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موجز التقييم املشرتك للتعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما  -واًل أ
 واستجابتها املنسقة

 موجز التقييم املشرتك بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما -ألف
ما بينها منذ عام  ا للتعاون يفتقييمً  اليت توجد مقارها يف روما األمم املتحدة كاالتو جتري مكاتب التقييم التابعة ل -1

مالءمة مجيع أشكال التعاون ونتائجها؛ والعوامل اليت تؤثر على تلك النتائج؛ والقيمة املضافة للتعاون  يقّيم، 2016
 .يف رومااليت توجد مقارها الوكاالت  بني

أشكاال عديدة، من العمل املشرتك بشأن الدعوة  يف رومااليت توجد مقارها وأيخذ التعاون بني الوكاالت  -2
، وال سيما على املستوى القطري، أعيد تشكيل حمركات 2018ومنذ عام  إىل املشروعات املشرتكة. فينوالسياسات والعمل ال

 إىل حد كبري من خالل إصالح منظومة األمم 2030دعما خلطة عام  يف رومااليت توجد مقارها التعاون بني الوكاالت 
 املتحدة اإلمنائية، واإلصالحات اليت هتدف إىل حتسني الكفاءة التشغيلية.

االجتاه االسرتاتيجي ملنظومة األمم املتحدة  إىلمهما ابلنسبة  يف رومااليت توجد مقارها ويعد التعاون بني الوكاالت  -3
ابلتكامل يف العديد من البلدان عندما يُنظر وهناك روح تعاونية قوية يف بعض البلدان؛ وتعاون عملي واعرتاف  اإلمنائية.

 .معدوًما أو على أنه منطقي؛ ويف بعض البلدان، يكون التعاون ضئيال يف رومااليت توجد مقارها التعاون بني الوكاالت  إىل
تبادل  يف روماها اليت توجد مقار ويُعد املنظور اجلنساين والتغذية مثالني على اجملاالت اليت عزز فيها التعاون بني الوكاالت 

وتوفر سياقات االستجابة حلاالت الطوارئ إطارا مؤاتيا للتعاون  املعرفة والدروس واملمارسات اجليدة على مجيع املستوايت.
ولكن يُعد التعاون بني الوكاالت  داخل هياكل االستجابة التابعة لألمم املتحدة. يف رومااليت توجد مقارها بني الوكاالت 

ويف العمل اإلمنائي، أحرزت الوكاالت  أكثر صعوبة يف بيئات املشروعات اإلمنائية الرمسية. يف رومااليت توجد مقارها 
وال يزال حتقيق األهداف املشرتكة  تقدما حمدودا يف احلد من التداخل واملنافسة واالزدواجية. يف روماتوجد مقارها  اليت

وكان جناح التعاون بني الوكاالت  منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األغذية العاملي.للوكاالت يعوقه سوء الفهم بشأن مهام 
 يف تعزيز الكفاءة اإلدارية املشرتكة حمدودا. يف رومااليت توجد مقارها 

وترتاوح مواقف احلكومات من الدعم القوي للتعاون إىل عدم االكرتاث أو االستياء بشأن االنطباع بوجود ازدواجية  -4
 التنسيق إىل حد كبري. يف رومااليت توجد مقارها وال يعزز اهليكل والعمليات العاملية الرمسية للتعاون بني الوكاالت  سة.ومناف

ابلقوة أو التماسك من الناحية  يف رومااليت توجد مقارها وال يتسم الدعم الذي تقدمه اجلهات املاحنة للتعاون بني الوكاالت 
عن طيف  يف رومااليت توجد مقارها وتعرب قيادة الوكاالت   إليه دعوة اجلهات املاحنة له.العملية على النحو الذي تشري

وحتث بعض الدول األعضاء على تعزيز التعاون، ولكن عموما، ال ميثل التعاون بني  الدعم والشك بشأن التعاون. من
 .يف رومااليت توجد مقارها أولوية عالية للهيئات الرائسية أو إدارة الوكاالت  يف رومااليت توجد مقارها الوكاالت 
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هلذا التعاون وميكن  .يف رومااليت توجد مقارها أدلة كمية حمدودة على القيمة املضافة للتعاون بني الوكاالت  وهناك -5
الصعوابت اإلدارية يف حتقيق واجهات بناءة ولكن هناك العديد من  ،ن الفعالية وحيقق وفورات يف التكاليف اإلداريةأن حيسّ 

وخارج بيئات املشروعات املهيكلة رمسيا، ميكن التغلب على هذه  .يف رومااليت توجد مقارها بني هياكل وثقافات الوكاالت 
وهذا النوع  الصعوابت من خالل قدرة الزمالء التقنيني اليت تظهر غالبا يف العمل معا حيث يرون مصلحة متبادلة واضحة.

من االحرتام والدعم التقنيني املتبادلني هو واقع يومي )غالبا يف أطر األمم املتحدة األوسع(، ولكن هناك تناقض واسع 
 .يف رومااليت توجد مقارها بشأن التعاون بني الوكاالت  يف رومااليت توجد مقارها النطاق عرب الوكاالت 

مذكرة التفاهم اخلاصة هبا لتتضمن واقعيا السياق  يف روما توجد مقارها اليتالتقييم أبن حُتدِّث الوكاالت  ويوصي -6
اليت ؛ وتعيد هيكلة تنسيق التعاون بني الوكاالت يف رومااليت توجد مقارها والقيود والفرص احمليطة ابلتعاون بني الوكاالت 

املستوى القطري؛ وتركز جهود التعاون  ؛ وتعمل استباقيا مع آليات الربجمة املشرتكة اجلديدة علىيف روماتوجد مقارها 
اإلداري على زايدة تبين جدول أعمال األمم املتحدة بشأن الكفاءة؛ وتنتبه لتكاليف املعامالت املرتفعة احملتملة اليت تفرضها 

اليت ت وحيث التقييم مرة أخرى على الواقعية، ويوصي الدول األعضاء يف اهليئات الرائسية للوكاال املشروعات املشرتكة.
 وتزوده ابملوارد الكافية. يف رومااليت توجد مقارها أبن تعيد تقييم موقفها من التعاون بني الوكاالت  يف روماتوجد مقارها 

 يف رومااليت توجد مقارها الرد املنسق على التقييم املشرتك للتعاون بني وكاالت األمم املتحدة  -ابء

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرانمج األغذية العاملي، املشار  ترحب -7
اليت توجد ، ابلتقييم املشرتك للتعاون بني وكاالت األمم املتحدة يف رومااليت توجد مقارها فيما يلي ابسم الوكاالت  اإليه

من أجل تعزيز األهداف املشرتكة  يف رومااليت توجد مقارها التعاون بني الوكاالت يؤكد التقييم أمهية و . يف رومامقارها 
أن التقييم  يف رومااليت توجد مقارها . وتقدر الوكاالت 2030للوكاالت الثالث لتحقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام 

، فقد ُأجري التقييم 19-فرضتها جائحة كوفيد على الرغم من القيود اليتو  ومع ذلك،قد ُأجري خالل فرتة صعبة للغاية. 
على  عن بعد بعثة ميدانية 12، مبا يف ذلك من خالل يف رومااليت توجد مقارها مبشاركة كاملة من موظفي الوكاالت 

