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 مقدمة
 

، رحبت األجهزة الرئاسية لوكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارهاا   رمماا، 2016خالل الربع األخري من عام  -1
برنامج األغذية العاملي بالورقة املشاككة املعنوناة منظمة األغذية مالزراعة لألمم املتحدة، مالصندمق الدميل للتنمية الزراعية، م 

مقادمت الورقاة املشاككة ر يااة ". 2030التعاام  باو مكااالت األمام املتحادة الايت توجاد مقارهااا   رمماا  اقيا  خ اة عاام "
تميازة ل ان منظماة، مالشارما األساساية مااللتزاماات بشا   كي ياة مشككة ممبادئ توجيهية لتعزيز التعام ، ممواطن القاوة امل

أبارتت ال ارو مالتحاديات، دعم األفرقة الق رية التابعاة لوكااالت األمام املتحادة الايت توجاد مقارهاا   رمماا للح وماات. م 
ات الق رياة ز جهاود التنياي  علاس املياتويياعز ت، م حماددةمكيف ستعمن الوكااالت ماع بعااها الابعى علاس أسااا ساياقات 

 ماإلقليمية مالعاملية.
 

 استجابة وكاالت األمم المتحدة التي توجد مقارها في روما لطلب العضوية
 
طلباات األجهاازة الرئاسااية للوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رممااا اخاار املياات دات عاان التعااام  ا ااايل القااائم بااو  -2

الوثيقااة، الاايت ا ااككت   اعاادادها كاان ماان منظمااة األغذيااة مالزراعااة، هااذ  الوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رممااا. متقاادم 
الوضع ا اايل للتعاام  القاائم باو الوكااالت الايت توجاد مقارهاا مالصندمق الدميل للتنمية الزراعية، مبرنامج األغذية العاملي، 
 م لاااة عاان جهااود التنيااي  املعااازتة، متقاادم أحمااددةا   سااياقات   رممااا. متاالت الوثيقااة كياااف تعماان الوكاااالت الاا ال  مع ااا

مبوجب الدعائم األربع للتعام  بو الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما. متتم ن الدعائم األربع للتعام  بو الوكاالت الايت 
( التعام  علاس مياتو  3( التعام  العاملي؛ )2( علس الصعيدين الق ري ماإلقليمي؛ )1ما يلي  ) توجد مقارها   رمما  

 توفري اخلدمات املؤسيية.   ماال كاك (4اجملاالت املواضيعية؛ )
 

 : التحديات المطروحة والفرص المتاحة2030النهوض بخطة عام 
 
 ا.اىل حافاة االااالك جوع اا مليااو   اا   20منااذ ا ارل العامليااة ال انيااة، ساتدفع  يواجا  العاااك أكال أتمااة انيااانية -3

من أهداف التنمية املياتدامة. م  عاام  2ا أمام اقي  االدف ا رئييي  متعتل النزاعات أحد األسبال الرئييية لل وع مادي  
. ممي اان 2017حالااة األماان اليااذائي مالتيذيااة   العاااك لعااام ا اىل تقرياار مليااو  نياامة ماان اتااوع اسااتناد   815، عااا  2016

% ماان 11. كماا تاد انتشااار نقاا  التيذيااة ميشاامن ان  أك اار ماان 2015مليااو  نياامة مقارنااة بعااام  38هاذا تيااادة قاادرها 
الياا   ساا ا  العاااك. ماساات ابة لااذل ، كااا    مقاادمر مكاااالت األماام املتحاادة الاايت توجااد مقارهااا   رممااا تااوفري مااا تشااتد

ا العماان اتمااعي باسات دام ةموعاة ماسااعة ا علاس ا. متركاز هااذ  الوكااالت مع اا اجاة مان امليااعدة لل  ااات األك ار احتياج 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp289117.pdf
http://www.fao.org/3/a-I7695a.pdf
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من األدمات امل رسة للتنمية ماملياعدة اإلنيانية مالقادرة علاس الصامود ماخلادمات ماملعاارف مالتمويان   ةااالت األغذياة 
 التحويلية.مالزراعة مالتنمية الري ية 

 
بإعاادة تنظايم منظوماة األمام ، يقاوم األماو العاام لألمام املتحادة م  سياق برنامج اصالح األمم املتحدة الشامن -4

. ممي ان لوكااالت األمام املتحادة الايت توجاد مقارهاا   2030ة من أجن تن يذ خ ة التنمياة املياتدامة لعاام املتحدة اإلمنائي
ما بينها، علس مجيع امليتويات، مجتنب االتدماجية   اتهود ماجياد أمج     رمما تبادل خلاهتا من خالل اقامة  راكات

ا ساوي  ماا صا  العمان  أ  ت او  الشاراكة مب اباة مناوشر لشاراكات أخار   التآتر متعظيم املزايا النيبية ل ن مكالاة. ممي ان 
 علس اقي  أهداف التنمية امليتدامة علس امليتويات العاملية ماإلقليمية مالق رية.

 
 عة االستشارية الكبرىاالجمالتي توجد مقارها في روما و  مديرو الوكاالت -آلية التنسيق 

 
ما ص  التعام  باو الوكااالت الايت توجاد مقارهاا   رمماا. ميلتازم املادير العاام  حقبة جديدة   2017مي ن عام  -5

ا كااامال ملنظمااة األغذيااة مالزراعااة، مرئاايق الصااندمق الاادميل للتنميااة الزراعيااة ماملاادير التن يااذي للنااامج األغذيااة العاااملي التزام اا
ا علس اقي  أهداف ن سبن جديدة ممبت رة للعمن مع  ، مالبحث عبإقامة التعام  بو الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما

است شاف ةاالت أخر  حياث مي ان م  تش يع التنمية امليتدامة. مات   مديرم الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما علس
البحااث عاان تيااادة ت ااوير التعااام  بشاا ملا علااس امليااتويات الق ريااة ماإلقليميااة مالعامليااة م  اجملاااالت املواضاايعية. كمااا جيااري 

 ما ص  اال كاك   توفري اخلدمات اإلدارية ماملؤسيية. فرو للتعام   
 
عاة االستشاارية ال ال  التابعاة اماجتمع مديرم الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما   مناسبات عدة مكل وا اتم -6

  باااو هاااذ  الوكااااالت، مالت كاااد مااان أ  للوكااااالت الااايت توجاااد مقارهاااا   رمماااا مبتابعاااة التزامااااهتم مااان أجااان تعزياااز التعاااام 
ياتم نقلهاا متن ياذها علاس املياتويو الق اري ماإلقليماي. ممضاعت أدمات التوجهات اليياسية املت اذة علاس مياتو  املقاار 

 تركز علس امليتويو الق ري ماإلقليمي، متيت يد من أفان املمارسات مالدرما امليت ادة.
 
ية قام مديرم الوكاالت الايت توجاد مقارهاا   رمماا بزياارة اىل اثيوبياا خاالل ال اكة م  اطار أمل بع ة مشككة تارص -7

. مأكدت الزيارة علس أمهية العمن الذي تقوم ب  الوكاالت اليت توجد مقارها   2017سبتمل/ أيلول  5اىل  1املمتدة من 
اارممااا   البلااد  مالتزماات الوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رممااا بتوساايع ا لل هااود اإلمنائيااة البااارتة الاايت تبااذالا ا  ومااة. دعم 

ن اق الين معم  ممشكك للتعام  امليتمر   البلد. مأتاحت الزياارة املشاككة للوكااالت الت كياد مان جدياد علاس التزامهاا 
 ملعلوماااتمصااياغتها، متبااادل ا برةااة املشاااريعمااا صاا   اتماااعي لبااذل جهااود مشااككة لالساات ادة ماان تعامملااا امل  ااف  

 ا بيية اديد مشاريع مشككة/ت ميلية مم نة.كا  شل  مم ن    مامأخذ املشورة ال نية من بعاها البعى حي 
 
مانعقد أمل اجتماع مشكك غري رمسي جمللق منظمة األغذية مالزراعة ماجمللاق التن ياذي للصاندمق الادميل للتنمياة  -8

مأتااح فرصاة ملواصالة امعاا  النظار   املهماة  2017سبتمل/أيلول  15للنامج األغذية العاملي   الزراعية ماجمللق التن يذي 
املشككة مالتعاام  باو الوكااالت الايت توجاد مقارهاا   رمماا. مقادم املاديرم  اخار املعلوماات عان التعاام  ا اايل القاائم باو 

https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/sg-report-on-unds-qcpr-june-2017.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/sg-report-on-unds-qcpr-june-2017.pdf
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/sg-report-on-unds-qcpr-june-2017.pdf
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اىل   املياتقبن مسابن االسات ادة مان البع اة املشاككة   ما بينهاا ات التعام  ي، مام انالوكاالت اليت توجد مقارها   رمما
. مساالا االجتماااع غااري الرمسااي الاااوي علااس الككيااز الااذي مضااعت  خ ااة عااام 2030اثيوبيااا بييااة احاارات تقاادم   خ ااة عااام 

 الشراكات بو الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما. بش   تعزيز 2030
 

 وكاالت التي توجد مقارها في روماآخر مستجدات التعاون بين ال
 
تواصاان الوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رممااا توساايع ن اااق التعااام  بينهااا علااس امليااتويات الق ريااة ماإلقليميااة  -9

  ةااال تااوفري اخلاادمات املؤسيااية املشااككة. مهااي تقااوم بت ااوير املمارسااات اتياادة مالعامليااة م  اجملاااالت املواضاايعية، م 
اليااياقات، مااع تيااليا الاااوي علااس التحااديات مالاان،هج ماالبت ااارات، متعزيااز األنشاا ة املشااككة ال عالاااة، جملموعااة ماان 

 مت وير مبادرات مشككة.
 
  الوكااالت الاايت توجاد مقارهاا   رممااا أممثاة ت كياد خااو علااس القياام بالتعاام  علاس امليااتو  الق اري. محياث  -10

برةااة املشاااريع مصااياغتها، متبااادل املعلومااات. مااا صاا   هااود مشااككة  تقااوم بوضااع خ ااا ق ريااة جدياادة، فإملااا تقااوم ج
ا، اديااااد مشاااااريع ا للمشااااورة ال نيااااة، محي مااااا كااااا  شلاااا  مم ن اااامهااااي تاااادعو الوكاااااالت األخاااار  اىل عقااااد مشااااامرات طلب اااا

متشارك الوكاالت اليت توجد مقارها  مشككة/ت ميلية مم نة، ماستعمال موارد كن مكالة علس امليتو  اتيرا  ماملواضيعي.
ا   رمما مشاركة متزايدة   املشاامرات اخلاصاة ب ان مكالاة م  اساتعراص منتصاف املادة اخلااو ق  هاا الق رياة. ماساتناد  

متقاوم الوكااالت الايت توجاد مقارهاا اىل هذ  النتائج من حيث األمصاف ال ي ياة مال مياة لألنشا ة، مالناواتج ماإلتااتات، 
 ا علس اديد أطر نتائج مشككة بالنيبة جملاالت خمتارة من التعام  مالشراكة.مما بالعمن مع    ر 

 
 التعاون على المستويين القطري واإلقليمي

 
تواصااان الوكاااااالت الاااايت توجااااد مقارهاااا   رممااااا جهودهااااا لاااااما  اتيااااق االسااااكاتي يات مالاااالامج ماألنشاااا ة مااااع  -11

. 2030االساكاتي يات علاس امليااتو  العااملي فااال عاان االلتزاماات الايت تعهاادت تاا ا  وماات لتحقياا  أهاداف خ اة عااام 
 لألنش ة اليت أجريت علس امليتويو الق ري ماإلقليمي. افيةة م ممباإلضافة اىل األم لة الواردة أدنا ، يعرص امللح  األمل قائ

 
م  اتمهورياة الدمميني ياة، مثااة ناارين مشااككة خم اا الاا بااو أفرقاة التنيااي  التابعاة للوكااالت الاايت توجاد مقارهااا    -12

 ريااة ل اان مكالااة. مساايبدأ برنااامج النظاار فيهااا ضاامن اخل ااا االسااكاتي ية القرممااا بييااة اديااد اجملاااالت املشااككة الاايت ينبيااي 
خااالل األ ااهر القادمااة، كمااا هااو الشاا   بالنياابة  2022-2018األغذيااة العاااملي   اعااداد خ تاا  االسااكاتي ية الق ريااة لل ااكة 

مثيا  ماع الصاندمق الادميل للتنمياة الزراعياة بيياة خلا  أمجا  للتاآتر  كلتاا الوكاالتو علاس  اومساتعمن   ملنظمة األغذية مالزراعاة.
ماديد ةاالت العمن املشككة ضمن برناامج ال ارو االساكاتي ية الق رياة للصاندمق الادميل للتنمياة الزراعياة، الاذي سيناقشا  

ا   شلااا  علاااس سااابين امل اااال . مجياااري القياااام ب نشااا ة مماثلاااة، مبااا2017اجمللااق التن ياااذي للصاااندمق   دييااامل/كانو  األمل 
 .مسري الن ا ال لبوباكيتا  م مموتامبي  مميامنار ممدغشقر مموريتانيا  مالصو،    بنيالديش ا صر ال
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اإلسااراع   احاارات التقاادم  ااو التم ااو االقتصااادي للماارأة الري يااة" مبااادرة مشااككة بااو منظمااة  ميعتاال برنااامج " -13
األغذيااة مالزراعااة مالصااندمق الاادميل للتنميااة الزراعيااة مبرنااامج األغذيااة العاااملي مهي ااة األماام املتحاادة للماارأة ميااتم تن يااذ    

مان  213 000مان النيااي الري ياات م 41 000ا . مهناك تقريب  مرماندا اثيوبيا مغواتيماال مقريغيزستا  مليليا منيبال مالني ر
ا مااان برناااامج " اإلساااراع   احااارات التقااادم  اااو التم اااو االقتصاااادي للمااارأة الري ياااة". أفاااراد أسااارهن الاااذين ييااات يدم  حالي ااا

علااس الت نولوجيااات الزراعيااة  اماارأة 20 500 متشاامن بعااى النتااائج الرئييااية الاايت أتزهااا اللنااامج مااا يلااي  جاار  تاادريب
 مانمأك ار امرأة علس خدمات مالية  20 000 امرأة املشورة   ةال التيذية؛ محصلت 19 000متلقت أك ر من احملينة؛ 

    اىل محلة توعياة عان  20 000محار أك ر من ة للدخن؛ا لتنمية األعمال الت ارية املدر  امرأة تلقت دعم   20 000
حقوق املرأة؛ مقاد دعمات ح وماات غواتيمااال ماثيوبياا مليلياا منيباال عملياة اعاداد متن ياذ سياساات جنياانية   ق ااعي 

 الزراعة مالتيذية.
 
