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 األمم المتحدة التي توجد مقارها في روما:  منظماتالتعاون بين 

 2030تحقيق خطة عام 
 (2016الثاني نوفمبر/تشرين  30)

 

 موجز

الة  ععةد ارةا ال للعمة   2030، خطةة التمميةة املدةتدامة لعةا  2015اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف سبتمرب/أيلول 
العةةةاملوت طعتطلأةةةف ألةةةدا  التمميةةةة املدةةةتدامة الةةة  سةةةيتم اتيتعةةةا اةةةق يفيةةةامة األمومةةةات ععاط ةةةال أط ةةة  يف مم ومةةةة ا مةةةم 

ال  عوجد متا لا يف  طمةا مط ال وو يةال يف معةم الةدطل ا عفةاا كيمةا را ةق ع سةم خطةة عةا   املم ماتاملتحدةت طيفد أمأت 
 ، طسامهق بشم  ربري يف اديد وتوالات2030

الةةة ال الةةة  عوجةةةد متا لةةةا يف  طمةةةا، طلةةةو مم مةةةة ا وقيةةةة طالت اعةةةة، طال ةةةمدط  الةةةدط  للتمميةةةة  املم مةةةاتطيفةةةد رلبةةةق 
وقية العاملو، أ  يةتم اعةدام ط يفةة مشةعرة ععة   أطجةو التعةاط  يف مةا بيمعةا، شةا يف فلةة بشة   ري يأةة الت اعية، طب  امج ا 

 ت2030معمعا البلدا  لتحتي  ألدا  خطة عا  
طعع   لةق  الو يفةة  ةيةة مشةعرة، طمبةامي عوجيعيةة لتعتيةت التعةاط ، طموا ةمل التةوة املتميأةتة لمة  مم مةة، ط ة ط  مدةبتة، 

الةة  عوجةةد متا لةةا يف  طمةةا الةةدعم للحمومةةاتت رمةةا عدةةتع    للمم مةةات يأةةة عتةةدف ال ةة   التط يةةة التابعةةة طالتتامةةات بمي
اىل سةيايفات وةدمة، طجعةوم التعةاط  املم أ ةة علةو املدةتويات  باالسةتماممعةال  املم مةاتال  ص، طالتحةديات، طري يأةة عمة  

 التط ية، طاإليفليمية، طالعامليةت
ال  عوجد متا لا يف  طما علو طالية ر  طاحدة ممعةا، طعلةو ميتا ةا المدةبية، طموا ةمل يفو ةات  م ماتاملطيتو  التعاط  بني 

التعةةةاط  علةةةو املدةةةتو   (2)العمةةة  معةةةال علةةةو املدةةةتويني التطةةة   طاإليفليمةةةو   (1)طعتةةةعل الو يفةةةة أ بةةةمل  رةةةاهت للتعةةةاط ، لةةةو  
 اخلدمات املؤسدية املشعرةت (4)التعاط  بش   املعا   املوا يعية   (3)العاملو  

طاتية  ألةداكعا  طعلةو ععتيةت اجلعةوم التعاط يةة  2030طسريرأت التعاط  املدتتبلو علو مداعدة البلةدا  يف عم يةق خطةة عةا  
الة  عوجةد متا لةا يف  طمةا،  املم مةاتالمشطة، طالواسعة المطا ، طاملدتم ة  طعلو ا طلويات األاليةة طاجلا يةة للتعةاط  بةني 

علةةو املدةةتو  التطةة  ، طالتوقيةةة، طالتةةد ة علةةو ال ةةموم، طالبيا ةةات طاإلح ةةااات، طالةةدعم  2030و عم يةةق خطةةة عةةا  طلةة
 التتين املشعك للجمة ا من الوقاهو العاملوت

 الةة  عوجةةد متا لةةا  املم مةةاتطألةةدا  التمميةةة املدةةتدامة أكفةة  ك إلةةة علةةو اإلرةةا  للتعةةاط  بةةني  2030طععةةدأ خطةةة عةةا  
 ، مت أةةةة  ال ةيةةةةة املشةةةةعرة خطةةةةوةل  ةةةةو املم مةةةةاتت طباسةةةةت ام ا مةةةةن موا ةةةةمل التةةةةوة اخلاإلةةةةة بمةةةة  طاحةةةةدة مةةةةن لةةةةق  يف  طمةةةةا

ت طيعةدأ ااةام الدةبي  ا م ة  للعمة  معةال، الط يتةة الوحيةدة 2030ا ما  يف ععتيت التعاط  لدعم البلةدا  يف عم يةق خطةة عةا  
  للمفو يفدمالت
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 مقدمة -أولا 
 

 أهداف التنمية المستدامة - معلومات أساسية

، الت ا  "اوي  عاملما  خطة التممية املدتدامة لعا  2015اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف سبتمرب/أيلول  -1
االيفت امية،  –" الق  يمشئ ارا ال للعم  العاملو ال امو اىل اتي  التممية املدتدامة ب بعاملا ال ا ة 2030

 يةتطاالجتماعية، طالبيئ
طعتطلأف ألدا  التممية املدتدامة ال  سيحتتعا ر  بلد اق يفيامة األمومة، ععاط ال أط   طمعمال م رأتال من  -2

مم ومة ا مم املتحدةت طسيتم الدعو اىل اتيتعا من خال التعاط ، شا يف فلة من خال الش ارات املتعدمة 
 أإلحاب امل لحةت

 ال  عوجد متا لا يف  طما مط ال وو يال يف معم الدطل ا عفاا كيما را ق ع سم خطة  املم ماتطيفد أمأت  -3
، طسامهق بشم  ربري يف اديد وتوالات طأيف أت الدطل ا عفاا بالدط  ال هيدو الق  أمأعو لق  2030عا  

وقاهو طادني التوقية، بش   "التفاا علو اجلوع، طاتي  ا من ال 2يف ط مل لد  التممية املدتدامة  املم مات
طبععيبعا حدف  2معال، بتحديد مؤ  ات لد  التممية املدتدامة  املم ماتطععتيت الت اعة املدتدامة"ت كتد يفامق 

 ا طلويةت 
بمشا  الدعوة حول أمهية  املم مات، ا طلعق 2015طيف العملية ال  أمت اىل جدطل أعمال أميس أبابا لعا  

 ت2االجتماعية طالت اعة للمداعدة علو اتي  لد  التممية املدتدامة االست ما ات يف األماية 
 

 الثالث المنظماتطلب 
 
ال ال ال  عوجد متا لا يف  طما، طلو مم مة ا وقية طالت اعة،  املم مات، رلبق 2015يف أطاخ  العا   -4

عع   أطجو التعاط  يف  1طال مدط  الدط  للتممية الت اعية، طب  امج ا وقية العاملو، أ  يتم اعدام ط يفة مشعرة
 بيمعا،  ما

 ت2030ا  شا يف فلة بش   ري يأة معمعا البلدا ، ب و ة مجاعية طك مية، لتحتي  ألدا  خطة ع
 

 الورقة ومحتوياتها - التي توجد مقارها في روما المنظماتاستجابة 
 
ال  عوجد  املم ماتحول ري ية ععتيت اجلعوم التعاط ية املبقطلة من جا ف  2عع   لق  الو يفة  ةيةل مشعرة -5

متا لا يف  طما بوية معم البلدا  يف الديا  ا طسمل للتعاط  الو ي  بني خمتلف العماإل  يف مم ومة ا مم 
 املتحدة، 

                                                           
ال هاسية  طال  ُع  ق علو ا جعتة 2009ال  عتخق  طما مت ال هلا" لعا   املم ماتعتو  لق  الو يفة علو الو يتة املعمو ة "عوجيعات للتعاط  بني   1

  ال ال ال  عوجد متا لا يف  طمات للمم مات

  طالو يتة ال ام ة عن ال مدط  الدط  2009ال  عتخق  طما مت ال هلا" لعا   املم ماتعتو  لق  ال ةية علو الو يتة املعمو ة "عوجيعات للتعاط  بني   2
ط مل يفاعدة ط سم ر ي  املدتتب "  طالو يتة  -ا مم املتحدة ال ال ال  عوجد متا لا يف  طما مم ماتبعموا  "التعاط  بني  2015للتممية الت اعية عا  

ال  عوجد متا لا يف  املم ماتارا  م اليمو للتعاط  طايفامة الش ارات بني -املعمو ة "ععتيت التد ة علو ال موم من أج  ا من الوقاهو طالتوقية 
داخلية طاخلا جية  طعوجيعات الدطل ا عفاا  طاملما سات اجليأدة طالد طس املدتخل ة علو املدتويات التط ية،  طما"  طاالستع ا ات طالتتييمات ال

    طاإليفليمية، طالعامليةت
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طبني مؤسدات متوي  التممية ط  راا التمميةت طعع   لق  الو يفة  ةية مشعرة، طمبامي عوجيعية، ط  طرال 
ال  عوجد متا لا يف  طما الدعم للحمومات،  للمم مات ية التابعة مدبتة، طالتتامات بمي يأة عتدف ال    التط

من خال ععتيت التمدي  طجتمأف التداخ ، طاإلزمطاجية، طال و ات يف  2030طبمي ية عملعا معال لتم يق خطة عا  
 ااات ، طعتد  اإلجاملم ماتالويفق   دوت طال  لق  الو يفة التحديات طال  ص املتعلأتة بالتعاط  بني لق  

عليعا  املم ماتاملشعرة املتويفعة للمدتتب  الت يفت رما عدلأط الفوا علو اجملاالت ال  اف أ  ع رت لق  
  ارات عتخطو  طا   مم مةب و ة مجاعية، طعلو بعض الدب  احملدمة لتحتي  فلة، كيما عت أ ب  و لم  

 ال  عوجد  املم مات
 متا لا يف  طمات

 
 التدددي توجدددد مقارهدددا فدددي رومدددا: ر يدددة مشدددتر ة  والمنظمددداتالمسدددتدامة  أهدددداف التنميدددة -ثانياا 

 وفرص وتحّديات
 

 التي توجد مقارها في روما المنظماتفي صلب ولية  2ر ية مشتر ة: هدف التنمية المستدامة 
 
يف إللف  - اتي  ا من الوقاهو طادني التوقية طععتيت الت اعة املدتدامة – 2يتمل لد  التممية املدتدامة  -6

ال  عوجد متا لا يف  طمات طعتشا ك لق  ا خرية  ةية مشعرة خلطة التممية املدتدامة، طعت أ  املم ماتطاليات 
يتطلأف ُُنجال  املةت طمن املدتحي  اتي  التتد  يف بلوغ لد  من مط   2ب   اتي  لد  التممية املدتدامة 

 التتد  
أطجو التآز  طالتبامل بني ا لدا ت طععدأ ال ةية املتم لة بالتفاا علو يف بلوغ ألدا  أخ  ، رما اف معاجلة 

اجلوع طسوا التوقية طععتيت الت اعة املدتدامة طالتحوأل ال ي و، طال  ع رت بموع خاص علو أإلحاب األيازات 
   ال اىل العابط ت ط 2030ال ورية،  داال ط جاالل علو الدواا،   ط ة عاملية معمة طعم  ال أساسيال من خطة عا  

ال  عوجد متا لا يف  طما متامال مط لا ال هيدو يف  املم مات، عد ك 17يف ما بني ألدا  التممية املدتدامة الةة
 ، كفال عن مويفععا االسعاعيجو يف الديا  ا طسمل لألمم املتحدةت2030خطة عا  

لوقاهية املدتدامة، طالمعو  بالتآز  من أج  اتي  طيتطلأف معم البلدا  لتحتي  ألداكعا، االست ما  يف الم م ا -7
ال  عوجد متا لا يف  طمات  املم ماتال عالية، طععتيت اجلعوم التعاط ية المشطة، طالواسعة المطا ، طاملدتم ة بني 

، طستم   لق  ا خرية بالديايفات اخلاإلة بم  بلد عمد عوكري الدعم طاالست ما  اإل اكيني يف اجملاالت التتمية
طالتشويلية، طيف جمال التد ةت طيععف عن معم البلدا  لتحتي  ألدا  التممية املدتدامة، عداعيات علو ر يتة 

 ال  عوجد متا لا يف  طمات طاف أ  يتو  التعاط   املم ماتالتخطيط، طالعم ، طاالع ال، ط كمل التتا ي ، يف 
ال ال االجتماع،  املم ماتتأ   عليعات رما يتطلأف من بني لق  ا خرية علو احعا  مبامي طمعايري التعاط  امل

طالتح يت، طاالع ال، طالتيدري، طاإل تتال اىل ُنج يمطل  من التاعدة اىل التمة، طاال طاع ب  شطة علو  و 
 تمم مةحيشد موا مل التوة التتمية، طاملالية، طالتم يمية، طاملتميأتة لم  

متخ  ة لألمم املتحدة عتمتمل بتد ات عتمية طعشويلية طاسعة ط اسخة،   مةممطمم مة ا وقية طالت اعة لو  -8
طخبربة ربرية يف ا تاج املمتجات املع كية طعوزيععا عامليال، طبشبمة اسعاعيجية ط املة من املماعف الام رتيةت طعتو  

الي   (2)راكة املدتويات  عدعي  األوا  الدياسايت طالش ارات، طععتيتمها، طمعمعا علو   (1)املم مة شا يلو  
معم اعدام ال موك املعيا ية م   االع ايفات الدطلية، طمدط ات  (3)البيا ات طاملعلومات، ط إلدلا، ط ش لا  

اسداا املشو ة طمعم عطوي  التد ات علو املدتويني التط    (4)الدلوك، طاملعايري التتمية، طوريلا، طعم يقلا  
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طاإليفليمو بوية اعدام الدياسات، طاالست ما ات، طالربامج التاهمة علو ا ملة، طعم يقلا، ط إلدلا، طعتييمعات 
عتز طعدعم مم مة ا وقية طالت اعة، من خال طجوملا طعملعا التط يني علو املد  الطوي ، ب امج التممية ال  ع

اإل تاجية، طختل  ك ص العم ، طع كمل يفيمة ا إلول ال  ميلمعا الماست طعمدما ا   الموا ل طا زمات، عمو  
املم مة موجومة طاشد ر  يفد ا ا، طعايفا ا ال  يدة، طمعا كعا، لتوكري املداعدات املميأ ة الطا هة لدب  املعيشة 

