للحوار التيلعي املشرتك.

سيضع نظرية  املشرتك بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما التقييم املستقل الفريق الذي بري وجدير ابإلشارة أن -40
ستفيد منها القيادة يف الوكاالت الثالث لتوفا التوجيه والدعم يف تفعيل التعاون. تغيا أثناء املرحلة االستهاللية، وهي عملية ست

على اتاجة إىل معيار مشاااااارتك للتعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يتم على أساااااااسااااااه  اواسااااااعً  اوالواقع أن مثة اتفاقً 
تفاعل؛ واالساااااااتعداد؛ وما إىل ذلك( للدفع حنو حوار وضاااااااع مؤشااااااار نوعي  مثل العالقات؛ وال كنالوكاالت الثالث. ومي تقييم

، املنشاااااااااودقله وتعديله مع مرور الوقت للتأكد من أنه حيقق الغرض صااااااااانوعي ةتلف بني املنظمات. وسااااااااايتعنيَّ اختبار ذلك و 
 ابخليا املوضوعة. اقيا  مد  مالءمة األنشية وما حتققه من تقدم قياسً  وهو

                                                           
التعاون على املستو  القيري بني منظمة األغذية والزراعة والاندوق الدوة للتنمية الزراعية وبر م  األغذية العاملي تشمل املوارد املفيدة للتقارير ما يلي:   16

كينيا؛ والتعاون من أجل تعزيز   -دراسة حالة قيرية  -؛ والتعاون من أجل تعزيز القدرة على الامود 2019تعددة األطراف(،  شبكة تقييم أداء املنظمات امل
 .2017-2012النيجر؛ ومجع وحتليل التعاون يف العمل الثنائي أو الثالثي يف أمريكا الالتينية ومنيقة البحر الكارييب،  -دراسة حالة قيرية  -القدرة على الامود 
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 عوامل متكني التعاون -حاء 
الثقة والعالقات بني الزمالء يف الوكاالت اليت توجد "(، يُنظر إىل 10وعند دراسة عوامل متكني التعاون  انظر الشكل  -41

التعاون بني الوكاالت الثالث. وتتسااااااااام العالقات بني املوظفني  مهيتها  تفضاااااااااي إىل ابعتباره أهم شااااااااارط لبيئة "مقارها يف روما
الشاااااااابكات القياعية املتنامية بدور كبا يف أنشااااااااية التعاون، غا أن إمكا ت التعاون  اجلوهرية. فعلى مسااااااااتو  املقر، ُتسااااااااهم

تزال مرهونة ببلورة فهم مشاااااارتك وحتقيق املراعاة لوالايت كل منظمة. وعلى مسااااااتو  املكاتب القيرية، تعتمد درجة السااااااعي  ال
وظفني التقنيني الرئيساااااااااااااايني وعالقااااهتم مع املوظفني ماااا تعتماااد على القاااادة وامل االتعااااون مرة أخر  على الثقاااة اليت غاااالباااً  إىل
. وأشاااارت التعليقات إىل الفوائد اليت حتققت على مساااتو  الشااافافية واالحرتام، فقد ذكر أحد من ُأجريت الوكاالت النظاة يف

على النا  والثقة. وتتألف املؤسااااسااااات من أفراد؛ ويتيلب التعاون املؤسااااسااااي الفعال يعتمد النجاح  "معهم إىل أن:  تمقابال
األشاااااخاص واألفراد يف البلد  يكون املنيلق هوبناء الثقة الشاااااخااااااية يف هذا اجملال. وفيما يتعلق ابالسااااارتاتيجية، حنتاج إىل أن 

تسااااااااااااااتند العالقات بني األفراد، غا أهنا ينبغي أن  علىالربجمة املشاااااااااااااارتكة يف معظمها  كيفية اعتمادوحتدث آخرون عن  . "أواًل 
 قيادة. الو  السياسات إىل
ابعتبارمها أهم عامل متكيين  "السااااااااااااااياق القيري واالحتياجات الوطنية"وكما هو متوقع، صاااااااااااااانَّفت املكاتب القيرية  -42

نظر إىل أن اتكومااات الوطنيااة للتعاااون، ومت تااااااااااااااانيفهمااا ابعتبااارمهااا اثين أهم عاااماال من منظور املكاااتااب القيريااة واملقر. وابل
 واألولوايت التنموية الوطنية على االحتياجات واالسرتاتيجية القيرية اكباً   ااملسؤولة عن قيادة الربجمة، يعتمد التعاون اعتمادً  هي

للحكومة اليت بب أن تستجيب هلا الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما. وابإلضافة إىل ذلك، يعتمد حضور الوكاالت بشدة 
متثيل أكرب يف سااااااياقات االسااااااتجابة  لرب م  األغذية العامليعلى الظروف السااااااائدة يف البلد. ومن ذلك على ساااااابيل املثال أن 

 أكثر على الربجمة اإل ائية، وهكذا.  الدوة للتنمية الزراعية الاندوقتاالت اليوارئ، بينما يركز 
 : أهم عوامل متكني التعاون من منظور موظفي املقر واملكاتب القيرية10الشكل 
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تعليقات املوظفني يف املرتبة الثالثة  درجة جممعة للبيا ت القيرية واملقار(. وتشاااااا  "الرؤية املشااااارتكة" عموًما وصااااانفت -43
 تقرير اإىل األثر اإلبايب لإلدارة العليا يف حتديد االجتاهات واألهداف املشااااااااااارتكة، وااللتزام، واالتفاق بني فريقها. وحدَّد أيضاااااااااااً 

 كأحديف أهداف الوكاالت وواليتها   "الرؤية املشرتكة والتكامل" اأيضً  2019شبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف لعام 
 2اهلااادف  حول -ملعىن اإلباااايب اب -التكاااامااال يف الوالايت " أن ساااااااااااااابعاااة عوامااال متكينياااة. وعلى الرغم من أن التقرير أكاااد

 .حتديد وتقدمي مؤشر مشرتك" للتعاون يف ينيوي على إمكا تعامل متكيين مهم أهداف التنمية املستدامة  من
 اتامسة  التعاون معاجلة قيود -طاء 

(. 11التعاون  انظر الشاااااااكل  حتدايتيتعلق األمر بتقييم  عندمار بااااااااورة وثيقة اتتوافق بيا ت املكاتب القيرية واملق -44
كأهم   "التمويل املشااااارتك"وصااااان ِّف االفتقار إىل ر. اومن بني أهم مخس قضاااااااي، اعُترب أربعة منها األهم يف املكاتب القيرية واملق

أهم عامل متكيين للتعاون موظفو املكاتب القيرية ابعتباره خامس  ايف حاجة إىل معاجلة، وهو ما أشاااااااااااار إليه أيضاااااااااااً  مساااااااااااألة
وارتبيااات هاااذه البياااا ت ابملقاااابالت اليت ُأجريااات يف إطاااار إعاااداد هاااذا التقرير، الوكااااالت اليت توجاااد مقاااارهاااا يف روماااا.  بني

التعااااون بني الوكااااالت، وميكن معااااجلاااة ذلاااك من خالل إىل أن التناااافس على األموال يعيق  اأشااااااااااااااااار املوظفون مرارً  حياااث
 عمل مشرتكة من أجل مجع األموال.  ااسرتاتيجيات مشرتكة مرتكزة إىل خي

  

http://www.mopanonline.org/otherproducts/items/MOPAN%20Case%20study%20-%20Collaboration%20between%20the%20three%20Rome-based%20UN-agencies%20(En)%20%5BWeb%5D.pdf
http://www.mopanonline.org/otherproducts/items/MOPAN%20Case%20study%20-%20Collaboration%20between%20the%20three%20Rome-based%20UN-agencies%20(En)%20%5BWeb%5D.pdf
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 : أهم حتدايت التعاون من منظور موظفي املقر واملكاتب القيرية11الشكل 

 
ال باد من مراعااة الوالايت " اثين أهم التحادايت. وكماا أشاااااااااااااااار أحاد من ُأجريات مقاابالت معهم: "التناافس"يُعاد و  -45

الاااااااااااااااعوابت تنشااااااااااااااأ و أوجه التكامل بينها كنقية انيالق. وينبغي اإلبقاء على التميرز. الفردية للمنظمات واالسااااااااااااااتفادة من 
يف جماالت ال تتضااص فيها العواقب املرتتبة على  االيت توجد مقارها يف روما إىل العمل معً اتاالت اليت تضااير فيها الوكاالت  يف

 ".التمويل، وإال  فإن الوكاالت ستتحول إىل جهات متنافسة، مما سيؤدي إىل نتائ  عكسية. وال ميكن قيام تعاون جملرد التعاون
عقبة مهمة أمام التعاون على املستو  القيري، حيث يعتمد عمق التعاون وسيظل  "القدرات الختالفات يفا" عتربوت -46

على االختالفات  اأيضااااً  الدعوة وتتوقفيعتمد على وجود موظفني حمليني وقدرهتم على ُتييا التعاون وتنساااايقه والدعوة إليه. 
ليت األضاااواء أيضاااً يف والية كل وكالة، مما يتيلب جمموعات ةتلفة من امله على هذا القيد  اارات وقدرة على أداء العمل. وساااُ

 ال سيما فيما يتعلق بعدد املوظفني املتاحني ألداء مهام وظيفية معيَّنة.و ر، اعلى مستو  املق
ابعتبارها واضاااااااااااحة  "رؤية"اتاجة إىل ينظرون إىل  موظفي املكاتب القيرية واملقار ، من املهم اإلشاااااااااااارة إىل أناوأخاً  -47
بني  حول رؤية للتعاونفهم ال. وأشاااااارت تعليقات املشااااااركني يف االساااااتقاااااااء إىل اتاجة إىل حتساااااني التواصااااال ومساااااتو  عقبة

الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما. وأشاااااااااااااروا إىل أمهية زايدة اتوار على ةتلف مسااااااااااااتوايت التساااااااااااالساااااااااااال اهلرمي، واتاجة 
 وميني وسائر أصحاا املالحة املعنيني.مشاركة نشية مع الشركاء اتك إىل
االستقااءات اليت ُأجريت يف املكاتب القيرية وبينما نتيلع إىل السنوات املقبلة، أشارت ردود األفعال املستمدة من  -48

، 19-إىل عدد من أولوايت العمل، أهم ثالثة منها هي معاجلة األمن الغذائي، ومواصااااااالة االهتمام ابالساااااااتجابة جلائحة كوفيد
املشااااااااااورات القيادية والتقنية  اساااااااااتنتاجاتحتساااااااااني آليات التمويل وفرص التعاون. وتتوافق هذه األولوايت بااااااااااورة وثيقة مع و 

