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 معلومات أساسية

 
 بتزويتد للت  توجتد مقارهتا يف رومتا التياألمم املتحدة وكاالت التزمت  ،2016الوثيقة املشرتكة الصادرة عام يف  -1

مبعلومتتات ستتنوية واجمللستتا التنذيتتذيا للصتتندويل التتدوة للتنميتتة الزراعيتتة وبراتتامي األغذيتتة العتتاملي  منظمتتة األغذيتتة والزراعتتة
أحتتد  عتتن التقتتدم ا تتر  هتتذا التقريتتر وفر يتتو . والعتتامليقليمتتي القطتترو واإاملستتتويات علتتى  امع تت هتتاعملة عتتن كيذيتتحمّدثتتة 

 ،2018يف استخة عتام وكما . إعدادهيف  امجيع   تاشرتكالي  الثال لوكاالت الرئيسية لجهزة ألاإىل مت دّ الي ق  املعلومات 
عتر  تو  ة،يف ستياقات معينت االتثال  مع تالوكتاالت الكيذيتة التي تعمتل  تا علتى  الضتو  ةاملشترتكه الوثيقتة ا ّدثتة سلط هتذت
: رومتايف  مقرهتايوجتد الوكتاالت التي  بتامتا  يفاألربتع للتعتاو   الركتائزثتال  متن مبوجت  جهود التنسيق املعز ة ة على أمثل
ويتضتتمن هتتذا  ة؛التعتتاو  يف اجملتتاالت املوا تتيعي( 3) ؛التعتتاو  العتتاملي( 2) ؛واإقليمتتيالقطتترو التعتتاو  علتتى املستتتويا ( 1)

 االشتترتاض يف تتتوفد اتتتدماتو ( 4)التحتتديا املشتترتض أيض تتا  تتديث ا متتوجز ا عتتن الركتتائز األربتتع للتعتتاو  بتتا تلتت  الوكتتاالت؛ 
 .امللحقفيما يرد مزيد من التذاصيل  من  املؤسسية

 
 مقدمة

 
حت  األدلتة ومتع للت  تشتد  ،(2030خطتة ) 2030التنمية املستتدامة ة اعتماد خط علىلقد ااقضت أربع سنوات  -2

عتتن حالتتة  2019 تقريتتر عتتامل اووفق تت .2030عتتا خ ختتانخ متتن اوتتوع  لتتون عتتام بلتتوه هتتدفنا املتمثتتل يف  عتتن متتترخرو  أانتتااآل  
وعلتتى  ستتيا،آوأجتتزا  أختترى متتن  ستتياآوجنتتو   أفريقيتتامعتتدالت اوتتوع يف متترة أختترى تتزايتتد  ،األمتتن الاتتذائي والتاذيتتة يف العتتا 

 ،التتثال الوكتتاالت كمتتا تتتدرض  ،ويتتدرض اجملتمتتع العتتاملي. شتتخ مليتتو   820 متتا يصتتل إىلاوتتوع  يعتتايمستتتوى العتتا  ككتتل 
 اتاإجنتتا   متتن عقتتدعتتن مستتار  رفنتتا  ددتتت يوتتوع وستتو  التاذيتتة التتاتصتتاعد  اجتتتاهعكتت  عمتتل علتتى لا تستتريع وتتتدة تترورة 
تتتستتتيتطل  للتتت     و . 2030عتتتام  إىل وصتتتوال   يف  اابتكاري تتت اوشتتتراكات بتتتا أصتتتحا  املصتتتلحة املتعتتتددين واستتتتثمار  ة مشوليتتت اج 

 املستتاعدة يتتة متتا بتتارتابطالعالقتتة الاألستتبا  اوذريتتة للجتتوع وستتو  التاذيتتة التتي  تتتد عتت  ة معاوتتعلتتى  زمبتتادرات  ويليتتة ترّكتت
 .اإاسااية والتنمية والسالم

 
كوستتتيلة لتعزيتتتز   ات منظومتتتة األمتتتم املتحتتتدة اإ ائيتتتةيف تنذيتتتذ إصتتتالح كتتتامال   ااخنراط تتتالتتتثال   الوكتتتاالتتنختتتر  و  -3

فريتتدة لتعزيتتز ة إصتتالا األمتتم املتحتتدة فرصتتت خطتتة وقتتد أتاحتت. األطتترا ة وتعزيتتز تعدديتتككتتل اطتتايل املنظومتتة  علتتى  االتستتايل
 تعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاو  ال

 ،2030خطتتة طلعتتات ت قيتتق ويف  ايتتة املطتتا   ،ر  الواقتتعأعلتتى   قيتتق اتتتائي أفضتتلالتتثال  بايتتة  الوكتتاالتيف متتا بتتا 
 أدركتتتت ،القيتتتام بتتتذل ى ولتتتد. امجيعتتتاألقتتتاليم اجملتمعتتتات ا ليتتتة الذقتتتدة يف ه  ستتتا األمتتتن الاتتتذائي والتاذيتتتة ورفتتتاخاصتتتة و 

 ،اولتذ .ةوهادفتواستعة قاعتدة لات تكتو  الشتراكات أ  ينباتي  ،األمتم املتحتدةإصتالا خطتة نجح تكي أاه  الوكاالت الثال  
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لتحقيتتق أهتتدا  التنميتتة املستتتدامة الّ أاتته يتعتتا عليهتتا إ ،وكذا تتتاتهتتا أساستتي لتحستتا فعاليالتتثال   الوكتتاالتتعتتاو  بينمتتا 
األمتتتم املتحتتتدة  أجهتتتزةو  - احلكومتتتاتمبتتتا يف للتتت   - ختتترىالذاعلتتتة األ ائيتتتة اإات هتتتاومتتتن شتتتراكات متتتع  اأيض تتتادة ستتتتذاال

 .من أجل  قيق أهدا  التنمية املستدامة وغدهااملؤسسات املالية الدولية املدي و واجملتمع  القطاع اتاصو األخرى 
 

 ةمذكرة تفاهم ثالثي -أّواًل 
 
التزمتتت فيهتتا  ،متتذكرة تذتتاهم متتدتا اتت  ستتنوات وجتتد مقارهتتا يف رومتتات التتيالوكتتاالت وقعتتت  ،2018عتتام  يف -4

وتتتد  . متعتتددة الستتنواتة أطتتر  منيتتو تتمن لكتتل منهتتا إىل املزايتتا النستتبية باالستتتناد  ة، قيتتق اتتتائي مجاعيتتعلتتى بالعمتتل 
. تتوفد دعتم معتز  للبلتدا  األعضتا لوالقطترو قليمتي املستويات العتاملي واإعلى  التذاهم إىل تعزيز التعاو  والتنسيقة مذكر 
وطنيتتتة متتتع التخطتتتيط العمليتتتات علتتتى  امع تتتمبتتتا يف للتتت  العمتتتل  ،لتتتدعم الشتتتامل واملتكامتتتلتتتتوفد التتتاالت املتتتذكرة دد  تتتو 

 ليتتل البيااتتات التشتتارض يف  اأيض تتاملتتذكرة شتتمل تو . ةتقيتتيم مشتترتكعمليتتات اتتتائي وبتترامي و صتتياغة كمتتا علتتى  ،احلكومتتات
 .املؤسسيةتدمات االتشارض يف االستمرار يف واملسا لة املشرتكة عن النتائي اوماعية و 

 
 تفاهمالة مذكر لتنفيذ خطة العمل  -ثانًيا

 
 فتترتة تاطتتي وهتتي 1لإلعمتتانقابلتة  التذتتاهمة الرئيستتية ملتتذكر  األحكتتام وعتلعمتتل ة خطتتالتتثال  و تعت الوكتتاالت  -5

التتذو يف اجتماعهتتا باإمجتتاع، لة متتن كبتتار املستتؤولا اوماعتتة االستشتتارية املشتتكّ صتتادقت  قتتدو (. 2020-2019) ستتنتا
اوماعتتة ستستتتخدمها إداريتتة وثيقتتة عمتتل ا علتتى أ تتاتذقتتت و  هتتذهالعمتتل املشتترتكة ة خطتتعلتتى  ،2019أيتتار /عقتتد يف متتايو
إجنا  برصد األدا  يف الثال  لوكاالت جهات االتصان لقوم تسو  .وتوطيده الوكاالتما با  التعاو  يفلتوجيه االستشارية 

 . عن تنذيذهاحمّدثة معلومات االستشارية إىل اوماعة تقدم و  اشطةاأل

 
لتقريتتتر اتقيتتتيم شتتتامل للتقتتتدم ا تتتر  واإجنتتتا ات والتتتدرو  املستتتتذادة أستتتا  ل شتتتكّ سي ،العمتتتلة خطتتت إىل اواستتتتناد   -6