 علو ال مومت الت اعية ا طايفال من مم و  م عمت علو التد ة
ا مم املتحدة طاملؤسدة املالية  مم ماتاملتخ  ة الوحيدة بني  الورالةطال مدط  الدط  للتممية الت اعية لو  -9

الدطلية الوحيدة ال  ع رأت ح  يال علو األد من ال ت  طا عدا  ا من الوقاهو يف املمار  ال ي ية من خال الت اعة 
مدط  يف اعدام الدياسات طالربامج الورمية، طيف عوكري طساه  االست ما  طالتممية ال ي يةت طيدالم ال 

للحمومات، ط  راا التممية اآلخ ين، طالتطاع اخلاص، طيفمل املتا عني من أإلحاب األيازات ال ورية، 
 -الت ط  طاهلبات  -طال عويني، طال يامين األ كيني، طسما  ال يف اآلخ ين يف إللبعات رما يوكأ  التموي  

للربامج ال  عت   طاالسعاعيجيات اإلمناهية للبلدا ، ممل عتدف أمطات مبتم ة للتموي  يف ال يف، طالم اف اىل 
ا سوا ، طعطوي  سلدلة التيمة الشاملةت طيعدأ ب  امج الت يفلم ل احل ز اعة أإلحاب األيازات ال ورية اخلاص 

امل يعىن بتميأف أإلحاب األيازات ال ورية ممل عوريأ املماخت بال مدط  الدط  للتممية الت اعية، أررب ب  امج يف الع
طيولأد ال مدط  املعا   طيدد  املشو ة الدياساعية الف ط يتني ملداعدعو علو األد من ال ت  يف املمار  ال ي ية 

 من خال معم التحوأل ال ي و الشام  طالديماميموت
ة عت دأ  لتحديات اجلوع طالتوقية يف العاملت طلو يوك  طب  امج ا وقية العاملو لو أررب مم مة ا دا ي -10

املداعدات الوقاهية يف حاالت الطوا ي طاإل عاش طالتاهمة علو التممية، علو  طا  طاسملت طيتد  الرب امج أيفال 
خدمات  اهعة يف الديايفات اإل دا ية، شا يف فلة املشعيات، طالدعم اللوجد ، طاأللول اهلمدسية، 

ا املعلومات، طحلول االع الت طعشم  موا مل التوة املتميأتة لرب امج ا وقية العاملو، التد ة علو طعممولوجي
العم  يف األاالت املتتلأبة م   المتاعات طيف أعتاب الموا ل الطبيعية  طالت لأف ألاالت الطوا ي طاما ة 

بيا ات املختلطة  طالتوة الش اهية طيفد ات املخار   طعتييم االحتياجات اإل دا ية طالتمموية املشعرة طالي  ال
سلدلة التو يد ال  عتو  ا سوا  طالتد ات الورميةت طيطبأ  الرب امج موا مل التوة املتميأتة لق  يف الدلدلة 
املمتدة من م حلة اوا ة الطوا ي اىل م حلة التمميةت طيتو  بتلبية االحتياجات الوقاهية طالتوقطية، ممل األ ص علو 

اة بني اجلمدني طمتميمعما  طيتو  التد ات العملية جملموعة من املدتجيبني ا طلني احملليني، طاألمومات، املداط 
طاجلعات ال اعلة يف الم ا  الوقاهو العاملة يف سلدلة التيمة  طيدالم يف اعدام الدياسات املتأ لة بواليتوت 

 يمال معمال يف زيامة التحويات التاهمة علو المتدتطععع  األمومات طوريلا برب امج ا وقية العاملو بوإل و    
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 التي توجد مقارها في روما المنظماتالفرص التي توفرها أهداف التنمية المستدامة للتعاون بين 
 

بط يتة  2030ال  عوجد متا لا يف  طما لو يف ط مل جيأد يدمح هلا باملدامهة يف عم يق خطة عا   املم مات -11
، كيما يفد 2لو الدعم املتبامل، عتمحو  حول  تطة مخول م رتية متاحة هلد  التممية املدتدامة ممدأتة طيفاهمة ع
  تا  مخول يفوية لدعم األمومات يف اتي  ألدا  طوايات أخ  ، ب و ة ك مية  مم مةيمو  لم  

التوة ال  مية، للبماا علو التآز ، طموا مل  املم ماتك إلة هلق   2030أط ممل   راا آخ ينت طعوكأ  خطة عا  
ال  عوجد متا لا يف  طما معال  املم ماتطأطجو التمام ، طامليتات المدبية، ط بمات ر  طاحدة ممعات طعتد  

جمموعة طاسعة من املعا  ، طاخلربات املالية طالتتمية، ملختلف العماإل  يف لقا اهلد ت طبإمماُنا اال عتاا بتد  ا 
و، طبوجوملا التط  ت رما عشم  ممتديات معع  اها مطليال ملمايفشة علو مجمل ا ر ا ، طبامتداملا العامل

 جمموعة 
من التفايا الدياساعية املتأ لة با من الوقاهو، طالت اعة، طالتوقيةت طلديعا عدأة أما ات عامة طآليات معمة 

 مم املتحدة من مداعدة عمموية للت اعة املدتدامة، طا من الوقاهو، طالتوقيةت طععدأ  طما م رتال أساسيال ملا عتدمو ا
طا دا ية طيف جمال التد ة علو ال موم، طمن خدمات طمعا   طمتوي  يف جماالت ا وقية، طالت اعة، طالتممية 
ال ي ية التحوليةت طيف لقا ال دم، يتيح الت ب املام  العديد من ال  ص لاست امة من جمموعة من املمتجات 

، ممل العريت بشم  خاص علو 2030باملم عة للبلدا  يف عم يقلا خلطة عا   طاخلدمات ال  ميممعا أ  ع يت
 لد  

 ت2التممية املدتدامة 
ال  عوجد متا لا يف  طما، جمموعتعا اخلاإلة من الش راا طالشبمات املميتة  املم ماتطيفد روأ ت ر  طاحدة من  -12

أخ   عابعة لألمم املتحدة ط  راا طرميني  مم ماتطاملتماملة ال  متتد إلا ا اىل خا ج  طما لتشم  
باال عتاا باملوا م، طاملعا  ، طالتموي ،  املم ماتطيوكأ  فلة ك إلاأ ا اكية لتتو  ر  طاحدة من لق   طولينيت

 طالدعم الق  يوك   أإلحاب امل لحة التممويو  اآلخ ط  للتم يقت
 

 التحدي
 

 ال  عوجد متا لا  املم ماتسيتطلأف ا تشا  ا عدا  ا من الوقاهو طسوا التوقية علو  طا  عاملو، أ  عبقل  -13
يف  طما جعومال ملحوظة، ب و ة مجاعية طك مية علو الدواا، بوية ختليص العامل من ال ت  طاجلوعت طعفمل 

لمتاعات، طاهلج ة التد ية، اديات ا اكية أما  لق  ا زمات املمتدة املتأ لة بتوريأ املماخ، طا عدا  االستت ا ، طا
 تاملم مات

 طشا أ  ألدا  التممية املدتدامة مدكوعة يفط يال طعتحت  بتيامة طرمية، طشا أ  املوا م عمو  ماهمال ودطمة متا  ة  -14
 يف ما بيمعا، ال  عوجد متا لا يف  طما ععاطُنا  املم ماتممل حجم التحديات، سيمو  من الاز  أ  ععتز 

ممل زيامة التآز  اىل أيف و حد، طالبماا علو  تا  االلتتاا، طجتمأف التداخ  طاالزمطاجية وري الف ط يني، بوية 
 ادني ال عالية طا   ت

ال  عوجد متا لا يف  طما، ليار   املم ماتطعشم  التحديات املمعجية طاهليملية األالية ال  اد  بالتعاط  بني  -15
ة املختل ة، طالم  اا األموميني املختل ني، طمنافج ا عمال التجا ية، طمط ات التموي ، طا طلويات اخلاإلة األورم

بم  جعة ما ة، طأمطات متوي  التممية، طال تاكات املؤسدية، طمدتويات الام رتية، طالوجوم التط  ، طرلأعم 
 يؤ  ط  علو العمليات التشويلية اخلاإلة بم  بلدت 
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ال  عوجد متا لا يف  طما، ستواجو لق  ا خرية ماهمال  املم ماتما را  التموي  جيدال يف ر  طاحدة من طمع -16
يفيومال علو املوا م طالويفق عتطلف اديد أطلويات طا حة طيفد ادأ من األواكت لاست ما  يف   ارة كعأالة يف ما 

 بيمعات 
ط  املمعجينيت طسي    التماكس علو املوا م، طعباين ا طلويات، طيفد عتيَّد لق  الش ارة أيفال بمتص األوا  طالتعا

 طع اطت حجم العمليات، كفال عن ال عوبة املت إللة يف ط مل املعايري ملىت اف البحث أط عد  البحث 
 ال  عوجد متا لا يف  طما، اديات ا اكيةت املم ماتعن التعاط  بني 

 
 التي توجد مقارها في روما دعماا ألهداف التنمية المستدامة المنظماتتعاون  -ثالثا
 

 المبادئ التوجيهية، بما في ذلك مبادئ التعاون
 

ال  عوجد متا لا يف  طما علو طالية ر  طاحد من الش راا، طعلو ميتاعو المدبية،  املم ماتيتو  التعاط  بني  -17
بشم  خاص علو مداعدة البلدا  يف عم يق خطة عا   طموا مل يفوعوت طسيواإل  التعاط  يف املدتتب  ع ريت 

طعلو املبامي التوجيعية  3طاتي  ألدا  التممية املدتدامة، طسيتو  علو العمليات الدياساعية العاملية 2030
 الوا مة 

طاملبامي التوجيعية  4ت2009ال  عتخق  طما مت ال هلا" لعا   املم ماتيف الو يتة املعمو ة "عوجيعات للتعاط  بني 
 املم ماتالش ارات لو جتا ال يتجتأ من طاليات  (1)ال  عوجد متا لا يف  طما لو   املم ماتللتعاط  بني 
يُعتمد  (3)الش ارة ليدق واية حبد فا ا، ب  طسيلة لتحتي  املتيد من التآز ، طال عالية، طالم ااة   (2)ال ال  

يتم التعاط  يف سيا  التماسة علو  طا   (4)ربات املمتدبة يف الش ارات  ُنج استبايفو ازاا التعلأم من اخل
 التعاط  مدكوع بالعمليات علو املدتو  التط  ت  (5)مم ومة ا مم املتحدة رم   

ال  عوجد متا لا يف  طما اىل يفيمة مفاكة طا حة طمعع  اها علو  و  املم ماتاف أ  يؤم  التعاط  بني  -18
 ت طيف لقا الديا ، اف املم ماتحيث المتاهج املتأ لة با لدا  طالوايات ال  حدم ا لق  متبامل، من 

ش ابة طسيلة لتحتي  كعالية أررب يف معم األورمة الدطلية للت اعة، طالتممية  املم ماتأ  يمو  التعاط  بني لق  
 اهم علو المتاهج طامماج الِعرب املدتخل ةتالت اعية، طا من الوقاهو، طالتوقية، شا يف فلة من خال ال إلد الت

 
 األولويات المشتر ة -مبادئ التعاون 

 
بتدخريلا راكة العماإل  املقرو ة أعا ، عتعل لق  الو يفة استخدا   راهت التعاط  ا  بمل الوا مة يف ط يفة املويفف  -19

العم  معال علو املدتويني التط    (1) طلو  2015،5ال ام ة عن ال مدط  الدط  للتممية الت اعية عا  
اخلدمات  (4)التعاط  بش   املعا   املوا يعية طاملوا يمل   (3)التعاط  علو املدتو  العاملو   (2)طاإليفليمو  

ال  عوجد متا لا يف  طما، لق  ال راهت ا  بمل عمد  إلد التتد  احمل ز  املم ماتاملؤسدية املشعرةت طستدتخد  
 بيمعا طعمد عتدف التتا ي  اهقا الش  ت يف التعاط  يف ما

                                                           
ر ا  يف   طجدطل أعمال أميس أبابا  طالدط ة ال ا ية طالعش ين ملؤمت  ا 2030 عشم  العمليات الدياساعية ال هيدة، خطة التممية املدتدامة لعا   3

 بالعم ت اع ايفية ا مم املتحدة اإلرا ية بش   عوريأ املماخ  طاملؤمت  الدط  ال اين املعين بالتوقية  طالتمة اإل دا ية العاملية طالتتامعا

4
  

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfp208557.pdf?_ga=1.5148731.943217398.1457436308 

  ا مم املتحدة ال  عوجد متا لا يف  طما"ت مم ماتبعموا  "التعاط  بني  EB 2015/115/R.23a الو يتة  5
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  2030ال  عوجد متا لا يف  طما لو  عم يق خطة عا   املم ماتا طلويات األالية طاجلا ية للتعاط  بني  -20
علو املدتو  التط    طالتوقية  طالتد ة علو ال موم  طالبيا ات طاإلح ااات  طالدعم التتين املشعك للجمة 

 عاملوتا من الوقاهو ال
 

 ال  عوجد متا لا يف  طما، املم ماتطباإل اكة اىل اجملاالت فات ا طلوية املشعرة املقرو ة أعا ، عتعاط   -21
علو  طا  طاسمل طربري، يف جماالت عدأة أخ   علو املدتويات العاملية، طاإليفليمية، طالتط ية، طيف ريف طاسمل 

 6اليوتمن اجملاالت املوا يعية، علو المحو املشا  
 

 اجتماع المدراء والمجموعة الستشارية الكبرى  -آليات التعاون 
 

ال  عوجد متا لا يف  طما، علو  و ممت م لتحديد  املم ماتاتممل املد اا طاجملموعة االستشا ية المرب  يف  -22
جمموعة من ا طلويات املشعرة ال  عتطلأف بقل جعوم مجاعيةت طعت لف اجملموعة االستشا ية المرب  من ربا  

ال الت طجتتممل اجملموعة علو  و ممت م ملمايفشة التفايا التشويلية طاإلما ية فات  املم ماتاملوظ ني من 
طعلو املتابعة ال عالة للت ا ات املشعرة ال  يتخقلا  املم ماتاملتباملت طا ص علو التعاط  الو ي  بني االلتما  

اجتماعات اجملموعة االستشا ية المرب  علو أساس املداط ة  ةال ا  املم ماتاملد اا اهقا اخل وصت طعدتفيف 
 تتاملفي ة بعأس لق  االجتماعا املم مةطيتو   اهف املدي  من 

