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 اجمللس
  والستون بعد املائة الثامنةالدورة 

 2021 ديسمرب/كانون األول 3 – نوفمرب/تشرين الثاين 29

 الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما مرحلي عن التعاون بنيتقرير 
 

 ز وجامل
يغطي التقرير و  عن حالة التقدم احملرز يف التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما. حتديثًاتقّدم هذه الوثيقة 

طويلة األجل اليف سياق األولوايت اخلمس  الوكاالت اليت توجد مقارها يف رومااإلجنازات امللموسة الناشئة عن تعاون 
ضمن:  الوكاالت اليت توجد مقارها يف رومابقدر أكرب بني  تعاونتوطيد ال، واليت هتدف إىل 2020املتفق عليها يف عام 

جماالت و ( 3الغذائية؛ ) بشأن النظمقمة األمم املتحدة و ( 2؛ )ةاألمم املتحدة اإلمنائي منظومةإصالح عملية ( 1)
املعرفة االستفادة من و ( 5التعاون؛ ) عجلة التمويل املشرتك لدفعو ( 4؛ )19-جائحة كوفيد التعاون األربعة يف سياق

 .وتفعيل التعاون
 إصالح عملية ال سيما يف سياق تنفيذ، اليت تبذهلا تواصل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما تعزيز جهود التعاونو 

عالوة على ذلك، يعتمد االجتاه و . الغذائيةنظم بشأن الومتابعة قمة األمم املتحدة  ةاألمم املتحدة اإلمنائي منظومة
الوكاالت  على القرارات املستنرية اليت قدمها التقييم املشرتك لتعاون الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما املستقبلي لتعاون

 .التعاون وزايدة الفعالية توطيدحنو  املضي قدًما طريقوالذي حيدد  2021يف عام  جرىالذي  اليت توجد مقارها يف روما
 

 اجمللسمن جانب املشرتك بني جلنيت الربانمج واملالية و من جانب االجتماع  جراء املقرتح اختاذهاإل
علًما ابلتقرير املرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف  األخذإىل  انمدعو  واجمللس إن االجتماع املشرتك

 .وتقدمي التوجيهات حسب االقتضاء روما
 

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

 مع األمم املتحدة والتعاونمديرة ُشعبة الشراكات 
 52346 06570 39+: اهلاتف

 Marcela.Villarreal@fao.orgالربيد اإللكرتوين: 
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  قدمةامل - أوالا 
 والغرض اللمحة العامة - ألف

جملس منظمة األغذية والزراعة واجمللسيييني التنفيذيني  إبطالعاليت توجد مقارها يف روما ا مع التزام الوكاالت شييييً امت -1
اليت  التعاون السييييييينوية ةاملتعلقة أبنشيييييييط آخر املسيييييييتجدات علىللصيييييييندوق الدوي للتنمية الزراعية وبرذمة األغذية العاملي 

على األعضييييييييييييياء  طالعإ هوالتقرير احلاي  والغرض من، تقدم الوكاالت الثالث التقرير املرحلي هلذا العام. اضيييييييييييييطلع   ا
، مع حتديث 2021 يونيو/حزيرانإىل  2020 يوليو/متوزاملمتدة من و  اليت يغطيها التقريرفرتة الاملنفذة يف  التعاون أنشييييييييييييييطة

، يغطي التقرير اإلجنازات امللموسييييييييييية الناشيييييييييييئة عن تعاون على وجه التحديدو . 2020لعام  املرحلي التقريرموجز يبين على 
طويليية األجييل العلى النحو املرتبط ابألولوايت اخلمس  اليت يغطيهييا التقرير الفرتةيف اليت توجييد مقييارهييا يف رومييا الوكيياالت 

 الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما توطيد التعاون بقدر أكرب بني دف ، واليت مت حتديدها 2020املتفق عليها يف عام 
جماالت و ( 3الغذائية؛ ) النظم بشيييييأن قمة األمم املتحدةو ( 2) ؛اإلمنائيةاألمم املتحدة  منظومةإصيييييالح  عملية (1ضيييييمن: )

 املعارفاالسيييييييتفادة من و ( 5التعاون؛ ) عجلةالتمويل املشيييييييرتك لدفع و ( 4؛ )19-ياق جائحة كوفيدالتعاون األربعة يف سييييييي
ا إىل البناء على نتائة التقييمو وتفعيل التعاون.  الوكاالت اليت  بني تعاونالل املشييييرتك حو  املسييييتقل يسييييعى هذا التقرير أيضييييً

 .2021الذي صدر يف عام توجد مقارها يف روما 
م الفصيييييييييل الثاين مزيًدا من يقدّ  يف حنيالعام املاضيييييييييي،  خاللالفصيييييييييل األول مقدمة ألنشيييييييييطة التعاون  ويعرض -2

أخريًا، حيدد و التحليل هلذه األنشيييييييييييطة مع جمموعة متارة من األمثلة املتعمقة على املسيييييييييييتوايت العاملية واإلقليمية والقطرية. 
ا  توصيييييييات الواردة فيهلمع اإلقرار ابالفصييييييل الثالث طريًقا للمضييييييي قدًما يبين على التقييم املشييييييرتك،  ابلعمل اجلاري وأيضييييييً

الوكاالت اليت توجد بقدر أكرب بني تعاون توطيد ال وذلك  دف، الغذائية بشييييييييييييييأن النظمرتبط مبتابعة قمة األمم املتحدة امل
 سييييياق تنفيذ وضييييمن ،مركزة ومؤثرة، ال سيييييما على املسييييتويني القطري واإلقليمي تعاونأنشييييطة  من خالل مقارها يف روما

 .ةاألمم املتحدة اإلمنائي منظومةإصالح  عملية

 املقدمة - ابء
قضاء على اجلوع وسوء التغذية ال حنو على املسار الصحيحيسري ، مل يكن اجملتمع العاملي 19-كوفيد  قبل جائحة -3

وفًقا لتقرير حالة األمن الغذائي و هذا اهلدف أكثر صييييييييييييييعوبة.   اجلائحة حتقيق . واآلن، جعل2030يف العامل حبلول عام 
على وجه و . اجلائحةيف ظل  2020من اجلوع يف الزايدة يف عام  الذين يعانونوالتغذية يف العامل، اسييييييتمر عدد األشيييييي ا  

اليت أكرب الزايدات  إحدىيف  19-جائحة كوفيد التحديد، سييييييات  فرتات االنكماص االقتصييييييادي املرتبطة بتدابري احتواء
. 2020مليون شيييييييي ع من اجلوع يف عام  161ما يصييييييييل إىل  عاىناجلوع منذ عقود، حيث  العامل على صييييييييعيد شييييييييهدها

ضيييييييعف يف النظام الغذائي تشيييييييكل  يف السييييييينوات األخرية نتيجة لدوافع  أوجهعن  اجلائحة  عالوة على ذلك، كشيييييييفو 
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بصييييورة دان، حتدث هذه الدوافع الرئيسييييية يف العديد من البلو وتقلب املناخ والضييييغط االقتصييييادي.  اتالنزاعرئيسييييية، مثل 
يف  يف الوق  ذاته تسيييييييييييييياهمو ض بشييييييييييييييكل خطري األمن الغذائي والتغذية تفاعالت تقوّ ب تقرتنكما مبعدل متزايد،  و  متزامنة

 .العامل حولتعميق انعدام األمن الغذائي احلاد 
ملواجهة اآلاثر السييييييييييلبية التعاون  اليت توجد مقارها يف روماعلى الرغم من هذه التحدايت، واصييييييييييل  الوكاالت و  -4

خصص  كل وكالة الوق  واملوارد لضمان استمرار حصول و وأتمني تنفيذ والايهتا، إىل جانب املساعي املشرتكة.  للجائحة
املشييييرتكة  عمليات التقييممن إعادة ختصيييييع األموال، و ، وذلك بدًءا على االهتمام والدعم الالزمني ضييييعًفاالفئات األكثر 

 .إىل الت طيط االسرتاتيجي وصواًل  غذائيلألمن ال

 البارزة النقاط - جيم
رفع مستوى الوعي لدعم القضاء على اجلوع  اليت توجد مقارها يف روما، كجهات رائدة عاملية،الوكاالت واصل   -5

تبادل امل صييييصيييية لفعاليات الرفيعة املسييييتوى و المبا يف ذلك االجتماعات العاملية والشييييراكات  ،وسييييوء التغذية يف املنتدايت
التابعة  الرفيعة املسيييييييتوىاالسيييييييتشيييييييارية  اجملموعة عقدت، 2021يف عام و واإلحاطات واملشييييييياورات مع األعضييييييياء.  املعارف

العديد من املسييييييييييييييائل مبا يف ذلك: قمة األمم خالهلا ذقشيييييييييييييي  ة اجتماعات هلا ثالث للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما
والنزاعات وتغري املناخ يف  19-املشييييييييييرتك لالسييييييييييتجابة لتحدايت كوفيد اإلقليمي ربذمةوالالغذائية،  بشييييييييييأن النظماملتحدة 

اليت توجد الوكاالت ، وتقييم اليت توجد مقارها يف روما للوكاالت، والربامة واخلطط القطرية التجريبية منطقة السيييييييييييييياحل
التابعة للوكاالت  الرفيعة املسييييتوىاالسييييتشييييارية  ةاجملموعتزال . وعلى هذا النحو، ال أخرى ، ومسييييائل إداريةمقارها يف روما

