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 موجز تنفيذي

 1منظومة األمم المتحدة بوجود ثالث وتاالت رئيسية تعمل ف: حقل األغذية والزراعة ف: مدينة واحدة: معتن -1
ذه منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والصندوق الدول: للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العالم:. وله

وأدوات مختلفة. وهذا يمثل فرصة فريدة لالستجابة للتحديات  أهداف شاملة متماثلة ولتن مهماتالوتاالت 
ى الفقر والتخاذ نهج شامل تجاه األمن للقضاء عل تهونداءا 5151الت: يفرضها جدول أعمال ما بعد عام 

 .والزراعة المستدامة ،الغذائ:، والتغذية

روما وهياتل التسيير  توجد مقارها ف:هذه الفرصة، قد يتوجب على الوتاالت الت:  فادة منالستلولتن  -2
يضع ف: موضع أفضل غرض تل وتالة والحاجة إلى  قيمة مقابل الماللمقترح  رتأط  الخاصة بها أن 

راتيجية تعاونية تبن: على نقاط القوة والميزات النسبية لتل منها وتستطيع تقديم النتائج. وأثناء القيام است
واألدوات الخاصة بالوتاالت  مهماتاالختالف ف: الأوجه بذلك، قد يتون من األهم تسليط الضوء على 

قيمة من التدابير المشترتة، نظرا إلى به. وقد تتون النهج المتتاملة المنسقة أتثر اشتوجه الأأتثر من  الثالث
أنه سيتون بإمتان تل وتالة تقديم قائمة من األدوات والمنتجات الفريدة، والمتخصصة، والمتمايزة لفائدة 

ما، يجمع بين األغذية والزراعة مقره رو  لشؤون ال منازع له عمالئها. وسوف يضع هذا األساس لمرتز
من وتاالت األمم المتحدة، ومرتز لعمليات اإلغاثة  تخصصةمدولية، ووتالة عناصر مؤسسة مالية 

 .الطارئة

منخفضة، والفوائد المتبادلة  معامالتيحدث التعاون عندما تتون حوافز الموظفين متوائمة، وتتاليف ال -3
وليس بموجب مرسوم. وتنتيجة لذلك، يجب عدم اعتبار العمل المشترك دائما تضرورة أو حتى  –واضحة 

 ، ف: جهد من أجل التعاون، الوتاالت وتنطبق هذه الحالة بصورة خاصة عندما يتم دفعيه. تأمر مرغوب ف
المهمة، األمر الذي يؤدي إلى المزيد من المنافسة من أجل الريادة والموارد. وعلى نحو المحاتاة وتوسيع 

ال يتم اإلبالغ عن  الرغم من ذلك، هناك أمثلة تثيرة للتعاون الفعال والحقيق: تما يظهر ف: هذه الورقة،
من قبل الموظفين بشتل مباشر تنتيجة لفرص أعمال  دت هذه األمثلةالتثير منها بشتل تاف. وقد تول

واضحة لنهج مشروعات منسقة، واستقطاب مشترك للتأييد، وأوراق مشترتة أو نظم مؤسسية منسقة. وقد 
ه  .العمل معا يقدم منتجات ونتائج أفضلهذه المبادرات العديدة اقتناع موظف: الوتاالت الثالث أن  وج 

حصريا. ولتن يجب أن يوضع ف: سياق  الثالث وعالوة على ذلك، يجب أال يتون التعاون بين الوتاالت -4
على مدى  استراتيجيات الشراتة األوسع لتل وتالة ووفرة الشبتات والشرتاء الت: استطاعت تل منها بناءها

الة ف: استغالل المعرفة والتمويل، ويجب أن يوفر ميزة إضافية أصال إضافيا لتل وت. وهذا يمثل السنين
هيتل التنمية، فإن ة جديدال أهداف التنمية المستدامةوبينما تشتل  .الثالث لصالح التعاون بين الوتاالت

ف: روما يحتمل أن يتون لها جاذبية أتبر  وجود ف:مالاألغذية والزراعة  لشؤوناألمم المتحدة حزمة مرتز 
القضاء على الفقر الريف:، والزراعة المستدامة، واألمن الغذائ:، والتغذية. وهذه فرصة قضايا لمطالبة بقيادة ا

 أال تفوتها. الثالثيجب على الوتاالت 

                                                      

1
 والموارد الطبيعية. بشتل عام لتغط: أيضا الثروة الحيوانية، والثروة السمتية،هنا تستخدم "الزراعة"   
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  روماوجد مقارها في ت التي المتحدة األمم وكاالت بين ونالتعا

 ورقة موقف –منظور الصندوق 
 مقدمة -أوال
تما هائال من الخبرات، مما جعل من تل توجد مقارها ف: روما مع مرور الوقت، جمعت الوتاالت الت:  -1

. وال تستطيع أي منها منفردة تقديم منظمة قائدة ف: مجال اختصاصها، لها مزاياها الفريدة وميزاتها النسبية
المجموعة التاملة من األدوات السياساتية، والتقنية، واللوجستية، والمالية لتوفير مستوى المساعدة المطلوبة 

ر أن العمل معا بشتل أتثر فعالية وتنسيق يللبلدان األعضاء لتحقيق األمن الغذائ: والزراعة المستدامة. غ
وسوف يضع هذا  .سيعزز نطاق وأثر تدخالتها تينلصالح عمالئها المشتر   هاملاتت جوانبها و أوجه اختالف

قادة ف: هذا  الثالث جعل من الوتاالتيو األغذية والزراعة ال منازع له،  لشؤوناألساس لمرتز أمم متحدة 
   2التنمية المستدامة. الثان: من أهداف هدفال، وال سيما 5151الحقل لتنفيذ جدول أعمال ما بعد عام 

ضعت ف: سياق دعم أوسع قد و   5151إضافة إلى ذلك، فإن مساهمة الصندوق ف: عملية ما بعد عام  -2
هدف التنمية المستدامة ب األغذية والزراعة المتعلق للتحول الريف: يذهب أبعد من مشارتته ف: جدول أعمال

من أجل التنمية؛  ةالحضري ةالريفي الرابطة( استغالل 5ويرتتز هذا الدعم على الرتائز األربع التالية: ) . 5
( االستثمار ف: الزراعة األسرية ألصحاب 3( وضع جدول أعمال تمتين: لسبل العيش الريفية؛ )5)

( تعزيز قدرة األسر الريفية الفقيرة على الصمود. 4الحيازات الصغيرة من أجل األمن الغذائ: والتغذية؛ )
قد يقوي فعالية الصندوق ف: السع: وراء هذه األهداف، غير أن دور  لثالثا والتعاون بين الوتاالت

ة أتثر تنوعا ب أيضا مجموعالصندوق الفريد توتالة من وتاالت األمم المتحدة ومؤسسة مالية دولية سيتطل
 والنهج. من الشرتاء

لمنتجات وخدمات  تمصدر قربهاتواجد الوتاالت الثالث ف: روما يوفر فرصا حقيقية لالستفادة من إن  -3
األغذية شؤون متنوعة، باإلضافة إلى حزم أفضل تتامال تبن: على نقاط القوة لتل منها. وقضية مرتز 

 أن معظم المساعدة، والخدمات، والتمويل اإلنمائ: المطلوبة ف:على فترة  مبنيةد ف: روما و جو والزراعة الم
وشرتاء تل منها. وهذا يعن: أن  الثالث لوتاالتمجال األغذية والزراعة يمتن إيجادها ف: روما من خالل ا

 ه علىينبغ: أن يبنى على أوجه االختالف أتثر من الثالث الخاص بالوتاالت القيمة مقابل المالمقترح 
بينها، وعلى رؤى تل منها للمستقبل )تما تم االتفاق عليه بين هياتل التسيير فيها( وعلى  التشابهأوجه 

 اعت بناءها.شبتات الشرتاء الت: استط

: الشراكة من "المركز المحوري" للوكاالت التي توجد مقارها في روما وذجمن -ثانيا
  ةمختلف ياكله خالل

من تنفيذ مهامها المتنوعة، أنشئت بهياتل تسيير، ونماذج وأدوات عمل متمايزة  الثالث لت: تتمتن الوتاالت -4
تميز هوياتها. وه: تتقاسم التزاما مشترتا بالقضاء على الجوع وسوء التغذية وترتيزا على دعم أولئك الذين 

                                                      

2
 األمن الغذائي وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة. الجوع، وتحقيقالقضاء على   
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اب الحيازات يعيشون ف: الفقر ف: المناطق الريفية عن طريق زيادة إنتاجية، ودخول المزارع األسرية ألصح
على مبدأ تقديم مجموعة من الخدمات  الثالث الصغيرة وقدرتها على الصمود. ويستند تعاون الوتاالت

  المتنوعة، بعضها تحزمة، ولتن غالبا بشتل إفرادي.