لتيسا النمو من حيث العمق واالتساع. وروعيت هذه االعتبارات أثناء  الوضع خي قوايً  امستو  املقر، وُتشكل أساسً  على
 وما بعدها.  2020/2021قيام الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما بتخييا أولوايهتا للفرتة 
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 اُس   املضي قدما  - ارابعا 

على مساااااتو  املقر أمجعت التعليقات الواردة من األعضااااااء واملساااااتمدة من االساااااتقاااااااءات على املساااااتو  القيري و  -49
ُأجريت خالل األشاااااااااااهر الثالثة املاضاااااااااااية، على اتاجة إىل األخذ بنه  تيلعي وحتليلي وعملي املنحى مقابلة  40حواة  ومن

يني والقيادة التنظيمية، انبثقت مخس أولوايت على األجل األطول ميكن إحراز نوبعد االستعراض والتشاور مع األخاائيني التق
( "ماذا"وما بعدها. وتشاااااااااااااامل هذه األولوايت حمور الرتكيز التقين للتعاون   2020/2021الل فرتة اإلبالغ تقدم واقعي فيها خ

 (، على النحو التاة: "كيف"واألساليب واألدوات الالزمة لدفع التعاون باورة عامة  
 املتحدةمواصلة تعزيز التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف إطار إصالح األمم  (أ 
 ؤمتر القمة بشأن الُنظم الغذائيةم (ا 
 19-جائحة كوفيد جماالت التعاون األربعة يف سياق (ج 
 لدفع التعاون املشرتكالتمويل  (د 
 االستفادة من املعرفة وتفعيل التعاون (ه 

 2واإلجراءات امليلوبة لتحقيق اهلدف  2030األمم املتحدة وخية عام وترتبا األولوايت املبيَّنة أد ه بسياق إصالح  -50
من أهداف التنمية املستدامة  من بني أمور أخر (، والبناء على مبادئ التعاون اليت تراعي فيها كل وكالة قيادة الوكالة األخر  

 يف جماالت ميزهتا النسبية وتسعى إىل التعاون مىت كانت هناك قيمة مضافة.

 تعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف إطار إصالح األمم املتحدة: مواصلة تعزيز ال1األولوية  - 10

بينما تتشاااااااكَّل مجيع أولوايت التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وتتمحور حول ساااااااياق إصاااااااالح األمم  -51
( ضاااااااااااااامان إجراء 1ويعين ذلك ما يلي:  ، ُتدرك الوكاالت الثالث أمهية جعلها أولوية قائمة بذاهتا. 2030املتحدة وخية عام 

املشاااااااااااااارتك وإطار عمل األمم التخييا القيري املشاااااااااااااارتك يف الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما حتت مظلة التحليل القيري 
مبا يف ذلك  -االعرتاف  ن اخلدمات املؤسااااااااسااااااااية على املسااااااااتو  القيري و ( 2املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املسااااااااتدامة؛  

ستقدَّم على حنو متزايد ضمن السياق املشرتك إلصالح  -تيجية عمليات تسيا األعمال ومكتب الدعم اإلداري املشرتك اسرتا
يف الفاااال الثاين(. وابختااااار فإن الوكاالت اليت توجد  9األمم املتحدة حتت قيادة أفرقة األمم املتحدة القيرية  انظر الشاااكل 

تشارك فيه سائر  شاماًل  اويتيلب هنجً الكيا ت الثالث اليت توجد مقارها يف روما،  تجاوزيمقارها يف روما تعرتف  ن التعاون 
التنمية املساااتدامة. ولذلك سااايمضاااي التعاون بني من أهداف  2والشاااركاء لتحقيق نتائ  اهلدف كيا ت منظومة األمم املتحدة 

على املساااااتو  القيري وساااااُينفذ ويقيَّم يف ساااااياق األمم املتحدة وليس يف ساااااياق الوكاالت  توجد مقارها يف رومااليت الوكاالت 
 الثالث وحدها. 

 النُظم الغذائية: مؤمتر القمة بشأن 2 األولوية - 11

اليت تعتمد عليها األمم املتحدة األمني العام الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما لتكون وكاالت االرتكاز لقد عني   -52
، وساااااتقوم الوكاالت الثالث بدور رئيساااااي يف حتديد 2021يف ثالثة من مساااااارات عمل مؤمتر القمة بشاااااأن الُنظم الغذائية لعام 
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التحدايت والفرص واتواجز والقضااااااااي الشاااااااملة واتلول من أجل إحداث حتول يف الُنظم الغذائية. ومُيثل الدور النشااااااا الذي 
ما الذي نريد أن يفهمه اجلمهور؟ " لع به الوكاالت الثالث فرصااااة فريدة على حد قول أحد من ُأجريت مقابالت معهم:تضااااي
النُظم  بشااااااااااااااأن قمةاليف سااااااااااااااياقات مثل مؤمتر ميكننا أن نكون أقو  يف دفاعنا عن الزراعة عندما نعمل يف تعاون وثيق ]...[ 
 . "الغذائية

 املشاااااااااااااركة يف حوار موجه مع األعضاااااااااااااء يف ؤمتر القمة بشااااااااااااأن الُنظم الغذائيةملالعديدة ف اهديتمثل هدف من األو  -53
اتاول  (1 مسارات مواضيعية:  مخسةوالسعي إىل رفع مستو  اخلياا السياسي حول اإلنتاج والزراعة من خالل  والشركاء

بل العيق املنااااااااافة؛ و  (4 اإلنتاج املراعي لليبيعة؛ و  (3 أ اط االسااااااااتهالك املسااااااااتدام؛ و  (2 على األغذية املأمونة واملغذية؛  سااااااااُ
القدرة على الاااااامود. والواقع أن مساااااارات العمل ساااااتشااااامل أنشاااااية ما بعد مؤمتر القمة وتنفيذ التغيا، وكذلك منهجية و  (5 

ليت بوسعها العمل واالستعراض. وتر  الوكاالت الثالث أن أنشية ما بعد مؤمتر القمة ستتيص فرصة لتحديد اجملاالت اللمتابعة 
 يف إحداث حتول يف الُنظم الغذائية. ايف قيادة تنفيذ األنشية اليت ستستفيد من مواطن قوة كل منها والعمل معً  افيها معً 

 19-جائحة كوفيد جماالت التعاون األربعة يف سياق: 3 األولوية -12

كاالت اليت توجد مقارها يف روما، الو  املساااااااؤولني يفكبار ، على حد قول أحد  19-كانت االساااااااتجابة جلائحة كوفيد -54
اجلهود  ساااااتساااااتمرو . "األحالم بني منظمة األغذية والزراعة والااااااندوق الدوة للتنمية الزراعية وبر م  األغذية العاملي شاااااراكة"

األمهية الساااااااااتمرار ابلغة األربعة . وساااااااااتكون جماالت االساااااااااتجابة التعاونية اليت تبذهلا الوكاالت الثالث ملعاجلة  ثاات اجلائحة
( الربجمة والتخييا على املسااااااااااتو  القيري؛ 1  الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف تعزيز عملها. وتشاااااااااامل هذه اجملاالت:

استمرارية العمل. وعملت الوكاالت الثالث عرب هذه و ( 4 الدعوة وتبادل املعلومات؛ و ( 3 الدعم السياساي والتحليلي؛ و ( 2 
واإلقليمية وعلى مسااتو  املقر، وساايجري تعزيز اجلهود حول تدخالت التخييا والربجمة على املسااتوايت القيرية  الركائز األربع

و ثااهتا على األمن الغذائي، وكذلك تعبئة التمويل  19-املشااااااااااارتكة، وإجراء تقييمات مشااااااااااارتكة لتقييم اجتاهات جائحة كوفيد
 املشرتك. 

 التعاون لدفع املشرتك: التمويل 4األولوية  -13

ساااااااااااااايجري فحص آليات التمويل الالزمة لدفع التعاون يف حماولة للحد من التنافس على األموال ولتجنب التداخل  -55
( حتديد اجملاالت 1(. ويشاااااااااااامل ذلك ما يلي:  12احملتمل بني األنشااااااااااااية على املسااااااااااااتويني العاملي والقيري  انظر الشااااااااااااكل 

تلااك الُنه ؛ طُبقاات فيهااا بنجاااح هُن  التموياال املشاااااااااااااارتك وكيفيااة حتقيق ذلااك وسااااااااااااااياااقااه من أجاال هتيئااة الفرص يف تكرار  اليت
والااااااااااااااندوق الدوة للتنمية الزراعية وبر م   ملنظمة األغذية والزراعةإعداد واثئق توجيهية بشاااااااااااااأن اليريقة اليت ميكن اا و  (2 

( العمل يف شراكة وثيقة 3  القيري وتعزيز اجلهود لضمان التمويل املشرتك ألنشيتها؛  على املستو  ااألغذية العاملي العمل معً 
مع األعضاء، مبا يشمل اتكومات الوطنية والشركاء املسامهني لضمان االستفادة على النحو املالئم من مواطن القوة اجلماعية 

 للوكاالت الثالث يف تنفيذ الربام . 
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 من املعرفة وتفعيل التعاوناالستفادة  :5األولوية  -14

ن الوكاالت تنظيم عملية املعرفة إىل الواثئق التوجيهية الداخلية  ااسااااتنادً  -56 اليت أعدهتا ابلفعل الكيا ت الثالثة، سااااُتحساااا ِّ
املوظفني على نياق  متكنودراسااااة ما ينجص وما ينبغي االسااااتفادة منه وتوساااايعه. وتتجه النية حنو توفا توجيهات قابلة للتنفيذ 

، ال ساااايما املوظفني املسااااؤولني عن وضااااع الربام  على املسااااتو  القيري، من تفعيل رؤية التعاون. وساااايجري التما  اتاملنظم
املشاااااااورة من جهات االتااااااااال بقااااااااد حتساااااااني املشااااااااركة الشااااااااملة والتواصااااااال وتقاسااااااام املعرفة. وأكدت التعليقات املساااااااتمدة 

إىل زايدة هياكل تقاسم املعرفة والتواصل  اواألشخاص الذين ُأجريت مقابالت معهم اتاجة حتديدً املشاركني يف االستقااء  من
القيرية ادف حتسااااني الفهم والوضااااوح فيما يتااااال برؤية عمل و  اإلقليمية واملكاتب على مسااااتو  املقار والتبادل بني الوكاالت

 الوكاالت الثالث وُأسسه املنيقية. 
تبادل املعرفة والدرو  املسااتفادة، ُيشااكل تبادل البيا ت وحتليلها الذي أفضااى إىل إعداد مهم من مكو ت وكمكون  -57