 .وكاالت الثالثلل والتنسيق والتعاون بني اإلدارة العليا ،مبثابة آلية رئيسية لتبادل املعلومات اليت توجد مقارها يف روما
، تنياالسييييرتاتيجي إطاريهما االسييييرتاتيجيني وخطتيهماأعدت منظمة األغذية والزراعة وبرذمة األغذية العاملي  قدو  -6

اليت توجد الوكاالت  عقدتخالل العملية، و التجديد الثاين عشييييير ملوارده.  الدوي للتنمية الزراعية الصيييييندوق أهنى يف حني
كل منها. وللمرة األوىل، أجرت منظمة حيث احتّل التعاون مكانة ابرزة يف   البعض امع بعضيييييهمشييييياورات  مقارها يف روما

ا مشييييييياورة عرباألغذية والزراعة وبرذ مدخالت لتطوير وتفعيل  األمر الذي وفّراإلنرتن ،  شيييييييبكة مة األغذية العاملي أيضيييييييً
 .، على التواياالسرتاتيجيتني همايوخطت نيهما االسرتاتيجييإطار 

التنفيذ  يفعلى الصيييييييعيد العاملي  اليت توجد مقارها يف روماالوكاالت أحد اإلجنازات الرئيسيييييييية اليت حققتها  ومتّثل -7
 اضييييطالع معو لقمة، والعمليات امل تلفة ذات الصييييلة. ل واملؤمتر السييييابق، الغذائية النظم بشييييأنالناجح لقمة األمم املتحدة 

املضيييي قدًما يف  سيييبيلاملتابعة، تعمل الوكاالت الثالث على مناقشييية وتصيييميم  عن سيييؤوليةابمل إىل حد كبريالوكاالت تلك 
 نتائة القمة وتنفيذها ورصدها مًعا. 

 2021 يف عام الرائسيية اإليطالية جملموعة العشييرين بشييكل فاعل اليت توجد مقارها يف روماالوكاالت دعم  قد و  -8
 وتقدمي إسييييييييهامات من جمموعات العمل مبا يف ذلك جمموعات العمل املعنية ابلتنمية والزراعة عدديف  من خالل املشيييييييياركة

وزراء  اعتمدهالذي  ألمن الغذائي والتغذية والنظم الغذائية املسيييييييييييتدامةاب املتعلق إعالن ماتريا. وبلغ ذلك ذروته يف فنية فيها
على حتقيق أولوايت األمن  يوافق املوقعونويف اإلعالن، ". ةمشرتك بصورة جمموعة العشرينبلدان اخلارجية ووزراء التنمية يف 

تعزيز اجلهود لضمان تغذية آمنة وكافية للجميع، وإهناء مجيع أشكال سوء التغذية، واحلفاظ على التنوع  عن طريقالغذائي 

https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/06/Matera-Declaration.pdf
https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/06/Matera-Declaration.pdf
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املعارف  ورفد والسييلوك املسييؤولتقدمة امل وممارسييات األعمالاالعتماد على العلم واالبتكار  عالوة علىالبيولوجي الزراعي، 
 ة".من أهداف التنمية املستدام 2اصد اهلدف مقالتقليدية وثقافة األغذية احمللية وأفضل املمارسات من أجل حتقيق 

على الوكاالت تعاون  لسيييييييبل شيييييييامالً أكثرحتلياًل  املفصيييييييلةمن األمثلة  اعددً  ضيييييييّمنيوفر القسيييييييم التاي الذي يتو  -9
 أثر جهودها على صيييييعيد النظموتعظيم  على املدى األطولحتقيق أهدافها من أجل املسيييييتوايت العاملية واإلقليمية والقطرية 

-2020ومع أن التقرير ال يتضييييييييييمن قائمة مسييييييييييهبة الميع أنشييييييييييطة التعاون خالل الفرتة  الغذائية واألمن الغذائي التغذية.
األولوايت الرئيسية مبا يف ذلك امليزة املقارنة لكل من الوكاالت ومواضع التعاون ، فإنه يسلط الضوء على اجملاالت و 2021

 يف ما بينها حيثما توجد قيمة مضافة. 

عرب املستوايت  2021-2020التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما للفرتة  -اثنياا 
 العاملية واإلقليمية والقطرية 

على مسيييييييتوى العاملي و  ىحملة عامة موضيييييييوعية عن أنشيييييييطة التعاون هلذا العام على املسيييييييتو  الفصللللللن الثاينيقدم  -10
عمل  إظهارمن أجل  تقدمي العديد من األمثلة املتعمقة وجيريوحالة العمل على املسييييييييييييييتويني القطري واإلقليمي.  املنظمة،
 .بينها طبيعة التعاون وعرض اليت توجد مقارها يف روماالوكاالت 

 أنشطة التعاون على املستوى العاملي عنعامة  ةحمل -دال 

الل مبكافحة اجلوع وسييييييييييييييوء التغذية من خبتاريخ طويل يف النهوض الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما تتمتع  -11
رفيعة املسيييتوى، السيييياسييياتية واملواضييييعية اليف مؤمترات القمة  جهات فاعلة أسييياسييييةابعتبارها التعاون على املسيييتوى العاملي 

قةوجهات جلوع، املتصييلة اب، وقادة للجهود اإلنسييانية ذات خربات مت صييصييةو   شييملويألصييحاا املصييلحة.  عاملية منسييّق
ا عرب عملية حتويل  هذا التعاون العاملي عمالً نقداًي على امتداد حمور العمل اإلنسييييييييياين واإلمنائي واملتعلق ابلسيييييييييالم، وأيضيييييييييً

العمل املشيييييرتك هذا شيييييمل يو  ،النطاق على املسيييييتوى القطري ها إىل أثر واسيييييعالنظم الزراعية والغذائية، واليت تفضيييييي مجيع
الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما . أواًل، تعاون  التقرير اليت يغطيها 2021-2020الذي شهد تقدًما كبريًا خالل الفرتة 

 دف االستفادة من قوة النظم  على حد سواء االفعلية ومؤمتر القمة السابق هلبشكل مكثف من أجل قمة النظم الغذائية 
أهداف التنمية املسيييييييييييتدامة السيييييييييييبعة  كافةوحتقيق  ، 19-جائحة كوفيددفع عجلة التعايف من  من أجلالعامل  حولالغذائية 

، واملنظور اجلنسيياين، مثل التغذية، اأيضييً  يف اجملاالت املواضيييعية املشييرتكعملها الوكاالت عززت و . 2030عشيير حبلول عام 
ابإلضييييافة إىل و والدروس املسييييتفادة واملمارسييييات اجليدة.  الفنية ارفوالقدرة على الصييييمود من خالل التبادل املسييييتمر للمع

قدم تُ و باشر إىل املستوى امليداين. املنساين اإل األثر ذاتالعاملية  ابملبادرات من أجل النهوضالوكاالت ذلك، استمر تعاون 
مشيييييييييييييياركة  إىل جانبعلى هذا التعاون،  مثااًل ألمن الغذائي اب املعنية موعةاجمل ا خيعم يف للوكاالتاجلهود املشييييييييييييييرتكة 

. قرير العاملي عن األزمات الغذائيةوالتحالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل  تقرير هذا العام عنيف نشيييير  الثالث الوكاالت
قة ألالعمل  الوكاالت أخريًا، واصيييييل  و  ووضيييييع  املعارفمن أجل تعزيز تبادل  املتعدديناملصيييييلحة صيييييحاا كجهات منسيييييّق

 القيادية يف جلنة األمن الغذائي العاملي وعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية.  أدوارهاالسياسات والدعوة من خالل 
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 الغذائية لنظماألمم املتحدة لوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف سياق قمة ال تعاون -12
أفضى إىل القمة، إىل جانب القمة نفسها، إىل رفع مستوى اخلطاا واألتية السياسية للنظم : أدى الزخم الذي اخللفية

مدار الثمانية عشر شهرًا املاضية، عمل  الوكاالت اليت  وعلى. على حد سواء الغذائية على الصعيدين العاملي والوطين
 اليت تُعّد ضييييييروريةمليات ذات الصييييييلة ابلقمة توجد مقارها يف روما مًعا على مجيع املسييييييتوايت للمشيييييياركة يف متلف الع

، مسييييييييارات األمم املتحدة ارتكازبصييييييييفتها وكاالت دعم  تلك الوكاالت، على سييييييييبيل املثال، و لتحقيق هذا اهلدف. 
عالوة و . عرب مسييييارات العمل امل تلفة ، بينما سييييات  ابخلربة الفنية يف املنتجات واحللول ذات الصييييلة5و 4و 1 العمل

العمل اخلمسيييييييييية لضييييييييييمان مواءمة الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف مجيع مسييييييييييارات  دمة موظفي متعلى ذلك، 
مبوارد بشيييييرية ومالية ا أيضيييييً سيييييات  الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما و  والبناء على أوجه التآزر ونقاط القوة. عملهم