ممنحات جاائزة التمي ااز اخلاصاة بالوكاااالت الايت توجااد مقارهاا   رممااا ل ان ساانتو   ةاال العماان امليادا  لياانيت  -14

 ااري للوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رممااا. متعماان منظمااة األغذيااة مالزراعااة مالصااندمق الاادميل لل رياا  الق،  2015/2016
ا   برنااامج االسااتعماالت املتعااددة للميااا    جنااول مع اا  ة مصااندمق األماام املتحاادة لل  ولااة )اليونيياايف(يااللتنميااة الزراع

ة األغذيااة مالزراعااة بالتحديااد املشااكك لألهااداف، حيااث يااوتع برنااامج كمااا قااام برنااامج األغذيااة العاااملي ممنظماا  مدغشااقر.
اليذاي ماملال لتلبية االحتياجاات اإلنياانية ال ورياة، مبعاد شلا  تتادخن منظماة األغذياة مالزراعاة بتاوفري  األغذية العاملي أمال  

 املدخالت الالتمة ألنش ة االنتعاش الزراعي.
 
حوص حبارية تشااد علس الصعيد اإلقليمي، تقوم الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما بوضع اطار تشييلي لبلدا   -15

تااادف توسااايع ن اقااا  لبلااادا  اليااااحن. ميتناااامل اإلطاااار االحتياجاااات اإلنياااانية  - اااا ني ريياااا مالني ااار متشااااد مال اااامريم 
رها   رمما مبياعدة الي ا  املت ثرين بالنزاع ماستااافة اجملتمعاات ماإلمنائية علس اليواي. مستقوم الوكاالت اليت توجد مقا

 احمللية لتلبية مت لباهتم األساسية من اليذاي مالتيذية.
 
لبلادا  اجملموعاة  ميقع اليلم ماألمن اليذائي   صميم الدعم الذي ستقدم  الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما -16

نظماة األغذياة مالزراعاة مبرناامج األغذياة العااملي   خ اة تشاييلية اساكاتي ية تتما اس اخلماسية ملن قة اليااحن. متشارع م
من أجن السكاتي ية التنمية ماألمن مالقدرة علس الصمود مالتنمية البشرية  اجراي   12اجرايات شات أملوية من بو  10مع 

. مسيناااام الصااندمق الااادميل ماللناااةيدعاام جيااد لبلااادا  اجملموعااة اخلماساااية ملن قااة اليااااحن علااس الصااعيدين اليياساااي 
 للتنمية الزراعية لعمليات الت  يا مالتن يذ.

 
دميل م  من قااة أمري اااا الالتينياااة مال اااريمل، اجتماااع املاااديرم  اإلقليميااو  ملنظماااة األغذياااة مالزراعااة مالصاااندمق الااا -17

للتنميااة الزراعيااة مبرنااامج األغذيااة العاااملي مات قااوا علااس ضاارمرة توساايع ن اااق جهااود التعااام    املن قااة مات قااوا علااس مضااع 
خ ااا عماان   ثالثااة بلاادا . م  هااذا الصاادد، جاار  مضااع عمليااة إلعااداد خ ااا عماان تتااامن معاااك بااارتة مأطاار تمنيااة 

. ميااتم القيااام جهااود مماثلااة   أقاااليم اساايا/ احملاايا 2017ل ملايااة هااو اعااداد خ ااا العماان حبلااو  حمااددة. ماالاادف ماان شلاا 
 مأفريقيا. ،مالشرق األمسا ،االادئ
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 التعاون على الصعيد العالمي
 
م اااان ا ااااوار بشاااا    علااااس الصااااعيد العاااااملي، تواصاااان الوكاااااالت الاااايت توجااااد مقارهااااا   رممااااا التعااااام    ةاااااالت -18

ااج منيااقة ممشااككة ممت املااة ماان أجاان النهااوص ق ااة األماان اليااذائي  اليياسااات ماالتصااال مالاادعوة. متااامن اعتماااد مل،
مالتيذيااة   منتااديات اليياسااات العامليااة ال اال ، مبااا   شلاا  عمليااات األماام املتحاادة، مةموعااة الاادمل الياابع مةموعااة 

قائماة مافياة لألنشا ة علاس  امللحا  ال اا خار . ماضاافة اىل األم لاة الاواردة أدناا ، يقادم الدمل العشرين، معمليات عاملياة أ
 الصعيد العاملي.

 
، ماصلت الوكاالت اليت توجاد مقارهاا   رمماا التنياي  بشا ن علس سبين امل ال، علس ن اق منظومة األمم املتحدة -19

الل ناة التن يذياة للشاؤم  ماوجز للتنمية امليتدامة، مبص ة خاصة قادت الوكاالت عملية توحياد  2030مثي  بش   خ ة عام 
مااان أهاااداف التنمياااة املياااتدامة، مماااا أتااااح حملاااة عاماااة عااان حالاااة التن ياااذ، مادياااد  2بشااا   االااادف  االقتصاااادية ماالجتماعياااة

 منظم األغذية مالزراعة امليتدامة.التحديات مال رو من أجن القااي علس اتوع، ماقي  األمن اليذائي، 
 
متعامنت الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما مع ادارة الشؤم  االقتصاادية ماالجتماعياة لألمام املتحادة منظمات  -20

مااان أهاااداف التنمياااة املياااتدامة   مقااار األمااام املتحااادة  2ا ل ريااا  اخلااالاي بشااا   التقااادم احملااارت   اقيااا  االااادف اجتماع ااا
اات عناوا  مع،قد هاذا االجتمااع   اطاار التحااري للمنتاد  اليياساي الرفياع املياتو  بشا   التنمياة املياتدامة بنيويورك. 

".  "القااي علس ال قر متش يع الرفاهية   عاك متيري 
 
لا ، مبااا   شلا  اجتماااع فريا  اخلاالاي، أم لاة علااس  ماألعماال التحاااريية ملنتاد  اليياسااي الرفياع امليااتو اعتال يم  -21

ت لمات الوكااالت بصاوت النهج املشكك للوكاالت اليت توجد مقارها   رمما. مخالل املنتاد  اليياساي الرفياع املياتو ، 
من أهاداف التنمياة املياتدامة. منظمات الوكااالت  2ماحد متدخلت بش ن مشكك خالل االستعراص املواضيعي للهدف 

ا عاان النتااائج الاايت أساا ر عنهااا اجتماااع فرياا  اخلاالاي، فاااال عاان تيااليا الاااوي علااس قاااايا ا رفيااع امليااتو  رفااع تقرياار  حاادث  
عاك خاال مان اتاوع  ظاس  و ا بعنوا  "ا جانبي  مكاب ة رئييية أخر . منظمت الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما حدث  

 س ان  بتيذية جيدة".
 
بدايااة عهااد جديااد   رصااد التقاادم  تقرياار حالااة األماان اليااذائي مالتيذيااة   العاااكماان  2017متشاا ن طبعااة عااام  -22

احملرت  و بناي عاك خال من اتوع مسوي التيذية   اطار أهداف التنمية امليتدامة. معلس مج  التحدياد، سريصاد التقريار 
هااداف التنميااة امليااتدامة( ممجيااع أ اا ال سااوي ماان أ 1-2التقاادم احملاارت  ااو اقياا  مقصاادي القااااي علااس اتااوع )املقصااد 

حول ارتباا األمن الياذائي  االيال  مواضيعي   امن أهداف التنمية امليتدامة(. كما أن  سيتامن أيا   2-2التيذية )املقصد 
اىل توسايع الن ااق ليشامن الككياز علاس  االتنمياة املياتدامة األخار . منظار  مالتيذية بالتقدم احملرت   اقي  مقاصاد أهاداف 

التيذية، انامت اليونيييف ممنظمة الصحة العاملية اىل الشراكة التقليدية بو منظمة األغذية مالزراعة، مالصندمق الادميل 
 للتنمية الزراعية، مبرنامج األغذية العاملي،   اعداد هذا التقرير الينوي.
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ة األغذياة مالزراعاة "القاااي علاس اتاوع ا أمجا  التاآتر العاملياة ماإلقليمياة مخالل حد  جانمل ضامن ماؤنر منظما -23
أباارت مااديرم الوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رممااا أ  اقياا   ماان أهااداف التنميااة امليااتدامة،" 2مالوطنيااة لتحقياا  االاادف 

مم اان، بيااد أناا  يت لااب تعزيااز  أماار 2030هاادف اجملتمااع الاادميل الرامااي اىل القااااي علااس اتااوع مسااوي التيذيااة حبلااول عااام 
 العمن، مبا   شل  تيادة االست مارات   الزراعة مالتنمية الري ية امليتدامة.

 
 التعاون في المجاالت المواضيعية

 
ا ال يت ازأ يش ن التعام  حول اجملاالت املواضايعية ساواي بشا   مياائن نا ا ة أم بنااي علاس طلاب األعاااي جازي   -24

من األنش ة املشككة للوكاالت اليت توجد مقارها   رمما م د    عدد من اجملاالت علس املياتويات العاملياة ماإلقليمياة 
مباا   شلا  اقيا  لوكااالت الايت توجاد مقارهاا   رمماا ل األمساع هادافاألمالوطنية. مييهم التعام  املواضيعي   موايماة 

 قائمة مافية لألنش ة املواضيعية املشككة. امللح  ال الثة. ماضافة اىل األم لة الواردة أدنا ، يعرص أهداف التنمية امليتدام
 
 لإلطار اللناةي مأصدر العمن املشكك بش   اإلدمار املايل للوكاالت اليت توجد مقارها   رمما امليودة النهائية -25

ماا صا  األمان الياذائي مالتيذياة احمليانة،  للتعام  باو الوكااالت الايت توجاد مقارهاا   رمماا الراماي اىل "اإلدماار املاايل  
مالتنمية الري ية متوليد الدخن". ممن أجن تعزيز التعام    ةال تعزيز اإلدمار املايل، ستعمن الوكاالت اليت توجاد مقارهاا 

حديد القادرات ماألملوياات الق رياة، ممي ان أ  ي او  شلا    بلاد أم بلادين مان البلادا  الايت   رمما من خالل عملية لت
 ا لذل .اظس بالككيز، تدف اديد ن اق للتعام  ماجياد برامج مشككة تبع  

 
مباادرات  ملشرمع ال اقد ماملهدر من األغذية، "تعمايممتقوم الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما بالتن يذ املشكك  -26

ا ااد ماان اخليااائر اليذائيااة خلدمااة أصااحال ا ياااتات الصاايرية   مناااط  الع ااز اليااذائي". مباادأت املرحلااة األمىل   عااام 
، معملات علاس اياو األمان الياذائي مال ارو املادرة للادخن أمغنادام    بوركينافاسو ممجهورية ال ونيو الدميقراطية 2014

الاايت ماادهتا  لبقااول. مباادأت املرحلااة ال انيااةما للحبااول سالساان القيمااةر اليذائيااة بالنياابة لاادعم ماان خااالل ا ااد ماان اخليااائ
. مسااككز علااس توساايع ن اااق ةموعااة املمارسااات لتييااري ا صااول علااس املعااارف   ةااال 2017ساانوات   يوليو/نااوت  3

لحة؛ منشر نتائج االيان اخلياائر اليذائياة الايت ا د من اخليائر اليذائية مادارة ما بعد ا صاد مالرمابا بو أصحال املص
 أجريت خالل املرحلة األمىل؛ مدعم ت وير اليياسات ماالسكاتي يات.

 
تقوم الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما بالتن يذ املشكك للنامج ييتيرق مخاق  م  ةال القدرة علس الصمود، -27

. مناول اللناامج كنادا، مهاذ  أمل مارة اصان فيهاا مالصاومال مالني رسنوات   ثالثة بلدا   مجهورية ال ونيو الدميقراطية 
ام بعماان القاادرة علااس الصاامود. مبناااي علااس الياانوات للقياا ا   رممااا علااس نوياان مشااكك متعااددالوكاااالت الاايت توجااد مقارهاا

اإلطااار امل اااهيمي لتعزيااز القاادرة علااس الصاامود   ةااال األماان اليااذائي مالتيذيااة، الااذي ا ااككت   مضااع  الوكاااالت الاايت 
  غواتيماااال  ا، مبناااي علااس الاادرما املياات ادة   تعزيااز القاادرة علااس الصاامود ماان جتارتاا2015توجااد مقارهااا   رممااا عااام 

 ا مت امال تعن اجملتمعات احمللية الري ية أك ر قدرة علس الصمود جتا  األتمات.نيا مالني ر، سيعتمد اللنامج مل   مكي
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مااا بااو بلاادا  اتنااول ممسااعت ن اقاا  ليشاامن جهااات  مك  اات الوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رممااا تعامملااا   -28
علس ن اق منظومة األمم املتحدة، مبا   شل  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مم تب األمم املتحادة للتعاام   مييرة أخر 

، أقاماات الوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رممااا  ااراكة مااع برنااامج األماام 2017مااا بااو بلاادا  اتنااول. م  أمائاان عااام   
نظااام اجياااد ا لااول ألهااداف التنميااة امليااتدامة". اإلمنائيااة"، يياامس " املتحاادة اإلمنااائي إلطااالق "نظااام عاااملي لتبااادل ا لااول

ماا بيانهم بيياة  متوفر هذ  املنصة اإلل كمنية بي ة ن ينية لشاركاي األمام املتحادة لنشار طلبااهتم متباادل حلاوالم مالتواصان  
 تعزيز فرو التعام  بو بلدا  اتنول مالتعام  ال الثي.

 
نش ت ةموعة عمان تابعاة للوكااالت الايت توجاد مقارهاا   رمماا معنياة بيالسان للقيماة مراعياة أ،  2015م  عام  -29

ضاع اطاار مشاكك ليالسان القيماة املراعياة للتيذياة للتيذية، تيات يد مان سالسان القيماة القائماة بالنيابة لان،هج التيذياة، مم، 
، نظمات 2017لياذائي العااملي. م  ماارا/اشار ال ال ة ماألربعو لل نة األمان ا الدمرةمع،رص خالل حد  خاو خالل 

خاااالل منتاااد  األمااان الياااذائي مالتيذياااة أتاحااات نشااار اإلطاااار علاااس ن ااااق ماساااع  اإلنكنااات لةموعاااة العمااان مشاااامرة عااا
 .2018م  عت علس ابداي مالحظات. مجيري ت وير دمرة للتعليم اإلل كم  ل ائدة املمارسو مسيتم اطالقها   عام 

 
 الخدمات المؤسسية المشتركةتقديم 

 
تبحااث الوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رممااا باسااتمرار عاان فاارو لزيااادة ال  اااية مال عاليااة ماان خااالل اخلاادمات  -30

قائماة مافياة لألنشا ة شات  امللحا  الراباعاملؤسيية املشككة   املقار م  امليدا . ماضاافة اىل األم لاة الاواردة أدناا ، يعارص 
 الصلة بتقدمي اخلدمات املؤسيية املشككة.