 
 التعاون على المستويين اإلقليمي والقطري

 
ال  عوجد متا لا يف  طما علو أ  عمو  االسعاعيجيات، طالربامج،  املم ماتلتحتي  أررب أ   مممن، ستح ص  -23

 طا  شطة اجلديدة، متما ية ممل الواليات، طامليتات المدبية، طموا مل التوة املتميأتة املوجومة، طعلو يفيامعا 
 ت مم مةربات طاملعا ات التتمية لم  علو اخل

ال  عوجد متا لا يف  طما بتطوي  عمليات ايفليمية لتحديد البلدا  ال   للمم ماتطستتو  ال    اإليفليمية  -24
سيج   العريت عليعا، طاجملاالت فات ا طلوية املشعرة، طال إلد املشعك للتتد  احمل زت طعدمح العمليات 

 بتحديد ك ص التعاط  اجلديدة طاملشا يمل ال  ميمن عم ا لا أط اال عتاا اهات م ماتاملهلق   7اإليفليمية
طيععةةف عةةن عمليةةة التعةةاط  امللموسةةة علةةو املدةةتو  التطةة  ، شةةا يتأ ةة  مةةمل عمةة  ال ةة   التط يةةة طآليةةات التعةةاط   -25

الة  عوجةد متا لةا يف  طمةا مة أعني علةو ا يفة   للمم مةاتاملم لني التط يني  اجتماعالتط ية التابعة لألمم املتحدة، 
مةن حيةث اإلجة ااات الت ةرية  –يف الدمة لتتييم التعاط  اجلا   طالبحث يف ا  شطة املدتتبلية املشعرة احملتملة 

طكتةةةال لواليا ةةةا طميتا ةةةا المدةةةبيةت طعتةةةو  ال ةةة   التط يةةةة بتحديةةةد خطةةةط العمةةة   - طاملتوسةةةطة ا جةةة  علةةةو الدةةةواا
 اخلاإلة بم  سيا ت طاستمامال اىل خطط العم  لق ، يشةا ك رة  ك ية  اإلاةازات الة  اتتةق  طالةد طس التط ية 

ال  مت استخاإلعا  طا مو  ال  ميمن عم ا لا علو املدتو  اإليفليمو افا استدعو الديا  طال  ص فلةةت طيةتم 
طاالبتمةةةا ات، يف  ةةة ارا ا مةةةمل  عشةةةجيمل ال ةةة   أيفةةةال علةةةو  ةةةما  عشةةةا ك املعلومةةةات حةةةول التتةةةد ، طالتفةةةايا،

                                                           
 ا مم املتحدة ال  عوجد متا لا يف  طما  ط مل يفاعدة ط سم ر ي  املدتتب "ت مم ماتت "التعاط  بني 2015ال مدط  الدط  للتممية الت اعيةت   6

ال ال مؤخ ال يف ممطتة آسيا طاحمليط اهلامي، طالق  مت خالو اديد اجملاالت  املم ماتم ال جيأد علو فلة لو اجتماع التخطيط الق  عتدعو   7
م   لق  ال ال يف املدتتب ت طيف  املم ماتاملوا يعية طالبلدا  ال  سيج   العريت عليعا حيث ميمن أ  عتال ك ص لا طاع ب  شطة مشعرة بني 

ربجمة املشعرة حيث ميممعا املدامهة يف اتي  أطلويات األمومات لال ال بتحديد جماالت أخ   ل للمم ماتاألاالت، يفد ع وف ال    التط ية 
 الورميةت
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 علةةو  ةةو ممةةت م،  املم مةةاتالةة  عوجةةد متا لةةا يف  طمةةات طاةةف أ  جتتمةةمل ال ةة   التط يةةة التابعةةة هلةةق   املم مةةات
طأ  عت   علو ا مطا  املمملة لتعتيت التيةامة ال عالةة بويةة اتية  عتةد  مجةاعو علةو  طةا  طاسةمل يف بلةوغ ألةدا  

 تما و ممل ا طلويات الورميةتالتممية املدتدامة، شا ي
 

ال  عوجد متا لا يف  طما، السيما علو املدتو  التط  ، بإباغ بعفعا بعفال بشم   املم ماتطميمن أ  عتو   -26
ممعجو عن اخلطط االسعاعيجية طالرباجمية يف امل اح  ا طىلت طسيدمح فلة لل    التط ية بالتخطيط مدبتال 

 ميلية احملتملة، طبتعبئة املوا م ب و ة مشعرةتلأل شطة املشعرة أط التم
ال  عوجد متا لا يف  طما بعملية  سم اخل اهط إلاام طاديد ال و ات  للمم ماتطستفطلمل ال    التط ية  -27

 طالتداخات طال  ص اجلديدة للتعاط  طالربجمة املشعرة، م اعيةل ا ر  التاهمةت طاف أ  ي خق لقا العم  
يف األدبا ، ا ر  التاهمة م   مبام ة "أمم متحدة طاحدة" ا طسمل طارا  عم  ا مم املتحدة للمداعدات 
اإلمناهية، طعمليات عم يق طاستع ا  ألدا  التممية املدتدامة فات امللمية التط يةت طعلو سبي  امل ال، عفطلمل 

ال  عوجد متا لا  املم ماتوقية العاملو طعدعمعا  بمة ا مم املتحدة لتعتيت التوقية ال  يدتفي عا ب  امج ا 
يف  طما طوريلا من املم مات التابعة لألمم املتحدة، بعمليات مشعرة يفط ية ل سم اخل اهط، عُع   بةةةةة"ج مة 
ا مم املتحدة للتوقية"ت طعفمل لق  العمليات يفواهم باإلج ااات املتعدمة التطاعات يف جمال التوقية ال  عطبتعا 

خمتل ة بوية عدليط الفوا علو ال و ات، طأطجو التمام ، طأطجو التآز  احملتملة للت د  حمل أرات سوا  مم مات
 التوقيةت

 طاهد  مداعدة ا  خاص القين لم أر   احتياجال، طالقين يعيش العديد ممعم يف أط اع لشة طيعاين  -28
يف  طما بتم ا  اجلعوم التعاط ية الماجحة   دعات  ال  عوجد متا لا املم ماتمن ا زمات املتطاطلة، عتو  

طستدتم  باعأباع ُنج يفو  طممدأ  ازاا معاجلة اهلشا ة طبماا اجملتمعات الدلمية طالتام ة علو ال موم بوية 
اتي  ألدا  التممية املدتدامةت رما أُنا ستطو  اج ااات عشويلية معيا ية ألاالت الطوا ي عوطو، من مجلة 

، الدعوة، طاسعاعيجيات اإلستجابة، طععبئة املوا م، طالم افت طعلو سبي  امل ال، أعدأ ك ي  املعا  املعين أمو  أخ  
، ارا  عم  مشعك يوجأو 2015ال  عوجد متا لا يف  طما، يف العا   للمم ماتبالتد ة علو ال موم التابمل 

الدميت ارية، طوواعيماال، طريميا، طالميج ،  الربامج املشعرة بش   التد ة علو ال موم يف مجعو ية المو وو
بالتعاط  يف سيايفات طحاالت عدأة علو املدتو  التط  ، طستم   م   لق   املم ماتطال ومالت طعتو  لق  

 ا م لة طععتزلا، حدف االيفتفاات
لتطاعات، طاملتعدم ال  عوجد متا لا يف  طما باستمشا  الط   لتعتيت التمدي  املشعك بني ا املم ماتطعتو   -29

التطاعات، ط من األمومة علو املدتو  التط  ت طسيؤم  ععتيت األوا  بني التطاعات طعلو مدتويات 
حمومية خمتل ة اىل ادني التمدي  طعتويتوت طحيث يدمح الديا  بقلة، سُتبقل اجلعوم جلممل البيا ات، 

ة املشعرني  طلتحديد ر   التموي  بوية معم طالتحليات، طاملعلومات، طعوحيدلا  طلتحدني التخطيط طالربجم
 المتاهج اجلماعية احملتملةت

 املم ماتمن  مم مةطاهليئات ال هاسية مدعوة اىل مواإللة األ ص علو أ  ععمس االسعاعيجيات املؤسدية لم   -30
ا طاجلعات املا ة ت طعلتو الدطل ا عفااملم ماتال  عوجد متا لا يف  طما، المعج التعاطين الق  عتبعو لق  

ال  عوجد متا لا يف  طما، طال  عبقل جعومال لفما    للمم ماتعشجيعال علو معم ال    اإليفليمية طالتط ية 
 ر ااة طكعالية التدخات املشعرة طالعمليات التشويليةت

سمتني طال  لو اآل  يف ال  عوجد متا لا يف  طما، ال  مُتمح م أة ر   باملم ماتطعت  جاهتة التميأت اخلاإلة  -31
عامعا ال الث، بال    التط ية ال  ععدأ م االل للتعاط  ال عال طعتيد يفيمة الش ارات اىل أيف و حدت طسيدتم  
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ال  ي  التط   ال ابح طالبلدا  ا خ   ال   ا رق يف لق  اجلاهتة، بتوكري أساس سليم لتو ي  املما سات اجليأدة 
 ، طععتيت تيف ادني التعاط ، طعوسيعو
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 التعاون على المستوى العالمي
 

 أرا  يف  طما، أط  يويو ك،  -ال  عوجد متا لا يف  طما، العم  معال علو املدتو  العاملو  املم ماتستواإل   -32
يف جماالت م   األوا  الدياسايت، طاالع ال، طالدعوةت طستفمن  -أط جميف، أط حي ما أعيحق ال  إلة 

ازاا المعو  جبدطل أعمال ا من الوقاهو  املم ماتاجملموعة االستشا ية المرب  المعج املتأد  الق  عتبعو لق  
ملمتد  الدياسو ال كيمل املدتو  املعين بالتممية طالتوقية يف املمتديات الدياساعية العاملية المرب ، شا يف فلة ا

للتممية املدتدامة، طاع ايفية ا مم املتحدة اإلرا ية بش   عوريأ املماخ،  املم ماتاملدتدامة، طاللجمة املشعرة بني 
ن طجمموعة الدبعة، طجمموعة العش ين، طيف الربازي  طاالاام ال طسو طاهلمد طال ني طجموب أك يتيا، طوريلا م

معال بالتوعية حول الت اعة طالتممية ال ي ية، طيففايا ا من الوقاهو  املم ماتالعمليات اإليفليمية ال هيدةت طستتو  
 طالتوقية، 

 شا يف فلة املداطاة بني اجلمدني طالشباب، يف ا حدال الدطلية م   يو  ا وقية العاملو طاليو  الدط  للم أةت 
لدعوة، طالتواإل  بش   املبام ات العاملية ال هيدة م   اد  التفاا علو اجلوعت رما ستمدأ  معال االع ال، طا

ال  عوجد متا لا يف  طما بتتوية معمعا املشعك للجمة ا من الوقاهو العاملو، شا يف فلة يف  املم ماتطعتو  
 مة أإلحاب امل لحةت ش  اخلطو  التوجيعية الطوعية طالتوإليات الدياساعية ال ام ة عن امل اط ات املتعد

 ال  عوجد متا لا يف  طما يف اعدام التت ي  بش   حالة ا عدا  ا من الوقاهو يف العاملت املم ماتطستدتم   -33
العم  ممل الدطل ا عفاا لتتوية يفد ا ا بوية  إلد حاالت ا من الوقاهو طالتوقية  املم ماتطستواإل  لق   -34

ات سريإلد ارا  مؤ   ألدا  التممية املدتدامة ب عالية، التتد  احمل ز  و حول العامل، طاعدام التتا ي  بش ُن
 بلوغ الوايات ال  حدم ا البلدا  لم دعات

ستتو   2020،8-2017طباالمت ال لتوإليات االستع ا  الشام  للدياسات الق  ا   ر  أ بمل سموات ل عة  -35
طستواإل  الت د  للتحديات  2030ال  عوجد متا لا يف  طما شواامة طظاه عا ال هيدية ممل خطة عا   املم مات

 املشعرة ال  عواجععا مم ومة ا مم املتحدة يف مداعدة البلدا  علو اتي  ألدا  التممية املدتدامةت
رة للمجموعة املعمية با من الوقاهو العاملو طععدأ يفيامة مم مة ا وقية طالت اعة طب  امج ا وقية العاملو املشع  -36

طلو احد  أب ز أمطات االستجابة اإل دا ية العاملية احملدمة علو املدتويني اإليفليمو  -التابعة لألمم املتحدة 
 تال  عوجد متا لا يف  طما املم ماتمنوفجال ممتازال للتعاط  الماجح ماخ  الش ارة بني  -طالتط  

 
 ايا المواضيعيةالتعاون حول القض

 
ال  عوجد متا لا يف  طما االستجابة للمجاالت املوا يعية الما ئة طلطلبات الدطل ا عفاا  املم ماتستواإل   -37

معا ات  املم ماتحيث ميمن أ  ع يت معا كعا طيفد ا ا اجملمعة بتيمة مفاكةت طعتد  ر  طاحدة من لق  
علو  -عمد مجععا  –تعا التتين طاالسعاعيجو، من   ُنا املداعدة اىل طاليتعا طعم استمامال طموا مل يفوة ك يدة، 

 الويفاية 
من ال دمات طا زمات، طاألد من م   لق  اآل ا  طا ية اإل تعاش بعد ا زمات، طبماا التد ة علو ال مومت 

د ة علو ال  عوجد متا لا يف  طما ك يفال متخ  ة طجمموعات عم  يف جماالت م   الت املم ماتطيفد أ ش ت 

                                                           
8

 تا مم املتحدة  التوإليات"أج  التممية ال  عفطلمل اها مم ومة  ا  شطة التم يقية منات االستع ا  الشام  الق  ا   ر  أ بمل سموات لدياس  
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طالتعاط  بني بلدا  اجلموب  9ال موم، طعوريأ املماخ، طععميم اخلدمات املالية، طُُنج سلدلة التيمة ازاا التوقية،
طالتعاط  ال ا و، طاملعلومات بش   ا من الوقاهو، طمبام ة الش اا من أج  التتد ، طاملداطاة بني اجلمدني، 

جملموعات طال    عشجيعال لتعتيت الُمعج املشعرة طلتو ي  أكف  طال ايفد طاملعد  من ا وقيةت طعلتو لد  ا
املما سات طالعرب املدتخل ةت طستح ص التتا ي  ال  ععدألا علو االعدا  ممل اهلد  الواسمل المطا  املتم أ  