 .اخلا   ادوق االستئماين للقمة والصن املؤمتر السابقكبرية، مبا يف ذلك من خالل استضافة 
توفري البياذت  عن طريقيف عمل اجملموعة العلمية  كربىالنتائة: قدم  الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما مسييياتات  

ابإلضييييييافة إىل ذلك، شييييييارك  الوكاالت و عن املدخالت اجلوهرية يف التقارير القائمة على األدلة.  فضيييييياًل والتحليالت، 
زت على جمموعة من ركّ  يف روما يف قيادة وتطوير مبادرات وائتالفات ألصيييييييحاا املصيييييييلحة املتعدديناليت توجد مقارها 

ال  واألغذيةالغذائية الصيييحية، والوجبات املدرسيييية الشييياملة،  واألمناط، مبا يف ذلك: القضييياء التام على اجلوع، املواضييييع
والعمل الالئق والدخل املعيشييييييييييي  ،الزرقاء واملائية واألغذية، اإلنتاجية املسييييييييييتدامةمنو ، و والزراعة اإليكولوجيةأبًدا،  هتدر

ا يف تعزيز احللول  ومهمة االبتكار الزراعي من أجل املناخ. وابملثل، سييييييييات  الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما أيضييييييييً
واالبتكار  مويلالت اهلام الذي يؤديه، وتسييييييييييييليط الضييييييييييييوء على الدور القدرة على الصييييييييييييمودالقائمة على الطبيعة، وبناء 
ذلك، دعم  الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما احلكومات الوطنية لعقد  على وعالوةووسييييييييييييييائل التنفيذ األخرى. 

 .حوارات على املستوى القطري، مما أدى إىل تطوير مسارات وطنية لتحويل النظم الغذائية
ذئب األمني  جنًبا إىل جنب مع، تابعة لألمم املتحدةوالوكاالت الشييييييقيقة ال تعمل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماو 

الواردة من  التعقيباتهنة متابعة القمة الذي سييييعتمد إىل حد كبري على  إمتامعلى  ،القمة وأمانةالعام واملبعوث اخلا  
ت الفاعلة غري واجلها ،واملنظمات الدوليةوجهود منظومة األمم املتحدة، األمني العام  املقدمة مناألعضيييييييياء، واملشييييييييورة 
ابلنظر إىل املستقبل، مثة اتفاق على أن تستضيف منظمة األغذية والزراعة مركز تنسيق و . املعنيةاحلكومية ومجيع الفئات 

م الغذائية الذي سيييييييييييييعمل فيه موظفون منتدبون من الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ومن برذمة األمم املتحدة ظالن
اإلمنائي وبرذمة األمم املنظمة للبيئة ومنظمة الصيييييحة العاملية، مبا يضيييييمن عملية انتقال سيييييلسييييية بعد قمة األمم املتحدة 

ا الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما على وة على ذلك، للنظم الغذائية من دون إنشييييييياء هيئة جديدة. وعال تتفق أيضيييييييً
ودعم احلكومات لتنفيذ  ،ال سيييما على املسييتوى القطري ة،اسييرتاتيجي بصييورة متابعة القمة توفر فرصيية لتعزيز التعاونأّن 

واملبادرات الفنية.  الوطنية، وتعزيز السيييييياسيييييات وعمليات الت طيط االسيييييرتاتيجي املنصييييياتاملسيييييارات الوطنية، وتطوير 
 جييائحيية تعييافينييا من عجليية دفع  يفالغييذائييية الزراعييية و  ل النظميييسييييييييييييييتفييادة من قوة حتو اال من اهلييدف النهييائيويتمثييل 
   أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر. كافةحتقيق  من أجل وإعادتنا إىل املسار الصحيح  19-دكوفي
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 التكامن يف التغذيةالكفاءة و أوجه تعظيم  -13
آلية تنسيييييق وتعاون مشييييرتكة  ي، وه2021 كانون الثاين/يناير 1ألمم املتحدة رمسًيا يف ل شييييبكة التغذية أُطلق : اخللفية

شيييييييييبكة األمم لمتثل هذه اهليئة اندماًجا و بني وكاالت األمم املتحدة من أجل التغذية على املسيييييييييتويني العاملي والقطري. 
منظمة األمم أنشييييييييييييييأهتا منظمة األغذية والزراعة والصييييييييييييييندوق الدوي للتنمية الزراعية و اليت ) التغذية حلركة تعزيزاملتحدة 

األمم املتحدة الدائمة املعنية  وجلنة( 2013وبرذمة األغذية العاملي ومنظمة الصييييييييييييييحة العاملية يف عام املتحدة للطفولة 
الوكاالت اليت توجد  وأدت(. 1977ام ع يف لألمم املتحدة )اليت أنشييييييييييييييأها اجمللس االقتصييييييييييييييادي واالجتماعيابلتغذية 

ا  تنيالسيييييييابق تنييف اهليئ هاًمادورًا قياداًي  مقارها يف روما  عملية اإلندماجيف  هامة كجهات مسييييييياتة، كما عمل  أيضيييييييً
 إصييييالح عملية تقليل االزدواجية وزايدة الكفاءة، على النحو املنصييييو  عليه يف الرامية إىل الطموحات املشييييرتكة نتيجة
الوكاالت اليت توجد تسيييييييييييييي ري الطبيعة التكميلية للكياذت، قام   دف من خالل التعاون و األمم املتحدة.  منظومة

 .لالستجابة ملشهد التغذية املتغري والقضاء على سوء التغذية الميع أشكالهوتبسيطها بدمة جهودها  مقارها يف روما
دور مركزي يف  أتدية الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، تواصل اإلندماج يف عملية: بعد قيادة اجلهود املبذولة النتائج

منظمة األغذية والزراعة وبرذمة  أبكملها مبشيييييييييييياركةاللجنة التوجيهية  وجرى تشييييييييييييكيلألمم املتحدة. شييييييييييييبكة التغذية ل
ومنظمة  للطفولة منظمة األمم املتحدةاألغذية العاملي والصيييندوق الدوي للتنمية الزراعية كأعضييياء أسييياسييييني إىل جانب 

ومنظمة برذمة األغذية العاملي  إىل جانب وتوفر،الصيييييحة العاملية. وتسيييييتضييييييف منظمة األغذية والزراعة اهليئة اجلديدة 
تدعم منظمة األغذية والزراعة والصييييييييندوق الدوي للتنمية الزراعية و املوظفني الرئيسيييييييييني لألمانة.  األمم املتحدة للطفولة،
م برذمة األمم املتحدة للبيئة والوكالة الدولية للطاقة يقدّ و . مالًيا شيييييييييبكة التغذية لألمم املتحدةية ومنظمة الصيييييييييحة العامل

 .أيًضا الذرية بصفتهما عضوين متناوبني يف اللجنة التوجيهية التمويل
لتوجيه الغذائي ا ملنتجات، أجرت منظمة األغذية والزراعة وبرذمة األغذية العاملي عملية جرد 2019يف أواخر عام و 

ط ذلك الضيييوء على احلاجة امللحة إىل هنة أكثر تنسييييًقا ومتاسيييًكا على . وقد سيييلّ يف العامل املدرسيييي احلالية وامل طط هلا
املعين ابلتغذية املدرسييية والذي  جمتمع املمارسيية وأُنشيي مسييتوى األمم املتحدة للنهوض الدول أعمال التغذية املدرسييية. 

 جمتمع املمارسييةجيمع و . إىل تيسييريه واسييتضييافتهألمم املتحدة ل شييبكة التغذية د مقارها يف روماالوكاالت اليت توجدع  
وتبادل  ،مواءمة جهودهم دف ممثلني عن العديد من وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى ذات الصييييييييييييلة 

أدى و املدرسي.  التغذوي ابلتوجيهت املتعلقة وتعظيم االستثمارا وضوح صورته،وحتسني  ،االزدواجية واحلد من ،املعارف
 جرىدورًا رئيسيًيا يف حتالف الوجبات املدرسيية الذي  تؤديذلك إىل تعزيز الشيراكات بني الوكاالت اليت من احملتمل أن 

الوكاالت اليت تعاون مسيياتة مثاالً على كيفية  جمتمع املمارسيية عدّ ويُ الغذائية.  بشييأن النظمإطالقه يف قمة األمم املتحدة 
أهداف التغذية وغاايهتا  حنو حتقيقتسيييييريع التقدم من أجل منظومة األمم املتحدة يف التقريب بني  توجد مقارها يف روما
 .كافة  على املستوايت

 
 للجوع يف األزمات اإلنسانية من أجن التصدي اليت توجد مقارها يف روما للوكاالتاملشرتك  العمن -14

الوكاالت : مع تزايد انعدام األمن الغذائي احلاد بشيييييكل مطرد يف مجيع أحناء العامل يف السييييينوات األخرية، عززت اخللفية
فرقة عمل  عن طريقاهلاوية  شييييييييفري عن ماليني األشيييييييي ا  وإبعادشييييييييراكتها لتجنب اجملاعة  اليت توجد مقارها يف روما
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منظمة األغذية والزراعة برذمة األغذية العاملي  اتشييييييييييييييارك فيه واليت، األمني العام الرفيعة املسييييييييييييييتوى املعنية مبنع اجملاعة
من أجل بشيييييييكل مكثف على املسيييييييتوى العاملي  الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماتتعاون و . نيأسييييييياسيييييييي كعضيييييييوين
ل تقرير الدعوة املشييرتكة ومن خالل إنتاج حتليالت رفيعة املسييتوى، مث عن طريقلجوع يف األزمات اإلنسييانية ل التصييدي

