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: وضع خط األساس ا لهاالتعاون بين وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقر 
 ورسم الطريق للمضي قدما

 الخلفية – ألف 

نظر المجلس التنفيذي في تقرير إدارة الصندوق عن وضع ، 2015في دورته المنعقدة في سبتمبر/أيلول  -1
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،  االت التي تتخذ من روما مقرا لها، وهي:التعاون بين الوك
. وأدرك المجلس .(EB 2015/115/R.23)للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العالمي  والصندوق الدولي

ونماذج األعمال المختلفة بين الوكاالت الثالث، إال أن هنالك تعاون أنه، وعلى الرغم من المهام المتميزة 
ن الشقيقتين وثيق بينها. وشجع المجلس إدارة الصندوق على االستمرار في تعميق تعاونهم مع الوكالتي

 في روما 

وأكدت إدارة الصندوق للمجلس التنفيذي على التزامها بتعاون الصندوق مع كل من منظمة األغذية  -2
والزراعة وبرنامج األغذية العالمي. وبهدف تمكين المجلس من تقدير التقدم المحرز لشأن هذا التعاون 

لتعاون على المجلس التنفيذي في في المستقبل تعهدت إدارة الصندوق بعرض وثيقة عن وضع هذا ا
. وستكون هذه الوثيقة بمثابة خط األساس، كما أنها 2015ول ه التي ستعقد في ديسمبر/كانون األدورت

 ستتضمن مقطعا يرسم الطريق آلفاق التعاون المستقبلي.

االت بما يتماشى مع هذا االلتزام، تعرض هذه الوثيقة معلومات عن الوضع الحالي للتعاون بين الوك -3
الثالث وترسم طريق المضي قدما بهذا التعاون. ويحدد المقطع باء الخصائص العريضة للتعاون. في 
حين يضم المقطع جيم مناقشة عن تعاون الوكاالت الثالث بشأن السياسة واستقطاب التأييد على 

ابر والشبكات . ويحدد المقطع دال المنصات متعددة أصحاب المصلحة والمنستوى العالمي واإلقليميالم
ويناقش المقطع هاء أنشطة المشتركة العالمية التي استخدمتها المنظمات الثالث للترويج للتعاون. 

الرئيسية. في حين يوفر المقطع واو استعراضا آلفاق التعاون في المستقبل. وقد أعّدت هذه الوثيقة 
ي تستقي من تقارير حديثة أعّدتها بالتشاور مع منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األغذية العالمي وه

 1هاتين المؤسستين.

 خصائص العريضة للتعاونال – باء
التعاون على  بينالتعاون بين الوكاالت الثالث التي تتخذ من روما مقرا لها مكثف بالفعل، ويتراوح  -4

حول  على سبيل المثال، التعاونومنه  – المستوى العالمي بشأن قضايا السياسات واستقطاب التأييد
ية ون على المستوى القطري حول بعض قضايا التنمإلى التعا - 2015وضع جدول أعمال ما بعد عام 

الدورة الثانية واألربعين  األخيرة على التعاون بين هذه الوكاالت األمثلة. ومن دة أو قضايا الطوارئالمحد

                                                      
 انظر على سبيل المثال تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها، منظور البرنامج  1

(WFP/EB.2/2015/4-C/Rev.1) نوفمبر/تشرين  9لتنفيذي لبرنامج األغذية العالمي في والتي ُعرضت على الدورة العادية الثانية للمجلس ا

 .2015الثاني 
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، في مقر 2015بر/تشرين األول أكتو  15إلى  12للجنة األمن الغذائي العالمي التي عقدت في الفترة من 
أشاد جميع أصحاب  ، وقدمنظمة األغذية والزراعة. وتتلقى هذه اللجنة الدعم من المؤسسات الثالث

 المصلحة عاليا بتعاون الوكاالت الثالث في هذا االجتماع.

 لتعاون بين هذه الوكاالت تظهر الخصائص البارزة التالية:لوعند تقدير الجملة العريضة  -5

 بالمائة من التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها بين وكالتين من  82والي يتم ح
 ؛هذه الوكاالت الثالثة

  عنه على عمل الوكاالت الثالث معا؛بالمائة من التعاون المبلغ  18ينطوي حوالي 

  وبرنامج منظمة األغذية والزراعة  بالمائة من هذا التعاون، على التعاون بين 69حوالي ينطوي
 لتكامل بين برنامجيهما؛لاألغذية العالمي، مما يعكس المستويات العالية 

  التعاون، على عمل منظمة األغذية والزراعة والصندوق معاهذا بالمائة من  18حوالي ينطوي. 
وعلى الغالب يكون ذلك من خالل مركز االستثمار في منظمة األغذية والزراعة الذي يدعم 

الصندوق )انظر في منح الومن خالل برنامج  ،امج ما من برامج الصندوقإعداد وتنفيذ برن
 الملحق الثاني(؛

  يتعلق بالمائة من التعاون الذي يضم برنامج األغذية العالمي والصندوق، و  5وهنالك ما يقل عن
بالجهود الرامية إلى ربط المشروعات التي يدعمها الصندوق بعمليات اإلغاثة  اذلك أساس
 التي يوفرها برنامج األغذية العالمي والمبادرات على مستوى المقار.واإلنعاش 

كذلك تتصف أنماط التعاون بين الوكاالت الثالث ببعض الخصائص المتميزة. فالتعاون بين الصندوق  -6
ري على والتعاون بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي يج ،ومنظمة األغذية والزراعة

(، كما هو الحال بالنسبة للتعاون مستوى المقارعلى ، و واإلقليمي، والقطري ويات )العالمي،جميع المست
من جهة أخرى،  ،برنامج األغذية العالميو أما التعاون بين الصندوق  الذي يضم جميع الوكاالت الثالث.

ثل فهو يجري أساسا على المستوى القطري، باستثناء الشراكات في بعض المجاالت المخصوصة م
 التعاون بشأن الضمان المستند إلى مؤشرات الطقس وتحليالت المناخ.

وفيما يتعلق بأنماط األنشطة التي تتوجب تعاونا قويا بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها، تبرز  -7
 الصورة التالية:

 ات، وبناء القدرات واستقطاب التأييد، عالوة علىغ نصيب التعاون في مجموعة السياسيبل 
 ؛بالمائة من إجمالي التعاون 30حوالي  ،العمليات الطارئة

 20مشروعات التنمية الريفية والزراعية إلى حوالي التعاون في مجال االستثمار في  يصل نصيب 
 )ومعظمه بين الصندوق ومنظمة األغذية والزراعة(؛بالمائة 

  المائة؛ب 13ويبلغ نصيب التعاون الخاص بالخدمات اإلدارية المشتركة حوالي 

 مثل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.مثله األنماط األخرى من التعاون، أما الباقي فت 
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 السياسات واستقطاب التأييد على المستوى العالمي واإلقليمي والقطري  – جيم

اسات حول تعمل الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها معا للترويج لحوار السيمن الناحية التقليدية،  -8
المواضيع الهامة ذات الصلة بالزراعة واألمن الغذائي وتحسين التغذية. وعلى كل من المنصات العالمية 

قامت الوكاالت الثالث وبصورة ملفتة للنظر بمواءمة رسائلها واستقطابها للتأييد للقضايا ذات  ،واإلقليمية
وقد كان لهذا التعاون أثر  .يزة تبعا لمهامهامع مقاربة هذه القضايا من منظورات متم ،االهتمام المشترك

إلى اتساق جهودها  األمر الذي يؤدي ،معتبر ألن الوكاالت الثالث في مواقع تدعم بعضها بعضا
 اإلفرادية.