 باملدامهة يف اتي  متاإلد ألدا  التممية املدتدامةت
 تا لا يف  طمةةا اىل عتةةةد العمةةة  من أجةة  التوقيةةةةة لل عة ال  عوجد م املم ماتطعلو سبي  امل ال عم    -38

، علو أ و ك إلة طأ  ية أساسية لتوسيمل   ارتعا بش   التوقيةت طيف الويفق األا  ، يتم اعدام 2016-2025
 خطة عم  عدتمد اىل اعا   طما طارا  عم  املؤمت  الدط  ال اين املعين بالتوقيةت

ا اكةل اىل فلة، ط عق اللجمة الداهمة للتوقية التابعة ملم ومة ا مم املتحدة، طلو مبام ة عاملية عدتفي عا  -39
ال  عوجد متا لا يف  طما طوريلا من املم مات التابعة لألمم  املم ماتمم مة ا وقية طالت اعة طعدعمعا 

ري يفاعدة لتحدني التعاط  ماخ  أس ة ا مم من   ُنا عوك 2016املتحدة، خطة اسعاعيجية جديدة يف العا  
 املتحدة طللربجمة املشعرة يف جمال التوقية علو املدتو  التط  ت

ال  عوجد متا لا يف  طما مط ال معمال يف معم عم يق اع ا  با يس التابمل الع ايفية ا مم املتحدة  املم ماتطعؤم   -40
علو التعاط  التاهم يف ما بيمعا، طستتبمل ُنجال متماسمال،   ماتاملماإلرا ية بش   عوريأ املماخت طستبين لق  

طستواإل  عوكري الدعم التتين لألر ا  يف اع ايفية ا مم املتحدة اإلرا ية بش   عوريأ املماخ يف ع ديعا آل ا  عوريأ 
 املماخ علو ا من الوقاهو طالتوقيةت 

ال  عوجد متا لا يف  طما، سيمو  طيفمل طع  ري مبام ات األد  املم ماتطمن خال ععبئة موا مل التوة ال  مية يف  -41
 من كوايفد ا وقية ملحوظال علو ا يت البلدا  ا عفاا الختاف اج ااات بوية األد من كوايفد ا وقيةت

 
 الخدمات المؤسسية المشتر ة

 
ال  عوجد متا لا يف  طما البحث عن ك ص لتيامة الم ااة طال عالية من خال اخلدمات  املم ماتستواإل   -42

املؤسدية املشعرة يف املتا  ال هيدة طيف امليدا ت كيتم عتاسم املباين ال  عفم املماعف يف العديد من البلدا  
عة طب  امج ا وقية العاملو طيتواإل  التشجيمل علو فلةت طعلو سبي  امل ال، عدتفيف مم مة ا وقية طالت ا

 أر   
عش ة مماعف –ممتبال  41يف املاهة من املماعف التط ية لل مدط  الدط  للتممية الت اعية، طالبالغ عدملا  40من 

 عدتفي عا مم مة ا وقية طالت اعة، طسبعة مماعف يدتفي عا ب  امج ا وقية العاملوت طيتويفمل ال مدط  
ال  عوجد متا لا يف  طما املتيد من مماعبو يف املدتتب  بيمما يتو  بتوسيمل  ا خ   املم ماتأ  عدتفيف 

طجوم  التط  ت طال عؤم  م   لق  املما سات اىل زيامة ال عالية من حيث التمل ة كحدف، ب  ادأن أيفال 
يف جماالت ت طستدتم  لق  ا خرية بتعتيت ا  شطة املشعرة املم ماتاالع ال طالتعاط  احملتم  بني لق  

 التتييم، طالتديفي  باألدابات، طالتحتي ، طالتموي ، طاإلما ةت
 

                                                           
ال  عوجد متا لا يف  طما املعمية بداس  التيمة الوقاهية علو بماا ال عم لمي ية اال عتاا بالم ا  الوقاهو  املم ماتععم  جمموعة العم  املشعرة بني   9

عوجد متا لا يف  طما علو املدتو  التط   يف جمال ال   املم ماتلتحدني التوقيةت طسيشم  لقا اجلعد اجلماعو أماة يفوية لتعتيت الش ارة بني 
 . شا لديعا من ميتات  دبية ك يدة جلع  ساس  التيمة أر   م اعاة للتوقية املم ماتالتوقية، ممل مدامهة ر  طاحدة من 
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ال  عوجد متا لا يف  طما إل حة مشعرة علو اإل ع ق ميمن زيا  ا من خال املوايفمل  املم ماتطستمشئ  -43
 ، طسيتم عدليط الفوا كيعا علو العم  طا  شطة املشعرة طع   التتا ي  املم ماتاإللمعط ية ال هيدة هلق  

 اهقا الش   عليعات
 

 الطريق إلى األمام
 

ال  عوجد متا لا يف  طما، باستع ا  ا طلويات الدموية  املم ماتستدتم  اجملموعة االستشا ية المرب  يف  -44
إلاازات ال  اتتق طال  سُعكمل عتا ي  سموية بش ُنا اىل املشعرة طبتحديدلا، ممل االلتتا  باملداالة علو ا

ت طستعاجل اجملموعة االستشا ية المرب  التحديات ال  اد  بتوسيمل التعاط  بني لق  املم ماتاملد اا يف لق  
ملتعلأتة طعوحيد اعدام التتا ي  اىل اهليئات ال هاسية بش   التفايا ا وطععتيت ت رما أُنا ستمايفش ممعج املم مات
  باملم مات

 ال  عوجد متا لا يف  طمات
 ال  عوجد متا لا يف  طما علو أ  يمو  املوظ و   املم ماتطستح ص التيامة التم يقية لم  طاحدة من  -45

علو املدتويات التط ية،  املم ماتعلو راكة املدتويات مطلعني علو أمهية بماا اال ات اسعاعيجية بني لق  
طالعاملية، ممل التشديد علو أمهية االخن ا  التعاطين بماال علو سيايفات ودمة طاالع ا  علو عتاسم طاإليفليمية، 

 تمم مةاملدؤطليات يف اجملاالت املتعلأتة بوالية ر  
 ال  عوجد متا لا  املم ماتطسيتم ععيني ممدأتني علو مدتو  ربا  املدؤطلني التم يقيني يف ر  طاحدة من  -46

  الت د  ب و ة مشعرة للتحديات ال  اد  بالتعاط  ال  يد طاخلاص بالديا  بني لق  يف  طما لفما
 تاملم مات

ال  عوجد متا لا يف  طما التحلي  املشعك املعم  للتعاط  اجلا  ، ممل العريت علو املدتويني  املم ماتستوسمل  -47
ات ممل التشديد علو التحديات، طالمعج، التط   طاإليفليمو، طستطو  املما سات اجليدة لدلدلة من الديايف

 طاالبتما ات املشعرة، طععتيت الربجمة املشعرة ال عالة، طاعدام مبام ات مشعرة جديدةت
ال  عوجد متا لا يف  طما بش    للمم ماتطسيبين لقا التعاط  علو اع ايفات سابتة م   ارا  العم  املشعك  -48

يف عدم من اجملاالت ال  يتماطهلا األوا  الدياسايت  طالتحلي  طالتخطيط  طالربجمة  10التد ة علو ال موم
املشعرة  ط إلد اآل ا  طيفياس التد ة علو ال مومت طم ال آخ  علو فلة لو ارا  العم  بش   ا من الوقاهو 

 طالتوقية 
 ت2015املو عا  الق  اعتمد  ا عفاا يف جلمة ا من الوقاهو الع 11يف ظ  ا زمات املمتدة

ال  عوجد متا لا يف  طما شجموعة من ا عمال املشعرة،  املم ماتطا اكةل اىل ما مت ع  و أعا ، ستفطلمل  -49
 ممعا علو سبي  امل ال ال األ   

 
     الي  التعاط  يف ما بيمعا طالق  ميمن أ   تد  بو منافج التعاط  املختل ة طاخلاإلة بالديا 

   استمامال اىل التحلي  املقرو  أعا ، عطوي  ا مطات ال  ميمن أ  عدتخدمعا ال    التط ية التابعة هلق
 عمد اعدام ب امج مشعرة جديدة أط عم ا  الربامج املشعرة ال عالة التاهمة   املم مات

                                                           
10  framework-resilience-joint-http://www.wfp.org/RBA":" ارا  م اليمو  :طالتوقية الوقاهو ا من أج  من ال موم علو التد ة ععتيت

 (ت2015ال  عوجد متا لا يف  طما" )أب ي / يدا   املم ماتللتعاط  طايفامة الش ارات بني 
11

  home/activities/ffa/ar/-http://www.fao.org/cfs/cfs. 

http://www.wfp.org/RBA-joint-resilience-framework
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/ffa/ar/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/ffa/ar/
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  12م اعاة التعاط  يف ما بيمعا يف ر  م اح  مط ة املش طع/ الرب امج 

  اىل ط مل ارا  مشعك للمتاهج يف اجملاالت ال  عتعاط  كيعا طيف الش ارة التاهمة بيمعا  التوإل  معال 

  ،ع   حالة التعاط  يف ما بيمعا علو أجعت ا ال هاسية من خال اعدام التتا ي  علو  و ممعجو طممت م 
 اازات املععبة ممل االست امة من المتاهج من حيث الوإلف الممأو طالموعو لأل شطة، طاملخ جات، طاإل

 عن لقا التعاط ت
 

 الخالصة -رابعاا 
 

ال  عوجد  املم ماتطألدا  التممية املدتدامة أكف  ك إلة علو اإلرا  للتعاط  بني  2030ععدأ خطة عا   -50
ال الت طععترب لق  ا خرية أ  ااام  املم ماتمتا لا يف  طما، كيما مت أ  اخلطة أيفال أررب ادأ عواجعو لق  

أكف  ر يتة للعم  معال بوية معم ا  خاص ا ر   احتياجال طمداعدة الدطل ا عفاا علو اتي  ألدا  
التممية املدتدامة، ممل االست امة من موا مل التوة طامليتات المدبية ال  مية ال  عتمتمل اها، لو الدبي  الوحيد اىل 

 ا ما ت 
ق ال ةية املشعرة طاإلج ااات املدتتبلية املتعحة يف األدبا  ال  ص طالتحديات ال  مت عدليط الفوا عليعا طع خ -51

 مدبتال طععتمد الدعم املتد  اىل الدطل ا عفاا لتحتي  ألدا  التممية املدتدامة رمتطة التتاا م رتيةت
جد متا لا يف  طما بعريت عملعم املشعك علو اتي  ال  عو  املم ماتطيفد التت  املد اا طربا  املدؤطلني يف  -52

 ألدا  التممية املدتدامة من خال أ مال التعاط  ال  ععتز اآل ا  طادأن الم اااتت
  للمم ماتال  عوجد متا لا يف  طما، مدا ات ععلأم  املم ماتطيفد خل  العريت املتتايد علو التعاط  بني  -53

حمل ز ممل الويفق طالعم  معال علو  كمل التيوم ال  ع ع  خال اجلعوم التعاط ية علو من أج  اإليف ا  بالتتد  ا
 الدواات

 ال  عوجد متا لا يف  طما  املم ماتطالعربة ال هيدة ال  ميمن استخاإلعا بشم  متم   من التعاط  بني   -54
كعأال للعم ت بالتا ، سريعمت لو أمهية اديد أمطا  طمدؤطليات طا حة طمتأ   عليعا، يععف عمعا عوزيمل 

علو االلتتا  التو  بالعم  اجلماعو يف ر  سيا  عشويلو، طعلو عوزيمل املعا  علو  املم ماتالتعاط  بني لق  
 طموا مل يفو ا املتميتةت مم مة و متأ   عليو شا يعمس طاليات ر  

متا لا يف  طما يف سيا  ألدا  التممية  ال  عوجد املم ماتطيف حني يتم التشديد علو أمهية التعاط  بني  -55
  ارا ا اخلاإلة ممل املم مات ا خ   التابعة لألمم املتحدة،  مم مةاملدتدامة، لماك ايف ا  ب   لم  

 طاملؤسدات املالية الدطلية، طأإلحاب امل لحة فات ال لة اآلخ ينت
 عوجد متا لا يف  طما، مت أ  لق  الو يفة ال  املم ماتطباست ام ا من موا مل التوة اخلاإلة بم  طاحدة من  -56

ت طيف 2030لدعم الدطل ا عفاا يف عم يق خطة عا   املم ماتخطوةل  و ا ما  يف ععتيت التعاط  بني لق  
 للمم ماتسيا  ع ريت ألدا  التممية املدتدامة علو البلدا ، ع  ق لق  الو يفة أطلوية ع عي  ال ةية املشعرة 

 يف  طمات ال  عوجد متا لا 

                                                           
طاخلطط ، م ال من خال أر  الربجمة التط ية ملم مة ا وقية طالت اعة، طب  امج ال  ص االسعاعيجية التط ية لل مدط  الدط  للتممية الت اعية  12

  االسعاعيجية التط ية لرب امج ا وقية العاملوت
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 الملحق األول

 التعاون على المستوى القطري

مشروعاً في  21بلداً، بالمقارنة بـ  21مشروعاً في  26، تعاونت الوكاالت الثالث التي توجد مقارها في روما في 2015في عام 

مشروعاً  120في  األغذية العالمي . وجرى التعاون على أساس ثنائي بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج2014بلداً في عام  18

بلداً. 24مشروعاً في  31بلداً، وبين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي في  65في 
(13)

منظمة الدعم الوتقدم  

مشروعاً يمولها الصندوق. وتشمل المجاالت الرئيسية للتعاون على المستوى القطري المشروعات الزراعية،  22حالياً لصوغ وتنفيذ 

لى والتقديرات المشتركة لألمن الغذائي، والمجموعات المواضيعية، والحماية االجتماعية، وتنمية القدرات، ومبادرات تعزيز القدرة ع

الصمود، واالستعداد لحاالت الطوارئ، وعمليات اإلغاثة. وهناك جائزة امتياز تقدمها الوكاالت التي توجد مقارها في روما مرة كل 

سنتين لألفرقة القطرية التابعة لها والتي تضرب المثل األعلى في التعاون الفعال وتضاعف قيمة الشراكات. وترد أدناه بعض األمثلة 

 ين الوكاالت الثالث على المستوى القطري.على التعاون ب

 بنغالديش

نوب غرب بنغالديش، حددت ثالث جبالمياه في غمورة في في المناطق المإلنعاش المبكر التكي  بشأن امن خالل المشروع المشترك 

على أساس األولوية لمنع  منظمات هي منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تدخالت

للتنمية الصندوق الدولي  قد اشتركوتعزيز القدرة على الصمود لدى األسر والمجتمعات المحلية األشد ضعفاً في ساتخيرا. و التغدق

ذائي في برنامج األغذية العالمي في تمويل دراسة حول أثر الصدمات واإلجهادات المتعلقة بالمناخ على التغذية واألمن الغالزراعية و

 مناطق ريفية مختارة في بنغالديش. وتفيد نتائج الدراسة بأن التغذية واألمن الغذائي يتأثران بقوة لمدة تتراوح بين ثمانية وعشرة أشهر

 بعد التعرض لصدمة أو إجهاد بسبب المناخ.