توفر منتجات و لجوع. ل البؤر الساخنةوتقرير  العاملي عن األزمات الغذائيةوالتقرير  يف العامل والتغذية حالة األمن الغذائي
ألمن ل اإلنسانية ستجابةاال وتعززهذه معلومات حديثة وموثوقة حول سياقات شديدة التعقيد ومتطورة،  املعارفإدارة 

الوكاالت اليت ، تعمل كجهات فكرية رائدة على مسيييتوى العامل  دورها هذاابالقرتان مع و املسيييتوايت.  كافةالغذائي على  
شيييييييييبكة واسيييييييييعة وفعالة من  عن طريقاألمن الغذائي على أرض الواقع  يف جمال عملالمًعا لتفعيل  توجد مقارها يف روما

ى اآلليات الرئيسيييييييييييييية اليت تقوم منظمة األغذية والزراعة ألمن الغذائي إحداب العاملية املعنية موعةاجمل عدّ تُ و الشيييييييييييييراكات. 
بدعوة الشيييركاء على املسيييتوايت العاملية واإلقليمية والقطرية لضيييمان تلبية احتياجات  من خالهلا وبرذمة األغذية العاملي

تدعم آلن، حىت او األمن الغذائي للمجتمعات املتضيييييييررة من األزمات اإلنسيييييييانية يف الوق  املناسيييييييب وبطريقة متسيييييييقة. 
 بنيالتنسييييييق  عرب ضيييييعًفاالبلدان  أشيييييدمن  ابلدً  33منظمة شيييييريكة عاملية يف  64 ألمن الغذائياب العاملية املعنية موعةاجمل

، مبا يف ذلك احلكومات واملنظمات غري احلكومية ومنظمات جهة من املؤسسات وأصحاا املصلحة 2 000أكثر من 
العاملية  موعةاجمل تعتمدلسييياق، وتوجًها اباسييرتاتيجية  اسييتجاابت أكثرلضييمان و اجملتمع املدين ومنظمات األمم املتحدة. 

اليت تعترب ابلغة  اإلطار املنسييييييييييق وحتليالتالنظام املتكامل لتصيييييييييينيف مراحل األمن الغذائي على  ألمن الغذائياب املعنية
 .وشدهتما األتية لتصنيف حجم انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

الغذائي  األمن اسييييييييييييييتجابةألمن الغذائي اب العاملية املعنية موعةاجمل  التقرير، نسييييييييييييييق اليت يغطيها: خالل الفرتة النتائج
 اجملموعة وطورت. بقيمة تتجاوز ملياري دوالر أمريكي االت الطوارئ يف السييييييييييياقات اإلنسييييييييييانية يف مجيع أحناء العاملحل

املبلغ اليذي يتلقياه كيل بليد واحتيياجياتيه مقيابيل مكوذت األمن الغيذائي يف  من أجيل تتبع التموييل العياملي متيابعيةلوحية 
تسيييتند خطط . و 19-خطة االسيييتجابة اإلنسيييانية العاملية لكوفيدذلك ، مبا يف 2020خطط االسيييتجابة اإلنسيييانية لعام 

وهو معيار مشيييييييرتك مقبول  -النظام املتكامل لتصييييييينيف مراحل األمن الغذائي االسيييييييتجابة اإلنسيييييييانية إىل حد كبري إىل 
غذائية. وابلتعاون مع الزمات األ أشييييييييييييييد ثلثي البلدان اليت تعاين من حوايعاملًيا لتصيييييييييييييينيف انعدام األمن الغذائي يف 

على  وتعزيزها إنشاء آليات التنسيقألمن الغذائي اب العاملية املعنية موعةاجمل  اصلالسلطات الوطنية والشركاء احملليني، و 
تسيياهم و تعاون من القاعدة إىل القمة بني املسييتويني القطري والعاملي. ال وإقامةاملسييتوى دون الوطين، وجتنب االزدواجية 

ا يف الشييبكة العاملية ملكافحة األزمات الغذائية،  اجملموعة  القدرة على الصييمودعلى توفري املعلومات لربامة  وتسيياعدأيضييً
 .انعدام األمن الغذائي ورسم خرائط اجلهات الفاعلة لالستجابة لدوافعوالتنمية طويلة األجل من خالل فهم أفضل 

ا  وهتيء ا أسيياسييً ل، يف على سييبيل املثاو للتعاون على املسييتوى القطري.  متيًنااجلهود املشييرتكة العاملية من هذا النوع أيضييً
االحتاد األورويب والنروية برذجًما مشيييرتًكا لألمم  بتمويل من، نفذت مبادرة متعددة الوكاالت 2020 نوفمرب/تشيييرين الثاين

". اجلمهورية العربية السييييييوريةوظروف التعايف يف  على الصييييييمود وتعزيزها احلضييييييرية والريفية القدرةاملتحدة من أجل "بناء 
جتمع هذه املبادرة كل من منظمة األغذية والزراعة، وبرذمة األمم املتحدة اإلمنائي، وصييندوق األمم املتحدة للسييكان، و 

" أدائهاتوحيد ل، وبرذمة األغذية العاملي "ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، للمسييييتوطنات البشييييرية األمم املتحدة وبرذمة
للتغذية والتغذية املدرسييييية  براجمي شييييامل على نطاقء القدرة على الصييييمود تدخالت متعددة القطاعات لبنا من خالل

 .وحتليل الضعف
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  نة األمن الغذائي العامليجل عماد بصفتهاليت توجد مقارها يف روما  الوكاالتتعاون  -15
جلنة  ضيييمن: واصيييل  منظمة األغذية والزراعة والصيييندوق الدوي للتنمية الزراعية وبرذمة األغذية العاملي تعاوهنا اخللفية

تظمة يف اجتماعات يف توجيهها االسيييييرتاتيجي من خالل املشييييياركة املن ةروتيني بصيييييورةاألمن الغذائي العاملي، وسيييييات  
جلنة األمن الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما تدعم و اضييييييييعية. االسيييييييتشيييييييارية ومسيييييييارات العمل املو  جملموعةاملكتب وا

عالوة على ذلك، يقدم و . ورعايتها من خالل استضافة أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي يف املقام األولالغذائي العاملي 
ملي يف اجملاالت املواضييييييييييييييعية، الدعم الفين للجنة األمن الغذائي العا وخرباهتاالوكاالت اليت توجد مقارها يف روما موظفو 

اإلدماج االجتماعي ذات الصيييييييييلة ابألمن الغذائي  وغريها من جداول أعمالوالشيييييييييباا  املنظور اجلنسييييييييياينمبا يف ذلك 
تنسيييق و توفري ذلك من خالل املشيياركة يف املشيياورات غري الرمسية  ويتم. ذات الصييلة 2030عام  خطة وأهدافوالتغذية 

اسيييتمرارية سيييلسييية  األسييياليبمن خالل هذه  اليت توجد مقارها يف روماتضيييمن الوكاالت األحداث املشيييرتكة. وابلتاي، 
 .اجلائحة العامليةألعمال األمانة ومستوى عاٍل من املشاركة، حىت أثناء 

جلنة تعزيز منتجات سييييياسييييات ما الوكاالت اليت توجد مقارها يف رو التقرير، واصييييل   اليت يغطيها: خالل الفرتة النتائج
على  الوكاالتعمل  و كأدوات لتسييييييييييريع التقدم يف تنفيذ أهداف التنمية املسييييييييييتدامة.   األمن الغذائي العاملي وتعميمها

؛ ةخلطوط التوجيهية الطوعية بشيييييأن النظم الغذائية والتغذيا من أجل وضيييييعنطاق واسيييييع مع جلنة األمن الغذائي العاملي 
؛ وتقدمي التوجيهات بشييييأن الُنهة وتنفيذها التوصيييييات املتعلقة بسييييياسييييات جلنة األمن الغذائي العامليرصييييد اسييييت دام و 

التوجيهية  اخلطوطط  الوكاالت الضييييييييييييييوء على أتية هذه األخرى. وقد سييييييييييييييلّ  االبتكاريةالُنهة و الزراعية اإليكولوجية 
دة احلكومات وأصيييحاا املصيييلحة اآلخرين مبا يضيييمن اتسييياق السيييياسيييات عرب متلف اجملاالت بغرض مسييياع الطوعية

وتعرض اخلطوط التوجيهية من على إعادة تشييييكيل النظم الغذائية حبيث توفر تغذية أفضييييل للجميع على حنو مسييييتدام. 
توصييييييات الطيف الكامل لاجراءات الالزمة يف متلف القطاعات ملعاجلة  105خالل التوصييييييات الواردة فيها وعددها 

  اء اجلوع وسوء التغذية، مبوازاة العمل على خفض أثر النظم الغذائية على البيئة واملناخ.األسباا الكامنة ور 
جلنة األمن الغذائي  ستظل، لوكاالت اليت توجد مقارها يف رومابفضل الدعم القوي من جانب او ، ابلنظر إىل املستقبلو 

 لتنفيذ أبعاد مع بعضها البعضمتعددة أصحاا املصلحة  العاملية اجلهات الفاعلة فيها تسعىتشكل حيّيزًا هاًما العاملي 
  .هداف التنمية املستدامةاخلاصة أب األمن الغذائي والتغذية

 عقد الزراعة األسرية يفاليت توجد مقارها يف روما  لوكاالتلاملشرتكة  القيادة -16
ميتلك املزارعون و للتنمية املستدامة.  ارئيسيً  الزراعة األسرية الشكل السائد لانتاج الزراعي العاملي وعاماًل  تعترب :اخللفية

فقرًا وسوء  يواجه معظمهماملستدامة؛ ومع ذلك، والغذائية نظم الزراعية الاألسريون القدرة على املساتة بشكل كبري يف 
كمحرك رئيسيي، أعلن    ةكامل  بصيورةلتمكني املزارعني األسيريني من حتقيق أهداف التنمية املسيتدامة و تغذية شيديدين. 