كذلك عملت الوكاالت الثالث التي تتخذ من روما مقرا لها بصورة مشابهة في عدد كبير من البلدان  -9
بما في ذلك حوار السياسات والدعم المشترك لتخطيط البرامج على نطاق عريض من اإلجراءات، 

 . وتنفيذها. ويوفر الملحق الثاني أمثلة ملموسة عن التعاون على المستوى القطري

األكثر أهمية، حيث ارتقى  2015عام التعاون بشأن السياسات واستقطاب التأييد، فقد كان وفيما يتعلق ب -11
 وهذا ما توضحه األحداث واإلجراءات التالية: مستويات جديدة.وكاالت الثالث إلى التعاون بين ال

  تعاونت الوكاالت الثالث بصورة كبيرة في العملية : 2030المساعدة في وضع جدول أعمال
وقد عملت الوكاالت معا على توفير المساعدة .  2015العالمية لتحديد جدول أعمال ما بعد عام 

فيها، من خالل فريق الدعم التقني لألمم المتحدة وذلك بغية التقنية والسياساتية للدول األعضاء 
 ذائي والتغذية والزراعة المستدامة.دعم األمن الغ

 :الثانية لوضع مسودة الوثيقة النهائية  الدورة، وأثناء 2015في أبريل/نيسان  تمويل التنمية
مكن إلطار الخاصة بتمويل التنمية، جذب حدث جانبي نظمته المنظمات الثالث عن كيف ي

مالي يستند إلى التفكير المشترك أن يساعد على تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية 
حدث جانبي آخر للوكاالت الثالث تحت عنوان "تحقيق هدف  ُعقد أيضا ،. كذلكالمستدامة

 ، خالل المؤتمر"القضاء على الجوع: الدور الحاسم لالستثمارات في الحماية االجتماعية والزراعة
العنوان  يحملإلى تقرير أعدته الوكاالت الثالث هذا الحدث يستند و الذي عقد في أديس أبابا 

 .ذاته

 الوكاالت الثالث في روما حدثا جانبيا رفيع المستوى  استضافت: تعبئة جيل القضاء على الجوع
لى التزامها أثناء انعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة إلعادة التأكيد ع 2015في سبتمبر/أيلول 

 بتحدي القضاء على الجوع.

  قامت الوكاالت الثالث التي تتخذ  ،كسبو ميالنووفي معرض إ :2015معرض إكسبو ميالنو
بتنظيم احتفاالت يوم األغذية العالمي حول  ،من روما مقرا لها، بقيادة منظمة األغذية والزراعة

، بانخراط قوي من رؤساء "الريفي الحماية االجتماعية: تقويض الحلقة المفرغة للفقر"موضوع 
 المنظمات الثالث. 
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 المنصات متعددة أصحاب المصلحة والمنابر والشبكات العالمية – دال

تلعب كل وكالة دورا بارزا في إنشاء واستضافة منصات متعددة  .المنصات متعددة أصحاب المصلحة -11
الوكاالت  هامة للتعاون بين هذهر اآلليات الأصحاب المصلحة في روما. وال تقوم هذه المنصات بدو 

لجانها االستشارية(،  عضوة فين منها ان، تكون جميع الوكاالت الثالث أو اثنتافحسب )في بعض األحي
ولكنها أيضا تمّكن الوكاالت مجتمعة من التعاون مع عدد كبير من أصحاب المصلحة اآلخرين. ومن 

 أدناه. 1بروزا ما يرد في الجدول األمثلة على المنصات متعددة أصحاب المصلحة األكثر 

 1الجدول 

 المنصات متعددة أصحاب المصلحة التي تستضيفها الوكاالت الثالث التي تتخذ من روما مقرا لها

 المنصات متعددة أصحاب المصلحة الوكالة

  لجنة األمن الغذائي العالمي  منظمة األغذية والزراعة

 المنتدى العالمي للبحوث الزراعية 

 سواق الزراعيةعلومات المتعلقة باألنظام الم 

 جدول األعمال العالمي للثروة الحيوانية المستدامة  

  كة العالمية بشأن المناخ ومصايد األسماك وتربية األحياء المائيةاالشر 

 اللجنة الدائمة للتغذية التابعة لألمم المتحدة 

 االئتالف الدولي المعني باألراضي  الصندوق

 منتدى الشعوب األصلية   

  مرفق مساعدة الشعوب األصلية   

 منتدى المزارعين 

  منصة إدارة المخاطر الزراعية 

  المرفق المالي للتحويالت 

 شراكة القضاء على الجوع بين األطفال   برنامج األغذية العالمي

  الحركة المعنية بتعزيز التغذية 

 المياللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، مجموعة األمن الغذائي الع 

كذلك تنخرط الوكاالت الثالث جميعها في عدد من الشبكات وآليات  .شبكات وآليات التنسيق العالمية -12
ضافة إلى ذلك، فهي تتعاون أيضا من خالل جملة  2التنسيق العالمية كما هو وارد في الجدول  أدناه. وا 

للمصارف اإلنمائية متعددة التابعة مجموعة العمل الخاصة بفعالية المعونة من الشبكات األخرى، مثل 
، لتعميم الخدمات الماليةاألطراف، ومجموعة العمل اإلنمائية في مجموعة العشرين، والشراكة العالمية 

وشبكة التأمين األصغر، وشبكة األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالمرأة والمساواة بين 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، وبرنامج منظمة ولجنة المساعدة اإلنمائية في الجنسين، 

  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في إطار التنمية الزراعية.
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 2 الجدول
 شبكات وآليات التنسيق الدولية

 الغاية/النشاط الشبكات وآليات التنسيق الدولية

بحوث الزراعية االنتخابية في النظام العالمي لل مولية للدوائرهذا المنتدى أكثر المنصات شيوفر  المنتدى العالمي للبحوث الزراعية
للبحوث الزراعية الدولية وإلرساء الشراكات عبر القطاعين العام مشترك لوضع جدول أعمال 

ا من موالخاص. وضمن هذا المنتدى، يتعاون الصندوق مع منظمة األغذية والزراعة وغيره
بين البحوث الزراعية واالبتكار وأثرهما الواسع على  "الحلقة الوسطى المفقودة" الشركاء لملء

 استئصال الفقر والجوع.

