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 التقرير املرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما
 
 

 

 

 املوجز 

عن حالة التقدم احملرز على صعيد التعاون بني وكاالت األمم املتحدة اليت توجد آخر املستجدات توّفر هذه الوثيقة 
وجه  ، ويف2021مقارها يف روما. وابالستناد إىل الدروس املستخلصة من التقييم املشرتك هلذا التعاون، الذي صدر يف عام 

ملستوى العاملي، واإلقليمي والقطري، مبا يرّوج ، عّززت الوكاالت الثالث التعاون بينها على اراهنةالعاملية ال الغذاءأزمة 
بشكل مشرتك للحلول املستدامة لتحويل النظم الزراعية والغذائية. ويتم تسليط الضوء يف هذا التقرير على اإلجنازات 

 امللموسة الناشئة عن هذا التعاون. 

عملية برعاية  التقييم املشرتك، جيري التعاون بني وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما كد عليه جمدًداأوكما 
. وابلتايل، تواصل الوكاالت الثالث إيالء األولوية لألنشطة على املستوى إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية

حدة عرب األنشطة املشرتكة املتصلة ابلتخطيط، والربجمة، والتمويل القطري، وتعميق اخنراطها يف الفرق القطرية لألمم املت
 الكفاءة. يفومكاسب كبرية  2030واألعمال. وهذا سوف يضمن مسامهة أقوى يف حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 

  اجمللساإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب االجتماع املشرتك بني جلنيت الرب�مج واملالية ومن جانب 

إن االجتماع املشرتك واجمللس مدعوان إىل األخذ علًما ابلتقرير املرحلي عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف 
 روما وتقدمي التوجيهات حسب االقتضاء.
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 مقدمة -أوالً 

 والغرضحملة عامة  -ألف
 طالع جملس منظمة األغذية والزراعة واجمللسني التنفيذينيمتاشًيا مع التزام الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما اب -1

للصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي على آخر املستجدات املتعلقة أبنشطة التعاون السنوية 
ا معً ويبّني التقرير كيف كانت الوكاالت الثالث تعمل اضطلعت هبا، تقدم الوكاالت الثالث التقرير املرحلي هلذا العام.  اليت

لقاء الضوء على أمثلة عديدة عن اإلجنازات امللموسة الناشئة عن التعاون بينها ، مع إ2022-2021خالل فرتة اإلبالغ 
التقييم املشرتك للتعاون بني وكاالت األمم املتحدة ا على نتائج على املستوى العاملي، واإلقليمي والقطري. ويبين التقرير أيضً 

االرتقاء ابألهداف املشرتكة للوكاالت من أجل اكة هذه الشر الذي أعاد التأكيد على أمهية  1،اليت توجد مقارها يف روما
عملية إعادة تنظيم ا يف الوقت ذاته ابلتعاون اجلاري برعاية الثالث يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، مع اإلقرار أيضً 

 .منظومة األمم املتحدة اإلمنائية

خالل السنة املاضية، مع إلقاء  مقارها يف روماالوكاالت اليت توجد حملة عامة عن التعاون بني  األول ويوّفر الفصل -2
فيعرض  الثاين حتويل النظم الزراعية والغذائية. أّما الفصل حنوالضوء على التحد�ت والفرص املتاحة يف التوّجه االسرتاتيجي 

ا، ابالستناد إىل . وأخريً ةوالقطري ةواإلقليمي ةعد العامليجمموعة من األمثلة املفصلة عن جهود التعاون املعّززة املبذولة على الصُ 
توجد  الدروس املستخلصة من التقييم املشرتك، ومع مراعاة السياق األوسع لألمم املتحدة الذي تعمل ضمنه الوكاالت اليت

 الضوء على مسار التعاون املستقبلي بني هذه الوكاالت. 3مقارها يف روما، يسّلط الفصل 

 االجتاهات الرئيسية -ابء

، برزت أزمة 19-العامل سيتعاىف من االنكماش الناجم عن آاثر جائحة كوفيد اليت تشري إىل أنّ  وقعاتالترغم  -3
وعّرضت للخطر األرواح، وسبل العيش وآمالنا  - جيل واحد على األقلّ  منذغري مسبوقة  - عاملية متصلة بكلفة املعيشة

ا من األزمات املتداخلة املتصلة فاقمت جمموعة موجودة سابقً . كما أن األزمة يف أوكرانيا 2030بعامل أفضل حبلول عام 
ابألغذية والطاقة والتمويل اليت تطال صميم قدرات الشعوب واألمم يف التصدي للمحن واالستثمار يف تنميتها املستدامة. 

مكانية احلصول عليها، ا، ما تسّبب أبزمة متصلة بتوافرها وإا حادً األغذية والطاقة واألمسدة ارتفاعً  شهدت أسعاركذلك، 
ا من تكاليف العمليات املساواة. وزادت هذه األسعار املرتفعة أيضً  عدماجلوع والفقر و  مستو�ت إضافًة إىل ز�دة إمجالية يف

حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لتقرير عن ا لاملنقذة للحياة اليت جتريها الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما. ووفقً 
مليون  150، أي حوايل 2021يف العامل من اجلوع يف عام  صمليون شخ 828و 702عاىن ما بني ، 2022لصادر يف عام ا

                                                            
اجمللسني اخلاص به يف دوريت  التقرير املوجز. وُعرض 2021املشرتك للتعاون بني وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما يف خريف  التقييم صدر  1

وُقّدمت الوثيقة . 2021، على التوايل يف نوفمرب/كانون الثاين وديسمرب/كانون األول التنفيذيني للصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي
احلادية والتسعني بعد املائة للجنة املالية للمنظمة، والذي ُعقد يف مايو/أ�ر  ةذاهتا لالجتماع املشرتك للدورة الثالثة والثالثني بعد املائة للجنة الرب�مج والدور 

 . 2022، وإىل الدورة السبعني بعد املائة جمللس املنظمة املنعقدة يف يونيو/حزيران 2022

https://www.fao.org/3/ni408ar/ni408ar.pdf
https://www.fao.org/3/ni408ar/ni408ar.pdf
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من الغذائي وسوء التغذية الدوافع الرئيسية النعدام األ اشتداد. ابإلضافة إىل ذلك، ويف ظل 2019عام ب قارنةً شخص أكثر م
. وُيشار إىل هذه 2030املقاصد العاملية لعام  حتقيق االقتصادية)، ينحرف العامل عن املناخ والصدمات النزاعات وتغّري  (مثل

 العاملية. الغذاءابسم أزمة الوثيقة  هذه األزمة املرّكبة يف

زمة ألجهودها لالستجابة بفعالية توجيه ا من هذا السياق، أعادت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما وانطالقً  -4
جديدة. ويقوم هذا التحّول على تنسيق أقوى يف سياقات األزمات اإلنسانية،  عنها أولو�تٌ  انبثقت، اليت هذه العاملية الغذاء

واصلت الوكاالت االرتقاء به من خالل وضع منتجات عاملية على حنو مشرتك بينها تعّزز احللول املستدامة للتصدي 
شط يف جمموعة األمن الغذائي، ودورها القيادي ضمن الشبكة العاملية لألزمات الغذائية. كما أن اخنراط الوكاالت الثالث النا

ملكافحة األزمات الغذائية، ووضع التقرير عن حالة األمن الغذائي والتغذية، تشكل مجيعها أمثلة متينة عن هذا التعاون. 
ت اخلمسة يف األجل الطويل املتفق تعميق تعاو�ا يف األولو�وعالوًة على ذلك، تواصل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما 

  20202.عليها يف عام 

عالوًة على ذلك، قامت الوكاالت الثالث بتعزيز الصكوك اليت وّفرهتا عملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة و  -5
توصيات التقييم فعالية وكفاءة من حيث الكلفة. وعلى وجه اخلصوص، ابالستناد إىل أتثريًا و ليكون تعاو�ا أكثر اإلمنائية 

املشرتك وإىل ضرورة التصّدي للتحد�ت العديدة املاثلة على أرض الواقع، وبفعل انكماش املوارد املقدمة من اجلهات املاحنة 
املسامهات الطوعية،  حلشد وتزايد التنافس بني وكاالت األمم املتحدة، واصلت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما جهودها

 اإلقليمي والقطري. ستوينيك، ودعم السياسات وعمليات الربجمة على املوالتخطيط املشرت 

ا مع احتياجات البلدان احملددة وأولو�هتا لالستفادة بشكل استجابة أكثر تكيّـفً  من األساسي مبكان توفري وكان -6
القائمة بني العمل اإلنساين كامل من إمكا�ت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، وتعزيز التعاون والتنسيق يف العالقة 

والتنمية والسالم. ويف هذا اخلصوص، تواصل هذه الوكاالت املسامهة على حنو مجاعي وفردي يف الربامج الرئيسية املشرتكة 
لألمم املتحدة بقيادة املنّسقني املقيمني لألمم املتحدة الذين جرى متكينهم. ويشكل كل من الفرق القطرية لألمم املتحدة 

أ�ا توّجه عمل منظومة األمم املتحدة حتت مظّلة مشرتكة خاصة و القطري،  ستوىسقني اإلقليميني ركائز حمورية على املواملن
وضع أدوات خاصة ابلوكاالت واحدة، وتساعد الوكاالت يف حتديد األهداف اجلماعية، وتعبئة املوارد املشرتكة، و 

استجابة متكاملة واالخنراط يف إجراءات مجاعية مع تاليف االزدواجية  توفريا لالتخطيط والربجمة دعمً ، و سياساتال إلعداد
 يف الوقت ذاته.

للوكاالت إحدى آليات التنسيق الرئيسية لتيسري تبادل املعلومات يف  الرفيعة املستوىاجملموعة االستشارية وتبقى  -7
 الرفيعة املستوىعقدت اجملموعة االستشارية ، 2022املقّر الرئيسي وتعزيز التعاون والتنسيق بني الوكاالت الثالث. ويف عام 

منتظمة ملناقشة مسائل خمتلفة واستعراضها، مبا يف ذلك استجابتها لألزمة الغذائية العاملية، وعملية متابعة قمة  اجتماعاتٍ 
قة للتقييم املشرتك األمم املتحدة للنظم الغذائية، واخنراط الوكاالت يف جمموعة السبعة وجمموعة العشرين، واالستجابة املتس

 واملسائل اإلدارية.

ا، يتسم التعاون بني منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي أبمهية وأخريً  -8
خرباهتا و الوكاالت املكّملة لبعضها البعض وال�ت  كون  ،2030خاصة لتحقيق األهداف الطويلة األجل يف خطة عام 

                                                            
واالستجابة إىل  )3(مم املتحدة للنظم الغذائية؛ وقمة األ )2(عملية إصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية؛  )1(األولو�ت اخلمسة الطويلة األجل هي:   2

 .وتعزيز املعارف وتفعيل التعاون )5(والتمويل املشرتك لدفع عجلة التعاون؛  )4(؛ 19-جائحة كوفيد
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هي يف صميم حتقيق أهداف التنمية املستدامة،  ، من بني مجلة أمور،وقدراهتا الفنية املتمايزة يف جماالت األغذية والزراعة
 . 2و 1وخباصة اهلدفني 

 التقييم املشرتك للتعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما -جيم

األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية منظمة كّل من ، أجنزت مكاتب التقييم يف  2021يف عام  -9
مالءمة مجيع  ديد مدىا مستقًال للتعاون بني الوكاالت الثالث. وعمد التقييم إىل حتا مشرتكً وبر�مج األغذية العاملي تقييمً 

أن أّكد التقييم  االت. كماالوك؛ والعوامل املؤثرة على هذه النتائج؛ والقيمة املضافة للتعاون بني ونتائجه أشكال التعاون
وثيق الصلة إىل حد كبري ابملبادئ والرؤية اليت توجه االجتاه  ما زالالتعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما كان و 

يف  سياق التشغيل احلايل للوكاالت اليت توجد مقارها نومن املسّلم به أيضًا أ االسرتاتيجي ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية.
العديدة للمسامهة يف األهداف املشرتكة  سبلال أحدالتعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما هو  وأن ،كيروما دينامي
 .للوكاالت

قد التقييم  م. وعّربت اإلدارة عن تقديرها لكونإدارة الوكاالت الثالث جبميع التوصيات الواردة يف التقييورّحبت  -10
، 2022. ويف عام اسرتاتيجًيا وجمدً� ومؤثرًا بقدر أكربا إلعادة حتديد التعاون بني الوكاالت، حبيث يصبح ا منطقيً وّفر تربيرً 

 بدأت هذه الوكاالت تعاجل التوصيات على حنٍو مشرتك. ويرد أد�ه حتديٌث موجز عن الوضع احلايل للتوصيات:

ها يف روما): سيتّم حتديث مذكرة التفاهم التفاهم بني الوكاالت اليت توجد مقار (حتديث مذكرة  1التوصية  -11
نقطة ا و �اية العام حبيث تشمل جماالت التعاون املواضيعية ذات األولوية. وجتدر اإلشارة إىل أن مذكرة التفاهم متثل إطارً  عند