خا أسااااا  لقيا  التعاون واالسااااتفادة من الدرو  اليت يتم اسااااتقراؤها من التعاون. ومن الواضااااص أن هناك  اهذا التقرير أيضااااً 
ُتييا التعاون ورصااااااااااده بني ثالث وكاالت، ولكن رتكة مشاااااااااامع املعلومات وتبادهلا يف أي عملية ال مركزية   مرتبيةحتدايت 

 يف السنوات املقبلة. امهمً  اموردً  سيكون بيريقة منهجية
إىل نتائ  التقييم املشاااااااااارتك بشااااااااااأن  الثالثالوكاالت  اوكمكون مهم لقيا  التقدم احملرز واإلبالغ عنه، تتيلع أيضااااااااااً  -58

هام يف حتقيق خية التنمية املسااتدامة سااألن التقييم ساايزو ِّد الوكاالت بقرارات مسااتناة بشااأن تعزيز التعاون لإل انظرً  هاالتعاون بين
 ايت هذا التعاون وما يعقبه من ُتييا. و . وستاب النتائ  ابستمرار يف أول2030لعام 
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 منهوية التقرير امللثق ألا:

  هن  اإلبالغ وأهدافه -1

التقرير، أجرت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما سلسلة من املشاورات مع موظفيها للمساعدة يف إعداد  -1
مستوايت ةتلفة تشمل القيادة واملكاتب القياعية والقيرية، مبا ذلك عن طريق املقابالت اجلماعية واملقابالت مع املخربين  على

 إعداد استبيا ت موجزة. عرباخلرباء و 
الوكاالت  يف هبا املضطل ا واامالا ألنشطة التعاون يرمي  ى أن يكون حتليالا مستشيضا  ا والوالتقرير ليس تقييما  -2

لومات اسرتاتيجية وتفساات لالجتاهات والتيورات معبداًل من ذلك، مت الرتكيز على تقدمي ف اليت توجد مقارها يف روما.
لومات اليت مت مجعها واإلبالغ عنها عابلتاة، تؤكد امل اجلديدة، وعلى إبراز يف الوقت نفسه النياق العام للتعاون وطبيعته.

وعندما يتم تقدمي  بشكل معقول التعاون العام، والدرو  املستفادة، واألولوايت احملتملة للمستقبل. ظهرالبيا ت اليت ت على
الالمركزي لشنشية املضيلع  أرقام خاصة ابلتعاون، فيجري ذلك ابالستناد إىل أفضل البيا ت املتوافرة  بسبب حمدودية اليابع

 اا( واملعروضة باورة متحفظة لعدم املبالغة يف مستوايت التعاون احملتملة.

 مجع البيا ت وحتليلها -2

جتدر اإلشارة إىل أن الغرض العام من التقرير هو توفا التحديثات والتوجيهات االسرتاتيجية، لذا مت استخدام األساليب  -3
 احملتو  ومادر املعلومات اتساسة:التالية لتحديد إطار 

  17ا أجريت مقابالت معهم، مبا يف ذلك أخاائيني فنيني  يف أكثر من موظفً  50مشاورات فردية ومجاعية مع حواة 
 ا(، وجهات اتاال قيادية من كل وكالة، وممثلني قيريني؛جماالً قياعيً 

   ووردت الردود  األغذية العاملي يف املكاتب القيرية حول العامل.ودراسة استقاائية تعاونية جلهات االتاال التابعة لرب م
وتضمنت الدراسة   فضاًل عن أربعة مكاتب إقليمية اتبعة لرب م  األغذية العاملي.ا قيرايً مكتبً  45من جهات االتاال يف 

مجع البيا ت بشأن األمثلة اتالية على التعاون يف جماالت التعاون األربعة  بري وصفها ( 1  االستقاائية مكونني اثنني مها:
ولد   والتاورات املتعلقة ابلتحدايت يف جمال التعاون، وعوامل التمكني واألولوايت للسنوات املقبلة. (2 يف امللحق جيم(، 

غ بري من منظور جهات االتاال التابعة لرب م  األغذية الدراسة االستقاائية أوجه قاور معرتف اا، ال سيما أن اإلبال
ويف السنوات املقبلة، ستتقاسم الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما مسؤولية إجراء الدراسة االستقاائية أو  العاملي.

 ستتناوا على حتملها.
  اال التابعة للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ا جلهات االت منظمً شمل استبيا ً مبا ي ،لبيا ت على مستو  املقرامجع و

ابلركائز املواضيعية والعاملية واخلاصة ابخلدمات املؤسسية،  ذات الالةا من جماالت التعاون جماالً ةتلفً  17واملسؤولة عن أكثر من 
 التعاون من خالل املشاورات املباشرة.ا يتعل ق  مع البيا ت بشأن أنشية  صغاً ومشلت هذه العملية مكو ً  أو امليلعة عليها.
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وال تعترب نتائ  الدراسة االستقاائية دقيقة من الناحية اإلحاائية،  ا من الوكاالت الثالث.جميبً  53وشارك يف هذا التمرين 
 إهنا توف ر صورة واقعية عن االجتاهات واألولوايت يف جمال التعاون؛ بل
 ت على املستويني القيري واإلقليمي وعلى مستو  املقر، وإعداد توليف هلا.واستعراض التقارير والتقييمات اليت أجري  
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 الرئيسي التشاصي  املتعّلقة ابملقر امللثق ابء:
بني الوكاالت اليت توجد الرئيسي  على مستو  املقر امللحق ابء تفاصيل ومعلومات داعمة إضافية بشأن التعاون قدمي -5

  خاصة:ويشمل ذلك باورة  روما. مقارها يف
  ًا للتعاون يف اجملاالت املواضيعية واحملافل العامليةموجز 
 الرئيسي وحملة عامة كاملة عن حالة أنشية التعاون املتعل قة ابخلدمات املؤسسية املشرتكة على مستو  املقر. 
وتقدم األشكال التالية تفاصيل إضافية عن التعاون يف األنشية اليت تقودها املقار، مبا يف ذلك يف اجملاالت املواضيعية  -6

 (.1( واحملافل العاملية  الركيزة 3 الركيزة 
 

  للتعاون يف اجملاالت املواضيعية مفا لةملخاات  :12الشكل 
حمور تركيز  اجملال املواضيعي

أهداف 
التنمية 

 املستدامة

التغّعات عن  بدء التعاون منذ
 السنوات السابقة

العدد التقدير  لل لدان 
اليت تنشذ التعاون بني 
الوكاالت اليت توجد 

 مقارها يف روما

قيمة املشاري  
املشرتكة ابلدوالر 

 األمريكي

، 6، 2، 1 تغع املناخ
12 ،13 

 مليون  2.7 10-5 املستو  نفسه 2015

إدماج األمن الغذائي والزراعة يف املناقشات إىل لقد دعت منظمة األغذية والزراعة، والاندوق الدوة للتنمية الزراعية، وبر م  األغذية العاملي باورة مشرتكة 
يف مدريد نعقدة تغا املناخ امل الدولية بشأن تغا املناخ خالل الدورة اخلامسة والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة االطارية بشأن

ومشلت هذه االجتماعات األحداث الرفيعة املستو  بشأن العمل  اجتماعات أخر  ذات صلة ابالتفاقية اإلطارية. خالل، و 2019األول  ديسمرب/كانون يف
و  بشأن الروابا بني تغا املناخ واألمن الغذائي خالل  رفيعة املستا أحدااثً ونظمت الوكاالت الثالث أيضً  (.12و 2و 1املناخي وأهداف التنمية املستدامة  

 الدورتني السادسة واألربعني والسابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي.
شأن تيوير وق بوتتعاون الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف املشاريع/ الربام  املشرتكة للاندوق األخضر للمناخ، وتقدم املشورة ألمانة هذا الاند

أطر الربام  العاملية وتقدم الدعم القيري  يف ما خيصوتتعاون الوكاالت الثالث  اسرتاتيجيته اخلاصة ابلزراعة واألمن الغذائي، وتتشارك جتاراا وخرباهتا.
 ة.للمبادرات املتعل قة إبدارة ةاطر تغا  املناخ والتكي ف معه، مبا يف ذلك التنبؤ ابملناخ واخلدمات املناخي

 ال ينيبق ال ينيبق أكثر بدرجة كباة 2020 2، 1 19-االستوابة جلائثة كوفيد

 الربجمة( 1(على األمن الغذائي يف أربعة جماالت واسعة هي:  19-لقد زادت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما تعاوهنا ملكافحة أثر جائحة كوفيد
  استمرارية العمل.و  (4(املعلومات؛  وتبادلالدعوة و ( 3(الدعم يف جمال السياسات والتحليل؛ و  (2(التخييا القيري؛ /القيرية

إىل حتسني الوعي حول  ذلكولقد أد   .على األمن الغذائي والتغذية 19- ثا كوفيدكما أهنا أنتجت موجز السياسات لشمني العام لشمم املتحدة بشأن 
 ا من إطار األمم املتحدة خليا االستجابة االجتماعية واالقتاادية.ا مهمً قضااي األمن الغذائي والتغذية، ال سيما ابعتباره عنارً 

ا إىل جنب مع البنك الدوة، بً ، أصدرت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما جن2020وخالل اجتماع وزراء الزراعة جملموعة العشرين املنعقد يف أبريل/نيسان 
وشدد البيان  على النظام الغذائي: تعييل سالسل القيمة الغذائية والتأثا على توافر األغذية. 19-ا بشأن اآلاثر النامجة عن جائحة كوفيد مشرتكً بيا ً 
 اتالة الواردة يف التقرير للحاول على معلومات أكثر تفايالً.يرجى الرجوع إىل دراسة  اتاجة إىل احملافظة على سا العمل يف أسواق التجارة الدولية. على
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حمور تركيز  اجملال املواضيعي
أهداف 
التنمية 

 املستدامة

التغّعات عن  بدء التعاون منذ
 السنوات السابقة

العدد التقدير  لل لدان 
اليت تنشذ التعاون بني 
الوكاالت اليت توجد 

 مقارها يف روما

قيمة املشاري  
املشرتكة ابلدوالر 

 األمريكي

العقد األول من  2، 1 حاالت الطوارئ
 القرن املاضي

  مليون 20أكثر من  45 أكثر

تعاين من أزمة غذائية،  تشمل األمثلة على االستجابة تاالت اليوارئ العمل املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة وبر م  األغذية العاملي يف البلدان اليت
األخر ، مبا يف ذلك العمل على دعم سبل عيق األشخاص الضعفاء املتأثرين بتفشي اجلراد الاحراوي؛ وأزمة املناخ، والنزاعات، والكوارث اليبيعية 

 .19-وجائحة كوفيد
اسو، وجنوا السودان، واليمن من مجلة بلدان أخر (، تقوم منظمة ويف ما يتعل ق  زمة املناخ  مثل الفيضا ت يف النيجر والسودان( وابلنزاعات  بوركينا ف

أول تقرير مشرتك بشأن األغذية والزراعة وبر م  األغذية العاملي بتنسيق دعوهتما املشرتكة لاار البلدان اليت تعاين من أزمة غذائية، مبا يف ذلك من خالل 
والتقرير العاملي بشأن األزمات الغذائية  أنت  بقيادة الشبكة  ،كة جمللس األمن التابع لشمم املتحدةوجلسات اإلحاطة املشرت  ،(2020بؤر النزاع  يوليو/متوز 

  العاملية ملكافحة األزمات الغذائية(.
العاملية لالستجابة ، قامت منظمة األغذية والزراعة وبر م  األغذية العاملي بتوسيع نياق استجابتهما يف إطار اخلية 19-ومنذ بداية انتشار جائحة كوفيد

تعزيز التعاون يف جمال التحليل، وتكييف آليات التنفيذ مع متيلبات التباعد اجلسدي، وإعادة الربجمة لتلبية  يف ذلك ، مبا19-اإلنسانية جلائحة كوفيد
 االحتياجات املتزايدة.