وفرت لجنة األمن الغذائي العالمي وسيلة هامة لالتفاقيات متعددة أصحاب المصلحة حول القضايا  لجنة األمن الغذائي العالمي
 ومصايد األسماك يالهامة. مثل، المبادئ التوجيهية الطوعية للحوكمة المسؤولة لحيازة األراض

مبادئ االستثمارات المسؤولة في الزراعة ونظم أو  ؛والغابات، في سياق األمن الغذائي الوطني
األغذية. ويدعم الصندوق أمانة هذه اللجنة بصورة مشتركة مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج 

لمسارات المواضيعية األغذية العالمي. وقد شارك في المجموعة االستشارية لها ودعم اختيار ا
لعملها. وفي هذا العام شكل االجتماع الثاني واألربعين لهذا اللجنة معلما بارزا هاما، وكان أول 
 اجتماع على صعيد منظومة األمم المتحدة يركز على األمن الغذائي والتغذية بعد تبني جدول

 .5112سبتمبر/أيلول  52 قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك في من 5131أعمال 

العالمي للمانحين من أجل  المنتدى
 الريفيةالتنمية 

روما مقرا الوكاالت التي تتخذ من منصة أخرى تشارك  3002الذي أنشئ عام  المنتدىيعتبر هذا 
جهة مانحة ثنائية ومتعددة  23. وضمن هذه الشبكة التي تضم هامجلسلها بصورة منتظمة في 

دولية ومنظمات حكومية دولية ووكاالت إنمائية. انضمت هذه الوكاالت  األطراف ومؤسسات مالية
الثالث إلى جهات مانحة أخرى للترويج لرؤية مشتركة تنص على أن الزراعة والتنمية الريفية 

واإليمان بأن التنمية المستدامة والكفؤة تتطلب نهجا والتحول هو أمر محوري للقضاء على الفقر 
 .عالميا متسقا

مركز االستثمار في منظمة شعبة 
 األغذية والزراعة

ان ولفترة طويلة صياغة وتنفيذ المشروعات والبرامج التي يمولها الصندوق في الميد تدعم والتي
 ر الملحق األول(.)انظ

ذية. ويترأس األمانة الذي عقد في روما بهدف تسريع التقدم المحرز في الحد من الفقر وسوء التغ المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية
ويدعمها كل من  ،العامة لهذا المؤتمر كل من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

وثيقتين عن  األمانة العامةالصندوق وبرنامج األغذية العالمي في اللجنة التوجيهية. وقد أعدت 
طار اإلجراءات. وهما يشكالن سياسة مرنة  نتائج المؤتمر، وهما: إعالن روما بشأن التغذية، وا 

 أولويات للتعاون الدولي.التي تواجهها التغذية، وتحديد  للتطرق لتحديات

 األنشطة المشتركة – هاء
الوكاالت الثالث  تجريعالوة على التعاون في المنصات متعددة الجهات المانحة والشبكات الدولية،  -13

 .أدناه  3ي الجدولفأهمها يرد و أيضا عددا من األنشطة المشتركة الهامة. 
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  3 الجدول 
 األنشطة المشتركة

 اإلجراءات النشاط
التأمين المستند إلى أحوال 

 الطقس
مبادرة التأمين المستندة إلى أحوال الطقس إلى توفير تأمين  تسعىباستخدام آخر المعلومات المستندة إلى األقمار الصناعية، 

التي تواجهها زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. وهنالك عدد من الشركاء المخاطر الموسمية  ضديستند إلى مؤشرات الطقس 
االستراتيجيين الذين انضموا إلى هذه المبادرة، ومن بينهم، اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء )ناسا( في الواليات المتحدة 

للتنمية الدولية، واألكاديمية العالمية  لوكالة األمريكية، والبنك الدولي، واSwiss Re األمريكية، والوكالة الفضائية األوروبية، و
من قبل الصندوق وبرنامج األغذية العالمي، وهو  2008مرفق إدارة المناخ هو شراكة جماعية أرسيت عام و للبحوث الشرعية. 

من المخاطر التي  يدعم المبادرات الرامية إلى الحد من هشاشة أصحاب الحيازات الصغيرة وتعرضهم لمخاطر الطقس وغيرها
  تتهدد اإلنتاج الزراعي.

العالمي والصندوق بأن تحاليل المناخ ضرورية لعملهما وأن التعاون سيكون فعاال وكفؤا في آن  األغذيةيدرك كل من برنامج  التحاليل المناخية
ت وغيرها من أشكال التعاون. معا. وهنالك تحاليل مشتركة بدأت في العام الماضي من خالل البرمجة المنسقة وتقاسم الخبرا

خبرة برنامج األغذية العالمي مع نظم المعلومات الجغرافية ورصد األرض في تعزيز قدرات  أسهمتعالوة على ذلك، 
ألن الصندوق يعتزم إدراج استخدام أدوات رصد األرض/نظم المعلومات  الصندوق الداخلية على القضايا المتعلقة بهما

 نتظاما في تصميم استثماراته ورصدها وتحليل أثرها.الجغرافية بصورة أكثر ا
الوكاالت الثالث بصورة مشتركة استعراضات نظراء سنوية لخطة عمل األمم  تجريكما هو الحال في السنوات السابقة،  هيئة األمم المتحدة للمرأة

الثالث استعراضا سنويا للنظراء حول المتحدة الخاصة بتقارير المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقد أجرت الوكاالت 
 مليون دوالر أمريكي من النرويج ومساهمة مالية متعددة السنوات قدرها 1.5. أدت مساهمة قدرها بهذا الصدد التقدم المحرز

ات ماليين دوالر أمريكي من الوكالة السويدية للتنمية الدولية إلى توسيع نطاق األنشطة بموجب البرنامج المشترك للمنظم 5
 هيئة األمم المتحدة للمرأة حول التمكين االقتصادي للنساء الريفيات في سبعة بلدان مستهدفة.الثالث/

بين  المساواةسياسة 
في برنامج األغذية  الجنسين
 2015-2020 العالمي

تمايز ياغة سياسة لل، فقد تمت صكما أبلغ عنه برنامج األغذية العالمي في مجلسه التنفيذي المنعقد في نوفمبر/تشرين الثاني
في البرنامج، من خالل عملية تشاركية شمولية بمشاركة من المسؤولين عن التمايز بين  2015-2020بين الجنسين للفترة 

 الجنسين في كل من منظمة األغذية والزراعة والصندوق كجزء من المجموعة المرجعية الخارجية.
إنشاء  اقد األغذية. ويهدف هذا المشروع إلىبصورة مشتركة مشروعا جديدا عن ف تنفذ كذلك فإن الوكاالت الثالث جميعها اقد األغذيةف