املعلومتتات أحتتد  وفد سيتواصتتل تتتو  .النحتتو املبتتا أداتتاه، علتتى التتثال  الوكتتاالتعتتن تعتتاو   2019لعتتام  املرحلتتي املشتترتض
 .الرئاسي ا هاجهو الثال  الوكاالت كل من قائمة با  الاملشرتكة نصات املالتقدم ا ر  من خالن عن  لدون األعضا ل

 

 القطري ىالمستو على  التعاون -ثالثًا

 
القطتتترو وتوستتتيع اطتتايل املبتتتادرات يف لتتتاالت ستتتوى املعلتتتى  تعزيتتتز التعتتاو  القتتتائمعلتتتى التتثال  ترّكتتز الوكتتتاالت  -7

لموعتتتات   تتمناملشتترتكة لنمتتن الاتتتذائي والتذاعتتل  متقيتتيعمليتتتات الوصتتتياغة التت امي املشتترتكة و املشتترتكة واتي صتتياغة النتت
 .للطوارئ واالستجابة هلا التره وعمليات  فوالتكيّ  القدرة على الصمودالقدرات ومبادرات ة وتنمي ةموا يعي

 

                                                
 .تعت  خطه العمل خطه متجددة سيجرو  ديثها على أسا  سنوو 1
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 .عتتتن جهتتتوده التعاوايتتتةالتتتثال  تقتتتارير للوكتتتاالت  يتتتةقطر الو  ةقليميتتتمتتتن املكاتتتت  اإ امكتب تتت 70أكثتتتر متتتن قتتتّدم و  -8
بتا الوكتاالت  لتعتاو ليف هذا القسم إىل تلخي  بعض النقتا  الرئيستية  سنسعى اولذ ،واسعة وعميقةمة املعلومات املقدّ و 

 .القطرو ىاملستو على الثال  
 
متن متن الطمتوا والذعاليتة يف اويتل اوديتد ة وثيتق لضتما  مستتويات عاليتعلتى وتو  امع  الوكاالت الثال   تعمل -9

 .ألمتم املتحتدةا ميابتر األقطتار التي تعمتل فيهتا التذو رترو إدخالته يف مجيتع إطار عمل األمتم املتحتدة للمستاعدة اإ ائيتة 
الاتتذائي األمن بتت املستتائل املتعلقتتةأ  رتترو تنتتاون لضتتما   امع تتالوكتتاالت التتثال  تعمتتل  ،ر التعتتاو  اوديتتداطتتإويف ستتيايل 

 قيتق الكثتد متن أهتدا  ة يف د ظم الريذيتة والاذائيتة بطتريل تعكت  مستااتها ا تملتة التوفوالتاذية والزراعتة والتحتون يف التن  
 .التنمية املستدامة

 
 متن أهتدا  التنميتة املستتدامة 2اهلتد  األهدا  املتداخلة يف  قيتق  إطاربنشا  يف الوكاالت الثال  وتتعاو   -10
أطتتر ال لتتة القطريتتة ملنظمتتة األغذيتتة والزراعتتة وبراتتامي الذتترص االستترتاتيجية القطريتتة للصتتندويل التتدوة للتنميتتة و تتع الن ختت

 اأيض تتتتالوكتتتتاالت التتتتثال  واصتتتتل ت ،هتتتتذا الستتتتيايليف و  .الزراعيتتتتة واتطتتتتط االستتتترتاتيجية القطريتتتتة ل اتتتتامي األغذيتتتتة العتتتتاملي
لتعتتتاو  ل ديتتتد لتتتاالت  هتتتاعناتتتتي ة أجريتتتت مشتتتاورات مشتتترتكقتتتد و  .ةبتتترامي مشتتترتك لو تتتعاستكشتتتا  الذتتترص املتاحتتتة 

 .مشرتكةأاشطة  ويل إمكااية وفر تع قد فرص  ويل لمّ وكاالت الثال  وتستكشف ال .والشراكة
 

منظمتتتة األغذيتتتة والزراعتتتة والصتتتندويل التتتدوة للتنميتتتة الزراعيتتتة وبراتتتامي األغذيتتتة  قتتتومت، التشتتتايليستتتتوى امل وعلتتتى -11
أ طلقتتت  ،ويف أعقتتا  الزيتتارات امليداايتتة املشتترتكة. اواريتتةاشتتطة يف األ أوجتته التتت  رلتعزيتتز ة مشتترتكة بزيتتارات ميداايتتالعتتاملي 

 اجملموعةحلكومات تنذيذ واالثال  الوكاالت تواصل  ،لل على  وعالوة .هااريع كل منمي ومشابر  لتعزيزة إجرا ات مشرتك
 املالحتقتعتر  و  .ق أهتدا  التنميتة املستتدامةيتقيف  لكتل بلتد ركزيتة األايتة امل لاتقائمتة ال امي التشاريع و املواسعة من ال

 .وعمقه الثال  الوكاالتيف ما با تعاو  الاتساع مدى عن ة بلدا  إعطا  فكر ة عدمن أمثلة 
 

 االسرتاتيجيات القطرية املشرتكة
 

طتريل   استكشترترو ا ،الرئاستيهتا   اوهة من الوكاالت التثال  كل وكال ا  ت تعهدالي لتزامات االمع  اشي  ا  -12
ة علتى بو تع خطتط وبترامي استرتاتيجية مشترتكالتثال  الوكتاالت التزمتت  ،التحديتدوعلى وجته  .التعاو  املنهجيزيد من مل
تذتق التي اإىل عتدد متن املعتايد  امشاورات داخليتة واستتناد   إجرا وبعد . جترييبثالثة على أسا  القطرو يف بلدا  ستوى امل

اوماعتتتة االستشتتتارية التتتذو عقتتتد يف  يف اجتمتتتاععليهتتتا  و تتتت املصتتتادقةالثالثتتتة التاليتتتة التجريبيتتتة اختتتتدت البلتتتدا   ،عليهتتتا
. النيجتتر-ألفريقيتا إادوايستتيا؛-ا تتيط اهلتادئ/ستياآل ؛كولومبيتا-البحتر الكتتارييبة منطقتت/ألمريكتتا الالتينيتة: 2019أيتار /متايو
واملزايتتا ة وفعاليتتة منتتذ البدايتتة باالستتتذادة متتن متتواطن القتتو  اتعتتاو  أكثتتر اتستتاق  إىل  قيتتق اتطتتط القطريتتة املشتترتكة تستتعى و 

أطتتر ال لتتة القطريتتة ملنظمتتة األغذيتتة والزراعتتة وبراتتامي الذتترص االستترتاتيجية القطريتتة ا تتددة يف املخرجتتات و واتي النستبية والنتت
كتتل متتن األطتتر القائمتتة يف  يف و  ،اعيتتة واتطتتط االستترتاتيجية القطريتتة ل اتتامي األغذيتتة العتتامليللصتتندويل التتدوة للتنميتتة الزر 

أطتتتر النتتتتائي /االسرتشتتتاد بتتتاتطط االستتترتاتيجية القطريتتتةالتتتثال  الوكتتتاالت كتتتل متتتن واصتتتل  تس ،للتتت إىل و . يتتتةعنامل ا بلتتتدال
 حمتل استرتاتيجية تل دو  أ  استرتاتيجية ة رؤيتة مجاعيتاتطتة املشترتكة إىل دعتم تتد   ،هكتذا. هتا لة إ اسا املو ه اتاصة ب
 .ةالثالث من الكياااتكل 
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 قيتتق األهتتدا  قصتتدت الوكتتاالت التتثال  ، ةالثالثتتالتجريبيتتة و تتع اتطتتط والتت امي املشتترتكة يف البلتتدا  لتتدى و  -13
 :التالية

 
تت/التكميليتتةاشتتطة اتطتتط القطريتتة املشتترتكة ورمبتتا األ أثتترتصتتميم وتنذيتتذ وقيتتا   (أ)  واتيللنتت االتت امي املشتترتكة دعم 

ة إىل القدرات التحليلية لكل وكال ااستناد   ،هم يف أولويات السياسات الوطنيةااوماعية املتذق عليها الي تس
 ؛واتا ومبادراتاوأدمن الوكاالت الثال  

خطتتة اطتايل املنظومتة يف ستيايل ي علتى التيف التذكتد االسترتاتيجي وال  التثال  الوكتاالت  اتمستااة موا مت ( )
 ؛إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإ ائية اوديد من خاصة و  ،ةإصالا األمم املتحدة اواري

املستتتدامة ( األغذيتتة)األمتتن الاتتذائي والتاذيتتة والزراعتتة أايتتة  وا خ  وتتوخ علتتى  تعزيتتز التتدعوة املشتترتكة لتتتعك  (ج)
عتتت  املقاصتتتد لات العالقتتتة و  متتتن أهتتتدا  التنميتتتة املستتتتدامة 2اهلتتتد  يف  قيتتتق خاصتتتة و  ،والتنميتتتة الريذيتتتة