بشتل متزايد. غير أن بإمتان المرء، تما تان  متداخالومع مرور الزمن، أصبح عمل الوتاالت الثالث  -5
( تعتبر منظمة 5التالية: ) المسامية دمهماتها المحددة بحسب الحدو  تحديديحاول  التصور أصال، أن

: صياغة السياسات والتفاوض بشأن االتفاقيات ما يل:ل المنتدى الرئيس: األغذية والزراعة لألمم المتحدة
ر المساعدة التقنية ؛ وتوفيالمعياري لالدولية؛ وتوليد البيانات، واإلحصائيات والمعرفة لتنوير السياسات والعم

( برنامج األغذية العالم: هو القائد العالم: ف: توفير المساعدة الغذائية 5وبناء القدرات للبلدان األعضاء؛ )
والقائمة على التنمية؛ ويدعم أيضا برامج شبتات األمان ويقف ف: الخط ف: حاالت الطوارئ، واإلنعاش، 

الصندوق الدول: للتنمية الزراعية ( 3)إلنسانية والتنموية؛ األمام: ف: معالجة تحدي تجسير االحتياجات ا
 تعمل تمؤسسة مالية دولية، والمؤسسة المالية الدوليةالت: من وتاالت األمم المتحدة  متخصصةهو وتالة 

، والتنمية الريفية، وما يتصل بذلك من الوحيدة الت: تترس نفسها حصرا لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة
مناخ. وهو يوفر التمويل )القروض والمنح( للبرامج المتوائمة مع استراتيجيات التنمية للبلدان، تتيف مع ال

 .ويولد المعرفة والمشورة السياساتية الضرورية لمساعدتها ف: الحد من الفقر ف: المناطق الريفية

ف: إنشاء منتديات متعددة أصحاب المصلحة مقرها روما  مهيمنادورا  الثالث وتالة من الوتاالتعبت تل ل -6
، لجنة األمن الغذائ: العالم:أيضا. وعلى سبيل المثال، تستضيف منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

جدول األعمال العالم: ، و يةنظام المعلومات المتعلقة باألسواق الزراع، و المنتدى العالم: للبحوث الزراعيةو 
للثروة الحيوانية 

الشراتة ، و المستدامة
العالمية لتغير المناخ، 

 ،مصايد األسماكو 
. وتربية األحياء المائية

ويستضيف الصندوق 
الدول: للتنمية الزراعية 
االئتالف الدول: 
، المعن: باألراض:

منتدى الشعوب و 
مرفق و  ،األصلية

مساعدة الشعوب 
به،  المتصل األصلية

ومنتدى المزارعين، 
األغذية  برنامج ، يستضيف. وف: مجال التغذيةمرفق تمويل التحويالتإدارة المخاطر الزراعية، و  تدىمنو 

، وتلعب الوتاالت الثالث دورا رئيسيا ف: شبتات محددة مثل شراتة للقضاء على الجوع بين األطفالالعالم: 
. وتعزز شبتة الشرتاء والجهات الفاعلة هذه الدائمة للتغذية دةاألمم المتح لجنةحرتة توسيع نطاق التغذية، و 

 مركز األمم المتحدة لألغذية والزراعة

   م  ا   ي   ال  ا  

ل    المتح  

ال      ال  ل 

   ا   ا   ي  ال الم ل ت م   ال  ا    

المساعدة التقنية  األدوات 
المعيارية  

استقطا  الت ييد السياسات

المساعدة ال ذا ية الطار ة  
شبكات األمان  ا غاثة

االستثمارات  السياسات  
المعرفة

 الشراكات / الشبكات
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ف:  المنظمة الدولية للتنوع البيولوج:األغذية والزراعة، تما هو األمر بالنسبة لوجود شؤون مرتز  حجة
 .الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدوليةروما، وه: مرتز أبحاث وعضو ف: 

المنتدى العالم: للمانحين من أجل التنمية يشارك الصندوق ف: تما هو الحال بالنسبة للوتالتين األخرتين،  -7
الفريق العامل ، و للمصرف اإلنمائ: المتعدد األطرافالتابعة  بفعالية المعونة، والمجموعة المعنية الريفية

شبتة التأمين ، و تعميم الخدمات الماليةالشراتة العالمية لو التابع لمجموعة العشرين،  المعن: بالتنمية
، التابعة لألمم المتحدة الشبتة المشترتة بين الوتاالت المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، و الصغري

منظمة التعاون والتنمية ف: الميدان  –الشبتة المعنية بالشؤون الجنسانية )التابعة للجنة المساعدة اإلنمائية و 
للمشارتة ف:  وسيلةموفرا  –وقد تان برنامج المنح ف: الصندوق حاسما ف: هذا المجال  .لخ، إاالقتصادي(

، والجهات الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية تقديم الدعم المباشر لشبتات الشرتاء مثل مراتز
خ. ومؤخرا، أصبح ، إلمراتز البحوث، ومنظمات المزارعين اإلقليمية، و تعميم الخدمات الماليةالفاعلة ف: 

تعزيز الشراتات الت: تشرك القطاع الخاص ميزة قوية ف: برنامج عمل الصندوق من خالل إدراج آليات 
ستخدم األموال العامة من ف: حافظة القروض، والت: ت   الشراتات بين المنتجين والقطاعين العام والخاص

صدرها مت: السل التوريد الغذائية الموارد الخاصة دعما لسال 3خاللها بشتل تحفيزي من أجل "حشد"
  ن أصحاب الحيازات الصغيرة.المزارعو 

لشرتاء الذين يحتمل أن يتونوا ل أهمية تبيرةيول: الصندوق قد ، ومن حيث الحوافز التشغيلية للتعاون -8
المؤسسات مهتمين بتقديم تمويل مشترك لمشروعاته االستثمارية. وغالبا ما يستمد هذا التمويل المشترك من 

صندوق (، و صندوق األوبك للتنمية الدوليةالمالية الدولية األخرى )البنك الدول:، والمصارف اإلقليمية، و 
توجد مقارها ف: ، والصناديق المناخية، والموارد المحلية، أتثر منه من الوتاالت األخرى الت: البيئة العالمية

ألغذية العالم: اختيار شرتاء يساعدون شبتته اللوجستية وبالمثل، قد يتون الحافز الرئيس: لبرنامج ا .روما
على العمل بشتل أتثر فاعلية. لذا فقد يتون لبرنامج  -وتوريد وتوزيع األغذية األساسية على نطاق واسع  –

منظمة األمم المتحدة ، و مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئيناألغذية العالم: حافز أقوى للتعاون مع 
. وبالمقابل، فإن ، ومع شرتات وتجار األغذيةتتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةم، و للطفولة

االهتمام الرئيس: لمنظمة األغذية والزراعة قد يتون ف: تسخير معرفتها وخبرتها لدعم المشاورات العالمية 
 والسياساتية. معياريةالحول المفاوضات 

تعمل بنجاح خارج محيط الوتاالت الثالث. وهذا يمثل أصال  تل وتالة استراتيجيات شراتة طورتوهتذا  -9
على غرار إضافيا لتل وتالة ف: استقطاب المعرفة والتمويل من جهات فاعلة أخرى تعمل ف: نفس الحقل 

ة عو وفر مجميو ". تما يمتن أن يمثل أيضا مساهمة ثمينة للميزة النسبية لتل وتالة، محوريمرتز الالنموذج "
 أتبر بتثير، ومجاالت للتتامل والتآزر يمتن للوتاالت األخرى البناء عليها.خبرات ال من

 التحديات -ثالثا
لتعزيز أوجه التآزر، قامت  ةولوياأللزيادة التعاون وتحديد مجاالت  ات هيئاتها الرئاسيةداءاستجابة لن -11

ت الت: توجد مقارها توجيهات التعاون بين الوتاال بصياغة 5112الوتاالت الثالث بشتل مشترك ف: عام 
                                                      

3
، وهذا مبدأ اقتصادي يفيد بأن االستثمار الخاص يزيد مع زيادة اإلنفاق الحتوم:. والسبب ف: ذلك أن اإلنفاق الحتوم: يزيد من الطلب على السلع  

 (InvestorWords.com) قطاع الخاص على مصادر مخرجات جديدة مثل المصانع."بدوره يزيد طلب ال
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لتحقيق انتشار أوسع وأثر  5155. وقام الصندوق بإعداد استراتيجية الشراتة الخاصة به ف: عام ف: روما
وف: حين توفر هذه األمور إطارا صالحا للعمل معا، ما يزال التعاون يعان: ف: الواقع من االفتقار أتبر. 

" ف: توجد مقارها ف: روما"التعاون بين الوتاالت الت:  هإلى تعريف أتثر تباينا وتنظيما وتشغيال لما يعني
، واضحة متافآت الحقيقة. وتنتيجة لذلك، تان التعاون انتهازيا ف: اختياره لنقاط الدخول المهمة الت: تحمل

 أثبتت أنها  مخصصة وغير فعالة.بعض الحاالت األخرى الت: أيضا  ه اختارولتن

من الطبيعة توجد مقارها ف: روما التعاون بين الوتاالت الت:  وقد عانت نداءات أعضائنا للمزيد من -11
من غير تحليل مناسب إليجابيات وسلبيات التعاون ف: حقول محددة ولهياتل  –العرضية للطلبات المقدمة 

الحوافز، والميزات النسبية، وتتاليف المعامالت. وينبغ: تقدير التعاون على أساس التتاليف والفوائد والقيمة 
عاون عندما ويحدث الت للنماذج واألدوات المتنوعة إضافتها للعمليات المشترتة لصالح عمالئنا.الت: يمتن 

وليس بموجب  –منخفضة، والفوائد المتبادلة واضحة  معامالتتتون حوافز الموظفين متوائمة، وتتاليف ال
مرسوم. وتنتيجة لذلك، يجب عدم اعتبار العمل المشترك دائما تضرورة أو حتى تأمر مرغوب فيه. ويجب 

، اعتمادا على متطلبات العمل والمهمات " على أهمية األداء الثالث: )بشتل إفرادي(توحيد األداءأن يبنى "
 .ويجب أال تتون النداءات من أجل التعاون عن غير قصد سببا ف: زيادة التنافس على القيادةالمحددة. 