 
تالااات الوكااااالت الااايت توجاااد مقارهاااا   رمماااا   مراحااان متبايناااة مااان تن ياااذ نظاااام ادارة القااادرة علاااس الصااامود  ماااا -31

يااد ماان عاان فاارو لزيااادة التعااام . مجتااري مناقشااات قصااوو مز  املياات يىالبحااث ا علااس ضااما  مالت يااف مسااتعمن مع اا
ما ص  ادارة األتمات ماستمرار األعماال. متشامن اجملااالت  ال رو لالتياق بو الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما  

 صنع القرار خالل األتمات مخل  فرو للتعام  م ن است دام مبا  الوكاالت كمواقع بديلة.م اللمتوكوالت املشككة 
 
املعلومااات ماالتصااال التابعااة للوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رممااا ماان أجاان مضااع متعامناات ادارات ت نولوجيااا  -32

منصااة مشااككة لالتصااال هتاادف اىل اباارات مبادراهتااا التعامنيااة. مساايتم اطااالق موقااع ال ااكم  مشااكك للوكاااالت الاايت توجااد 
مليات دات عان املباادرات اتارياة، ا مقارها   رمما قبن ملاية العام مسييلا األضواي علس األنش ة املشككة مسيقدم اخار

 الككيز علس أمج  التآتر مالت امن شات الصلة بعمن الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما.مع 
 

 الطريق إلى األمام
 
يتما اس تعزيااز التعااام  بااو الوكااالت الاايت توجااد مقارهااا   رمماا مااع اتهااود امليااتمرة علاس ن اااق منظومااة األماام  -33

املتحدة لزيادة ال  اية مال عالية مامليايلة. متدعو عملية اصالح األمم املتحدة اليت بادأها األماو العاام لألمام املتحادة اىل 
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باعتبارهااا خ ااة  اااملة  2030 ااة التنميااة امليااتدامة لعااام يااد علااس مقاصااد خالتقوقااع، ماان خااالل الت ككياار تعااام  متااو م 
ماا صا  بنااي  ا بشا ن مثيا  مجتماع اخلالات، متعازت الان،هج املت املاة  ممت املة، حيث تعمن كياناات األمام املتحادة مع ا

وشر تهااااات أخاااار  ممي اااان للوكاااااالت الاااايت توجااااد مقارهااااا   رممااااا تبااااادل جتااااارل  ااااراكاهتا مأ  تعماااان كنماااا 1القاااادرات.
متواصاااان الوكاااااالت الاااايت توجااااد مقارهااااا   رممااااا النهااااوص ا لتحقياااا  أهااااداف التنميااااة امليااااتدامة. صاااا  العماااان مع اااا مااااا  

باسااكاتي يات مباارامج مأنشاا ة جدياادة تتياا  مااع مالياهتااا مميزاهتااا النياابية ممااواطن قوهتااا املتمياازة، باالساات ادة ماان اخلاالات 
 كوسيلة لزيادة ال عالية.ماملهارات ال نية ل ن مكالة،  

 
 اعتمااد داخان ساياقات حماددة، بادال مان ماعكفت الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما ب مهية االلتزامات التعامنية -34

ماعتااالت دراساااة التعاااام  باااو الوكااااالت الااايت توجاااد مقارهاااا   رمماااا   مجياااع مراحااان دمرة  "ماحاااد يناساااب اتمياااع".ملاااج 
املشارمع / اللناامج مب اباة عمان مشاكك رئيياي، حياث أ  التنياي  مأمجا  التاآتر باو الوكااالت الايت توجاد مقارهاا   رمماا 

تعزيااز التنيااي  خااالل مرحلااة الت  اايا اىل ت ااو  أك اار فعاليااة عنااد االضاا الع تااا   مرحلااة الت  اايا ماللةااة. ميااؤدي 
مااا يتصاان بتن يااذ أهااداف التنميااة امليااتدامة. ميؤكااد شلاا  التاازام الوكاااالت  متن يااذ فعلااي، باخلصااوو،   جتميااع مااوارد فنيااة

ا، بدال ت ثري   نتائج أك ر اقي ، مما يتيح الا عملية الت  يا   ا   أقرل مقت مم ناليت توجد مقارها   رمما بالعمن مع  
 جتديد التعام .من ةرد 

 
 ااا لت أكااال فرصاااة عرضااات بشااا   التعاااام  باااو  2030أ  خ اااة عاااام  2016مأعلنااات الورقاااة املشاااككة لعاااام  -35

منظمة األغذية مالزراعة مالصندمق الدميل للتنمياة الزراعياة ا، اعكفت الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما. ممع املاي ق،دم  
ا بيد  يي اخر. ملن تتحق  التنمياة املياتدامة يد  ا اىل جنب  يي، بيد أ  العمن ب   العمن جنب   عامليمبرنامج األغذية ال

عن طري  العمن املنعزل مالتزمت الوكاالت الايت توجاد مقارهاا   رمماا بالقياام بادمر حماوري   دعام تن ياذ الادمل األعاااي 
 .2030خل ة التنمية امليتدامة لعام 

  

                                                           
1  2017.pdf-june-qcpr-unds-on-report-https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/sg  

https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/sg-report-on-unds-qcpr-june-2017.pdf


EB 2017/122/INF.4 

9 

 

 المالحق
 

 التعاون على المستوى القطري واإلقليمي -الملحق األول 
 

 أفغانستان -1
 

تادعم منظمااة األغذيااة مالزراعااة مبرنااامج األغذيااة العاااملي ماليونييايف جاادمل أعمااال األماان اليااذائي مالتيذيااة   أفيانيااتا  
املتعاادد الق اعاات. مينبياي أ  تقااوم منظماة األغذياة مالزراعااة  تادف رصاد التقاادم احملارت   اطاار األماان الياذائي مالتياذمي

بإعااداد تقرياار  ااامن بعنااوا  االسااتعراص االسااكاتي ي ألفيانيااتا  عاان حالااة القااااي  مبرنااامج األغذيااة العاااملي ماليونيياايف
نقاباات األلباا     انشااي علس اتوع. متقدم منظمة األغذية مالزراعة مالصندمق الدميل للتنمية الزراعية املياعدة ال نية بشا

   أفيانيتا ، محىت يومنا هذا، أنش ت مخق نقابات لأللبا .
 

متشكك منظمة األغذية مالزراعة مبرنامج األغذية العاملي   قيادة ةموعاة األمان الياذائي. متعمان منظماة األغذياة مالزراعاة 
مليااو  دمالر أمري ااي ل ائاادة ا  ومااة بشاا    65لاا  ا علااس تصااميم قاارص يبا حالي اامالصااندمق الاادميل للتنميااة الزراعيااة مع اا

 تنافيية أصحال ا ياتات الصيرية.
 
 بوروندي -2
 

سااتقوم منظمااة األغذيااة مالزراعااة مبرنااامج األغذيااة العاااملي بتن يااذ مشاارمع لألماان اليااذائي يهاادف اىل ايااو األماان اليااذائي 
متنميااة قاادرات املاازارعو أصااحال ا ياااتات  أصااول انتاجيااة اجيااادمالقاادرة علااس الصاامود لااد  األساار الاااعي ة ماان خااالل 

الصيرية. م رع الصندمق الادميل للتنمياة الزراعياة مبرناامج األغذياة العااملي   تن ياذ مشارمع جتاريمل إلدخاال ا لياب ضامن 
تمااع ا ليااب. ميقااوم الصااندمق الاادميل للتنميااة الزراعيااة األبقااار للماازارعو مأنشاا  مراكااز . مقاادم الوجبااات اليذائيااة املدرسااية

 برنامج األغذية العاملي بشراي ا ليب الذي جتمع  مراكز مجع ا ليب اليت دعمها الصندمق الدميل للتنمية الزراعية.
 
 بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية واألردن والوس ونيبال -3
 

  الزراعاة الصايرية الن ااق   البلادا  النامياة"،  العاماة"املبادرة بش   تنمية القدرات لتحيو ادارة االسات مارات   سياق 
الصندمق الدميل للتنمية الزراعية ممنظمة األغذية مالزراعة   مضع اخل ا الياريعة لتنمياة القادرات ماتهاود  ارك كن من 

ا قليااة   اطااار مشاااريع   ةااال التوعيااة اإلر ااادية الزراعيااة ماان خااالل انشاااي أم ايااو تن يااذ ماادارا املاازارعو املشااككة 
 االست مار اليت ميوالا الصندمق الدميل للتنمية الزراعية.

 
 كمبوديا -4
 

اساتعراص منتصاف قياام ا  وماة بل مااات قت كن من منظماة األغذياة مالزراعاة مبرناامج األغذياة العااملي، مان خاالل دعمه
بشاا   االسااكاتي ية الوطنياة لألماان اليااذائي مالتيذيااة، علاس مجااع اسااتعراص منتصااف املادة بشاا   االسااكاتي ية الوطنيااة  املادة
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تحديد األملوياات بيياة ت اوين أسااا مشاكك تمياع لمالر ية امليتقبلية معملية  الين األمضاعمع لألمن اليذائي مالتيذية 
ة بالنياابة للياانة القادمااة. ميتعااام  الصااندمق الاادميل للتنميااة الزراعيااة مبرنااامج التاادخالت املتعلقااة باااألمن اليااذائي مالتيذياا

الاذي ميولا  الصاندمق الادميل  2برنامج اخلدمات الزراعياة املعنياة باالبت اار مالصامود ماإلر ااداألغذية العاملي بش   مشرمع 
  للتنميااة الزراعيااة ماان أجاان اال ااكاك   ايااو تيااوي  املنت ااات الزراعيااة احملليااة ممشاااركة أصااحال ا ياااتات الصاايرية 

أنشاا ة التيذيااة املدرسااية باملنت ااات احملليااة. ملت ملااة أنشاا ة التيذيااة املدرسااية باملنت ااات احملليااة، ن ااذت منظمااة األغذيااة 
حيااث كاااا  للناااامج األغذيااة العااااملي برناااامج للتيذياااة  "تشااا يع ا اادائ  املدرساااية مااان أجاان تيذياااة جيااادة"ملياااة مالزراعااة ع

أداة ا ماياااة االجتماعياااة  بشااا  املدرساااية. ماضاااافة اىل شلااا ، تعامنااات منظماااة األغذياااة مالزراعاااة مبرناااامج األغذياااة العااااملي 
. ميعمن كن من الصاندمق الادميل للتنمياة الزراعياة ممنظماة األغذياة اخلاصة باألمن اليذائي مالتيذية املشككة بو الوكاالت

 ا علس مشرمع بش   التنمية الزراعية مالتم و االقتصادي.مالزراعة حالي  
 
 تشاد -5
 

بعنااوا   تقااوم منظمااة األغذيااة مالزراعااة ممنظمااة الصااحة العامليااة مبرنااامج األغذيااة العاااملي ماليونيياايف بتن يااذ برنااامج مشااكك
ا عاان طرياا  األساار األك اار ضااع   "اإلنتااار احمللااي للم مااالت اليذائيااة املدعمااة". ميعاازت هااذا اللنااامج قاادرة الصاامود لااد  

ماسااتقرارها مالوصااول اليهااا ماساات دامها لألط ااال شات القيمااة التيذميااة العاليااة ايااو تااوافر املنت ااات اليذائيااة الت ميليااة 
  هرا. 24أ هر م 6الذين تكامح أعمارهم ما بو 

 
 جمهورية الكونغو الديمقراطية -6
 

اتقوم  الصايرية مليابن  ا للمازارعو مان أصاحال ا يااتاتالوكاالت اليت توجد مقارها   رمماا بتن ياذ مشااريع مشاككة دعم 
املعيشة القادرة علس الصمود   حاالت األتمات املمتدة. ميركز برنامج األغذية العاملي علس ت هين البنيات التحتية املنت ة 

ممصاااوالم اىل األسااواق. متركاااز منظماااة  ماملوجهااة  اااو اليااوق، فااااال عااان دعاام املااازارعو ماان أصاااحال ا يااااتات الصاايرية
األساسااية متشاا يع تراعااة  مجتهيااز املنت ااات الزراعيااةصااول علااس املاادخالت ماألصااول الزراعيااة، األغذيااة مالزراعااة علااس ا 

مقامماااة لتياااري املنااااا. ميعمااان الصاااندمق الااادميل للتنمياااة الزراعياااة علاااس تياااهين الت هيااان املهااا  ملنظماااات مراعياااة للتيذياااة م 
 لصيرية   األرياف.املزارعو، متعزيز حصوالم علس اخلدمات االستشارية الزراعية مالقرمص ا

 
 الجمهورية الدومينيكية -7
 

ماان أهااداف  2تشااكك منظمااة األغذيااة مالزراعااة مبرنااامج األغذيااة العاااملي   دعاام عمليااة االسااتعراص االسااكاتي ي للهاادف 
. كماا تعمان 2030التنمية امليتدامة الايت ستيااعد   تصاميم خ اة طريا  مطنياة لتحقيا  القاااي علاس اتاوع حبلاول عاام 

   ا بش   الييادة ماألمن اليذائي مالتيذمي.الوكالتا  بش ن مشكك علس تن يذ القانو  الذي اعتمد مؤخر  

                                                           
 .(ASPIREماإلر اد ) مالصمود باالبت ار املعنية الزراعية اخلدمات برنامج  2
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 غواتيماال -8
 

ا ا م  ةال القدرة علس الصمود، تيعس منظمة األغذية مالزراعة مبرنامج األغذية العاملي اىل تعزيز التعاام  الاذي يتايح دعم 
لتحيااو االتصااالت. متبحااث منظماة األغذيااة مالزراعااة مبرناامج األغذيااة العااملي عاان جهااود ا، ممنصاات تعامنيااة ا معاازت  فني ا

تعامنيااة لتحيااو اقتصاااد صاايار منت ااي األغذيااة متقويااة اإلنتاجيااة الزراعيااة بإجياااد عالقااة قويااة مااع قنااوات اليااوق مسالساان 
ا ا ماااع منظماااات املااازارعو، متقااادم أيا ااامع ااامبرناااامج األغذياااة العااااملي  الصاااندمق الااادميل للتنمياااة الزراعياااةعمااان يالقيماااة. م 

 للمزارعو أصحال ا ياتات الصيرية املياعدة ال نية من أجن تيادة اإلنتار مايو النوعية.
 
 كينيا -9
 

 تاادعم منظماااة األغذيااة مالزراعاااة مالصااندمق الااادميل للتنمياااة الزراعيااة مبرناااامج األغذيااة العااااملي املاازارعو أصاااحال ا يااااتات
الصايرية   البلاادا   ااب  اتافااة   عمليااة االنتقاال امليااتدام ماان انعاادام األماان الياذائي. ميياااعد اللنااامج اجملتمعااات احملليااة 

، مق ع ا راجة الزراعية متنويع احملاصين مانتاار العلاف علس بناي مادارة أحواص امليا ، منظم الري الصيرية، مأحواص تراعة
 مادارة املراعي.

 
 دالهن -10
 

منظمااة األغذيااة مالزراعااة مالصااندمق الاادميل للتنميااة الزراعيااة مبرنااامج األغذيااة العاااملي اىل تشاا يع ممارسااات تراعيااة  هتاادف
 مراعية للتيذية مايو املعارف ماملمارسات التيذمية بو اجملموعات القبلية الاعي ة بص ة خاصة.