يف إطتتار عمتتل و  الوطنيتتة يةالسياستتاتالتنميتتة الوطنيتتة و ديتتد األولويتتات أهتتدا  التنميتتة املستتتدامة يف  طتتيط 
 ؛األمم املتحدة للمساعدة اإ ائية

احلكومتتات أستتا  أولويتتات علتتى  التتوطيلستتيايل التنميتتة املستتتدامة املناستتبة لأهتتدا  مقاصتتد دعتتم اختيتتار  (د)
  ؛و ليل الثاراتوفرة املت والبيااات

 .يف بلدا  أخرىه والبنا  عليتكراره وتكييذه و ع  ولج للتعاو  ميكن و  (هت)
 

 اإلقليميمستوى العلى  التعاون -رابًعا

 
متتتتع متماشتتتتية اشتتتتطة واألاالستتتترتاتيجيات والتتتت امي تكتتتتو  أ   تتتتما  اإقليمتتتتي ستتتتتوى املعلتتتتى  التعتتتتاو يواصتتتتل  -14

االلتزامتات التي التماشتي والتكامتل متع عتن  فضتال  ومكملتة هلتا،  على املستوى العامليالثال  الوكاالت اسرتاتيجيات وأطر 
 .2030خطة تحقيق أهدا  ل ،تعهدت  ا احلكومات

 
 2017-2012البحر الكارييب ة ومنطقالثنائي أو الثالثي يف أمريكا الالتينية يف العمل التعاو   مجع و ليل تقرير إصدار

 
  يف العمتتتتل الثنتتتتائي مجتتتتع و ليتتتتل التعتتتتاو "بعنتتتتوا   اتقريتتتتر  التتتتثال  ت الوكتتتتاالت أصتتتتدر  ،2019شتتتتبا  /ف ايتتتتريف  -15

 إجتتترا اتمتتتن اة التقريتتتر لموعتتتهتتتذا عتتتر  وي. "2017-2012البحتتتر الكتتتارييب ة أو الثالثتتتي يف أمريكتتتا الالتينيتتتة ومنطقتتت
 ختتتتالن الالتينيتتتتة ومنطقتتتتة البحتتتتر الكتتتتارييب أمريكتتتتا ة التتتتثال  يف منطقتتتتالوكتتتتاالت ا تتتتذتا ثالثيتتتتة التتتتي الثنائيتتتتة و ال شتتتترتكةامل
 التعتتاو  يّستترت أو قيّتتدت العوامتتل التتي  (1) :اجملتتاالت التاليتتةعلتتى التقريتتر  زويرّكتت. هلتتا  لتتيال  يقتتدم و  الستتنوات الستتتة فتترت 
مقاصتتتد للتناوهلتتتا لتتتدعم البلتتتدا  يف وخاصتتتة  ،لإلجتتترا ات املتختتتذة تقيتتتيم التنذيتتتذ املنستتتق والتكميلتتتيو  (2) الوكتتتاالت؛بتتتا 

علتتى أستتتا  املمكنتتتة التتتدخل استترتاتيجيات العمتتتل و مستتارات و  (3) ؛املستتتتدامةالتنميتتة متتتن أهتتدا   2اهلتتد  ا تتددة يف 
 .فرعيو  إقليميقطرو وعلى أسا  

 
 الشريل األوسط

 
تقتتوم و  .يف الشتتريل األوستتطوالتكيتتف لقتتدرة علتتى الصتتمود لمشتترتكة  ةب لتتعتتدة للقيتتام  بتتذن جهتتود ارتترو حالي تت -16

لقتدرة علتى الصتمود لعلى تصتميم براتامي مشترتض  ابالعمل مع  الوكاالت الثال  كل من جهات االتصان الذنية اإقليمية ل
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العتتييف يف تحستتا األمتتن الاتذائي وستتبل باملتعلقتا متتن أهتدا  التنميتتة املستتتدامة  1و 2ا دفدعتم اهلتتز علتتى يرّكتت والتكيتف
متكاملتة ومتسلستلة ة ما التمويتل لتنذيتذ أاشتطراوهتات املاوتة لتت االتصتان متعورترو اآل  . مصر والعرايل واألرد  واليمن

سالستتل قيمتتة لكيتتة  تطتتويرو ( 2) ؛املستتتدامة للمتتوارد الطبيعيتتةدارة اإ (1): متتا يلتتيعلتتى  تركتتزة ملتتاتكمخمرجتتات ة عتت  أربعتت
م وو تتتع لّ واظتتتم التتتتع ةاملعرفتتتة دار إو  (4)و ؛فتتترص عمتتتل حمليتتتة وتنويتتتع ستتتبل العتتتييفتتتتوفد و ( 3) ؛للتاذيتتتة مراعيتتتةو  امناخي تتت

اطتايل علتى و ق والتخطتيط يستنتتستم بقتدر أكت  متن الت عتداد بتراميإة هامتة ويتيح هذا ال اامي املشرتض فرصت. السياسات
وتشتجيع ا تددة بالستيايل طلبتات تكاات املقد  و . هاكل منة  سعى إىل االستذادة من اقا  قو تع  الوكاالت الثال  وسع أ

 .اوهودهذه  من إجناانت مكّ ة اإقليمي عوامل حامسستوى املعلى  والعمل اوماعي املهياوهات املاوة 
 

واتذتايل مستااة الشتركا  املتعتددين بتا منظمتة " متدد"للصتندويل االستتئماي األورو   التشتايلياجمللت  قد وافق و  -17
علتتتى  2019آ  /ع يف أغستتتط والزراعتتتة والصتتتندويل التتتدوة للتنميتتتة الزراعيتتتة وبراتتتامي األغذيتتتة العتتتاملي التتتذو وقّتتتاألغذيتتتة 
 تتروييتعزيز سبل العييف املراة واألمتن الاتذائي للمجتمعتات ا ليتة املضتيذة والالجئتا يف األرد  ولبنتا  متن ختالن مشروع 

 .سنتاة فرت ى مدعلى  يذما ميهد الطريق للتنذ ،التنمية الزراعية املستدامة
 
 لساحل نطقة املروما  يف مقرها يوجد الوكاالت الي عملة خط
 

 ،2018آ  /أغستتتتط إىل النيجتتتتر يف  توجتتتد مقارهتتتتا يف رومتتتا التتتتيالوكتتتاالت  يف أعقتتتا  الزيتتتتارة الناجحتتتة ملتتتتديرو -18
الوكتاالت تضتع علتى أ   اواتذق أيض ت. الساحلة منطق أوا اوهود املشرتكة يف  بتكثيفسوية التزامها  ادد  لالوكاالت أكدت 
لنجهتزة  العمتل ختالن االجتمتاع املشترتض غتد الرمستية وقتد عر تت خطت .الستاحلة نطقخاصة مب اهلا مع  عمل ة خطالثال  

د  تتتالستتاحل و ة االستترتاتيجية ملنطقتت هتتاوبرالكتتل متتن الوكتتاالت إىل أهتتدا   طتتة اتستتتند تو . 2019الرئاستتية للوكتتاالت لعتتام 
املنكشتتتذة علتتتى الستتتكا  فئتتتات عتتتييف إىل توستتيع اطتتتايل التعتتتاو  متتتن ختتتالن املعاوتتة املنهجيتتتة لقضتتتايا األمتتتن الاتتتذائي وستتبل 

استرتاتيجية األمتم املتحتدة  إطتارو تعت اتطتة يف  ،األمتم املتحتدةة اطتايل منظومتعلتى  ويف حماولة لضتما  االتستايل. ملخاطرا
. الستاحلة يف منطقتللتنميتة املستتدامة  2030 خطتةيف املتحتدة  ألمتمملستااة االرئيسية األداة وهي -املتكاملة ملنطقة الساحل 

يف  هتتتااخنراطإىل جااتتت  مبتتادئ  ،متتتا بينهتتا يف ركتتائز التعتتاو و  يف املنطقتتتةللوكتتاالت هتتتدا  املشتترتكة الرئيستتتية األطتتة اتدد و تت
 .املنطقةيف التكميلية من اإجرا ات ة مبجموع ىاملستو  اتطة الرفيعة استكمانعلى  احالي  الوكاالت وتعمل فريل . العمل

 

 التعاون على المستويين العالمي والمواضيعي -خامًسا

 
 حتتون املبتتادرات العامليتتة واملوا تتيعية أوجتته تتت  ر قيتتق إىل الستتعي  توجتتد مقارهتتا يف رومتتا التتيتواصتتل الوكتتاالت  -19

 .الرئيسية، مبا يف لل  من خالن حوار اسرتاتيجي واتصاالت مشرتكة ااتقائية وعن طريق التوعية
 