و األنشطة الميدانية في بوركينا فاساقد األغذية، إلعالم السياسات الوطنية واإلقليمية من خالل مركز مرجعي ابتكاري حول ف
 وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

حددت منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي مؤخرا خارطة طريق مشتركة لتحري  ،الحماية االجتماعية في سياق الحماية االجتماعية
وتصميم وتنفيذ االستراتيجيات والبرامج المشتركة لدعم الحكومات وغيرها من أصحاب المصلحة في تعزيز الحماية االجتماعية 

 غذائي والتغذوي والزراعة والتنمية الريفية. الوطنية ونظم شبكات األمان ألغراض األمن ال
 ، يجري2008التقدم ومدتها خمس سنوات في برنامج األغذية العالمي عام  من أجل للشراءمنذ بداية هذه التجربة الريادية  التقدم من أجلالشراء مبادرة 

نامج األغذية العالمي. وقد شكل كل من الطلب على بر تحري أكثر الطرق فعالية لربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ب
بتوجيه من مذكرة التفاهم التي أبرمت في و الصندوق ومنظمة األغذية والزراعة شريكان استراتيجيان وتشغيليان رئيسيان. 

ي استمرت الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات في فترة ما بعد المرحلة التجريبية. وقد جرت مشاورات ف، 2008يونيو/حزيران 
بغرض ربط أصحاب الحيازات الصغيرة بالمشترين المؤسسيين والمحليين الكبار بما في ذلك  هذه المبادرةالفترة األخيرة حول 

 الخبرات المكتسبة خالل المرحلة التجريبية. والبناء على ،برنامج األغذية العالمي
تقييم الهدف الثاني من 

 أهداف التنمية المستدامة
 17-18الدولية ندوة تقنية يومي  الزراعية في الوكاالت الثالث مع الجماعة االستشارية للبحوث نظمت مكاتب التقييم
للترويج لفهم مشترك لتقييم الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة،  ،في مقر الصندوق 2015نوفمبر/تشرين الثاني 

 ولتحديد اإلجراءات المطلوبة لتمكين تقييمه. 
األمن م انعداحالة تقرير 

 الغذائي في العالم
التقدم المحرز منذ عام  2015حلل تقرير عام وقد . العالمتتعاون الوكاالت الثالث على تقرير حالة انعدام األمن الغذائي في 

حول تحقيق الهدف األول من األهداف اإلنمائية لأللفية الخاص بالجوع محددا العوامل الرئيسية للنجاح في محاربة  1990
  .2030والتحديات المتبقية. وسيستنير بهذه النتائج المرحلة االنتقالية إلى جدول أعمال الجوع 

 التعاون على استضافة المكاتب القطرية للصندوق -واو
)أ( معلومات عن وضع المكاتب القطرية للصندوق وتدابير استضافة المكاتب التي  3يوفر الجدول  -14

خرتين في روما وغيرهما من وكاالت األمم المتحدة والشركاء يمتلكها الصندوق حاليا مع الوكالتين اآل
مكتب قطري للصندوق، تستضيف منظمة األغذية والزراعة  41اإلنمائيين. وكما يظهر الجدول، من بين 
 تستضيفها منظمة األغذية والزراعة  11 –بالمائة منها  41أو برنامج األغذية العالمي أكثر من 
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ذية العالمي. ويتوقع الصندوق أن تستضيف الوكالتان المزيد من مكاتبه يستضيفها برنامج األغ 1و
القطرية في المستقبل مع توسيع حضوره القطري وتعزيز التعاون بين الوكاالت الثالث التي تتخذ من 

 روما مقرا لها على المستوى القطري.
  )أ(  3الجدول 

مع وكاالت األمم المتحدة التي توجد مقارها في روما،  وضع المكاتب القطرية للصندوق وترتيبات استضافة المكاتب
 ووكاالت األمم المتحدة األخرى، والشركاء اإلنمائيين اآلخرين

مدير البرنامج القطري/ موظف  البلد المكاتب القطرية  اإلقليم
 برنامج قطري رئيسي

اتفاق البلد 
 ضيفمال

 المؤسسة المستضيفة

آسيا والمحيط 
  :الهادي

 برنامج األغذية العالمي    قطريالبرنامج الموظف  بنغالديش 1

 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع موظف البرنامج القطري كمبوديا 2

 برنامج األغذية العالمي   موظف البرنامج القطري الصين 3

 الهند 4
، بداية تعيينهمدير البرنامج القطري )تم 

 (3002الثاني من عام  الفصلالخدمة 
برنامج األغذية العالمي 

   قطريمدير برنامج  إندونيسيا 5

جمهورية الو الديمقراطية  6
 الشعبية

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي موظف البرنامج القطري

 برنامج األغذية العالمي موظف البرنامج القطري نيبال 7

 زراعة لألمم المتحدةمنظمة األغذية وال   موظف البرنامج القطري باكستان 8

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   موظف البرنامج القطري الفلبين 9

 برنامج األغذية العالمي   موظف البرنامج القطري سري النكا 10

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي موظف البرنامج القطري فييت نام 11

مجموع شعبة 
آسيا والمحيط 

 الهادي
 /قطرية برامج مدراء يديرها مكاتب 2    

 قطرية برامج موظفو يديرها مكاتب 3
6 

برنامج األمم  3برنامج األغذية العالمي،  5) 01
منظمة األغذية والزراعة  0المتحدة اإلنمائي، 

مكتب األمم المتحدة لخدمات  0لألمم المتحدة، 
 المشاريع(

أفريقيا الشرقية 
 والجنوبية

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة قطريالبرنامج المدير  بوروندي 1

 المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية موظف البرنامج القطري إثيوبيا 2

)قيد  موظف البرنامج القطري كينيا 3
 التوظيف(

مكتب األمم المتحدة في نيروبي 

 المتحدةمنظمة األغذية والزراعة لألمم   قطريالبرنامج الموظف  مدغشقر 4

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة موظف البرنامج القطري موزامبيق 5

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة موظف البرنامج القطري رواندا 6

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي قطريالبرنامج المدير  أوغندا 7
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مدير البرنامج القطري/ موظف  البلد المكاتب القطرية  اإلقليم
 برنامج قطري رئيسي

اتفاق البلد 
 ضيفمال

 المؤسسة المستضيفة

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي قطريالبرنامج المدير  جمهورية تنزانيا المتحدة 8

 برنامج األغذية العالمي قطريالبرنامج المدير  زامبيا 9

مجموع شعبة 
أفريقيا الشرقية 

 والجنوبية
/ مكاتب يديرها مدراء برامج قطرية 7    

 مكاتب يديرها موظفو برامج قطرية 3
10 

 2، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 4) 9
برنامج األغذية  0برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