 غانا وكينياو بوركينا فاسو

 ،بالتعاون مع الخدمات البيطرية في بوركينا فاسو وغانا وكينيا ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية منظمة األغذية والزراعةقامت 

صحة الحيوان إلدارة في مجال وتقديم حزم مبتكرة شاملة من التدخالت  بإعداد 2016ومارس/آذار 2009يوليو/تموز  منفي الفترة 

الحيواني وبالتالي  اإلنتاجالماشية و تحسين مستوى صحةو، المحمولة بالنواقلالمثقبيات الحيواني وغيره من األمراض  مرضومراقبة 

صحة الحيوان في مجال األمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر. وتم تسليم وتقييم حزم التدخالت  وتحسينزيادة فرص التنمية الريفية، 

 الذي جرى العنصر الرئيسي في هذه الحزم، للماشيةالسياج الوقائي المطورة محليا بطريقة تشاركية في البلدان الثالثة المستهدفة. ويعد 

ثالثة نظم مختلفة لإلنتاج الحيواني: المجترات الصغيرة في بوركينا فاسو والخنازير  بهااختباره في ثالث مناطق زراعية إيكولوجية 

في بوركينا فاسو وغانا وكينيا  اإلنتاجية الحيوانية تحليلواالجتماعي وكشف التحليل االقتصادي و في كينيا. بواألبقار الحلوفي غانا 

من الماشية، المحققة ل أصحاب الحيازات الصغيرة وصحة الحيوان وزيادة اإلنتاج. وانعكست هذه النتائج في زيادة دخفي عن تحسن 

على صحة  كبير تأثير للماشية. كما كان لتكنولوجيا السياج الوقائي المعيشية وتحسن األمن الغذائي والحد من الفقر على مستوى األسر

 البعوض مثل المالريا. هانقلياإلنسان عن طريق الحد من األمراض التي 

 الكونغو

لمصايد  مليون دوالر أمريكي لتمويل مشروع 7.70لتزم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمساعدة الكونغو من خالل قرض بقيمة ا

 Projet de développement de la Pêche et de)سنوات  ست مدته وتربية األحياء المائية في المياه الداخليةماك األس

l’Aquaculture Continentales – PD-PAC ويهدف المشروع إلى تحسين سبل العيش واألمن الغذائي لصغار الصيادين .)

الزراعة. ومن المتوقع أن و مركز االستثمار التابعين لمنظمة األغذيةو كمصايد األسماوصمم بدعم تقني من إدارة ومربي األسماك 

                                                           
 .WFP/EB.2/2016/4-E .(2016-2015) البرنامجتحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها: منظور  (13)

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfp287370.pdf
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منظمة مواصلة تقديم المساعدة التقنية في مجاالت اإلحصاء والمعلومات، من الطلب ي  س، و2017عام  مطلعفي  يبدأ تنفيذ المشروع

 ، وتربية األحياء المائية.ةالمحسن التجهيزنيات وإدارة الموارد، وتنمية القدرات المؤسسية، والحد من خسائر ما بعد الحصاد وتق

 شغواتيماال

برنامج األغذية العالمي، تعمل حكومة غواتيماال على و للتنمية الزراعية بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي

منظمة مسؤولة عن تقديم الدعم التقني إلى الإعداد رؤية مشتركة بشأن القدرة على الصمود في منطقة الممر الجاف في البلد. و

الزراعي المتصف بالكفاءة واالستدامة والقدرة على  واإلنتاجغواتيماال في مجاالت األمن الغذائي والتغذوي، وتنمية المناطق الريفية، 

أما برنامج األغذية العالمي  الصمود. وينفذ الصندوق التدابير الرامية إلى تعزيز منابر الحوار وصنع القرار على المستوى المحلي.

برنامج المجتمعات المحلية القادرة على الصمود من خالل تقديم المساعدة على شكل أغذية ونقد وقسائم إلنشاء األصول  يعززفهو 

وللتدريب وسط المجتمعات المحلية األشد ضعفاً. ويتمثل هدف هذه المبادرة المشتركة في إضفاء الصبغة المنهجية على مشروع 

 تجريبي لتصميم البرامج الوطنية دعماً لحكومة غواتيماال.

 كينيا

تجّمع الوكاالت الثالث التي توجد مقارها في روما قواها المتكاملة بهدف بناء القدرة على الصمود في كينيا. وينصب تركيز الجهود 

ي المشتركة التي تبذلها هذه الوكاالت في المقام األول على األراضي القاحلة وشبه القاحلة في كينيا. وتتمثل إحدى الشراكات الرائدة الت

نافذة سبل العيش الزراعية القادرة على الصمود. وبتعزيز  –ا الوكاالت الثالث في البرنامج الكيني لتعزيز زراعة الحبوب تشارك فيه

قدرة المجتمعات المحلية على الصمود على أساس التوجه السوقي في الزراعة واألمن الغذائي والتغذية، يستهدف برنامج األغذية 

ائياً من خالل برنامج للنقد من أجل بناء األصول اإلنتاجية. وتزود منظمة األغذية والزراعة هذه العالمي السكان غير اآلمنين غذ

بالدعم التقني فيما يتعلق بتثبيت األراضي المتدهورة، والحد من مخاطر المشقات المستقبلية والموسمية، وتحسين التجّدد  المجتمعات

االنتقال إلى زراعة تستند إلى السوق يمارسها  للتنمية الزراعية الصندوق الدولي الطبيعي، وزيادة اإلنتاج والدخل الزراعي. ويدعم

بين هذا الدعم واالستثمارات المقابلة في اإلدارة  ويجمعالمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة في األراضي القاحلة وشبه القاحلة، 

على المستوى القطري واألسري. وفي إطار هذا الدعم، قامت  المحسنة للموارد الطبيعية، والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ

الوكاالت الثالث التي توجد مقارها في روما، باالشتراك مع الحكومة، بوضع المعايير واالتفاق عليها ألغراض اختيار المستفيدين 

 واستهدافهم.

 األردن ولبنان

سبل العيش وإيجاد الفرص االقتصادية في  إحياءمقارها في روما على السورية، تعمل الوكاالت التي توجد  لألزمةفي إطار االستجابة 

لبنان واألردن. ويتمثل الهدف الرئيسي في تحسين وصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والمنتجين إلى األسواق وتعزيز 

 دعم (1تعاون الوكالتان بأساليب شتى منها: نسق منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي فيما بينهما وتيأمنهم الغذائي. و

على البروتين العالي  حصولهموزيادة  عيشتهموسبل  وتغذيتهمالغذائي  أمنهمبغية تعزيز  ةشبه المكثف باألساليب الدواجن منتجي

االستثمارات الزراعية؛ األمن الغذائي وسبل العيش لدى المجتمعات المحلية المضيفة والالجئين السوريين من خالل  تعزيز (2الجودة؛ 

. الصغيرةتحسين القيمة التغذوية للنظم الزراعية لدى الالجئين السوريين والمجتمعات المحلية المضيفة من خالل زراعة الحدائق  (3

، بإنشاء مرفق لالجئين والمهاجرين والنزوح القسري 2016مؤخراً، في سبتمبر/أيلول للتنمية الزراعية وقد قام الصندوق الدولي 

واالستقرار الريفي يهدف إلى تعبئة األموال التكميلية لتمويل تدخالت موجهة وشاملة للجميع تستفيد منها األسر المتضررة 

هذه المبادرة الجديدة سيدعم األدنى منها األردن ولبنان.  والمجتمعات المضيفة لها في آن واحد، وذلك في عشرة بلدان في إقليم الشرق

 الوكاالت التي توجد مقارها في روما في المنطقة. العمل الذي تقوم به في اإلقليم

 مدغشقر

في مدغشقر، شاركت الوكاالت الثالث التي توجد مقارها في روما في وضع االستراتيجيات القطرية لكل منها لضمان التآزر والتكامل 

. ، الذي تنسقه منظمة األغذية والزراعةفيما بينها. وتعمل هذه الوكاالت ضمن شراكة لتنفيذ مشروع التدابير المتكاملة للتغذية واألغذية

وتستخدم الوكاالت الثالث في تنفيذها لهذا المشروع ما لدى كل منها من أوجه قوة متميزة: فمنظمة األغذية والزراعة تركز على 
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للتنمية الزراعية الصندوق الدولي  ويقدمالقدرات؛  وتنميةلحصاد وعلى التخزين، وإنتاج البذور، وتنويع المحاصيل، أعمال ما بعد ا

الدعم إلنتاج المحاصيل والتجهيز وسالسل القيمة والهياكل األساسية؛ أما برنامج األغذية العالمي فهو يساعد على شراء األغذية 

وأقر بهذا التعاون وزيع األغذية المتخصصة وإنشاء األصول المجتمعية المحلية واستصالحها. وتوزيعها وعلى التثقيف التغذوي وت

لوكاالت األمم المتحدة التي توجد مقارها في روما لها فيما يتعلق بالتعاون على  2016الناجح في مدغشقر وفاز بجائزة االمتياز لعام 

مع برنامج األغذية العالمي، في سياق مواجهة ظاهرة النينيو، على خطة وقد اتفقت منظمة األغذية والزراعة المستوى القطري. 

منظمة على دعم الزراعة وسبل العيش، بما في المشتركة لتقليص الثغرات في استهالك األغذية وإلعادة بناء سبل العيش. وستركز 

. وبحدود والتدخالت المتعلقة بصحة الحيوانالبذور ومواد الزرع واألدوات الزراعية والعلف الحيواني التحويالت النقدية و ذلك

 منظمة من دعم لسبل العيش. الاإلمكان، سيستهدف برنامج األغذية العالمي في تدخالته نفس األسر التي تستفيد مما تقدمه 

 النيجر

يتمثل الهدف المشترك بين االستراتيجيات القطرية لدى الوكاالت التي توجد مقارها في روما
(14)

في تعزيز قدرة المجموعات السكانية  

الضعيفة على الصمود وتحسين األمن الغذائي والتغذية، مع تقديم الدعم، في الوقت نفسه، للجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق القضاء 

ويركز كل اإلنمائية. وتعتبر الوكاالت التي توجد مقارها في روما في موقع جيد لسد الفجوة بين االستجابات اإلنسانية وعلى الجوع. 

وهما  لكل من االحتياجات المزمنة والموسمية،على استجابة النظم للتنمية الزراعية من منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي 

قدم الدعم القيادة، في حين أن برنامج األغذية العالمي ي توليهاقدمان الدراية التقنية التي يرسخانها في المؤسسات الوطنية بغية ضمان ي

ومن خالل هذه الشراكة، ت ستكمل تدخالت  للسكان األشد ضعفاً ويعيد ارتباطهم بالنظام ويساعدهم على المشاركة في تنمية بلدهم.

ية المساعدة الغذائية مقابل األصول لبرنامج األغذية العالمي بالخبرة التقنية لمنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراع

تعاون الوإضافة إلطار  ن أجل تعزيز أمن نظام البذور وإدارة األراضي على نحو مستدام وتنمية قدرات الجهات الفاعلة المحلية.م

يتميز باالستهداف المشترك والشركاء المشتركين، تعمل الوكاالت الثالث معاً في سبعة برامج ومشروعات ومبادرات  الذي تشغيليال

شراكة القضاء على "ئي والتغذية والقدرة على الصمود وتمكين المرأة الريفية. كما تشارك هذه الوكاالت في مشتركة تدعم األمن الغذا

 ". تعزيز التغذية)ريتش( وحركة " "الجوع ونقص التغذية بين األطفال

 سري النكا

تغذية من خالل نهج متعدد القطاعات تتعاون الوكاالت التي توجد مقارها في روما مع حكومة سري النكا فيما يتعلق بتوسيع نطاق ال

يعتبر برنامج األغذية العالمي مسؤوالً فيه عن سياسة التغذية المدرسية ومكونات تقوية األغذية، ومنظمة األغذية والزراعة مسؤولة 

 المدارس. ميذتالعن الجوانب المتعلقة بالتثقيف التغذوي والحدائق المدرسية وإقامة نظام لقياس أثر التدخالت التغذوية على 

 زامبيا

المستندة إلى المنتجات  جراء تقييم ألثر برنامج التغذية المدرسيةإلالعالمي  األغذيةتتعاون منظمة األغذية والزراعة مع برنامج وف س

الرعاية واإلنتاجية؛  مؤشراتوأسرهم، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة م آثار البرنامج على المزارعين المحلية، والذي سيقيً 

المدارس  وأطفالهم؛ والمزارعين غير المستفيدين توتغذي تهمصحهم والمدارس، فيما يتعلق بمخرجات تعليم والمستفيدين من أطفال

ة برنامج التغذية المدرسي وي نفذ. وآثاره - الذين يعيشون في مناطق تدخل برنامج التغذية المدرسية المستندة إلى المنتجات المحلية

مقاطعة في عام  31ما يقرب من مليون طفل في  إلى تغذيةهدف يوزارة التعليم، وفي شراكة مع المستندة إلى المنتجات المحلية 

جاهزة لصغار  استحداث سوقركز على ربط برامج التغذية المدرسية باإلنتاج المحلي لصغار المزارعين من خالل ي. و2016

الفوائد على جانبي سلسلة العرض/الطلب، بينما توفر الحكومة  مما يزيدمن صغار المزارعين،  المزارعين. ويتم شراء البقول محلياً 

من برنامج  المستفيدينللمزارعين  اً أيض. ويمكن األغذيةفيها البرنامج، من خالل وكالة احتياطي  ينفذالتي  المقاطعاتالحبوب من 

الزراعة الحافظة للموارد،  توسيع نطاقتفادة من الدعم اإلنتاجي من خالل برنامج التغذية المدرسية المستندة إلى المنتجات المحلية االس

 منظمة األغذية والزراعة ووزارة الزراعة. تنفذهالذي 

                                                           
 برنامج الفرص االستراتيجية القطرية –؛ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (2016-2013) إطار البرنامج القطري –األغذية والزراعة  منظمة( 14)

والتي  (2019-2017) ، والعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش(2016-2014) 200583العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  – ؛ برنامج األغذية العالمي(2013-2018)

 يجري العمل حالياً على إعدادها.
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  الملحق الثاني

 التعاون العالمي

السياسات والتواصل  تتعاون الوكاالت التي توجد مقارها في روما في عدة مبادرات عالمية ومحافل للسياسة العالمية من خالل حوار

وأنشطة التوعية وإذكاء الوعي وتقديم المدخالت التقنية لصناع القرار فيما يتعلق بالزراعة واألمن الغذائي والتغذوي. وترد أدناه 

 بضعة أمثلة على هذا التعاون.