 ال ينيبق 33 أكثر 2010 2  جمموعة األمن الغذائي العاملية

خية االستجابة اإلنسانية وخية االستجابة جلائحة  زويدالغذائي العاملية، حتت قيادة منظمة األغذية والزراعة وبر م  األمم املتحدة، بتتقوم جمموعة األمن 
يف املائة من إمجاة خية االستجابة اإلنسانية وخية  18و 23وميثل قياع األمن الغذائي  هداف الربجمة املوج هة. لبيا ت يف الوقت املناسب واب 19-كوفيد

 جمموعة األمن الغذائي العاملية عضو نشا يف الشبكة العاملية ملكافحة األزمات الغذائية. إنو  على التواة. 19-االستجابة جلائحة كوفيد
دعم أنشية ن الغذائي العاملية لتوفا التوجيهات الفنية و ضمن نياق جمموعة األم 19-ومنذ أن تفشت اجلائحة، مت إنشاء فريق عمل ةاص معين بكوفيد

عمل مع الوكاالت على األرض من أجل التخفيف يمبرفق البيا ت و  فريق العمل هذا رتباياملعلومات والتحليالت بشأن األمن الغذائي، و تقدمي الدعوة و 
ة اآلاثر الناجة عن اجلائحة.  من حد 

 مليون 30-25 10-5 املستو  نفسه 2014 5 ،2 املساواة بني اجلنسني

مجع بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما عالقات تعاون طويلة األمد يف جمال املساواة بني اجلنسني ليس فقا على املستو  التشغي ا لي، بل أيضً جتج
  واالتااالت، وتنمية القدرات وتعبئة املوارد للقيام مببادرات مشرتكة. املعارف مستو  الدعوة والسياسات، وإدارة على

 ؛بشأن الُنه  املفضية إىل حتول يف املنظور اجلنساينالرب م  املشرتك ( 1  األخاة، قامت هذه الوكاالت بتعزيز التعاون يف مبادرتني رئيسيتني مها: ةوخالل السن
يرجى الرجوع إىل دراسة اتالة الواردة يف التقرير للحاول على معلومات  .التقدم حنو التمكني االقتاادي للمرأة يف الريفوالرب م  املشرتك بشأن تسريع ( 2 

 أكثر تفايالً.
 ال ينيبق 60أكثر من  أكثر 2018 2 التغذية

املتحدة لليفولة  اليونيسف(، وبر م  األغذية العاملي، اتفق رؤساء منظمة األغذية والزراعة، والاندوق الدوة للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم 
، على دم  شبكة األمم املتحدة لتعزيز التغذية وجلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية ابلتغذية مكثفةوبعد مشاورات  2020العاملية، يف عام  الاحة ومنظمة

 وتتواءم عملية الدم  هذه ابلكامل مع خية إصالح األمم املتحدة وتدعمها. ابلتغذية".هيئة جديدة ييلق عليها اسم "شبكة األمم املتحدة املعنية  يف
والية  تتمثلو  على األرض. أفضل أثر قيقتنوي إعياء صوت أقو  للتغذية وحتو  وستحظى شبكة األمم املتحدة املعنية ابلتغذية بدعم من أمانة مبس ية،
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منظمة األغذية  وستستضيف ليس فقا على املستو  العاملي بل أيضًا على املستو  القيري. ال التغذيةوالتنسيق يف جمحوكمة التغذية  تقوية يفالشبكة 
 والزراعة أمانة الشبكة.

 مليون 100أكثر من  30-20 املستو  نفسه 2015 2، 1 القدرة على الصمود

، اإلطار املفاهيمي املشرتك لتعزيز القدرة على الامود من أجل األمن الغذائي والتغذية الذي 2015وضعت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف عام 
نيقة الساحل، ما يتيص الفرصة لرتمجة مليستمر يف توجيه اإلجراءات الرامية إىل تعزيز القدرة على الامود، مبا يف ذلك صياغة خية عمل الوكاالت الثالث 

من آاثر على تعزيز قدرة سبل العيق القائمة على الزراعة والنظم الزراعية  ذلكلتنمية والسالم إىل أرض الواقع مع ما يتال بالرتابا بني العمل اإلنساين وا
استمرار تنفيذ بر م  القدرة على الامود التابع للوكاالت اليت توجد مقارها  2020ومشل التعاون امللمو  على األرض يف عام  الغذائية على الامود.

زراعة وبر م  روما واملمو ل من كندا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية والنيجر والاومال، فضاًل عن الرب م  املشرتك اتديث بني منظمة األغذية وال يف
االت الثالث الذي سيبدأ تيبيقه األغذية العاملي ومنظمة األمم املتحدة لليفولة  اليونيسف( املمول من أملانيا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وبر م  الوك

  ا يف الاومال.قريبً 

 مليون 23 ابلدً  30-20 املستو  نفسه 2005 2، 1 التنمية الريشية

اخلربة الفنية  تعمل منظمة األغذية والزراعة عن كثب مع الاندوق الدوة للتنمية الزراعية لدعم االستثمارات يف جمال األغذية والزراعة من خالل توفا
املي مع الاندوق الدوة ولقد تعاونت منظمة األغذية والزراعة وبر م  األغذية الع يف املائة من برام  االستثمار اخلاصة ابلاندوق. 40لاياغة حواة 

ا يف شبكة وتساهم منظمة األغذية والزراعة أيضً  ا يف إطار الشراكة لتحسني بناء القدرات يف التمويل الريفي.عامً  15للتنمية الزراعية على مد  أكثر من 
 الزراعية الغذائية الاغاة واملتوسية اتجم اليت يديرها الاندوق الدوة للتنمية الزراعية. شاريعالتمويل واالستثمار يف أصحاا اتيازات الاغاة وامل

أخر  برام  و ا وقدراهتم بفضل برام  يف جمال التمويل الريفي وسالسل القيمة الشاملة ا وضعفً وترك ز املشاريع القيرية على تعزيز معرفة األشخاص األشد فقرً 
 مناصرة للفقراء.

 مليون 1 بلدان 10أكثر من  أكثر 2010 2، 1 املدرسية التغذية

وانضمت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما إىل منظمة األمم املتحدة لليفولة  ا إبقفال املدار .ا شديدً  ثرً  19-لقد  ثر التالميذ خالل أزمة كوفيد
إىل اتفاظ على حالة األمن الغذائي والتغذية لشطفال الذين هم يف سن الدراسة أثناء  ا منهاسعيً  اليونيسف( لتحويل برام  التغذية املدرسية أو تكييفها 

 ضمان التنفيذ السليم، مبا يف ذلك إجراءات التباعد املناسبة والتدابا املتعل قة ابملياه واإلصحاح والنظافة الاحية.لوتوفا التوجيهات  19-جائحة كوفيد
يف إحداث تغيا جذري لضمان حاول مجيع األطفال على التغذية اليت هم  اجة إليها، مع تعزيز  أن تساهمالوكاالت هلذه  ميكنا، ومن خالل العمل معً 

 الزراعة احمللية وزايدة اإلنتاجية وتغذية الشباا، ما يسمص ابلتاة بتقوية رأ  املال البشري والنمو االقتاادي.

التعاون بني بلدان اجلنوب 
 والتعاون الثالفي

 ال ينيبق ال ينيبق املستو  نفسه 2017 17

افا يف إطار مرفق لقد مت إطالق أول مبادرة قيرية للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما من أجل التعاون بني بلدان اجلنوا والتعاون الثالثي يف جمال الكس
ويرمي املشروع  للتنمية الزراعية، وسيتم تنفيذها يف مجهورية الكونغو.التعاون بني بلدان اجلنوا والتعاون الثالثي املشرتك بني الاني والاندوق الدوة 

وتستمر الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف تيوير  إطار وخية عمل إلنتاج دقيق الكسافا املدعم وبيعه يف مجيع األسواق الوطنية واإلقليمية. وضع إىل
نوا والتعاون الثالثي ومسامهته يف حتقيق النتائ  يف جمال الزراعة والتنمية الريفية واألمن الغذائي كمي للتعاون بني بلدان اجلالنوعي و التقييم لمنهجية ل
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سات وستستخدم املنهجية لرصد نتائ  التعاون بني بلدان اجلنوا والتعاون الثالثي وتقييمه واإلبالغ عنه، ولتحديد الدرو  املستفادة واملمار  والتغذية.
  اجليدة.
واالحتفال به مع الرتكيز على دعم  2020سبتمرب/أيلول، اشرتكت الوكاالت الثالث يف تنظيم يوم األمم املتحدة للتعاون بني بلدان اجلنوا لعام  16ويف 

 .19-جائحة كوفيديف ظل  ة األجلحتويل النظم الغذائية وتلبية االحتياجات الفورية واملتوسي

 مليون 1.8 4-1 أكثر  8 الش اب

الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف العمل عن كثب على مبادرات عاملية ضمن نياق شبكة النهوض ابلشباا املشرتكة بني وكاالت األمم تستمر 
املناطق  جعلعلى املتحدة وأنشية املشروع القيري املخاص املتعلق برايدة أعمال الشباا وعملهم الالئق يف املناطق الريفية يف جمال األغذية والزراعة، و 

 زراعة واتياة.الريفية أكثر جاذبية للشباا أو دعم توزيع الوجبات الغذائية على األطفال والشباا خالل مبادرات مدار  تدريب املزارعني الشباا على ال
الشراكة الدولية للتعاون بشأن عمالة األطفال يف الزراعة،  إطارولقد استمرت منظمة األغذية والزراعة والاندوق الدوة للتنمية الزراعية يف التعاون يف 

 االشرتاك يف إعداد الرسائل مبناسبة اليوم العاملي ملناهضة عمل األطفال.  ويف
مسية املتعل قة ابلشباا ي قد سامها يف تيوير خية عمل منظمة األغذية والزراعة اخلأن الاندوق الدوة للتنمية الزراعية وبر م  األغذية العامل اومن املهم أيضً 

ويرمي هذا التعاون إىل النهوض ابألنشية املشرتكة  يف الريف اليت ستعرض على جلنة الزراعة هذا العام، ويف دعمها عن طريق جلنة الشباا ومكتب الشباا.
 املضيلع اا يف إطار الركائز اخلمس خلية العمل.