 2018لعام  اتوجد مقارها يف روم اليالوكاالت الي  نحها ز جائزة التميّ 
 

مقارهتتا يف وجتتد ت التتيالجتمتتاع املشتترتض غتتد الرمستتي لنجهتتزة الرئاستتية للوكتتاالت متتن ااتتتتامي  القستتمكجتتز  متتن  -20
، 2012عتتام يف أاشتتئت و  اوتتائزة التتي  تتنح كتتل ستتنتاهتتذه و . القطتترو ىز للتعتتاو  علتتى املستتتو ، قتتّدمت جتتائزة التميّتترومتتا
ت توجتد مقارهتا يف رومتا اليبالذريل القطرية للوكاالت  تذي  منحتت جتائزة عتام قتد و . مبتكترة للعمتل معتا االتي تتصتدر  ج 
. 2030 عتام ر  الواقتع لتحقيتق خطتةأللذريق القطرو لاواتيماال وهتوده املتضتافرة يف تعظتيم النتتائي والتترثد علتى  2018
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حقتتتق ف، قتتام الذريتتتق القطتتترو بتعزيتتتز التنستتتيق متتتن الوكتتتاالت التتتثال  متتن ختتتالن االستتتتذادة متتتن امليتتتزة النستتبية لكتتتل وكالتتتةف
 2017إىل  2016يف غواتيمتاال متتن عتتام التتثال  ن أاشتطة الوكتتاالت استتتذاد متتقتد و . فعاليتتةأكثتر كذتتا ة و بطريقتتة منجتزات 

تومنهم من سكا  الريف،  350 000بشكل مباشر أكثر من  النستا  الريذيتات والشتبا   - ابعض السكا  األكثتر تميش 
علتتى وعتتز ت األاشتتطة القتتدرات ا ليتتة وحّستتنت فتترص حصتتون النستتا  . الشتتعو  األصتتليةأفتتراد متتن و الريذيتتو  واألطذتتان 

 .املوارد الطبيعية واألصون اإاتاجية والتحكم فيها
 

 الدراسية الدولية الرابعة حون الشراكات العاملية تذض الذقر احللقة
 

الذقتر ومركتز اإارتاتت  بالشتراكة متع مركتز الصتا التدوة للحتد متن التثال ، ، اظّمت الوكاالت2019أيار /مايويف  -21
دور االبتكتتارات التكنولوجيتتة يف "واملعلومتتات يف الصتتا، حلقتتة دراستتية دوليتتة حتتون الشتتراكات العامليتتة تذتتض الذقتتر، بعنتتوا  

 OCXE)، على هتاميف املعتر  التدوة للتعتاو  اإ تائي "الذقر و قيق القضا  على اووعخذض وتدة تسريع على املساعدة 
املبتكتتترة االستتتتخدامات التكنولوجيتتتات الرقميتتتة اوديتتتدة و  يتتتة مستتتااةفرصتتتة ملناقشتتتة كيذهتتتذه احللقتتتة أتاحتتتت قتتتد و  .(2019

 ستتتودّ لتكنولوجيتتتا املعلومتتتات واالتصتتتاالت يف التنميتتتة يف  يتتتادة اإاتاجيتتتة والثتتتروة وتوليتتتد أاشتتتطة ومنتجتتتات وختتتدمات جديتتتدة 
مشتتاركا، مبتتن فتتيهم  ثلتتو   150حضتتر احللقتتة الدراستتية أكثتتر متتن قتتد و . املعلومتتات و ستتا ستتبل العتتييف علتتى صتتعيد ثاتتراتال

 .شركا  يف التنمية والقطاع اتاص واألوسا  األكادميية واملؤسسات الذكرية واجملتمع املديالرفيعو املستوى من احلكومات و 
 

 تاد املناخ
 

التثال   اّظمت الوكاالت ،اتذاقية األمم املتحدة اإطارية بشر  تاد املناخ يف نطرا ليف املؤ ر الرابع والعشرين  -22
هد  التنمية "بعنوا  كا  الذو   ،د احل وقد مجع .12و 2هديف التنمية املستدامة  تناوال ىا رفيعي املستو يجاابحدثا 
 امع تتت ،"ةا تتذاا إجتتترا ات مناخيتتة طموحتتتمتتتا إلا  2030متتتا يتتزان بنمكاانتتتا القضتتا  علتتتى اوتتوع  لتتتون عتتام  - 2املستتتدامة 

 بشر تبادن أمثلة لاملناخ والنظم الاذائية والتاذية البشرية؛ و يف لان لبحا الرتابط با العمل  ىجهات فاعلة رفيعة املستو 
تاد تتطل  مكافحة "بعنوا  كا  احلد  الذو  أما . يف لان املناخ احللون املتعلقة بالقضا  على اووع وبنا  عمل طموا

خذتتض يف إمكاايتتة فقتتد  تتا ، "12هتتد  التنميتتة املستتتدامة  - املنتتاخ عتتدم التستتامح بشتتر  الذاقتتد واملهتتدر متتن األغذيتتة
لتخذيف متن لناخ وكذرصة لدفع التحّون يف النظم الاذائية و ظّل تاد امل الذاقد واملهدر من األغذية كالتزام عاملي مشرتض يف

وشتتارض كتتل متتن منظمتتة األغذيتتة والزراعتتة والصتتندويل التتدوة للتنميتتة الزراعيتتة، باالشتترتاض متتع هيئتتة األمتتم . حتتدة تاتتد املنتتاخ
يف لتتاة التكيّتتف والتخذيتتف، وللتت  باستكشتتا   تتي ستتاي ثالتتا حتتون تعمتتيم املنظتتور اونحتتد  املتحتتدة للمتترأة، يف 

 .وتاد املناخاونسااية الشؤو  با  يترابط
 

ختتالن التتدورة اتمستتا للهيئتتات الذرعيتتة التذاقيتتة األمتتم املتحتتدة اإطاريتتة بشتتر  تاتتد ، 2019 حزيتترا /ويف يوايتتو -23
للتصتتدو لتاتد املنتاخ يف القطاعتات الزراعيتتة  دىحتتون رؤيتة طويلتة املت اجاابي ت اث  دحت امتت الوكتاالت التتثال  أيض تاملنتاخ، اظّ 

 .ومستقبل عمل كوروايذيا املشرتض بشر  الزراعة
 

بعنتتوا   اجاابي تت احتتدث   ثال التت التتدورة السادستتة واألربعتتا للجنتتة األمتتن الاتتذائي العتتاملي، اظمتتت الوكتتاالتوختتالن  -24
 .ز على أمثلة قطرية تشمل اجملتمع املدي والقطاع اتاصركّ " يو ع األمن الاذائي والتاذية يف صميم العمل املناخ"
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، تعاواتتت الوكتتتاالت التتثال  يف إطتتتار املرحلتتة الثاايتتة متتتن براتتامي التتتترقلم لصتتا   راعتتتة التشتتتايليوعلتتى املستتتوى  -25
الصندويل الدوة للتنمية الزراعية يتعلقا  و اعت مد مشروعا  مشرتكا  ملنظمة األغذية والزراعة ف. أصحا  احليا ات الصادة

لتتدوة للتنميتتة الزراعيتتة وبراتتامي األغذيتتة العتتاملي ومصتتايد األمستتاض ومشتتروعا  مشتترتكا  للصتتندويل ا الثتتروة احليواايتتةبقطتتاع 
لصندويل التدوة للتنميتة الزراعيتة وبراتامي األغذيتة العتاملي اموا اة لل ، أطلق يف و . يتعلقا  بالتنبؤ املناخي والترما املناخي

ذريتق العامتل الذتي املعتتي يف ال اوتشتارض الوكتاالت التثال  أيض ت. مرحلتة ثاايتة متن براالهمتا املشترتض حتون البيااتات املناخيتة
يهتتد  إىل  اشتتراكة املستتااات ا تتددة وطني تتمتتن فتتريل مؤلتتف بالزراعتتة واألمتتن الاتتذائي واستتتخدام األرا تتي، وهتتو فريتتق فتتي 

تسليط الضو  علتى مكااتة الزراعتة يف عمليتات اتذاقيتة األمتم املتحتدة اإطاريتة بشتر  تاتد املنتاخ وتنذيتذ املستااات ا تددة 
بشتتكل وثيتتق للمستتااة يف و تتع استترتاتيجية للصتتندويل األخضتتر للمنتتاخ  التتثال  تعمتتلكتتاالت  التتت الو  متتاا، وأختتد . وطنيتتا

 .حون الزراعة واألمن الاذائي
 

 ونة األمن الاذائي العاملي
 

أمااتة ونتة األمتن الاتذائي املتوظذا إىل من ختالن تقدمي الدعم املاة و الثال  ، واصلت الوكاالت 2019يف عام  -26
وتواصتتل . تنذيتتذ أهتتدا  التنميتتة املستتتدامة باجتتتاهجنتتة كتتردوات للتعجيتتل بالتقتتدم لمنتجتتات السياستتاتية للّ لرتويي التتالعتتاملي و 
 كتتتم  اكتتتل منهتتتا عضتتتو  صتتتبح  يوافقتتتت علتتتى أ  قتتتد جنتتتة و االخنتتترا  بنشتتتا  يف االجتتتتاه االستتترتاتيجي للّ التتتثال  الوكتتتاالت 
أصتتتبحت تتمتتتتع  امجيع تتتا أ تتت إىل ديشتتتمتتتا يف اجملموعتتتة االستشتتتارية ملكتتتت  اللجنتتتة، اإ تتتافية احلصتتت  مبوجتتت  و املنصتتت  