 
 العراق -11
 

مباعتبااار ا عاان التحلياان الشااامن لألماان اليااذائي ماالشا ااة. تقرياار   األغذيااة العااامليمنظمااة األغذيااة مالزراعااة مبرنااامج أطلقاات 
دعماات منظمااة األغذيااة  موعااة األماان اليااذائي،جملبشاا ن مشااكك منظمااة األغذيااة مالزراعااة مبرنااامج األغذيااة العاااملي  قيااادة

مخ اة  2017لعاام    العاراق اإلنياانية مالزراعة مبرنامج األغذياة العااملي اجملموعاة للتحااري لتقادمي نظارة عان االحتياجاات
ج ااو مااا صاا  الت  اايا لل  ااة اإلقليميااة لقاادرة الال . كمااا تتعااام  الوكالتااا   2017االساات ابة اإلنيااانية للعااراق لعااام 

علس الصمود لاما  اإلدمار امليتدام مال عاال لالج او الياوريو   اجملتماع املاايف ماقاماة التماسا  االجتمااعي. كماا 
منظماااة األغذياااة مالزراعاااة مبرناااامج األغذياااة العااااملي اجملموعاااة   اعااادادها لنظااارة عااان االحتياجاااات اإلنياااانية مخ اااة تااادعم 

 .2018االست ابة اإلنيانية   العراق لعام 
 
 األردن ولبنان -12
 

اقااكاح مشاارمع مشااكك تقااوم منظمااة األغذيااة مالزراعااة مالصااندمق الاادميل للتنميااة الزراعيااة مبرنااامج األغذيااة العاااملي بصااياغة 
بش   " تعزيز سبن العيش مالقدرة علس الصمود تدف تاوفري األمان الياذائي   اجملتمعاات املااي ة ملالج او الياوريو   

  األرد  ملبنا  من خالل التنمية الزراعية امليتدامة".
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زراعيااة ماان أجاان تصااميم مشاارمع الصااندمق الاادميل للتنميااة ال   لبنااا ، عملاات منظمااة األغذيااة مالزراعااة بشاا ن مثياا  مااع
 متعماان منظمااة األغذيااة مالزراعااة بشاا ن مثياا  مااع برنااامج األغذيااة العاااملي ماان أجاان تنيااي لاادعم صاايار منت ااي األلبااا . 

، باإلضااافة اىل التعااام  الوثياا  امليااتمر   قيادهتمااا القاادرة علااس الصاامودياابن املعيشااة الزراعيااة م ب براةهمااا املتبادلااة املتعلقااة
 جملموعة العمن املعنية بق اع األمن اليذائي.املشككة 

 
  العمااان املعااا  بااااألمن الياااذائي يااام  األرد ، تتشاااارك منظماااة األغذياااة مالزراعاااة ماااع برناااامج األغذياااة العااااملي   رئاساااة فر 

غذياة العااملي األمن اليذائي. كما تقوم منظمة األغذية مالزراعاة مبرناامج األق اع ميشككا    قيادة ةموعة العمن املعنية ب
مت ااامص الصااندمق الاادميل  بتنيااي  دعمهمااا لبناااي القاادرات شات الصاالة بتحلياان ممجااع البيانااات املتعلقااة باااألمن اليااذائي.

 للتنمية الزراعية مع منظمة األغذية مالزراعة بش   ام انية مشاركتها   مشرمع التنمية الري ية لل رمة ا يوانية.
 
 موزامبيق -13
 

تتعام  منظمة األغذية مالزراعة مالصندمق الدميل للتنمية الزراعية مبرنامج األغذية العاملي بش   برنامج "الدعم لإلسراع   
من أهداف التنمية  2ا للهدف الذي ين ذ ان  دعم   "من األهداف اإلمنائية لألل ية (ر) 1احرات تقدم  و اقي  االدف 

امارأة   سان اإلتاال ملاد  األط اال دم  سان  18 000لاد  امليتدامة. ميعمن هذا التدخن علس ايو تنوع األغذية 
اضاا اي ال اابع املنه ااي علااس . متعامناات املنظماات الاا ال    هاذا البلااد علاس ميااتو  باارامج خمتل اة، مبااا   شلا  اليانتْو 
 ، مالتعام  بو بلدا  اتنول.األمن اليذائي التصنيف املت امن ملراحنالين 

 
 ميانمار -14
 

ا بش   امليائن شات الصلة باألمن اليذائي مالتيذية. ممناذ  اهر تعمن منظمة األغذية مالزراعة مبرنامج األغذية العاملي مع  
 من مشاريع الصندمق املركزي ملواجهة ال وارئ.بتن يذ مشرمعو  مع ا، قاما 2016أغي ق/ال 

 
 النيجر -15
 

امليااااعدة اليذائياااة مقابااان برناااامج األغذياااة العااااملي ب نشااا ة استصاااالح األراضاااي بواسااا ة   ةاااال التنمياااة الزراعياااة، يقاااوم 
األصااول، متقااوم منظمااة األغذيااة مالزراعااة مالصااندمق الاادميل للتنميااة الزراعيااة باساات مال األنشاا ة ماان خااالل تقاادمي البااذمر 

ماا صاا  التاادريب علااس املمارساات احملياانة لتعزيااز اإلنتااار الزراعاي مالرعااوي. كمااا قاماات منظمااة  ماملشااورة ال نيااة   املعازتة
األغذيااة مالزراعااة باساات مال أنشاا ة املياااعدة اليذائيااة مقاباان األصااول ماان خااالل تعزيااز انتاجيااة األراضااي متوتيااع املا ااية، 

الاايت يقااوم تااا الصااندمق الاادميل للتنميااة  علااس ن اااق صاايري، متقويااة ساابن العاايش. متشاامن التاادخالت الااري نظاام متنميااة
أكشاااك لبيااع البااذمر. م  اطااار مبااادرة الشااراي الزراعيااة بناااي الباات التحتيااة م اان  اا  ال اارق مالياادمد الصاايرية منظاام الااري م 

ميقوم  بش   التقنيات الزراعية ماإلدارة،منظمة األغذية مالزراعة دمرات تدريبية احمللي من أصحال ا ياتات الصيرية، توفر 
برنااامج األغذيااة العاااملي بشااراي املنت ااات الزراعيااة لعملياتاا . متقااوم عمليااة دعاام سالساان القيمااة اخلاصااة بالصااندمق الاادميل 

   للتنمية الزراعية بتيهين هذ  املبادرة.
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 نيجيريا -16
 

ا علاااس مجاااع امليااااعدة اليذائياااة بااادعم مااان اإلنتاااار الزراعاااي تعمااان منظماااة األغذياااة مالزراعاااة مبرناااامج األغذياااة العااااملي مع ااا
متع ياااان اإلنتااااار الزراعااااي  ألصااااحال ا ياااااتات الصاااايرية عاااان طرياااا  املياااااعدة اليذائيااااة العينيااااة أم التحااااويالت النقديااااة،

 تصحال ا ياتات الصيرية من خالل توفري البذمر ماألدمات ماألمسدة، ملاواتم سابن العايش علاس ن ااق صايري. متوصالأل
ال اكات الع  ااي بتولي اة مان امليااعدة اليذائياة مالباذمر مماادخالت مان األسار املياتهدفة بصاورة مشاككة خاالل  76 000

منظمة األغذية مالزراعة مبرنامج األغذية العااملي بالقياادة املشاككة لق ااع األمان الياذائي الاذي اسات اع أخر . كما قامت 
مليو      ميتهدف است ادما من املياعدة اليذائية مدعم سابن   5.1ا من بو مليو      تقريب   3.4أ  يصن اىل 

 كيب العيش.
 
 الفلبين -17
 

باااجمللق  ات قات منظماة األغذياة مالزراعاة مبرناامج األغذياة العااملي علاس التعاام  بشا   أنشا ة خمتل اة للادعوة م ان االرتقااي
 تصلة باألمن اليذائي مالتيذية.مالوط  للتيذية ليصبح ةلق األمن اليذائي مالتيذية، مدعم قوانو تشريعية 

 
 السنغال -18
 

الري ياة  ماجملتمعاات تعام  الصندمق الدميل للتنمية الزراعية مبرنامج األغذية العاملي من أجن تيادة اليذاي مأمان ماداخين األسار
 .، الذي يقدم  برنامج األغذية العامليال قق ضد خماطرالت مو االست ادة من ت اع سبعة االف مزارع الاعي ة. ماس

 
 الصومال -19
 

منظمااة األغذيااة مالزراعااة مبرنااامج األغذيااة العاااملي التاادريب بشاا   تقنيااات ا صاااد الصااحيح ماخلااز ، متقاادم لصاايار  تقاادم
 ممعدات أخر  لتحيو حماصيلهم.  ران  املزارعو

 
 جنوب السودان -20
 

بنااي القادرة علاس الصامود عان طريا  خلا   مشارمع ماا صا  مبرناامج األغذياة العااملي   تعامنات منظماة األغذياة مالزراعاة
 تياادة القادرة علاس اساتيعال التياريات املناخياة  يهدف اىل اقيا  الذي (BRACE II)املرحلة ال انية  -ايينهااألصول م 

مالظاارمف املناخيااة الشااديدة متوقعهااا مالت يااف معهااا؛ ما ااد ماان االشا ااة جتااا  النزاعااات احملليااة ماان خااالل تيااادة التاااامن 
ياة منظماة األغذمالتماس  االجتماعي؛ ما د من ف اوات اتاوع ماياو األمان الياذائي. م  اطاار اللناامج املشاكك باو 

، سااتقوم اإلنعاااش ماالسااتقرار برنااامج األغذيااة العاااملي ماليونيياايف مبرنااامج األماام املتحاادة اإلمنااائي بالنياابة إلطااارم  مالزراعااة
برناامج األغذياة العااملي باساتعادة متنوياع سابن عايش اجملتماع احمللاي، متشا يع احملاصاين املياتدامة منظمة األغذية مالزراعة م 

برناامج منظماة األغذياة مالزراعاة م . متعمان ما باو اجملتمعاات احمللياة   ممارسات تقاسم متدبري املوارديز مانتار املوا ي متعز 
ماستعمال منت ات هذا التحلين بانتظام بالنيبة التصنيف املت امن ملراحن األمن اليذائي  بش   الين مع ااألغذية العاملي 

برناامج األغذياة العااملي   قياادة ةموعاة األمان الياذائي ة مالزراعاة م منظماة األغذياا اككت م لتحلين االسات ابة مالتنياي . 
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ماع الت شاي األخاري لادمدة ا شاد   جناول الياودا ، تقاوم م . بع اات تقيايم احملاصاين ماألمان الياذائي اليانوية مكذل   
خاادمات اإلر اااد، بينمااا يقااوم تقاادمي آلفااات م فعالااة لماان أجاان م افحااة  ت  ياافالمنظمااة األغذيااة مالزراعااة بوضااع تاادابري 

برنااامج األغذيااة العاااملي باادمر ت ميلااي   تااوفري األغذيااة للياا ا  املتاااررين بشاادة. متيااهم باارامج برنااامج األغذيااة العاااملي 
لألسر املزارعة اليت تدعمها منظمة األغذية مالزراعة،  محاية البذمر   توفريلألغذية ماملياعدة النقدية عل جنول اليودا  

 مي ن ال  ات املعرضة النعدام األمن اليذائي من جتنب تنامل خمزمنات البذمر خالل ال كات الع  اي.مما 
 
 السودان -21
 

ا علاس تن ياذ مشارمع مشاكك للقادرة علاس برنامج األغذية العاملي ماليونييايف حالي اكن من منظمة األغذية مالزراعة م  تعمن
الصمود يتنامل اثار ال ياانات مالصدمات النامجة عن ات اف علاس حالاة الصاحة مالتيذياة لاد  النيااي ماألط اال. كماا 

برناااامج األغذياااة العااااملي بتن ياااذ مشااارمع اياااو ا الاااة التيذمياااة منظماااة األغذياااة مالزراعاااة ممنظماااة الصاااحة العاملياااة م تقاااوم 
تادعيم األغذياة علاس ن ااق ماساع متقوياة املنااتل مادخاال احملاصاين ات الااعي ة ماحملرمماة   الياودا  مان خاالل للم تمع

 املدعومة بيولوجيا   اجملتمعات الري ية لتحيو حالة التيذية لد  ال  ات امليتاع ة.
 
 سري النكا -22
 

بااادعم  3العااااملي ماملعهاااد الااادميل لبحاااو  سياساااات األغذياااةبرناااامج األغذياااة م الصاااندمق الااادميل للتنمياااة الزراعياااة يقاااوم خااالاي 
اسكاتي ية مراعية للتيذية ضمن اخل ة االسكاتي ية الق رية للنامج األغذية العااملي. ميعمان الصاندمق الادميل للتنمياة الزراعياة 

برنااامج اليااذاي مقاباان األصااول الااذي مضااع  للمياات يدين ماان  مي اان مااع برنااامج األغذيااة العاااملي بييااة مضااع اطااار حااول كيااف
برنامج األغذية العاملي االرتقااي لالسات ادة مان اللناامج الاذي ميولا  الصاندمق الادميل للتنمياة الزراعياة الاذي لا  صالة باألساواق 

 االستعراص الوط  لألمن اليذائي. برنامج األغذية العامليمنظمة األغذية مالزراعة م الزراعية. كما تدعم 
 
 اليمن -23
 

برنامج األغذية العاملي برناامج تعزياز منظمة العمن الدملية مبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي م منظمة األغذية مالزراعة م  ن ذت
القدرة علس الصمود   املناط  الري ية   اليمن. مركز هذا اللنامج علس تعزيز القدرة علس الصمود لد  اجملتمعات الري ياة 

برنااامج األغذيااة العاااملي ممنظمااة األغذيااة مالزراعااة القيااادة املشااككة جملموعااة األماان املتاا ثرة بااالنزاع. متااوىل  الاايمنالاااعي ة   
تن ياذ برناامج تقيايم  سعلا مع اااليذائي مالزراعة. مقام برنامج األغذياة العااملي ممنظماة األغذياة مالزراعاة ماليونييايف بالعمان 

ال وارئ، الذي سيياعد علس تقدمي نظارة  ااملة عان حالاة األمان الياذائي مالتيذياة   األمن اليذائي مالتيذية   حاالت 
لااب ماان منظمااة األغذيااة مالزراعااة مبرنااامج األغذيااة العاااملي املياااعدة   اعااادة انشاااي خمتاالات اليااالمة ط، ا، الاايمن. مأخااري  

   اليذائية   عد  ما ،ديدة.