املستوى القطري، ومناقشات جمموعات الرتكيز، واستقصاء عاملي. وعمل فريق التقييم وجمموعة إدارة التقييم وموظفو 
معا لضمان مشاركة الوكاالت الثالث مجيعها بدرجة كبرية يف تقدمي تعقيبات اسرتاتيجية  يف رومااليت توجد مقارها الت الوكا

 طوال العملية.
األمهية واالتساق ابستخدام مخسة معايري هي:  يف رومااليت توجد مقارها ويتناول التقييم التعاون بني الوكاالت  -8

كان وال يزال وثيق الصلة   يف رومااليت توجد مقارها  . ويؤكد التقييم أن التعاون بني الوكاالتوالفعالية والكفاءة واالستدامة
إىل حد كبري ابملبادئ والرؤية اليت توجه االجتاه االسرتاتيجي ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية. كما أن التقييم يدرك أن سياق 

هو إحدى  يف رومااليت توجد مقارها دينامي وأن التعاون بني الوكاالت  ايف روماليت توجد مقارها التشغيل احلايل للوكاالت 
. وقد جاء التقييم يف الوقت املناسب، نظرا للتغيريات الكبرية اليت للوكاالت املشرتكة األهدافالطرق العديدة للمسامهة يف 

إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة و  19-بسبب جائحة كوفيد يف رومااليت توجد مقارها طرأت على التعاون بني الوكاالت 
 اإلمنائية.

وشهدت عملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية تعزيزا ألساليب التعاون وهنج املنظومة أبكملها،  -9
كثر األالتحليالت القطرية املشرتكة األكثر تعمقا وحتليال وأطر عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة  مثل



4  CL 170/17 

 

 على نطاق املنظومة. وتوفر إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائيةو ا على أهداف التنمية املستدامة اسرتاتيجية وتركيزً 
لزايدة تعزيز تعاوهنا "كمجموعة فرعية" ضمن آليات التنسيق األوسع  يف رومااليت توجد مقارها فرصة ممتازة للوكاالت 
. وتندرج العناصر والتوصيات ذات الصلة اليت ُأشري إليها يف هذا 2030خصصة لتحقيق خطة عام ملنظومة األمم املتحدة امل

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة يف إطار تعاون أوثق يف التحليل  يف رومااليت توجد مقارها مثل دعم الوكاالت  -التقييم 
املعاد معايرهتا، مبا يف ذلك املسامهات املشرتكة للنهوض أبهداف  يف املنظومة اإلمنائية -املشرتك والدعوة والربجمة والتخطيط 

، على وجه اخلصوص( ابلشراكة مع حكومات األعضاء 17و 10و 2و 1التنمية املستدامة )أهداف التنمية املستدامة 
لى سنوات من اخلربة، ، بناء عيف رومااليت توجد مقارها املعنية. وبوجه عام، ميكن النظر إىل التعاون القوي بني الوكاالت 

 على أنه جمموعة فرعية مهمة، فضال عن كونه نتيجة منطقية ملنظومة منسقة لألمم املتحدة.
ابعرتاف التقييم ابلتزامها القوي ابملشاركة  يف رومااليت توجد مقارها ويف هذا الصدد، ترحب الوكاالت الثالث  -10
جيري يف هذا  يف رومااليت توجد مقارها األمم املتحدة اإلمنائية وضمان أن التعاون بني الوكاالت  منظومةتنفيذ إصالح  يف

توجيهات أطر عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة، والتدابري  وضع السياق املتطور. واملشاركة النشطة يف
مع أطر عمل األمم املتحدة  يف رومااليت توجد مقارها القطرية للوكاالت اليت جيري اختاذها ملواءمة أدوات التخطيط والربجمة 

 إطارا 60موقعة على ما ال يقل عن  يف رومااليت توجد مقارها للتعاون يف جمال التنمية املستدامة، وحقيقة أن الوكاالت 
ؤكد جمددا األمهية اليت تضعها الوكاالت تكلها أطر عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة قيد التنفيذ،   من

 .على إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف رومااليت توجد مقارها 
، يف رومااليت توجد مقارها يقع يف صميم والايت الوكاالت الثالث  2ويف حني أن هدف التنمية املستدامة  -11

حتقيقه، يشري التقييم بوضوح إىل أنه ليس اهلدف الوحيد من أهداف  حنووتشرتك الوكاالت يف التزام مشرتك لدعم التقدم 
. وحددت منظمة األغذية والزراعة يف رومااليت توجد مقارها التنمية املستدامة الذي تساهم فيه كل وكالة من الوكاالت 

، 31-2022ابعتبارها أهداف التنمية املستدامة التوجيهية يف إطارها االسرتاتيجي  10و 2و 1أهداف التنمية املستدامة 
مؤشرا من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة يف ستة من أهداف للتنمية املستدامة، مبا يف ذلك  21وهي اجلهة الراعية لـ 

، ويركز الصندوق على هديف 17و 2املستدامة  . ويركز برانمج األغذية العاملي على هديف التنمية2هدف التنمية املستدامة 
، وتدرك املنظمات الثالث مجيعها أهنا تقدم مسامهات يف العديد من أهداف التنمية املستدامة 2و 1التنمية املستدامة 

ت األخرى. وعالوة على ذلك، يربز التقرير أمهية التأكيد على أن هناك العديد من الشراكات القائمة خارج نطاق الوكاال
وأن مجيع الوكاالت جيب أن تعمل عرب منظومة  2030واليت تعترب حامسة للنهوض خبطة عام  يف رومااليت توجد مقارها 

 األمم املتحدة وخارجها لضمان تعزيز الشراكات على أساس أوجه التكامل واملزااي النسبية ومواطن القوة اخلاصة بكل منها.
تؤمن إمياان راسخا ابلعمل معا عندما يكون ذلك مفيدا  يف روماقارها اليت توجد مويقر التقييم أبن الوكاالت  -12

وحيث تكون تكاليف املعامالت غري مفرطة. وخلص التقييم إىل أنه من املستوى العاملي إىل املستوى القطري، يدرك موظفو 
من خالل العمل معا يف حتويل  ما يشرتكون فيه، وميكنهم حتديد طرق لزايدة فعاليتهم يف رومااليت توجد مقارها الوكاالت 

النظم الغذائية، والدعوة، والتواصل، وتبادل اخلربات، ومعاجلة حاالت الطوارئ، وتطوير الُنهج التقنية وبناء املعرفة واملشاركة 
وهنا هذا االستنتاج وتعتقد أن تعا يف رومااليت توجد مقارها يف التحول الريفي الشامل واملستدام. وتؤيد إدارة الوكاالت 

االستنتاج  يف رومااليت توجد مقارها ضروري لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة. وهلذه الغاية، تؤيد إدارة الوكاالت 
ينبغي أن جيري حيثما كان فعاال وحيث تفوق القيمة واألثر  يف رومااليت توجد مقارها القائل أبن التعاون بني الوكاالت 

 نب التعاون من أجل التعاون.وأنه ينبغي جتالتكاليف، 
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أحرزت تقدما حمدودا يف احلد من التداخل واملنافسة  يف رومااليت توجد مقارها وبينما يشري التقييم إىل أن الوكاالت  -13
على أوجه التآزر والتكامل اليت تعترب  ترى أن تعاوهنا مبين يف رومااليت توجد مقارها واالزدواجية يف العمل، فإن الوكاالت 