التداخل  مثلجلهود التعاونية للوكاالت الثالث، وابلتايل لن تقدم التوجيهات بشأن مسائل اسرتاتيجية ال انطالق جديدة
 واملنافسة. وستتم معاجلة هذه املسائل ونقاط أخرى مذكورة يف التوصيات، وإدراجها يف التوجيهات املشرتكة اليت جيري

 وضعها. العمل على

(إعادة هيكلة وتعزيز هيكل التنسيق ضمن إطار إصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية): تقوم العملية  2التوصية  -12
إطار األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية ح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية إبعادة هيكلة التعاون، وخباصة اإلمجالية إلصال

الوكاالت الثالث يف طور تعيني جهات فإّن على الصعيد القطري، بقيادة املنّسق املقيم لألمم املتحدة. عالوًة على ذلك، 
 يف إطار األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية. اتصال سوف تساعد يف تيسري اخنراط الوكاالت

 واصلة تبين آليات الربجمة املشرتكة اجلديدة على املستوى القطري): وضعت الوكاالت الثالث(م 3التوصية  -13
جمال التنمية  توجيهات بشأن التحضري املشرتك لالخنراط يف عمليات التخطيط ألطر عمل األمم املتحدة للتعاون يف

املستدامة، وكيفية تنسيق جهودها لتعبئة املوارد مع جهود املنسقني املقيمني لصاحل أطر عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال 
 . ةالتنمية املستدام

تواصل  :)جدول أعمال األمم املتحدة بشأن الكفاءة تبينتعزيز  (تركيز جهود التعاون اإلداري على 4التوصية  -14
جدول أعمال األمم املتحدة الشامل  ضمنالتعاون اإلداري  جمال جهودها يفدمج الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما 

 لتعزيزنجز بنهاية العام، يتم استكشاف جماالت يُ ي سذال 3للكفاءة. لكن من خالل تقييم اجلدوى اإلدارية للوكاالت

                                                            
، وظّفت الوكاالت الثالث موّرًدا خارجًيا للخدمات إلجراء دراسة اجلدوى لدمج اخلدمات اإلدارية بني الوكاالت الثالث، واليت كان 2022يف عام  3

 .2019األعضاء طلبها خالل الدورة الثالثة والستني بعد املائة جمللس املنظمة اليت انعقدت يف ديسمرب/كانون األول 
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التعاون يف املقرات الرئيسية للوكاالت. عالوًة على ذلك، ميكن اعتبار التعاون القائم بني الوكاالت يف املقر الرئيسي يف جمال 
 ).1(أُنظر امللحق  ذات أمهيةاخلدمات املؤسسية 

واملباشرة يف حال كانت والربامج املشرتكة، تقييم تكاليف وفوائد التعاون  املشاريعند النظر يف وضع ع( 5التوصية  -15
املنافع تفوق التكاليف): تعمل الوكاالت على وضع مذكرة توجيهية قصرية تتواءم مع التوجيهات اإلمجالية ملنظومة األمم 

 هذه املذكرة مع الفرق القطرية للوكاالت الثالث. تشاطراملتحدة بشأن الربامج املشرتكة. وسيتم 

على  2022-2021لفرتة يف االتعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما  -ااثلثً 
 ةوالقطري ةواإلقليمي ةالعاملي �تاملستو 

، وحالة العمل املختار عامة هامة عن أنشطة التعاون على املستويني العاملي واملؤسسي حملةً  الثاين يوّفر الفصل -16
العديد من األمثلة املتعمقة من أجل إظهار عمل الوكاالت اليت توجد  وجيري تقدمياملستويني القطري واإلقليمي.  على

 مقارها يف روما وعرض طبيعة التعاون بينها.

 املعامل البارزة ألنشطة التعاون على املستوى العاملي -ألف

رئيسي عن دعم البلدان يف حتويل النظم الزراعية والغذائية وحتقيق و مباشر بشكل أن الوكاالت الثالث مسؤولة  مبا -17
وإعداد  يث الدعوة املشرتكةحبعمل حاسم من  مالسعي إىل القياتواصل فهي من أهداف التنمية املستدامة،  2اهلدف 

وكاالت الثالث على العاملية احلالية، تعكف ال الغذاءاملعرفة واملعلومات. ويف سياق أزمة  تشاطرالسياسات، فضًال عن 
تنسيق استجاابهتا يف امليدان مع التصّدي يف الوقت ذاته بشكل مشرتك للتداعيات العاملية للنزاع يف أوكرانيا. ويف عام 

إىل اختاذ إجراءات ، دعا كّل من منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي 2022
يف املنتد�ت العاملية الرفيعة املستوى، مبا يف ذلك اجلمعية العامة لألمم املتحدة،  ةألزمة األمن الغذائي العامليملحة للتصدي 

ع وجمموعة العشرين، وجنحت الوكاالت يف إبراز مكانة األمن الغذائي بوفريق االستجابة لألزمات العاملية، وجمموعة الس
ذا السياق، قام كل من منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العاملي بتقدمي جدول األعمال السياسي العاملي. ويف ه يف

ملموسة موجزات مشرتكة جمللس األمن لألمم املتحدة حول النزاعات واألمن الغذائي، وإىل األعضاء يف روما، ورفع اقرتاحات 
 قص احلايل واملستقبلي يف األغذية.نللتصّدي لل

مقارها يف روما السعي إىل بناء تعاون قوي يف سياق عملية متابعة قمة األمم املتحدة واصلت الوكاالت اليت توجد  -18
للنظم الغذائية، وخباصة من خالل مركز تنسيق القمة الذي تستضيفه املنظمة، من خالل دعم البلدان يف جمال تنفيذ مساراهتا 

 الوطنية.

ا املشرتك ضمن جلنة األمن الغذائي العاملي. ويف إضافًة إىل ما سبق، واصلت الوكاالت الثالث االرتقاء بعمله -19
صياغة وإقرار إطار منّصتها املتعددة أصحاب املصلحة، عّززت الوكاالت الثالث قدرهتا على مجع األطراف وقدراهتا الفنية ل

 .توصيات وتوجيهات سياساتية بشأن جمموعة واسعة من املواضيع املتصلة ابألمن الغذائي والتغذية
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 العاملية احلالية الغذاءاستجابة الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ألزمة  -20

مع ما  ،: تتسّبب احلرب يف أوكرانيا أبضرار جسيمة وخسائر يف األرواح وبتدهور األمن الغذائي العاملياخللفية
اجلائحة  ناثر املرتتبة عوابإلضافة إىل اآليرافقها من تداعيات متعددة على األسواق العاملية وإمدادات األغذية. 

العاملية اجلارية والصدمات املناخية وغريها من النزاعات احمللية، ميثل اختالل النظم الزراعية والغذائية الناجم عن 
لبلدان املنخفضة الدخل اليت تعتمد على استرياد ا، وال سيما الغذائي ابلنسبة إىل عدة بلدان  لألمناحلرب حتد�ً 

 .السكانية الضعيفةاألغذية والفئات 
نه يف ظّل األزمة احلالية، برزت هشاشة النظم الزراعية واألغذية أبوأقّرت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما 

دراسة حتليلية  20، أجرت الوكاالت أكثر من 19-وسالسل اإلمدادات إىل الواجهة. وخالل أزمة جائحة كوفيد
موّجهة إىل السياسات عن أثر اجلائحة على القطاعات الزراعية والريفية يف بلدان خمتارة. ويف سياق األزمة احلالية، 
تقوم الوكاالت برصد آاثر ارتفاع أسعار األغذية، ومصادر الطاقة واألمسدة، ابالستناد إىل مصادر البيا�ت والقدرات 

بكّل منها. وإضافًة إىل ذلك، من خالل جهود فردية ومشرتكة، تستجيب الوكاالت إىل  التحليلية املكّملة اخلاصة
وتعزيز القدرة على الصمود يف األجل  يف األجل القصري العاملية احلالية عرب التطّرق إىل اإلغاثة الطارئة الغذاءأزمة 

 الطويل.

على التعاون القوي بينها، وعلى وجه اخلصوص  على احلفاظ تعكف الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما: النتائج
املعلومات بصورة منتظمة، وحتسني االخنراط املشرتك يف املنتد�ت املتعددة األطراف العاملية وز�دة  تشاطرخالل  من

 ة اليت تبذهلا الوكاالت:قالتنسيق على املستوى القطري. وُحتّدد أد�ه هذه اجلهود املنسّ 
بقيادة منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العاملي، تعمل اجملموعة املعنية ابألمن الغذائي وسبل العيش: 

ا. شريكً  315وتنّسق عمل حوايل  2014اجملموعة املعنية ابألمن الغذائي وسبل العيش يف أوكرانيا منذ عام 
فئات السكانية األضعف بصورة مباشرة على الرتكيز الرئيسي للمجموعة يف ضمان أن حتصل الحمور ويتمثل 

املساعدة الغذائية املنقذة للحياة، وتعزيز قدرة الفئات السكانية الضعيفة واملتأثرة ابلنزاعات على الصمود، من 
 خالل تعزيز قدراهتا عن طريق استعادة سبل العيش الزراعية وغري الزراعية.

 ينيمال 5.4، قّدمت اجملموعة املساعدة ألكثر من 2022على سبيل املثال، يف يوليو/متوز وأغسطس/آب 
ا ابت من املمكن حديثً وهذا يستند إىل عمليات تقييم ُأجريت الحتياجات السكان يف مناطق  4مستفيد.

الوصول إليها، وهو أمر ضروري لضمان االستجابة احلسنة التوقيت والفعالة. ويتم التخطيط لعمليات التقييم 
بفعل املناجم والذخائر غري املتفجرة من أجل حتديد املساعدة الغذائية ودعم سبل العيش  يف ما يتعلق ابلتلّوث

 على حنو مالئم.
ا ا مشرتكً تقييم األثر البشري املتعدد القطاعات: يقدم بر�مج األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة دعمً 

تعدد القطاعات من أجل تقييم األثر اإلمجايل ملكّون األمن الغذائي وسبل العيش يف تقييم األثر البشري امل
السكان من خالل مؤشرات، مثل مقياس املعا�ة من انعدام األمن الغذائي، ومؤشر اسرتاتيجية  للحرب على
 ف واإلنفاق على الغذاء.التكيّ  القدرة على

                                                            
 .2022سبتمرب/أيلول  21لغذائي. لوحة املعلومات التفاعلية للمجموعة املعنية ابألمن الغذائي. مذكور يف اجملموعة املعنية ابألمن ا  4

https://fscluster.org/ukraine/document/fsl-cluster-interactive-dashboard 

https://fscluster.org/ukraine/document/fsl-cluster-interactive-dashboard
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هذه اجملموعة تنّفذ  :)GCRG( جمموعة االستجابة لألزمات العاملية املعنية ابملواد الغذائية والطاقة والتمويل
تضمن قيادة سياسية وابلتايل  ة مّتسقة لألزمات اجلارية،ياليت أنشأها األمني العام لألمم املتحدة استجابة عامل

رفيعة املستوى للنهوض ابلتحد�ت املرتابطة لألمن الغذائي والطاقة والتمويل. وتساهم هذه الوكاالت الثالث 
ليت ترمي إىل وضع حلول متسقة لألزمات املرتابطة ابلتعاون مع احلكومات بشكل مجاعي يف اجملموعة، ا

 والنظام املتعدد األطراف والقطاعات.
: ترمي هذه املبادرة إىل حتسني شفافية أسواق األغذية واالستجابة نظام املعلومات املتعلقة ابألسواق الزراعية

ا منصة فريدة للحوار حول السياسات والتنسيق بني يضً ويوّفر هذا النظام أللسياسة املعنية ابألمن الغذائي. 
نظام املعلومات يف أمانة مًعا األعضاء (مبا يف ذلك االحتاد الروسي وأوكرانيا). وتساهم الوكاالت الثالث 

 ، كجهات مستخدمة ومنتجة على السواء ملنتجات هذا النظام.املتعلقة ابألسواق الزراعية

: أعلنت الرائسة الفرنسية جمللس )FARM( يف جمايل األغذية والزراعة على الصمودالقدرة البعثة اخلاصة بتعزيز 
االحتاد األورويب عن هذه املبادرة، إىل جانب االحتاد األورويب، واالحتاد األفريقي وشركاء جمموعة السبع، وهي 

العاملي. لى األمن الغذائي ترمي إىل الوقاية من اآلاثر الكارثية آلاثر احلرب بني االحتاد الروسي وأوكرانيا ع
للمسامهة يف الركائز الثالث للمبادرة: منظمة األغذية والزراعة (التجارة)؛  وتعمل الوكاالت الثالث سويةً 

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية (اإلنتاج الزراعي احمللي القادر على الصمود)؛ وبر�مج األغذية العاملي و 
 (التضامن).