عرضة بشتل خاص لمخاطر التنافس عندما يتعلق األمر بتعبئة توجد مقارها ف: روما الوتاالت الت:  -12
جهات المانحة هو صفة عامة لدى العديد من المنظمات. وهذا حتم: الموارد. والتنافس على انتباه وموارد ال

، حيث يمتنه أن يحث على النشاط مرغوبا، وقد يتون حتى توجد مقارها ف: روماحتى بين الوتاالت الت: 
لتحقيق االستقرار لبرنامج عملها وميزانيتها  بشتل صحيح غير أن المؤسسات قد تجد، وه: تسعىواالبتتار. 
مجزأة أو تعبئة الموارد عملية  تقوض إذا تانت  بموظفيها للقيام بمهمتها األساسية، أن جهودها  واالحتفاظ

بها للغاية. ويصدق ذلك بشتل خاص عندما تتم تعبئة األموال على أساس مخصوص، من  يصعب التنبؤ
   ات محددة     خالل تقديم الجهات المانحة لتمويل تتميل: ومن خارج الميزانية مخصص لمشروعات أو مبادر 

( 5إلى نوعين من الحوافز الخاطئة: )هذا ليست بالضرورة ضمن نطاق الميزة النسبية للوتالة. وقد يؤدي 
المهمة للحصول على أموال الجهات المانحة، أو االستجابة لطلبات غير منسقة من قبل البلدان  عيتوس

الجهود التعاونية بدال من البناء على  قوضيو وسع المساحة المتداخلة ي للتوتر، حيث أنه رمصد هوالعمالء 
( عن طريق تخصيص األموال لوتالة واحدة فقط )غالبا من أجل التسهيالت اإلدارية(، 5نقاط القوة الفردية؛ )

يتم ترتيز الدور القيادي، بحتم الواقع، ف: تلك الوتالة، وهذا ليس بالضرورة أتثر الطرق تفاءة لتنفيذ 
 .ف: حال وجود ترتيبات تشغيلية مختلفة جداالمبادرات المشترتة، 

إلى المزيد من التوضيح إذا تان له أن توجد مقارها ف: روما سيحتاج معنى التعاون بين الوتاالت الت:  -13
يعمل لفائدة الدول األعضاء والمستفيدين المستهدفين. وبالنظر إلى الرسم البيان: للدوائر المتداخلة الت: تمثل 

لشتل(، يبدو أن اهتماما زائدا قد أعط: للتعاون من خالل المجاالت المتداخلة بدال من الوتاالت الثالث )ا
المجاالت الت: تتدخل فيها تل وتالة بمفردها من خالل أدواتها المحددة، وحيث قد تتون النهج المتتاملة 

باتجاه ترتيز  المنسقة أتثر قيمة من المشاريع المشترتة. وتنتيجة لذلك، فإن معنى "التعاون" قد يدفع
 .المهمة عيتوسوتخصص أتبر بدال من التوجه نحو التداخل و 
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  الفرص -رابعا
 عفوية، فردية دوافع نتيجة منها العديد جاء ملموسة، فوائد أظهرت الت: للتعاون الجيدة األمثلة من عدد هناك -14

من  األنواع هذه أن حين ف:و . رسمية اتفاقات خالل من أوالقمة  على مستوىبشأنها  راقر اتخاذ  من بدال
 ف: توفر قد فإنها فرص، ونوافذ فردية بفعل استباقية الغالب ف: مدفوعة تتون قد المخصصة مبادراتال

 لىقاصرا إ عنها اإلبالغ توني أن ويمتن. حقيقية حاجة تعتس أنها حيث التعاون، إمتانات أفضل الواقع
 المفيد من يتون قد تنظيما، أتثر تعاون إمتانية ريدتقوعند . لمقرل بالنسبة وضوحا أقلأن تتون و  حد تبير

 . (مؤسسيةوال ةوالقطري ةالعالمي) المستويات مختلف على بالفعل بنجاح يعمل ما على لبناءا

 المستوى العالمي واستقطا  الت ييد -لفأ
 ،السياسات حوار ف: العالم: المستوى على تبيرة معا الت: توجد مقارها ف: روما الوتاالت عمل نتائج تانت -15

 األمثلة بين ومن. المتحدة األمم محافل ف: وصصعلى وجه الخو  – ستقطاب التأييدوا ت،واالتصاال
  :نذتر أن نايمتن ،تعددةالم

 بشأن المتعددين المصلحة أصحاب بين لالتفاقات هامة وسيلةالعالم:  الغذائ: األمن لجنة وفرت (أ )
 األراض:، لحيازة المسؤول التسيير بشأن الطوعية التوجيهية المبادئ مثل رئيسية موضوعات

ف: النظم  المسؤول االستثمار مبادئ أو الوطن: الغذائ: األمن سياق ف: والغابات األسماك، ومصايد
منظمة  مع باالشتراك ،العالم: الغذائ: األمن لجنة أمانة الصندوق ويدعم. والغذائية الزراعية

 لها التابعة االستشارية المجموعة ف: المشارتة خالل من ،العالم:األغذية والزراعة وبرنامج األغذية 
 .محددة عمل مساراتف: 

 عام بعد ما أعمال جدولل مؤخرا،بشأن التنمية المستدامة، و  02استقطاب التأييد دعما لمؤتمر ريو+ (ب )
 المفاوضات ف: اتبير  انفوذ الت: أعطت والمؤشرات األهداف حديدت بشأن المشترتة والمبادرة ،0202

   .والتغذية الغذائ:، واألمن ،الزراعة أهمية بشأن حول أهداف التنمية المستدامة

 وتاالتلوضع ال متينا أساساأيضا  يوفر التنمية أجل من التمويل حولالبحث:" المشترك  العمل" (ج )
 بعد ما أعمال جدول تنفيذ وسائل مناقشة ف: "للغرض مالئمة تتيانات" أفضلف: موقع  الثالث
0202. 

 لمفهوم ملموسة تطبيقات إليجاد جيدة فرصة بشأن القدرة على الصمود الحالية المشترتة المبادرة تقدم (د )
 ،االستيعاب قدراتل اقينستأفضل  تنمية خالل من محددة قطرية سياقات ف: صمودال على القدرة

 .تحولالو  ،التتيفو 

 تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية إطار ف: مناخيا الذتية الزراعة المشترتة الجهودتعزز  (ه )
  .مناخيا الذتية الزراعة أجل من العالم: والتحالف المناخ،

 المؤتمر منذجارية  المرأة وتمتين الجنسين بين لمساواةل الستقطاب التأييد وتاالتلل المشترتة الجهود (و )
 ضد التمييز على لقضاءعلى ا تبيرة جهود تزتر   وقد(. 0992 بتين) بالمرأة المعن: الرابع العالم:
 الغذائ: واألمن ،:ضااألر  لىإ صولوالو  الريفية، والعمالة لأللفية، اإلنمائية واألهداف الريفية، المرأة
  .ويوالتغذ
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 التقدم ميقي الذي العالم، ف: الغذائ: األمن انعدام حالة عن التقرير ورعاية إعدادف:  وتاالتتشارك ال (ز )
 ونحن به القيام يتعين يزال ما ويعتس الجوع،بشأن  دوليا المحددة األهداف تحقيق نحو المحرز
 .0202 عام بعد ما المستدامة لتنميةل ةالجديد الخطة إلى ننتقل

 عدادإل نسبيا المرتفعة تتاليفال من الرغم على للتعاون، جيدة افرص يوفر العالم: أن استقطاب التأييد يبدو -16
أن  حدة على وتالة لتل يمتنتان  ظهورا أتبر مماو  انفوذ وفريهو و . مشترتةال واألحداث ياناتلبوا ورقاتال
 وعالوة. وتالة لتل :اتالسياس الجدل ةتغذي أو محددة لمبادرات الدول: الدعم استقطاب هويمتن ،عليه حصلت

 غير أو وقائ:ال للسلوك عرضة أقل تونت قدف المحك، علىمباشرة  ليست الموارد تعبئةبما أن و  ذلك، على
أن  وتاالتلل يمتن التنمية، أجل من التمويل ومناقشات، 0202 بعد ما سياق ف:و . لمنافسةل أو ،متعاونال

 ومنظمة ،المتحدة األمم وتاالتمن  متخصصة ووتالة ،دولية مالية مؤسسة ميزات بين جمعي" اتفاقا" تقدم
تحقيق الهدف الثان: من أهداف التنمية ل رائد وقع، بطريقة فريدة، ف: مالثالث يضع الوتاالتو  ،ةطارئ إغاثة

 المستدامة.  