اليت توجد ية يف معاجلة أي منافسة وتداخل وازدواجية. ويف حني أنه يوجد دائما جمال للتحسني، ترى إدارة الوكاالت أساس
، مثل اجملموعة االستشارية العليا، يف رومااليت توجد مقارها أن آليات التعاون املختلفة بني الوكاالت  يف رومامقارها 

وجلسات استخالص املعلومات غري الرمسية مع الدول األعضاء واالجتماعات السنوية غري الرمسية املشرتكة للهيئات الرائسية 
قد حسنت التواصل والتفاهم ليس بني الوكاالت نفسها فحسب، ولكن أيضا مع  يف رومااليت توجد مقارها للوكاالت 
، وال سيما على املستوى القطري، يف رومااليت توجد مقارها عضاء. ومع ذلك، فإن تعزيز التعاون بني الوكاالت الدول األ

يف إطار إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية والتحليالت القطرية املشرتكة وأطر عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال 
 االستفادة من أوجه التكامل وزايدة الكفاءات إىل أقصى حد.التنمية املستدامة سيساعد ابلتأكيد يف 

هو واقع يومي. ويرى موظفو الوكاالت  يف رومااليت توجد مقارها وخلص التقييم إىل أن التعاون بني الوكاالت  -14
ف املشرتكة. ابنتظام مزااي التعاون ويتصرفون بناء عليها عندما يرون فرصة لتعزيز جناح األهدا يف رومااليت توجد مقارها 

أن الزمالء على مستوايت خمتلفة قد يكون لديهم فهم خمتلف ملا هو التعاون بني الوكاالت  إىل التقييم شريذلك، ي ومع
أنه ال يوجد هنج أو منوذج  يف رومااليت توجد مقارها وكيف يعمل. وتدرك الوكاالت  يف روماتوجد مقارها  اليت

. وهو خيتلف ابختالف السياقات القطرية واإلقليمية، يف رومااليت توجد مقارها كاالت اجلميع" للتعاون بني الو  يناسب "واحد
والعالقات والثقة املتكونة بني الزمالء على املستوى القطري وقدرة املوظفني على املستوى القطري لتخصيص الوقت واملوارد 

األهداف املشرتكة. وقد ال يوجد تعريف رمسي ملا  لفهم مجاعي كيف ميكن للميزة النسبية واخلربة لبعضهما البعض أن تعزز
اليت توجد مقارها ؛ ومع ذلك، تؤيد إدارة الوكاالت يف رومااليت توجد مقارها ما ينبغي أن يكون التعاون بني الوكاالت و هو 

بينها والسعي  املشرتكة التوصية بتوضيح وشرح العالقات بني والايت الوكاالت من خالل حتديث مذكرة التفاهم يف روما
 .إدراج العناصر اجلديدة اليت أُدخلتإىل 
النتيجة اليت توصل إليها التقييم بعدم توفري موارد كافية للتعاون  يف رومااليت توجد مقارها وتؤيد إدارة الوكاالت  -15
جلهات املاحنة مع دعواهتا . ويقر التقييم أبنه على املستوى العاملي، ال يتناسب متويل ايف رومااليت توجد مقارها الوكاالت  بني

اليت توجد مقارها لتعزيز التعاون، والتمويل الذي تقدمه لذلك ال يتناسب مع الرتكيز الذي يوضع عليه. وتدرك إدارة الوكاالت 
إىل التمويل لتخطيط أو تنسيق  يف رومااليت توجد مقارها أنه على املستوى القطري، يفتقر مديرو/موظفو الوكاالت  يف روما

 .يف رومااليت توجد مقارها ألنشطة التعاونية للوكاالت ا يعيق جراءات التعاونية، وأن هذا ميكن أناإل
على املستوى  يف رومااليت توجد مقارها وال يوجد لدى أي من الوكاالت ميزانية حمددة لدعم التعاون بني الوكاالت  -16

بتوصية التقييم بضرورة أن حتتفظ الوكاالت  يف رومااليت توجد مقارها ويف هذا الصدد، ترحب إدارة الوكاالت  .القطري
كذلك   يف رومااليت توجد مقارها ابلقدرة على تنسيق التعاون وتعززها. وترحب إدارة الوكاالت  يف روماتوجد مقارها  اليت

من أجل حتقيق  يف رومامقارها  اليت توجدابلتوصية اليت تقضي بضرورة مسامهة األعضاء بدعم مايل إضايف لعمل الوكاالت 
 هذا اهلدف.

بتوصية التقييم أبنه ينبغي على أعضاء اهليئات الرائسية  يف رومااليت توجد مقارها كما ترحب إدارة الوكاالت  -17
وتزويده  يف رومااليت توجد مقارها إعادة تقييم موقفهم بشأن التعاون بني الوكاالت  يف رومااليت توجد مقارها للوكاالت 

أبن هذا التعاون هو هدف مهم  ابالعرتاف يف رومااليت توجد مقارها الوكاالت  ترحب إدارةابملثل، و  .ابملوارد الكافية
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 ابلتوصية رومايف اليت توجد مقارها بعض الظروف، ولكن ليس كلها. وعلى وجه اخلصوص، ترحب إدارة الوكاالت  يف
سسية املشرتكة ينبغي أن يشمل إىل حد كبري االلتزام االستباقي جبدول أعمال األمم تفيد أبن التعاون يف اخلدمات املؤ  اليت

 يف رومااليت توجد مقارها املتحدة الشامل للكفاءة، بدال من التنسيق اإلداري ومبادرات الكفاءة اليت تركز على الوكاالت 
واليت كانت انجحة  يف رومااليت توجد مقارها ت اليت أثبتت جدواها يف الوكاال وحدها. وهناك العديد من مبادرات التعاون

اليت توجد مقارها وهلا نتائج ملموسة، ولكن ال ميكن توسيع نطاقها بسبب نقص التمويل. ولذلك، تدعو الوكاالت الثالث 
إلصالح قق أقصى أثر على أرض الواقع يف اإلطار العام حتاليت ميكن أن  ألنشطةلاألعضاء إىل زايدة التمويل  يف روما

 املتحدة. األمم
التأكيد جمددا على التزامها الثابت وأتييدها جلدول أعمال التعاون  يف رومااليت توجد مقارها وتود إدارة الوكاالت  -18

، تدرك الوكاالت 2030. ومع بقاء تسع سنوات فقط لتحقيق خطة عام يف رومااليت توجد مقارها اخلاص ابلوكاالت 
 حلاجة امللحة إىل النهوض حبلول مبتكرة وملموسة معا.ا يف روماتوجد مقارها  اليت
ابلتوصيات الواردة يف تقرير التقييم. وترد الردود التفصيلية  يف رومااليت توجد مقارها وترحب إدارة الوكاالت  -19

 التوصيات احملددة يف املصفوفة. على
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 التاريخ يف رومااليت توجد مقارها الرد املنسق على التقييم املشرتك للتعاون بني وكاالت األمم املتحدة 