أطلقت الرائسة األملانية جملموعة السبع هذه املبادرة اليت ترمي إىل : )GAFS( لألمن الغذائي التحالف العاملي
نتيجة احلرب يف أوكرانيا. وتعمل الوكاالت الثالث  راهنةفيز استجابة فورية ومشرتكة لألزمة الغذائية العاملية الحت

عاون والتنسيق الوثيقني، ولتحسني النظم من خالل مبادرة التحالف العاملي لألمن الغذائي لضمان الت سويةً 
 الزراعية والغذائية من خالل التدخالت يف األجلني املتوسط والطويل.

البيا�ت املشرتكة لرؤساء منظمة األغذية والزراعة، وصندوق النقد الدويل، وجمموعة البنك الدويل، وبر�مج 
ن الغذائي يف العامل: صدر بيا�ن يف يوليو/متوز األغذية العاملي ومنظمة التجارة العاملية بشأن أزمة األم

يدعوان إىل اختاذ إجراءات طارئة للتصدي ألزمة األمن الغذائي يف العامل ويشريان إىل  2022وسبتمرب/أيلول 
دعم كفاءة اإلنتاج والتجارة، وحتسني الشفافية، من أجل  أربعة جماالت رئيسية تستحق االهتمام، مبا يف ذلك

الصندوق الدويل للتنمية  االبتكار والتخطيط املشرتك واالستثمار يف حتّول النظم الغذائية. كما أنوتسريع 
ا، ويقّر أبن الوكاالت ميكن أن تضطلع السكان الريفيني األكثر فقرً  الزراعية قلٌق بشدة إزاء األزمة وآاثرها على

الصندوق التأكيد أبنه سوف يشارك يف هذه  بدور هام يف االستجابة املتعددة األطراف العاملية. وقد تّلقى
 ا ابملساعدة يف بناء روابط أقوى بني الدعم يف الطوارئ واحلاالت اإلنسانية والتنمية.اجملموعة للمضي قدمً 

ا، تعكف الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما على العمل ابلتعاون مع عدد من املبادرات القطرية يف وأخريً 
ماية حلإطار مبادرة الصندوق الدويل للتنمية الزراعية لالستجابة إىل األزمة، واليت ترمي إىل توجيه متويل املنح 

 العاملية الراهنة.  لغذاءاا بشدة أبزمة ا متأثرً بلدً  22سبل العيش الريفية املنتجة يف 
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 التعاون بني الوكاالت يف ما يتعلق مبجموعة العشرين -21

لتحفيز تنسيق السياسات االقتصادية بني االقتصاد�ت العاملية األكرب  1999: أُنشئت جمموعة العشرين يف عام اخللفية
ليشمل جماالت  جمموعة العشرين منذ إنشائها. واتسع نطاق خطة 1999-1997رداً على األزمة املالية العاملية يف الفرتة 

وإضافًة إىل مسار العمل اخلاص ابلتمويل، ابت مسار  عمل أخرى حيث ميكن أن حيصد التعاون العاملي منافع مشرتكة.
ا من جمموعات العمل، مبا يف ذلك اجملموعات املخصصة للزراعة والتنمية والتثقيف والبيئة. ويبلغ يضم اآلن عددً  اخلرباء

لعمل اجلاري يف املسارات مجيعها ذروته يف القمة السنوية لقادة البلدان واإلعالن الصادر عن هذه القمة، والذي يعّرب ا
 عن االلتزامات والرؤية للتعاون املستقبلي.  

ا يف ظل الرائسة الفرنسية هلذه اجملموعة، ردً  2011جمموعة العشرين يف عام بلدان ُعقد االجتماع األول لوزراء الزراعة يف 
ومتثلت إحدى النتائج الرئيسية هلذا االجتماع األول . 2011-2008على األزمات العاملية لتقّلب أسعار األغذية يف الفرتة 

ا يف ا هامً رً شّكل عنصقد إقامة نظام املعلومات املتعلقة ابألسواق الزراعية الذي تستضيفه منظمة األغذية والزراعة، و  يف
سعار األغذية، ويبقى ركيزًة رئيسية يف شفافية األسواق الزراعية العاملية. ويف عام أرّد جمموعة العشرين على أزمة تقّلب 

، كانت قد ُدعيت الوكاالت الثالث إىل تقدمي إحاطة لوزراء الزراعة، والشؤون اخلارجية، والتنمية واملالية وحّكام 2022
  بلدان جمموعة العشرين عن آاثر ارتفاع أسعار األغذية والطاقة على األمن الغذائي العاملي.املصارف املركزية يف

األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي الدعم الفين  منظمة يوّفر كّل منالنتائج: 
شكل تقارير مواضيعية، وواثئق نتائج، وتوصيات على هذا الدعم  ل التابعة جملموعة العشرين. ويتجلىجملموعات العم

جتماعات واملسامهة يف حواراهتا. كذلك، تستضيف الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما السياساتية، واملشاركة يف ا
واحلد منهما  بشأن قياس الفاقد واملهدر من األغذيةمبادرات جمموعة العشرين، مبا يف ذلك املنصة الفنية  العديد من

واملنصة اخلاصة ابلزراعة االستوائية (اللتني تستضيفهما املنظمة) واملنصة من أجل إدارة املخاطر الزراعية (اليت يستضيفها 
 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية).

وطيد تعاو�ا وعلى مّر السنني، قامت جهات االتصال الفنية يف الوكاالت الثالث والداعمة لعملية جمموعة العشرين بت
اجملموعة، وهذا ما يربز يف التقارير الفنية املشرتكة العديدة املقّدمة لرائسات جمموعة العشرين على مّر السنني،  إطار يف

إضافًة إىل عدد املبادرات اليت أطلقتها واستضافتها هذه الوكاالت. كما أن جهات االتصال الفنية يف الوكاالت الثالث 
املعلومات، وتدعم بعضها البعض، وتسّهل الكفاءة من حيث االخنراط  روتتشاطتبقى على تواصل وثيق يف ما بينها، 

ت والسياسات املتسقة اليت ميكن أن اوترّوج يف الوقت ذاته لإلجراءوتعززها اإلمجايل للوكاالت يف ظّل جمموعة العشرين، 
 تعّزز األمن الغذائي العاملي. 

تقدمي حلول لألزمة الغذائية العاملية الراهنة، مع إرساء يف الوقت على بقدرهتا وتقّر الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما 
ذاته العمل األساسي للتصدي للتحد�ت يف األجل الطويل املرتبطة ابلنزاعات، وتغّري املناخ واآلاثر املرتتبة على جائحة 

ل من رائسات جمموعة تواصل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما دعم ك ابلنظر إىل املستقبل، سوف. و 19-كوفيد
من أجل وضع حلول ملموسة الستئصال الفقر، وضمان أن تبقى املسائل املتصلة  اوالعمل معه ،العشرين وأعضائها

 جداول أعمال املنتد�ت احلكومية الدولية. صدارةابألمن الغذائي والتغذية يف 
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 حتديث بشأن مركز تنسيق النظم الغذائية لألمم املتحدة -22

مؤمتر القمة للنظم الغذائية، كّثفت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما التعاون يف ما بينها وعّززته  عد: باخللفية
املستو�ت كافة، لتوفري متابعة متينة لاللتزامات اليت اختذهتا منظومة األمم املتحدة. وإثر مشاورات بني �ئب األمني  على

بر�مج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب التنسيق اإلمنائي لألمم املتحدة، العام لألمم املتحدة ورؤساء الوكاالت الثالث و 
ا، قامت . وحاليً االتفاق على أن منظمة األغذية والزراعة سوف تستضيف املركز ابلنيابة عن منظومة األمم املتحدة متّ 

 خمّصصني وسامهت يف توفري الوكاالت مع مكتب التنسيق اإلمنائي ومنظمة الصحة العاملية إبعارة/إسناد موظفني فنيني
الوكاالت الثالث وبر�مج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب التنسيق اإلمنائي كذلك، اضطلع رؤساء التمويل األّويل للمركز.  

، 2023-2022مبهمة اإلشراف على املركز، من خالل جلنة توجيهية صادقت على خطة عمل املركز لفرتة السنتني 
 .  2022يف أبريل/نيسان  للمركز جتماع األخريالا يف

د األنشطة واملخرجات توّفر التوّجه االسرتاتيجي للمركز، وحتدّ  قابلة للتعديل: تشكل خطة عمل املركز وثيقًة النتائج
يف تنفيذ خطة  فاعلوتشارك الوكاالت الثالث ووكاالت أخرى داعمة للمركز على حنو  5ضمن ست وظائف رئيسية.

 مواطن قوهتا وميزهتا النسبية. العمل ابالستناد إىل

ت البلدان خالل القمة عن حّس مجاعي ابإلحلاح وضرورة أن تتحّول النظم الغذائية املسارات الوطنية: عربّ 
ا للنظم الغذائية ا وطنيً مسارً  17وتضمن مستقبل مستدام للجميع. وقد انعكست هذه الرؤية يف إعداد 

الصمود. فالوكاالت الثالث يف املقر الرئيسي، وعلى املستويني اإلقليمي املستدامة، والعادلة والقادرة على 
لتوفري دعم مّتسق وموّجه من البلدان  ،ابلتنسيق مع املركز ونظام املنّسقني اإلقليميني ،احاليً  ستعدّ والقطري ت
على  وعلى املستوى القطري، تعكف املنظمة سب احلاجة لرتمجة هذه املسارات إىل إجراءات.حومتكيف 

 ا بيد يف املسار اخلاص ابلتنفيذ.استكشاف إمكانية التعاون مع مبادرة العمل يدً 

ا بدور حموري يف النظام اإليكولوجي للدعم واالئتالفات: اضطلعت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما أيضً 
من الوكاالت والصناديق والربامج  26مت يف سياق القمة. ويف الوقت الراهن، تشارك يإنشاء االئتالفات اليت أُق

 ا، يف حني توّفر الوكاالت الثالث قيادة هامة.ائتالفً  21املختلفة التابعة لألمم املتحدة يف 

النظم الغذائية هو أحد اجملاالت  حتويلالنظم الغذائية: أشار املنّسقون الوطنيون إىل أن متويل  حتويلمتويل 
دعم. وقام �ئب األمني العام بتعيني الصندوق الدويل للتنمية الزراعية لقيادة الرئيسية اليت تطلب فيها البلدان ال

مسار العمل هذا، إىل جانب البنك الدويل وابلتعاون مع املركز. ومن خالل االستفادة من هيكل  اجلهود يف
ألمثل وتعبئة رأمسال بتحقيق اإلنفاق العام امتويل األغذية الذي متّ إطالقه يف قمة النظم الغذائية، يقضي اهلدف 

خاص لتحّول النظم الغذائية على املستوى العاملي. كما يعمل الصندوق الدويل للتنمية الزراعية والبنك الدويل، 
وضع وامسات قطرية لتمويل  )1(إىل جانب شركاء رئيسيني آخرين، على حتقيق ثالث أولو�ت اسرتاتيجية: 

ألعمال يف جمال األغذية والشركاء الرئيسيني يف تقييم أداء األغذية من أجل مساعدة البلدان، ومؤسسات ا
ا لرعاية رزمة بلدً  15إىل  10توفري الدعم جملموعة أوىل تضّم و  )2(اهليكل القطري لتمويل األغذية والثغرات فيه؛ 

                                                            
وتعزيز سبل التنفيذ؛  )4(وإشراك النظام اإليكولوجي للدعم؛  )3(وتعزيز قيادة التفكري االسرتاتيجي؛  )2(تيسري تنفيذ املسارات الوطنية؛  )1( 5
 .2023عام  لتقييموالتحضري  )6(واالتصاالت والدعوة لنهج النظم الغذائية؛  )5(
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بتكار؛ تضّم أربعة مكّو�ت أساسية لتحّول النظم الغذائية جتمع بني املعلومات، واالستثمارات، واحلوافز واال
 التأثري على إقامة نوافذ متويل للتمويل القطري التحفيزي من أجل حتّول النظم الغذائية.و  -3

إضافًة إىل ذلك، ولغرض التمويل، توّفر اآللية املشرتكة لصندوق الطوارئ اليت أطلقها األمني العام لألمم املتحدة 
 83(أطلق ا للمنّسقني اإلقليميني والفرق القطرية لألمم املتحدة من أجل دعم حتّول النظم الغذائية ا كبريً دفعً 
دوالر أمريكي). وينصّب الرتكيز ذات األولوية يف  ينيمال 21.4 لألمم املتحدة برامج مشرتكة بقيمة ا قطر�ً فريقً 

األغذية والقطاعني اآلخرين للطاقة واملالية. يف املائة من االقرتاحات على األغذية أو مزيج من  90أكثر من 
 -  لألمم املتحدة التمويل، حيث تضطلع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماكما تلّقى اثنان وعشرون كيا�ً 

 ر�دي. بدورٍ  -وخباصة منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العاملي

العاملية الراهنة، تزايد التعاون  الغذاءفريق االستجابة لألزمات العاملية: منذ بداية أزمة أوجه التآزر والشراكة مع 
، 2022التآزري بني مركز تنسيق النظم الغذائية لألمم املتحدة وفريق االستجابة لألزمات العاملية. ويف يوليو/متوز 