: ذلك شمل وقد. األخيرة السنوات ف: الثالث تالوتاالبين  تبير تعاون هناك تان االتصاالت، صعيد على -17
 االحتفال مثل تبرى، مناسبات مع زامنبالت الريفية والتنمية الزراعة قضايا إلى االنتباه للفت المشترتة الجهود
 أحداثو  مبادرات حول المنسقة والرسائل التوعيةو  العالم:؛ األغذية وأسبوع العالم: األغذية بيوم السنوي

 ؛الجوع على القضاء تحديو  ،العالم ف: الغذائ: األمن انعدام حالة ذلك ف: بما عالمية رئيسية، منتجاتو 
 منظمةالت: تتقاسمها مشترتة ال رضيةاأل على الضوء تسليط إلى تهدف محددة لمنتجات والترويج التنميةو 

التوتب  مثل العالم:، األغذية وبرنامج الدول: للتنمية الزراعية، والصندوق لألمم المتحدة، والزراعة األغذية
 ف: والمشارتة ف: إنتاجه؛ الثالث الوتاالت اإلنترنت شارتت شبتة على تلفزيون: مسلسل وهو ،الجائع

 مثل األعضاء، الدول قبل من الميدانية لزياراتا دعمو  الوتاالت،لتل من  االجتماعية اإلعالمية الحمالت
   .وتاالتلل منتظم بشتل المتحدة الواليات بعثة تنظمها الت: اإلعالمية الجوالت

 أهداف فالوتاالت الثالث لديها: التحديات من تخلو ال االتصاالت صعيد على اإلنجازات غير أن -18
 موحد نهج أو ،منتج أو ،رسالة على االتفاقفإن  وبالتال:. االتصاالتف: مجال  متنوعة وأساليب واحتياجات

 تفرد هو الرسائلمجال توجيه  ف: لصندوقل يصلح ماو . صعبا يتون ما غالبا لالستقطاب العالم: ادعم
 مزايا هناك أن حين ف:و . دولية مالية ومؤسسة المتحدة األمم وتاالت توتالة من ةثنائيال وطبيعته مهمته،

جهود إال أنه تلما تضافرت  ،تالاصلالت مختارة فرصمن أجل  القوى توحيد ف: األحيان بعض ف:
 بشتل عام.  هويتها خصوصيةمخاطر إضعاف  تزادتلما  ،تاالتصاال ف: مجال الثالث الوتاالت

إلى نظرا  المتحدة، األمم محافل ف: الثالث للوتاالت مشترك نهج من األحيان من تثير ف:الصندوق  يستفيد -19
األغذية  وبرنامج األغذية والزراعة منظمة مع - هتطلق عليما  غالبا األعضاء والدول المتحدة األمم بقية أن

 مثل - األخرى الدولية الحتومية المحافل ف: تذلك ليس الحال ولتن. "األغذية وتاالت" اسم - العالم:
 لمنظمة التابعة اإلنمائية المساعدة لجنةو  اإلقليمية، والمنتديات ،الثمانية ومجموعة ،مجموعة العشرين

 العالم: المنتدىو  فعال، إنمائ: تعاون أجل من العالمية والشراتة ،االقتصادي الميدان ف: والتنمية التعاون
 مع تمشيا وذلك العالم:، الصعيد على االنخراط ف: متباينة اهجن   الصندوق يطور حيث - الخ ،للمانحين

 . دولية مالية تمؤسسة هدور 
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  المستوى القطري -باء

 التشغيلية، والعمليات ،التنظيمية الثقافات ف: الثالث الوتاالت عمل أدواتو  نماذج ف: الفاتتخاال تنعتس -21
 مما الوطنية، الحتومات مع تماما مختلفة عالقات لها الثالث الوتاالتف. المتباينة ةوالميزن البرنامج ودورات
 وظائف دعمي والصندوق. االستراتيجية واألولويات ،التنسيق وآليات ،الوتاالت بين التشاور فعالية على يؤثر

طار عمله نموذج بسبب ولتن. المتحدة لألمم المقيم المنسق وبرامج  أولوية الصندوق عط:ي ،فيه المساءلة وا 
 تلك أو اإلنمائية للمساعدة المتحدة األمم إطارمنها لعملية  القطرية االستراتيجية الفرص برنامج عمليةل أعلى

 اجتماعات ف: المشارتةو . الزراعة قطاع ف: األخرى المانحة الجهات بين التنسيق عاتو جمملالتابعة 
 مقابل تتاليفوال بد من تقدير ال. طويال وقتا تستغرق ولتن مفيدة تتون أن يمتن المتحدة ألممل التنسيق
لمنظمة األغذية  بتثير تبراأل متاتبال مع بالمقارنة لحضور الصندوق القطري المحدود نظرا الفوائد،

ويجب أن  القطري، المستوى على الفعال التعاون عم يصطدم هذا تلو . والزراعة وبرنامج األغذية العالم:
  .األولويات وتحديد التخطيط االعتبار عند ف: ؤخذي

بشتل مباشر من خالل موارد  اتعو المشر منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالم: تنفذ ما عادة  -21
صغر األ ة منحهفظاباستثناء حو ، صندوقف: حالة الأما الرسوم ف: هذا الدور.  جن:توغالبا ما  ،المنح

دور أتبر بتثير ف:  ايتون لهالت: و  اتموارد للحتومات الوطنية المسؤولة عن تنفيذ المشروعال قرضت  نسبيا، 
قيد أو ي  قد  معنيةبرامج قطرية دم ف: وضع نهج تعاونية من خالل التقفإن تحديد أولويات التدخل. وبالتال: 

التعاون الثنائ:  ف: هذا الصدد، قد يتون تحقيقو ( الحتومات الوطنية. موافقة )أو عدم موافقةبعزز ي  
بين جميع تحقيق التعاون ( أسهل من منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالم: )خصوصا فيما بين

 الثالث. الوتاالت

يتطلب تحديد الفرص للتنسيق على المستوى القطري تحليال أتثر تفصيال ويمتن تيسيره عن طريق األمور  -22
 التالية:

تسمح بتبادل المعلومات بشأن التداخل الجغراف:، والمواضيع ذات االهتمام  "عملية رسم خرائط" (أ )
ومواءمة األهداف، وفهم واضح للفوائد المشترك، واالحتياجات المشترتة، ومجاالت محددة للتعاون، 

  الت: ستجلبها األنشطة المشترتة.

فهم الحقائق التشغيلية، واألطر الزمنية البرمجية، وقيود التمويل، ومساءلة الموظفين، ومواءمة   (ب )
وأدواتها المختلفة )المساعدة الغذائية،  الثالث الحوافز. استقطاب الميزات النسبية لتل من الوتاالت

اعدة التقنية، والقروض من أجل االستثمار(، والحضور القطري، والقدرة التشغيلية، واالنخراط والمس
 ف: السياسات. وقد يتون احتمال إشراك شرتاء إضافيين حافزا إضافيا. 

شاء نوا  تزام مدراء البرامج القطرية ف: الصندوق )ونظرائهم ف: الوتاالت األخرى( أمر ضروري. لا (ج )
القطري بين مؤسسات لها مهام وطرائق تشغيل مختلفة مهمة صعبة وتستغرق  شراتات على المستوى

بالقيام بدور نشط ف: تتوين فرق تعاونية تعمل بفعالية عبر  لتزام مدراء البرامج القطريةاو  وقتا طويال.
حدود المنظمات تتطلب استثمارا مستمرا. تما تتطلب من تل شريك بذل جهد لفهم الطرائق التشغيلية 

 ر وتقدير تتاليف وفوائد التعاون. تما أن التقارب واالستباقية داخل الفريق تلعب أدوارا حاسمة.لآلخ
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بدأ مبترا تان أفضل. وف: الحالة المثالية، ينبغ: تقدير المبادرات المشترتة التخطيط هام، وتلما  (د )
لمبادئ وتوقعات  وأخذ قرارات بشأنها منذ البداية حتى تشعر الوتاالت ذات الصلة بالملتية التاملة

التصميم. وبرامج الفرص االستراتيجية القطرية والمذترات المفاهيمية ه: نقاط الدخول الصحيحة 
االختصاصات، والجداول الزمنية، والبعثات،  توضيحلوضع استراتيجيات ونهج مشترتة، ول

 وتاالتال رعاية تسب محاولةو والمخرجات. وينطبق هذا على تل من المبادرات العالمية والقطرية. 
 لفرص الثالثة الشعارات عن لإلعالن توسيلة - قبل من قائمة مذترات مفاهيمية بشأن خرىاأل

  .المطلوب االلتزام ومستوى المتوقعة النتائج بالضرورة تعط: ال - من المانحين أفضل تسويق

 لصندوقلبالنسبة  هامة وسيلة األغذية والزراعة لمنظمة التابع االستثمار مرتز مع التعاون سيبقى (ه )
. عليها واإلشراف اتعو المشر  إعدادللمنظمة ف:  نيةتقال والمساعدة ةيالمعرف دار المو  من الستفادةل
عدادو  ها الصندوق طلبت: يال الخدمات وحجم لطبيعة أول: ريدتق إجراء مع السنوية، العمل خطط ا 

 تفاءة أتثربشتل  مقدما والتخطيط تخصيصال هيمتن أن المرتز يتفل أن شأنه من لمرتز،ا من
 .للصندوق المتخصصة هخدمات توفيرل

غير محدود. ال حضوره القطريالمستوى القطري لفترة طويلة، وذلك بسبب  تدياتبعيدا عن من صندوقتان ال -23
اآلن أتثر  صندوق، أصبح نموذج عمل الطريقها إلى الوجودف:  أخرى 02و اقطري بامتت 02 أنه مع وجود