وأثنا  فرتة ما بتا التدورتا، قتدمت الوكتاالت خت ة فنيتة إىل عتدد متن مستارات . يف اجملموعة االستشاريةبالعضوية الدائمة 
التتذو دتتدد براتتامي عملهتتا، مبتتا يف  2023-2020املتعتتدد الستتنوات االستترتاتيجي عمتتل اللجنتتة ويف صتتياغة براتتامي العمتتل 

كتتل منهتتا   وأدت الوكتتاالت، بوصتتف. متهتتا ألهتتدا  التنميتتة املستتتدامة للتت  أهدافتته واواجتتته املتوقعتتة وستتبل  قيقهتتا ومال
لخطتتو  التوجيهيتتة الطوعيتتة بشتتر  التتنظم لصتتذر اليف و تتع املستتودة  احامس تت اجنتتة دور  التتتابع للّ  الذتتييف فريتتق العمتتل  او  عضتت

املشاركة يف ست مشاورات ألصحا  مصلحة إقليميا متعتددين حتون باللجنة، مبا يف لل  الي تضعها الاذائية والتاذية 
العامتتة للتتدورة السادستتة ات وموظذوهتتا بذعاليتتة يف أستتبوع اولستتالتتثال  وشتتاركت اإدارة العليتتا للوكتتاالت . هتتذا املو تتوع
 تناولتتالي  األحدا  اواابيةيف تنظيم عدد من الثال  شاركت الوكاالت  ، كماتشرين األون/ لّلجنة يف أكتوبرواألربعا

 .لموعة من القضايا املوا يعية
 

 الشؤو  اونسااية
 

ختتتالن  امشتترتك   اجاابي تت احتتدث  متتع هيئتتة األمتتم املتحتتدة للمتترأة التتثال  ، اظمتتت الوكتتاالت 2019آلار /يف متتار  -27
 كتا املترأة الريذيتة لتحقيتق األمتن "بعنتوا  كتا  التذو   اوتاايبا احلتد  ل هذوشكّ  .الثالثة والستا للجنة و ع املرأة لدورةا

ثال  التعلتى العمتل املشترتض بتا الوكتاالت  اجديتد   دلتيال  " من عمل األمم املتحتدة املشترتضأدلة : الاذائي والتاذية للجميع
توفد  ي متكامل للتمكا االقتصادو للمرأة كجتز  متن ع  وهيئة األمم املتحدة للمرأة للقضا  على اووع وسو  التاذية 

 . ، وهو براامي مشرتض ما با الوكاالت الثال "اإسراع يف إحرا  التقدم وو التمكا االقتصادو للمرأة الريذية"براامي 

 
األختذ بتنهي "بشتر   اجديتد   امشترتك   ااال اد األورو  براال تمع الثال  ، أطلقت الوكاالت 2019أيار /ويف مايو -28

للقضتتا  علتتى اوتتوع و قيتتق األمتتن الاتتذائي و ستتا  2 ّوليتتة جنستتااية لتوستتيع اطتتايل األثتتر علتتى هتتد  التنميتتة املستتتدامة 
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يدعمتته اال تتاد األورو ، إىل معاوتتة األستتبا  و ستتنوات ومدتتته أربتتع  ، اتتاميالويهتتد  ". التاذيتتة وتعزيتتز الزراعتتة املستتتدامة
ملستتتاواة بتتتا اونستتتا عتتتن طريتتتق إدمتتتاج التتتنهي التحّوليتتتة اونستتتااية يف احلتتتوار السياستتتا  والتتت امي لالفتقتتتار إىل ااوذريتتتة 

 .والثقافات املؤسسية وطريل عمل الوكاالت الثال 
 

الذتتريل املعنيتتة رأة والعنتتف القتتائم علتتى اتتوع اوتتن ، تتتدعم وكجتتز  متتن االلتزامتتات املشتترتكة بوقتتف العنتتف  تتد املتت -29
وكجتتز  متتن ". متتن النشتتا  ملناهضتتة العنتتف اونستتاي امحلتتة الستتتة عشتتر يوم تت"التتثال   الوكتتاالتباملستتاواة بتتا اونستتا يف 

أيلون، أكدت أمااة هيئة األمتم /سبتم  20ويف . أاشطة توعيةبصورة مشرتكة وتستضيف احلملة، تنظم الوكاالت الثال  
الستتة األيتام محلة األمم املتحدة إ تا  العنتف  تد املترأة أ  األمتا العتام لنمتم املتحتدة طلت  متن محلتة  -املتحدة للمرأة 

العنتف  تد النستا  والذتيتات يف أشتكان حمدد من  لالرتكيز على االغتصا  كشك 2020و 2019عشر لكل من العاما 
 . 25+ملة املساواة با األجيان لبيجااإطار األوسع حل

 
كوكتتتاالت قيتتتادة مشتتترتكة للشتتتبكة املشتتترتكة بتتتا   25+بيجتتتامتتتا يتعلتتتق ب يفالتتتثال  الوكتتتاالت  جتتترى تعيتتتاوقتتتد  -30

املركز الدوة للتتدري  التتابع ملنظمتة : مجلة من األعضا  من بينهمالوكاالت املعنية باملرأة واملساواة با اونسا الي تشمل 
مكتتت  و ، وصتتندويل األمتتم املتحتتدة للستتكا ، (اليواستتكو)العمتتل الدوليتتة، ومنظمتتة األمتتم املتحتتدة للرتبيتتة والعلتتم والثقافتتة 

حلقتتويل اإاستتا ، وفتترع الستتامية األمتتم املتحتتدة تتتدمات املشتتاريع، وهيئتتة األمتتم املتحتتدة للمتترأة، ومذّو تتية األمتتم املتحتتدة 
وتشتتتمل أاشتتتطة . إدارة الشتتتؤو  االقتصتتتادية واالجتماعيتتتة/شتتتعبة التنميتتتة االجتماعيتتتة الشتتتاملة/الشتتتعو  األصتتتلية والتنميتتتة
جاايب للشتبكة املشترتكة حلد  لدعم االستثمار يف النسا  والذتيات الريذيات؛ والتحضد  ثيقة دعوةلموعة العمل إعداد و 

ات الريذيتتات يف التتدورة الرابعتتة والستتتا للجنتتة يتترّكتتز علتتى النستتا  والذتت اونستتا بتتا الوكتتاالت املعنيتتة بتتاملرأة واملستتاواة بتتا
 .و ع املرأة؛ وتنسيق أاشطة اجملموعة

 
يف مسار عمل ونة األمن الاذائي العتاملي املتعلتق باملستاواة بتا اونستا و كتا  اأيض  الثال  وتتعاو  الوكاالت  -31

 .االحتذان السنوو باليوم الدوة للمرأةيف املرأة يف سيايل األمن الاذائي والتاذية و 
 

الزراعيتتتة اجتمتتتاع غتتتد رمستتتي مشتتترتض بتتتا للتتت  منظمتتتة األغذيتتتة والزراعتتتة واجمللستتتا التنذيتتتذيا للصتتتندويل التتتدوة للتنميتتتة 
 وبراامي األغذية العاملي

 
االجتمتتتاع الثالتتا غتتد الرمستتتي املشتترتض لنجهتتتزة يف مقتتر براتتامي األغذيتتتة العتتاملي  2019ن أيلتتتو /يف ستتبتم عقتتد  -32

 لمتتراقبا فرصتتة التباحتتا يفللتتدون األعضتتا  و لاالجتمتتاع هتتذا وقتتد أتتتاا . وجتتد مقارهتتا يف رومتتات التتيالرئاستتية للوكتتاالت 
يف إطار غد رمسي متع املتدير العتام ملنظمتة األغذيتة والزراعتة ورئتي  الصتندويل التدوة للتنميتة الثال  الوكاالت با تعاو  ال

، اوتتز  لنمتم املتحتدة وافتتحتت الستتيدة أمينتة حممتد، اائبتة األمتا العتام. الزراعيتة واملتدير التنذيتذو ل اتامي األغذيتة العتاملي
ركتز علتى إصتالا منظومتة األمتم املتحتدة اإ ائيتة، مبتا يف  ابياا ت وألقتت. ما العامالصباحي من االجتماع بوصذها  ثلة لن