هذا الفريق، بعقد مخسة اجتماعات  ابلتغذية يفاملركز، مع اثنني من الرؤساء الشريكني ملسار العمل اخلاص  قام
تواصل مع املنّسقني اإلقليميني للنظم الغذائية من أجل تبادل اآلراء حول آاثر األزمة على املسارات الوطنية، 

السكانية  لصدمات املستمرة والتدابري املتخذة لبناء القدرة على الصمود ومحاية الفئاتلوتكييفها لالستجابة 
 ا. وضعفً  ثرًااألكثر أت

 

 املعامل البارزة ألنشطة التعاون على املستويني اإلقليمي والقطري -ابء

أنه حيقق األثر األكرب على املستويني  نيأثبت التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما على مّر السن -23
يعين هذا تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية. و  ا، جيري هذا التعاون حتت مظلة إعادةوكما ذُكر سابقً اإلقليمي والقطري، 

ج للدعوة وياملستويني اإلقليمي والقطري، تعزيز التنسيق ضمن اجليل اجلديد من الفرق القطرية لألمم املتحدة للرت  على
اهم الوكاالت الثالث تسمن أهداف التنمية املستدامة بقيادة املنّسقني اإلقليميني. و  2االسرتاتيجية املشرتكة املتصلة ابهلدف 

رتكة شمن خالل اجلمع بني قدراهتا وخرباهتا املتمايزة، على حنو فعال يف التخطيط املشرتك من خالل التحليالت القطرية امل
 الواردة ، وتشارك يف عمليات الربجمة املشرتكة. وتبّني التعقيباتةأطر عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامو 

لتعاون بني الوكاالت الثالث: فالنتائج الواردة حيظى هبا ااألمهية الكربى اليت  2021التقرير القطري السنوي للمنظمة لعام  يف
 تشري إىل أن الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي مها من بني الشركاء الرئيسيني ا قطر�ً مكتبً  121من 

لى املستوى القطري، إىل جانب بر�مج األمم املتحدة اإلمنائي. كذلك، أفادت املكاتب القطرية الثالث األهم للمنظمة ع
هؤالء الشركاء الرئيسيني لألمم املتحدة هي جماالت تصميم الربامج وتنفيذها، ن جماالت التعاون الرئيسية مع أبللمنظمة 

 والتخطيط والسياسة والدعوة املشرتكة.

اإلقليمي والقطري، تواصل الوكاالت الثالث االخنراط يف برامج مشرتكة لألمم املتحدة، وعلى املستويني  -24
، والنزاعات وتغري املناخ يف منطقة الساحل 19-لالستجابة للتحد�ت اليت تطرحها جائحة كوفيدالرب�مج املشرتك  مثل

ا عملها املشرتك يف لوكاالت الثالث أيضً ا عن التنسيق على املستوى اإلقليمي. وقد عّمقت اًال رئيسيً االذي يشكل مث
العديد من اجملاالت املواضيعية مثل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، واإلقرار ابلدور التحفيزي الذي تؤديه املرأة يف النظم 

عاون بني الوكاالت الغذائية. ومن خالل اإلطار الذي يوّفره التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، اضطلع الت
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ا بدور رئيسي يف تيسري الشراكات املبتكرة واالئتالفات لضمان حتقيق األمن الغذائي وسبل العيش القادرة على الثالث أيضً 
على الصمود  الصمود، وتعزيز االبتكارات، وحتفيز االستثمارات لقيام نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة، ومشوًال، وقدرةً 

ا يف تصميم وتنفيذ مشاريع استثمارية حمددة على املستوى القطري، ا، تدعم الوكاالت الثالث بعضها بعضً واستدامة. وأخريً 
احلالة ابلنسبة إىل الشراكة القائمة منذ فرتة طويلة بني الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة  كما هي

وتوّفر األمثلة املفّصلة التالية املزيد من التفاصيل عن التعاون على املستويني خالل مركز االستثمار التابع للمنظمة.  من
 اإلقليمي والقطري.

والنزاعات وتغري املناخ يف منطقة الساحل،  19-حتديث بشأن الرب�مج املشرتك لالستجابة لتحد�ت كوفيد -25
 مثال على متويل الصندوق لتمكني التعاون اإلقليمي بني الوكاالت الثالث

ا يف منطقة الساحل ا فريدً بر�جمً  والنزاعات وتغري املناخ 19-الرب�مج املشرتك لالستجابة لتحد�ت كوفيدميثل اخللفية: 
يُنّفذ على أرض الواقع ابلتعاون الوثيق بني الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية 

اخلماسية ملنطقة الساحل واحلكومات الستة (بوركينا فاسو، وتشاد، ومايل، وموريتانيا، والنيجر العاملي، وأمانة اجملموعة 
بية لدعم الرب�مج وضمان أن تساهم سوالسنغال). وجتمع هذه املساعي املشرتكة بني خربات الوكاالت الثالث وميزاهتا الن

ري على القدرات املؤسسية يف اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل كل وكالة مبعرفتها وخربهتا الفنية. ويرمي الرب�مج إىل التأث
من حيث احلوار السياسي واالجتماعي الشامل لتحقيق السالم واألمن، مع مشاركة �شطة ملنظمات املزارعني. ويف قيادة 

لتنسيق، يف حني يقّدم كّل من تنفيذ هذه املبادرة، يوّفر الصندوق الدويل للتنمية الزراعية اإلدارة املالية، والدعم الفين وا
منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العاملي اخلربة الفنية ودعم التنفيذ. ويفّعل هذا الرب�مج مذكرة التفاهم، املوقعة 

، بني اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل والوكاالت اليت توجد مقارها يف روما. وحىت 2020يف ديسمرب/كانون األول 
تنفيذ ب، كانت مجيع البلدان (ما عدا موريتانيا) واجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل قد بدأت 2022/أيلول سبتمرب

يف تنفيذ اسرتاتيجية اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل للتنمية واألمن، ويتواءم معها،  اضً أنشطتها. ويساهم الرب�مج أي
 ملنطقة الساحل.إىل جانب اسرتاتيجية األمم املتحدة املتكاملة 

منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العاملي، يلّخص اجلدول أد�ه األنشطة الرئيسية اليت نّفذها كل من النتائج: 
مثل االستهداف، على حنو  فضًال عن النتائج اليت حققها املشروع منذ انطالقه. وُأجري العديد من هذه األنشطة،

ر الرئيسي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف جمال التمويل، والتنسيق مع خمتلف أصحاب بينهما. إمنا يبقى الدو  مشرتك
-الرب�مج املشرتك لالستجابة لتحد�ت كوفيداملصلحة. وتضمن اجملموعة اخلماسية ملنطقة الساحل مهمة رصد وتقييم 

االت الثالث كديناميكية عمل تعاونية بني الو . وقد ألقى الرب�مج الضوء على أمهية حتفيز والنزاعات وتغري املناخ 19
لتيسري تنفيذه بسالسة. وّمت اإلقرار أبن التنسيق التشغيلي بني الوكاالت يشكل ركيزًة أساسية يف الرب�مج من أجل تعظيم 

 التكامل وتعزيز أوجه التآزر. 
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 غذية العامليتأنشطة بر�مج ال أنشطة منظمة األغذية والزراعة البلدان

 بوركينا فاسو

خطة تنفيذ التحويالت النقدية غري  -
يتّم وضعها واملصادقة عليها لصاحل  املشروطة
خباصة للنساء راّبت و أسرة معيشية ( 063 1

 .األسر والشباب)
مخس وعشرون مدرسة حقلية زراعية رعوية  -

 يف مخس حمافظات.
 غنمرأس  900رأس ماعز للرتبية، و 375 3 -

 174من أعالف املاشية وا طنً  113ومسّمنة، 
 من األدوية ألمراض املاشية.

 

األنشطة املوّلدة لألصول املنتجة من خالل  -
أسرة  419 1�ج الغذاء مقابل األصول لصاحل 

 568مشاركة من النساء و 851معيشية (
 90ا من الرجال)، مبا يؤدي إىل جمموع مشاركً 
 155النظم الزراعية اهلاللية، وا من هكتارً 
ا من هكتارً  137ا من الزاي الزراعية، وهكتارً 

حفرة مساد، وإنتاج  38النظم اهلاللية الرعوية، و
 ئقمن السماد العضوي للحدا مرت�ً  اطنً  743

املغذية وإنتاج الشتالت، ومخس حدائق منزلية 
 500مربع و مرت 500تبلغ مساحة كل منها 

 .لألسر املعيشية "حديقة حظ"
ا بشأن شخصً  012 1 ـاثنان ومتانون ز�رة ل -

 .19-ملكافحة جائحة كوفيد قايةتدابري الو 
 

 مايل

قامت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما  -
بلدة  15ابختيار تسع دوائر وبشكل مشرتك 

لرب�مج املشرتك ل واقعة يف املناطق احلدودية
والنزاعات  19-لالستجابة لتحد�ت كوفيد

 وتغري املناخ.
أسرة معيشية (أي  680 8يتم استهداف  -

يف املائة من بينهم من النساء  30ا) فردً  080 52
والشباب إثر عملية مشاركة شاملة للمجتمع 
احمللي، وجيري رصدها وتيسريها املشرتك من 
جانب منظمات غري حكومية، ابلتعاون مع 

 اخلدمات الفنية امليدانية ويف اجملتمع احمللي.
 509 3 لـتوفري حزم من املواد الزراعية  -

من  626امرأة و 821، مبا يف ذلك أشخاص
 الشباب. 

  

مثاين حلقات عمل تشاركية للتخطيط قائمة  -
 على اجملتمع احمللي.
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 النيجر

التدريب على الدفاع عن الرتبة وإعادة  -
أتهيلها واحلفاظ على تقنيات املياه والرتبة 

ا/قائد فريق يف بر�مج األغذية عميدً  54لصاحل 
 العاملي.

يف احملافظة) /36تدريب اثنتني وسبعني فتاة ( -
مات والصابون احلريف، اعلى تصنيع الكمّ 

 .19-للوقاية من جائحة كوفيد
حلدائق اأسرة معيشية مبعدات  800 4تزويد  -

 املنزلية.
 أسرة معيشية ابلبذور الزراعية. 800 4تزويد  -
دمييرتا وتنمية   من نوادي�دٍ  100إقامة  -

 6قدراهتا.

طفًال  747 1 لـاملساعدة التغذوية توفري  -
ا للوقاية من شهرً  23و 6ترتاوح أعمارهم بني 

 سوء التغذية.
 نبتة. 540 237إنتاج  -
األنشطة املوّلدة لألصول املنتجة من خالل  -

قابل األصول، مبا يفضي إىل �ج الغذاء م
ا من هكتارً  020 1ما جمموعه إصالح 

ا من السدود كيلومرتً  73األراضي، وبناء 
ا من حبريات ا مكعبً مرتً  578 9احلجرية وحفر 

 املياه املتعددة األغراض. 

 السنغال

دمييرتا يف   من نوادي �دٍ نيإقامة ثالثة وست -
يف املائة  60ا، عضوً  890 1قرية ملا جمموعه  21

 يف املائة من الشباب.  52من بينهم من النساء و

مكتب الدائرة إعادة أتهيل املتجر الرعوي مع  -
 للماشية واإلنتاج احليواين.

التدريب على التقنيات الزراعية والبيولوجية  -
(السماد العضوي، ومبيدات احلشرات 

 امرأة. 17ا من بينهم مشاركً  24البيولوجية): 
األنشطة املوّلدة لألصول املنتجة من خالل  -

�ج الغذاء مقابل األصول، مبا يفضي إىل ما 
ا من احلواجز كيلومرتً   2.16 بناء ما جمموعه

 سدود. 10احلجرية و

                                                            
تنّظم على أساس طوعي إلحداث تغيريات يف جمتمعاهتا احمللية، وحّل املشاكل  -خمتلطة أو غري خمتلطة -هذه جمموعات من النساء، والرجال والشباب 6

 ابستخدام املوارد اخلاصة هبا، من دون االعتماد على دعم خارجي.
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 تشاد

تنظيم حلقيت عمل تشاركية للتخطيط قائمة  -
 قرى. 10على اجملتمع احمللي لصاحل 

 600 1ا تغطي ا خطيً مرتً  820إعادة أتهيل  -
مزارع (مبا يف ذلك  200 3هكتار، لصاحل 

امرأة  186 1يف املائة)، و 63رجًال ( 014 2
يف  38من الشباب ( 231 1املائة) ويف  37(

 املائة).
 