التي توجد مقارها  الوكاالت، تواصل 2015التعاون الناجح خالل مفاوضات ما بعد عام  في أعقاب: 2030خطة التنمية المستدامة 

على  معظمهفي  الوكاالت. ويركز التعاون بين 2030 خطةفي  ات العاليةاألولوي منوالزراعة  على ضمان أن تظل األغذية في روما

الجمعية العامة لألمم المتحدة والمنتدى السياسي رفيع المستوى في أحداث تنظيم في  الوكاالت واشتركت. 2 هدف التنمية المستدامة

للمنتدى  اً تحضير الوكاالت. ويتوقع أن يحدث تعاون بين واستعراضه 2030 خطةبمتابعة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف  المكلف

. وتتعاون 2 هدف التنمية المستدامة التقدم المحرز نحو تحقيق سيستعرض، والذي 2017في عام  ذي سيعقدالسياسي رفيع المستوى ال

 هداف التنمية المستدامة.ألمؤشرات عالمية  إلعداد الوكاالت أيضاً 

أعضاء في األمانة المشتركة لنظام معلومات األسواق الوكاالت التي توجد مقارها في روما  إن: نظام معلومات األسواق الزراعية

وزراء زراعة مجموعة العشرين،  2011في عام  أطلقهنظام الذي هذا ال ة. ويعتبرالزراعية، الذي تستضيفه منظمة األغذية والزراع

. ويغطي أربعة محاصيل اتتحسين شفافية األسواق وتعزيز تنسيق استجابات السياسإلى هدف يبمثابة منصة مشتركة بين الوكاالت 

سبعة من البلدان و إسبانياإلى جانب  العشرينعة أعضاء مجموالنظام من تألف يرئيسية هي: القمح واألرز والذرة وفول الصويا. و

من اإلنتاج واالستهالك  اً كبير معاً في هذا النظام جزءاً ن والمشارك ويشكلالزراعية. األساسية الرئيسية المصدرة والمستوردة للسلع 

في المائة. وساعد النظام، من خالل  90-80العالمي للمحاصيل األربعة التي يركز عليها النظام، في حدود على الصيد التجارة حجم و

 منع ارتفاع األسعار. علىتعزيز الشفافية وتنسيق السياسات في األسواق العالمية، 

مل التقني التابع للجنة األمن الغذائي من فريق الع جزءاً  الوكاالت التي توجد مقارها في روماكانت : لجنة األمن الغذائي العالمي

 التغذية.النهوض بلجنة األمن الغذائي في المتعلقة بانخراط وثيقة الصياغة لي تم تشكيله لتقديم الدعم التقني في مجال التغذية ذالالعالمي 

ألمانة لجنة األمن الغذائي  ، واصلت الوكاالت التي توجد مقارها في روما تقديم الدعم المالي والدعم بالموظفين2016ي عام فو

العالمي. إضافة لذلك، عملت هذه الوكاالت، بالتنسيق والتكامل فيما بينها، على تقديم المدخالت التقنية لجميع مسارات عمل اللجنة في 

ترك لدى فترات ما بين الدورات، وشاركت في المفاوضات حول التوصيات المتعلقة بالسياسات في عدٍة من مجاالت االهتمام المش

 الوكاالتوقدمت  ، ووصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق، والتغذية.2030الوكاالت الثالث جميعها، من قبيل خطة عام 

 لألفرقة العاملة مفتوحةمدخالت ، حيث قدمت 2030 متابعة واستعراض خطةلجنة األمن الغذائي العالمي في النخراط  اً منسق اً دعم

االستعراضات الطوعية القطرية  بشأنلجنة األمن الغذائي خاص لتنظيم حدث  تالعضوية المعنية بأهداف التنمية المستدامة، ودعم

. ويركز العمل المنسق 2 التنمية المستدامةألهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الجهود القطرية الجارية نحو تحقيق هدف 

، بما في ذلك عن طريق الترويج لمنتجات لجنة األمن الغذائي  التنمية المستدامةغذية والزراعة لتحقيق أهداف على أهمية األ للوكاالت

 العالمي كأدوات للتنفيذ المتكامل ألهداف التنمية المستدامة.

على اتفاق باريس في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف في  التفاوض: خالل 22ومؤتمر األطراف  21مؤتمر األطراف 

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، قدمت الوكاالت التي توجد مقارها في روما الدعم للبلدان فيما يتعلق بتحديد سبل 

ى الصمود لدى أشد السكان تأثراً بانعدام األمن الغذائي معالجة آثار تغير المناخ على األمن الغذائي، وإبراز أهمية بناء القدرة عل

ضعفاً. كما نظمت هذه الوكاالت خالل المؤتمر مناسبة جانبية مشتركة بشأن األمن الغذائي والزراعة. وعلى الشاكلة نفسها،  همواألكثر

ات االتفاقية اإلطارية أو للدول األعضاء ستواصل الوكاالت خالل مؤتمر األطراف الثاني والعشرين تقديم الدعم التقني، سواء لعملي

مساعدتها على اتخاذ قرارات مستنيرة. كما ستنظم الوكاالت في إطار مؤتمر األطراف الثاني والعشرين أنشطة حول توفير عن طريق 

 التمويل الستثمارات الصمود أمام المناخ وتحقيق القضاء على الجوع في ظل مناخ متغير.
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في قيادة مجموعة األمن الغذائي العالمي األغذية العالمي : تتشارك منظمة األغذية والزراعة وبرنامج العالميمجموعة األمن الغذائي 

في جمهورية أفريقيا الوسطى والعراق ونيبال وجنوب السودان  3في حاالت الطوارئ من المستوى  2015التي جرى تفعيلها في عام 

 1.5النقدية لـ شريك لتقديم التحويالت الغذائية و 100والمنطقة السورية واليمن. ففي جنوب السودان، قامت المجموعة بتنسيق عمل 

أيضاً، قدمت المجموعة التدريب داخل  2015. وفي عام نسمةماليين  3.5مليون شخص ولتوفير الدعم الخاص بسبل العيش ألكثر من 

البلدان والدعم في حاالت الطوارئ في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي ونيبال والنيجر وباكستان والجمهورية 

رية وأوكرانيا. وأدى هذا الدعم إلى تحسين اإلبالغ الموجه ألصحاب المصلحة، وإرشاد االستجابات من خالل تحليل العربية السو

 الثغرات، وفي الوقت نفسه تسليط األضواء على العمليات المعنية باألمن الغذائي وبسبل العيش.

بين منظمة األغذية والزراعة/الصندوق  اً مشترك اً شروعبرنامج نظم التراث الزراعي م نفذ :عالميا   المهمة الزراعينظم التراث 

بشأن تعزيز الشراكة من أجل توسيع نطاق سبل  2015إلى أكتوبر/تشرين األول  2013الدولي للتنمية الزراعية من أبريل/نيسان 

ساعد ففي بنغالديش،  في بنغالديش ومصر. ةمجتمعات األصليلدى الوالنطاق األسرية صغيرة  ةالزراع العيش المستدامة في نطاق

البستنة في الحدائق العائمة. ويتم إنشاء الحدائق بشكل اصطناعي  أعمالممارسة  يتيحعلى تطوير نظام إنتاج زراعي فريد  البرنامج

هذا  فائض المياه أثناء الفيضانات السنوية. وتم اختيار لمواجهةن ون المحليوالمزارع التي يستخدمهاف التقليدية اراستناداً إلى المع

النظام التحليل الكامل لنظام  يسر هذا. وفي مصر، 2015ول في ديسمبر/كانون األ اً عالمي المهمةالنظام كموقع لنظم التراث الزراعي 

إلى اعتبار نظام إنتاج ذلك أدى وظام. هذا الن حفظسبل وناقش أصحاب المصلحة الوطنيون بعد ذلك اإلنتاج الزراعي في واحة سيوة، 

 .2016في أكتوبر/تشرين األول  عالمياً  المهمة التمور في واحة سيوة كموقع من مواقع نظام التراث الزراعي

عام أواخر مع مجموعة العشرين منذ  فيما تقوم به من أعمال، ،: تتعاون الوكاالت التي توجد مقارها في رومامجموعة العشرين

فريق المجموعة الذي يسبق اجتماع وزراء الزراعة في مجموعة العشرين، و اجتماع النواب الزراعيين على زة في ذلكمرك  ، 2010

، شاركت 2016مايو/أيار مارس/آذار ووفي الذي يناقش قضايا التنمية األوسع نطاقاً ومنها األمن الغذائي.  العامل المعني بالتنمية

النواب الزراعيين للمجموعة في الصين، وساهمت في وضع البيان الوزاري الذي أشار تحديداً إلى العمل الوكاالت الثالث في اجتماع 

ساهمت الوكاالت أيضاً، بالتنسيق فيما بينها، في و. يةالفردي والجماعي الذي تضطلع به هذه الوكاالت في مجال األمن الغذائي والتغذ

للتنمية المستدامة. كما  2030وقد شمل ذلك إعداد خطة عمل المجموعة لتنفيذ خطة عام  عمل فريق المجموعة العامل المعني بالتنمية،

عمل المنتدى العالمي علماء الزراعة حول مبادرات مشتركة من قبيل كبار شاركت الوكاالت في االجتماع الذي نظمته المجموعة ل

منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية مت كل من ذلك، قدباإلضافة إلى و. االستوائيةمنبر الزراعة للبحوث الزراعية و

 .والرئاسات السابقة لها لعملية المجموعة خالل فترة الرئاسة الصينيةمساهمات فردية  الزراعية وبرنامج األغذية العالمي

اوضات مؤتمر األمم المتحدة الثالث : قدمت الوكاالت التي توجد مقارها في روما الدعم التقني للدول األعضاء طوال مفالموئل الثالث

في نيروبي بكينيا للجنة التحضيرية  األولىالمعني باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة )الموئل الثالث(، بما في ذلك خالل الدورة 

وورقات سياسات است رشد ، والعمليات األخرى مثل اجتماع فريق الخبراء وإعداد ورقات قضايا بإندونيسيافي سورابايا والدورة الثالثة 

. وكان لجهودها الفردية والجماعية أثر كبير في المساهمة في تصميم خطة حضرية جديدة بها في صياغة الخطة الحضرية الجديدة

 الوكاالت التي توجدبين للعمل التعاوني  وتتويجاً  تعترف بأهمية الروابط بين المناطق الريفية والحضرية وزراعة الحيازات الصغيرة.

 .دم بيان مشترك في الحدث، ق  القضيةبشأن هذه مقارها في روما 

: تعاونت الوكاالت التي توجد مقارها في روما على وضع تقرير حالة انعدام األمن الغذائي في حالة انعدام األمن الغذائي في العالم

من األهداف اإلنمائية لأللفية، وهو الهدف  1نحو تحقيق الهدف  1990التقدم المحرز منذ عام  2015العالم. وقد حلل تقرير عام 

لصراع ضد الجوع، كما حدد التحديات المتبقية في هذا المضمار. ويجري المعني بالجوع، وحدد التقرير عوامل النجاح الرئيسية في ا

 سيشمل إدراجالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، كما على هذا التخطيط  سينطويالموسع.  2017حالياً التخطيط لتقرير عام 

 من أهداف التنمية المستدامة.  2مؤشرات للهدف 

منظمة األغذية تعتبر  ة من أجل التنمية وجمعية شركاء المنتدى العالمي للبحوث الزراعية:المؤتمر العالمي الثالث للبحوث الزراعي

الشركاء  ، منلمنتدى العالمي للبحوث الزراعيةالميسرتين ل ، بوصفهما الوكالتينوالزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

في التنمية  االبحوث الزراعية الغذائية واالبتكار ودورهمالمعني ب ةالمصلحأصحاب متعدد العالمي الفريد  المنتدىاألساسيين في هذا 
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تنظيم في المنتدى والمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وحكومة جنوب أفريقيا  اشترك، 2016المستدامة. وفي عام 

مجموعة من  ووضع، بمشاركة كبيرة للغايةللبحوث الزراعية من أجل التنمية. واتسم هذا المؤتمر الناجح المؤتمر العالمي الثالث 

البحوث في  ثراألاإلجراءات الجماعية الجديدة للعمل مع شركاء متعددين. وتعالج هذه التحالفات الشبكية موضوعات تغير قياسات 

الجهات الفاعلة المحلية؛  من قبل الريفيةوإعادة العقود المستقبلية  ؛الطالبيةلمناهج الدراسية والقيادة اإصالح والزراعية واالبتكار؛ 

كون هناك مشاركة مباشرة من تلمزارعين. وسإلى مشروعات ااالبتكار  نقلو ؛من ابتكارات أصحاب المصلحة المتعددين التعلمو

عقد المؤتمر العالمي الثالث للبحوث الزراعية من  قد. ووهي تتطور اتجراءمن هذه اإلكل  يف الوكاالت التي توجد مقارها في روما

هدف بلمنتدى للعملية إصالح واسعة  اً إلى جنب مع فعاليات جمعية شركاء المنتدى العالمي للبحوث الزراعية، تتويج أجل التنمية جنباً 

المتعلقة  اتواالبتكارالمعارف  بإدرارجميع الجهات الفاعلة المعنية  شامالً بحق يضمإنشاء منتدى ألصحاب المصلحة المتعددين 