                                                           
 األغذية. سياسات لبحو  الدميل املعهد  3
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 زامبيا -24
 
 300 000برناامج األغذياة العااملي مان أجان اساتهداف م الصندمق الدميل للتنمية الزراعية مالزراعة م منظمة األغذية تعام  ت

من املزارعو أصاحال ا يااتات الصايرية. متيااعد هاذ  الشاراكة القار  الزراعياة املعزملاة علاس الوصاول اىل األساواق متياادة 
ملي بشااراي البقااول ماان املاازارعو أصااحال ا ياااتات الصاايرية انتاجيتهاا. مماان خااالل هااذا التعااام ، يقااوم برنااامج األغذيااة العاا

توساايع التيذيااة املدرسااية باسااتعمال منت ااات حمليااة، بينمااا أدخلاات منظمااة األغذيااة مالزراعااة مشاارمع  السااتعماالا   برنااامج
راعيااة هااو   الصااندمق الاادميل للتنميااة الز ن اااق الزراعااة القائمااة علااس الصااو  لااد  املاازارعو أصااحال ا ياااتات الصاايرية م 

 لربا صيار املنت و باألسواق الرئييية. ك امو ليك  28طول   طري  املرحلة النهائية إلعادة ت هين
 
 آسيا والمحيط الهادئ -25
 

  من قااة احملاايا االااادئ، تولاات منظمااة األغذيااة مالزراعااة مبرنااامج األغذيااة العاااملي القيااادة املشااككة للم موعااة اإلقليميااة 
ركاااز علاااس تعزياااز قااادرة التنياااي  ماالسااات ابة لاااد  ا  وماااات ماجملتمعاااات احمللياااة ت يت  احملااايا االاااادئ الااالألمااان الياااذائي 

ار ااادات تقنياااة  اإلنيااانية. متقاادم اجملموعااة ةمالوكاااالت اإلنيااانية للتصاادي النعاادام األماان اليااذائي ب عالياااة خااالل األتماا
 املب ر   من قة احمليا االادئ. لعمنللح ومات ماجملتمعات احمللية خالل صياغة خ ا اإلنذار املب ر ما

 
 الشرق األوسط وشمال أفريقيا -26
 

ممشلات الادمرات التعامنيااة  تعامنات منظماة األغذياة مالزراعاة مبرناامج األغذياة العااملي بشا   األسابوع العارا للتنمياة املياتدامة.
ادارة خ ار ات ااف   الصاومال مالعالقاات املوجاودة باو األغذياة ماملياا  مالتنمياة محماور اخل ار  حولتنظيم جليات اعالمية 

بشا    4ماالجتماعياة ليارا اسايا االقتصاادية الل ناةم  املناخي. كما تعاام  برناامج األغذياة العااملي ماع منظماة األغذياة مالزراعاة
برنااامج ة خاصااة عاان األماان اليااذائي خااالل املنتااد  العاارا للتنميااة امليااتدامة   املياارل. مكمتابعااة الااذا االلتاازام، يياااهم دمر 

بشا   افااق اقيا   االقتصادية ماالجتماعياة ليارا اسايا الل نةمنظمة األغذية مالزراعة م املعد بقيادة األغذية العاملي   التقرير 
مااااان أهاااااداف التنمياااااة املياااااتدامة   املن قاااااة العربياااااة، م اااااارك   املشاااااامرة النهائياااااة بشااااا   التقريااااار   باااااريمت    2االااااادف 

برنامج األغذية العااملي منظماة األغذياة مالزراعاة   عملهاا ماع جامعاة الادمل العربياة لتنظايم . كما يدعم 2017أغي ق/ال 
ا . مسي و  برنامج األغذياة العااملي عااو  عة الدمل العربية ماألمم املتحدةبو جام بش   امليا  االجتماع الق اعي ال الث عشر

النظم اليذائية املياتدامة ألمنااا غذائياة صاحي ة متيذياة  منظمة األغذية مالزراعة حول " الذي تتوىل قيادت   املنتد  اإلقليمي 
ااانة". مأساااهمت منظماااة األغذياااة مالزراعاااة   مباااادرة بقياااادة برناااامج  األغذياااة العااااملي بشااا   الوجباااات املدرساااية ما ماياااة حمي 

    االجتماعية ل ائدة من قة الشرق األمسا ممشال أفريقيا.

                                                           
 .ماالجتماعية ليرا اسيا االقتصادية الل نة  4
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 نهج تجريبي متكامل بشأن األمن الغذائيأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى:  -27
 

املت امان ملرفا  البي اة العاملياة املتعلا   الصندمق الدميل للتنمية الزراعياة بشا   الانهج الت اريملمع تتعام  منظمة األغذية مالزراعة 
بااااألمن الياااذائي   أفريقياااا جناااول الصاااحراي ال ااال . ميهااادف الااانهج الت اااريمل املت امااان اىل تعزياااز االساااتدامة مالقااادرة علاااس 

 مبورمناادي فاسااو ا )بوركينااابلااد   12مااا صاا  األماان اليااذائي ماان خااالل ضااما  خاادمات للاانظم اإلي ولوجيااة    الصاامود  
    .(مأمغنداممجهورية تنزانيا املتحدة مالينيال مسواتيلند مني رييا مغانا مكينيا ممالمي مالني ر وبيا اثيم 
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 التعاون العالمي: الملحق الثاني
 

 األسواق الزراعيةالمتعلقة بمعلومات النظام  -1
 

مكانات  العشرينجملموعة  الزراعية باألسواق املتعلقة املعلومات نظامتتعام  الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما بش   اطار 
ل اي  "بوضاع خياارات 2010  اا   نوفمل/تشارين ال العشرينالدملية العشر اليت كل ها ر ساي ةموعة من بو املنظمات 

لبحث كي ية خت يف مادارة امل ااطر املتصالة بتقلاب أساعار األغذياة مغريهاا مان اليالع الزراعياة  العشرين ةموعةتنظر فيها 
، أطلقات 2011سلوك األسواق، م  ملاية امل اف محاية ال  ات األك ر هشا ة." م  عام  علس  و أفان، دم  اريف

مشاااككة باااو الوكااااالت لتعزياااز  ااا افية ساااوق ، مهاااي منصاااة الزراعياااة باألساااواق املتعلقاااة املعلوماااات نظاااام العشااارين ةموعاااة
األغذياة متنياي  اليياساات   أمقاات األتمااة. ممناذ شلا  ا او، كاا  الصااندمق الادميل للتنمياة الزراعياة مبرناامج األغذيااة 

الايت  الزراعياة باألساواق املتعلقاة املعلومااتاألعااي النش و علس ميتو  األمانة املشككة باو الوكااالت لنظاام  العاملي من
ميااعدة لتيتاي ها منظمة األغذية مالزراعة، م  حالة الصاندمق الادميل للتنمياة الزراعياة، مشان الادعم منحتاو للبحاو  ل

 انليات اليت تؤدي اىل تيادة تقلب أسعار األغذية. بش    ايو املعارف 
 
 لجنة األمن الغذائي العالمي -2
 

مقارهاااا   رمماااا تاااوفري الااادعم املاااايل مالتقااا  ماملاااو  و ألماناااة تناااة األمااان ، ماصااالت الوكااااالت الااايت توجاااد 2017  عاااام 
باعتبارهااا أدمات ماان أجاان التن يااذ املت اماان ألهااداف  اليااذائي العاااملي، متشاا يع منت ااات اليياسااة الصااادرة عاان الل نااة

مان خاالل  قارهاا   رمماا بنشاااالتنمية امليتدامة. م  اطاار تناة األمان الياذائي العااملي،  ااركت الوكااالت الايت توجاد م
العمن امل توحة العاوية، مفرق العمان التقنياة، ماملشاامرات غاري الرمسياة.  ةموعات، م ةاالستشاري ماعةجليتها العامة، مات

تناة األمان الياذائي العااملي. مباعتبارهاا أعاااي   ماضافة اىل شل ،  ااركت بقاوة   املناقشاات املتعلقاة بتوصايات تقيايم 
الوكااالت الايت توجاد مقارهاا   رمماا املعا  بالتيذياة، ساامهت   ري  عمن الل نة امل توح العاويةالعمن التق  التابع ل فري 

ظماات  مااا بااو الاادمرات الاايت ن،  العماان ال الثااة امل توحااة العاااوية بشاا   أحاادا  التيذيااة   رق  أعمااال فاا 2017  عااام 
( "تقيااايم أثاار اليياساااات علااس دعااام بي ااات غذائياااة صااحية من،ظااام 2)"االساات مارات ماان أجااان ن،ظاام أغذياااة صااحية"؛  (1)

ل نااة األماان ( "االساات مارات   الاان،ظم اليذائيااة للوقايااة ماان التقااز م". مخااالل الاادمرة الرابعااة ماألربعااو ل3)غذائيااة صااحية"؛ 
يااائن املواضاايعية   رممااا   تنظايم منوياان أحادا  جانبيااة بشا   امل الياذائي العاااملي،  ااركت الوكاااالت الايت توجااد مقارهاا

 فري  اخللاي الرفيع امليتو  املع  باألمن اليذائي مالتيذية.   شل  تعميم التيذية متيري املناا علس ضوي توصيات مبا
 
 لجنة وضع المرأة -3
 

الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما بالدفع بعملياة التنياي  إلعاداد رساائن الادعوة الرئيياية اخلاصاة بالادمرة اليانوية قامت 
سااااي و   2018لل ناااة مضاااع املااارأة. محياااث ا  املوضاااوع الاااذي سااايحظس باألملوياااة لاااد  تناااة مضاااع املااارأة خاااالل عاااام 

، فقاد تادت الوكااالت الايت  او النيااي مال تياات الري ياات""التحديات مال رو من أجان اقيا  امليااماة باو اتنياو من
ا الذا ا د . ممافقت الشب ة املشاككة باو الوكااالت املعنياة بااملرأة مامليااماة توجد مقارها   رمما من تعزيز تعامملا ااري  

  عماان مشااكك بااو الوكاااالت بشاا   "التم ااو ياابااو اتنيااو علااس اقااكاح الوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رممااا بإنشاااي فر 
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، استاااف الصاندمق الادميل للتنمياة 2017االقتصادي للنياي مال تيات الري يات." م  انمنة األخرية،   سابتمل/أيلول 
ياي الزراعية اجتماع فري  خلاي األمم املتحدة بش   " التحديات مال رو من أجن اقي  املياماة بو اتنيو من و الن

 هي ة األمم املتحدة للمرأة بالتعام  مع الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما.مال تيات الري يات" الذي نظمت  
 
 األمن الغذائي المعنية ب ةالعالميمجموعة ال -4
 

متادعم ةموعاات  الياذائي بااألمن املعنية العاملية اجملموعةتتشارك منظمة األغذية مالزراعة مبرنامج األغذية العاملي   قيادة 
ا  ا مان خاالل تاوفريمق اعات األمن اليذائي علس امليتو  الق ري متيت يب   الوقت املناسب مب عالياة لألتماات أساس 

بإرساال عادة بع اات  الياذائي باألمن املعنية العاملية اجملموعة، قامت 2016املو  و مادارة املعلومات مالدعوة. مطوال عام 
مأفيانيتا  مني رييا مالعراق اما ملني ال يرات علس ميتو  املو  و أم لتوفري قدرات اضافية.  ةمسوري اىل جنول اليودا 

بشاا    مع ااا، جتتمااع منظمااة األغذيااة مالزراعااة مبرنااامج األغذيااة العاااملي اليااذائي باااألمن املعنيااة العامليااة اجملموعااةمماان خااالل 
التصنيف املت امن ملراحن األمن اليذائي لتعزيز الين األمن اليذائي علاس املياتو  الق اري مالتقي اد باملعاايري بميائن تتعل  

 العاملياة اجملموعاةالتقنية. م  اطار جهود ترمي اىل اديد ال يرات   االست ابة ممضع اطار للةة ماقعية مشككة، نظمت 
مشااامرات رفيعااة امليااتو  ل ائاادة البلاادا  األربعااة املعرضااة للم اعااة مهااي الاايمن  مةموعااات التيذيااة اليااذائي باااألمن املعنيااة

مالصااومال مجنااول اليااودا  مني رييااا. ممشلاات االجتماعااات املواتيااة الااا مااو  ي اجملموعااة ماان البلاادا ، ممااو  ي اللنااامج 
 ي. ممشلت النتائج خ ا اللةة املشككةالرئيييو من منظمة األغذية مالزراعة مبرنامج األغذية العاملي ماليونيييف مالشركا

 ا.ل ن بلد اليت ن ذت ميتم رصدها حالي  
 
 مجموعة السبعة -5
 

 15-14قاماااات الوكااااااالت الااااا ال  بااااادعم العملياااااات التحااااااريية الجتمااااااع متراي الزراعاااااة   ةموعاااااة اليااااابعة )برغاااااامو، 
الياااابعة. مقاماااات منظماااة األغذيااااة مالزراعااااة ، بناااااي علاااس طلااااب ماااان اي الياااا رئييااااة ةموعاااة (2017أكتوبر/تشااارين األمل 

مبرناامج األغذياة العااملي، باال اكاك ماع منظماة التعاام  مالتنمياة   امليادا  االقتصاادي، الصندمق الدميل للتنمية الزراعياة م 
 بتوفري الدعم التق  جملموعة اليبعة علس   ن تقريرين م صلو بش   

الوكااالت الا ال  مقااموا  . م اارك مم لاو  عان"ماألمن اليذائي مالتنمياة الري ياة ماال ارةالزراعة " م ،"ادارة امل اطر الزراعية"
 بدمر امل تصو   اجتماعو ل بار املو  و الزراعيو جملموعة اليبعة.

 
 مجموعة العشرين -6
 

خمتلف القااايا الايت مشلهاا الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما من خالل تبادل املعلومات متنيي  املواقف بش   تعامنت 
يت يعااا  منهاااا لاالااوتراي الزراعااة مخ ااة العماان. مك  اات جهودهااا لل اات انتبااا  ةموعااة العشاارين اىل اجملاعااة ا البيااا  الااوتاري

جنول اليودا  مخماطر حدم  ةاعة   الصومال ماليمن ممشال  ارق ني ريياا. مجار  اقيا  االادف بصاورة ناجحاة م  
، خالل مؤنر ةموعة العشرين "عاك 2017ن اعال  ر ساي ةموعة العشرين. م  أبرين/نييا  دمج ن  عن اجملاعة ضم

 القاااااي علاااس اتاااوع. مياااتقبن العااااك الري اااي"، أدىل رئااايق الصاااندمق الااادميل للتنمياااة الزراعياااة ببياااا  نياباااة عااان -ماحاااد 
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ا معلاس اساتعداد لادعم ا ماحاد  با   تقاف صا    الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما، حياث  اد د علاس التازام هاذ  الوكااالت
 ةموعة العشرين لتحقي  أكل ت ثري علس أرص الواقع.