األنشطة املوّلدة لألصول املنتجة من خالل  -
�ج الغذاء مقابل األصول، مبا يفضي إىل ما 

 0.82إعادة أتهيل ثالثة سدود على طول 
 750، وتصنيع هكتار 600 1ا لرتميم كيلومرتً 

 300ا يف األسر املعيشية، وبناء  حمسنً فر�ً 
للعائالت يف األسر املعيشية الضعيفة ا مرحاضً 

 وثالثة متاجر للحبوب.
التصنيف االجتماعي واالقتصادي: حتديد  -

أسرة معيشية والتصنيف االجتماعي  200 3
 واالقتصادي إثر �ج اقتصاد األسر املعيشية

مبا يف ذلك امرأة 186 1و، رجالً  014 2(
 .)من الشباب 318 1

ل مساعدة تقدمي املساعدة الغذائية بشك -
 400 1أسرة معيشية ( 075 2 لـنقدية مشروطة 

 375أسرة معيشية إلعادة أتهيل السدود، و
للمراحيض من خالل  300لألفران احملّسنة و

 �ج الغذاء مقابل األصول.
 

 والتعاون الثالثي بالتعاون بني بلدان اجلنو عن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما بشأن حتديث  -26

ا على : بدعم من خارطة الطريق املشرتكة اخلاصة هبا، واصلت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما العمل معً اخللفية
التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي. وهبدف االرتقاء برؤيتها وعملها املشرتك، استفادت الوكاالت الثالث 

وإعداد سياساهتا و�جها االسرتاتيجية يف جمال التعاون بني بلدان اجلنوب الفرصة اليت أاتحها االستعراض، والتقييم  من
 غيلية املشرتكة.شوالتعاون الثالثي من أجل حتديد األولو�ت الت

 وّمت التأكيد على تعميم التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي ابعتباره جمال تركيز رئيسي، كما ّمت االتفاق على عددٍ 
استكشاف املزيد من الفرص للتنظيم املشرتك  هذه االقرتاحات من االقرتاحات لدعم هذه اخلطة املشرتكة. وقد مشلت

ألحداث يف إطار هذا التعاون؛ وإقامة شبكة من املنصات لتنسيق املبادرات املتصلة ابلتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون ل
خالل  لوكاالت اليت توجد مقارها يف روما حول منهجيات رصد هذا التعاون منالثالثي داخل البلد؛ وتعزيز التعاون بني ا

حتديد التحد�ت واملؤشرات املفيدة؛ وإاتحة التعّلم املتبادل مثل حتديد كلفة األنشطة؛ وتعزيز االخنراط مع القطاع اخلاص؛ 
 الثالثي يف التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي.توطيد املكّون و 

ومتابعتها، ُوضعت خريطة عدد من األنشطة لتفعيل هذه  2021ا ألمهية االلتزامات يف قمة النظم الغذائية لعام رازً وإب
االقرتاحات املتمحورة حول الفرص املتاحة للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما من أجل تعزيز حتّول النظم الزراعية 

 والغذائية من خالل التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي.
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احللقة الدراسية الدولية حول ت اليت توجد مقارها يف روما مع بعضها يف أحد األمثلة هو مشاركة الوكاال النتائج:
التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي ملعاجلة الفقر يف العامل ، اليت رّكزت على تعزيز الشراكات العاملية خلفض الفقر

إىل ز�دة أوجه التآزر الستخالص الدروس ممثلو الوكاالت خالل احلدث  اوتعزيز النظم الزراعية والغذائية احمللية. ودع
 دراسات حالة للحّد من الفقر. 106أفضل والرتويج لقصص النجاح، مثل النموذج الصيين و 

ل آخر عن العمل املشرتك للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما لتحقيق األمن الغذائي يف التدخل يف كواب، اوينعكس مث
الذي ينّفذه بر�مج األغذية العاملي وميّوله املرفق املشرتك بني الصني والصندوق الدويل للتنمية الزراعية للتعاون بني بلدان 

روع نطاق النهج الناجحة املراعية للتغذية من بلدية واحدة لكل أحناء البالد، اجلنوب والتعاون الثالثي. وسوف يوّسع املش
مستفيد يف املناطق  000 75ويستفيد من اخلربة اخلارجية من أمريكا الوسطى وآسيا. ومن املتوقع أن يصل إىل أكثر من 

 الريفية يف البالد. 

ألشخاص، ضافرت الوكاالت جهودها لدعم أحد التدخالت مع واليتها املشرتكة لضمان األمن الغذائي جلميع ا اشًياومت
ا القائمة على األدّلة من أجل حتويل النظم الزراعية والغذائية العاملية بشكل إجيايب من خالل الربامج األكثر أتثريً 

والتعاون الثالثي إىل بني بلدان اجلنوب هذه لتعاون مبادرة ا. وترمي للتغذية املدرسية القائمة على الزراعة احمللية الوطنية
ا تعزيز قدرات البلدان املختارة يف تصميم وتنفيذ السياسات لتحسني العرض والطلب على األغذية املغذية واملنتجة حمليً 

كينيا، والفلبني،   - ملقاصف املدارس، مبا �يت مبنافع مباشرة للمزارعني والتالمذة. وّمت حتديد قائمة أّولية من مخسة بلدان
أُطلق بر�مج التعاون بني بلدان كذلك، لتشّكل بلدان جتريبية للتعاون.   -وسان تومي وبرينسييب والسنغال ورواندا،

 لتغذية املدرسية القائمة على الزراعة احملليةاجلنوب والتعاون الثالثي للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما بشأن ا
اء، ووكاالت األمم املتحدة والشركاء حول كيفية دعم برامج حوار بني األعضقيام ، مبا يتيح 2022سبتمرب/أيلول  يف
لتحقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع. وعّرب ممثلون من بلدان اجلنوب  لتغذية املدرسية القائمة على الزراعة احملليةا

أن يوّسع الرب�مج ليشمل . وميكن لتغذية املدرسية القائمة على الزراعة احملليةآرائهم بشأن التحد�ت والُنهج إزاء ا عن
 أخرى بناًء على طلبها وتوافر املوارد. بلدا�ً 

لكل وكالة، ميكن أن يضطلع التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي الذي تيّسره  نسبيةومن خالل تعزيز امليزة ال
معارفها وخربهتا لتعزيز النظم الزراعية  شاطرتبالوكاالت اليت توجد مقارها يف روما بدور حموري يف السماح لبلدان اجلنوب 

 .ضعفوالغذائية الوطنية من أجل الوصول إىل األفراد واجملموعات األ

ما زال متويل اجلهات املاحنة للتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يشكل : التحد�ت والدروس املستخلصة
من امليزانية اإلدارية للوكاالت الثالث، تبقى مجهورية الصني الشعبية  . ورغم ختصيص املوارد، وخباصة املوارد البشرية،حتد�ً 

أاتح حتقيق تقّدم هام على صعيد التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون قد أن هذا  معاملصدر الرئيسي للدعم املايل. و 
وضمان حتقيق  ،خل البالدالثالثي، من الضروري احلصول على دعم جمموعة واسعة من الشركاء لتحسني تنفيذ الربامج دا

ا وتقوم كل وكالة بز�دة اخنراطها مع الشركاء ا رئيسيً الفرص لتعزيز آاثر هذا التعاون. وابلتايل، تشكل تعبئة املوارد اعتبارً 
 الستكشاف اخليارات املتاحة.

 



17 CL 171/13 

 العمل املشرتك على املساواة بني اجلنسني -27

: أُطلقت املرحلة الثانية من الرب�مج التمكني االقتصادي للمرأة الريفيةتسريع وترية التقدم حنو  - الرب�مج املشرتك
 .2022مارس/آذار  يف

ذ ابلشراكة بني منظمة األغذية ، الذي يُنفّ تسريع وترية التقدم حنو التمكني االقتصادي للمرأة الريفيةل الرب�مج املشرتكإن 
األمم املتحدة اإلمنائي وهيئة األمم املتحدة للمرأة، يرمي إىل ضمان  والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبر�مج

. ويرّكز على 2030تدامة وخطة عام سعلى الصمود يف سياق التنمية امل اوقدرهت اوحقوقه ريفيف ال رأةسبل عيش امل
ز�دة الدخل للحفاظ على سبل العيش و  )2(حتسني األمن الغذائي والتغذية؛  )1(النتائج الرئيسية األربع للمرأة الريفية: 

لقيادة واملشاركة الكاملة يف اجملتمعات احمللية يف مناصب اإعالء الصوت وز�دة التمثيل و  )3(وبناء القدرة على الصمود؛ 
 هتيئة بيئة سياساتية أكثر مراعاة للنوع االجتماعي للتمكني االقتصادي للمرأة الريفية.و  )4(الريفية وهياكل احلوكمة، 

على مستوى األسرة املعيشية  تسريع وترية التقدم حنو التمكني االقتصادي للمرأة الريفيةل الرب�مج املشرتكوتُنّفذ أنشطة 
تحدة واملؤسسات واجملتمع احمللي والسياسات. وميثل هذا الرب�مج شراكًة فريدة بني الوكاالت الثالث وهيئة األمم امل

أوجه التآزر اليت تستفيد من والية كل وكالة، وميزاهتا النسبية ومواطن القوة املؤسساتية. أن الرب�مج يوّلد خاصة و  للمرأة،
أسرة معيشية من خالل جمموعة من التدخالت  000 400امرأة ريفية و 000 80الدعم ألكثر من  تقدمي حىت اترخيهجرى و 

. ويرمي الرب�مج إىل ضمان السويدية للتنمية الدوليةلوكالة املتكاملة، بدعم سخي من وزارة الشؤون اخلارجية يف النرويج وا
 . 2030سبل معيشة املرأة الريفية وحقوقها وقدرهتا على الصمود يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام 

ال، نيب يف تسريع وترية التقدم حنو التمكني االقتصادي للمرأة الريفيةل الرب�مج املشرتك، سُينّفذ 2027-2022وخالل الفرتة 
وسوف ُتدرج هذه املرحلة الثانية من الرب�مج عدسًة  7وجزر احمليط اهلادئ. والنيجر، ومجهورية تنزانيا االحتادية، وتونس

للمساواة بني اجلنسني ملعاجلة ديناميكية القوة غري املتكافئة والقواعد االجتماعية التمييزية، وعدسة القدرة على  ةحتولي
 الصمود للسماح للمرأة الريفية استباق األخطار والصدمات، والتكّيف معها واالستجابة هلا.

 ،ا ومصفوفة تقييم املخاطرشهرً  12لعمل ملدة : إثر إعداد واثئق املشروع القطري القائم حبّد ذاته، وخطط االنتائج
ا رمسيً  تسريع وترية التقدم حنو التمكني االقتصادي للمرأة الريفيةل لرب�مج املشرتكصادقت اللجنة التوجيهية الدولية ل

واختيار تعيني موظفني وطنيني، ا على . وتعكف البلدان حاليً 2022�ر أاملرحلة الثانية من الرب�مج يف مايو/ على
 مستفيدين مستهدفني يف جماالت الرتكيز وإرساء األسس.

أحرز هذا لقد األمن الغذائي والتغذية:  يقالرب�مج املشرتك للنهج التحّولية املراعية للمساواة بني اجلنسني لتحق
السنة املاضية. فعلى املستوى  ا خاللا كبريً الرب�مج املشرتك بني االحتاد األورويب والوكاالت اليت توجد مقارها يف روما تقدمً 

العاملي، تضّم املعامل البارزة إعداد التوجيهات حول كيفية صياغة املؤشرات لقياس التغيريات يف القواعد االجتماعية للرجال 
 والنساء يف سياق األمن الغذائي والتغذية.

ا سنوات حلوايل أربعني ممارسً نُّظمت سلسلة من حلقات عمل جتريبية مفصلة على مدى مخس ضافًة إىل ذلك، إو 
ويعمل  منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبر�مج األغذية العاملي ووفود االحتاد األورويب. من

التحولية  ج، حيث يتعاون مع شركائه جلمع البيا�ت عن القواعد االجتماعية وتنفيذ النهالرب�مج يف إكوادور ومالوي
                                                            

وترية التقدم حنو التمكني االقتصادي تسريع ل الرب�مج املشرتكيف حال توافر متويل إضايف، سيتمكن عدد أكرب من البلدان من االستفادة أيًضا من   7
 . للمرأة الريفية
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يف  اجلنسنيىل اختبار نظرية التغيري لوضع برامج حتّولية مراعية للمساواة بني إ يف مسعىية للمساواة بني اجلنسني، املراع
  واملصادقة على هذه النظرية. الرب�مج املشرتك

املراعية للمساواة الرب�مج املشرتك للنهج التحّولية ا وأطلقت حكومة إكوادور مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما رمسيً 
الفجوة بني الرجال والنساء واحلواجز احملددة اليت  تقليصمن أجل يف البالد  بني اجلنسني لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

 تواجهها املرأة الريفية يف الزراعة األسرية وسلسلة القيمة الزراعية والغذائية.