 قطريةف: مشاريع  الثالث وتاالتاللتعاون بين لالذي يفتح فرصا جديدة األمر على الجانب القطري،  از يترت
ت خبراال حضورو يمتن فيها للقدرات التقنية زال هناك العديد من الحاالت الت: وما ي. ءالعمال محددة يوجهها

لمواد ل توريدهو امج األغذية العالم: لبرنلوجستية الشبتة لل، و يدانف: الم التابعة لمنظمة األغذية والزراعة
مقابل، الف: و . الصندوق دعمهايالغذائية األساسية على نطاق واسع، أن تعزز بشتل تبير التدخالت الت: 

بناء على تأثير من الصندوق الاالستثمارية الممولة  اتعو لمشر يمتن فيها لهناك العديد من الحاالت الت: 
الحقلية( أو  لمزارعينامدارس نهج المبتترة )تما ف: حالة ال توسيع نطاقمنظمة األغذية والزراعة و سياسات 

عمليات توريد تيحها تالت: السوق  دعم منظمات المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة ف: اغتنام فرص
 . برنامج األغذية العالم:

على المستوى  الثالث بين الوتاالت ظهر عدد من المبادرات القائمة التحديات والفرص المتاحة للتعاوني -24
 برنامجو  ؛منظمة األغذية والزراعةل التابع االستثمار مرتز :ذيلف: ال لها جزمو وصف الت: يرد القطري و 

والحد  يةغذاأل قداف بشأنالعالمية المشترتة المبادرة و التابع لبرنامج األغذية العالم:؛  التقدم أجل من الشراء
 سبل برنامجو  المشترك بين الصندوق وبرنامج األغذية العالم:؛ مرفق إدارة مخاطر الطقسو ؛ هدرال من

 التميز برنامج الحائز على جائزةالو  ؛تينيا ف: المناخ تغير وجه ف: الصمود على القادرة الزراعية العيش
المخاطر  ريدتقوروابط ف: موزامبيق؛  من األهداف اإلنمائية لأللفية (يم)ج0 الهدفالتقدم نحو  عجيلت

التابع لبرنامج األغذية ( FoodSECuRE) تغير المناخل قاوماألمن الغذائ: الممرفق بين  :والتمويل المناخ
 التقدم نحو؛ وتسريع التابع للصندوق الحيازات الصغيرة أصحاب زراعةالتأقلم لصالح وبرنامج  ،العالم:

 والحوافزالمبادرات تنتيجة اللتقاء الروح االستباقية التمتين االقتصادي للمرأة الريفية. وقد ولدت بعض هذه 
 أتثر تنظيما. بشتل إمتانية تترارها ر يدتعلم من هذه التجارب لتقال الموظفين. وسيتون من المفيد لدى
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 المعرفة المواضيعية -جيم

ترتة مع منشورات مشتظهر أحيانا ف: تخضع لمشاورات منتظمة و الت: هناك العديد من القضايا المواضيعية  -25
والتمويل ، ةاتيقضايا السياسال، مثل األغذية والزراعة مع منظمة ال سيما، و الثالث الوتاالتف:  ءنظراال

والثروة  ،وخسائر ما بعد الحصاد، واألسواق، وحيازة األراض: انية،الجنسالقضايا و ، ونظم البذور ،الريف:
 وتوجه :هذا التعاون ترتيز معرفلو  إلخ. والشعوب األصلية، ،والتغذية ،والمياه ،السمتيةالثروة و  ،الحيوانية
إذ قضايا المساواة بين الجنسين.  ذلك على حد سواء. ومن األمثلة على على المستوى القطريتشغيل: 
وتنسيق األنشطة  ،من الوتاالت الثالث بانتظام لتبادل المعلومات ةيانالجنس المختصة بالقضايا الفرقتجتمع 

 وتاالتتنظم البمناسبة اليوم العالم: للمرأة، على سبيل المثال، و عداد خطط عمل مشترتة. وا   ،المشترتة
المعيارية  لألدواتخرى األوتاالت ال. مثال آخر هو استخدام تهاستضافعلى  تتناوب امشترت احتفاال الثالث
 األغذية بمنظمة الخاصة( EX-ACT) التربون زنتوا قياس أداة ، مثلاألغذية والزراعة تها منظمةطور الت: 

دعومة من االستثمارات الم ف:التربون  توازنداة لقياس األ الصندوق تلك ، استخدم0200ف: عام و . والزراعة
خرين لتعزيز اآلشرتاء ال، وتقاسم النتائج مع قبل برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 الزراعية المخاطر إدارة تدىمن تان وقد الدفيئة من الزراعة.ت انبعاثات غازا بشأنقاعدة المعرفة المشترتة 
بلدان الوتاالت األخرى ف: بناء نهج منسقة ف: تسع  مع تواصلللأيضا  فرصة جيدة ي يقوده الصندوقالذ

 تدخل.  يجري فيها

أيضا دور أساس: ف: تطوير وتحديد االبتتارات  األغذية والزراعة لمنظمة الت: يقدمها الصندوق لمنحل تان -26
وتوليد المعرفة  ية،عمليات السياساتال، ودعم من قبل الصندوقالتتنولوجية، وبناء قدرات المجموعة المستهدفة 

والمعهد الدول: األغذية والزراعة مجاالت مواضيعية. ومن األمثلة الحديثة على التعاون مع منظمة  عدةف: 
 دعمالممارسات الجيدة، و  لتعزيزالزراعة التعاقدية،  نالخاص بشأن وضع دليل قانون: علتوحيد القانون 

تشمل أمثلة مشابهة: بناء القدرات من أجل اإلدماج و  تمتينية بين المزارعين والمشترين. تطوير بيئات تعاقدية
قدرات اللتعزيز  االستثمار مرتز؛ والبرنامج التعاون: مع هدروالحد من ال يةغذقد األافمبادرة ؛ و المال:
 )انظر الذيل(. ف: األوضاع الهشة اتعو تنفيذ المشر على  الوطنية

 مؤسسيالمستوى ال -دال

دارة الموارد البشرية. الضح او  مؤسس:مستوى الالتان التعاون على لقد  -27 فوائد ف: مجاالت الخدمات اإلدارية وا 
التتاليف، لحد من ل عماللخدمات وعمليات األقدما وتعزيزه من حيث تنسيق وترشيد ا ذايمتن المض: بهو 

التابعة  المؤسسات بينلتنسيق المشترتة للجنة الحددت وقد وزيادة التفاءة.  ،واالستفادة من الخبرات المتوفرة
التفاوض و ر، افرص تعاون ف: الشراء المشترك للسلع والخدمات لتلبية احتياجات المق الثالث للوتاالت
الخدمات واللوازم الطبية، والمرافق العامة. و واإلقامة ف: الفنادق،  سفر جواال بطاقاتبشأن أسعار المشترك 

دارة  ،تخضيرال مبادراتو ر، االمقوف:  الميدان:التدريب األمن:  إمتانيات تنسيقتما يجري استتشاف  وا 
 ف: مجال ت رئيسيةاستحقاقات الموظفين. وقد تم اتخاذ مبادرا مقاييسالموارد البشرية، بما ف: ذلك توحيد 

الموارد البشرية من حيث تجميع الموظفين المؤقتين، ومواءمة معايير اختبار المرشحين لشغل وظائف 
وظائف لغرض ملء ال ينوتصنيف جميع موظف: الخدمات العامة تمرشحين داخلي ،العامة اتالخدم

أتثر تنظيما وتناوب  الشاغرة،الموظفين الفنيين  لوظائفمعاملة مماثلة ف: . ويجري النظر أيضا ةشاغر ال
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التحديات ف: هذا المجال ه: أتبر  أن ، على الرغم منالوتاالتبين ما للموظفين الفنيين  از يحفتأفضل و 
 مستوى الخدمات العامة.  علىعليه  ه:مما 

يحدد المبادئ  ياتفاق إطار  على الصندوق ومنظمة األغذية والزراعةوقع  ،0202فبراير/شباط  02ف:  -28
الدعم اللوجست: واإلداري  باإلضافة إلى، من قبل المنظمة العامة المتعلقة بتوفير مساحات متتبيةوالشروط 

 مساحاتأيضا ف: توفير الاألغذية العالم: إيجابيا برنامج  تما تانف: إنشاء المتاتب القطرية.  صندوقلل
 ةيتم استضافو . فيها شاء متتبإنبصندوق يقوم الف: بعض البلدان الت:  صندوقوالخدمات المتتبية لل
 ،مصرو بوروندي، و ف: بوليفيا،  األغذية والزراعة حاليا من قبل منظمةللصندوق المتاتب القطرية 

 ،ف: بنغالديشاألغذية العالم: برنامج من قبل و  ،وسيراليون ،ورواندا ،وباتستان ،وموزامبيق ،ومدغشقر
 اتمستوى الخدمعلى تم التوقيع على اتفاقات وقد وزامبيا.  ،وسري النتا ،والنيجر ،ونيبال ،والهند ،والصين

نية واإلدارية الت: لتقذات الصلة، والت: تغط: القضايا ا تمع الوتاالعليها أو سيتم إضفاء صفة رسمية 
. يفيةوظقدرتها الوتعزيز لمتاتب القطرية للصندوق، ل ؤسسيةخدمات الملالفعال ل التقديمتهدف إلى ضمان 