كإطار عقد األمم املتحدة للزراعة األسيييييييييييرية  يعمل . و 2019م اجلمعية العامة عقد األمم املتحدة للزراعة األسيييييييييييرية يف عا
. وكما وتنفيذها ستهدفةمسياسات واستثمارات عامة  وضع عن طريق وحتدايهتا تية الزراعة األسريةأل للتصديللبلدان 
الدوي للتنمية  ، ُمنح  منظمة األغذية والزراعة والصيييييييندوقعقد األمم املتحدة للزراعة األسيييييييريةب اخلا  قرارالأُعلن يف 
 .قيادة مشرتكة لتنفيذ العقد الزراعية
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رت ، يسييييّ عقد األمم املتحدة للزراعة األسييييريةلأمانة مشييييرتكة وبتوجيه من اللجنة التوجيهية الدولية  أتسيييييس: بعد النتائج
إصيييييدار توجيهات أي خطة العمل العاملية:  لوضيييييعمنظمة األغذية والزراعة والصيييييندوق الدوي للتنمية الزراعية مشييييياورة 

مع املدخالت الواردة من مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصييلة يف مجيع  عقد األمم املتحدة للزراعة األسييريةمفصييلة إلجناز 
ا وجيه من اللجنة التوجيهية الدولية اليت تضيييم برذمة األغذية العامليبتوتدعم األمانة املشيييرتكة، أحناء العامل.  ، تنفيذ أيضيييً

 مبوازاةوالتوعية والنشيييير،  تعلى املسييييتوى العاملي من خالل إدارة أنشييييطة االتصيييياال للزراعة األسييييريةاألمم املتحدة  عقد
على املسييييييييييييييتوى الوطين، تييدعم األمييانيية و على املسييييييييييييييتوى اإلقليمي/الوطين.  الفينتطوير منتجييات عيياملييية لتقييدمي الييدعم 

تصيييييييميم وتنفيذ أطر عمل لدعم الزراعة األسيييييييرية )خطط العمل من أجل  اجلهات الفاعلةمنتدايت ومنصيييييييات متعددة 
املوافقة على تسيييييييييييع  جرتحىت اآلن، و : 2024خطة عمل وطنية حبلول عام  100 وضيييييييييييع يفاهلدف ويتمثل الوطنية(. 

تقدم كبري يف  كما ُأحرز، ومت الوصيييييييييييول إىل مرحلة الصيييييييييييياغة يف أربعة منها،  حالًيا خطط عمل وطنية وهي قيد التنفيذ
جهة فاعلة  580 1أكثر من   عالوة على ذلك، شييياركو . بلًدا 35اجلهات الفاعلة لصيييياغة مثل هذه اخلطط يف  تعبئة

آلية تنسيييق  65 وأُنشييئ منظمة واحتاًدا للمزارعني األسييريني.  966ذات صييلة يف منصييات عمليات احلوار، مبا يف ذلك 
 .واعتمادها تركز على دعم الزراعة األسرية والئحةقانوًذ وسياسة  85مت وضع كما بني القطاعات،  

من منظمة األغذية والزراعة والصيييندوق  متواصيييلبدعم  للزراعة األسيييرية عمل الفلبنيعلى سيييبيل املثال، مت وضيييع خطة و 
( دور التيسييييييييييييييري مع احلكومييية وممثلي منظميييات املزارعني 1ق ذليييك من خالل: )يحتق وجرىاليييدوي للتنميييية الزراعيييية. 

( الدعم 4؛ )الفنية( املسيييياعدة 3؛ )االسييييتفادة من املعارف( 2)ومنظمات اجملتمع املدين وأصييييحاا املصييييلحة اآلخرين؛ 
  املاي.
احتواء  الرامية إىل والتدابري ذات الصييييييلة 19-جائحة كوفيد انتشييييييار أن أنه على الرغم من اجلدير ابملالحظةأخريًا، من و 

ا ملعاجلة  خطة العمل العاملية ثبت فقد أحتدايت غري متوقعة للمزارعني األسييريني،  أدت إىل العدوى أهنا إطار صيياأ أيضييً
 .القتصادات واجملتمعات الريفية يف على املدى املتوسطاآلاثر املباشرة واملساعدة يف جتديد ا

 التعاون على املستويني اإلقليمي والقطري - هاء

تعزيز التعاون على الصييييييييييعيدين اإلقليمي والقطري، وهو يتماشييييييييييى اليت توجد مقارها يف روما  الوكاالتتواصييييييييييل  -17
إصييالح عملية تعرتف الوكاالت بو ويكمله.  ةاألمم املتحدة اإلمنائي منظومة لعملية إصييالحبشييكل كامل مع التنفيذ اجلاري 

كفرصيييييييييييييية لاللتقاء على أرض الواقع لتحديد األولوايت واإلجراءات اجلماعية، مما يزيد من   ةاألمم املتحدة اإلمنائي منظومة
  األمم املتحدة. أداء منظومةتعزيز رؤية األمني العام املتمثلة يف توحيد 

إطار األمم يف اليت توجد مقارها يف روما  الوكاالتيف تعطيل سييييييييييييبل العي ، سييييييييييييات   جلائحةامع اسييييييييييييتمرار و  -18
على  ثرلأل خاصيييييية ابلسييييييياق من خالل إجراء تقييمات 19-املتحدة لالسييييييتجابة االجتماعية واالقتصييييييادية جلائحة كوفيد

ا املسييييييييياتة يف  الوكاالت، واصيييييييييل  لتحقيق الكفاءةاألمم املتحدة  برذمة عملكجزء من و األمن الغذائي والتغذية.  أيضيييييييييً
لتحديد اخلدمات املشيييييرتكة واالسيييييتفادة منها مع اهلدف  هامةل فرصييييية ، واليت متثّ لاألعما لتسييييييري القطرية سيييييرتاتيجياتاال

 الربامة املشرتكةتنفيذ وتطوير  الوكاالت واصل ابإلضافة إىل ذلك، و الكفاءة وجتنب التكاليف.  حتقيقالنهائي املتمثل يف 
والنزاعات وتغري املناخ يف منطقة  19-املشييييييييييرتك لالسييييييييييتجابة لتحدايت كوفيد اإلقليمي ربذمةال وال سيييييييييييمالألمم املتحدة 
ديد األهداف واألنشيييطة املشيييرتكة من أجل حت الوكاالت اجتماع، والذي أصيييبح مبثابة مثال رئيسيييي على وتنفيذه السييياحل
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جهودها املشيييييرتكة على املسيييييتوى القطري اليت تغذي التحليل القطري  الوكاالتأخريًا، عززت و على املسيييييتوايت اإلقليمية. 
من خالل . ومتّكن  الوكاالت، طار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املسيييتدامةإوتطوير  املشيييرتك لألمم املتحدة

ألمم املتحدة. ل القطرية فرقاليف سييييياق  من حتديد األولوايت املشييييرتكة والدعوة هلا ،العمل مًعا بشييييكل مباشيييير منذ البداية
 الوارد، على النحو ةاألمم املتحدة اإلمنائي منظومةإصالح عملية استمر التعاون اإلقليمي والقطري يف سياق  و ذا الشكل،

 .مبزيد من التفصيل يف األمثلة املتعمقة التالية
 19-االستجابة جلائحة كوفيدالتعاون لتعظيم جهود  -19

هذه األزمة  آاثردورًا رئيسًيا يف تقييم اليت توجد مقارها يف روما  الوكاالت أدت، 19-جائحة كوفيد: منذ ظهور اخللفية
وسالسل اإلمدادات الغذائية والثروة احليوانية يف مجيع أحناء  ،واألسواق ،وجتارة األغذية ،غري املسبوقة على سبل العي 

مت تنفيذه على مجيع املسيييتوايت وعرب أربع ركائز للتدخل، أي  منسيييقجهد  وكان ذلك عبارة عن. واالسيييتجابة هلا العامل
اسيييييتمرارية و ( 4الدعوة وتبادل املعلومات؛ )و ( 3؛ )يوالتحليل دعم السيييييياسيييييايالو ( 2( الربجمة والت طيط القطريني؛ )1)