 توصية التقييم

رد اإلدارة على 
 التوصية

مقبولة  ،مقبولة
 مرفوضة أوجزئيا 

 خطة اإلدارة

اختاذها  اليت يتعنياإلجراءات 
التعليقات على القبول اجلزئي  و/أو

 اإلطار الزمين ةالوحدة املسؤول أو الرفض

مطلوب 
متويل 
إضايف 

 أو ال( )نعم

. على الرغم من توقيع يف رومااليت توجد مقارها حتديث مذكرة التفاهم بني الوكاالت  -1التوصية 
مذكرة التفاهم اخلمسية احلالية قبل ثالث سنوات فقط، فإن التغيريات الكبرية منذ ذلك احلني جتعل 

 :أن تتضمن مذكرة التفاهم احملدثة العناصر التالية وينبغيالتحديث ضروراي. 
  2031-2022االسرتاتيجيات اليت وضعتها منظمة األغذية والزراعة يف إطارها االسرتاتيجي للفرتة 

؛ ويف إطار إدارة نتائج التجديد الثاين عشر ملوارد 2025-2022واخلطة املتوسطة األجل للفرتة 
فرتة ؛ ومن جانب برانمج األغذية العاملي يف خطته االسرتاتيجية لل2024-2022الصندوق للفرتة 

2022-2026. 
  ضبط  يف رومااليت توجد مقارها من خالل حتديث مذكرة التفاهم، ينبغي أن تعيد الوكاالت

 -بناء على األفكار اليت ميكن أن حيفزها هذا التقييم  -اسرتاتيجيتها للتعاون بطريقة استباقية 
 وجتاوز جمرد رد الفعل إىل الدعوات لتعاون أقوى. 

 مبا يف ذلك يف رومااليت توجد مقارها تملة للتعاون بني الوكاالت التأكيد على الفوائد احمل ،
خالل األداء القوي يف خمتلف جماالت التعاون املواضيعي، وتعزيز هنج النظم الغذائية بشكل  من

مبا يف ذلك متابعة مؤمتر قمة النظم الغذائية. وينبغي أن تؤكد مذكرة التفاهم أيضا أن  -مشرتك 
ليس مبدأ قابال للتطبيق يف مجيع احلاالت:  يف رومااليت توجد مقارها كاالت التعاون بني الو 

جيري السعي إىل التعاون إال عندما يكون من الناحية العملية الواضحة القيام بذلك، وميكن  فلن
أن يشمل يف كثري من األحيان العمل مع كياانت األمم املتحدة األخرى. ويف حني أنه ميكن 

"روما" ألسباب تتعلق ابالعتياد، ينبغي أن يكون الرتكيز على االلتزام املشرتك  االحتفاظ بعالمة
 للوكاالت الثالث أبهداف األمن الغذائي املشرتكة. 

اليت توجد مقارها توافق الوكاالت  مقبولة
على املشاركة يف حتديث مذكرة  روما يف

التفاهم بني الوكاالت الثالث، على 
النحو الذي اقرتحه التقييم. ويف ضوء 
أطرها/خططها االسرتاتيجية اجلديدة، 

ستبين مذكرة التفاهم على امليزة النسبية 
لكل وكالة يف حمور العمل اإلنساين 
والتنمية والسالم. وستشارك اإلدارة 

إلدارات ذات الصلة العليا لكل وكالة وا
يف تقدمي مدخالت بشأن حمتوى 
وشكل التحديث ملذكرة التفاهم. 

اليت حسب احلاجة، ستعتمد الوكاالت و 
على املشاورات  يف روماتوجد مقارها 

الداخلية مع املكاتب اإلقليمية 
والقطرية، واألفرقة العاملة املشرتكة بني 

الوكاالت، واخلدمات االستشارية 
رد االنتهاء من مذكرة اخلارجية. ومبج

اليت التفاهم، سريسل مديرو الوكاالت 
مذكرة التفاهم  يف روماتوجد مقارها 

منظمة األغذية 
املكتب  والزراعة:
 شعبة -الرئيسي 

اون مع الشراكات والتع
 ة األمم املتحد

 
الصندوق الدويل 
 للتنمية الزراعية:
 شعبة -املكتب الرئيسي 
االخنراط العاملي 

 والشراكات وتعبئة املوارد 
 

 برانمج األغذية العاملي:
إدارة  -املكتب الرئيسي 

 الشراكات والدعوة
 الشراكاتوشعبة 

بدعم من  االسرتاتيجية

األول  أكتوبر/تشرين
2022 
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  اليت توجد بيان منقح بشأن "االخنراط املتبادل" لتوضيح كيف ُيكمِّل التعاون بني الوكاالت
إلمنائية ويتشكل هبا، وعلى وجه التحديد، عملية إصالح منظومة األمم املتحدة ا يف رومامقارها 

أطر عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة على املستوى القطري، حتت قيادة 
 املنسق املقيم لألمم املتحدة.

  إصالحات األمم املتحدة على املستوى اإلقليمي، استنادا إىل املنصات التعاونية اإلقليمية وآاثرها
على املستوى اإلقليمي، واالعرتاف ابملسامهة  يف رومااليت توجد مقارها ن بني الوكاالت على التعاو 

 يف مراكز إدارة املعرفة اإلقليمية الناشئة.  يف رومااليت توجد مقارها احملتملة للوكاالت 
  يف ضوء العناصر اإلدارية إلصالح األمم املتحدة، ينبغي أن تلغي مذكرة التفاهم احملدثة التزاماهتا

ابلتعاون يف اخلدمات املؤسسية املشرتكة اليت تغطيها اسرتاتيجية عمليات تسيري األعمال لألمم 
توى القطري. املتحدة وغريها من مبادرات اجملموعة املعنية اببتكارات تسيري األعمال على املس

وينبغي أن تقر مذكرة التفاهم أبن هذه االلتزامات تندرج إىل حد كبري ضمن التحسينات على 
اليت توجد مقارها واليت ينبغي أن تلتزم بدعم الوكاالت  -نطاق املنظومة لعمليات تسيري األعمال 

 . يف روما
  ور العمل اإلنساين والتنمية عرب حم يف رومااليت توجد مقارها التأكيد على التزامات الوكاالت

والسالم، ينبغي أن توضح مذكرة التفاهم احملدثة التزام منظمة األغذية والزراعة وأدوارها 
االستجابة اإلنسانية، وكذلك التزامات برانمج األغذية العاملي يف التنمية املستدامة. وينبغي  يف

على مجيع املستوايت لتوضيح وشرح ابلعمل  يف رومااليت توجد مقارها أن تلزم مجيع الوكاالت 
العالقات بني والايهتا؛ وأتكيد عدم تضارب أدوارها أو تنافسها على املوارد؛ وحتويل املنافسة 

 تعاون. إىل

ورسالة مشرتكة إىل مجيع املكاتب يف 
أحناء العامل، موضحني مذكرة  خمتلف

بني والايت  التفاهم والعالقات
 .وكاالهتم

شعبة الربامج اإلنسانية 
 واإلمنائية

 يف رومااليت توجد مقارها إعادة هيكلة وتعزيز هيكل التنسيق للتعاون بني الوكاالت  -2التوصية 
يف إطار إصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية لضمان أن يشمل تنسيق وتقييم التعاون 

، على مجيع املستوايت، جهودا أكثر استباقية لوضع ونشر يف رومااليت توجد مقارها الوكاالت  بني
وخارجها  يف رومااليت توجد مقارها الدروس واملعرفة بشأن كيفية حتسني التعاون فيما بني الوكاالت 