 تحقيق التنمية المستدامة، خاصة بالنسبة للنساء والشباب في المناطق الريفية.والوصول إليها واستخدامها ل بالزراعة واألغذية

، استضافت الوكاالت التي توجد مقارها في 2015أثناء انعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام في : تحدي القضاء على الجوع

روما، باالشتراك مع مندوب األمين العام المعني بالشباب، مناسبة خاصة تحت عنوان "جيل القضاء على الجوع"، ركزت على سبل 

التنسيق لمشاركة األمم  جهات. كما قامت الوكاالت بدور 2030عام إشراك الشباب في أنشطة تحقيق القضاء على الجوع بحلول 

أيضاً،  2015، وتعاونت على تعزيز إبراز األمم المتحدة وتحدي القضاء على الجوع. وفي عام 2015المتحدة في معرض ميالنو 

األهمية في الحماية االجتماعية  نظمت الوكاالت مناسبة جانبية تحت عنوان "تحقيق القضاء على الجوع: دور االستثمارات البالغ

المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية الذي انعقد في أديس أبابا بأثيوبيا. وقد استندت المناسبة الجانبية إلى تقرير  أثناءوالزراعة"، وذلك 

لق بكيفية القضاء على الجوع فيما يتع الوكاالت التي توجد مقارها في روما، ويحدد موقف أعدته الوكاالت الثالث تحت نفس العنوان

. وخالل الجمعية العامة لألمم 2و 1 ويوفر تقديرات لالستثمارات المطلوبة لتحقيق هدفي التنمية المستدامة 2030والفقر المدقع بحلول 

والتغذية مناسبة جانبية نظمتها هذه الوكاالت التحوالت الملموسة المتعلقة باألمن الغذائي  ع رضت في، 2016المتحدة في عام 

الوكاالت  تولت، 2016. وخالل النصف الثاني من عام 2030والزراعة المستدامة والتي تسهم إسهاماً مباشراً في تنفيذ خطة عام 

بصورة مشتركة المسؤولية عن نقل قيادة تحدي القضاء على الجوع إلى األمين العام الجديد لألمم المتحدة، وذلك كجزء من إرث 

 مون الذي شارفت واليته على االنتهاء. - يك األمين العام بان

 المحافل والشبكات والمنتديات التي يتعدد فيها أصحاب المصلحة

ال تكتفي الوكاالت التي توجد مقارها في روما بالمشاركة في المبادرات على المستوى العالمي، فهي تلعب أيضاً دوراً بارزاً في 

آلية هامة للتعاون بين  تندد المحافل أصحاب المصلحة، في مقارها. وباإلضافة إلى كون استضافة محافل وشبكات ومنتديات يتعدد فيها

 هذه الوكاالت، فإن تمكنها من التعاون بصورة جماعية مع عدد كبير من أصحاب المصلحة اآلخرين.

 المحافل التي يتعدد فيها أصحاب المصلحة والتي تستضيفها الوكاالت التي توجد مقارها في روما

ظمة األغذية من

 والزراعة

 لجنة األمن الغذائي العالمي 

 المنتدى العالمي للبحوث الزراعية 

 نظام معلومات األسواق الزراعية 

 الخطة العالمية للتربية المستدامة للماشية 

 الشراكة العالمية من أجل المناخ ومصائد األسماك وتربية األحياء المائية 

  بالتغذيةلجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية 

الصندوق الدولي 

 للتنمية الزراعية

 االئتالف الدولي لألراضي 

 منتدى الشعوب األصلية 

 مرفق مساعدة الشعوب األصلية 

 منتدى المزارعين 

 محفل إدارة المخاطر الزراعية 

 آلية تمويل التحويالت المالية 

برنامج األغذية 

 العالمي

 شبكة معلومات األمن الغذائي 

 لتعزيز التغذية شبكة األمم المتحدة 

 مجموعة األمن الغذائي العالمي، اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 
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 الملحق الثالث

 التعاون في المجاالت المواضيعية 

تتعاون الوكاالت التي توجد مقارها في روما في طائفة واسعة من المجاالت وأفرقة العمل المواضيعية، عن طريق جمع المعارف 

 مضافة للمبادرات التي تقدم مساهمات رئيسية من أجل تحقيق الهدف الواسع المتمثل في بلوغ أهداف التنمية المستدامة.وتوفير قيمة 

: تسهم نظم المعلومات الجغرافية ورصد األرض في تعزيز القدرات الداخلية لكل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تغير المناخ

تعلق بمسائل نظم المعلومات الجغرافية/رصد األرض. وقد بدأ التحليل المناخي المشترك الذي أجرته وبرنامج األغذية العالمي فيما ي

بالبرمجة المنسقة، وتبادل الخبرات، وتقاسم التكاليف، وغيرها من أشكال التعاون. وبدأت الوكاالت التي  2014المنظمتان في عام 

ي لألمين العام وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، في تفعيل مبادرة "التوقع والتحمل توجد مقارها في روما، باالشتراك مع المكتب التنفيذ

بشأن تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة المتعددين صحاب المصلحة أل(، وهي مبادرة عالمية جديدة A2Rوإعادة التشكيل" )

ز على تسريع وتيرة اإلجراءات الرامية إلى تعزيز القدرة أطلقت خالل الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف، وترك ،تغير المناخ

التي تعتبر بالغة األهمية لقدرة  –التوقع والتحمل وإعادة التشكيل  – وستعزز القدرات الثالث ،على الصمود في مواجهة تغير المناخ

في روما بنشاط في أعمال اتفاقية األمم المتحدة  البلدان والسكان األكثر ضعفاً أمام تغير المناخ. كما تشارك الوكاالت التي توجد مقارها

 اإلطارية بشأن تغير المناخ.

: ستواصل الوكاالت التي توجد مقارها في روما دعمها إلطار المؤشرات العالمية 2هدف التنمية المستدامة  –البيانات واإلحصاءات 

ت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة؛ ويمثل اإلطار واألعمال ذات الصلة التي يضطلع بها فريق الخبراء المشترك بين الوكاال

، استضاف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مقره ندوة تقنية 2015أيضاً أداة مهمة للرصد العالمي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 

الجوع، وتحقيق األمن الغذائي والتغذية،  بشأن "القضاء على 2حول إمكانية تقييم العمل الرامي إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة 

 .2وتعزيز الزراعة المستدامة". وأرست الندوة األساس إلعداد جدول أعمال مشترك في المستقبل لتقييم هدف التنمية المستدامة 

غذية والزراعة في في سياق االجتماعات رفيعة المستوى المشتركة بين الوكاالت التي عقدت في منظمة األ ظاهرتا النينيو والنينيا:

الثالث التي توجد مقارها في روما على تعزيز التأهب للتعامل مع ظاهرة النينيا المناخية في أواخر  وكاالتحث رؤساء ال، 2016عام 

، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بدورة النينيو التي خلفت آثاراً سلبية وخيمة على الزراعة واألمن الغذائي. وفي أكتوبر/تشرين 2016عام 

تجريبي في زمبابوي لتجنب اآلثار السلبية  على أساسر المناخ لتعزيز األمن الغذائي مرفق مواجهة آثار تغينشئ ، أ2015األول 

المتوقعة المترتبة على ظاهرة النينيو. وتقوم منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي ودائرة اإلرشاد الزراعي في وزارة 

اإلجراءات المبكرة في إطار النافذة األولى لمرفق مواجهة آثار تغير  الزراعة في زمبابوي حالياً بإجراء اختبارات ميدانية ألسلوب

المناخ لتعزيز األمن الغذائي بغية تعزيز قدرة أسر المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود من خالل زراعة الغالل 

عداد التعاوني اإلت رصد اإلنذار المبكر ووباإلضافة إلى ذلك، يجري العمل على مواءمة أدوا الصغيرة القادرة على تحمل الجفاف.

في تجريبية المرحلة الدخول على المنسقة  المبكرةخطط العمل  وأوشكتالستجابة لها. واآثار الكوارث تخفيف مبكرة لخطط عمل ل

 .األمن الغذائي من أجل تعزيزالشراكة  تحت رعاية غواتيماال والفلبين والسودان

بدأت الوكاالت التي توجد مقارها في روما في تنفيذ مشروع جديد مشترك للتصدي للفاقد من األغذية : الفاقد والمهدر من األغذية

بعنوان "تعميم مبادرات خفض الفاقد من األغذية ألصحاب الحيازات الصغيرة في مناطق النقص الغذائي". ويهدف المشروع إلى 

شاد السياسات الوطنية واإلقليمية من خالل إجراء أنشطة ميدانية في إنشاء مركز مرجعي عالمي مبتكر بشأن الفاقد من األغذية وإر

بوركينا فاسو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا. ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في تحسين األمن الغذائي وتفعيل مبادرة 

ية باعتباره أحد عناصرها األساسية. وتتمثل تحدي القضاء على الجوع على السواء، ويتضمن القضاء على الفاقد والمهدر من األغذ

إحدى النتائج الرئيسية للمشروع في إنشاء جماعة الممارسين المعنيين بالحد من الفاقد من األغذية، التي تعمل كجهة عالمية لجمع 

ر الصالت وتبادل المعلومات ودمج المعارف المتعلقة بالحد من الفاقد في مرحلة ما بعد الحصاد. وتوفر جماعة الممارسين منبراً لتيسي

 فيما بين أصحاب المصلحة والشبكات ذات الصلة.
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منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي، إلى جانب المعهد الدولي لبحوث  كل من شاركي: شبكة معلومات األمن الغذائي

المشاركين فيها. وبدأ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية السياسات الغذائية، في عضوية شبكة معلومات األمن الغذائي وتعد من الرعاة 

حالياً في توسيع شراكاته مع الشبكة في الوقت الحالي. وتمثل الشبكة مبادرة عالمية لتعزيز نظم معلومات األمن الغذائي والتغذوي 

 إلنتاج بيانات موثوقة ودقيقة لالسترشاد بها في عمليتي التحليل وصنع القرار.

، أجرت الوكاالت التي توجد مقارها في روما استعراض النظراء الثالث ألدائها في تنفيذ خطة 2015: في عام بين الجنسينالمساواة 

عمل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق منظومة األمم المتحدة. وتضمنت نتائج االستعراض التوصل إلى اتفاق لتبادل 

تارة من المجاالت المواضيعية، وإعداد قائمة بتفاصيل االتصال الخاصة بجهات التنسيق في المعلومات والتعلم في مجموعة مخ

الوكاالت المعنية بمؤشرات أداء خطة العمل. وقد أفضت المساهمات المقدمة من البلدان المانحة خالل السنوات الماضية إلى توسيع 

وبرنامج األغذية  ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،غذية والزراعةمنظمة األل البرنامج المشترك نطاق األنشطة الجارية في إطار

نحو التمكين  تعجيل التقدم بشأن " )هيئة األمم المتحدة للمرأة(، لمرأةا للمساواة بين الجنسين وتمكين هيئة األمم المتحدةو ،العالمي

اتيماال وقرغيزستان وليبيريا ونيبال والنيجر ورواندا. وتهدف "، والتي يجري تنفيذها في كل من إثيوبيا وغواالقتصادي للمرأة الريفية

 قدمتالمبادرة إلى تأمين سبل عيش النساء الريفيات وحقوقهن في سياق التنمية المستدامة. وبالتنسيق مع هيئة األمم المتحدة للمرأة، 

 المرأة،ضاء على جميع أشكال التمييز ضد من اتفاقية الق 14المادة  بخصوصالوكاالت التي توجد مقارها في روما توصية عامة 

بل في سائر مواد االتفاقية. واعتمدت لجنة القضاء على جميع  14لضمان تسليط الضوء على حقوق المرأة الريفية ليس فقط في المادة 

ما احتفالية مشتركة . ونظمت الوكاالت التي توجد مقارها في رو2016أشكال التمييز ضد المرأة هذه التوصية العامة في مارس/آذار 

. وكان موضوع االحتفالية "تحقيق المناصفة في العالم 2016لليوم الدولي للمرأة في مقر برنامج األغذية العالمي في مارس/آذار 

 : لنستحث الخطى من أجل المساواة بين الجنسين والقضاء على الجوع".2030بحلول عام 

روما مع وكاالت األمم المتحدة األخرى على إعداد خطة استراتيجية جديدة للجنة األمم : تعمل الوكاالت التي توجد مقارها في التغذية

 المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية، التي ن قل مقرها من منظمة الصحة العالمية إلى منظمة األغذية والزراعة. كما شاركت الوكاالت التي

لجنة األمن الغذائي العالمي في إعداد مقترح ومسارات عمل لتحديد دور اللجنة توجد مقارها في روما في فرقة العمل التقنية التابعة ل

في مجال التغذية. وإضافة إلى ذلك، أسهمت الوكاالت التي توجد مقارها في روما في االستراتيجية الجديدة لشبكة األمم المتحدة لتوسيع 

، 2015ابعة لشبكة األمم المتحدة لتوسيع نطاق التغذية. وفي عام تحظى بحضور في كثير من الشبكات الق طرية التهي نطاق التغذية، و

الشراكات بشأن سالسل القيمة الغذائية  وعقدأنشئ فريق عامل تابع للوكاالت التي توجد مقارها في روما لتعزيز إدارة المعرفة 

إطار مشترك مقترح لتصميم سالسل  المستدامة من أجل التغذية. وع رضت االستنتاجات الصادرة عن الفريق العامل بشأن تصميم

في أكتوبر/تشرين األول  حدث خاص شهدته،خالل  –بما في ذلك إعداد ورقة مرجعية مشتركة  –القيمة المراعية العتبارات التغذية 

اجتماع . 2016يونيو/حزيران  الذي واكب، في التغذية والتجارة"ب"فضالً عن الحدث الخاص الدورة الثالثة واألربعين للجنة،  ،2016

تصميم بالفريق العامل التابع للوكاالت التي توجد مقارها في روما وفي الوقت الحالي، يقوم شبكة األمم المتحدة لتوسيع نطاق التغذية 

خريطة طريق لمواصلة العمل المشترك على مستوى المقر وعلى المستويين اإلقليمي والق طري. وستقود منظمة األغذية والزراعة 

ومنظمة الصحة العالمية العمل المتعلق بعقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 بشأنمنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ندوة دولية وت نظم  األمم المتحدة للطفولة. ومنظمةالعالمي وبرنامج األغذية 

فريق  فيأعضاء  التي توجد مقارها في رومات عد الوكاالت تحسين التغذية. والنظم الغذائية الصحية والغذائية المستدامة من أجل لنظم ا

من خالل التعاون بين  للعقد عملالالبرنامج. وسيتم وضع برنامج وضع والمساعدة في  التقنيه لتقديم الدعم تشكيل الذي تم العمل التقني

 ووكاالت األمم المتحدة األخرى. التي توجد مقارها في روماالوكاالت 

: لطالما كانت منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية شريكين استراتيجيين وتشغيليين الشراء من أجل التقدم

. ويعمل برنامج الشراء من 2008رئيسيين في برنامج الشراء من أجل التقدم في إطار برنامج األغذية العالمي منذ إطالقه في عام 

العالمي وسائر المشترين لتشجيع المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على االستثمار أجل التقدم على تعزيز طلب برنامج األغذية 

الدعم على مستوى السياسات من مجموعة متنوعة من الشركاء.  واجتذابفي أنشطتهم الزراعية وحفز تنمية القدرات على نطاق أوسع 

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمذكرة التفاهم التي أبرمت ويسترشد تعاون برنامج األغذية العالمي مع منظمة األغذية والزراعة و

. وقد أنشئ فريق عامل والتي تشمل عدداً من حاالت التعاون على المستوى القطري بين الوكاالت الثالث 2008في يونيو/حزيران 
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التعاون الميداني تعزيز  ومازال. 2014ر تابع للوكاالت التي توجد مقارها في روما لتولي برنامج الشراء من أجل التقدم في مارس/آذا

إعداد البرامج عن طريق توفير الدعم للمزارعين ومنظمات المزارعين المشاركين في مجاالت تشمل اإلنتاج واإلنتاجية والحصول 

 على التمويل.