جائحة  ألثر خاصييييييية ابلسيييييييياقتقييمات اليت توجد مقارها يف روما  الوكاالتيف العديد من البلدان، أجرت و . األعمال
 أبثرتعلقة م بياذت. وقد سيييييييييييييياعد كل تقييم يف توفري ية على املسييييييييييييييتوى الوطيناألمن الغذائي والتغذ على 19-كوفيد
اختييياذ القرار الفعيييال نييييابييية عن وكالء  عمليييية تعزيز  يييدفعلى النظم الزراعيييية والغيييذائيييية والتغيييذويييية الوطنيييية  اجليييائحييية

نفسييييييييييييييها اليت توجد مقارها يف روما  الوكاالتو مبا يف ذلك احلكومات واملنظمات غري احلكومية احمللية  ،االسييييييييييييييتجابة
 .ووكاالت األمم املتحدة األخرى

 بلدانيف  يةاألمن الغذائي والتغذ على 19-جائحة كوفيد أثربتقييم اليت توجد مقارها يف روما  الوكاالت: قام  النتائج
ابلبياذت القابلة للتنفيذ  على املسييييييييييييييتوى الوطينالسييييييييييييييتجابة اجلهات املعنية اب وزودتلعامل، ا أقاليم مجيع منتشييييييييييييييرة يف
مصر مجهورية يف  ُأجرياست دام تقييم األثر الذي  متعلى سبيل املثال، و . لت فيف األثر الةتدابري فعّ  الختاذوالضرورية 
إجراءات  والغذائي نتاج الزراعياإل األراضييييييييي حولإطالق محلة دعائية مع وزارة الزراعة واسييييييييتصييييييييالح من أجل العربية 
 بلدان من بني أوائلتكون  مسح هلا أبنناولة األغذية. وابملثل، فإن تقييم األثر الذي أجرته بوليفيا مب اخلاصيييييييية سييييييييالمةال

 خطة للتشيييييييييييييي يع والتعايف. وقد عمل  نتائة هذه التقييمات على تعزيز عملية صيييييييييييييينع القرار علىاليت لديها العامل 
إنتاج وحركة وتوزيع السييلع األسيياسييية لألمن الغذائي  وتيسييري اجلائحة أثر دف الت فيف من  والقطرياحمللي  املسييتويني
 .يةوالتغذ
ا إبعداد اليت توجد مقارها يف روما  الوكاالت وقام  يف تقييمات األثر،  الثاقب الواردمن التحليل  تنبعبرامة مًعا أيضييييييييً

برذمة التغذية املدرسيييية يف  ةمشيييرتك بصيييورة الوكاالتالتغذية املدرسيييية، دعم   الدول أعمالما يتعلق  يف مبا يف ذلك
يف  19-جائحة كوفيدطوال فرتة استمر قد و يهدف الربذمة إىل املساتة يف حتسني تغذية أطفال املدارس، و غواتيماال. 

يقوم  اأولياء األمور حزمً  ورابطاتملزارعون ا أعدّ بداًل من إعداد وجبات الطعام يف املدرسييييييييية، و تقدمي وجبات صيييييييييحية. 
كوهنا   اإلمداد ابألغذيةاملزارعون قادرين على  ظلرغم إغالق األسييييييييييييييواق، و . وطب هاإىل املنزل  أبخذها أولياء األمور
 .حملية اإلنتاج

ابلتعاون مع وزارة الزراعة ، دعم  منظمة األغذية والزراعة والصيييييييييييندوق الدوي للتنمية الزراعية وبرذمة األغذية العامليو 
 أثرفهم تحسيييني لالطوارئ األمن الغذائي يف حاالت  رصيييدتقييم نظام من أجل والغاابت يف سيييرياليون، االسيييتعدادات 

أصيييييحاا املصيييييلحة  ذات فائدة ابلنسيييييبة إىلمجعها  جرىكان  البياذت اليت و على األمن الغذائي.  19-جائحة كوفيد
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دعم  هذه البياذت االستهداف و ائي لتوجيه تدخالهتم يف معاجلة انعدام األمن الغذائي. الرئيسيني يف جمال األمن الغذ
للتأكد من و . ضيييعًفااألولوية الحتياجات الفئات األكثر  إسييينادضيييمان من أجل  19-جائحة كوفيد اجلغرايف السيييتجابة

املقابالت اليت  ُأجري ال يسيييييياهم يف انتشييييييار الفريوس، الطوارئ األمن الغذائي يف حاالت  رصييييييدظام ن بياذتأن مجع 
مع سييكان  تعاملواتسييتهدف األسيير احلضييرية من خالل املقابالت عرب اهلاتف احملمول، يف حني اسييت دم أولئك الذين 

 .ومكافحتها ممارسات معززة للوقاية من العدوى الريف مقابالت وجًها لوجه مع
تعاون  زّود: من خالل االسيييتفادة من املزااي النسيييبية واخلربة الفنية، س املسللتفادةالتحدايت والعوامن التمكينية والدرو 

لنهوض من أجل اعلى إجراء تقييمات شيييييييييييييياملة لألثر ابلقدرة الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما  الوكاالت
جائحة  حدثهتاألمد الذي سييييييي طويلال ألثرإىل انظرًا و . 19-جائحة كوفيدأبهداف األمن الغذائي املشيييييييرتكة يف سيييييييياق 

من أجل أوجه التآزر اليت مت إنشيياؤها على على هذه التجربة و  الوكاالتالغذائي العاملي، سييتبين  على األمن 19-كوفيد
 .يف هذا اجملال جهود التعاون اليت تبذهلاتوسيع نطاق 

 األعمال  تسيريسرتاتيجية االتعاون على املستوى القطري يف  -20
زيز االتساق والفعالية من كجزء من جهودها املستمرة لتع  ة،األمم املتحدة اإلمنائي منظومةإصالح  عمليةتشمل : اخللفية
األمم املتحدة يف مجيع أحناء العامل، مبادرات لتحقيق مكاسب يف الكفاءة  للمساعدة اليت تقدمها منظومةكلفة حيث ال

برذمة عمل األمم املتحدة بتبين اليت توجد مقارها يف روما  االتالوكالتزم  و . اإلمنائيةنشطة األميكن إعادة توزيعها يف 
التوقيع على بيان االعرتاف املتبادل من قبل يعترب من خالل املصييييادقة على العوامل التمكينية الثالثة، و لتحقيق الكفاءة 
نه من املفيد تركيز التعاون اإلداري أباليت توجد مقارها يف روما  الوكاالت وتؤمنعلى هذا االلتزام.  دلياًل مجيع الكياذت 

 لربذمة عمليف السييياق األوسييع املبذولة اإلقليمية والقطرية بشييكل وثيق مع اجلهود اجلارية  املؤسييسيييةنشييطة األومواءمة 
 .الكفاءة لتحقيق األمم املتحدة
ز على تعزيز اخلدمات املشرتكة كّ وهي عبارة عن إطار ير  ل:األعما تسيريسرتاتيجية ا يفإحدى املبادرات الرئيسية وتتمثل 
هيكاًل ودلياًل ميكن  اسييرتاتيجية تسيييري األعمال وفرتألمم املتحدة. على وجه التحديد، ل القطرية فرقالضييمن وتيسييريها 

. هاعن واإلبالغ ورصيييييييدها إدارهتاو  لعمليات التجارية املشيييييييرتكةلختطيط إجراء  مامن خالهلألمم املتحدة ل للفرق القطرية
وكالة ، حتدد وكاالت األمم املتحدة اخلدمات املشيييرتكة، وتتفق على لاألعما تسييييريسيييرتاتيجية ا وضيييعكجزء من عملية و 

. ""مشاركني بصفتهمينضم املهتمون ابست دام اخلدمات  يف حني"، اليت تضطلع ابإلدارةأو أكثر من الوكاالت " واحدة
قائم على النتائة يتمحور حول سيييتة خطوط خدمة مشيييرتكة: املالية،  إطار عملمبثابة  تسييييري األعمال وتُعّد اسيييرتاتيجية

 .، واملشرتايتواخلدمات اللوجستيةواملوارد البشرية واإلدارة، وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
القطري يف على املسييييتوى  اسييييرتاتيجية تسيييييري األعمال بنشيييياط يف اليت توجد مقارها يف روما: تشييييارك الوكاالت النتائج

 علىالكفاءة يف املقام األول  على مسييييتوى كاسييييباملالكفاءات و  الوكاالت مجيع اجملاالت السييييتة، ومن املتوقع أن جتين
ُتظهر البياذت اليت مت مجعها من قبل و االسييتفادة من وفورات احلجم.  عن طريقشييكل جتنب التكاليف وحتسييني اجلودة 
مسييييييييييييييؤولة عن إدارة العديد من اليت توجد مقارها يف روما  الوكاالتأن  ملتحدةمكتب التعاون اإلمنائي التابع لألمم ا

ألمم املتحدة القطري لفريق لخدمات التأمني ل حالًيا منظمة األغذية والزراعةعلى سيييييبيل املثال، تدير و خطوط اخلدمة. 
ن برذمة متكّ و . العربية مصييييييييييييييرمجهورية يف بوروندي، بينما يدير برذمة األغذية العاملي خدمات تدريب املوظفني يف 
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ك دمة مشيييرتكة عالية   اسيييرتاتيجية تسييييري األعمال إطار ضيييمناملتحدة  األمم حجوزاتاألغذية العاملي من وضيييع مركز 
ع الصييييندوق الدوي وقّ و . اسييييرتاتيجية تسيييييري األعمال دعم تنفيذلتجارا االسييييت دام املشييييرتك للعرابت من أجل العائد 