وركتتز االجتمتتاع بشتتكل عتتام علتتى . مثمتترة متتع األعضتتا ات مناقشتت للتت وأعقبتتت  ،التتثال للتت  تتتداعياتا علتتى الوكتتاالت 
تنذيتذ خطتة ( 1: )األعضتا  لتدوناو التثال  لوكتاالت بتا ااهتمتام مشترتض  مو تعهتي التي اجملاالت الرئيسية األربعة التاليتة 

علتتى  طتيط املتتوارد و ( 3)رومتتا ملنطقتة الستتاحل؛ يف  مقرهتتايوجتد خطتتة عمتتل الوكتاالت التتي و ( 2)إصتالا األمتتم املتحتدة؛ 
التتثال  وقبتتل ااعقتتاد االجتمتتاع، عممتتت الوكتتاالت . القطتتاع اتتتاصمتتع هي املتبعتتة لالخنتترا  التتن  و ( 4)؛ ياملؤسستتاملستتتوى 
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تنذيذ و ( 2)روما ملنطقة الساحل؛ يف  مقرهايوجد خطة عمل الوكاالت الي ( 1: )ها على اإارتاتموقععلى  كل   واشرت
( 3)رومتتتا؛ يف  مقرهتتايوجتتد ومراجعتتة أوجتته التوافتتق ا تملتتة  تتتمن الوكتتاالت التتي  املؤسستتتيستتتوى املعلتتى  طتتيط املتتوارد 

 . رومايف  مقرهايوجد عن اتدمات املؤسسية للوكاالت الي حمّدثة معلومات و 

 
وعلتتتى هتتتاميف االجتمتتتاع املشتتترتض غتتتد الرمستتتي، أطلقتتتت أمااتتتة شتتتبكة تقيتتتيم أدا  املنظمتتتات املتعتتتددة األطتتترا   -33
(MOPAN)   لتعاو  على املستوى القطرو با منظمة األغذية والزراعة والصندويل لدراسة احلالة عن التوليذي  هاتقرير  ارمسي

تت. األغذيتتة العتتاملي التتدوة للتنميتتة الزراعيتتة وبراتتامي بتتا الوكتتاالت التتثال  والتتدون  اتذاعلي تت اوقتتد أثتتارت اتتتائي التقريتتر اقاش 
تمتا  يفالتعتاو   تطتوراألعضتا  حتون كيذيتة   التنميتةمتن أهتدا   2لهتد  ل ابتا الوكتاالت التثال  علتى أر  الواقتع ودعم 

بضترورة أ  تكتو  املبتادرات متماشتية متع ة قرّ م، مستقبال   حون التعاو منظوراتا وقدمت الوكاالت مالحظاتا و . املستدامة
 .لتزامات الوطنية ومستجيبة هلا  اماالاألولويات وا

 
 اجملل  الرقمي الدوة لنغذية والزراعة

 
متتن القتترارات التتواردة يف بيتتا  سياستتي عتتن  اعتتدد   ابلتتد   74، اعتمتتد و را  الزراعتتة يف 2019كتتااو  الثتتاي /يف ينتتاير -34

هنتتاض حاجتتة إىل أ   2019وأشتتار بيتتا  املنتتتدى لعتتام . يف الزراعتتة صتتدر ختتالن املنتتتدى العتتاملي لنغذيتتة والزراعتتة الرقمنتتة
. حلتتون لكيتتة للتوفيتتق بتتا األهتتدا  املتضتتاربة وتلبيتتة الطلتت  احلتتاة واملستتتقبلي علتتى األغذيتتة واألعتتال  املرمواتتة واملاذيتتة

مبتتا فيهتا البنتت  التتدوة  ،بالتشتاور متتع اوهتات املعنيتتة ،غذيتتة والزراعتتةعلتتى أ  تقتتوم منظمتة األ( 167الستطر )ويتن  البيتتا  
ومنظمتة التجتارة منظمتة التعتاو  والتنميتة يف امليتدا  االقتصتادو و وبن  التنميتة األفريقتي والصتندويل التدوة للتنميتة الزراعيتة 

املنظمتتة العامليتتة لصتتحة احليتتوا  واملركتتز التقتتي للتعتتاو  الزراعتتي والريذتتي، بو تتع مذهتتوم و العامليتتة واال تتاد التتدوة لالتصتتاالت 
يقتتدم املشتتتورة للحكومتتتات واوهتتتات الذاعلتتتة األختتترى لات الصتتتلة "للنظتتر يف إاشتتتا  للتتت  رقمتتتي دوة لنغذيتتتة والزراعتتتة 

اوميتع علتى االستتذادة فيستاعد بتذل  ات، تبتادن األفكتار واتت  ب ايدفع قتدم  بشر  استخدام الرقمنة يف القطاع الزراعي، و 
االجتمتتتاع التشتتتاورو األون متتتع  2019حزيتتترا  /يف يوايتتتوعقتتتد  ،هتتتذه اتلذيتتتةعلتتتى و ". متتتن الذتتترص التتتي تتيحهتتتا الرقمنتتتة

لتقتدمي  هاوعق  حلقة العمل هذه، أجريت مقابالت مع األفراد املشاركا في. أصحا  املصلحة املتعددين إاشا  اجملل 
باملبتتادئ والتنظتتيم وآليتتات التمويتتل واألهتتدا  االستترتاتيجية للمجلتت  متتا يتعلتتق  يفى الوثتتائق واملتتدخالت مالحظتتات علتت

يف التتدورة السادستتة  حتتد  جتتاايبم يف وستتتقدّ  2019أيلتتون /وقتتد أعتتدت متتذكرة مذاهيميتتة واوقشتتت يف ستتبتم . الرقمتتي
 .واألربعا للجنة األمن الاذائي العاملي

 
 احلد األدىن للتنوع الاذائي للمرأة مؤشر 

 
مؤشر احلد األدىن الطريقة املثلى وعل مجع  يتناونالعاملي هو مشروع  ثي متعدد األقطار  ىاملشروع على املستو  -35

ويشمل التعاو  مع . ، هي إثيوبيا و امبيا وكمبودياثالثةبلدا  وتشارض فيه ، لإلعمان قابال   للتنوع الاذائي للمرأة يف امليدا 
لبحتا ستبل التثال  اجتمتاع للوكتاالت ، 2018تشترين الثتاي /يف اتوفم  ع قد: روما ما يلييف  مقرهايوجد الوكاالت الي 
عقتد أ  تومتن املقترر . جبمع واستتخدام بيااتات احلتد األدىن للتنتوع الاتذائي للمترأةتقوم زيد من البلدا  املوعل  ااملضي قدم  

تتّكل و . حلقتة عمتتل لتنميتتة القتتدرات للممثلتا القطتتريا متتن أفريقيتتا جنتو  الصتتحرا ، 2020يف الربتع األون متتن عتتام  قتتد ش 
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احلد األدىن للتنوع الاذائي للمرأة من خت ا  عتامليا و ثلتا عتن الصتندويل التدوة للتنميتة الزراعيتة مبسرلة فريق تنسيق معي 
 .الدولية للتنوع البيولوجي والوكالة األملااية للتعاو  الدوة واال اد األورو املنظمة و وبراامي األغذية العاملي 

 
 التاذية

 
يوجتد مقرهتا يف عقتد األمتم املتحتدة للعمتل متن أجتل التاذيتة، واصتلت الوكتاالت التي و  2030 ت مظلة خطتة  -36
األمم املتحدة حلركتة تعزيتز التاذيتة وونتة األمتم نابر، مبا يف لل  شبكة د من املالتعاو  يف لان التاذية من خالن عد روما

 . سل القيمة املراعية للتاذيةاملتحدة الدائمة املعنية بالتاذية ولموعة العمل الذنية املعنية بسال

 
تحتتد  التثال  أوقتدمت الوكتتاالت  -37 لعقتتد األمتتم  ااملعلومتتات عتن التقتتدم ا تر  علتتى متتدى الستنتا املا تتيتا دعم 

تقرير املوّحد لنما العام لنمم املتحدة الذو يقدم كتل ستنتا اليف هذا التقرير دمي ي  وس. من أجل التاذية املتحدة للعمل
 .2019كااو  األون /الثاي يف ديسم املوحد ومن املقرر تقدمي تقرير السنتا . إىل اومعية العامة

 
ونتة األمتم املتحتدة الدائمتة املعنيتة بالتاذيتة التي تستضتيذها منظمتة األغذيتة والزراعتة متا  التت ، 1977ومنتذ عتام  -38

حلركتة تعزيتز التاذيتة، شتبكة األمتم املتحتدة  أمتا. ما يتعلق بالتاذيتة إىل تعظيم اتسايل السياسات العاملية والدعاوة يفتسعى 
، باإ تتافة إىل منظمتتة األمتتم يوجتتد مقرهتتا يف رومتتاالوكتتاالت التتي رؤستتا  أاشتترها فقتتد ركتتة، هتتذه احلهتتي إحتتدى شتتبكات و 