 

  العامليةملخاات تفايلية للتعاون يف احملافل : 13الشكل  
حمور تركيز  احملاف  العاملية

أهداف 
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 ال ينيبق ال ينيبق املستو  نفسه 2010 2، 1 جلنة األمن الغذائى العاملى

لمنتجات ل الرتوي لتوظيف ألمانة جلنة األمن الغذائي العاملي، ويف اب اخلاصيف توفا الدعم املاة و  2020استمرت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف عام 
 املشاركةوتستمر الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف  خيا عملها بوصفها أداة لتسريع التقدم يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. لجنة يفالسياساتية ل

الوكاالت الثالث وتعمل  ا يف الفريق االستشاري التابع للجنة.ا دائمً عضوً  ابعتبارهاالتوجه االسرتاتيجي للجنة األمن الغذائي العاملي  حتديد بشكل نشا يف
ن النظم الغذائية بشكل نشا على املسامهة من الناحية الفنية يف مسارات عمل جلنة األمن الغذائي العاملي مثل تيوير اخليوط التوجيهية اليوعية للجنة بشأ

ص الرفيع املستو  للجنة الذي سيعقد خالل والتغذية والتوصيات السياساتية بشأن الزراعة اإليكولوجية واالبتكارات األخر ، واملسامهة يف اتدث اخلا
 أسبوع األغذية العاملي.

اجمللس الرقمي الدويل لألغذية 
  والزراعة

 ال ينيبق ال ينيبق املستو  نفسه 2020 2، 1

التعاون والتنمية يف امليدان االقتاادي، ، قدمت منظمة األغذية والزراعة  مبسامهات من الاندوق الدوة للتنمية الزراعية، ومنظمة 2020يف يناير/كانون الثاين 
ت الرامية إىل إنشاء واملنظمة العاملية لاحة اتيوان، وبر م  األغذية العاملي، والبنك الدوة، ومنظمة التجارة العاملية( مذكرة مفاهيمية لدعم املناقشا
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ومن شأن اجمللس  .2020اعة مبناسبة انعقاد املنتد  العاملي لشغذية والزراعة لعام رقمي دوة لشغذية والزراعة" إىل مؤمتر برلني الثاين عشر لوزراء الزر  "جملس
يقدم املشورة للحكومات واجلهات الفاعلة املعنية األخر ، ويقود عملية تبادل األفكار واخلربات،  شامالً  حمفالً الرقمي الدوة لشغذية والزراعة أن يكون 

  ويساعد ابلتاة اجلميع على تسخا الفرص اليت تتيحها الرقمنة.
، ووافق على أن تسمى املبادرة املقرتحة 2020 و قق جملس منظمة األغذية والزراعة هذه القضية يف دورته الرابعة والستني بعد املائة املنعقدة يف يونيو/حزيران

 " وأي د استضافتها من جانب املنظمة.الرقمية لشغذية والزراعة ةالدولي املناة"

حالة األمن الغذائي والتغذية 
 يف العامل

 ال ينيبق ال ينيبق املستو  نفسه 1999 2، 1

( من تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل السنة الرابعة على التواة اليت تنضم فيها منظمة األمم املتحدة لليفولة  اليونيسف 2020ميثل إصدار عام 
ن هذا التقرير وقدمت اإلصدارات الثالثة السابقة م إىل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما إلعداد هذا التقرير الرئيسي السنوي. ةومنظمة الاحة العاملي

 الزاعات وتغا  املناخ والتباطؤ االقتاادي. أي ا للمحركات الثالثة وراء ظهور هذا االجتاه العكسي،أدلة على أن اجلوع آخذ يف االزدايد بباء وحتليالً معمقً 
وأن الوضع يتدهور بسبب  2030ويقدم تقرير هذا العام توقعات تؤكد أن العامل ليس على املسار الاحيص من أجل القضاء التام على اجلوع  لول عام 

  .19-اآلاثر النامجة عن جائحة كوفيد
اللذين يرتبيان ابرتفاع مستوايت انعدام األمن الغذائي وةتلف ويسل ا التقرير الضوء على ارتفاع كلفة األ اط الغذائية الاحية وعدم القدرة على حتم لها 

فواقد وحتسني أشكال سوء التغذية  مثل السمنة(، ويدعو إىل حتويل النظم الغذائية، مبا يف ذلك التدخالت على طول سلسلة اإلمدادات الغذائية، خلفض ال
 الكفاءات بغية تقليل كلفة األغذية املغذية.

الرفي  املنتدا السياسي 
  املستوا

 ال ينيبق ال ينيبق املستو  نفسه 2013 2، 1

إلطالق تقرير  نظمت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ابلشراكة مع منظمة األمم املتحدة لليفولة  اليونيسف( ومنظمة الاحة العاملية، اتدث السنوي
املعج ل واملسارات  العملاملنعقد حتت عنوان " 2020على هامق املنتد  السياسي الرفيع املستو  لعام  2020حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام 

  لتنمية املستدامة".ا واإلجناز من أجلعقد العمل  تنفيذ: الكفيلة ابلتغيا
الست  عالوة على ذلك، عقدت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وإدارة الشؤون االقتاادية واالجتماعية واحدة من دورات االستعراض املواضيعي

ع، وقاد الاندوق من أهداف التنمية املستدامة املتمثل يف القضاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي للجمي 2للمنتد  السياسي الرفيع املستو  بشأن اهلدف 
االستفادة  ا رفيع املستو  حتت عنوان "إقامة شراكات مع السكان األصليني: جانبيً الدوة للتنمية الزراعية ابلشراكة مع منظمة األغذية والزراعة حداثً 

  ".19-التادي لتفشي جائحة كوفيدواالعرتاف يف الوقت نفسه ابلتحدي املتمثل يف  2030معارفهم لتحقيق أهداف التنمية املستدامة  لول عام  من

عقد األمم املتثدة للزراعة 
 األسرية

 ال ينيبق ال ينيبق أكثر 2019 2، 1

التنفيذ العام خلية أنشأ عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية أمانة مشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة والاندوق الدوة للتنمية الزراعية من أجل تنسيق 
الدعم الفين  قدميوعلى املستو  العاملي، تقوم األمانة إبدارة االتااالت والتوعية وأنشية النشر، وبتيوير املنتجات العاملية لت العاملية بشأن هذا العقد.العمل 

ومناات متعددة اجلهات الفاعلة  وعلى املستو  الوطين، تقيم األمانة منتدايت لتنفيذ عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية على املستو  اإلقليمي/الوطين.
ويتمثل اهلدف من ذلك يف وضع  بشأن السياسات، وتعزز تاميم أطر العمل وتنفيذها لدعم الزراعة األسرية  خيا العمل الوطنية(. التحاورمن أجل 

منظمة  400 1رة عامة، مت إشراك وباو  ا بتنفيذها ابلفعل.بلدً  34خيا عمل وطنية وبدأ  6فيما مت وضع  2024خية عمل وطنية  لول عام  100
  منظمات املزارعني، ومنظمة غا حكومية، ومؤسسة عامة، ومؤسسة أكادميية. من
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حمور تركيز  احملاف  العاملية
أهداف 
التنمية 

 املستدامة

التغّعات عن   بدء التعاون منذ
 السنوات السابقة

العدد التقدير  لل لدان اليت 
تنشذ التعاون بني الوكاالت 
 اليت توجد مقارها يف روما

قيمة املشاري  
املشرتكة ابلدوالر 

 األمريكي

تيوير أول منت  عاملي لعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية، يف منظمة األغذية والزراعة والاندوق الدوة للتنمية الزراعية ضمن هذا اإلطار،  تشاركوت
وسيشكل الرب م  أداة قائمة على األدلة لتنمية القدرات يكون  تعل م بشأن االبتكارات يف جمال السياسات العامة لدعم الزراعة األسرية.بر م   وهو
  ا ورصدها.الزراعة األسرية، وتاميمها وتنفيذه شأهنا مساعدة اجلهات الفاعلة من الدول ومن غا الدول الستعراض السياسات العامة الرامية إىل تعزيز من

مؤمتر القمة بشان النظم 
 الغذائية

1 ،2 ،8 ،12 ،
13 

 ال ينيبق ال ينيبق أكثر بدرجة كباة 2019

وهياكل اتوكمة  لقد دعمت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما املبعوث اخلاص لشمم املتحدة وأمانة مؤمتر القمة بشأن النظم الغذائية لتيوير العمليات
  املوارد البشرية واملالية لشمانة. وقد متونتائجه،  2020اليت ستحدد مالمص أنشية مؤمتر القمة لعام 

 اليت توجد مقارها يف روما هم أعضاء يف اللجنة االستشارية، والوكاالت الثالث هي عضو يف فريق مهام األمم املتحدة وجلنتها العلمية.وإن مديري الوكاالت 
وستساهم ا يف حتديد توجه كل مسار وستؤدي الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، بوصفها وكاالت االرتكاز يف ثالثة من مسارات العمل اخلمسة، دورً 

  ا إىل طبيعتها الشاملة.يف الوقت نفسه يف مجيع مسارات العمل نظرً 
عمليات املتعلقة مبجموعة أصدقاء مؤمتر القمة بشأن النظم اليف  واملسامهة نشية يف دعم األعضاء للمشاركةاليت توجد مقارها يف روما ولقد كانت الوكاالت 

 .ا هلااليت تتخذ روما مقرً  الغذائية

العاملية ملكافثة الش كة 
 األامات الغذائية

 ال ينيبق  أكثر بدرجة كباة 2016 2، 1

هلشاشة، وإدارة املخاطر أطلقها االحتاد األورويب ومنظمة األغذية والزراعة وبر م  األغذية العاملي ملعاجلة األزمات املمتدة والكوارث املتكررة، واتد من ا
وإسناد األولوية يف الوقت نفسه  ،ويرمي إنشاء الشبكة العاملية إىل تعزيز الشراكة والشركاء يف جمال العمل اإلنساين. سد الفجوة بني الشركاء يف التنمية عرب

ا وتادر الشبكة العاملية أيضً  واالرتقاء يف هناية املياف مبستو  الربام  القيرية للقدرة على الامود. ،ا لتحليل قائم على األدلةللتدخالت وفقً 
للمحر كات اليت تساهم  حتليالً  وقدمالتقرير نياق انتشار اجلوع اتاد يف العامل،  وصف، 2020ويف عام  ."السنوي بشأن األزمات الغذائية العاملي التقرير"
 أو تفاقمها. هذه األزمات يف استمرار 19-جائحة كوفيد تساههم در  كيف ميكن أنو  ،األزمات الغذائية حول العامل يف

 ال ينيبق 10أكثر من  أكثر   التقييم املشرتك

واتفاظ  ،EvalForwARDابلتقييم يف جماالت الزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفية تعرف ابسم  ةمت إنشاء على مستو  املقر، مجاعة ممارسني معني
تقييمات مشرتكة بني بر م   10 جتر وعلى املستو  القيري،  ا إطالق التقييم املشرتك للتعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما.ولقد مت أيضً  عليها.