من قبل والصندوق  األغذية والزراعة لمنظمةمشترتة  يةمجان لى ذلك، فقد تم تخصيص متاتبوباإلضافة إ
ترتيبات استضافة ف: حد ذاتها، يجري تقاسم تتاليف تشغيل المتتب  مع أن تلك ليست. و غانا حتومة

 . بالتناسب حسب الحصص

المجلس التنفيذي على سياسة بعد موافقة  -متاتب قطرية جديدة  02 ف: إنشاءالصندوق ع و شر ومع  -29
 ف: صندوقال من المتوقع أن يدخل - 0200ف: يناير/تانون الثان: المنقحة واستراتيجية الحضور القطري 

 األغذية العالم: برنامجاألغذية والزراعة و/أو  منظمةات مع مستوى الخدمعلى  )اتفاقيات( إضافية اتفاقية
ف: مجاالت مثل الثالث وتاالت اللتال: زيادة مستوى التعاون بين سنوات القادمة، وباسنتين أو الثالث ف: ال

 ،اإلدارة العامة، والموارد البشرية، ودعم تتنولوجيا المعلوماتو األمن الميدان:، والتدريب األمن: الميدان:، 
يث تعرض للتهديدات األمنية الشديدة، حالت: تأيضا بالنسبة للبلدان  يصدقواالمتيازات والحصانات. وهذا 

األغذية  منظمةبشراف الخاصة واإل توريد،وال ،يةئتمانيستفيد من أنظمة اإلدارة اال للصندوق أنيمتن 
ات عو مشر ف: الثروة الحيوانية  تقوم المنظمة بتنفيذ متون)ف: أفغانستان،  األغذية العالم: برنامجوالزراعة/
 (. الصندوق

المتعلقة وتاالت بانتظام لمناقشة المسائل المدراء خدمات تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف:  جتمعي -31
الوصول المشترك إلى مواقع اإلنترانت، و تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مثل ربط المواقع اإللتترونية، ب

ت البيانات متعدد الوتاالت تصاالالوتنسيق مرافق تتنولوجيا المعلومات ف: حاالت الطوارئ، ووضع إطار 
الخدمات اإلدارية بانتظام لمناقشة يجتمع مدراء معدات تتنولوجيا المعلومات. وبالمثل،  قاسم، وتميدانلل

دارة المرافق والخدمات  توريدوال ،ا ف: مجاالت إدارة السفرأساسواالتفاق على مبادرات مشترتة،  المشترك، وا 
 ذات الصلة. 

 مراجعةالداخل: ف: عدد من المبادرات التعاونية الت: تهدف إلى زيادة التفاءة: ال شرافانخرطت خدمات اإل -31
 شراف الخاصةمشترتة ألحداث اإلالستضافة واالالموظفين،  انتدابو  ،(توريدلألنشطة المشترتة )ال ةالمشترت

 سات المالية الدوليةألمم المتحدة/المؤسف: ا ةالداخلي مراجعةاألمم المتحدة )مثل االجتماع السنوي لرؤساء الب
 حديدتوال، المشترتةمراجعة الحسابات و التحقيق  يمشترتة لقوائم مستشار الدارة اإل(، واإلعالن و 0202لعام 
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، المراجعةن: لطلبات تقديم مقترحات التفاقات إطارية مع شرتات تقوالتقييم ال ،مشترك لالختصاصاتال
 والتحقيق.  ،مراجعةوال إلشراف،وتدريب الموظفين، وتنسيق األحداث من قبل رؤساء ا

مشترك  على بيان نوايا تجهودا نشطة لتعزيز التعاون ف: أنشطة التقييم، ووقع الثالث الوتاالت وقد بذلت -32
أنشطة مشترتة أو يجري التخطيط  ةعدب لقياملهذا الغرض. وف: هذا السياق، تم ا 0202ف: أبريل/نيسان 

تقييم  ةعلى إتمام توليف األغذية والزراعة منظمةف: الصندوق و  يممتاتب التقيتوشك لها. على سبيل المثال، 
قابلية  ديرحول تق 0202ف: نوفمبر/تشرين الثان: نية تقالتنمية الرعوية. ومن المقرر عقد ندوة  بشأنمشترك 

(. ومن األمثلة 0202 )ف: إطار السنة الدولية للتقييممن أهداف التنمية المستدامة تقييم الهدف الثان: 
(، إلخ.ج، ائالنت "حصاد"و، المنظور الجنسان:األخرى تنظيم دورات تدريبية مشترتة حول منهجية التقييم )

 .لخإ، ودعم عمليات التوظيف، رئيسيةلتقييمات اللاألقران  اتاستعراضو المعرفة،  قاسموت

 قدما مضيال -خامسا

شؤون األغذية  حزمة مرتزفإن طورة، هيتل التنمية المت ةجديدال أهداف التنمية المستدامةشتل ت اوبينم -33
 الفقر على بالقضاء يتعلق فيما بالقيادة للمطالبة أتبر جاذبية لها يتون أن يحتملوالزراعة الموجود ف: روما 

عادة  ا أفضل،فهم هذا . ومع ذلك، قد يتطلبوالتغذية الغذائ:، واألمن المستدامة، والزراعة الريف:،  إعدادوا 
، مع زيادة الترتيز على المزايا النسبية والنهج الثالث بين الوتاالتتعاون الرئيسية ال اتسمات ونطاق

 التتميلية.

  نطاق مكاس  الكفاءة وتعزيز األثر: -34

، نطاق تعزيز التعاون واسع وجار بالفعل إلى حد ما، على الرغم على المستوى القطري التش يلي (أ )
ف: حدود نماذج العمل القائمة م ما يمتن تحقيقه من أنه ال يتم اإلبالغ عنه بشتل تاف. وسيتون فه

أمرا رئيسيا. ويجب تقدير ومواءمة الفرص والحوافز على مستوى البرامج القطرية بالنظر إلى القدرة 
 .القطرية والحوار القائم

ر تأثيرا أتبر ف: وف ، مماصعدةتحقق تقدم مهم على عدد من األ  على المستوى العالمي  (ب )
. وسيتمثل التحدي األتبر ف: تنمية روابط مع البرامج القطرية واستقطاب التأييد يةالمفاوضات الدول

باإلضافة إلى ذلك،  قبل أن تتحول االلتزامات الدولية إلى مخرجات من أجل مدراء البرامج القطرية.
قد يتوجب تقدير االتصاالت والرسائل المشترتة بهدف توفير فضاء للنهج المصممة خصيصا 

 وتالة.لخصوصية تل 

 ف: مدفوعاولتن ما زال نطاق تعزيز التعاون والمنشورات تبير،  على مستوى المعرفة المواضيعية   (ج )
الحوافز الفردية، ونظم المساءلة، وقضايا الميزنة أو توافر موارد منح الصندوق، الت:  بفعل الغالب

 تعد شحيحة وتستخدم بشتل متزايد للشراتات االستراتيجية.

تحقق تقدم قوي على مدى السنتين إلى الثالث سنوات الماضية ف:  مؤسسي على المستوى ال  (د )
واإلدارة، ولتن يبدو أن الجهود قد بلغت مستوى ثابتا، حيث الخدمات المؤسسية، والموارد البشرية، 
تشوف المرتبات، وتتنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والموارد أن إنشاء المنتديات والنظم المشترتة )

( قد ال يتون دائما مجديا بالنظر إلى نماذج العمل المتنوعة. وهناك مجاالن من المحتمل أن البشرية
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تحسين ترتيبات تقاسم المتاتب القطرية إلى أمثل حد، وال سيما ( 5يوفرا مساحة الستمرار التعزيز: )
جراء 5متاتب جديدة؛ ) 51بالنظر إلى توسع الصندوق إلى  ترتيبات ( تبادل الموارد البشرية وا 

. وهذه مدعومة بالفعل حاليا األغذية العالم: برنامجاألغذية والزراعة و  مخصوصة مع منظمة
ويمتن تعزيز وتبسيط هذا اإلجراء من خالل وعقود االستشارات.  4،باالتفاقية المشترتة بين الوتاالت

 اتفاقية شاملة لتفعيل الخطوات اإلدارية وتقصير أوقات المعالجة.