لتتتوفد اقطتتة دختتون ميكتتن متتن خالهلتتا أ  تنختتر   ،2013ومنظمتتة الصتتحة العامليتتة يف عتتام ( اليوايستتف)املتحتتدة للطذولتتة 
تضتتم  ونتة توجيهيتة مشترتكة، االكيتااهلتتذين و . عمليتتات وجهتود حركتة تعزيتز التاذيتةيف الوكتاالت املشتاركة بطريقتة منستقة 

 . ومنظمة الصحة العاملية يوايسفوال يوجد مقرها يف روماالوكاالت الي 

 
رت وكتتتاالت األمتتتم املتحتتتدة اتمتتت  عمليتتتة إصتتتالا األمتتتم املتحتتتدة، ستتتخّ  و تتتعتهاالتتتي  األهتتتدا متتتع  او اشتتتي   -39

وونتتة األمتتم املتحتتدة الدائمتتة املعنيتتة بالتاذيتتة  حلركتتة تعزيتتز التاذيتتة املتتذكورة أعتتاله التجتتار  اإرابيتتة لشتتبكة األمتتم املتحتتدة
وقتتد . لموعتتة األمتتم املتحتتدة املعنيتتة بالتاذيتتةكيتتا     تتمن امع تتآليتتي التنستتيق االثنتتتا التقتتا  إمكاايتتة يف بحتتا اشتترت الوب

ه متن اتوا  بتوجيه من رئي  ونة األمتم املتحتدة الدائمتة املعنيتة بالتاذيتة، وبتدعم وتوجيت 2018املباحثات عام هذه بدأت 
بالتاذيتة األمتم املتحتدة املعنيتة  إطتار لموعتة رومتا يفيف  مقرهتايوجتد وقد تعاوات الوكتاالت التي . مجيعا الوكاالت اتم 

 .الرسائل مشرتكةأ  تكو   مبا يضمنش انقمن أجل إعداد وثائق فنية لل
 

 2417حون قرار لل  األمن الدوة  اوجد مقارها يف رومالي مؤ ر الوكاالت 
 

دعتتم يتتة ركتتّزت علتتى كيذ، ات، اظمتتت هولنتتدا حلقتتة دراستتية حتتون مو تتوع اوتتوع والنزاعتت2019شتتبا  /يف ف ايتتر -40
أصحا  املصلحة للبحتا من  اعدد   اومجعت احللقة الدراسية مع  . 2417تنذيذ القرار ل يوجد مقرها يف روماالوكاالت الي 

وسلطت احللقتة الضتو  علتى . تنذيذ القرارتسريع من أجل الثال  اإجرا ات امللموسة الي ميكن أ  تتخذها الوكاالت  يف
 اتالنزاعتتمتتن  كتتال  إل أ   ، واوتتوع، متتع األختتذ باالعتبتتار البعتتد املنتتاخي ات تترورة مواصتتلة دراستتة األستتبا  اوذريتتة للنزاعتت

 .أحداا اآلخريذاقم واملناخ 
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 إىل بوروادوا مقارها يف روم يوجدالي  يارة الوكاالت 
 

واملكتتت  القطتترو التتثال  للوكتتاالت الرئيستتية  املقتتاريف ، قامتتت جهتتات االتصتتان 2018تشتترين الثتتاي /يف اتتوفم  -41
. متتع القطتتاع اتتتاص االوكتتاالت التتثال  مجيع تتفيهتتا تعمتتل  ،لبورواتتدو ببعثتتة مشتترتكة لزيتتارة سلستتلة قيمتتة خاصتتة باحلليتت 

تبتدأ و . والتعاو  يف بوروادو مثان فريد للشتراكة بتا القطتاعا العتام واتتاص علتى امتتداد سلستلة القيمتة اتاصتة باحلليت 
. بناتتتتاج علتتتف ماشتتتية متتتدّعم تنتجتتته وحتتتدة لتجهيتتتز األعتتتال  مقّدمتتتة متتتن منظمتتتة األغذيتتتة والزراعتتتةهتتتذه سلستتتلة القيمتتتة 

ويف  ،ويقدم الصندويل الدوة للتنمية الزراعية بقرة واحدة لكل أسترة معيشتية. وي ستخدم العلف لتعزيز إاتاج حلي  األبقار
ولل  شكل قوو من أشتكان  –و ذه الطريقة، يتلقى فرد آخر يف اجملتمع ا لي العجل . بقرة حامالالأحيا  كثدة تكو  

ضتتر احلليتت  ". سلستتلة التضتتامن اجملتمعتتي"متتا يتتدعى  إل أ  اظتتام  ريتتر العجتتل سيتواصتتل يف ،بنتتا  األصتتون وبعتتد للتت  د 
ورّمتع مركتز التجميتع احلليت  متن . املنتي من البقرة إىل مركز حملي ومع احلليت ، ينّظمته الصتندويل التدوة للتنميتة الزراعيتة

ويستتاهم الصتتندويل يف بنتتا  مراكتتز مجتتع احلليتت ، إىل . ينظمهتتا الصتتندويل يف أوتتا  غيتياتتاالتتي ختلذتتة املزارعا املتتتعاوايتتات 
يف و . احلليت  متتن مركتز التجميتتع ا لتي إىل مركتز التجميتتع الرئيستي يف بوجينتتدااا ينقتتل  ثتل  و . هفد املعتتدات ومعتجاات  تتو 
 Modern Dairyاحلديثتتة ألبتتا  بورواتتدو مؤسستتة تتلقتتى وبعتتد للتت  . ورتترو  زينتتهتتت  جتتودة احلليتت      هتتذه احلالتتة،

Burundi ألبتتا  مؤسستتة شتتراكة متتع بالولتيستتد تستويق احلليتت ، أقتتام براتتامي األغذيتتة العتاملي . هااحلليت  وتنقلتته إىل مصتتنع
براتتامي األغذيتة العتتاملي ستاهم و (. THU) ااحلليت  علتى درجتتة حترارة عاليتتة جتد  قتتيم التبالد لتعبورواتدو املصتنع الوحيتتد يف 

ويستتخدم براتامي األغذيتة العتاملي احلليت  التذو تنتجته . عتايد جتودة احلليت  وجتهيتزه ومراقبتتهما يتعلق مب يفقدرات البنا  ب
 . ألبا  بوروادو يف برامي الوجبات املدرسية يف غيتياا

 
 براامي األغذية والتاذية املدرسية

 
أاشئت قد و  .يوجد مقرها يف روماالوكاالت الي  الموعة العمل املعنية مبوارد التاذية املدرسية املنتجة حملي   تشمل -42

يف ويدعم اإطتار احلكومتات . 2018تشرين األون /الذو اشر يف أكتوبر اإطار موارد التاذية املدرسية املنتجة حملي  إعداد 
اتت ة التقنيتة  اكمتا أاته رمتع مع ت. وتقييمها ميهذه ال اوتنذيذ اتاصة ب امي الوجبات املدرسية عملية صياغة السياسات 

لموعتة العمتل عكتف تو . ومتسقة وميّسرة للبلدا  التي تطلت  املستاعدة التقنيتةبطريقة برالية متعددين صحا  مصلحة أل
متا ويف أفريقيتا، . هتذا اتعّلم إلكرتوي مشترتض استتناداإ إىل إطتار متوارد التاذيتة املدرستية املنتجتة حملي ت رعلى إعداد مسا احالي  
لتتابع للشتراكة االشتامل للتنميتة الزراعيتة يف أفريقيتا  بتعاو  وثيق مع ال ااميتعمل  يوجد مقرها يف روماالوكاالت الي  الت 

وتشمل البلدا  األخرى الي . ااال اد األفريقي على موارد التاذية املدرسية املنتجة حملي  ومع  اوديدة من أجل تنمية أفريقيا
يتعلق ب امي األغذية والتاذية املدرستية، بورواتدو و امبيتا والستناان وإثيوبيتا وكمبوديتا  ما يفالثال  تتعاو  معها الوكاالت 
براامي األغذية العاملي على و ع خطو  مع باإ افة إىل لل ، تتعاو  منظمة األغذية والزراعة و . وأرمينيا وطاجيكستا 

 .توجيهية للوجبات املدرسية
 

 للمجموعتتة االستشتتارية الرفيعتتة املستتتوى، تليهتتا االجتماعتتات غتتد الرمسيتتة املستتتوى الرفيعتتةاالستشتتارية  اجملموعتتةاجتماعتتات 
 روما مع الدون األعضا يوجد مقرها يف للوكاالت الي 

 
، املؤلذتتة متتن اإدارة العليتتتا يوجتتد مقرهتتا يف رومتتتاللوكتتاالت التتتي  الرفيعتتتة املستتتوىاالستشتتارية  اجملموعتتةاجتمعتتت  -43