 تنفيذالتابع لربذمة األغذية العاملي لتحويل املتحدة  األمم حجوزاتمركز  اتفاقية للوصيييييييييييييول امليداين إىلللتنمية الزراعية 
 خدمةتقدمي  عن طريقبني الوكاالت  للعرابت االسيييييييت دام املشيييييييرتكالركاا رقمًيا على املسيييييييتوى القطري ولتفعيل  نقل

 الوكاالت ابإلضيييافة إىل ذلك، تشييياركو ثالثة بلدان ابلفعل.  يف تشيييغيلوبدأ اليف مجيع أحناء العامل،  وتلقيها نقل الركاا
 لل دمة خًطا 45تدير منظمة األغذية والزراعة و يف اخلدمات اليت تديرها وكاالت أخرى. اليت توجد مقارها يف روما 

اجلديدة  لاألعماتوقعات اسيييييرتاتيجية تسييييييري إىل  اوبشيييييكل عام، اسيييييتنادً  خطًا. 253وبرذمة األغذية العاملي  املشيييييرتكة
(BOS 2.0( )من املتوقع أن تؤدي جهود 2021سييييييييبتمرب/أيلول  شييييييييهر يف هناية ،)اليت توجد مقارها يف روما الوكاالت 

على مدار السيينوات اخلمس  ةخط خدمة مشييرتك 091 3كلفة التقديرية عرب توى املكاتب القطرية إىل جتنب العلى مسيي
 .املقبلة

اليت توجد مقارها يف روما  الوكاالت: من املهم أن نالحظ أن والدروس املسلللللللللللتفادةالتحدايت والعوامن التمكينية 
كوكاالت فردية؛ ولذلك فإن التعاون يف اخلدمات املشييرتكة على املسييتوى القطري  اسييرتاتيجية تسيييري األعمال يف تشييارك
األمم  منظومةإصييييييييالح  مليةتوفر عألمم املتحدة. وعلى هذا النحو، نظومة ايف إطار عمليات إصييييييييالح أوسييييييييع مل جيري

 جهود التعاون اليت تبذهلايسيييمح للوكاالت الثالث برتكيز  األمر الذيفرصييية لتعزيز مكاسيييب الكفاءة،  ةاملتحدة اإلمنائي
 .املشرتكة الربجمة والسياسات والدعوة صعيد على املستوى القطري على

والنزاعات وتغري املناخ يف منطقة  19-الربانمج املشلللللللللللرتك لدسلللللللللللتجابة لتحدايت كوفيد بشللللللللللل ن حتديث  -21
 متوين الصندوق لتمكني التعاون اإلقليمي بني الوكاالت الثدث على، مثال رائع الساحن
 19-الستجابة لتحدايت كوفيدل: وافق اجمللس التنفيذي للصندوق الدوي للتنمية الزراعية على الربذمة املشرتك اخللفية

. وتوىل مركز االسييييتثمار التابع ملنظمة 2020ديسييييمرب/كانون األول  شييييهر يف والنزاعات وتغري املناخ يف منطقة السيييياحل
املفاوضات واخلطوات األولية  قام بتيسريمن خالل فريق كبري من اخلرباء الفنيني و  تصميم الربذمة دعماألغذية والزراعة 

التوقيع على مخس اتفاقات  جرى، 2021 شييباط/فرباير 13يف و الت واحلكومات. للتنفيذ ابلتعاون الوثيق مع مجيع الوكا
 خاللتشييييييياد  يف والنيجر والسييييييينغال( وخطاا نوااي واحد )موريتانيا( يف جنامينا ،وماي ،وتشييييييياد ،متويل )بوركينا فاسيييييييو
 كتتويةمة وتوقيع االتفاقات  املوافقة على الربذ وجاءتالسيياحل.  اجملموعة اخلماسييية لبلدان منطقةاجتماع جملس وزراء 

 للربذمة مت وضيييع تصيييورو . الوكاالت الثالث اليت توجد مقارها يف روما ومشل  كامل  لعملية تشييياور اسيييتمرت ملدة عام
والسيييييييييينغال  السيييييييييياحل بلدان اجملموعة اخلماسييييييييييية ملنطقة قدمتهبعد طلب رمسي للدعم  2020 آذار/ألول مرة يف مارس
 بتمويل قدرهاملشروع على مدى س  سنوات  وسُينّفذوتغري املناخ.  والنزاعات 19-كوفيدجائحة   لالستجابة لتحدايت

الصيييندوق األخضييير مليون دوالر أمريكي من  71والصيييندوق الدوي للتنمية الزراعية  يقدمهدوالر أمريكي  ماليني 109
جيمع هذا املسيييييييعى املشيييييييرتك الرائد و . مليون دوالر أمريكي 180مبا جمموعه  وجهات أخرى مشييييييياركة يف التمويلللمناخ 

تنفيذ هذه املبادرة، سيييييييييييييييقدم  ويفالنسييييييييييييييبية لدعم املشييييييييييييييروع.  وميزاهتا خرباهتابني  للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما
وبرذمة سيييييييييتوفر منظمة األغذية والزراعة  يف حنيالتمويل والدعم الفين والتنسييييييييييقي،  الدوي للتنمية الزراعية الصيييييييييندوق
ا اخلربة الفنية ودعم التنفيذ عاملياألغذية ال متويل مشييييييييرتك من الصييييييييندوق  إاتحة املتوخى منوعالوة على ذلك، . أيضييييييييً

نظمة األغذية والزراعة، مل التابع. وسيييييييواصييييييل مركز االسييييييتثمار اجلهات املشيييييياركة يف التمويلاألخضيييييير للمناخ وغريه من 
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ة، تقدمي دعم التصييميم واإلشييراف هلذا املشييروع والعديد من بصييفته شييريًكا طويل األمد للصييندوق الدوي للتنمية الزراعي
 1األخرى.مشاريع االستثمار 

 والنزاعات وتغري املناخ يف منطقة السيييييييييييياحل 19-الربذمة املشييييييييييييرتك لالسييييييييييييتجابة لتحدايت كوفيدسيييييييييييييدعم : النتائج
أسيييرة ريفية  000 123يف املائة من الشيييباا( من  40يف املائة من النسييياء و 50) معرض للم اطرشييي ع  000 854 

( تعزيز وتوسيييع إنتاجية املزارعني أصييحاا احليازات الصييغرية يف 1)للمشييروع أربعة أهداف شيياملة: و يف البلدان السييتة. 
احلد من و  (3عرب احلدود للمدخالت واملنتجات الزراعية؛ ) اإلمداداتحتسيييييييييييييني سيييييييييييييالسيييييييييييييل و ( 2؛ )احلدوديةاملناطق 

ة النظم الغذائية لتعزيز االستدامة االقتصادية واالجتماعية تطبيق هنُ و  (4االقتصادية اآلمنة؛ )النزاعات وتعزيز املعامالت 
نطوي على قدر كبري من يبتمويل من الصيييندوق الدوي للتنمية الزراعية أول مشيييروع إقليمي ويُعّد هذا املشيييروع والبيئية. 
 اليت توجد مقارها يف رومالوكاالت لأاتح  وقد. وتنفيذهاليت توجد مقارها يف روما بتصييييييييييميمه الوكاالت  تقوم التنسيييييييييييق
برامة  ضييييمن إلدماجه التعاون تعديلمًعا يف وضييييع تصييييور للمشييييروع مباشييييرة منذ البداية، بداًل من جمرد  لعمللفرصيييية 
، مع فهم أوضيييييح ألولوايت بعضيييييها هافرصييييية لتطوير عالقات أفضيييييل بين لوكاالتل. وقد أاتح ذلك يف األسييييياس قائمة
يف  اليت توجد مقارها يف رومابناء أوجه التكامل بني الوكاالت  سييييييييييييييبلواملزيد من التفكري االسييييييييييييييرتاتيجي حول  البعض
. وقد حتقق  هذه البداية السيييريعة اعتبارًا من اليوم بدأت األنشيييطة امليدانيةو . يف منطقة السييياحلالقائمة ابلفعل  براجمها
والنزاعات وتغري املناخ يف  19-املشييييرتك لالسييييتجابة لتحدايت كوفيدالربذمة  إذ تتم اسييييتضييييافة: ابتكاري تنظيمبفضييييل 

ة. واليت جيري تنفيذها ابلفعل يف البلدان الست الدوي للتنمية الزراعية اليت ميوهلا الصندوق من قبل الربامة منطقة الساحل
 .2021 عام ماليني دوالر أمريكي ألنشطة 5 حوايمت صرف و 

 خاللأحد التحدايت اليت سييييتواجه الوكاالت الثالث  سيييييكمن: التمكينية والدروس املسلللتفادةالتحدايت والعوامن 
، مثل هولندا والدمنارك وإيطاليا وأملانيا، جهات ماحنة تأبدو حشيييييييييد أموال إضيييييييييافية هلذا الربذمة.  يفاألشيييييييييهر املقبلة 
  .حتداًي آخرقويني و  مشرتكني تنفيذ الربذمة بت طيط وتنسيق وسيشّكلابالنضمام إىل املبادرة.  كبريًاابلفعل اهتماًما  

 األمم املتحدة منظومة إصدح عملية تعزيز العمن املشرتك يف كينيا يف إطار -22
وأداة التحليل القطري املشيييييرتك لألمم  إطار األمم املتحدة للتعاون من أجل التنمية املسيييييتدامةم األمني العام : قدّ اخللفية
لتمكني وكاالت األمم املتحدة من خالل توجيه اسيييييرتاتيجي متماسيييييك للعمل املتكامل على املسيييييتوى  كأداتني املتحدة
منذ و . اتنياألد هاتنيعلى تفعيل  يف كينيا مثااًل  اليت توجد مقارها يف روما لوكاالتلالعمل املشييييييييييييييرتك  وُيعدّ القطري. 