إن النقاش مع األعضاء ف: المجلس حول رؤية للتعاون القائم على أساس نموذج مرتز  .دور األعضاء -35
 مجلسروما سيوفر فهما مشترتا لما يترتب عليه التعاون. ويتحمل  وجود ف:مالاألغذية والزراعة شؤون 

ان منظمة األغذية والزراعة والمجلس التنفيذي للصندوق وبرنامج األغذية العالم: مسؤولية خاصة لضم
الخاصة وأنها تعمل بتآزر. ويمتن لطلبات المزيد من التعاون  ألدواتها مهماتها وفقالمنظماتهم تحقيق 

والمشاريع المشترتة أن تتون محفزا لصياغة مبادرات أفضل وابتتارية، وتعبئة موارد إضافية. إال أنها يجب 
ة الوتاالت ف: تقديم خدماتها وأثرها أن تتون أتثر تمايزا ومدعومة بشتل أفضل بالدالئل بحيث تعزز تفاء

المهمة، والتترار، والتنافس ف: مجاالت خارج تلك الت: ع يتوسعلى عمالئها، مع تجنب ف: الوقت ذاته 
تتمتع فيها الوتاالت بميزة نسبية. ويجب أن تتون المطالبات متسقة عبر الهيئات الرئاسية للوتاالت الثالث، 
بحيث تتم إدارة المطالبات الجديدة بشفافية وبطريقة تتجنب عدم تفاءة النظم، وتفويت الفرص، والحيد عن 

 ألساسية.  المهمات ا

إن وضع الصندوق الفريد توتالة من وتاالت األمم المتحدة ومؤسسة مالية دولية يجب . نماذج العمل -36
استيعابه بالتامل، حيث أن له مضامين رئيسية لطبيعة ونطاق قدراته التعاونية وحوافزه. وأداة اإلقراض 

األغذية شؤون مرتز  ، وتجعل حجةثالثال مة للغاية إلى مجموعة أدوات الوتاالتاالستثماري إضافة قي  
ف: روما قوية بتقديم قائمة متنوعة من الخدمات للبلدان النامية، أبعد مما تستطيع وتاالت  الموجودوالزراعة 

األمم المتحدة تقديمه عادة. وهذا يعن: أن الصندوق، تمؤسسة إقراضية، يعمل أتثر ما يعمل من خالل 
لى هذا الحد، فإن الصندوق موجه من قبل جانب الطلب، الذي يحدد  الحتومات وال ينفذ مشروعاته بنفسه. وا 

بدوره مجموعة حوافز الموظفين لتنفيذ برامج عملهم. وعلى هذه الخلفية، ينبغ:  تقدير فرص التعاون بالنظر 
 إلى القيمة الت: يمتن لتل وتالة إضافتها إلى المنتج النهائ: وتيف تنسجم ضمن األولويات الحتومية. وف:

ورة مشترتة مع الحتومات الواقع، يجب أن يتم التعاون على مستوى المشروعات ف: مرحلة التصميم وبص
 . المقترضة

  الثالث التعاون بين الوتاالت .وما وراء ذلك توجد مقارها في روماالوكاالت التي  – اتشراكاستقطا  ال -37
نما فرصة لتقديم حزمات مساعدة بطريقة أفضل وأتثر  ليس شيئا ال غنى عنه لتحقيق األهداف المؤسسية، وا 

وبحث الصندوق عن تفاءة. يجب تحديد الشرتاء استنادا إلى القيمة الت: يجلبونها إلى سياقات محددة. 
ة األطراف، ومنظمات القطاع الشرتاء سيمتد إلى المؤسسات المالية الدولية، والمؤسسات الثنائية ومتعدد

الخاص، والمنظمات والمؤسسات غير الربحية، وخصوصا المنظمات والمؤسسات المجتمعية الخاصة 
بالفقراء ف: الميدان، وبالنسبة لتل وتالة، يشتل التعاون بين الوتاالت جزءا فقط من استراتيجية شراتاتها 

                                                      

4
بات والبدالت االتفاق المشترك بين المنظمات لنقل الموظفين أو انتدابهم أو إعارتهم فيما بين المنظمات الت: تطبق نظام األمم المتحدة الموحد للمرت  

 واالستحقاقات.
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لى الحد الذي تصبح فيه تل وتالة بمثابة قطب  ةتل المتعدداتتسب الهيتجاذبية لشرتاء آخرين،  تتل. وا 
مقترح القيمة مقابل المال الخاصة بالوتاالت يجب أن تبنى  قضيةلمرتز روما قيمة. وهذا يعن: أيضا أن 

على أوجه االختالف فيما بينها بدال من أوجه التشابه، وعلى شبتة الشرتاء الت: استطاعت تل وتالة 
 .بناءها

من المحتمل جدا، ف: نهاية المطاف، أن تتون حوافز الموظفين ه: ما عامالت. وتكاليف الم فزاو حهياكل ال -38
ن من القيادة ف: تل وتالة أساسا قويا لبناء الحوافز. اينا. وسيمثل الدعم وااللتزام القو سيجعل التعاون ممت

رة من رؤساء الوتاالت الت: منحت ألول مجائزة التميز: العمل معا ف: الميدان ، تم تأسيس 0202ف: عام 
غير أن العديد من الحوافز  5لألفرقة القطرية للوتاالت الثالث العاملة ف: موزامبيق، تقديرا إلنجازاتهم.

ستتون تشغيلية وتوجهها فرص العمل. والتعاون هو وسيلة لتحقيق غاية وليس غاية ف: حد ذاته. وهو 
يل:، وسيتم الحتم عليه بحسب مزاياه )أي إضافة قيمة يتطلب التشاور المتبادل، والتنسيق، والتخطيط التفص

بطريقة أتثر تفاءة من حيث التتلفة لصالح العميل النهائ:(. ويجب أن تبرر فوائد التعاون تتاليف 
المعامالت، حيث أنه سيتطلب حتما خطوات ووقتا إضافيين لالتفاق على المضمون واستيعاب العمليات 

بالغ، والرصد والتقييم، عمل، والمساءلة، والتوقيت، واإلشراف، والميزنة، واإلالمختلفة )التصميم، وتقسيم ال
 إلخ.(.

بالنظر إلى المعرفة التبيرة الت:  – الثالث ينبغ: دعم التعلم وتقاسم المعرفة بين الوتاالتتقاسم المعرفة.  -39
تولدها الوتاالت الثالث، وأحيانا مع تترار الجهود. ويحتمل لهذا المجال أن يوفر متاسب هامة ف: التفاءة، 
وال سيما ف: نقل نتائج حوار السياسات العالم: واالتفاقيات إلى المستوى القطري وتطبيقها ف: العمليات 

معرفة أن يتون نقطة االنطالق لتعزيز العمليات المشترتة ف: الميدان، فضال عن الميدانية. ويمتن لتقاسم ال
تعزيز حوار السياسات مع الحتومات، ومبادرات استقطاب التأييد وحمالت التوعية المشترتة. وينبغ: السع: 

الت لتقاسم المعرفة بصورة أتثر منهجية )أي عن طريق تنظيم أحداث لتقاسم المعرفة على مستوى الوتا
الثالث(، وزيادة الفرص أمام موظف: الوتاالت لتبادل الخبرات ف: المجاالت المواضيعية الخاصة بتل منهم. 
وهناك بالفعل أمثلة على العديد من المطبوعات المشترتة، وخاصة مع منظمة األغذية والزراعة. ويمتن 

ل استخدام أتثر استراتيجية للصندوق استتشاف مزايا وعيوب دعم المطبوعات المشترتة األخرى من خال
 .لبرنامج منحه، والت: تخضع لفهم أفضل ألثر المنشورات المشترتة الت: تم إنتاجها حتى اآلن

 8منظمة األغذية والزراعة ه: بالفعل أتبر متلٍق لمنح الصندوق، مع منح بقيمة برنامج منح الصندوق.  -41
والقيمة المضافة لهذه المنح ليست واضحة دائما خالل السنة ونصف السنة الماضية.  ماليين دوالر أمريت:

من حيث السع: وراء التآزر لتعزيز التعاون. وبما يتسق مع سياسة تمويل المنح ف: الصندوق الجديدة الت: 
اعتمدت مؤخرا، سيعطى اهتمام أتبر لدعم المبادرات المشترتة بشتل أتثر استراتيجية، والختبار المعرفة 

لجنة  الت: أقرتهاليات العالمية، وتنفيذ المبادئ التوجيهية الدولية )وال سيما تلك المتتسبة من خالل العم
أو  األغذية والزراعة منظمةنح الصندوق المقدمة إلى األمن الغذائ: العالم:(، واألطر السياساتية. ويمتن لم

تار والعمليات التعاونية أيضا أن توفر درجة تبيرة من المرونة ف: دفع انطالقة األفاألغذية العالم: برنامج 

                                                      

5
 ( من األهداف اإلنمائية لأللفية )القضاء على الجوع( ف: موزامبيق )انظر الذيل(.يم)ج 0التقدم نحو الهدف  عجيلف: برنامج ت  
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االبتتارية ف: البرامج القطرية، وربما استقطاب حافظة إقراض الصندوق األتبر. ولتن تجب اإلشارة إلى أن 
 الحصول على منح الصندوق ستستوجب بشتل متزايد عملية تنافسية. 

ولجان رسمية إضافية  ال يستلزم إنشاء آليات الثالث إن تعزيز التعاون بين الوتاالتاآلليات المؤسسية.  -41
مشترتة بين الوتاالت. بل يجب استخدام اآلليات القائمة بشتل أفضل. فباإلضافة إلى االجتماعات 

 /سياساتية مختارة،المنتظمة الت: يلتق: فيها رؤساء الوتاالت لمناقشة واتخاذ قرارات بشأن قضايا استراتيجية
تقريبا تل أربعة أشهر، غالبا لمناقشة القضايا  الثالثالخاصة بالوتاالت  يناالستشاري تبار مجموعةتجتمع 

والمبادرات العالمية رفيعة المستوى ولالتفاق على األولويات التعاونية السنوية المستهدفة. وهناك عدد من 
مجموعات العمل الت: تقوم على أساس محدد من أجل مهمات محددة، بما ف: ذلك المجموعة المشترتة بين 

الخدمات الت: تنظر ف: القضايا المؤسسية )الموارد البشرية، واإلدارة(، أو مجموعات  المؤسسات لتنسيق
، وقضايا القدرة على الشراء من أجل التقدميعية محددة، مثل برنامج ول مبادرات مواضالعمل الت: أنشئت ح

البرنامج المشترك ، و هدرال والحد من يةغذاأل قداف، ومبادرة تعميم الخدمات الماليةالصمود، وجدول أعمال 
 –يجب أن يشتل ممثلو البلدان نقاط الدخول ، بشتل خاص لتمتين المرأة، إلخ. وعلى المستوى الالمرتزي

ف: تحديد الفرص استنادا إلى الحوارات القائمة مع الحتومات، ومجاالت  – أتثر مما هم تذلك اليوم
ويجب ترك القرارات المتعلقة بتوقيت وتيفية  التدخالت والتخطيط المشترك ذات الصلة أينما تان ذلك ممتنا.