 
 اليوم الدولي للمرأة -7
 

حاد   الستااافة  اطار االحت ال باليوم الدميل للمرأة، تنامبت الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما علس أسااا سانوي 
، استاافت الوكاالت 2017بارت يام بيانات رئييية من كن مكالة، تلي  حلقة مناقشة. ملالحت ال تذ  املناسبة   عام 

لتم او املارأة الري ياة  مع ا"لنيتحث اخل س  ا   مقر منظمة األغذية مالزراعة بعنوا  ا مهم  اليت توجد مقارها   رمما حدث  
ماان القااااي علااس اتااوع مال قاار". محيااث ا  املوضااوع الااذي اختااري علااس ن اااق منظومااة األماام املتحاادة لالحت ااال باااليوم 

"، حيااث  2030( حبلااول عااام  50/50املاارأة   عاااك العماان املتيااري  تناصااف ال وكااب )  هااو " 2017الاادميل للماارأة عااام 
قبلية مأم لاااة حماااددة مااان أعماااال الوكااااالت الااايت توجاااد مقارهاااا   رمماااا لتيااا ري سااالا ا اااد  الااااوي علاااس حلاااول ميااات

 مسالسن القيمة الزراعية مالتنمية امليتدامة. ما ص  النظم اليذائية اإلم انات غري امليتيلة للنياي الري يات  
 
 عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية -8
 

مالزراعة ممنظمة الصحة العاملية بتقادمي خارطاة طريا  لعقاد التيذياة متقاوم الوكااالت ، قامت منظمة األغذية 2016  عام 
ا ماان ان  بوضاع االلتزامااات اخلاصاة ب اان مكالاة. ميعتاال تعاام  الوكاااالت الايت توجااد مقارهاا   رممااا   ةاال التيذيااة جازي  

مااع أصااحال املصاالحة انخاارين   املشااامرات الاايت  مع اااهااذ  االلتزامااات. مأسااهمت الوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رممااا 
علاس  او جياد.  مع اع،قدت من أجن اديد األنش ة اليت ينبيي اإلسراع تا   البلدا  مكيف مي ن تميع الشركاي العمن 

ة الدائمااة ل نااالمتعااد منظمااة األغذيااة مالزراعااة مالصااندمق الاادميل للتنميااة الزراعيااة مبرنااامج األغذيااة العاااملي ماان بااو أعااااي 
ا. مقامت الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما ممنظمة الصحة العاملية باملشاركة الذين سب  أ  أعلنوا التزاماهتم علن   لتيذيةل

 .2017  تنظيم ثالثة أحدا  بو الدمرات بش   العقد خالل الدمرة الرابعة ماألربعو لل نة األمن اليذائي   عام 
 
 العالمياألغذية يوم  -9
 

" مع،قاادت غذيااة مالزراعااة أيا ااا أل"املناااا يتيااري، ا  أكتوبر/تشاارين األمل بعنااوا    2016لعااام يااوم األغذيااة العاااملي ع،قااد 
ا عل أرجاي العاك م  رمما   مقر منظمة األغذية مالزراعة. مكانت فحو  رسالة الوكاالت بلد   150أحدا    أك ر من 

ر سااااي العااااك ماليااال ات احمللياااة ماملنظماااات الدملياااة ماجملتماااع املاااد  مالق ااااع اخلااااو ممجياااع الااايت توجاااد مقارهاااا   رمماااا ل
بييااة اقياا  أهااداف التنميااة امليااتدامة الاايت حااددها اجملتمااع  مع ااااملااواطنو أ  املناااا يتيااري، مجيااب التصاادي لل ااوع مال قاار 

 نييق.مة رسالة خاصة من قبن البابا فر كما جرت تال  الدميل.
 

اال ارة مان خاالل االسات مار   األمان الياذائي مالتنمياة الري ياة.  ميا لة علاس معاتاة 2017لعاام يوم األغذية العااملي مركز 
فرنيايق، مرئايق مجهورياة  الباباا قداساة رمماا، كاا  مان باو املشااركو   مقارهاا توجاد ماىل جانب ماديري الوكااالت الايت

ةموعاة اليابعة، مامل اوص األمرما للزراعاة مالتنمياة الري ياة ا مهاذ   اهادة علاس مدغشقر، ممتراي الزراعاة   عادة دمل مان 
 الرمابا املهمة املوجودة بو األمن اليذائي مالتنمية الري ية ماال رة.
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 المنتدى العالمي للبحوث الزراعية -10
 

ا اىل الل ناة املنتاد  ماناامت الوكالتاا  حالي اتشاركت منظمة األغذية مالزراعة مالصندمق الدميل للتنمية الزراعية   انشاي 
، ات ا  الصاندمق 2003رتو. م  مذكرة ات ااق عاام التن يذية الدائمة للمنتد  العاملي للبحو  الزراعية بص ة مكالتو ميي  

اا د  العاااملي ا لعمليااات املنتااالاادميل للتنميااة الزراعيااة ممنظمااة األغذيااة مالزراعااة علااس اليااعي للميااامهة   تقاادمي مااوارد دعم 
للبحاااو  الزراعياااة معمااان أماناااة املنتاااد  متواصاااال  القياااام باااذل  حاااىت الوقااات ا اااايل. مستيااااعد املياااامهة ا الياااة ملنظماااة 
األغذياااة مالزراعاااة مالصاااندمق الااادميل للتنمياااة الزراعياااة   املنتاااد  العااااملي للبحاااو  الزراعياااة   دعااام تن ياااذ املنتاااد  خل تااا  

   معمل    ةال االبت ار مالبحث. 2021-2018املتوس ة األجن لل كة 
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 التعاون حول القضايا المواضيعية: الملحق الثالث
 

 تغير المناخ -1
 

املعا  بتياري املنااا التاابع للوكااالت الايت توجاد مقارهاا   رمماا مارتو لبحاث اقاماة تعاام   اجتمع ال ري  العامن غاري الرمساي
بتن يااذ أحاادا   الوكااالت الاايت توجاد مقارهااا   رمماا أمثا  بشاا   تياري املناااا علاس امليااتو  االساكاتي ي مالااوط . مقاماات

ملعاتاة قادرة املازارعو لل ناة األمان الياذائي العااملي األربعو ال انية ماألربعو مال ال ة م  توجانبية بصورة تعامنية خالل الدمر 
 22أصااحال ا ياااتات الصاايرية ماجملتمعااات الري يااة علااس الصاامود مالت يااف مااع اثااار تيااري املناااا. مخااالل مااؤنر األطااراف 

ميااتو   ظمات أحادا  مشااككة بشا    العلاام مان أجاان خياارات الت  يااف مالت ياف امليااتنرية؛ مممارساات الت يااف علاسن، 
مجعاان  - القااااي علااس ال قاار؛ مالوفاااي بوعااود مااؤنر باااريقم اجملتمااع للحااد ماان خ اار ال ااوار  مبناااي القاادرة علااس الصاامود 

األماان اليااذائي(. مياا لة نوياان املناااا مياا لة مهمااة   مااؤنر مااراكش؛ القااااي علااس اتااوع    اان مناااا متيااري )الزراعااة م 
تعتاازم الوكاااالت  23للهي ااة ال رعيااة. مبالنياابة ملااؤنر األطااراف  45م 44ت أحاادا  مشااككة اضااافية خااالل االجتماااع دمق،اام 

مااا صاا  اإلتااات التقاا ،  الاايت توجااد مقارهااا   رممااا تنظاايم ثالثااة أحاادا  عاان اساات دام األراضااي مالتموياان مالكبيااة. م 
دة مباادرات شات صالة باملناااا مباا   شلا  برناامج الصاندمق الاادميل بشا   عا تتعاام  الوكااالت الايت توجاد مقارهاا   رممااا

ل ائااادة  للتنمياااة الزراعياااة بشااا   التااا قلم ماااع تراعاااة أصاااحال ا يااااتات الصااايرية،   بااانيالديش مكينياااا، ممضاااع مقكحاااات
توجاد مقارهاا    صندمق األخار للمناا ل ائدة غانا ماألراضاي ال ليا ينية مان باو مجلاة أماور. متتعاام  الوكااالت الايتال

رمما بش   ت عين مبادرة التوق اع مالتحم ان ماعاادة التشا ين الايت أطلقهاا األماو العاام لألمام املتحادة. ميتايح التعاام  بشا   
تقاسااام املاااوارد ل ائااادة مجياااع  البياناااات ماملعلوماااات م ااان نظااام املعلوماااات اتيرافياااة مرصاااد األرص مالتحليااان املشاااكك للمنااااا

 يت توجد مقارها   رمما.أعااي الوكاالت ال
 
 المبكر العمل - اإلنذار المبكر -2
 

اخلاو مبنظمة األغذية مالزراعة منظم اإلنذار املؤسيي الداخلية للنامج األغذياة املب ر العمن  –يقوم نظام اإلنذار املب ر 
العاملي بكمجة اخل ر ماإلنذار اىل أعمال استباقية للحد من أثر األحدا  ال ارثية اخلاصة. مكال النظامو ييمحا  بتيذية 

ياان اإلنااذار املب اار لل نااة الدائمااة املشااككة بااو الياان امل اااطر ماإلنااذار املب اار املشااكك بااو الوكاااالت. مبوجاا  خاااو، ال
 .(EWEAR)الوكاالت مالين االستعداد للعمن املب ر 

 
 التن يذيااةجاارايات اإلالشااركاي   اجملااال اإلنيااا  ماإلمنااائي اىل مبااادرة معلااس الصااعيد العاااملي، انااامت ةموعااة ماسااعة ماان 

تاوىل قيادهتاا منظماة األغذياة مالزراعاة التعاام  متباادل املعلوماات تاملوحادة الايت اإلجرايات التن يذية املوحدة. متشمن عملية 
جرايات التن يذياة إللمع كن من برنامج األغذية العاملي مالصندمق الدميل للتنمية الزراعية. متت لس احد  النتائج الرئييية 

   .التخلية النينيو العاملية املشككة بو الوكا املوحدة حىت ان    انشاي
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برناامج األغذياة العااملي م اركاي اخارم  علاس انشااي ن،ظام اإلناذار معلس امليتو  الق ري، تتعام  منظمة األغذية مالزراعاة م 
علااس امليااتو  املياادا . مهتاادف اخل ااا الق ريااة اىل تياا ري املعلومااات الاايت يعاادها الياان هشا ااة  العماان املب اار -املب اار

  العمان املب ار  -نظام اإلناذار املب ار  أقاماألمضاع الصادر عن برنامج األغذية العاملي، ا  مجدت. فعلس سبين امل ال، 
خرائ هااا التابعااة للنااامج األغذيااة العاااملي بييااة تقاساام اليااودا   ااراكة مااع الوحاادة احملليااة لتحلياان هشا ااة األمضاااع مرساام 

 ا إلقامة نظام انذار مب ر بش   ات اف   البلد.بالذرة البيااي مالدخن ا مكا  هذا أساسي   ةأسعار اليوق اخلاص
 

االاالل األمحار كما تتعام  منظمة األغذية مالزراعة مبرنامج األغذياة العااملي ماع االاااد الادميل تمعياات الصاليب األمحار م 
  املب ار  العمانممثة م ال حديث مهي خ ا  املب ر العمنعلس امليتو  الق ري بش   مشيالت اإلنذار املب ر مخ ا 

 .بش   ات اف ماألعاصري من قة احمليا االادئ ال رعية
 
 اإلدماج المالي -3
 

عمليات الزراعة التعاقدية امليؤملة متعزيز األطار  لتعزيز مع امالصندمق الدميل للتنمية الزراعية منظمة األغذية مالزراعة تعمن 
القانونيااة ماليياساااتية شات الصاالة مماان س ايااو اليااوق ماإلدمااار املااايل ألصااحال ا ياااتات الصاايرية   سالساان القيمااة 

ف هاذ  الشاراكة اىل بنااي القادرات   ةاال اخلادمات املالياة الري ياة. مهتادتعامناا  ضامن اطاار  اراكة يالزراعية. كما أملما 
مركاز تعلايم اخلادمات ايو بناي القدرات   ةال اخلدمات املالية الري ية. مبعاد شلا  تنشار املعاارف امل تيابة عان طريا  

 منظمة األغذية مالزراعة.، مهي منصة ال كمنية مدعومة تديرها املالية الري ية
 
 الفاقد والمهدر من األغذية -4
 

ا حول "تعاام  الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما، نظمت الوكاالت ال ال  حدث  باالستناد اىل جهود التعام  اليت تبذالا 
الصاندمق الادميل للتنمياة ما ص  ا اد مان ال اقاد ماملهادر مان األغذياة" استاااف   الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما  

ال اقااد ماملهاادر ماان األغذيااة الاايت مساالا ا ااد  الاااوي علااس ةاااالت األنشاا ة املتعلقااة ب. 2017الزراعيااة   ساابتمل/أيلول 
ا مان عملياات التعاام  املاضاية ماتارياة للوكااالت الايت النتاائج مالادرما امليات ادة ان الق ا ممقاد  الوكااالت؛ تقوم تا خمتلاف 

مشاككة تهاود تعامملاا   املياتقبن مان أجان ا اد  ةر يا دمحاد  توجد مقارها   رمما   ةال ال اقد ماملهادر مان األغذياة؛ 
 من ال اقد ماملهدر من األغذية.

 
 المساواة بين الجنسين -5
 

الصااندمق توجااد مقارهااا   رممااا علااس أساااا ساانوي مااع رئاسااة يتنااامل ال رياا  املعاا  بامليااائن اتنيااانية للوكاااالت الاايت 
ا توجااد مقارهااا   رممااا أحااداث  . مياانظم ال رياا  املعاا  بامليااائن اتنيااانية للوكاااالت الاايت 2017الاادميل للتنميااة الزراعيااة لعااام 

عاادم  بشاا   ن ااو املاارأة   سااياق األماان اليااذائي مالتيذيااة" ممبااادرة "العاااملي خاصااة، م اان "منتااد  تنااة األماان اليااذائي 
. معقااب ا ااد  الرفيااع مالتيذيااة مالزراعااة امليااتدامة"أحااد  اقياا  املياااماة بااو اتنيااو ماان أجاان األماان اليااذائي امهااال 

ا توجاد مقارهااا   رممااالوكااالت الايت املياتو  بشا   النيااي الري ياات، قاادمت  ا اىل االاااد األمرما بشاا   ا مشاكك  مقكح 
ج جنيانية اويلية   ةال األمان الياذائي مالتيذياة. كماا تادعم األفرقاة املعنياة بالشاؤم  اتنياانية ا للوكااالت الايت لتابعاة مل،
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النامام اىل مبادرات تنمية القدرات امليتهدفة، م ن تلا  املباادرات لتوجد مقارها   رمما مشاركة الزمالي من منظماهتم 
توجااد مقارهااا   رممااا باادمرها بااإجراي اسااتعراص الوكاااالت الاايت . مقاماات "ا ماان النشاااايوم اا 16" الاايت تااتم خااالل ا ااد 

سياساة ةلاق قرا  بش   التن يذ مالنتائج امليتمدة من خ ة العمان علاس ن ااق منظوماة األمام املتحادة مان أجان تن ياذ لأل
 الر ساي التن يذيو   منظومة األمم املتحدة بش   املياماة بو اتنيو من و املرأة.

 
 االبتكارات ونُظم االبتكارات الزراعية -6
 

الصاااندمق الااادميل للتنمياااة الزراعياااة علاااس تعزياااز قااادرات البلااادا  األعاااااي   ةاااال ن،ظااام مالزراعاااة م تتعاااام  منظماااة األغذياااة 
االبت ارات الزراعية. مهناك مشاريع مقكحات مشككة لن،ظم االبت ارات الزراعية لصاحل ال قراي   بلدين من بلدا  أمري اا 

 الالتينية جيري اعدادها.
 