اليت توجد مقارها يف (، عمل  الوكاالت 2018-2016خطاا اتفاق ) من خالل اإضيييييييييييفاء الطابع الرمسي على تعاوهن
املقاومة احملاصييييل  عن طريق ورحبيتهمزايدة إنتاجيتهم من أجل أصيييحاا احليازات الصيييغرية  من مًعا لدعم املزارعني روما
 تكنولوجياتو ، املواردملدخالت الزراعية، والزراعة احملافظة على اخلاصة ابلكرتونية" للقسائم اإل" خطة مبتكرةلجفاف، و ل

األمم  منظومة إصيييييالحعملية تتماشيييييى جهود التنسييييييق املعززة متاًما مع التنفيذ اجلاري لو وروابط السيييييوق.  القيمة إضيييييافة
بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما لتغذية أداة  املتحدة، وتدرك الفرق القطرية يف كينيا أتية إجراء حتليل مشييييييييييييرتك

 .األمم املتحدة للتعاون من أجل التنمية املستدامة التحليل القطري وتطوير إطار
                                                           

 الدوي للتنمية الزراعية مشروًعا استثماراًي ممواًل من الصندوق 48نظمة األغذية والزراعة تصميم مل التابع، دعم مركز االستثمار 2020-2015يف الفرتة  1
 دوالر أمريكي. اتمليار  4.3بقيمة إمجالية قدرها 
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 النتائة والتوصيات الصادرة عن التقييم املشرتك لتعاون أخذمع و ترسيخ التعاون،  إطار السعي إىل مواصلة: يف النتائج
ابعني االعتبار  الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف  مقارها يف روماللوكاالت اليت توجد ، طورت الفرق القطرية أيضيييييييً

من املقرر توقيع و (. 2023-2021يف كينيييا ) اليت توجييد مقييارهييا يف رومييا بني الوكيياالت للتعيياون اجييديييدً  اكينيييا اتفيياقييً 
التعاون بني األطراف، وزايدة تعزيز التعاون  لتيسييييييييييييييري دف توفري إطار عمل  2021االتفاق يف الربع األخري من عام 

على  الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما اتفاقبين وي. اليت توجد مقارها يف روماالتآزر بني الوكاالت أوجه والتنسييييييييييق و 
أصيييحاا احليازات الصيييغرية من خالل تشيييجيع املزيد من التعاون يف ثالثة  من النتائة السيييابقة اليت حتقق  مع املزارعني

يف كل جمال من هذه و املواضيع الشاملة. و ( 3عمليات؛ )الربامة والو ( 2؛ )ات( مستوى السياس1: )هي جماالت حمددة
من أجل ، مثل تعزيز النظم الغذائية املسييييييتدامة املرجوة االسييييييرتاتيجية النتائة لكل وكالةاجملاالت، حددت الفرق القطرية 

غيذائيية صييييييييييييييحيية، ودعم املزارعني لتحقيق اإلنتياج الكيايف وزايدة اإلنتياجيية، والعميل عن كثيب مع حكومية كينييا  أمنياط
القدرة على إدماج  حتسيينياحلماية االجتماعية من أجل  نظمتعزيز اإلدماج االقتصييادي لالجئني وتعزيز  دف والشييركاء 

النظم دورًا فعييااًل للغيياييية يف دعم احلكوميية لت طيط حوارات  اليت توجييد مقييارهييا يف روميياالوكيياالت  وأدتفقراء الريف. 
 .موقف وثيقةإعداد  والتوصل إىليف مجيع أحناء البالد وتنفيذها  الغذائية

العام املقبل، حيث  يف اإلبالغ عن مزيد من التقدم سييييييييييييجري: التحدايت والعوامن التمكينية والدروس املسلللللللللتفادة
مشييييييرتًكا يف هناية السيييييينة املالية لعرض يف كينيا موجزًا  االت اليت توجد مقارها يف روماللوك التابعة سييييييتقدم الفرق القطرية

 اإلجنازات الرئيسية والدروس املستفادة من أجل تعاون أقوى.

 سبين املضي قدماا -اثلثاا 
ألولوايت اخلمس األطول أجاًل اليت مت حتديدها يف التقرير املرحلي للعام املاضييييييييييييي والواردة يف حتديد إطار لجرى  -23

ستستمر يف فإهنا وابلتاي وترسيخ تلك األولوايت، ، ةاألمم املتحدة اإلمنائي منظومةإصالح عملية  سياقالفصل األول يف 
، أمام 19-جائحة كوفيد يف عامل ما بعدو . ا يف روماالوكاالت اليت توجد مقارهاالجتاه االسييييييييييييييرتاتيجي لتعاون  صييييييييييييييياغة
، الغذائية النظم بشيييأن تابعة مؤمتر قمة األمم املتحدةملالعمل مًعا تتمثل يف ، كبريةمهام   اليت توجد مقارها يف روماالوكاالت 

 .ةاألمم املتحدة اإلمنائي منظومةإصالح عملية ومواصلة التعاون يف سياق تنفيذ 
أصييييحاا املصييييلحة يف معاجلة األسييييباا اجلذرية للجوع وسييييوء  تعددةاملمع التسييييليم ابلدور احلاسييييم للشييييراكات و  -24

 عالوة علىالتشيييييييغيلية التكميلية،  وأسييييييياليبهاتبين على مزاايها النسيييييييبية،  اليت توجد مقارها يف روماالتغذية، فإن الوكاالت 
والسييييعي مًعا إىل إجياد آليات ، وتعزيزها وتنفيذها ربجمة املشييييرتكةاسييييتكشيييياف أنشييييطة الت طيط والمن أجل ، ا الفنيةخرباهت

أقوى على أرض الواقع مبا يتماشييييييييييييييى مع األولوايت الوطنية  وأثر دف حتقيق فعالية أكرب وذلك مالية ومتويلية جديدة، 
 .لألعضاء

االنظم الغذائية   قمة األمم املتحدة بشييييييييييييييأن أاتحقد و  -25 لزايدة  مقارها يف روماللوكاالت اليت توجد  هامة فرصييييييييييييييً
ن للنظم الغذائية، مما سيؤدي إىل نظم ، من خالل صياغة هنة حمسّ 2030دعمها للحكومات الوطنية يف حتقيق خطة عام 

آلية متابعة  اليت توجد مقارها يف روماما بعد القمة، ستقود الوكاالت يف مرحلة تنسيق اليف سياق و . أكثر ستدامةمغذائية 
إمجاي  على واالعتماد القائمةألمم املتحدة من شييييييييأهنا االسييييييييتفادة من نقاط القوة الفنية والتشييييييييغيلية على نطاق منظومة ا

 .حتويل النظم الغذائية بشكل مجاعيمن أجل  األمم املتحدةمنظومة قدرات 
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الوكاالت،  فيها تعمل اليتتنوعة املقطرية السيييييييييياقات المبا أن السيييييييييعي إىل حتقيق نتائة مجاعية قد ميثل حتداًي يف و  -26
مبا يف ذلك من خالل آليات التمويل اليت تعبئة املوارد العمل مًعا على إىل  تسييييعى اليت توجد مقارها يف رومافإن الوكاالت 

فضييالً عن حتسييني التنسيييق يف حوارات السييياسييات املشييرتكة، وتبادل املعرفة  تقودها األمم املتحدة وفر  التمويل املشييرتك،
 .املستوايت، وكذلك مع األعضاء كافةوكاالت على  وهياكل االتصال بني ال

حتسييييييييييييييني الكفاءة وزايدة التآزر يف عملها، وإحراز تقدم يف  اليت توجد مقارها يف روماسييييييييييييييتواصييييييييييييييل الوكاالت و  -27
الوكاالت اليت توجد مقارها ( مواصييييييييييييلة تعزيز التعاون بني 1: )2020املتفق عليها يف عام  األطول أجاًل األولوايت اخلمس 

األمم  التعاون يف تصييييييييييييميم وتطوير ودعم متابعة قوية لقمةو ( 2األمم املتحدة؛ ) منظومة صييييييييييييالحعلمية إيف إطار  رومايف 
( 4؛ )19-جائحة كوفيدمواصييلة العمل املشييرتك يف جماالت التعاون األربعة يف سييياق و ( 3؛ )الغذائيةنظم ال املتحدة بشييأن

وإضفاء الطابع املؤسسي على التعاون يف  املعارف االستفادة منو ( 5التعاون؛ ) عجلة فر  التمويل املشرتك لدفع اغتنامو 
  مجيع اجملاالت املتفق عليها.