من النساء الريفيات، أُطلقت طاولة مستديرة للنساء الريفيات.  وعالوةً على ذلك، يف إطار عملية إعالء صوت القائدات
الدولية إلجراء دراسة تشخيصية للقواعد االجتماعية يف مخس  CAREأقام الرب�مج شراكًة مع مؤسسة ففي مالوي، 

من أعضاء  حمافظات من أجل فهم املعايري االجتماعية للرجال والنساء اليت تؤثر على الشمول املايل للنساء والشباب
 .مجعيات االدخار والقروض القروية

 

 التعاون على املستوى القطري ضمن جدول أعمال كفاءة األمم املتحدة -28

، يرّوج إصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية والتماسكلرتكيز على تعزيز الفعالية العامة واملساءلة ا إىل ا: نظرً اخللفية
كفاءة األمم املتحدة لتحقيق مكاسب يف الكفاءة. وقامت منظومة األمم املتحدة بادرات خمتلفة، مثل جدول أعمال  مل

 310اليت تُبقي على االلتزام والنّية بتحقيق  2024-2022ا بتنقيح خارطة الطريق اخلاصة ابلكفاءة للفرتة اإلمنائية مؤخرً 
ا، من خالل جمموعة من املبادرات املشرتكة نطاقً  يف منظومة األمم املتحدة األوسع مليون دوالر أمريكي من الوفورات سنو�ً 

 الوكاالت واملبادرات الثنائية.الصادرة عن بني الوكاالت و 

حتديد اجملاالت لتعزيز التعاون ضمن يف إطار الفرق القطرية لألمم املتحدة،  ،تواصل الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماو 
، )BOS( األعمال تسيريرات متنوعة لتحقيق الكفاءة: اسرتاتيجية جدول أعمال كفاءة األمم املتحدة من خالل مباد

، وأماكن العمل املشرتكة )مكاتب الدعم اإلداري املشرتكةا ابسم سابقً  اومراكز اخلدمات املشرتكة احمللية (املشار إليه
 .ومراكز اخلدمات املشرتكة العاملية

األعمال الكفؤة اليت تدعم  تسيريحامسة تعّزز الروابط بني  أداةً  تسيري األعمالوعلى وجه اخلصوص، تشكل اسرتاتيجية 
الربامج الفعالة. وتعّزز هذه االسرتاتيجية فعالية الكلفة وجودة عمليات الدعم التشغيلي، مثل املشرت�ت، وتكنولوجيا 

 8مشرتكة. ةة خطوط خدموجستية، واإلدارة واملالية. وتُنظم هذه االسرتاتيجية حول ستلاملعلومات، واملوارد البشرية، وال

، تبحث الوكاالت الثالث عن فرص لتعزيز اخلدمات املستقلة يف كز اخلدمات املشرتكة العامليةا مر وكذلك ابلنسبة إىل 
يقّدم مركز احلجوزات لألمم املتحدة، الذي يشّغله بر�مج األغذية العاملي، خدمات موقع كّل منها. على سبيل املثال، 

اإلقامة، والرحالت اجلوية، والتنقل وتشارك السيارات، واخلدمات الطبية والصحية للشركاء العاملني يف اجملال اإلنساين يف 
ة الزراعية خلدمات التنقل يف األمم املتحدة يف . وانضّم الصندوق الدويل للتنميبلدان 106وكالة لألمم املتحدة يف  14

 جمال عملياته العاملية يف حني تنظر منظمة األغذية والزراعة يف اقرتاح األعمال.

األعمال على املستوى القطري  تسيرييف اسرتاتيجية  فاعلتشارك الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما على حنو : النتائج
 يف خطوط اخلدمة الستة.

                                                            
 اإلدارة، واملالية، واملوارد البشرية، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واخلدمات اللوجستية واملشرت�ت.  8
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فردية من خالل فريق إدارة العمليات على املستوى القطري،  وتنخرط الوكاالت يف هذه االسرتاتيجية بصفتها كيا�تٍ 
وليس بشكل مجاعي. فعلى املستوى القطري، تظهر املعلومات يف نظام املعلومات لألمم املتحدة ويقوم مكتب التنسيق 

). وتبّني 2و 1للوكاالت الثالث (أُنظر الشكلني  9لة عن تاليف الكلفةاإلمنائي برصدها. ويوّفر هذا النظام معلوماٍت مفصّ 
دوالر  ماليني 67.5)، والذي يبلغ 2026-2019هذه األرقام تاليف الكلفة املقّدر واحملّقق خالل فرتة مثاين سنوات (

هذه األرقام تاليف  )، تبّني 2021-2019أمريكي للوكاالت الثالث. وعلى وجه اخلصوص يف السنوات الثالث املاضية (
 10ينجم معظم تاليف الكلفة من اخلدمات اإلدارية.دوالر أمريكي. و  ماليني 26.5الكلفة احملقق بقدر 

منظومة ا إلعادة تنظيم وإبجياز، حيصل التعاون يف اخلدمات املشرتكة على املستوى القطري يف ظل العمليات األوسع نطاقً 
ويف هذا اخلصوص، توّفر إعادة التنظيم هذه فرصًة لتعزيز  11يف التقييم املشرتك. 4ا للتوصية األمم املتحدة اإلمنائية، وفقً 

الكفاءة، األمر الذي يسمح للوكاالت الثالث برتكيز جهود التعاون اليت تبذهلا على املستوى على صعيد كاسب امل
 .القطري على صعيد الربجمة والسياسات والدعوة املشرتكة

 

األعمال للوكاالت اليت توجد  تيسري(ابلدوالر األمريكي) من خدمات اسرتاتيجية  ةالتكاليف احملقق تاليف -1الشكل 
  )2021-2019مقارها يف روما (

 
. 2022يوليو/متوز  25يف  ورد ذكرهاألعمال.  تسيريالشرح اخلاص ابملؤلفني ابالستناد إىل البيا�ت املستخرجة من املنصة اإللكرتونية السرتاتيجية : املصدر

https://bos.undp.org/bos 
 

                                                            
حني تـُّتخذ اإلجراءات لتاليف تكاليف مستقبلية. وهذه اإلجراءات قد تكّلف أكثر يف األجل القصري، إمنا ستخّفض التكاليف  يف التكاليفتالحيصل   9

تنّفذ ابلشراكة كلفة تتكبدها وكاالت خمتلفة ب وكالة واحدة تنّفذ خدمةً  تتكّبدها اإلمجالية يف األجل الطويل. ويتم احتساب تاليف التكاليف مبقارنة كلفة
 بني بعضها اخلدمة ذاهتا.

. 2022يوليو/متوز  25الشرح اخلاص ابملؤلفني ابالستناد إىل البيا�ت املستخرجة من املنصة اإللكرتونية السرتاتيجية تسيري األعمال. ورد ذكره يف   10
https://bos.undp.org/bos 

 .التقييم املشرتك للتعاون بني وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روماملزيد من املعلومات املفّصلة، يُرجى الرجوع إىل   11
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مات تكنولوجيا املعلو  املوارد البشرية املالية اإلدارة
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روما  األعمال للوكاالت اليت توجد مقارها يف تسيريتاليف التكاليف (ابلدوالر األمريكي) من خدمات اسرتاتيجية  -2الشكل 
)2019-2026( 

 
. 2022يوليو/متوز  25يف  ورد ذكرهاألعمال.  تسيريالشرح اخلاص ابملؤلفني ابالستناد إىل البيا�ت املستخرجة من املنصة اإللكرتونية السرتاتيجية : املصدر

https://bos.undp.org/bos 
 

ا على االستثمار يف حتويل النظم الزراعية يعمالن معً منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية  -29
 الزراعية والغذائية

ا ا هامً منظمة األغذية والزراعة، ابعتباره شريكً يف : ألكثر من أربعة عقود من التعاون، قام مركز االستثمار اخللفية
مشروع  400صميم حوايل تيف امليزانية لإضافًة إىل موارد كبرية للصندوق الدويل للتنمية الزراعية، بتوفري املساعدة الفنية 

ا الدعم مليار دوالر أمريكي. ووّفرت املنظمة أيضً  16قيمة إمجالية تفوق بتنمية الزراعية للممّول من الصندوق الدويل 
املنظمة، وصلت الوكالتان إىل ا. ومن خالل هذه الشراكة بني الصندوق ومركز االستثمار يف ا وبر�جمً مشروعً  244لتنفيذ 

ا للحّد من الفقر وانعدام األمن الغذائي يف املناطق األكثر املاليني من النساء والرجال الريفيني الفقراء، ما أاتح فرصً 
، حني أُنشئ الصندوق الدويل للتنمية الزراعية. واّتسع نطاقها منذ ذلك 1977عرضًة يف العامل. وبدأت الشراكة عام 

شمل إعداد اسرتاتيجيات استثمار، والبيئة التمكينية السياساتية والتنظيمية لالستثمارات العامة واخلاصة، احلني لت
 واملنتجات املعرفية.

مشاريع للصندوق  10، ويف إطار اتفاق التعاون األخري، دعم مركز االستثمار يف املنظمة تصميم 2021: يف عام النتائج
ا من مجيع املشاريع اليت يف املائة تقريبً  24دوالر أمريكي. وهذا يعادل  ينيمال 605تفوق الدويل للتنمية الزراعية بقيمة 

ا يدعمها مركز االستثمار، ومتّوهلا املؤسسات املالية الدولية الشريكة له. كما أن املشاريع اليت ّمتت املصادقة عليها مؤخرً 
ا كل من منظمة األغذية والزراعة والصندوق ا. وقام مؤخرً دجمت جماالت فنية �شئة جرى تعبئة ممارسات وخربات جديدة هل

ا من خالل اتفاق أطول مدة يتواءم مع دورة التجديد الثانية عشرة الدويل للتنمية الزراعية بتجديد التزامهما العمل معً 
ا لحظ �جً ويعّزز هذا االتفاق اجلديد ترتيبات العمل الستخدام أكثر كفاءة للموارد، وي .2024-2022للصندوق للفرتة 

 لرصد األداء من أجل ز�دة الفعالية والنتائج.
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منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية التكّيف مع األولو�ت اإلمنائية وسوف تواصل الشراكة بني 
ضاء الدعم املتكامل الذي جيمع بني التمويل واخلربة الفنية إلجياد حلول مبتكرة، إمنا تبين على الناشئة، وقّدمت لألع

ا من خالل حشد املعرفة واملوارد ما بعد الدروس املستخلصة من هذه الشراكة التارخيية الناجحة. وستقوم بذلك أيضً 
 سرتاتيجية.ا اثلثة ااالتفاق الثنائي بني الوكالتني، وُتشرك ابلتايل أطرافً 

 األمثلة عن املشاريع األخرية هي التالية:
منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية جهودمها يف جمال مكافحة تغّري املناخ وّسع كل من 

لمناخ. ويف فييت �م، يدعم مركز االستثمار يف املنظمة ل األخضر صندوقالخالل بناء حافظة أكرب مع  من
مليون دوالر أمريكي لصون الغاابت، واحلّد من انبعااثت غازات  116مشروع بقيمة  ةيف صياغ الصندوق

بل عيش اجملتمعات احمللية املستهدفة من خالل إدارة أفضل للغاابت، وتعزيز احلراجة الزراعية سالدفيئة، وحتسني 
ا األخضر" وتقاسم أكثر إنصافً ووضع سلسلة قيمة خالية من إزالة الغاابت، وحتسني احلصول على "االئتمان 

 للمنافع الناشئة عن خدمات النظام اإليكولوجي للغاابت.

لصياغة مشروع استثمار مشرتك بني الصندوق الدويل قدم مركز االستثمار يف املنظمة الدعم ويف املكسيك، 
يرمي إىل ز�دة قدرة اجملتمعات  ،مليون دوالر أمريكي 78للتنمية الزراعية والصندوق األخضر للمناخ بقيمة 

احمللية الريفية الضعيفة والنظم اإليكولوجية على الصمود، واحلّد من انبعااثت نظم اإلنتاج مبا يف ذلك من خالل 
 إقامة نظام لرصد املناخ واإلنذار بشأنه من أجل إدارة خماطر املناخ، والوقاية من الكوارث وإدارة املعرفة.

موضوع حديث تشّكل بنغالديش مثاًال عليه، حيث قام البنك الدويل والصندوق الدويل هو وحتّول الزراعة 
. وتتعاون املنظمة بتوجيه من البالدا بيد كبرية ابالستناد إىل مبادرة العمل يدً   ا ابستثماراتٍ للتنمية الزراعية مؤخرً 

النظم الزراعية والغذائية آسيا لتحديد صكوك خاصة من أجل تيسري هذه االستثمارات يف  مع الصندوق يف
 ا للبلدان يف اإلقليم.اليت متتثل يف الوقت ذاته ألهداف التنمية املستدامة وتدعم املسامهات احملددة وطنيً 

. ففي أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، يقدم املركز فتشكل جماًال آخر يزداد فيه التعاون ،أّما الزراعة الرقمية
للتنمية الزراعية يف إعداد خطة عمل إقليمية للزرعة الرقمية. ويف أفريقيا الشرقية، يقّدم الدعم للصندوق الدويل 

الدعم للمشاريع املمّولة من الصندوق  صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجيةمركز االستثمار يف املنظمة و 
ابلية تتّبع املدخالت الرقمية، واخلدمات ترتاوح بني قالدويل للتنمية الزراعية يف جماالت متصلة ابلزراعة الرقمية، 

االستشارية، وروابط السوق والتكنولوجيا املالية يف أوغندا لتسجيل املزارعني، واخلدمات املالية الرقمية، وروابط 
 السوق واخلدمات االستشارية اإللكرتونية يف تنزانيا. 