المعهد الدولي لبحوث الثروة  0العالمي، 
 الحيوانية(

أمريكا الالتينية  
 والكاريبي

دولة بوليفيا المتعددة  1
 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة   قطريالبرنامج المدير  القوميات

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي    قطريالبرنامج الموظف  البرازيل 2

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   قطريالبرنامج المدير  غواتيماال 3

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   قطريالبرنامج المدير  هايتي 4

يتم  –ال يوجد حاليا موظفون منتدبون  بنما 5
 إنهاء البرنامج

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  مدير برنامج قطري بيرو 6
مجموع شعبة 

أمريكا الالتينية 
 والكاريبي

 /قطرية برامج مدراء يديرها مكاتب 4    
منظمة  0برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  5) 2 3 قطري موظف يديره مكتب 0

 األغذية والزراعة لألمم المتحدة(

الشرق األدنى  
 أفريقيا وشمال

مدير البرنامج القطري )تم تعيينه، بداية  مصر 1
 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  (3002الخدمة الفصل الثاني من عام 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  قطريالبرنامج الموظف  المغرب 2
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   قطريالبرنامج المدير  السودان 3

 اليمن 4
قطري )تم تعليق البرنامج الموظف 

   العمليات(
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )تم تعليق 

 العمليات(
مجموع شعبة 
الشرق األدنى 
وشمال أفريقيا 

 وأوروبا

    
مكاتب يديرها مدراء برامج  3
 برامج موظفو يديرها مكاتب 3/قطرية
 قطرية

منظمة  3نمائي، برنامج األمم المتحدة اإل 3) 4 2
 األغذية والزراعة لألمم المتحدة(

أفريقيا الغربية  
 والوسطى

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  قطريالبرنامج الموظف  بوركينا فاسو 1

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  قطريالبرنامج المدير  الكاميرون 2

 مم المتحدة للبيئةبرنامج األ  قطريالبرنامج المدير  كوت ديفوار 3

4 
جمهورية الكونغو 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  قطريالبرنامج المدير  الديمقراطية

مدير البرنامج القطري )تم تعيينه، بداية  غانا 5
 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  (3002الخدمة الفصل األول من عام 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  قطريالبرنامج الموظف  غينيا 6
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  قطريالبرنامج الموظف  مالي 7
 برنامج األغذية العالمي  قطريالبرنامج الموظف  النيجر 8

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  قطريالبرنامج المدير  نيجيريا 9  
 ألمم المتحدة اإلنمائيبرنامج ا  مدير برنامج قطري السنغال 10  
 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  قطريالبرنامج الموظف  سيراليون 11  
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مدير البرنامج القطري/ موظف  البلد المكاتب القطرية  اإلقليم
 برنامج قطري رئيسي

اتفاق البلد 
 ضيفمال

 المؤسسة المستضيفة

مجموع شعبة 
أفريقيا الغربية 

 والوسطى
    

مكاتب يديرها مدراء برامج  6
 /قطرية
مكاتب يديرها موظفو برامج  5
 قطرية

11 
منظمة  3برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  7) 00
برنامج األغذية  0ذية والزراعة لألمم المتحدة، األغ

 برنامج األمم المتحدة للبيئة( 0العالمي، 

   41 مجموع الصندوق
مكتب يديره مدراء برامج  33
مكتب يديره موظفو مكاتب  03/ قطرية
 قطرية

32 

 01برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  09) 41
نامج بر  7منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، 

برنامج األمم المتحدة للبيئة،  0األغذية العالمي، 
 0مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع،  0

 المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية(

 تعاون الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها في الخدمات المؤسسية – زاي
مع زخم قوي في السنوات األخيرة  تبقي الوكاالت الثالث على تعاون مكثف في الخدمات المؤسسية، -1

لتجميع الموارد والعمل معا على جملة واسعة من األنشطة. واما المجاالت الرئيسية للتعاون فهي التي 
 أدناه. 4يسلط عليها الضوء الجدول 

  4الجدول 
 تعاون الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها في الخدمات المؤسسية

الموارد البشرية في برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة  ي، وقع كل من مدير 2014وفمبر/تشرين الثاني ن 24بتاريخ  البشرية الموارد
العامة الدوليين والعاملين في  زراعة للموظفين من فئة الخدماتاتفاقية لخدمات الضمان االجتماعي التي توفرها منظمة األغذية وال

نقلهم إلى  أصبحوا يخضعون لإلطار الخاص بالمنظمةللموظفين الميدانيين المعينين محليا الذين مقر برنامج األغذية العالمي، و 
. وتتضمن هذه الخدمات التأمين الطبي، والتأمين على الحياة، 2014يوليو/تموز  1إطار منظمة األغذية والزراعة بدءا من 

واختيار وتوظيف  االتفاقية اإلطارية األولى حول التعيين وصندوق المعاشات، وخطة وخدمات التعويض. ووقعت الوكاالت الثالث
العامة الذين سيكون مقرهم في روما. ومن شأن هذه االتفاقية ان توسع من مجمع كفاءات الخدمات العامة  موظفي فئة الخدمات

 الموجودة في روما، حيث يعتبر الموظفون حاليا مرشحين داخليين في الوكاالت الثالث.
دارة  اف الداخليخدمات اإلشر  مراجعة الحسابات، مستشارين في التحقيقات و المشتركة للقوائم اليتضمن التعاون في هذا المضمار اإلعالن المشترك وا 

واالختيار المشترك للشركات الخارجية لالتفاقيات اإلطارية، ومراجعة األنشطة المشتركة بين الوكاالت الثالث، ودعم القدرات في 
 خالل ندب الموظفين والتدريب المشترك.  جميع الوكاالت من

التوريد المشترك لخدمات 
 الخزانة

تقاسم المعرفة  بهدف تتعاون دوائر الخزانة في الوكاالت الثالث من خالل المشاركة في اللجان االستثمارية لبعضها البعض،
راسات األصول والخصوم، والتقييمات وأفضل الممارسات. وقد أدى التوريد المشترك للخدمات المالية لمصرف اإليداع؛ ود

 إلى مكاسب كبيرة في الكفاءة.الثابت الدخل  ذاتاالكتوارية، والتفويضات 
 بشأناتفاقات مؤسسية 

 تذاكر الطيران
. وقد بدأ مؤخرا اآلخرتينيستمر الصندوق في ريادة المفاوضات حول األسعار المؤسسية لبطاقات السفر نيابة عن الوكالتين 

 سعار تفضيلية عالمية لدعم عملية إصدار بطاقات السفر الالمركزية.ألمفاوضاته 
 2014عمليات التسيير فيها. وتضمنت األنشطة الهامة لعام  تعاونت الوكاالت الثالث على تسهيل، 2014-2015عامي في  عمليات التسيير