، وبشأن يف رومااليت توجد مقارها إىل املستوى األمثل، وبشأن تكاليف وفوائد التعاون بني الوكاالت 
 ميكن تبادهلا بشكل مفيد. اخلربة التقنية اليت

يف اليت توجد مقارها توافق الوكاالت  مقبولة
 هيكلعلى إعادة هيكلة وتعزيز  روما

اليت التنسيق للتعاون بني الوكاالت 
، من خالل يف روماتوجد مقارها 

 :التاليةاإلجراءات 
  اليت توجد ستحتفظ الوكاالت

ابلقدرة على تنسيق  يف رومامقارها 

منظمة األغذية 
املكتب  والزراعة:
شعبة  - الرئيسي

الشراكات والتعاون مع 
املكاتب و األمم املتحدة؛ 

اإلقليمية؛ 

)د(  -)أ( 
يونيو/حزيران 

ه( ؛ )2022
 2023يونيو/حزيران 
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بقدرهتا على تنسيق التعاون بني الوكاالت  يف رومااليت توجد مقارها ينبغي أن حتتفظ الوكاالت  (أ)
وتعزيزها يف مقارها، بدعم مايل من الدول األعضاء. وينبغي أن تركز  يف رومااليت توجد مقارها 

للمستوى األمثل  يف روماوجد مقارها اليت توظيفة التنسيق يف املستقبل على حتسني عمل الوكاالت 
 ومسامهتها يف عملية إصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية. 

أن  يف رومااليت توجد مقارها يف كل بلد تتوفر فيه قدرة كافية، ينبغي على كل وكالة من الوكاالت  (ب)
 يف رومارها اليت توجد مقاتعني جهة اتصال تكون مهمتها األساسية دعم وتيسري عمل الوكاالت 

 يف إطار عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة. 
بدور أقوى يف دعم  يف رومااليت توجد مقارها ينبغي أن تقوم املكاتب واملراكز اإلقليمية للوكاالت  (ج)

مية العمل التعاوين املعاد حتديده للمكاتب القطرية يف أطر عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التن
 املستدامة من خالل تعزيز القدرات. 

اتباع خطة عمل عاملية لتعاوهنا. وبدال  يف رومااليت توجد مقارها ينبغي أال تواصل الوكاالت  (د)
ذلك، ينبغي أن ترصد وتبلغ بشكل مشرتك عن مسامهاهتا يف اجلهود الشاملة لألمم املتحدة  من

األمم املتحدة اإلمنائية املعاد إصالحها، من خالل منظومة  2لتحقيق هدف التنمية املستدامة 
 طريق بوابة معلومات األمم املتحدة.  عن

وضع الصيغة النهائية لالسرتاتيجيات القطرية  يف رومااليت توجد مقارها ينبغي أن ترصد الوكاالت  (ه)
املشرتكة التجريبية الثالث وتنفيذها، وتقييم قيمتها يف سياق أطر عمل األمم املتحدة للتعاون 

املزيد من هذه  يربر إعدادما جمال التنمية املستدامة، وإجراء استعراض رمسي ملعرفة ما إذا كان  يف
 االسرتاتيجيات.

اليت توجد التعاون بني الوكاالت 
وتعزيزها يف مقارها،  يف رومامقارها 

بقدر اإلمكان يف حدود املوارد 
املتاحة، حبيث ميكنها يف املستقبل 

اليت توجد حتسني عمل الوكاالت 
يف إىل احلد األمثل  يف رومامقارها 

عملية إصالح األمم املتحدة 
 .وإسهامها فيها

  اليت توجد مقارها ستشجع الوكاالت
تعيني جهات اتصال من  يف روما

جانب املكاتب القطرية واإلقليمية 
على املستويني القطري واإلقليمي 
حيثما أمكن، وستيسر بناء القدرات 
الكافية للتمكني من املشاركة 

عاون احلوار واملناقشات بشأن الت يف
اليت توجد مقارها بني الوكاالت 

والعمل معا، عند االقتضاء،  روما يف
منظومة األمم املتحدة  يف عمليات

اإلمنائية. وهذا مهم خاصة للمشاركة 
أطر عمل األمم املتحدة للتعاون  يف

 يف جمال التنمية املستدامة.
  ستشجع جهات االتصال احملددة يف

 ايف روماليت توجد مقارها الوكاالت 
على وضع ونشر الدروس واملعرفة 
استباقيا بشأن كيفية حتسني التعاون 

االسرتاتيجية  ومكتب
 والربانمج وامليزانية

 
الصندوق الدويل 
للتنمية الزراعية: 

شعبة  -الرئيسي املكتب 
االخنراط العاملي 

والشراكات وتعبئة 
املوارد، بدعم من املكتب 

األمامي لدائرة إدارة 
الربامج؛ والشعب 
اإلقليمية؛ ودائرة 

االسرتاتيجية وإدارة 
 املعرفة

 
 برانمج األغذية العاملي:

إدارة  - املكتب الرئيسي
الشراكات والدعوة، 

وشعبة الشراكات 
من االسرتاتيجية، بدعم 
شعبة الشراكات مع 
القطاع العام وتدبري 
املوارد؛ وإدارة وضع 

الربامج والسياسات، 
شعبة الربامج اإلنسانية 

واإلمنائية؛ 
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اليت توجد مقارها فيما بني الوكاالت 
 وخارجها إىل احلد األمثل. يف روما

  يف اليت توجد مقارها ستعد الوكاالت
وثيقة حتتوي على حتليل  روما

لالسرتاتيجيات القطرية املشرتكة 
ادة التجريبية الثالث والدروس املستف

والتوصيات بشأن ما إذا كان ينبغي 
 إعداد املزيد من هذه االسرتاتيجيات.

اإلقليمي؛  املكتبو 
 وإدارة تسيري املوارد

مواصلة تبين آليات الربجمة املشرتكة اجلديدة على املستوى القطري وضمان العمل  -3التوصية 
 مع هذه اآلليات.  يف رومااليت توجد مقارها البناء والتعاوين للوكاالت 

وتقدم توجيهات متسقة إىل مكاتبها  يف رومااليت توجد مقارها ينبغي أن تضع الوكاالت  (أ)
 القطرية بشأن:

خنراط يف عمليات التخطيط ألطر عمل األمم املتحدة للتعاون التحضري املشرتك لال -1
 جمال التنمية املستدامة؛  يف

املسامهة بشكل مشرتك يف إعداد التقييمات القطرية املوحدة وأطر عمل األمم املتحدة  -2
 للتعاون يف جمال التنمية املستدامة؛ 

ومع أطر عمل األمم  اخلطط القطرية املتعددة السنوات املعنية مع بعضها البعض تنسيق -3
 املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة؛

املشاركة املشرتكة يف تنفيذ أطر عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة  -4
 حتت قيادة املنسق املقيم لألمم املتحدة. 