"تعزيز القدرة على الصمود من بعنوان  ،: أعدت الوكاالت التي توجد مقارها في روما إطاراً مفاهيمياً مشتركاً القدرة على الصمود

مع الشركاء بشأن تعزيز صمود السكان األكثر معاناة من انعدام و تعاونها معاً زيادة وتحسين لأجل تحقيق األمن الغذائي والتغذية"، 

الستكشاف  –ر من كينيا وغواتيماال والنيج –األمن الغذائي. واستناداً إلى هذا اإلطار، أعدت مجموعة من دراسات الحالة المشتركة 

الجهود الجارية والفرص المستقبلية لتعزيز التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما بشأن بناء القدرة على الصمود. كما 

أعدت الوكاالت التي توجد مقارها في روما مقترحات تمويل مشتركة لتعزيز صمود سبل العيش في كل من جمهورية الكونغو 

شريكين رئيسيين في وحدة  عالميجر والصومال. وفضالً عن ذلك، تعد منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية الالديمقراطية والني

تحليل القدرة على الصمود التي تقودها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. وتشمل المخرجات الرئيسية إجراء تحليالت لسياقات 

 جية تواصل مشتركة وتصميم أدوات للتعلم اإللكتروني.القدرة على الصمود ووضع استراتي

: يدعو تزايد اهتمام الحكومات بالوجبات المدرسية المستندة إلى المنتجات المحلية إلى تنسيق التوجيهات المتعلقة الحماية االجتماعية

، أنشئ فريق عامل تقني يضم منظمة 2016 بتصميم برامج التغذية المدرسية المستندة إلى المنتجات المحلية. وفي يناير/كانون الثاني

التابع لبرنامج األغذية العالمي والشراكة من أجل نماء  جوعلمكافحة ال متيازاألغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي ومركز اال

الصندوق مع راعة منظمة األغذية والزتتعاون و الطفل والمنتدى العالمي لتغذية الطفل من أجل إصدار مبادئ توجيهية مشتركة.

األفضل  التواصلجنوب الصحراء الستكشاف وتوثيق فوائد أفريقيا ألثر في أمريكا الالتينية واتقييمات  بشأنالدولي للتنمية الزراعية 

، ةالمعيشي واألسرة ،الفردمستوى  – استخدام نقاط دخول مختلفة للتحليلببين برامج الحماية االجتماعية وتدخالت التنمية الريفية 

برامج، والتسلسل التصميم بشأن السياسات والجهات المانحة  لصناعإرشادات  توفيرإلى  دلةهدف األتوالقرية. و ين،لمنتجمنظمات او

 في التحول الزراعي.توجها نحو األعمال وليشاركوا  ليكونوا أكثرلدعم أصحاب الحيازات الصغيرة بشكل أفضل والتصميم المؤسسي 

: شاركت الوكاالت التي توجد مقارها في روما في إحاطة إعالمية حول إطار ن الجنوب والتعاون الثالثيالتعاون فيما بين بلدا

التعاون المشترك بين وكاالت األمم المتحدة لدعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في مجاالت تغير المناخ واألمن 

/اإليدز. وتستعرض اإلحاطة خبرات كل وكالة في مجال التعاون فيما بين ةية المكتسبالغذائي والتغذية وفيروس نقص المناعة البشر

 بلدان الجنوب والتعاون الثالثي، وتوفر أمثلة على التعاون القائم بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما، وتحدد المجاالت التي يمكن

، حضر رؤساء الوكاالت التي توجد 2016ي يونيو/حزيران زيادة التعاون فيها على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية. وف

الجنوب، والتي عقدت في شيان، بالصين، حيث اتفقت الصين مع  بلدانبين  فيما التعاون بشأنمقارها في روما المائدة المستديرة 

دان الجنوب لبلوغ األهداف الوكاالت التي توجد مقارها في روما على توسيع نطاق الشراكات بينها وتعزيز التعاون فيما بين بل

 المتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي والتغذية. 2030والغايات المحددة في خطة 

غير الرسمي التابع لألمم المتحدة العامل فريق الخبراء  جزء منالوكاالت الثالث التي توجد مقارها في روما  إن: القيمة سلسلة تنمية

ألمم المتحدة مثل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، منظمات أخرى تابعة ل ضم أيضاً يي ذ، والالقيمة سلسال نميةوالمعني بت

المنتجات المعيارية فيما يتعلق بالتعاون  هأوجتبادل الخبرات واستكشاف  تيسيرإلى  الفريق العاملهدف يومنظمة العمل الدولية. و

 اجتماعات سنوية للخبراء.الفريق  ويعقدسالسل القيمة. ب ذات الصلةالميدانية  والمشروعات
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  الملحق الرابع

 الخدمات المؤسسية المشتركة للوكاالت التي توجد مقارها في روما

مجاالت  ويرد فيما يلي عرض ألبرز مالمحتتعاون الوكاالت التي توجد مقارها في روما تعاوناً مكثفاً فيما يتصل بالخدمات المؤسسية. 

 التعاون الرئيسية.

يجري برنامج األغذية العالمي تقديرات االنفجارات عالمياً، بما في ذلك للوكاالت التي توجد مقارها في روما.  االنفجارات: تقديرات

وتقدم هذه الخدمة على أساس استرداد التكلفة، وتساعد على ضمان أن تكون مباني األمم المتحدة في مأمن من مجموعة واسعة من 

 الهجمات.

توفر مذكرة تفاهم بين منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية  ارية األعمال/التعافي من الكوارث:التعاون بشأن استمر

استمرارية األعمال/التعافي من الكوارث. ويقوم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أيضاً الخاصة برتيبات الت لتبادلالزراعية األساس 

لمواقع استمرارية األعمال/التعافي من الكوارث  وكالةع برنامج األغذية العالمي بشأن استضافة كل باالنتهاء من إعداد مذكرة تفاهم م

 الخاصة بالطرف اآلخر.

عزز فريق المشتريات المشترك االشتراك في عمليات الشراء ويتجه حالياً إلى نهج أكثر انتقائية فيما  فريق المشتريات المشترك:

ويجري استكشاف مفهوم الوكالة الرائدة لتعزيز الكفاءة. كما يجري استكشاف التكامل األفضل لنظام يتعلق بالمناقصات المشتركة. 

 المناقصات اإللكترونية لمنظمة األغذية والزراعة/الصندوق الدولي للتنمية الزراعية/برنامج األغذية العالمي.

د مقارها في روما إجراء مفاوضات مشتركة مع شركات تواصل الوكاالت التي توج اتفاقات مؤسسية بشأن أسعار تذاكر الطيران:

الطيران للحصول على أسعار مؤسسية تنافسية. واختتمت الوكاالت التي توجد مقارها في روما مؤخراً مفاوضات إلبرام عقود طيران 

دعم شراء التذاكر عالمية مع شركات طيران تشمل طيران اإلمارات ومجموعة سكاي تيم، للحصول على أسعار تفضيلية عالمية ل

 المركزياً.

تعزيز التحسين المستمر في على تتعاون الوكاالت التي توجد مقارها في روما  "التخضير": –المسؤولية البيئية المؤسسية 

برنامج  . وعن طريق العمل معاً في شراكة معبإدارة االستدامة البيئية إدارة القضايا المعني فريقالممارسات البيئية وإعداد تقارير في 

بين الوكاالت  إحاطة مشتركةاألمم المتحدة للبيئة، قدمت جهات التنسيق البيئة للوكاالت التي توجد مقارها في روما توجيهات وحزم 

تحسين استدامة الخدمات مثل توفير على لنظم اإلدارة البيئية. وفي روما، تعمل جهات التنسيق  دراسة جدوىبشأن إدارة النفايات 

وتبادل أفضل الممارسات في مجال أمكن طاعم والمستلزمات المكتبية، اعتماداً على االستعانة بمتعاقدين مشتركين حيثما الطاقة والم

 الطاقة وإدارة الكربون.في استخدام كفاءة ال

، تعاونت الوكاالت التي توجد مقارها في روما على تيسير عمليات الحوكمة. وتشتمل األنشطة 2014منذ عام  عمليات الحوكمة:

الهامة خالل هذه الفترة على تنسيق مواعيد االجتماعات الرسمية وغير الرسمية للوكاالت التي توجد مقارها في روما؛ وتنسيق خدمات 

 ادل الخبرات بشأن أساليب الحوكمة والنظم والتكنولوجيات؛ وتجميع مرافق المؤتمرات.الترجمة الفورية والترجمة التحريرية؛ وتب

أبرم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية اتفاقات خدمة مع كل من منظمة األغذية والزراعة وبرنامج  استضافة المكاتب القطرية:

فير مساحات مكتبية وخدمات لوجستية ودعم إداري للصندوق عند األغذية العالمي، ت حدد فيها المبادئ والشروط العامة المتعلقة بتو

إنشاء المكاتب القطرية. وباإلضافة إلى ذلك، خصصت حكومة غانا لمنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

السنتين أو الثالث سنوات المقبلة اتفاق  مبان مكتبية مشتركة بدون إيجار. ومن المتوقع أن يبرم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في

مع منظمة األغذية والزراعة و/أو برنامج األغذية العالمي، وبالتالي زيادة مستوى التعاون بين الوكاالت التي توجد  خدمة)اتفاقات( 

والموارد البشرية، ودعم  مقارها في روما في مجاالت مثل األمن الميداني، والتدريب األمني الميداني، والشؤون اإلدارية العامة،

 تكنولوجيا المعلومات، واالمتيازات والحصانات.

وقعت الوكاالت التي توجد مقارها في روما اتفاقاً إطارياً بشأن توظيف واختيار وتعيين موظفي الخدمات العامة  الموارد البشرية:

لعامة المؤقتتين في الوكاالت الثالث. وبفضل هذا الذين يكون مقرهم في روما. واستمر التعاون في مجال مهام موظفي الخدمات ا
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االتفاق، سوف توسع الوكاالت التي توجد مقارها في روما مجموعة مواهب فئة الخدمات العامة في روما وتتيح المزيد من الفرص 

زراعة وبرنامج األغذية الوظيفية لموظفي فئة الخدمات العامة في الوكاالت الثالث. وباإلضافة إلى ذلك، وقعت منظمة األغذية وال

برنامج في العالمي على اتفاق حول خدمات الضمان االجتماعي التي تقدمها منظمة األغذية والزراعة إلى موظفي الخدمات العامة 

طبي، في المقر وإلى الموظفين الميدانيين المعينين محلياً. وتشمل هذه الخدمات التأمين المنهم العاملين األغذية العالمي الدوليين و

 والتأمين على الحياة، وصناديق المعاشات التقاعدية وخطة التعويضات والخدمات.

يشتمل التعاون على اإلعالن المشترك وإدارة القوائم المشتركة الستشاري المراجعة والتحقيق؛ واالختيار  خدمات الرقابة الداخلية:

والمراجعة المشتركة لألنشطة المشتركة الخاصة بالوكاالت التي توجد المشترك للشركات التي يتم التعاقد معها لالتفاقات اإلطارية؛ 

 لوكاالت عن طريق إعارة الموظفين؛ والتدريب المشترك.ل الجامعمقارها في روما؛ ودعم القدرات 

في  وكالةل تتعاون وظائف الخزانة في الوكاالت التي توجد مقارها في روما من خالل مشاركة ك التوريد المشترك لخدمات الخزانة:

 األخرى لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.وكاالت لجان االستثمار لل

تجري الوكاالت التي توجد مقارها في روما بانتظام تدريباً في مجاالت محددة من األمن، وتدعو موظفي الوكاالت  التدريب األمني:

رارية األعمال وتبادل الموظفين خالل األحداث المؤسسية األخرى للحضور. وهناك أيضا تعاون في تدريبات اإلخالء، وعمليات استم

الكبيرة. ويقوم موظفو األمن لوكاالت التي توجد مقارها في روما برصد نظام الشارات المشترك الذي يسمح بدخول الموظفين إلى 

 مقار الوكاالت الثالث.

تناقش أمانات لجان المعاشات التقاعدية لمنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي والصندوق  لجنة المعاشات التقاعدية:

الدولي للتنمية الزراعية بانتظام المسائل المتعلقة بصندوق المعاشات لتيسير التسوية المشتركة ألي مشكلة تنشأ مع الصندوق المشترك 

 ة.للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحد

الثالث التي توجد مقارها في روما موارد المصطلحات على بوابة  وكاالت، تتقاسم ال2015منذ عام  التعاون بشأن المصطلحات:

FAOTERM التي تستضيف اآلن ،IFADTERM وWFPTERM وتتيح البوابة توزيعاً أوسع للبيانات وتحقق وفورات من .

 خالل تطوير قاعدة بيانات مشتركة.
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