وتنسيق خدمات الترجمة التحريرية والترجمة  سمية؛الرسمية وغير الر  تتعلق باجتماعاتهاتقويمات سنوية مشتركة للوكاالت الثالث 
وتجميع مرافق  ؛وتقاسم الخبرات الخاصة بأساليب التسيير ونظمه تكنولوجياته ع سوية بوابة المصطلحات المشتركة؛، ورفالفورية

 المؤتمرات.
تعاون أكبر حول إدارة التغطية الطبية بعد  ويتم حاليا تحريث. الذي تديره منظمة األغذية والزراعة بالنيابة عن المنظمات الثال التأمين الطبي للموظفين

 للمتقاعدين. مةدالخانتهاء 
لجان المعاشات التقاعدية 

 للموظفين
تجتمع األمانات العامة للجان المعاشات التقاعدية للموظفين في الوكاالت الثالث مرة كل شهر، لمناقشة القضايا الخاصة 

ولتيسير حل أية قضايا ناشئة مع مكتب جنيف للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي المعاشات التقاعدية  قبصنادي
 األمم المتحدة.
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خدمات التعلم 
اإللكتروني/تقاسم 

المحتويات الموجودة على 
 شبكة اإلنترنت

غذية والزراعة لتحري منظمة األ إلى جانب ،يتعاون الصندوق مع مجموعة عمل حجر الزاوية للمنظمات الدولية/األمم المتحدة
منظمة األغذية والزراعة الصندوق للمشاركة  ودعتالخيارات المتاحة لتقاسم وتبادل المحتوى المطور ذاتيا على شبكة اإلنترنت. 

 في توريد الخدمات والدورات التدريبية الخاصة بالتعلم اإللكتروني.

التعاون على استمرارية 
األعمال/االنتعاش من 

 الكوارث

استمرارية ضمان  بغيةمتبادلة الستضافة األغذية والزراعة توفر األساس لال مذكرة تفاهم مبرمة بين الصندوق ومنظمةهنالك 
االنتعاش من الكوارث. كذلك فإن الصندوق يضع اللمسات األخيرة على مذكرة تفاهم مع برنامج األغذية العالمي و األعمال 

 استمرارية األعمال/االنتعاش من الكوارث. غراضألغراض استضافة المؤسستين أحداهما األخرى أل
العروض المشترك. ويتم تحري مفهوم توريد المشترك ، وهو اآلن يتحرك نحو نهج أكثر انتقائية يتعلق باستدراج الفريق لل هذا يروج فريق التوريد المشترك

 دراج العروض اإللكتروني بين الوكاالت الثالث. تحري إدماج أفضل لنظام استأيضا الوكالة الرائدة لتعزيز الكفاءة. كذلك يتم 
يجري الصندوق بصورة منتظمة تدريبات مخصوصة باألمن ويتيح مقاعد للمتدربين من موظفي األمن من المنظمتين اآلخرتين في  التدريب على األمن

األغذية العالمي للمشاركة في  روما. كذلك يدعي الصندوق بصورة منتظمة موظفي األمن في منظمة األغذية والزراعة وبرنامج
 تدريبات اإلجالء وعمليات استمرارية األعمال.

 لمضي قدمارسم الطريق ل – حاء
وبالمضي قدما، ستستمر الوكاالت الثالث في روما بالبناء على المجاالت العديدة من التعاون على  -2

نموذج النقل "تعاونها على مبادئ المستوى العالمي واإلقليمي والقطري، وبهذا الصدد يتوقع منها أن تبني 
. ويعني 2015دورة المجلس التنفيذي في الصندوق المنعقدة في سبتمبر/أيلول " الذي ناقشته المحوري

كل وكالة من هذه الوكاالت للترويج للتعاون استنادا إلى ذلك ضمنا استغالل جميع الفرص التي تتيحها 
نما فقط عندما الميزة النسبية لكل واحدة منها، وشبكة خبرات ها. ولن يتم السعي للتعاون بحد ذاته، وا 

 يتضح وجود قيمة مضافة لهذا التعاون.

. كما أشير إليه أعاله، فإن أكثر المجاالت وضوحا للتعاون بين الوكاالت االنخراطات العالمية واإلقليمية -3
ي. وبناء ى العالمستقطاب التأييد على المستو الثالث هي في عملها المشترك في مجال االنخراط وا

عليه، يمكن توقع إيالء أولوية قصوى لهذا المجال من التعاون في المستقبل. وسوف تستمر الوكاالت 
للتنمية المستدامة، وعلى  2020الثالث في دعم العمليات العالمية الرئيسية بالتركيز على جدول أعمال 

التغذية، عالوة على الجوع وسوء التغذية. وجه الخصوص العمليات العالمية التي تتطرق لألمن الغذائي و 
ويمكن أن يتوقع لها أيضا التعاون في المجاالت ذات األهمية الناشئة، مثل الشمول المالي )انظر 

 أدناه(. 1اإلطار 

دائرتها من الشركاء واستراتيجياتها الخاصة بالشراكة التي توسع وقد طورت كل وكالة من هذه الوكاالت  -4
 لك قيمة إضافية لكل منظمة على حدةميثاق الوكاالت الثالث في روما. ويمثل ذمداها بما يتجاوز 

 الستقطاب معارفها ومواردها الخاصة.
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 الثالث: الشمول المالي: مثال ملموس عن الشراكة الجديدة بين الوكاالت 1اإلطار 

يل الشامل من أجل ون التمو شراكة مع المستشار الخاص لألمين العام لشؤ الافر الوكاالت الثالث بضت
جهودها لالستفادة من نقاط قوتها وأدواتها المتبادلة للنهوض بالشمول المالي لفقراء الريف.  ،التنمية

ن حاسم ومسّرع للنمو الذي يتسم بالمساواة وتدرك الوكاالت الثالث أن الشمول المالي هو عامل ممكّ 
لمبادرة إلى تمكين سكان الريف ال من تلبية واألمن الغذائي والتغذوي والتنمية الريفية. وتهدف هذه ا

نما  ،فحسب ،احتياجاتهم الرئيسية مزارعهم ومشروعاتهم وتعليمهم وتحسين أيضا لالستثمار في وا 
نتاجها واستهالكها.  وصولهم إلى األغذية وا 

ا في وتعتزم الوكاالت الثالث تعزيز عملها المشترك وتحديد حلول ابتكارية واتخاذ إجراءات ملموسة، بم
صة االدخار، عالوة على االئتمان قصير ذلك دعم الوصول إلى جملة واسعة من الخدمات المالية، وبخا

األمد والتمويل طويل األجل والتحويالت والتأمين والمدفوعات اإللكترونية. وهي تسعى أيضا إلى الترويج 
ه المبادرة أيضا لبيئة ناظمة جملة واسعة من المؤسسات والنماذج وقنوات اإليصال المالية. وتروج هذل

 وقانونية تمكينية ألغراض األمن الغذائي والتمويل الريفي والتأمين.