 يف رومااليت توجد مقارها حيثما كان ذلك مناسبا وقابال للتنفيذ، ينبغي أن تنسق الوكاالت  (ب)
جهودها لتعبئة املوارد مع جهود املنسق املقيم لألمم املتحدة لصاحل أطر عمل األمم املتحدة 

 للتعاون يف جمال التنمية املستدامة.
 يف رومااليت توجد مقارها على وجه اخلصوص يف البلدان اليت ال متتلك فيها مجيع الوكاالت  (ج)

مكاتب، ينبغي أن تكون الوكاالت أكثر استباقية يف دعم املنسق املقيم لألمم املتحدة من أجل 

اليت توجد مقارها توافق إدارة الوكاالت  مقبولة
على آليات الربجمة املشرتكة  يف روما

اجلديدة على املستوى القطري 
وتضمن املشاركة  وستواصل تبنيها

البناءة والتعاونية بني الوكاالت 
مع هذه  يف روماتوجد مقارها  اليت

اآلليات. وسيتحقق ذلك من خالل 
 :اإلجراءات التالية

  اليت توجد مقارها ستضمن الوكاالت
، حيثما كان ذلك ممكنا يف روما

ومناسبا، أن تُعد املواد التوجيهية 
اخلاصة بكل وكالة ضمن اجلدول 

املتفق عليه بصورة متبادلة  الزمين
، ومبا يتماشى مع 3لتعكس التوصية 

 .مذكرة التفاهم
  ستستطلع كل وكالة من الوكاالت

الطرق اليت  يف رومااليت توجد مقارها 
ميكن هبا تشجيع املزيد من كبار 

األغذية منظمة 
مكتب  والزراعة:

االسرتاتيجية والربانمج 
وامليزانية؛ وشعبة تعبئة 
املوارد والشراكات مع 

القطاع اخلاص؛ وشعبة 
املوارد البشرية؛ واملكاتب 

 اإلقليمية
الصندوق الدويل 
شعبة  للتنمية الزراعية:
االخنراط العاملي 

والشراكات وتعبئة 
املوارد، بدعم من املكتب 

ة إدارة األمامي لدائر 
الربامج؛ وشعبة سياسة 

العمليات والنتائج؛ 

ديسمرب/كانون 
 2022األول 
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تعزيز التعاون داخل فريق األمم املتحدة القطري، ويف التعاون مع بعضها البعض لتشجيع العمل 
  .2الفعال من أجل تعزيز النظم الغذائية وحتقيق هدف التنمية املستدامة 

حيثما كان ذلك مناسبا وقابال للتنفيذ  يف رومااليت توجد مقارها لوكاالت ينبغي أن تعمل ا (د)
الدعوة االسرتاتيجية املشرتكة حلكومات البلدان بشأن املسائل املتعلقة هبدف التنمية  يف

 مع املنسق املقيم لألمم املتحدة واألعضاء اآلخرين يف الفريق القطري لألمم املتحدة.  2املستدامة 
املزيد من كبار موظفيها على التقدم  يف رومااليت توجد مقارها جع الوكاالت ينبغي أن تش (ه)

 لشغل مناصب املنسق املقيم لألمم املتحدة.

املوظفني على التقدم لوظائف املنسق 
املقيم من خالل وضع برامج التطوير 

 .الوظيفي

والشعب اإلقليمية؛ 
 وشعبة املوارد البشرية

 
برانمج األغذية العاملي: 

إدارة وضع الربامج 
والسياسات، شعبة 

الربامج اإلنسانية 
 واإلمنائية، بدعم من

شعبة الشراكات 
االسرتاتيجية؛ وشعبة 
الشراكات مع القطاع 

املوارد؛ العام وتدبري 
 وشعبة املوارد البشرية

تركيز جهود التعاون اإلداري على زايدة تبين جدول أعمال األمم املتحدة بشأن  -4التوصية 
 .الكفاءة

ابستثناء جماالت التعاون اإلداري احملدودة بني مقارها الثالثة يف روما واليت من الواضح أهنا ذات  (أ)
اليت توجد قيمة عملية واليت ختفض التكاليف ابلنسبة جلميع الوكاالت، ينبغي أن تدمج الوكاالت 

للكفاءة،  جهودها يف التعاون اإلداري مع جدول أعمال األمم املتحدة الشامل يف رومامقارها 
وحتديدا مسارات العمل للمجموعة املعنية اببتكارات تسيري األعمال، واليت ينبغي أن تبدي جتاهها 

 التزاما مشرتكا واستباقيا على املستوايت العاملية واإلقليمية والقطرية.

اليت توجد مقارها الوكاالت توافق إدارة  مقبولة
على مواصلة تركيز جهود  يف روما

التعاون اإلداري يف جدول أعمال 
كفاءة األمم املتحدة على املستوى 

القطري، ابستثناء تلك اجملاالت 
احملدودة للتعاون اإلداري احملتمل بني 

من خالل و مقارها الثالثة يف روما. 
أفرقة األمم املتحدة القطرية وأفرقة إدارة 

 اليتالعمليات، ستواصل الوكاالت 
حتديد جماالت  يف روماتوجد مقارها 

لتعزيز التعاون من خالل عملية 
وتوحيد  اسرتاتيجية تسيري األعمال

اخلدمات املختارة على النحو احملدد 

منظمة األغذية 
شعبة  والزراعة:

اخلدمات اللوجستية؛ 
 قليميةواملكاتب اإل

الصندوق الدويل 
دائرة  للتنمية الزراعية:

خدمات املنظمة، وحدة 
الدعم امليداين، بدعم من 

 دائرة إدارة الربامج
 برانمج األغذية العاملي:
إدارة تسيري املوارد وشعبة 
خدمات اإلدارة، بدعم 

ديسمرب/كانون 
 2022األول 
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املكتب اخللفي املشرتك واملباين  يف
 املشرتكة ومراكز اخلدمة املشرتكة.

من إدارة الشراكات 
والدعوة، شعبة 

 الشراكات االسرتاتيجية

عند النظر يف وضع املشروعات والربامج املشرتكة، تقييم تكاليف وفوائد التعاون  -5التوصية 
 املقرتح وعدم املضي قدما إال إذا كانت الفوائد تفوق التكاليف.

بشكل مشرتك توجيهات بسيطة لتقييم فوائد  يف رومااليت توجد مقارها ينبغي أن تعد الوكاالت  (أ)
وتكاليف املشروعات والربامج املشرتكة املقرتحة اليت توضح التكاليف املرتفعة احملتملة للمعامالت 
وخماطر السمعة احملتملة هلذا النوع من التعاون، إىل جانب فوائد العمل املشرتك للوكاالت 

 . يف روماتوجد مقارها  اليت
الرتتيبات والرسوم اإلدارية املشرتكة  يف رومااليت توجد مقارها الوكاالت ينبغي أن تبسط  (ب)

الوكاالت، وكذلك إجراءات تفويض السلطة على املستوى القطري حيثما كان ذلك قابال  بني
للتنفيذ ومناسبا، من أجل تقليل بعض تكاليف املعامالت اخلاصة ابملشروعات والربامج 

 املشرتكة.