 

 آفاق املستقبل -ااثلثً 

جنحت الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف إعادة توجيه جهودها لالستجابة على حنو خالل فرتة اإلبالغ،  -30
العاملية. وإضافًة إىل ذلك، واصلت الوكاالت الثالث تعزيز اخنراطها غي اجلهود اإلنسانية واإلمنائية،  الغذاءفعال ألزمة 

. ويف العملية وصوًال إىل 2020ملتفق عليها يف عام ا على صعيد األولو�ت اخلمسة الطويلة األجل اا ملحوظً قدمً توأحرزت 
مؤمتر القمة للنظم الغذائية وما بعدها، كانت الدعوة العاملية املشرتكة لتحّول النظم الزراعية والغذائية فعالة بشكل خاص. 
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ما  ، وهذاامشرتكً  اه موضوعً ونتيجًة لذلك، تويل الفرق القطرية لألمم املتحدة االعتبار الواجب للنظم الزراعية والغذائية بوصف
ة. وجنحت الوكاالت الثالث يف حتديد موقع هلا بصورة أطر عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامانعكس يف 

من املبادرات العاملية، حيث تضطلع بدور رئيسي يف االستجابة على نطاق منظومة األمم املتحدة  واسعة مشرتكة يف جمموعة
للتحد�ت العاملية، وتساهم يف التوصيات واإلجراءات السياساتية للتصّدي للتحد�ت العاملية يف جمال األمن الغذائي، 

 يات وقيمة مضافة.وأظهرت ابلتايل ما ينطوي عليه النهج املتسق واجلماعي من إمكان

وعلى املستويني اإلقليمي والقطري، ومع إبراز اإلجنازات املستهدفة اليت حققها التعاون بني الوكاالت اليت توجد  -31
جل تاليف التجزئة و/أو االزدواجية أمقارها يف روما، تقّر هذه الوكاالت بضرورة تعزيز التنسيق والعمل التآزري من 

ايزة، تواصل تركيز جهودها ميزات نسبية ومواطن قوة متمما تتمتع به هذه الوكاالت من األنشطة. وابالستناد إىل  يف
جل الطويل يف وجه الصدمات املستقبلية واستدامة النظم الزراعية ألتنفيذ الربامج، مبا يتيح القدرة على الصمود يف ا على

طلبات على املستوى القطري، وحتفيز اإلجراءات امللموسة والغذائية. ومع إعادة التأكيد على أمهية ربط املبادرات العاملية ابل
على أرض الواقع، تدرك الوكاالت الثالث وجوب أن ترتكز هذه املبادرات على التمويل وااللتزام السياسي. وتشّدد الوكاالت 

حتقيق قدر أكرب و ملوارد ة كوسيلة للحّد من التنافس القائم على انيادعلى احلاجة امللّحة لضمان متويل مشرتك ألنشطتها املي
أطر عمل األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية ت واالحتياجات الوطنية املتفق عليها مع �ا لألولو من االتساق دعمً 

االعتبارات اخلاصة ابلربامج والتكلفة املتصلة إبعداد برامج مشرتكة لألمم املتحدة،  ومع األخذ يف االعتبارة. املستدام
 كذاالتزامها ابملشاركة على حنو أكرب يف هالوكاالت الثالث  وتنفيذها وتنسيقها، كما ينعكس يف التقييم املشرتك، جتّدد

 .عامالتتكاليف امل أكرب من منافعها وأن تكونبرامج مبا يضمن أن تقوم على أوجه التآزر والتكامل، 

 ذات أطر حمددة، فإن التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما أكد عليه جمدًدا التقييم املشرتكوكما  -32
يف السياق املتطور إلعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية. ومن خالل االستخدام الكامل لآلليات اليت توّفرها ومرتسخ 
ظيم هذه، مبا يف ذلك عمليات التخطيط، والربجمة، والتمويل واألعمال، ستضمن الوكاالت الثالث مسامهًة قوية إعادة التن

وأهداف التنمية املستدامة، إضافةً إىل مكاسب كبرية يف الكفاءة. وكما يوصي به التقييم املشرتك،  2030يف حتقيق خطة عام 
األولوية للمستوى القطري، من خالل العمل مع وكاالت أخرى لألمم  إيالءالتعاون املستقبلي بني هذه الوكاالت  يواصلس

ىل ذلك، من شأن اجلهود الرامية إىل إقامة إاملتحدة ضمن عملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية. وإضافًة 
مع املدين واملؤسسات األكادميية شراكاٍت مشرتكة ومبتكرة مع جهات فاعلة غري حكومية مثل القطاع اخلاص، ومنظمات اجملت

 والبحثية أن تسرّع وترية حتقيق األهداف املشرتكة. 

العاملية الراهنة، وابالستناد إىل الدروس املستخلصة من التقييم املشرتك للتعاون بني الوكاالت  الغذاءويف وجه أزمة  -33
على صعيد إعادة تنظيم منظومة األمم اليت توجد مقارها يف روما، والتعاون الناجح خالل فرتة اإلبالغ هذه والتقدم احملرز 

ا لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة من املتحدة اإلمنائية، تؤكد الوكاالت الثالث على التزامها مبواصلة تعزيز التعاون بينها دعمً 
 جانب األعضاء.
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 1امللحق 

 يف املنظمة تفاصيل اخلدمات املشرتكة

 على مستوى املقر الرئيسي. املنظمةخدمات لتأدية عامة عن خطط وأنشطة التعاون  يقدم الشكل التايل حملةً 

 
 خدمة األعمال

تبادل 
 املعلومات

 
مذكرة تفاهم رمسية/ اتفاقية 

مستوى اخلدمات/  بشأن
 مالحظات مستوى التعاون رسالة اتفاق

 إلدارةا

 عالٍ  ثالثية منهجي رافقإدارة امل

وفريق العمل املعين أبماكن العمل املشـــــــــــرتكة الشـــــــــــبكة املشـــــــــــرتكة بني الوكاالت ملديري املرافق  •
 رافقوخدمات امل

للفرق املعنية ابملرافق والتابعة للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما  شــــهرية/اجتماعات أســــبوعية •
 املعارف العامة وأفضل املمارسات تشاطرلتيسري 

 والكهرابء والغاز) للخدماتشرتكة (مثًال، املشرت�ت امل •
تب، وخدمات اتشـــارك العقود اخلاصـــة ابلوكاالت اليت توجد مقارها يف روما (مثًال، أاثث املك •

 املطاعم)
تحويل مواد (بني بر�مج األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة) ل شــــــــــــــرتكةاملشــــــــــــــرت�ت امل •

 ر�مج األغذية العاملي الوكالة الرائدة، حيث ميثل بالنفا�ت العضوية إىل أمسدة
اســتكشــاف بر�مج مشــرتك ذات كفاءة يف اســتخدام الطاقة ومشــروع الطاقة املتجددة لتحقيق  •

 أوجه التآزر ووفورات احلجم لدى التسليم
 حماداثت فنية شهرية مشرتكة بني الوكاالت حول الطاقة املتجددة •
نا بفعل التغيري يف درجات احلرارة املســـــــتهدفة يف املعرفة حول احلّد من الطاقة يف مباني تشـــــــاطر •

 الداخل
جتديد مذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العاملي بشـــــــــــــأن اســـــــــــــتخدام  •

 مكان عمل يف مباين املقر الرئيسي للمنظمة  22
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األغذية اخلطوط التوجيهية بشــــــــــــــأن إدارة املرافق للمكاتب القطرية قيد املناقشــــــــــــــة مع بر�مج  •
 العاملي

 مواصلة املناقشات حول تقاسم أماكن عمل مشرتكة يف مراكز العمل خارج إيطاليا •

 عالٍ  ة أو ثنائيةثالثي منهجي التصوير واملراسلة والطباعة

 الكبريةتوفر خدمات الصـــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية اخلاصـــــــــة بطباعة املواد املتخصـــــــــصـــــــــة  •
ومفوضـــــية األمم املتحدة لشـــــؤون الالجئني والتنوع البيولوجي؛ ، لرب�مج األغذية العاملي احلجم

بسبب إقفال  2023أكتوبر/تشرين األول  31ا من وسيتم التوقف عن توفري هذه اخلدمات بدءً 
 متجر الطباعة التابع للصندوق الدويل للتنمية الزراعية

 عملية مشرت�ت مشرتكة خلدمات الطباعة يقودها بر�مج األغذية العاملي •
اليت تقّدم اخلدمات للوكاالت احلقيبة الدبلوماســــــــــــــية اخلاصــــــــــــــة  منظمة األغذية والزراعةوّيل ت •

 الثالث اليت توجد مقارها يف روما
  توقيع عقد مشرتك يف أبريل/نيسان بشأن خدمات الربيد •

 عالٍ  ثالثية منهجي السالمة واألمن

 األمنمسائل الشبكة املشرتكة بني الوكاالت إلدارة  •
 االستشاري املعين ابألمنالفريق  •
 خلية األمن •
 فريق إدارة األمن •
مســــؤول األمم املتحدة الرمسي املعّني لألمن يف إيطاليا، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة هو  •

 معّني لتصريف األعمال ليّحل كمسؤول بديل عند االقتضاءمؤقت ولكل منظمة مسؤول 
الدورة التدريبية  تنظيمشــــــرتكة (مثل التشــــــارك يف تعاون وثيق لالضــــــطالع أبنشــــــطة التدريب امل •

بشـــــــأن النُهج اآلمنة والســـــــليمة للبيئات امليدانية، وتدريب املرأة على التوعية األمنية؛ وقد أجنز 
بر�مج األغـــذيـــة العـــاملي ومنظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة التحـــديثـــات يف نظـــام التحكم ابلـــدخول 

دوق الدويل للتنمية الزراعية يف عملية التحديث األمين؛ ويســـــــمح تبادل املعارف بتوجيه الصـــــــن
 اليت جيريها).

على نطاق البالد  19-اللوجســـــتية من أجل إطالق محلة تلقيح ضـــــد كوفيداخلدمات تنســـــيق  •
ألمم االيت توجــد مقـــارهــا يف رومــا + مجيع كيـــا�ت  تجلميع موظفي األمم املتحـــدة (الوكــاال

 اليت توجد مقارها يف إيطاليا) األخرى املتحدة
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 عالٍ  ة أو ثنائيةثالثي خمّصص  وأتشريات السفرواإلقامة السفر 

تبادل أفضل املمارسات هبدف تعزيز مواءمة السياسات لشبكة السفر املشرتكة بني الوكاالت  •
 واإلجراءات

والتحالفات مفاوضـــات مشـــرتكة بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما مع شـــركات الطريان  •
للحصــــول على خصــــم مســــبق على األســــعار اخلاصــــة ابلشــــركات وعلى فوائد إضــــافية أخرى. 

ويوقع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية االتفاقات ابلنيابة  ،ري هذه األخرية املفاوضات مًعاوجتُ 
 عن الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما 

لفنادق واحملافل لعقد االجتماعات واألحداث، ســــــــــــيتم إبرام االتفاقات العاملية املشــــــــــــرتكة مع ا •
 بوصفه نشاطًا مشرتًكا يف جمال املشرت�ت

 اللوحة املشرتكة لتحديد املبالغ اإلمجالية ملستحقات السفر •
 التابع لرب�مج األغذية العاملي Da Vinci Pointاالستخدام املشرتك ملركز  •
للوكاالت ركات إدارة خدمات السفر شمناقصة الصندوق الدويل للتنمية الزراعية بشأن  فتح •

وتســــتخدم مفوضــــية األمم املتحدة  تيســــري تشــــارك العقود.من أجل اليت توجد مقارها يف روما 
 لشـــــؤون الالجئني حالًيا عقد الصـــــندوق الدويل للتنمية الزراعية اخلاص إبدارة خدمات الســـــفر

 لتقدمي خدمات السفر يف إيطاليا
 خر املعلومات عن قطاع السفر للوكاالت الثالثيوّفر بر�مج األغذية العاملي آ •
البيا�ت اجلوية مع وكاالت أخرى  يف جمال توحيدتتعاون الوكالة اليت توجد مقارها يف روما  •

، ومنظمة الصـــحة العاملية مفوضـــية األمم املتحدة لشـــؤون الالجئني مبا يف ذلك ،لألمم املتحدة
  ومكتب األمم املتحدة يف جنيف

 متوسط ثالثية منهجي ل)(املركبات اخلفيفة/ النقاألسطول 

مشــــــــــــــروع إدارة أســــــــــــــطول املكــاتــب القطريــة مع إمكــانيــة التعــاون مع بر�مج األغــذيــة العــاملي  •
 ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

وضع اللمسات األخرية على االتفاق العاملي إلدارة األسطول وأتجري اآلليات (عرض مشرتك  •
ومفوضــــــية األمم املتحدة لشــــــؤون الالجئني) من أجل البدء من جانب بر�مج األغذية العاملي 