من التحديات الرئيسية التي تواجهها الوكاالت الثالث زيادة وتعميق التعاون على المستوى القطري.  -5
لتكثيف روابطها ي المستقبل تعاونها على المستوى القطري. وسيتطلب ذلك وضع مخطط للمضي قدما ف

مستوى البرامج القطرية وللعمل كـ"مؤسسة واحدة" من خالل جلب أدواتها التشغيلية التكميلية، على 
ونهجها وأدواتها إلى الطاولة. وهنالك العديد من الشراكات الثنائية والثالثية التي أرسيت بالفعل، وأيضا 

لمزيد من  الثانيو  األول عاون )انظر الملحقينالجارية منها. ويكمن التحدي في توسيع نطاق مثل هذا الت
 التفاصيل(.

وفي أعقاب الدورة الحالية من العروض التي تقدمها الوكاالت الثالث لهيئاتها الرئاسية عن وضع جهود  -6
المستوى ، تجري عملية تشاورية مكثفة بين الوكاالت الثالث للمضي بهذه الشراكة إلى ةالتعاون المتجدد

، من خالل االستفادة من العمل 2الخطوة التالية على تحديث عملية وضع الخرائطالتالي. وتنطوي 
المنجز بالفعل وتحديد المجاالت الرئيسية الجغرافية والمواضيعية للتعاون. وقد يتضمن ذلك تقديرات 

دارة مشتركة، ومشورة سياسية، و  المعارف والرصد، واالستثمارات والعمليات المدعومة بصورة مشتركة، ا 
واإلعداد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خالل آليات التنسيق القائمة في الوكاالت الثالث على 

 مستوى المقار والمستوى اإلقليمي.

وبعد عملية وضع الخرائط وتحديد الفرص المحتملة واالستراتيجيات واالتساقات إلرساء مبادرات تعاونية  -7
بار الموظفين في الوكاالت الثالث خطة مشتركة للعمل على ك سيطور ،مستقبلية بين الوكاالت الثالث

 تعاون أكبر في بلدان مختارة. بغية الوصول إلىتحقيق اإلمكانيات والفوائد 

                                                      
من بين عدد من العمليات التي أجرتها الوكاالت الثالث لتحسين قاعدة تعاونها في العقد الماضي، عملية وضع الخرائط المشتركة التي  2

عرضت على المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي. والتي  (WFP/EB.2/2015/4-C/Rev.1) تشبه التحليل الشامل الوارد في الوثيقة
والتحليل المرافق له للعمليات المشتركة بعد  2009ومن شأن المعلومات الكمية المستخلصة من تحليل وضع الخرائط الذي جرى عام 

رساء شراكات استراتيجية مشتركة بين بها السياسة الخاصة بإ لتستنيرتحديثه حسب األصول، أن يوفر األساس لمزيد من التقديرات النوعية 
 الوكاالت الثالث.
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مثل هذا التعاون في استخدام قدرات الوكاالت الثالث لمساعدة البلدان  منوسيتمثل الهدف الشامل  -8
بخاصة الهدفين األول والثاني. ولن تكون الشراكات األعضاء على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و 

نما ستكون وسيلة للحصول على قدرغاية بحد ذاتها،  أكبر من االتساق والفعالية والكفاءة. وا 
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استعراض لتعاون منظمة األغذية والزراعة مع العمليات اإلقراضية التي يمولها 
 (2015)بتاريخ أكتوبر/تشرين األول  الصندوق ومنحه

منذ أمد طويل تدعم شعبة مركز االستثمار  امج التعاوني بين الصندوق ومنظمة األغذية والزراعة.البرن -0
وحتى  1977في منظمة األغدية والزراعة صياغة وتنفيذ المشروعات والبرامج التي يمولها الصندوق. ومنذ 

ز االستثمار في عملية أعّدت بدعم من شعبة مرك 336، صادق الصندوق على 2015أكتوبر/تشرين األول 
أدناه البيانات حول حجم الدعم الذي  1مليار دوالر أمريكي. يوفر الشكل  11المنظمة بقيمة إجمالية قدرها 

 مه موظفو الشعبة لعمليات الصندوق.يقد

 1الشكل 

 2014إلى  2006موظفي شعبة مركز االستثمار القابلة للفوترة في مشروعات الصندوق من /أسابيع

 
 ة األغذية والزراعةالمصدر: منظم

وفي عملها اإلعدادي تستند الشعبة إلى المعرفة التقنية الكبيرة التي يتمتع بها الموظفون المهنيون في  -3
مختلف الدوائر التقنية في المنظمة وكذلك يستفيد الصندوق أيضا من هذا التجمع من الخبرة في عمله على 

ت الموظفين المخصص لتصميم مشروعات بلغ وق 2014تعزيز الجودة وضمان الجودة. وفي عام 
عدادها ولجودتها عند الدخول إلى   .أسبوع/موظف 446الصندوق وا 

وباإلضافة إلى االنخراط في البرنامج اإلقراضي للصندوق فإن الشعبة أيضا تقوم بدور النافذة لشراكات  -2
غراض التدريب وبناء أخرى بما في ذلك في سياق الدعم الذي توفره أداة برنامج المنح في الصندوق أل

 القدرات. ومن بعض المبادرات المخصوصة النخراط الشعبة ما هو وارد أدناه.

 وقع الصندوق ومنظمة  2013. في ديسمبر/كانون األول مبادرة تنمية القدرات في الصندوق
ستثمارات العامة في فضل لالاألغذية والزراعة على مشروع لعامين لتنمية القدرات إلدارة أ

موظفي الشعبة، موظفي منظمة األغذية   للفوترةأسابيع موظفي شعبة مركز االستثمار القابلة 
    إلى      في مشروعات الصندوق من   والزراعة، المستشارون

بوع
أس

 
بل 

ف قا
موظ

وترة
للف

سنة
موظفو الشعبة                  مستشارون            موظفو منظمة األغذية والزراعة
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ول هذا المشروع بصورة مشتركة منحة من ة النطاق في البلدان النامية. وتمة صغير الزراع
ومساهمة من شعبة مركز االستثمار  ،مليون دوالر أمريكي 2قيمتها  (2014-2015)الصندوق 
سعى ف من هذه المبادرة ذو شعبتين: فهي من جهة، تمليون دوالر أمريكي. والهد 0.3بما يعادل 

بلدان هشة أو ضمن  ثمانية في 3مشروعا يموله الصندوق 18يذ في حوالي لتحسين أداء التنف
 . ومن جهة أخرى، فإنه يطور قدرات البلدان حيث تنفذ هذه المشروعات.4سياقات ضعيفة؛

  هذا المشروع متعدد بالصندوق  بادر .لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة التأقلمبرنامج
. والهدف منه هو تحويل التمويل الخاص بالمناخ 2012ام الجهات المانحة ومتعدد السنوات ع

من زيادة صمودهم في وجه تغير  ب الحيازات الصغيرة، بحيث يتمكنونوالبيئة للمزارعين أصحا
المناخ. ويتناغم هذا البرنامج مع الهدف االستراتيجي الجديد لمنظمة األغذية والزراعة المتمثل 

استفادت سبعة مشروعات من مشروعات  2014سبل العيش. وفي عام صمود في زيادة 
الصندوق التي دعمتها شبعة مركز االستثمار في منظمة األغذية والزراعة من التمويل المشترك 

 من برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.