 األغذية العاملي ووكالة واحدة أو اثنتني من الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما.
 



36 CL 165/13 Rev.1 

 تفاصيل اخلدمات املؤسسية املشرتكة -4
 .الرئيسي يقدم الشكل التاة حملة عامة عن خيا وأنشية التعاون يف جمال اخلدمات املؤسسية على مستو  املقر -7
 الرئيسي مستو  املقرملخاات تفايلية للتعاون يف جمال اخلدمات املؤسسية على : 14الشكل  

 خدمة األعمال
ت ادل 
 املعلومات

مذكرة تشاهم 
رمسية/ اتشاقية 
بشان مستوا 
اخلدمات/ 
 مالحظات مستوا التعاون رسالة اتشاق

 اإلدارة

 عال   ثالثية منهجي  دارة امل ىن

 الشبكة املشرتكة بني الوكاالت ملديري املرافق 
  املعارف العامة وتبادل الكهرابء والغاز(  للمنافعاملشرتايت املشرتكة 
 19-مواءمة استمرارية األعمال  مثل التدابا اخلاصة  ائحة كوفيد)  
  حمية عمل. 12مركز اخلدمات املشرتكة يف منظمة األغذية والزراعة يستضيف بر م  األغذية العاملي عرب توفا 
  يف حاالت اليوارئاستمرارية العمل مع توفا خيارات احتياطية للمباين. 

 منهجي التصوير واملراسلة والط اعة

ثنائي  بر م  
األغذية العاملي 
والاندوق 

الدوة للتنمية 
 الزراعية(

 عال  

 ملواد املتخااة ذات اتجم الكبا، لرب م  ايباعة اخلاصة ب الاندوق الدوة للتنمية الزراعية توفر خدمات
 املتحدة لشؤون الالجئني والتنوع البيولوجي؛األغذية العاملي ومفوضية األمم 

  تقدم خدمة اتقيبة الدبلوماسية اخلاصة مبنظمة األغذية والزراعة للاندوق الدوة للتنمية الزراعية من أجل
 إرسال املراسالت واملواد مع حاانة دبلوماسية.

 عال   ثالثية منهجي األمن والسالمة من احلرائق

  الوكاالت إلدارة األمنالشبكة املشرتكة بني 
 الفريق االستشاري املعين ابألمن  
  التدريبية بشأن النُه  اآلمنة  ةالضيالع  نشية التدريب املشرتكة  مثل التشارك يف تقدمي الدور لتعاون وثيق

وتدريب املرأة على التوعية األمنية؛ ولقد أجنز بر م  األغذية العاملي ومنظمة األغذية  ،والسليمة للبيئات امليدانية
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 خدمة األعمال
ت ادل 
 املعلومات

مذكرة تشاهم 
رمسية/ اتشاقية 
بشان مستوا 
اخلدمات/ 
 مالحظات مستوا التعاون رسالة اتشاق

الاندوق الدوة للتنمية  بتوجيه املعارف تبادل سمصوالزراعة التحديثات يف نظام التحكم ابلدخول األمين؛ وي
 الزراعية يف عملية التحديث اليت بريها(.

 عال   ثالثية ةاص السشر وأتاعات السشر

  ستعمل شبكة السفر املشرتكة بني الوكاالت على تبادل أفضل املمارسات ادف تعزيز مواءمة السياسات
 واإلجراءات

  مفاوضات مشرتكة بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما مع شركات الياان والتحالفات للحاول على خام
 االتفاقاتيوقع الاندوق الدوة للتنمية الزراعية و  إضافية أخر .مسبق على األسعار اخلاصة ابلشركات وعلى فوائد 

 ا؛ابلنيابة عن الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ولكن جتري هذه األخاة املفاوضات معً 
  ًا ا مشرتكً سيتم إبرام االتفاقات العاملية املشرتكة مع الفنادق واحملافل لعقد االجتماعات واألحداث، بوصفه نشاط

 ال املشرتايتيف جم
 اللوحة املشرتكة لتحديد املبالغ اإلمجالية ملستحقات السفر؛ 
  االستخدام املشرتك ملركزDa Vinci Point التابع لرب م  األغذية العاملي؛  
  االستخدام املشرتك خلدمات مركز اتجوزات والياان اخلاص ابلعاملني يف اجملال اإلنساين خالل حالة اليوارئ

 ؛19-ة كوفيداملتالة  ائح
 قامة تتماشى اخليوط التوجيهية للاندوق الدوة للتنمية الزراعية املتعل قة ابلسفر مع بدل املغادرة والوصول وبدل اإل

 اليومي اللذين حتددمها األمم املتحدة
  مفتوحة للوكاالت اليت توجد شركات إدارة خدمات السفر مناقاة الاندوق الدوة للتنمية الزراعية بشأن إن

ا عقد الاندوق تستخدم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني حاليً و  مقارها يف روما لتيسا تشارك العقود.
 الدوة للتنمية الزراعية اخلاص إبدارة خدمات السفر.
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 خدمة األعمال
ت ادل 
 املعلومات

مذكرة تشاهم 
رمسية/ اتشاقية 
بشان مستوا 
اخلدمات/ 
 مالحظات مستوا التعاون رسالة اتشاق

 متوسا ثالثية منهجي اخلدمات اإلدارية العامة
  توجد مقارها يف رومالوكاالت اليت ل والتابعةاجتماعات أسبوعية للفرق املعنية ابملرافق 
 للوكاالت الثالث اليت توجد مقارها  ،تقدم خدمة اتقيبة الدبلوماسية املشرتكة اليت تديرها منظمة األغذية والزراعة

 يف روما

 متوسا ثالثية ةاص أنشطة التخضع
 فريق إدارة القضااي املعين إبدارة االستدامة البيئية 
  إلدارة البيئية اب واملبادرات املتعل قةاألنشية املشرتكة يف جمال التخضا/ التوعية 
 .املبادرات املشرتكة بشأن اإلدارة املستدامة للمرافق واخلدمات 

أسطول املرك ات اخلشيشة/ 
 متوسا ثالثية منهجي  النق 

   األغذية العاملي ومفوضية األمم املتحدة مشروع إدارة أسيول املكاتب القيرية مع إمكانية التعاون مع بر م
 لشؤون الالجئني

 خدمات النقل املكوكية اليومية لرب م  األغذية العاملي إىل منظمة األغذية والزراعة 

اإلقامة )مبا يف ذلك  دارة 
 إدارة دور الضيافة وإدماج الدور التابعة ملنظمة األغذية والزراعة يف مركز حجوزات األمم املتحدة بري توحيد  منخفض ثالثية منهجي  دور الضيافة(

 عمليات الشراء

 عال   ثالثية منهجي  عمليات الشراء التعاونية
  بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما تندرج ضمن نياق "اخلدمات املؤسسية" 2018مذكرة تفاهم عام 
  مشرتايت جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين ابلتنسيقشبكة 
 اللجنة الرفيعة املستو  املعنية إبدارة شبكة املشرتايت 
 االجتماعات الفالية لفريق املشرتايت املشرتكة 
  فريق املشرتايت املشرتكة واتاول على منافع حمتملة لتحقيق  إطار شرتكة يفاملشرتايت املاستعراض فرص إجراء

 الوفورات  يف الوقت والشؤون اإلدارية واملالية( ومواءمة اإلجراءات؛

 عال   ثالثية منهجي  دارة العقود

 عال   ثالثية منهجي  حتلي  األسواق

ختطيط/اسرتاتيوية 
 عال   ثالثية منهجي  املشرتات

 عاة ثالثية منهجي  جياد املصادر
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 خدمة األعمال
ت ادل 
 املعلومات

مذكرة تشاهم 
رمسية/ اتشاقية 
بشان مستوا 
اخلدمات/ 
 مالحظات مستوا التعاون رسالة اتشاق

مشرتات الطرف الثالث 
 التعاون والشراكات لشراء املستلزمات اخلاصة ابجلائحة  عال   ثالثية منهجي  )احلكومات، الشركاء،  خل.(

 عال   ثالثية منهجي  دارة املوردين

 للخدمات التالية ةاملشرتك املشرتايت 
o اخلدمات القانونية للمنظمة واملوظفني 
o خدمات صيانة نظام تكنولوجيا املعلومات اخلاص ابهلاتف 
o حميات األرصاد اجلوية 
o  املنافعتوفا 
o الرب م  املشرتك للفنادق  
o  االتفاقات العاملية املشرتكة بشأن شركات الياان  تتم إدارهتا من خالل شبكة السفر املشرتكة بني

  الوكاالت( 
  تسليموالالربيد خدمات 
  بتشارك العقود.شركات إدارة خدمات السفر الاندوق الدوة للتنمية الزراعية بشأن مناقاة تسمص 

ا عقد الاندوق الدوة للتنمية الزراعية اخلاص إبدارة تستخدم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني حاليً و 
 خدمات السفر.