 تجربةالختبار/االمبرحلة 
 وإليها والزراعة منظمة األغذية منخدمات النقل املكوكية اليومية لرب�مج األغذية العاملي  •

 

 مجيع الوكاالت اليت توجد مقارها يف رومامشاركة  -سؤولية البيئية يف املنظمةامل • متوسط ةثالثي خمّصص أنشطة التخضري
 املبادرات املشرتكة بشأن اإلدارة املستدامة للمرافق واخلدمات •
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 املشرت�ت

 عالٍ  ة ثالثي نهجيم خدمات املشرت�ت

الرفيعة املســــــــــتوى يف شــــــــــبكة املشــــــــــرت�ت هبدف تعزيز مواءمة الســــــــــياســــــــــات اللجنة اإلدارية  •
  واإلجراءات

 ةاجتماعات فصلية لفريق املشرت�ت املشرتك •
اســــتعراض فرص إجراء مشــــرت�ت مشــــرتكة يف إطار فريق املشــــرت�ت املشــــرتكة واحلصــــول على  •

 ومواءمة اإلجراءات؛منافع حمتملة لتحقيق الوفورات (يف الوقت والشؤون اإلدارية واملالية) 
 عقود تشارك بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ومنظمات أخرى •
(بر�مج مبا يف ذلك مســـــــــــــتلزمات مكافحة اجلائحة العاملية  ،املشـــــــــــــرت�ت يف حاالت الطوارئ •

 األغذية العاملي)
ا شــــأة حديثً . تضــــّم التشــــكيلة املناملوردينيقاع العقوابت على إلجلنة اجلزاءات التابعة للمنظمة  •

 مدير الصندوق الدويل للتنمية الزراعية كعضو خارجي
 اايقاع العقوابت على املوردين (بر�مج األغذية العاملي). من املمكن توســــــــــــيعهرصــــــــــــد عملية  •

 شمل الصندوق الدويل للتنمية الزراعيةتل
 

 عالٍ  ة ثالثي نهجيم اخلدمات املتصلة ابلصحة والرفاه

ء الطيب ابلنيابة عن الوالزراعة على اخلدمات املخربية وخدمات اإلختتعاقد منظمة األغذية  •
 الوكاالت األخرى اليت توجد مقارها يف روما

يقّدم بر�مج األغذية العاملي الدعم ملنظمة األغذية والزراعة على مســــــــــــــتوى املقر ويف امليدان  •
ل، الســـــــــتشـــــــــارات املتخصـــــــــصـــــــــة (أخصـــــــــائي يف جمال دراســـــــــة بيئة العملحيث هناك حاجة 

 )األطباء النفسيون، االستشارات
 ائينإضفاء الطابع الرمسي على التعاون يف اخلدمات الطبية من خالل تبادل رسائل ث •

 مركز اخلدمات املشرتكة
 عالٍ  ة ثالثي نهجيم 

 التعاون بشأن الدفع الرقمي/الدفع ابحلافظة احملمولة •
الزراعية بشـــــــأن اخلزانة، وصـــــــرف مناقشـــــــات حول تعاون حمتمل مع الصـــــــندوق الدويل للتنمية  •

 رواتب املوظفني احملليني. تقدمي اجلدوى التجارية.
عملية الفحص املشـــرتك للعقوابت اليت تفحص األطراف اليت تقيم معها املنظمة عالقة جتارية،  •

وشـــــــراكات ممّولة، وعالقات مالية أخرى، مبا يف ذلك املوظفني، واالســـــــتشـــــــاريني، واملتعاقدين 
 النقد ومستفيدين آخرين يقّ وغريهم من متل
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 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

ر رئيســــــي،  • عالٍ  ة ثالثي نهجيم تطوير التطبيقات وصيانتها ملواضــــــيع و اللجنة الرفيعة املســــــتوى املعنية إبدارة شــــــبكة التكنولوجيا الرقمية كميســــــّ
 تكنولوجيا املعلومات املتصلة ابلوكالة اليت يوجد مقّرها يف روما

 إدارة التعّلم (ابالستناد إىل التعاون القائم)نظم  •
 ابلعمل املوارد البشرية التحاق نظم •
تقييم حمتمل لتقدمي  -من جانب املوارد البشــــــــــرية املنظماتجيل جديد من نظم ختطيط موارد  •

 ااخلدمات ملكّو�ت حمّددة تكون فيها قواعد تنفيذ العملية هي ذاهتا متامً 
لســـــــلع العامة الرقمية بني ابلنســـــــبة إىل ااملمارســـــــات والعمل  تشـــــــاطر -املكاين نظام اجلغرايفال •

 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة 
مشــــــــــــــرت�ت توفري مشــــــــــــــرتك بني الوكاالت للخدمات والبنية التحتية للنهوض من الكوارث.  •

 مشرتكة خلدمات التكنولوجيا واملعلومات يف جمال:
 اهلواتف احملمولة •
 اهلواتف الثابتة •
 )WAN IP( خدمات بروتوكول االنرتنت عرب الشبكة الواسعة •
 املشرتكة خلدمات تكنولوجيا املعلومات املشرت�ت •
 علومات، واالتصاالت والتكنولوجيااحمللي خلدمات امل الدعم •

البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 
 اُحيّدد الحقً  ة ثالثي نهجيم واالتصاالت

 عالٍ  ة ثالثي نهجيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتخدمات 

 منخفض ة ثالثي نهجيم االتصاالت

  املوارد البشرية

منهجي   سياسة املوارد البشرية وشروط اخلدمة
  عالٍ  رمسيةوغري  ةرمسي وخمّصص

اعتماد ســــــــــــــياســــــــــــــات منوذجية جملموعات العمل التابعة لفريق املهام التابع جمللس الرؤســــــــــــــاء  •
 التنفيذيني/ آلية التبليغ الرفيعة املستوى، مبا يف ذلك:

األحكام الواردة يف الســـياســـة النموذجية بشـــأن التحرش اجلنســـي للجنة الرفيعة املســـتوى املعنية  •
 ادئ النهج الذي يرّكز على الضحا�ابإلدارة ومب

املســـــتوى املعنية عد للجنة الرفيعة األحكام الواردة يف الســـــياســـــة النموذجية بشـــــأن العمل عن بُ  •
 ابإلدارة

  شبكة املوارد البشرية التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني •
مشـــــــاورات حول املســـــــائل املتصـــــــلة ابخلدمة املدنية الدولية، والشـــــــروط العامة للخدمة ملوظفي  •

 https://icsc.un.org/ منظومة األمم املتحدة

https://icsc.un.org/
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ملعنية أبفضل املمارسات يف جمال التوظيف، وإدارة األداء واملشاركة، وشروط جمموعات العمل ا •
 العمل، وحتليل البيا�ت، وختطيط القوى العاملة والتنوّع، واإلنصاف والشمول

 تشـــــــاطراملســـــــتودع املشـــــــرتك يف منظومة األمم املتحدة لســـــــياســـــــات املوارد البشـــــــرية من أجل  •
 املمارسات يف روح من اإلقرار املتبادل

املشــــــاركة يف اجملموعة امليدانية املعنية ابملوارد البشــــــرية لألمم املتحدة بشــــــأن النهج املشــــــرتك يف  •
(اخلطوط التوجيهية اإلدارية  19-حاالت الطوارئ، كما يف أفغانســـتان وأوكرانيا وجائحة كوفيد

 النموذجية)
ة للموظفني الفنيني يف الوكاالت الثالث اليت توجد ة املعيشــالدراســة االســتقصــائية لكلفتنســيق  •

 مقارها يف روما، بقيادة منظمة األغذية والزراعة
، بقيادة 2023ه عام ؤ لفئة موظفي اخلدمات العامة املقّرر إجرارتبات اخلاص ابملســـح املتنســـيق  •

 منظمة األغذية والزراعة
مشـــاورات غري رمسية بني املمارســـني يف املوارد البشـــرية يف منظمة األغذية والزراعة، والصـــندوق  •

هبدف الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي بشـــــأن املســـــائل املتصـــــلة ابلســـــياســـــات، 
ن وضـــع �ج مشـــرتك لتنفيذ التغيريات، مثل القرار الصـــادر عن جلنة اخلدمة املدنية الدولية بشـــأ

 اإلجازة األبوية
واإلبالغ على مســـــــــتوى منظومة األمم املتحدة عن اإلحصـــــــــاءات  جملس الرؤســـــــــاء التنفيذيني •

 املتصلة ابملساواة بني اجلنسني والقوى العاملة

    التوظيف والتعيني

بيا�ت نظام األمم املتحدة املوحَّد للتحقق من انعدام ســــــــــــوابق االســــــــــــتغالل واالنتهاك  قاعدة •
اُختذت حبقهم  الذين اجلنســـــــــيني/التحرش اجلنســـــــــي من أجل تاليف إعادة اســـــــــتخدام املوظفني

 إجراءات أتديبية يف وكاالت أخرى لألمم املتحدة
) التحقق من خلفية 1نظومة األمم املتحدة؛ استخدام (ملشبكة املوارد البشرية الواحدة، مبادرة  •

) 2تأكد من متطلبات التحصيل العلمي)، (مي الطلبات (التحقق من العمل، واملراجع والمقدّ 
 الزدواجية مع منظمة األغذية والزراعةإىل اتصنيف املناصب، من دون احلاجة و 

اتفاق بني املنظمات حول عمليات اإلعارة والنقل واإلقراض؛ واســـــــــتخدام التفاصـــــــــيل اإلدارية  •
 لألمم املتحدة اخلاصة ابملوظفني بشأن التنقل بني الوكاالت

  جمموعات املهارات للمنسقني املقيمني لألمم املتحدةاملشاركة يف •
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    تطّور املوظفني

تشـــــارك عقود بشـــــأن التدريب/اتفاقات طويلة األجل متصـــــلة ابلتعّلم بني الوكاالت اليت توجد  •
 مقارها يف روما ووكاالت األمم املتحدة

للتنمية الزراعية خدمة مقّدمة للصــــــــــــــندوق الدويل  -امتحا�ت اللغات والتدريب على اللغات •
 وبر�مج األغذية العاملي

 تنفيذ مشرتك للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما -حلقة دراسية حول التقاعد •
 اإلقرار املتبادل إبكمال التدريب اإللزامي بني وكاالت األمم املتحدة •
 (تبادالت غري رمسية) تبادل املمارسات اجليدة يف وظيفة تطوير املوظفني •
 برامج تنمية اإلدارة والقيادة -ية مع كلية موظفي األمم املتحدة لتوفري التدريباتفاقية أمم •
موارد التعّلم بني وكاالت األمم املتحدة (مثل الدورات التدريبية املتصــــــــــلة ابلشــــــــــؤون  تشــــــــــاطر •

) مبا يف ذلك مذكرة وغريها، إدماج حاالت اإلعاقةاألخالقية، وجمموعة التطوير الوظيفي، و 
مج األمم املتحــــدة اإلمنــــائي، إقراض/إعــــارة املوظفني من خالل االتفــــاق بني تفــــاهم مع بر�

 منظمات األمم املتحدة بشأن النقل
 .لنظام املوحد اخلاص ابملرتبات والبدالتإعارة أو إقراض املوظفني بني الوكاالت اليت تطّبق ا •
عة من خالل تقييم ضــمان ورود التعقيبات من املنســق اإلقليمي إىل ممثل منظمة األغذية والزرا •

 األداء املتعدد املصادر للهدف القطري

 متوسط ة أو ثنائيةثالثي منهجي الضمان االجتماعي للموظفني

جلنة املعاشــــــــــــــات التقاعدية ملوظفي املنظمة وبر�مج األعضــــــــــــــاء يف عقد ياملعاش التقاعدي:  •
أعضــــاء من  شــــارك ســــتةقد و  ،منتظمة الســــتعراض حاالت العجز األغذية العاملي اجتماعاتٍ 

من خالل  اللجنة يف جملس الصـــــــندوق املشـــــــرتك للمعاشـــــــات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة
اجتماعات افرتاضـية وابحلضـور الشـخصـي، وسـامهوا يف املناقشـات اجلارية حول اإلدارة الفعالة 

 والكفؤة للمعاشات التقاعدية واسرتاتيجية االستثمار اخلاصة ابلصندوق.
ل وكـــالـــة إدارة خططهـــا للتـــأمني الطيب. وتطّرقـــت الفرق املعنيـــة ابلضــــــــــــــمـــان كـــ  التـــأمني: تتوّىل  •

 االجتماعي إىل مسائل مشرتكة، من خالل مواصلة التعاون على مستوى العمل
تتوّىل منظمة األغذية والزراعة إدارة خصــم أقســاط التغطية الطبية بعد انتهاء اخلدمة من خالل  •

ا نمية الزراعية ابلنيابة عن الصـــــــــــــندوق. ويقوم حاليً اتب الصـــــــــــــندوق الدويل للتو دفع املنظمة لر 
مكتب الشـــؤون القانونية يف املنظمة ابســـتعراض مشـــروع اتفاق مشـــرتك بني الوكاالت إلضـــفاء 

 الطابع الرمسي على هذه العملية.
  

 


