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  عاون البرنامجي بين االتحاد األوروبي  التوإطاربيان النوايا 

   لها متحدة التي تتخذ من روما مقراووكاالت األمم ال
  

   مقدمة– أوال

، طلبت المفوضية األوروبية إلى منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة تنظيم 2010نيسان /في أبريل -1

 للتنمية الزراعيةدوق الدولي الصن من المنظمة ومن برنامج األغذية العالمي ونممثليفريق عمل يضم 

 ستراتيجيةاشراكة فريق العمل هذا بوضع وثيقة تروج للف وك. بروكسلووفد المفوضية في روما و

، وتشجع وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لهاوبرنامجية أقوى بين المفوضية وكل من 

وتمخض . مما لدى كل منها من مزايا مقارنةعلى تعزيز التعاون بين هذه الوكاالت من خالل االستفادة 

 . المتعلق بالتعاون البرنامجي بشأن األمن الغذائي والتغذيةومرفقهبيان النوايا المرفق هذا العمل عن 

 بشأن األمن الغذائي والتغذية من جانب كل من النوايا، تم التوقيع على بيان 2011حزيران / يونيو27وفي  -2

 Kristallina، والمفوض المعني بالمساعدة اإلنسانيةAndris Piebalgsالمفوض المعني بالتنمية 

Georgieva للتنمية الزراعية الدولي الصندوق ، ورئيسKanayo Nwanzeنظمة ، والمدير العام لم

 .Josette Sheeran برنامج األغذية العالميوالمدير التنفيذي ل، Jacques Diouf األغذية والزراعة

 الغايةـ  ثانيا

دة ووكاالت األمم المتح المفوضية األوروبية الهدف الرئيسي من هذا البيان في تعزيز التعاون بين يتمثل -3

 لها وتعزيز التعاون بين هذه الوكاالت على أساس واليات كل منها وأطرها التي تتخذ من روما مقرا

 .المتفق عليها مع الدول األعضاءستراتيجية اال

والمفوضية   لها، هي المتحدة التي تتخذ من روما مقرات األمموكاالوفي بيان النوايا هذا، تؤكد  -4

نحو إطار برنامجي للتعاون يستند إلى التكامل بين األوروبية، تصميمها على العمل، قدر اإلمكان، 

األولويات على أساس من المزايا المقارنة وأوجه القوة األساسية لدى كل من تلك الوكاالت بغية تحقيق 

 .ن التكامل والتآزر بينهاأقصى ما يمكن م

ووكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من والمقصود من بيان النوايا أن يروج لالنتقال بالعالقة بين المفوضية  -5

من نهج التعاون الثنائي الذي يأخذ بمنحى المشروعات إلى نهج برنامجي متعدد األطراف  روما مقرا لها

ددة األطراف إلى تعزيز االتساق والتكامل والتنسيق على تهدف هذه الشراكة المتعو. حيثما أمكن ذلك

 . للمعونة يمكن التنبؤ به بصورة أفضلمستوى االستراتيجي والتشغيلي معا، بما يحقق تمويالال

وسيسعى تنفيذ ذلك التعاون البرنامجي إلى تحقيق أوسع نطاق ممكن للمشاركة بين أصحاب المصلحة  -6

واستدامتها، كما سيعزز التآزر في سياق التعاون بين بلدان  اإلنمائيةة القطريين بغية ضمان ملكية المعون

 .الجنوب والتعاون الالمركزي على تعزيز تسيير األمن الغذائي



EB 2011/103/INF.4  

2 

ووكاالت األمم المتحدة التي  البرنامجي بين المفوضية اإلطاروستسترشد الجوانب المتعلقة بالتنمية في  -7

 ومشاركة المجموعات الضعيفة وتمكينها ة بالمساواة بين الجنسينبالمبادئ المتصل تتخذ من روما مقرا لها

ير المستجيب، بما يسلى تطوير الشفافية والمساءلة والتوحماية البيئة وتوليد العمالة والقدرة المؤسسية ع

 ."ءالحق في الغذا"يدعم تفعيل 

 المحتوى االستراتيجيثالثا ـ 

إلى  ووكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لهاويستند اإلطار البرنامجي بين المفوضية  -8

األهداف تحاد األوروبي األخيرة فيما يتعلق باألمن الغذائي والمساعدة الغذائية اإلنسانية، وإلى سياسات اال

وما لديها من مزايا  وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لهالدى ستراتيجية االالمؤسسية 

المتصفة ع األهداف األربعة  متوائمة مد أدى هذا إلى تحديد تسعة مجاالت ذات أولوية برنامجيةفق. نسبية

 .باألولوية في سياسات االتحاد األوروبي الخاصة باألمن الغذائي والمساعدة الغذائية اإلنسانية

تها وأولوياتها، وسياسا وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها إلى واليات كل من واستنادا -9

والنتائج التنظيمية التي حددتها الهيئات الرئاسية، سيسترشد التعاون بين ستراتيجية االوكذلك إلى األهداف 

 وبالنواتج المحددة بوضوح والتي يمكن قياسها في المجاالت المؤسسات األربع باإلطار البرنامجي

 . أو المشترك، حسب االقتضاءالبرنامجية التسعة المذكورة أعاله ألغراض العمل الفردي

، التحاد األوروبياألغذية ل من مرفق د وتنفيذ التدابير الممولة حاليا الدروس المستفادة من إعدا علىوبناء -10

وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما و التي ستنظر فيها المفوضية األوروبية المقترحاتستوضع 

وحيثما كان . ات األربع لدى كل من المؤسسالنسبيةيزات بصورة يحددها الطلب وتراعي الم مقرا لها

ستنفذ بصورة مشتركة المشروعات والبرامج الناتجة عن هذه العملية، وستعمل ، ذلك ممكنا ومحبذا

لجهود ثر بأقل تكلفة ودعما  ألقصى األمة بين تدابيرها ومواردها تحقيقااألطراف على التنسيق والمواء

 .نمائية لأللفيةالبلدان لبلوغ األهداف اإل

وكاالت األمم المتحدة الثالث التي وسيبدأ حوار السياسات فور التوقيع على بيان النوايا من جانب رؤساء  -11

والمفوض األوروبي المعني بالتنمية والمفوض األوروبي المعني بالتعاون الدولي  تتخذ من روما مقرا لها

يمية اإلقل) شبه(هذا الحوار على المستويات العالمية ووسيتابع . والمعونة اإلنسانية واالستجابة لألزمات

، وسيشارك فيه جميع أصحاب  بطبيعة المسائل المعالجة ونطاقهاالوطنية بصورة مكملة رهنا) شبه(و

 .كما ينبغي أن تشارك وفود االتحاد األوروبي بنشاط في هذه العملية. المصلحة المعنيين

يع المستوى على الصعيد العالمي إلجراء استعراض لحالة  اجتماع رفتنظيموسيجري على أساس سنوي  -12

 أعاله، سيشكل بيان النوايا أساساوكما ورد . التصدي لهاالتعاون ولتقييم المسائل الناشئة التي يتعين 

وسيبدأ العمل . بين المفوضية األوروبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعيةتيجية استراإلقامة شراكة 

 .2011ف الثاني من عام على ذلك في النص
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   حولالموقعبيان النوايا 

  

  البرنامجيالتعاون 

  بشأن األمن الغذائي والتغذية
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