 دعم االستثمار -7
 

الصاااندمق الااادميل للتنمياااة الزراعياااة، متعزياااز منظماااة األغذياااة مالزراعاااة صاااياغة متن ياااذ الااالامج ماملشااااريع الااايت ميوالاااا تااادعم 
ا(، نت صياغة  هر   18) 2017-2016الت  يف من حدة ال قر، ماقي  األمن اليذائي مالتنمية الري ية. مخالل ال كة 

الصااندمق الاادميل للتنميااة الزراعيااة مببلاا  امجااايل ا ةلااق ممافاا  عليهااا الحق اامنظمااة األغذيااة مالزراعااة ا مبياااعدة مشاارمع   12
مموريتانيااا مالما مكااوت دي ااوار ماالنااد مقريغيزسااتا  مليااار دمالر أمري ااي. ممشلاات البلاادا  املياات يدة األرجنتااو  0.6قاادر  

مبليااز مبوركينااا باانن . ميتواصاان دعاام مهاام لتصااميم املشاااريع   متمبااابويمفيياات نااام متونيااا مرماناادا ماتباان األسااود مالني اار 
 مأمتب يتا . ممايلممدغشقر فاسو ممجهورية أفريقيا الوس س مغابو  مغينيا 

 
املتوسااا ة األجااان معملياااات  منظماااة األغذياااة مالزراعاااة الااادعم للح وماااات باخلصاااوو بشااا   عملياااات االساااتعراصمتقااادم 

الصاندمق الادميل األغذياة مالزراعاة م الصندمق الادميل للتنمياة الزراعياة. متعامنات منظماة ا استعراص اتات املشاريع اليت ميوال
ملياو  دمالر أمري اي( لتحياو أداي تن ياذ حاوايل  2.5للتنمية الزراعية بش   مبادرة تنمياة القادرات )منحاة مشاككة بقيماة 

ملتنمياة القادرات علاس املياتو  الق اري    5الصاندمق الادميل للتنمياة الزراعياة   مثانياة بلادا  ضاعي ة عشرة مشااريع ميوالاا
، مت اااوير سالسااان القيماااة مالت  ااايا للمشااااريع مالرصاااد مالتقيااايم، متعزياااز ةااااالت م ااان تن ياااذ مااادارا املااازارعو ا قلياااة

الزراعيااة ممنظمااة األغذيااة مالزراعااة بإعااداد معااارف مشااككة تعامنيااات املاازارعو/ الصاايادين. مقااام الصااندمق الاادميل للتنميااة 
بشااا   كي ياااة اياااو العملياااات متياااادة االسااات مارات. متواصااان منظماااة األغذياااة  اخلااالاتليليااالة االسااات مار بيياااة تباااادل 

ساتعراص ماا صا  جهاود اياو النوعياة مان خاالل ا مالزراعة مالصندمق الدميل للتنمياة الزراعياة توسايع ن ااق تعامملماا  
قباان تقاادميها لتحصاان علااس مشاااريع مقكحااات )قاارمص مماانح(، ماالسااكاتي يات الق ريااة مالتحلاايالت االقتصااادية ماملاليااة، 

   موافقة اجمللق.

                                                           
 بورمندي، ممجهورية ال ونيو، ممجهورية ال ونيو الدميقراطية، مارترييا، ممصر، ماألرد ، مالما منيبال.  5
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 التغذية -8
 

العمان بصا ة دمرياة لتحقيا  تقادم   ةااالت    العمن املع  بتعميم التيذية التابع للوكاالت اليت توجد مقارها   رمماايفر  اجتمع
( الادعوة مالتوعياة بشا   الت  ايا لالسات مار 1مجار  ادياد ثالثاة ةااالت عمان  ) املشكك علس الصعيدين اإلقليمي مالق ري.

مااا صاا  تصااميم املشاريع/اللامج/اليياسااات املراعيااة للتيذيااة، مالتن يااذ مالرصااد  ( بناااي القاادرات  2) ؛  الزارعااة املراعيااة للتيذيااة
 الدعم التشييلي لتصميم اسكاتي ية املشرمع/البلد، مالتن يذ ماإل راف مالرصد مالتقييم.م ( 3) ؛مالتقييم

 
 االشراء من األفريقيين من أجل أفريقي الشراء من أجل التقدم/ -9
 

  ممنظماة األغذياة مالزراعاة، ن اذت برناامج األغذياة العااملي هي مبادرة مشككة بو الشراي من األفريقيو من أجن أفريقيا 
 ا تذا اللنامج ماناامتا اىل صاياغة. مأبدت كينيا مغامبيا اهتمام  مالينيال مخية بلدا   اثيوبيا ممالمي مموتامبي  مالني ر

تنميااة قاادرة  خااالل املرحلااة ال انيااة. متتااوىل منظمااة األغذيااة مالزراعااة ميااؤمليةاألفااريقيو ماان أجاان أفريقيااا مبااادرة الشااراي ماان 
ل التاادريب متوتيااع املاادخالت، فاااال عاان خاادمات اإلر اااد. ميتااوىل برنااامج األغذيااة العاااملي اإلنتااار مالتيااوي  ماان خااال

عملياة املناملاة بعاد ا صااد. مأساهمت املرحلاة ميؤملية  راي األغذية مالتيذية املدرسية مكذل  دعم منظمات املزارعو   
  التعزيز اتزئي للعمليات امليدانية، م  عت  2017اىل يونيو/حزيرا   2014ال انية اليت استمرت من يناير/كانو  ال ا  

التعلم مأنش ة التباادل، معازتت ا اوار بشا   اليياساات، مطاورت عنصار الرصاد مالتقيايم. مبصا ة خاصاة، خاالل املرحلاة 
قااادرات ا  وماااات علاااس القياااام  جااار  ت اااويرال انياااة  ااااركت ا  وماااات بنشااااا   تن ياااذ املشااارمع مالرقاباااة عليااا . كماااا 

ماان قباان دمرات تدريبيااة نظمتهااا مبااادرة الشااراي ماان األفارقااة ألجاان أفريقيااا مأحاادا  تبااادل  شااكيات اليذائيااة املؤسياايةبامل
التيذياااة املدرساااية   أطااار اليياساااة العاماااة الوطنياااة اخلاصاااة ب األفاااريقيو مااان أجااان أفريقياااادرر ملاااج الشاااراي مااان املعاااارف، مأ، 

 .مغامبيا مكينياموتامبي  ماثيوبيا م الينيال الني ر م باملنت ات احمللية أم ا ماية االجتماعية مامليزانيات   
 
 عمالة الشباب الريفي والهجرة -10
 

للشااابات  تعامناات منظمااة األغذيااة مالزراعااة مالصااندمق الاادميل للتنميااة الزراعيااة بشاا   تعزيااز فاارو العماان الالئاا    الريااف
مالشابا ، مباا   شلا  التصادي لله اارة مان الرياف متعزياز االسات دام الناااجع للتحاويالت املالياة. متتعاام  منظماة األغذيااة 

( بييااة Youth Caribe projectمالزراعااة مالصااندمق الاادميل للتنميااة الزراعيااة بشاا   مشاارمع الشاابال   من قااة ال اااريمل )
برنااامج األغذيااة العاااملي  ا اىل جنااب مااعب ااتعزيااز فاارو العماان الالئاا    الريااف. كمااا عملاات منظمااة األغذيااة مالزراعااة جن

  رمما  للمياعدة علس ادمار الشبال العاطن   قوة العمن الري ية   تونق. مبامل ن، قامت الوكاالت اليت توجد مقارها
( تنميااة معااارف ممهااارات ممواهااب الشاابال ماان أجاان املزيااد ماان األماان اليااذائي 1)بإعااداد منت ااات معرفيااة مشااككة م اان 

( رمابا حيوية بو العااك الري اي ما ااري مان أجان 3)( الشبال مالزراعة  اديات رئييية محلول ملموسة، 2)مالتيذية؛ 
العمن الالئ    الريف. كما أسهم الصندمق الدميل للتنمية الزراعية   اجتماع اخللاي بش   الشبال الري ي الاذين تاكامح 

   سنة الذي نظمت  منظمة األغذية مالزراعة. 17م 15أعمارهم ما بو 

http://www.fao.org/rural-employment/resources/detail/en/c/340464/
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 الحماية االجتماعية -11
 

جهااود منظمااة األغذيااة مالزراعااة مالصااندمق الاادميل للتنميااة الزراعيااة مبرنااامج األغذيااة العاااملي م ااركاي اخاارين ماان تاااافرت 
أجاان خلاا  اطااار للمااوارد لتصااميم متن يااذ متوساايع ن اااق باارامج التيذيااة املدرسااية باملنت ااات احملليااة الاايت تقودهااا ا  ومااة. 

العاملي عاوين أساسيو   ةلق التعاام  باو الوكااالت   ةاال ا ماياة متعتل منظمة األغذية مالزراعة مبرنامج األغذية 
االجتماعيااة. مسااامهت كلتااا الوكااالتو   املااؤنر الاادميل للحمايااة االجتماعيااة   سااياقات االشا ااة مالتشاارد القيااري. كمااا 

ئمة م/أم النا  ة است ابة لألتمات تتعام  الوكالتا  علس الصعيد الق ري من أجن تعزيز دمر ن،ظم ا ماية االجتماعية القا
 )م ال لييوتو مالصومال مبلدا  أخر (.

 
 برنامج الزراعة المدارية -12
 

منظمااة األغذيااة مالزراعااة مبرنااامج األغذيااة العاااملي  ااري ا    أمانااة برنااامج الزراعااة املداريااة، مييااهما    ت ااوير القاادرات 
،  اركت منظماة األغذياة مالزراعاة مالصاندمق الادميل 2017املدارية. م  عام الوطنية   ةال االبت ار الزراعي   املناط  

للتنميااة الزراعيااة   تاادريب بقيااادة برنااامج الزراعااة املداريااة ماان أجاان خلاا  منصااة لتبااادل املعلومااات عاان املنشااورات املتعلقااة 
أجااان تعزياااز تباااادل املعاااارف مالاااتعلم (. مصااامم نظاااام املعلوماااات هاااذا مااان TAPipediaبالزراعاااة املدارياااة بعناااوا  تابيبياااديا )

 متييري دعم قدرة ت وير ن،ظم االبت ار الزراعي.
 
 االستجابة اإلنسانية )الصحة والتغذية( -13
 

ا علس مضع برناامج لالسات ابة املت املاة   حااالت ال اوارئ   تعمن منظمة األغذية مالزراعة مبرنامج األغذية العاملي مع  
شلااا  جناااول الياااودا  مالصاااومال. م  جناااول الياااودا ، تتعاااام  الوكالتاااا  بشااا   االسااات ابة عااادد مااان البلااادا ، مباااا   

 االت ال وارئ؛ ماألمن اليذائي ممعلومات التيذية مالتحلين؛ مبناي قدرة اجملتمعات احمللية علس الصامود. مقامات منظماة 
لالحتياجااات   بعااى أك اار املناااط  معاناااة ماان األغذيااة مالزراعااة مبرنااامج األغذيااة العاااملي بااإجراي عمليااات تقياايم مشااككة 

انعااادام األمااان الياااذائي مالنزاعاااات   البلاااد. مجااار  أخاااذ أمجااا  التاااآتر   االعتباااار خاااالل اساااتهداف امليااات يدين   اطاااار 
برنامج منظمة األغذية مالزراعة بشا   االسات ابة ليابن العايش   حااالت ال اوارئ. م  اطاار ال ريا  العامان املشاكك باو 
اجملموعاااات بشااا   األمااان الياااذائي مالتيذياااة الاااذي تشاااكك   استااااافت  ةموعاااات األمااان الياااذائي مالتيذياااة علاااس الصاااعيد 
العاملي، يتعام  برنامج األغذية العاملي ممنظمة األغذية مالزراعة علاس دعام التنياي  باو اجملموعاات بيياة تشا يع اسات ابة 

 ة مالدعوة خل ة مراعية للتيذية داخن اليياقات اإلنيانية.انيانية مت املة من أجن تيادة نواتج التيذي
 
 ثروة الحيوانيةالتحالف العالمي لل -14
 

قام الصندمق الادميل للتنمياة الزراعياة ممنظماة األغذياة مالزراعاة بادعم مضاع اساكاتي ية للادعوة ماعاداد عادد مان املاذكرات 
م اان الرعااي مالتيذيااة ماأليااام األلااف األمىل، مطاااعو  اجملااكات الصاايرية مرعايااة ا يااوا .  اإلعالميااة بشاا   ميااائن مواضاايعية

متياهم منظمة األغذية مالزراعة مالصندمق الدميل للتنمية الزراعية من الناحية املالية مالتقنية   اعداد "دلين االسات مار   
  ".ال رمة ا يوانية
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 واألمراض الحيوانية المصدر( 3كاالت )حاالت الطوارئ من المستوى اللجنة الدائمة المشتركة بين الو  -15
 

تتعاااام  منظماااة األغذياااة مالزراعاااة مبرناااامج األغذياااة العااااملي، اىل جاناااب منظماااات أخااار    األمااام املتحااادة مااان خاااالل 
امليااتو  مبااادرات خمتل ااة لتعزيااز قاادرة منظومااة األماام املتحاادة خااالل حاااالت ال ااوارئ الصااحية، م اان اجاارايات ت عياان 

ميقااود برنااامج األغذيااة  مااا صاا  األحاادا  املرتب ااة باا مراص معديااة. ال الااث لل نااة الدائمااة املشااككة بااو الوكاااالت  
العاملي  ب ة سالسن التوريد املعنية باألمب ة، اليت تشكك منظمة األغذية مالزراعة   عاويتها، مهي مبادرة عاملية ترمي 

   ةاال الصاحة العاماة ما  اا  عليهاا مان أجان التصادي  ااالت ال اوارئ االسات نائية اىل انشاي  ب ة عاملياة للتورياد
 .اليت ت ري القل  علس الصعيد الدميل
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 الملحق الرابع ـ الخدمات المؤسسية المشتركة للوكاالت التي توجد مقارها في روما
 
 تقديرات االنفجارات -1
 

العاااملي بتقااديرات لالن  ااارات علااس الصااعيد العاااملي، مبااا   شلاا  ، قااام برنااامج األغذيااة 2017قباان  ااهر أغياا ق/ال 
للوكاالت اليت توجد مقارها   رمماا. مجار  تقادمي هاذ  اخلدماة علاس أسااا اساكداد الت ل اة، مسااعدت علاس ضاما  أ  

دا ، ممثااة ت او  مبااا  األماام املتحاادة   ما من ماان ةموعااة ماسااعة مان اال مااات. مكااا  هناااك تنياي  متعااام  قااوي   املياا
 استعداد الختاش اجرايات لدعم املو  و   امليدا  ماحالتهم اىل أماكن امنة عند حدم  حاالت طوارئ.

 
 التعاون بشأن استمرارية األعمال/التعافي من الكوارث -2
 
ضعت الصيية النهاية ملذكرة ت اهم بو منظمة األغذية مالزراعة مالصندمق الادميل للتنمياة الزراعياة بشا   األسااا لتباادل م، 

. مياتم تن ياذ االي ان 2016الكتيبات اخلاصة باستمرارية األعمال/التعا  من ال اوار  مجار  التوقياع عليهاا   أماخار عاام 
اعياااة بشااا   اساااتمرارية األعماااال ان  بن ااااح داخااان مركاااز بياناااات منظماااة األغذياااة اتدياااد للصاااندمق الااادميل للتنمياااة الزر 

ا مضاااع املرافااا  املتبادلاااة اخلاصاااة باساااتمرارية األعمال/التعاااا  مااان ال اااوار  اخلاصاااة مبنظماااة األغذياااة مالزراعاااة، مجياااري حالي ااا
. مقااد بلياات مااذكرة 2018اكماالااا عااام مالزراعااة الاايت ييتاااي ها مركااز بيانااات الصااندمق الاادميل للتنميااة الزراعيااة مينبيااي 

الت اهم امللمة بو الصندمق الدميل للتنمية الزراعية مبرنامج األغذياة العااملي الستااافة مواقاع اساتمرارية األعماال / التعاا  
 من ال وار  املرحلة األخرية من اإلتات.