  ذ في منظمة األغذية والزراعة للحكومات التي تنفالدعم المباشر من شعبة مركز االستثمار
طلب من الشعبة وبصورة متزايدة توفير دعم مباشر  المشروعات التي يمولها الصندوق.

للحكومات التي تنفذ المشروعات التي يمولها الصندوق، وعلى وجه الخصوص للمساعدة في 
 إعداد استعراضات منتصف الفترة واستعراضات إنجاز المشروعات.

 كشريك رئيسي للمنح في مجال البحوث  ندوق.شراكة المنح بين منظمة األغذية والزراعة والص
والمساعدة التقنية وبناء القدرات، تعتبر منظمة األغذية والزراعة على رأس قائمة الجهات المتلقية 

مليون دوالر أمريكي من  45لمنح الصندوق. وقد تلقت منظمة األغذية والزراعة ما مجموعه 
منحة مولها  43، تم توفير 2015و 2009، وما بين عامي 1989منح الصندوق منذ عام 

مليون دوالر أمريكي. وهنالك  19.6 الصندوق لمنظمة األغذية والزراعة بقيمة إجمالية قدرها
 المنظمة ميزتهاالصندوق. وقد أثبت  امنح جارية مع منظمة األغذية والزراعة يموله 10حاليا 

لمجاالت المواضيعية ذات النسبية كمنظمة معرفية مع شبكة تقنية قوية في عدد كبير من ا
االهتمام المشترك مع برنامج منح الصندوق.

                                                      
 بشكل مباشر أو من خالل دعم للحافظة القطرية بمجملها. 3
ريتريا والوس ونيبال. 4  بورندي والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وا 
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 على المستوى القطريمعا عمل الوكاالت الثالث التي تتخذ من روما مقرا لها 
تتعاون الوكاالت الثالث على نطاق عريض من اإلجراءات، بما في ذلك حوار السياسات، والمشاورات،  -0

 21ذها في عدد كبير من البلدان. وقد حدد برنامج األغذية العالمي والتخطيط المشترك للبرامج ودعم تنفي
. وتتضمن المجاالت الرئيسية للتعاون على 5تعاونت فيها الوكاالت الثالث 2014بلدا عام  18مشروعا في 

والمجموعات المواضيعية،  ،والتقديرات المشتركة لألمن الغذائي ،المستوى القطري المشروعات الزراعية
تعاونت منظمة  2014القدرات، ومبادرات الصمود والجاهزية للطوارئ وعمليات اإلغاثة. وفي عام وتنمية 

بلدا. في حين تعاون الصندوق مع  63مشروعات في  106األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي على 
غذية والزراعة تعاونت منظمة األ 2015بلدا. وفي عام  18مشروعا في  24برنامج األغذية العالمي على 

 مشروعا. 17والصندوق على 

ومن مجاالت التعاون الهامة للوكاالت الثالث النهج المشتركة لتعزيز صمود األشخاص الذين تخدمهم هذه  -3
 الوكاالت. ومن األمثلة الهامة على ذلك:

  جهد مشترك في جيبوتي مع برنامج األغذية العالمي لتعزيز برمجة الصمود في المناطق الريفية
 التي تغطيها منظمة األغذية والزراعة والصندوق.

  برنامج مشترك لتعزيز صمود سبل العيش في وجه التهديدات المناخية الزراعية في منطقة الممر
 الجاف في أمريكا الوسطى.

  إعداد نهج مشترك لتعزيز صمود األسر والمجتمعات والنظم الضعيفة لتحقيق األمن الغذائي
برامج جديدة تصميم مع  ،دراسات الحالة في غواتيماال، وكينيا، والنيجر حددتهوتحسين التغذية 

 من بين دول أخرى. ،مشتركة لبناء الصمود في الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية

  برنامج سبل كسب العيش الزراعية التي تتسم بالصمود في وجه تغير المناخ في كينيا، والذي
د األوروبي والوكاالت الثالث لدعم األسر الضعيفة في تحسين الحكومة الكينية واالتحاطورته 

 أمنها الغذائي.

  وفي زامبيا، ستستهدف البرمجة المشتركة للوكاالت الثالث أكثر األشخاص عرضة النعدام األمن
برنامج األغذية العالمي للغذاء مقابل األصول،  –الغذائي، أوال، من خالل شبكات األمان المنتجة 

من الغذائي والتغذوي للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذي يتم الترويج له من وتعزيز األ
والوصول إلى األسواق والزراعة الذكية بيئيا بدعم من  ،خالل نظم الزراعة المستدامة والمتنوعة

 الصندوق ومنظمة األغذية والزراعة.

منظمة األغذية والزراعة شراكات  ترسي ،بتنشيط التزامها طويل األمد بالتعاون بين بلدان الجنو سياق وفي  -2
زراعة أصحاب الحيازات  مشروع مع الصندوق لتنفيذ مبادرات هذا التعاون. ويتضمن ذلك مشروعات مثل

 ليون.تعاون بين بلدان الجنوب في سييراالصغيرة الموجهة لألسواق في أنغوال، وبرنامج ال
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ى القطري لتصميم وتنفيذ المرحلة ما بعد التجريبية كذلك تستمر الوكاالت الثالث في حوارها على المستو  -4
من مبادرة الشراء من أجل التقدم التي يرعاها برنامج األغذية العالمي. ومن األمثلة على ذلك، رواندا حيث 

 تجري مشاورات مخصوصة إلرساء استراتيجية لمشروع ما بعد المرحلة التجريبية من هذه المبادرة.

كاالت الثالث معا على بناء سالسل قيم السلع وروابط األسواق لصالح تعاونيات تعمل الو وفي موزامبيق،  -5
المزارعين. ويشتري برنامج األغذية العالمي الذرة والفاصوليا مباشرة من منظمات أصحاب الحيازات 

في حين توفر منظمة األغذية والزراعة الخبرة، وينخرط الصندوق في تعبئة بهدف تحسين الصغيرة. 
 لصالح منظمات المنتجين المستهدفة. االئتمانمن خالل الشركاء الماليين لتحسين الوصول إلى  األموال