 رتايتحتديث بشأن إدارة املوردين من خالل بوابة األمم املتحدة العاملية للمش 
  عدد من عقود التشارك بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ومنظمات أخر 
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 خدمة األعمال
ت ادل 
 املعلومات

مذكرة تشاهم 
رمسية/ اتشاقية 
بشان مستوا 
اخلدمات/ 
 مالحظات مستوا التعاون رسالة اتشاق

 املوارد ال شرية

 عال   ثنائي ةاص دعم املوظشني

  شبكة املوارد البشرية التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة املستو 
 االتفاق الثنائية يتم إضفاء اليابع الرمسي على التعاون يف جمال اخلدمات اليبية من خالل رسائل 
 تتعاقد منظمة األغذية والزراعة على اخلدمات املخربية ابلنيابة عن الوكاالت األخر  اليت توجد مقارها يف روما 
  يقدم بر م  األغذية العاملي الدعم ملنظمة األغذية والزراعة على مستو  املقر ويف امليدان حيث هناك حاجة

 جمال دراسة بيئة العمل، التوجيه، طبيب نفسي( االستشارات املتخااة  أخاائي يف إىل

الضمان االجتماعي 
 تقوم منظمة األغذية والزراعة إبدارة مدفوعات أقساط التأمني بعد انتهاء اخلدمة للاندوق الدوة للتنمية الزراعية  متوسا دد الحقاحت منهجي للموظشني

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 عال   ثالثية منهجي وصيانتهاتطوير التط يقات 
 اللجنة الرفيعة املستو  املعنية إبدارة شبكة التكنولوجيا الرقمية 
 تتقامسه منظمة األغذية والزراعة مع الاندوق الدوة للتنمية الزراعية؛ اجتماعات منتظمة  -نظام اجلغرافيا املكانية

  دوة للتنمية الزراعيةلفريق العمل املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة والاندوق ال
 املشرتايت املشرتكة خلدمات تكنولوجيا املعلومات: 

o خدمات صيانة نظام تكنولوجيا املعلومات اخلاص ابهلاتف  
o دورات تدريبية متخااة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

ال نية التثتية لتكنولوجيا 
  املعلومات واالتصاالت

 حُيدد الحقا ثالثية منهجي

تكنولوجيا املعلومات خدمات 
 واالتصاالت

 عال   ثالثية منهجي

 منخفض ثالثية منهجي االتصاالت
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 التشاصي  املتعّلقة ابملستوا القطر  امللثق جيم:
امللحق جيم تفاصيل ومعلومات داعمة إضافية بشأن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما على  قدمي -8

  مستو  املكاتب القيرية، مبا يف ذلك باورة خاصة:
  على مستو  املكاتب القيرية؛عوامل متكني التعاون والتحدايت املاثلة أمامه تفاصيل موس عة عن 
  جمال الربام  املشرتكةوأمثلة على التعاون يف 

 هوالتحدايت املاثلة أمام عوامل متكني التعاون -5
األشكال التالية هي عبارة عن الردود على دراسة استقاائية للموظفني يف املكاتب القيرية واملقر بشأن عوامل  -9

عن حساا ترجيحي تعيى عبارة هي ودرجة، حيث الدرجة  مرتبةويعيى لكل بند  لتعاون والتحدايت املاثلة أمامه.ا متكني
ا" أعلى، وحيث تكون النتيجة اإلمجالية هي عبارة عن جمموع  ترجيحيً فيه البنود اليت  ي يف املراتب األوىل قيمة أو "وز ً 

 وحتدد القيم الرتجيحية  سب عدد البنود الواردة يف القائمة. مجيع القيم الرتجيحية.
رت ب العوامل التالية " السؤال التاة امليروح يف الدراسة االستقاائية:ا مفاالً للردود على عرضً  15ويقدم الشكل  -10

ا املنظمة بكاملها، من املقر الرئيسي إىل املستو  القيري( لتعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما  مراعيً ا اليت متك ن
 ".من األكثر أمهية إىل األقل أمهية
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 املكاتب القيرية( مرتبةلتعاون على مستو  املقر واملكاتب القيرية  معروضة ابلرتتيب أو  سب ا عوامل متكني :15 الشكل

 

 

  

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Country context and national needs

Common vision

Comparative advantage of individual RBA entities

Trust and relationships among RBA colleagues

Joint funding mechanisms or strategies

RBA priorities and planning

Donor vision

Similar SDG focus

National government leadership

Presence of the humanitarian development nexus

Support/direction from Regional leadership on RBA
collaboration

Wider UN reforms

Support/direction from HQ on RBA collaboration

Role of the MoU signed by RBAs in Rome, 2018

CCA and UNSDCF brought us together

Support/direction from RBA focal points Government on RBA
collaboration

Performance evaluation indicators

درجة التانيف

Country Office Headquarters

السياق القيري واالحتياجات الوطنية

الرؤية املشرتكة

امليزة النسبية لفراد  كيا ت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما

الثقة والعالقات بني الزمالء يف الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما

آليات أو اسرتاتيجيات التمويل املشرتك

األولوايت والتخييا يف الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما

رؤية اجلهات املاحنة

الرتكيز على أهداف التنمية املستدامة نفسها

قيادة اتكومات الوطنية

الرتابا بني العمل اإلنساين والتنمية

د مقارها يف روماتوجيه القيادة اإلقليمية يف جمال التعاون بني الوكاالت اليت توج/دعم
اإلصالحات األوسع نياقاً لشمم املتحدة

روماتوجيه املقر يف جمال التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف/دعم

2018 عام دور مذكرة التفاهم اليت وقعتها الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف

ال التنمية املستدامةمجعنا التقييم القيري املشرتك وإطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جم
ليت توجد توجيه جهات االتاال مع اتكومات يف جمال التعاون بني الوكاالت ا/دعم

مقارها يف روما
مؤشرات تقييم األداء

القيريةاملكاتب املقر
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رت ب القيود واتواجز " للردود على السؤال التاة امليروح يف الدراسة االستقاائية: ا مفاالً عرضً  16ويقدم الشكل  -11
ا املنظمة بكاملها، من املقر الرئيسي إىل املستو  يف روما  مراعيً  التالية اليت تعرتض التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها

 ".القيري( من األكثر أمهية إىل األقل أمهية
 

 املكاتب القيرية( مرتبةالتحدايت املاثلة أمام التعاون على مستو  املقر واملكاتب القيرية  معروضة ابلرتتيب أو  سب  :16 الشكل

 

الربجمة املشرتكة، والشركاء، وأ اط التمويل على مستو  املكاتب القيرية  مبادراتأمثلة على  17 الشكل ويقدم -12
ابالستناد إىل دراسة استقاائية جلهات االتاال التابعة لرب م  األغذية العاملي واملعنية ابلتعاون بني الوكاالت اليت توجد 

 مقارها يف روما.

0 100 200 300 400 500 600

Joint funding mechanisms/ strategies

Differences in capacity

Competition

Joint planning (CCA, annual workplans, etc.)

Existing business processes

Variations in programming cycles

Lack of indicators that measure RBA collaboration

Lack of common vision and understanding of what
RBA collaboration should achieve

National government preferences

Limited monitoring and evaluation of the quality of
partnerships with other RBA colleagues

Lack of geographical overlap in programme/project
areas

Lack of overlap in government partners (ministries)

درجة التانيف

Country Office Headquartersالقيريةاملكاتباملقر

اسرتاتيجيات التمويل املشرتك/آليات

الفوارق يف القدرات

التنافس

خيا العمل التقييم القيري املشرتك،)التخييا املشرتك 
.(السنوية، إخل

العمليات القائمة اخلاصة ابألعمال

الربام التباينات يف دورات إعداد

يت توجد مؤشرات لقيا  التعاون بني الوكاالت العدم وجود
مقارها يف روما 

قه التعاون ملا بب أن حيقعدم وجود رؤية مشرتكة وفهم مشرتك
بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما

أفضليات اتكومات الوطنية

زمالء جلودة الشراكات مع الالرصد والتقييم احملدودين
الوكاالت األخر  اليت توجد مقارها يف رومايف

ق فيها تداخل جغرايف يف املناطق اليت تيبعدم وجود
املشاريع/الربام 

صعيد الشركاء اتكوميني عدم وجود تداخل على
(الوزارات)
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 أمثلة على مبادرات الربجمة املشرتكة على املستو  القيري: 17الشكل  

 الشريك احلكومي )الواارات(  

الوكالة اليت يوجد 
روما/ مقرها يف 

الشركاء من األمم 
 املتثدة

 

  

 العنوان أو الوصا املوجز ال لد

راعة
الز

رتبية 
ال

 يسة 
ال

ثة 
لص
ا

لك 
ع ذ

غ
 

ملي
العا
ذية 

ألغ
ج ا

رانم
ب

 
ذية 

ألغ
مة ا

منظ
راعة

والز
 

ويل 
الد
وق 

صند
ال

عية
لزرا
ية ا
تنم
لل

 

عة 
 اتب
را
 أخ
الت

وكا
ثدة

 املت
ألمم

ل
 

 هيسة التموي 

التموي  
)آالف 

الدوالرات 
 وصا موجز لألفر األمريكية(

 دعم املوسم األعجف. 500 فرنسا           دعم صغار املزارعني أفغانستان

اتماية االجتماعية املستجيبة  كمبوداي
           للادمات

مكتب املفوضية 
األوروبية للمعونة 

 اإلنسانية
 أوقات األزمة.حتسني املساعدة االجتماعية ألشد الكمبوديني فقراً يف  315

النظم الغذائية املستدامة يف  إندونيسيا
الاندوق االستئماين           إندونيسيا

 300 لشمن البشري
عدد من منتجات الدعوة والتوعية اليت تشمل حتليالً آلاثر جائحة 

 .CLEAR+على النظم الغذائية وحتليل  19-كوفيد

 ميا ار

تقييم األمن الغذائي مع منظمة 
األغذية والزراعة ألثر جائحة 

على مستو  األسر  19-كوفيد
 املعيشية

          -  سيتيص تقرير التقييم املقرتن مع الرصد اجلاري عن بعد، تكوين فهم
ة إىل املساعدة الغذائية.  حمسن لالحتياجات املتغا 

الرب م  املشرتك بشأن التمكني  نيبال
 التمكني االقتاادي للمرأة الريفية. 327 السويد والنروي           االقتاادي للمرأة الريفية

 إيران
مشروع كسب سبل العيق 
بفضل بيوت االستنبات 

 لالجئني
          20  ًا.توليد فرص العمل لستني الجئ 
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 الشريك احلكومي )الواارات(  

الوكالة اليت يوجد 
روما/ مقرها يف 

الشركاء من األمم 
 املتثدة

 

  

 العنوان أو الوصا املوجز ال لد

راعة
الز

رتبية 
ال

 يسة 
ال

ثة 
لص
ا

لك 
ع ذ

غ
 

ملي
العا
ذية 

ألغ
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رانم
ب
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والز
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وق 
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لزرا
ية ا
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لل

 

عة 
 اتب
را
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الت

وكا
ثدة

 املت
ألمم

ل
 

 هيسة التموي 

التموي  
)آالف 

الدوالرات 
 وصا موجز لألفر األمريكية(

          رصد األمن الغذائي يف العراق العراق

البنك الدوة/ 
الاندوق الدوة 
للتنمية الزراعية/ 
صناديق منظمة 
األغذية والزراعة 
وبر م  األغذية 

 العاملي

 ا ابعتماد السياسات املوصى اا يف التقارير.تبدي اتكومة اهتمامً  -

 لبنان
صندوق مدد االستئماين 

اإلقليمي لالستجابة لشزمة 
  السورية

         000 5 االحتاد األورويب 
سوري ولبناين ضعيف  يف األردن  000 9اآلاثر املرتتبة على أكثر من 

 ا(.أيضً 

 ليبيا
دعم تعايف املزارعني أصحاا 
اتيازات الاغاة يف منيقة 

  فزان
         500 1 مل ميول بعد 

دعم املزارعني أصحاا اتيازات الاغاة لضمان سالمة اإلنتاج 
والوصول اآلمن إىل األسواق؛ وبناء قدرة املزارعني أصحاا اتيازات 

 الاغاة على الامود يف وجه الادمات يف املستقبل. 