اليت توجد مقارها الوكاالت  توافق إدارة مقبولة
على أنه متاشيا مع االستعراض  يف روما

الشامل الذي جيري كل أربع سنوات 
لسياسات األنشطة التنفيذية من أجل 
التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم 

، الفقرة 75/233املتحدة يف إطار القرار 
تطلب  -، وتشجيع الربجمة املشرتكة 52

املتحدة أن  أيضا من منظومة األمم
تضع يف اعتبارها احتمال زايدة تكاليف 
املعامالت والتجزؤ واملنافسة غري املنتجة 

والتداخل بني الكياانت. وسيتحقق 
 :ذلك من خالل اإلجراءات التالية

  ستدعم جهات االتصال التابعة
 يف رومااليت توجد مقارها للوكاالت 

املكاتب القطرية حسب احلاجة 
تصميم لتقرير وقت وكيفية 

املشروعات املشرتكة اليت تستند 
أوجه التآزر والتكامل والتأكيد  إىل

على أن األثر/الفوائد تفوق التكاليف 
 .بشكل كبري، وأنسب طريقة للعمل

  حيثما كان ذلك قابال للتنفيذ
اليت ومناسبا، ستستطلع الوكاالت 

تبسيط  يف روماتوجد مقارها 

منظمة األغذية 
شعبة دعم  والزراعة:

املشروعات؛ وشعبة 
املالية؛ وشعبة اخلدمات 

اللوجستية؛ واملكاتب 
 اإلقليمية

 

الصندوق الدويل 
دائرة للتنمية الزراعية: 

ملنظمة، وحدة خدمات ا
الدعم امليداين، وشعبة 

االخنراط العاملي 
والشراكات وتعبئة املوارد 

ابلتعاون مع شعبة 
سياسة العمليات 

والنتائج؛ وشعبة املراقب 
املايل ومكتب امليزنة 

 االسرتاتيجية
 

 برانمج األغذية العاملي:
إدارة الشراكات والدعوة، 

شعبة الشراكات 
 بدعم من االسرتاتيجية

ديسمرب/كانون 
 2022األول 
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الرتتيبات والرسوم اإلدارية املشرتكة 
بني الوكاالت، فضال عن إجراءات 
تفويض السلطة على املستوى 

 القطري.

تسيري املوارد وإدارة  إدارة
وضع الربامج 

 والسياسات

 يف رومااليت توجد مقارها ينبغي أن تعيد الدول األعضاء يف اهليئات الرائسية للوكاالت  -6التوصية 
 وتوفري املوارد الكافية له. يف رومااليت توجد مقارها تقييم موقفها من التعاون بني الوكاالت 

، ينبغي أن تؤكد الدول يف رومااليت توجد مقارها من خالل هياكل احلوكمة التمثيلية املختلفة للوكاالت 
 أهنا: يف رومااليت توجد مقارها األعضاء للوكاالت 

  هدف مهم يف بعض الظروف ولكن  يف رومااليت توجد مقارها تعرتف أبن التعاون بني الوكاالت
 ليس كلها؛

 ضمن إطار تنسيق  يف رومااليت توجد مقارها فيذ التعاون بني الوكاالت تعرتف أبنه ينبغي تن
 األمم املتحدة املعاد إصالحه على املستوى القطري؛ 

  فيما يتعلق ابخلدمات املؤسسية  يف رومااليت توجد مقارها تعرتف أبن التعاون بني الوكاالت
أعمال األمم املتحدة الشامل  املشرتكة ينبغي أن يشمل إىل حد كبري التزاما استباقيا جبدول

اليت توجد مقارها للكفاءة، بدال من التنسيق اإلداري ومبادرات الكفاءة اليت تركز على الوكاالت 
 فقط؛  يف روما

  يف رومااليت توجد مقارها ستعطي األولوية لتدبري املوارد للعمل التعاوين الذي جتريه الوكاالت 
ه، على أن تندرج يف مذكرة التفاهم احملدثة اليت ينبغي على أساس املبادئ املنصوص عليها أعال

 أن تؤيدها.

جيوز للدول األعضاء تقدمي ردودها  
 .خالل اجتماعات اهليئة الرائسية

املسؤولية: الدول 
 األعضاء

 
 

 2021هناية عام 
استجابة هلذا 

 .التقرير
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 دمج حول روما يف مقارها توجد اليت للوكاالت اجلدوى دراسة حالة عن حمدثة معلومات -ااثنيً 
 اإلدارية اخلدمات

 األعضاء طلب األول،كانون /ديسمرب يف عقدت اليت للمجلس املائة بعد والستني الثالثة الدورة خالل -20
 بشأن أويل تقييم بتوفري الزراعية للتنمية الدويل والصندوق العاملي األغذية برانمج مع جنب إىل جنًبا تقوم أن"املنظمة  من

  ."الرقابة وظائف بعض يف التعاون وزايدة اإلدارية، الوظائف دمج جدوى
 غذيةاألجاء هذا الطلب عقب املناقشات اليت عقدت خالل االجتماع املشرتك غري الرمسي جمللس منظمة  وقد -21

والزراعة واجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية واجمللس التنفيذي لربانمج األغذية العاملي يف سبتمرب/أيلول 
والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية  غذيةألمنظمة ا بشأن نتائج دراسة مشرتكة أجرهتا 2019

واستعراض أوجه التطابق املمكنة ضمن الوكاالت اليت توجد  ،تنفيذ ختطيط املوارد املؤسسيةبشأن  2019العاملي عام 
 للنظم املتبادل التشغيل دراسة يف املقدمة والنتائج التوصيات تناول يف عتاليت توسّ  ،. وإن تلك الدراسةمقارها يف روما

 يكون قد ولكنه ذاته حبد اإىل أن التشغيل املتبادل لتخطيط املوارد املؤسسية ليس هدفً  خلصتقد  ،املتحدة األمم داخل
 حتديًدا األعمال عمليات بني املواءمة ومتثل. الوكاالت خمتلف عرب ومواءمتها األعمال عمليات توحيد حال يف مفيًدا
والذي ينصح  ،به روما يف مقارها توجد اليت الوكاالت تلتزم الذي الكفاءة لتحقيق املتحدة األمم أعمال جدول نطاق

 التقييم املشرتك للتعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ابلتقيد به.   
 جلدوى أويل تقييم جراءإلعينت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما خبريًا استشاراي خارجيا  ،2020عام  ويف -22

 مبجاالت خريطة وضع( 1)يف ما بني الوكاالت الثالث. ومشلت هذه العملية خطوتني رئيسيتني مها:  داريةإلا املهام دمج
 جمالني على يركز مفصل حتليل إجراءو ( 2)لقطري؛ على صعيد املقر الرئيسي وعلى الصعيد ا مكنةوامل اجلارية التعاون
من أجل الدمج املمكن للمهام. وقد أدرجت نتائج عملية وضع خريطة جماالت التعاون يف التقرير املرحلي  اثنني إداريني

إىل الدورة اخلامسة والستني بعد املائة جمللس املنظمة  فعبشأن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما الذي رُ 
 2020وإىل دوريت اجمللسني التنفيذيني لربانمج األغذية العاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف خريف عام 

 التفاصيل - ابء امللحق ضمن التعاون وحالة ابألنشطة مفصلة قائمة إدراج مع CL 165/13 Rev.1املرجعية  )الوثيقة
عملية وضع خريطة جماالت  وأظهرت .(https://www.fao.org/3/ne051ar/ne051ar.pdf :الرئيسي ابملقر املتعلقة

مقارها يف روما على صعيد اخلدمات املؤسسية يف املقر  جدو التعاون بني الوكاالت اليت ت قدرًا ملحوظًا منالتعاون 
الرئيسي، وأنه جيري تنفيذ كمية متنامية من األنشطة التعاونية على الصعيد القطري كجزء من جدول أعمال األمم 

رها يف روما أن تواصل الوكاالت اليت توجد مقا ضرورةباملتحدة األوسع نطاقًا لتحقيق الكفاءة. وأقر التقرير املرحلي أيًضا 
  تعاواًن أكثر منهجية ضمن اإلطار العام جلدول أعمال األمم املتحدة لتحقيق الكفاءة. 