 لنطاق البرامج القطرية.المض: قدما بالتعاون القطري على المستوى الالمرتزي 

تبار  مجموعة( يمتن لمداوالت 5هناك بعض المجاالت لتحسين آليات التنسيق المؤسس:، وه:: ) -42
بين متابعة القرارات الت: يتخذها الرؤساء  الخاصة بالوتاالت أن تقدم جدول أعمال أتثر توازناين االستشاري

على الرغم من ( 5لوحدات التشغيلية والخدمية المعنية؛ )قوة الدافعة لبشأن القضايا العالمية وتوفير التوجيه وال
، إال أنه ال توجد آليات لجنة األمن الغذائ: العالم:تشارك معا ف: مناقشات  الثالث أن الوتاالت

، أو للتشاور بشأن المساهمة بشتل لجنة األمن الغذائ: العالم:تائج تقارب سياسات لالستعراض المشترك لن
( حتى اآلن، لم تتن هناك 3؛ )أفضل ف: تنفيذ التوصيات على المستوى القطري ف: العمليات الخاصة بها

عاون ومع أن الت. جهة اتصال ف: الصندوق مسؤولة عن التنسيق بين الوتاالت الت: توجد مقارها ف: روما
يجب أن يتم توجيهه من قبل وحدات عمل محددة مسؤولة عن أنشطة الثالث الفعال بين الوتاالت 

بالغ أتثر فعالية   –مخصوصة، إال أن إدارة الصندوق قد تطرقت إلى الحاجة إلى نظام إشراف، ورصد، وا 
جهة  عيينمن خالل ت –ائر الت: تتقاطع عبر الدو  لألنشطة السياساتية، واالستراتيجية، والتشغيلية المختلفة

 .5151سبتمبر/أيلول  5اتصال خاصة بالوتاالت الت: توجد مقارها ف: روما لمباشرة العمل ابتداء من 
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Some examples of country- and programme-level 

collaboration 
1. The collaboration between IFAD and the FAO Investment Centre (TCI) is the 

longest-standing example of RBA institutional partnership. TCI has been the main 

interface between IFAD and FAO and the site of more active, regular and country-

focused collaboration. However, lack of a structured agreement that would make 

IFAD requests for TCI support more predictable and stable makes a more dedicated 

partnership difficult to sustain and programming more challenging. A recent 

IFAD/FAO initiative on Capacity Development for Better Management of Public 

Investments in Small-Scale Agriculture in Developing Countries is being 

implemented by FAO-TCI in the period 2014-2015 through an IFAD grant. This 

initiative aims to strengthen the implementation performance of certain weak 

country programmes in nine fragile states. 

2. WFP’s P4P initiative presents a clear opportunity to link IFAD traditional support to 

farmers’ organizations with a stable potential buyer of staple foods. Some concrete 

joint activities were developed in Burkina Faso, El Salvador, Mozambique, Rwanda 

and Zambia, but a more operational partnership and integration into IFAD country 

programmes should be pursued where possible. However, P4P is also an example 

that could lead WFP to venture into value chain financing, rural finance, farmers’ 

organizations, market access, infrastructure, etc. – all areas in which WFP does not 

necessarily have a comparative advantage. 

3. The RBA joint Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction in Burkina Faso, 

the Democratic Republic of the Congo and Uganda illustrates the potential for 

tapping the expertise of the three agencies in an area of common interest through 

external financing. A "community of practice" has been launched and food-loss 

assessments are being carried out in the three countries. These will be followed by 

mini-grants to scale up tested technologies or processes. 

4. The IFAD/WFP Weather Risk Management Facility is a good example of leading-edge 

research in an area of common interest, using innovative satellite-based products in 

the design of index insurance for smallholder agriculture. The project focuses on 

Senegal, but its findings are intended for the entire sub-Saharan region. A number 

of strategic partners have joined this initiative (the National Aeronautics and Space 

Administration, European Space Agency, Swiss Re, World Bank, United States 

Agency for International Development, Institut Senegalais de la Recherche 

Agronomique, etc.) and are keen to use the final output, which could push the 

frontier of risk mitigation and risk transfer for smallholder farmers. 

5. The three RBAs are part of the advisory committee of PARM, and enhanced 

cooperation takes place at diverse levels. At the country level, risk assessment 

studies and workshops are being organized (e.g. Ethiopia, Niger and Uganda) with 

the participation of IFAD, FAO and WFP, together with other organizations and 

stakeholders. At the global level, FAO and IFAD are engaged in developing 

e-learning on agricultural risk management, with the participation of experts from 

WFP and other organizations.  

6. The Kenya Cereal Enhancement Programme – Climate Resilient Agricultural 

Livelihoods (KCEP-CRAL) is a rare example of an IFAD programme being cofinanced 

by the three RBAs and the European Union in support of a government request. A 

key feature of the collaboration was to determine the comparative advantage of 

each partner as follows: (i) WFP provides support to food- and nutrition-insecure 

farmers, including gradually building productive assets and acquiring agricultural 

production and agricultural risk management skills to meet basic food needs; 

(ii) IFAD provides support to subsistence farmers to graduate to market-oriented 

farming in value chains with market potential, while retaining the diversified 

livelihood coping strategy supported by WFP. Through the ASAP, IFAD also supports 
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investments for improved natural resource management and resilience to climate 

change at all levels; (iii) FAO, throughout this graduation process, will support 

targeted farmer groups and counties in the adoption of good agricultural practices 

and conservation agriculture; and (iv) the European Union will sustain expansion of 

the KCEP by providing additional funding through IFAD – to strengthen institutional 

capacity to manage droughts and improve food security and livelihood – and by 

providing a contribution to FAO. The collaboration was made possible owing to: 

proactive leadership by the decentralized country offices; alignment of incentives; 

careful programming and budgeting; and assessment of the respective 

implementation capacities. 

7. The Programme for Accelerating Progress towards MDG1c (eradicating hunger) in 

Mozambique was financed by a EUR 67 million grant from the European Union, 

complemented by a contribution of EUR 10 million from the Government of 

Mozambique and jointly implemented by the RBAs. The RBA team designed the 

programme to tackle the complex issue of food security by leveraging their 

complementarities. The main areas of intervention were clustered around: access to 

markets, reduced post-harvest losses and better nutrition (all three RBAs); pro-

poor value chains, access to inputs and good agricultural practices (FAO and IFAD); 

fishery and aquaculture development, rural finance and infrastructure (IFAD); and 

staple foods fortification (WFP). The design and implementation process was more 

efficient because beneficiaries and communities were visited by joint teams, saving 

logistics, time and transport. Considerable trust and mutual reliance was built 

within the RBA team. 

8. The programme for Strengthening Decent Rural Employment Opportunities for 

Young Women and Men in the Caribbean is an example of effective cooperation 

between IFAD and FAO. Designed in full coordination in 2014, the programme aims 

to promote rural youth employment opportunities in the Caribbean by facilitating 

the development of targeted policies, partnerships and pilot investments, thus 

generating knowledge to effectively support investments in favour of youth. It was 

financed mostly by IFAD and implemented by the FAO subregional office for the 

Caribbean, based in Barbados. The two RBAs joined forces, capitalizing on each 

agency’s comparative advantage: IFAD is investing grant resources in the 

Caribbean, a highly vulnerable and indebted area, while FAO offers its technical 

expertise as well as its broad network of country offices – all coordinated by the 

full-fledged subregional office – to catalyse interest among regional stakeholders 

(Caribbean governments, sector associations and relevant NGOs) in the issue of 

youth and rural employment.  

9. Accelerating Progress towards the Economic Empowerment of Rural Women. 

Launched in 2012, this five-year joint programme, implemented by the RBAs and 

UN Women, aims to economically empower rural women in Ethiopia, Guatemala, 

Kyrgyzstan, Liberia, Nepal, Niger and Rwanda. Supported by a trust fund open to 

contributions, the programme capitalizes on each agency’s mandate and 

comparative advantage and focuses on national priorities established in consultative 

processes with the government of each recipient country. Leadership of the country 

programme is divided among the participating agencies, which facilitates 

coordination. 

10. Climate. Cooperation with WFP is geared towards a more systematic exchange of 

risk and vulnerability data, which can be used to inform IFAD investment designs 

(e.g. in Niger, Sudan and Uganda). To that end, IFAD is sharing the costs of a P-4 

level Geographic Information System/earth observation expert with WFP. The 

border between WFP’s FoodSECuRE Facility and IFAD’s ASAP programme is the 

difference between looking at the next impending climate shock and the longer-

term transformation of rural space and adaptive capacities. 