           الشراء يف خدمة التقدم طاجيكستان

الوكالة األماكية 
 للتنمية الدولية/ مبادرة

الغذاء للمستقبل 
  حمتمل(

حتسني الزراعة املغذية واملستدامة، فضالً عن سالسل اإلمدادات احمللية  -
 وسبل العيق.
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 الشريك احلكومي )الواارات(  

الوكالة اليت يوجد 
روما/ مقرها يف 

الشركاء من األمم 
 املتثدة

 

  

 العنوان أو الوصا املوجز ال لد

راعة
الز
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 هيسة التموي 

التموي  
)آالف 

الدوالرات 
 وصا موجز لألفر األمريكية(

 تونس

التغذية املدرسية ابملنتجات 
احمللية/ االستجابة جلائحة 

توزيع التحويالت  /19-كوفيد
القائمة على النقد لتالميذ 

 املدار 

         
الاندوق الدوة 
 للتنمية الزراعية/

 بر م  األغذية العاملي
500 

من أجل الشراء يف خدمة التقدم  توزيع التحويالت القائمة على النقد
تالميذ بعد إقفال  لديهالشسر املعيشية اليت  ا لتقييم التغذيةوفقً 

 ؛ بر م  التغذية املدرسية ابملنتجات احملليةاملدار 

 اليمن

دعم سبل العيق القادرة على 
الامود واألمن الغذائي 

 املرحلة الثانية من بر م  
حتسني القدرة على الامود يف 
املناطق الريفية يف اليمن( يف 

 2022-2019فرتة 

         

املديرية العامة للتنمية 
والتعاون االقتاادي 
الدوة التابعة لالحتاد 

األورويب/ الوكالة 
السويدية للتعاون 

اإل ائي الدوة عن 
طريق بر م  األمم 

 املتحدة اإل ائي

51 000   

 بنن
العالقة بني الربام  الزراعية 
للاندوق الدوة للتنمية 
الزراعية وبر م  التغذية 

         2020يف أكتوبر/تشرين األول  يتم إطالقهمشروع جترييب من املقرر أن  - ميزانية الوكاالت. 
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 الشريك احلكومي )الواارات(  

الوكالة اليت يوجد 
روما/ مقرها يف 

الشركاء من األمم 
 املتثدة
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 هيسة التموي 

التموي  
)آالف 

الدوالرات 
 وصا موجز لألفر األمريكية(

املدرسية التابع لرب م  األغذية 
 العاملي

 تشاد

صندوق بناء السالم ومنظمة 
األغذية والزراعة/ بر م  
األغذية العاملي يف تشاد/ 

 النيجر

         التعايق السلمي بني البدو واملزارعني املتمرسني. 625 صندوق بناء السالم 

التحليل الشامل لشمن الغذائي  غا 
          ومواطن الضعف

صناديق مرفق متويل 
حاالت اليوارئ 

املتالة ابجلائحات 
 التابع للبنك الدوة

 املشروع يف مرحلة دراسة اجلدو . 600

 غينيا
الوقاية من النزاعات بني 

اجملتمعات احمللية يف منيقة 
 غينيا اترجية

ü         ة الرب م   2020مت تقدمي املنحة يف أغسيس/آا  010 2 صندوق بناء السالم  ا.شهرً  24ومد 

احملافظة على السالم من خالل  ليبااي
   000 1 صندوق بناء السالم          التمكني االقتاادي للشباا
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 الشريك احلكومي )الواارات(  

الوكالة اليت يوجد 
روما/ مقرها يف 

الشركاء من األمم 
 املتثدة

 

  

 العنوان أو الوصا املوجز ال لد
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 هيسة التموي 

التموي  
)آالف 

الدوالرات 
 وصا موجز لألفر األمريكية(

دعم القدرة على الامود  ماة
كندا  إدارة الشؤون           واألمن الغذائي والتغذية

 000 15 العاملية(

لالسرتاتيجية/الرزمة املتكاملة  19-كوفيدالتنفيذ املكي ف مع جائحة  
املشرتكة بني بر م  األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة 
األمم املتحدة لليفولة  اليونيسف( يف ماة بشأن القدرة على الامود 

 .2023-2019يف فرتة 

 موريتانيا

توطيد السالم وتعزيز التماسك 
 االجتماعي

 من خالل تقوية قدرة
اجملتمعات احمللية على الامود 

 يف وجه تغا  املناخ
 

         

صندوق جمموعة األمم 
املتحدة للتنمية 

املستدامة/ صندوق 
 بناء السالم

1 500   

 النيجر
مبادرة القدرة على الامود 
التابعة للوكاالت اليت توجد 

 مقارها يف روما
         الامود.بناء القدرة على  000 15 كندا 

سان تومي 
 وبرنسييب

 19-اتد من أثر جائحة كوفيد
          على سبل العيق

الاندوق االستئماين 
املتعدد الشركاء التابع 
 ملكتب األمني العام

300 
على سبل  19-اتد من اآلاثر االجتماعية واالقتاادية جلائحة كوفيد

أسرة ضعيفة عرب ضمان حاوهلا على األراضي والبذور  540عيق 
  واملواد الزراعية.
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الدوالرات 
 وصا موجز لألفر األمريكية(

 السنغال
تعزيز النظم الغذائية عرب إبراز 

صغار املنتجني املتأثرين 
 ابجلائحة

         

النداء الثاين املؤقت 
لتقدمي االقرتاحات 

الاادر عن الاندوق 
االستئماين املتعدد 

 الشركاء

 االستعراض.مقرتح قيد  000 1

اإلنتاج احمللي لدقيق الكسافا  كونغو، برازافيل
 ?          املدعم يف إدارة بوينزا

مرفق التعاون بني 
بلدان اجلنوا 

والتعاون الثالثي التابع 
 للاني

470 
خية عمل إلنتاج دقيق الكسافا املدعم وبيعه، واستفادة جمموعات 

والوصول إىل سلسلة قيمة صغار املنتجني من زايدة قدرة اإلنتاج 
  الكسافا.

 كونغو، كينشاسا
تعزيز قدرة املزارعني أصحاا 

اتيازات الاغاة على الامود 
 االقتاادي واالجتماعي 

         

بنك التنمية األملاين 
من خالل الوزارة 
االحتادية األملانية 

للتعاون والتنمية يف 
  امليدان االقتاادي

55 000 

يف إطار استمرار الشراكة بني منظمة  2020بدأ الرب م  يف عام 
ويرمي  . كيفو منيقة  األغذية والزراعة وبر م  األغذية العاملي يف 

الرب م  إىل حتسني الرزمة املقدمة إىل املزارعني أصحاا اتيازات 
الاغاة بفضل اتاول على اخلدمات األساسية  املياه واإلصحاح 

 الاحية، واملعاجلة التغذوية(.والنظافة 

 إسواتيين
دعم ربا املزارعني أصحاا 

اتيازات الاغاة ابألسواق من 
 قبيل املدار 

         500 اجلهة املاحنة 
توفا األغذية املغذية للتالميذ، وتعزيز إنتاجية املزارعني أصحاا 
 الغذائي.اتيازات الاغاة، والنهوض ابالقتااد احمللي، وحتسني األمن 
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 وصا موجز لألفر األمريكية(

 .إلدارة املتكاملة ملستجمعات املياهذات الالة ابنشية األدعم  000 3 وزارة التنمية الدولية PROSPER         بر م   مالوي

 560 فرنسا          تعزيز سلسلة قيمة اتليب بوروندي
لقد حال التالميذ يف مدار   وجمموعات سكانية حملية( مستهدفة 

حمس نة؛ ولقد حس ن املزارعون أصحاا اتيازات الاغاة على تغذية 
 أساليب مجع اتليب وُتزينه ونقله.

 كينيا
بر م  تعزيز اتبوا يف كينيا، 

 فذة سبل العيق الزراعية 
 املقاومة لتغا املناخ

         000 153  االحتاد األورويب 

اتيازات الاغاة من دعم استدامة إنتاجية ور ية املزارعني أصحاا 
خالل الزراعة احملافظة على املوارد واستخدام نظام القسائم 

ويقدم الرب م  للمزارعني أصحاا اتيازات الاغاة  اإللكرتونية.
الذين استفادوا من برام  املساعدة الغذائية التابع لرب م  األغذية 

 السوق.ا حنو العاملي، خيار املشاركة يف الزراعة األكثر توجهً 

 كواب
تعزيز القدرة على الامود يف 

وسا كواب املتضرر من اجلفاف 
 وإعاار إيرما

         

 -PROACTمشروع 
املديرية العامة للتنمية 
والتعاون االقتاادي 
الدوة التابعة لالحتاد 

 األورويب

  املدرسيةاالستقرار يف إمدادت اخلضار املنتجة حملياً للتغذية  381 2
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اجلمهورية 
 الدومينيكية

القدرة على الامود يف وجه 
          اجلفاف

مكتب املفوضية 
األوروبية للمعونة 
 ةاإلنسانية إىل منظم

 األغذية والزراعة

1 000 

تيوير نظام اإلنذار املبكر ابجلفاف و اذج القدرة على الامود 
قدرات اتكومة تعزيز و  وجه اجلفاف على املستو  اجملتمعي. يف

وإدراج اجلفاف بوصفه خيراً من املخاطر املناخية يف التخييا 
 اتكومي.

 إكوادور

الُنه  املفضية إىل حتول يف 
من أجل  املنظور اجلنساين

حتقيق األمن الغذائي والتغذية 
 احملس نة والزراعة املستدامة

         االحتاد األورويب  
 ،والفجوات القائمة على نوع اجلنس املسامهة يف اتد من اتواجز

وتعزيز القدرات اإلنتاجية للرجال والنساء يف املناطق الريفية ووصوهلم 
 إىل املوارد واخلدمات واألسواق

التمكني  التقدم حنو تسريع غواتيماال
          االقتاادي للمرأة الريفية

الاندوق الدوة 
للتنمية الزراعية 

 والنروي ( السويد 
4 188 

ملنتجني من أجل زايدة اأنفسهن يف منظمات  لتنظيمدعم املزارعات 
الفائض الذي حتققنه عرب الوصول إىل تقنيات اإلنتاج املستدام 

  واألسواق.
 

 

 