 التحليل على امركزً  املهمة، من الثاين اجلزء يف تقدما اخلارجي االستشاري اخلبري أحرز ،2021أوائل عام  ويف -23
 احلجوزات ومركز األساطيل إدارة: ومها الكفاءة، ومكاسب التعاون لزايدة املمكنة اجملاالت من اثنني إداريني جملالني املفصل

يف اجملال اإلنساين. وحني قامت اإلدارة العليا يف املنظمة إبطالع األعضاء على هذا التحليل لدى االجتماع املشرتك 
 طلب ،2021الية يف مارس/آذار للدورة الثالثني بعد املائة للجنة الربانمج والدورة اخلامسة والثمانني بعد املائة للجنة امل

املهام  مشجعني الوكاالت على تقييم الدمج أو أوجه التآزر عرب مجلة أكرب من ،اجلدوى لدراسة مشوالً  أكثر هنًجا األعضاء
  اإلدارية. 

https://www.fao.org/3/ne051ar/ne051ar.pdf
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اجلنسي  التحرش مزاعم يفإمكانية دمج مهام التحقيق  هماألعضاء  الستفسارعن ذلك، استجابة  وفضالً  -24
االجتماع املشرتك غري الرمسي لألجهزة الرائسية للوكاالت  خاللواالستغالل واالنتهاك اجلنسيني، عقدت مناقشات 

 2021يف مايو/أاير  وثيقة مشرتكة الثالث. ويف وقت الحق، أصدرت الوكاالت 2020الثالث يف أكتوبر/تشرين األول 
صصة املشرتكة حول مهام التحقيق املتعلقة ابلتحرش اجلنسي واالستغالل "الوثيقة املشرتكة بشأن اخلربات املتخبعنوان 

 الوكاالت من كل  أعضاء منصات على أيًضا نشرت" روما يف مقارها وجدتواالنتهاك اجلنسيني لدى الوكاالت اليت 
 وذلك يف أعقاب انعقاد اجلماعة االستشارية الكربى للوكاالت الثالث. ،الثالث

-0521-https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/en/XXX(

)Joint%20Position%20RBA%20SH%20SEA%20FINAL%20.pdf/19  وخلصت الورقة إىل وجود قدر
 سياق يف العاملي األغذية وبرانمج الزراعية للتنمية الدويل والصندوق والزراعة غذيةاألكبري من التعاون اجلاري بني منظمة 

 قدرات توفري إىل أو مساعدة إىل احلاجة دعت كلما  األخرى خبدمات أصال تستعني منظمة كل  أن هي واحلقيقة. الرقابة
  معينة.  تحاال يف إضافية

 تبادل مثل جماالت يف سيما وال قوي الثالث للوكاالت التابعة التحقيق أوساط بني التعاون أن الذكر وجيدر -25
 الرئيسي املقر يف اخلربات“ لـأن التحليل خلص إىل أن الدمج الكامل  بيد. املعارف وتبادل املشرتك والتدريب اخلدمات

رفع  مبثابة استخدام فعال للموارد ومن شأنه أن يزيد أوجه عدم الكفاءة وأن يؤدي أيًضا إىل ليس ابلذات امليادين هذه يف
 التكاليف من خالل ازدواجية اخلربات املوجودة واملستخدمة أصاًل."

أطلق أول تقييم مشرتك مستقل للتعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما  ،2020يونيو/حزيران  ويف -26
بصفته تقييًما اسرتاتيجًيا يرمي إىل توليد أدلة السرتاتيجية التعاون العاملي للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، مع الرتكيز 

إىل مايو/أاير  2016من نوفمرب/تشرين الثاين بوجه خاص على حتسني النتائج على املستوى القطري. وقد غطى الفرتة 
حلقة عمل توصلت إىل نتائج أولية، وصدر عنها تقرير هنائي يف سبتمرب/أيلول  2021. وعقدت يف يوليو/متوز 2021
تضمنت  . وقد مت تعليق دراسة اجلدوى خالل عملية التقييم من أجل ضمان اتساقها مع نتائج التقييم املشرتك. وقد2021
ا للتعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف جمال اخلدمات املؤسسية وأوصت برتكيز جهود الدمج املستقبلية تقييمً 

 يف اإلدارة ضمن سياق جدول األعمال األمم املتحدة لتحقيق الكفاءة.     
اعية وبرانمج األغذية انعقاد جملس املنظمة ودوريت اجمللسني التنفيذيني للصندوق الدويل للتنمية الزر  وخالل -27

 2019استفسر األعضاء عن طلبهم األول يف عام  ،2021العاملي بني نوفمرب/تشرين الثاين وديسمرب/كانون األول 
 طالبني معلومات حمدثة عن التعاون بني الوكاالت الثالث يف اجملالني اإلداري واملايل يف املقر الرئيسي.

كاالت الثالث واألعضاء، استهلت مرحلة جديدة من دراسة اجلدوى رفع نتائج التقييم املشرتك إىل الو  ومع -28
 مستقال اتقييمً  تنفذ استشارية شركة لتحديد الالزمة املشرتايت إجراءات يف الثالث الوكاالت وشرعت. 2022مطلع  يف
الًيا عملية تنافسية الختيار مقدم اخلدمات ح نّفذوت. بينها الدمج وإمكانية اإلدارية املهام جدوى يف النظر أجل من

  الذي سيتم التعاقد معه. 
للتقييم أن يتسق مع التزام الوكاالت الثالث بعملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية وحتديًدا  توقعويُ  -29

الرتكيز على اخلدمات املشرتكة وعمليات األعمال املشرتكة اليت يروج هلا من خالل اسرتاتيجية تيسري األعمال التجارية 
وتسخري القدرة التفاوضية املشرتكة لألمم املتحدة وتعظيم وفورات  هبدف القضاء على االزدواجية 2.0لألمم املتحدة 

احلجم. ومن املتوقع للتقييم أن ينظر يف وضع خريطة على مستوى املقر الرئيسي وتقييم الدمج املمكن بني الوكاالت 

https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/en/XXX-0521-19/Joint%20Position%20RBA%20SH%20SEA%20FINAL%20.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/en/XXX-0521-19/Joint%20Position%20RBA%20SH%20SEA%20FINAL%20.pdf
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السرتاتيجية أي: حبسب ما حتددها ا الست املشرتكة اخلدمة خطوطمن التعاون بينها بناء على  زيدحتقيق املالثالث و 
واملالية؛ واملوارد البشرية؛ وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ واللوجستيات واملشرتايت. وإن املوارد اجملمعة املتاحة  دارة؛إلا

 من هذه الوكاالت الثالث للتقييم حمدودة، األمر الذي سيحدد إىل أي مدى سيمكن النظر يف هذه اجملاالت املختلفة.   
 مقابالت جراءإبو واثئقلل استعراض بتنفيذ خالهلا اخلدمة مقدم يقومسالدراسة على مدى ستة أشهر  وستنفذ -30
السياسات يف الوكاالت الثالث ومجع املعلومات وإنتاج تقرير هنائي حبلول  املسؤولني عنو  األعمال أصحاب أبرز مع

 .2022 عام هناية
 

 