 
 ةفريق المشتريات المشترك -3
 

التاا مو الصااحي للمااو  و، مخاادمات مصاارف اإليااداع علااس الصااعيد  2017تشاامن املشااكيات املشااككة األساسااية لعااام 
ا تن يذ العديد مان املناقصاات املشاككة أم اكماالاا، مباا   شلا  اإلجاالي ال امل، العاملي، مال هرباي ماليات. كما جيري حالي  

 الصحي، ماالستشارات املالية / الوصي العاملي. متشارك الوكااالت الايت (، ماالت البيع، مالت موAdobe) مبرنامج أدمل
توجااد مقارهااا   رممااا بنشاااا   مجيااع املبااادرات مأفرقااة العماان ممشاااريع  ااب ة املشااكيات التابعااة لل نااة اإلداريااة الرفيعااة 

وايمااة بااو القواعااد ماإلجاارايات ماان أجاان تعزيااز التعااام  بااو الوكاااالت متقاساام املعااارف ماملمارسااات اتياادة مامل امليااتو 
 مالت وير امله  للمو  و.

 
 أمن المقار الرئيسية -4
 

علس مد  الينوات املاضية، قامت الوحدات األمنية للوكاالت اليت توجد مقارهاا   رمماا بت اوير  اراكة قوياة، خاصاة   
املؤنرات ال برية م ن ةلاق اإلدارة ماجملاالق التن يذياة. قيادة عمليات حماكاة مشككة مأنش ة تدريبية متقدمي الدعم خالل 

ماضااافة اىل شلاا ، تشااارك مم لااو الوحاادات األمنيااة للوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رممااا   مضااع مثيقااة لتقياايم امل اااطر 
   اي اليا/املادير العاام األمنية علس امليتو  الق اري الايت مافا  عليهاا فريا  اإلدارة العلياا   اي الياا )برئاساة املياؤمل املعاو  

   ملنظمة األغذية مالزراعة( ماعتمدت  ادارة األمم املتحدة لشؤم  اليالمة ماألمن بنيويورك.
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 الجوي إجراءات السفر وأسعار تذاكر السفر -5
 

قامت الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما بالت امص املشكك علس أسعار خاصة للشاركات ماع  اركات ال اريا  للحصاول 
علس أسعار خم اة صا ة علس الصعيد العااملي ممناافع أخار  للمياافرين املنتيابو للوكااالت الايت توجاد مقارهاا   رمماا. 

ت امللمة مع  ركات ال ريا  نيابة عن الوكاالت اليت توجد مقارها   رمماا. ممقع الصندمق الدميل للتنمية الزراعية االت اقا
متواصن منظمة األغذية مالزراعة مالصندمق الدميل للتنمية الزراعية مبرنامج األغذية العاملي الت امص ب ريقة مشاككة بشا   

الوكااالت الا ال  الايت توجاد مقارهاا    مجيع ات اقات  ركات ال ريا  مع مجياع  اركات ال اريا  الرئيياية الايت تيات دمها
رمما. مجر  توسيع ن اق االت اقات العاملياة ليشامن  اركات ال اريا  الككياة،  اركة االاااد لل اريا ، م اركة طاريا  أليتالياا 

 اي م ركة ال ريا  اإلثيوبية باإلضاافة اىل جتدياد االت اقاات العاملياة ماع  اركة طاريا  اإلماارات مةموعاة  اركات طاريا  سا
مغريهااا ماان  ااركاي  Delta، م ااركة طااريا  دلتااا KLM، مكلاام Air France( )اخل ااوا اتويااة ال رنيااية Sky Teamتاايم )

 ةموعة  ركات طريا  س اي تيم(.
 
 المسؤولية البيئية المؤسسية "التخضير" -6
 

 .2017سبتمل/أيلول  24دعمت الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما مبادرة "تنظيف العاك" اليت ع،قدت   
 
 عمليات الحوكمة -7
 

، مع،قاد 2015رمما مناذ عاام جلية احاطة اعالمية مأحدا  مشككة بو الوكاالت اليت توجد مقارها    11جر  تنظيم 
. كماا تتعاام  الوكااالت الايت 2017أمل اجتماع غري رمساي مشاكك للوكااالت الايت توجاد مقارهاا   رمماا   سابتمل/أيلول 

ةلاااق الر سااااي م  ياااة ملكمجاااي املاااؤنرات الشااا ويواتمعياااة الدملباااو اساااتعراص منتصاااف املااادة  بشااا  مقارهاااا   رمماااا توجااد 
ماان أجاان اعااادة الت ااامص علااس  ،مااا بااو الوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا   رممااا اختاااش موقااف مشااكك   تاادفالتن يااذيو، 
ماحاكام أنش ة املراسم، اللمتوكول، لاما  التنيي  ماالتياق    ما يتعل  مبيائن ا جيري مواصلة التعام   االت اق. كم

، ك اازي ماان مشاارمع التعااام  الااذي ترعااا  الل نااة اإلداريااة الرفيعااة امليااتو ، 2017اندال ماللياقااة الدبلوماسااية. م  عااام 
الت اااريمل األميل مااان أجااان تن ياااذ مضاااعت األفرقاااة املعنياااة بالوثاااائ  التابعاااة للوكااااالت الااايت توجاااد مقارهاااا   رمماااا الت بيااا  

( إلنتار مثائ  األجهزة الرئاسية. ممن أجن تعزياز املمارساات اتيادة املشاككة باو XMLت نولوجيات لية الكميز املوس عة )
ماا يتصان  ا بادعم تباادل املاو  و امل صا   الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما، قامت أمانات األجهازة الرئاساية أيا ا

األغذيااة العاااملي االجتماااع الياانوي التاسااع ألمانااات األجهاازة ، استااااف برنااامج 2017نشاا تها. م  مايو/أيااار باابعى أ
الرئاسية لألمم املتحدة، الذي خ  ت ل  أمانات األجهزة الرئاساية للوكااالت الايت توجاد مقارهاا   رمماا بصاورة مشاككة، 

   .2030التنمية امليتدامة لعام  لتقدمي عرص مشكك عن تن يذ خ ة ال رصة قد أتاح كذل م 
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 استضافة المكاتب القطرية -8
 

علاس مياتو  الوكاااالت الايت توجااد مقارهاا   رممااا، يقايم برناامج األغذيااة العااملي صااالت ماع مااديري املرافا    الصااندمق 
الصايانة مخادمات ال باعاة، الدميل للتنمية الزراعية ممنظمة األغذية مالزراعة بش   ات اقات اخلدمات املشاككة مباا   شلا  

ما يتعل  باإدارة املباا . معاالمة علاس شلا ، محي ماا أم ان، تتقاسام الوكااالت  مبص ة عامة ابرام ات اقات طويلة األجن  
 اليت توجد مقارها   رمما املبا  علس امليتو  اإلقليمي مالوط  مدم  الوط .

 
 الموارد البشرية -9
 

سياساات املااوارد البشاارية قاادر  اتياااقيتعاام  مو  ااو سياسااة املاوارد البشاارية   الوكاااالت الا ال  بنشاااا ماان أجان ضااما  
ماا يتعلا  مب موعاة عناصار  اإلم ا  بو الوكاالت ال ال . م  انمنة األخرية، قامت الوكاالت بالعمن علس  و مثيا   

فوقهاااا الااايت جااار  اعتمادهاااا هاااذا العاااام. مفااااال عااان شلااا ، تعتااال املناقصاااات األجااار بالنيااابة ملاااو  ي ال  اااة ال نياااة مماااا 
ا هااذا العااام، مااع اعااادة املناقصااة علااس التاا مو ال اامل اخلاااو ا رئييااي  مالتعاقاادات املشااككة ماان أجاان التاا مو ال اامل مشاارمع  

علاس تا مو غذياة العااملي باملناقصاة باملو  و شمي عقود ملدة حمددة/غري حمددة. متقوم منظمة األغذية مالزراعة مبرناامج األ
مالتا مو  (MICs/MIP)ماا صا  تا مو املاو  و املعيناو حملياا  مكاذل    العاملو املعينو ل اكات قصارية ماالستشااريو،

 (.GLADIPال وعي علس ا ياة )
 
 خدمات الرقابة الداخلية -10
 

املشاككة الايت تقاوم تاا الوكااالت الايت توجاد مقارهاا   رمماا )أمان ، تشمن املبادرات املراجعة املشككة لألنش ة 2017  عام 
ا ملناقشااة البنااود شات ا مشااكك  ا ساانوي  املقااار الرئييااية مالتاا مو ال اامل(. متعقااد م اتااب الرقابااة التابعااة للوكاااالت الاا ال  اجتماع اا

 مي لة الرقابة علس تن يذ أهداف التنمية امليتدامة.ال الثة للوكاالت  األمهية املشككة متامن االجتماع مناقشة مدراي التقييم
 
 التوريد المشترك لخدمات الخزانة -11
 

تتعااام  محاادات اخلزانااة   الوكاااالت الااايت توجااد مقارهااا   رممااا   ةااال التورياااد املشااكك خلاادمات اخلزانااة، مبااا   شلااا  
ت ااو  هناااك احتياجااات مماثلااة مدراسااة توتيااع  امل امضااات مااع مصاارف اإليااداع ماختيااار مااديري االساات مار اخلااارجي حيااث

األصول لالست مارات ال ويلة األمد. كما تشارك مجيع الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما مع فري  األمم املتحدة العامن 
ساات مارات املعا  قاادمات اخلزاناة املشااككة ممااا ييااعد علااس تنياي  التعااام    ةااال النقاد األجناامل مالعملياات املصاارفية ماال

   مخدمات اليداد.
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 االمتيازات والحصانات -12
 

ت،عقد اجتماعات دمرية بو النظراي   الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما ملناقشة القاايا شات االهتمام املشكك   ةاال 
الت الايت توجاد مقارهاا االمتياتات ما صانات. م  اطار متابعة هذ  املناقشات، ت،عقد ان  اجتماعات مشككة باو الوكاا

  رممااا مالياال ات اإلي اليااة بييااة تبياايا العمليااات متنااامل مياا لة ماانح االمتياااتات ما صااانات مكااذل  لتبااادل مجهااات 
 النظر متوضيح القاايا العالقة.

 
 المكتبة والتعاون بشأن المصطلحات -13
 

ا لإلعارة بو امل تبات ييامح ملاو  ي الوكااالت الا ال  باالسات ادة مان تتقاسم الوكاالت اليت توجد مقارها   رمما نظام  
مجيع منشورات الوكاالت ال ال . كما تشارك م تبات هذ  الوكاالت   تبادل منتظم للمعلومات بشا   املاوردين مالان،ظم 

ت املتاحاة للميات دمو. )مؤسيات النشر مخادمات ادارة امل تباة ما ال(، مماا يياهم   بنااي أمجا  التاآتر ماياو اخلادما
 IFADTERMالايت تيتاايف ان   FAOTERMمتواصن الوكاالت الا ال  تباادل مواردهاا املصا لحية مان خاالل بواباة 

 WFPTERM .م
 
 المطبعة -14
 

،   سياق اديد فرو خلدمات مشككة من أجن تعزيز ال  ااية مال عالياة، بادأ الصاندمق الادميل للتنمياة 2017  مايو/أيار 
الزراعيااة مبرنااامج األغذيااة العاااملي التعااام  بشاا   خاادمات ال باعااة. متااوفر م بعااة الصااندمق الاادميل للتنميااة الزراعيااة خاادمات 

 م بعية ملقر برنامج األغذية العاملي مع ميتويات خدمة مت   عليها ممنت ات ممع احكام أعلس املعايري البي ية.
 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -15
 

املعادة  الوكاالت اليت توجاد مقارهاا   رمماا علاس  او مثيا  مان أجان است شااف خياارات لتقاسام متباادل احملتوياات تعمن
ا عل اإلنكنت بالتعام  ماع األمام املتحادة /األفرقاة العاملاة الرئيياية   املنظماات الدملياة. ممثاة نظاام للاتعلم اإلل اكم  شاتي  

الصندمق الدميل للتنمية الزراعية يعمن بش ن كامن مع تبادل الادمرات التدريبياة باو مشكك بو منظمة األغذية مالزراعة م 
الوكاالت. ميتم تبادل املعلومات بش   ن،ظم ادارة  اارات األمان باو الوكااالت الا ال  مماا ييامح للماو  و بولاور مباا  

االسات ادة مان  الايت توجاد مقارهاا   رمماا  الوكاالت اليت توجد مقارها   رمماا باسات دام  ااراهتم. متتشاارك الوكااالت 
طويلااة األجاان بشاا   ساالع مخاادمات ت نولوجيااا املعلومااات مكاناات هناااك فاارو تعااام  متعااددة علااس املياااتو   ات اقااات

الصااندمق  التعاقاادي بشاا   املعاادات ا اسااوبية ممااؤنرات عاال ال يااديو ممااواد أخاار . ميتقاساام برنااامج األغذيااة العاااملي مااع
   ا املهارات ماملمارسات اتيدة بش   أمن ال ااي اإلل كم  ماعتماد ن،ظم ا وسبة اليحابية.ية الزراعية حالي  الدميل للتنم
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 التدريب األمني -16
 

األمنية للمو  و متاحة بش ن متبادل دم  أي ت اليف. ميشاارك مو  او منظماة األغذياة مالزراعاة مالصاندمق  التدريبات
( ينظمهاا برناامج SSAFEأياام بشا   مل،اج امناة مساليمة للبي اات امليدانياة ) 5الدميل للتنمية الزراعية   دمرة تدريبياة مادهتا 

اخلاصاة بادمرة التادريب علاس الاوعي األما   العااملي بتاوفري معادات التادريب . ميقوم برنامج األغذياة  رمما األغذية العاملي
ممعاادات الوقايااة الش صااية. معااالمة علااس شلاا ، يتاااح التاادريب  ماألجهاازة الالساال ية  الصااندمق الاادميل للتنميااة الزراعيااة 

يت توجاد مقارهاا   رمماا، مت،عقاد بش   الوعي األما  لاد  املارأة الاذي ينظما  برناامج األغذياة العااملي ملاو  ي الوكااالت الا
 ا ما بو هذ  الوكاالت.اجتماعات بش   التدريب األم  دمري  

 
 التصرف في السيارات واألصول -17
 

مااا صاا  مواصاا ات الياايارات اخل ي ااة. مدارت  طلباات منظمااة األغذيااة مالزراعااة اىل برنااامج األغذيااة العاااملي املياااعدة  
 6مالزراعااة   هااذا الشاا   متشااارك املنظمااة ان    اللنااامج العاااملي لتاا جري اليااياراتعاادة مناقشااات مااع منظمااة األغذيااة 

ماا صا  ق اع الييااار  )ماورد برناامج األغذياة العااملي(. مقاام برناامج األغذياة العااملي بااإبرام ات اقاات جيادة طويلاة األجان  
 اخر للتعام    امليدا  باو الوكااالت الايت توجاد اال  ماإلمداد بالوقود. ميعتل التشارك   هذ  االت اقات ال ويلة األجن ة

 مقارها   رمما.
 

                                                           
 .(GVLPاللنامج العاملي لت جري الييارات )  6