وقتتد . 2019عتتام ثتتال  متترات يف  ،يالعتتاملوالصتتندويل التتدوة للتنميتتة الزراعيتتة وبراتتامي األغذيتتة  ملنظمتتة األغذيتتة والزراعتتة
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وقتتتتد . التتتتثال لبحتتتتا آختتتتر التطتتتتورات يف لتتتتان تعتتتتاو  الوكتتتتاالت  اتثتتتتال  ستتتتنو متتتترة كتتتتل باالجتمتتتتاع اوماعتتتتة  تالتزمتتتت
مستائل من بتا هذه املسائل،  تشملو من املسائل وصادقت عليها،  اعدد   الرفيعة املستوىاالستشارية  اجملموعةاستعر ت 
؛ وخطتتة يوجتتد مقرهتتا يف رومتتاآختتر التطتتورات يف خطتتة إصتتالا األمتتم املتحتتدة؛ الزيتتارات املشتترتكة للوكتتاالت التتي  ،أختترى

شترتكة؛ وجتائزة التميتز املقطريتة السترتاتيجيات اال؛ وخطتة عمتل منطقتة الستاحل؛ و يوجد مقرها يف رومتاعمل الوكاالت الي 
 .يوجد مقرها يف روما نحها الوكاالت الي الي 

 
، اتذقتت يوجتد مقرهتا يف رومتاتعزيز احلوار واالخنرا  مع الدون األعضا  بشر  تعاو  الوكاالت التي لويف مسعى  -44

الرفيعتتتة االستشتتتارية  اجملموعتتتةعلتتتى عقتتتد جلستتتات إحاطتتتة غتتتد رمسيتتتة متتتع األعضتتتا  عقتتت  اجتماعتتتات  االوكتتتاالت مجاعي تتت
االستشتارية  للمجموعتةوالوكالتة املضتيذة التثال  بالتناو  با الوكاالت هذه جلسات اإحاطة  رو استضافةوجت. املستوى

ثتال  جلستات إحاطتة غتد ( تشترين األون/أيتار، أكتتوبر/شبا ، مايو/ف اير) 2019يف عام عقدت قد و . الرفيعة املستوى
التقتدم ا تر  يف لتان التعتاو  لبحتا وأتاحتت فرصتة  ،والدون األعضتا الثال  با الوكاالت  اتذاعلي   احذزت حوار  ، رمسية

 . يف خطة إصالا األمم املتحدةالثال  واتطوات املقبلة ا تملة واخنرا  الوكاالت 
 

 ما با بلدا  اونو  والتعاو  الثالثي التعاو  يف
 

مشتترتكة يف متتؤ ر األمتتم بصتتورة مشتتاركتها  وجتتد مقارهتتا يف رومتتات، استتقت الوكتتاالت التتي 2019يف متتار /آلار  -45
يتر ، األرجنتتا. ويعتر  آمتا بتا بلتدا  اونتو ، التذو ااعقتد يف بتوين   الثتاي املعتي بالتعتاو  يف ىاملتحدة الرفيع املستو 

األربعتا العتمتاد "خطتة عمتل بتوين  آيتر  لتشتجيع ى بالتذكر ا   " احتذت40باسم "خطة عمل بوين  آيتر + ااملؤ ر أيض  
وجتد مقارهتا يف الوكتاالت التي ت. ويف هذه املناسبة، اظمتت 1978ما با البلدا  النامية" يف عام  وتنذيذ التعاو  التقي يف

 ائيتة يف اإائي نتتالمتا بتا بلتدا  اونتو  والتعتاو  الثالثتي يف  ( "تقيتيم مستااة التعتاو  يف1اابيتة: )أحتدا  ج ةثالثت روما
متتا بتتا بلتتدا  اونتتو  لتحستتا األمتتن  ( "االستتتثمار يف التعتتاو  يف2الزراعتتة والتنميتتة الريذيتتة واألمتتن الاتتذائي والتاذيتتة"؛ )

"، التي اظمتت يوجد مقرها يف رومتاالاذائي والتاذية والتحّون الريذي: دور ومسااات الصا ووكاالت األمم املتحدة الي 
  ".( "توفد منافع للمزارعا من أصحا  احليا ات الصادة من خالن التبادالت با املزارعا3الصا؛ )باالشرتاض مع 

 
با بلدا   ما وم األمم املتحدة للتعاو  يفبي امشرتك   احتذاال  الثال  ، اظمت الوكاالت 2019ويف سبتم /أيلون  -46

د  اهلت قيتق علتى مستااة الوكتاالت التثال  يف االحتذتان اونو  والتعاو  الثالثي يف مقر براامي األغذية العاملي. وركتز 
كيذيتة تنذيتذها للوثيقتة علتى  ما با بلدا  اونتو  والتعتاو  الثالثتي و  التنمية املستدامة من خالن للتعاو  يفمن أهدا   2

شتتاريع امل أخصتتائييمتتن . وتضتتمن إلقتتا  كلمتتات متتن بعتتض  ثلتتي التتدون األعضتتا  و 40  إيتتر +اتتاميتتة تطتتة عمتتل بتتوين
للمختاطر متن  الوصون إىل أكثر النا  تعر   افرص على الضو  على أمثلة قطرية ملموسة و ت سلطالثال  الوكاالت من و 

با بلدا  اونو  والتعاو  الثالثي، يف لاالت مثل الزراعة األسرية وإمكااية وصون النسا  الريذيات  ما لتعاو  يفاخالن 
 .يف الريفإىل األسوايل وفرص االخنرا  للشبا  
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 حالة األمن الاذائي والتاذية يف العا 
 

"  األمن الاتذائي والتاذيتة يف العتا  حالة"تقرير من  2019شارض يف إعداد إصدار عام للسنة الثالثة على التواة،  -47
التتدوة للتنميتة الزراعيتتة ومنظمتة األمتتم املتحتدة للطذولتتة )اليوايستف( وبراتتامي  والزراعتتة والصتندويلكتل متن منظمتتة األغذيتة 

ختتذ يف آاإصتتدارا  الستتابقا  متتن التقريتتر أدلتتة تشتتد إىل أ  اوتتوع  عتتر قتتد األغذيتتة العتتاملي ومنظمتتة الصتتحة العامليتتة. و 
اوتوع يف أوتا  يعتااو  مليتو  استمة  820أكثتر متن إىل أ   امشتد   وجتتاه التصتاعداالهتذا اإصتدار ويؤكد االرتذاع ببط ، 

قتّدم  2019تقريتر عتام  ااتشتار اقت  التاذيتة، إال أ ّ مؤشتر اوتوع يف العتا  باستتخدام يتعقت   اتقليدي  العا . وكا  التقرير 
ااعدام األمن الاتذائي املعتتدن أو  ااتشارهو مؤشر  املستدامةآخر من مؤشرات اإطار العاملي لرصد أهدا  التنمية  امؤشر  

احلاد باالستناد إىل مقيا  املعاااة من ااعدام األمن الاذائي. ويقي  هذا املؤشتر متا إلا كتا  األفتراد دصتلو  بااتظتام علتى 
يف العديتد متن التذتاقم ختذ يف آأ  اووع إىل يعااو  اووع. وتشد النتائي بالضرورة   يكواوا لو ح   - وكا خ  غذا  ماذخ 

البلتتدا  التتي عااتتت صتتدمات اقتصتتادية، وكتتا  حلتتاالت الركتتود االقتصتتادو أثتتر غتتد متناستت  علتتى األمتتن الاتتذائي والتاذيتتة 
الجتتاه املقلتق، يتدعو التقريتر إىل ا تال إجترا ات يف لتالا رئيستيا: اذا الالمساواة أكثر ااتشارا. واستتجابة هلتكاات حيا  

، اثتار الصتدمات االقتصتادية، وثااي تسياسات اقتصادية واجتماعية تساعد على التصتدو آلب ما  األمن الاذائي والتاذية 
 .متعددة قطاعاتتشمل من خالن سياسات كافة على املستويات   الالمساواة القائمةمعاوة أوجه 

 
 أهدا  التنمية املستدامة يف جولة

 
التوعي العتام رفتع ستوية يف "األهتدا  يف جولتة"، وهتي محلتة عامليتة ل يوجتد مقرهتا يف رومتاشاركت الوكاالت التي  -48

سذن مليئة مبحتويات تتعلق من حاويات الحاوية  ةااطلقت ست عشر فوالدعم ألهدا  األمم املتحدة للتنمية املستدامة. 
متن  2باهلتد  حاويتة  ثتل عملهتا اومتاعي املتعلتق الثال  رعت الوكاالت برهدا  التنمية املستدامة يف رحلة ع  العا . 

تطتتة التنميتة املستتدامة. وكااتتت ا طتة األوىل للمعتتر  التثال  لوكتاالت املشتترتكة لرؤيتة الالتنميتة املستتتدامة، مت  ة أهتدا  
يف ميالاتتو.  2019يف متتايو/ أيتتار  ت عقتتديوالرقتتائق، التت بشتتر  البتتذورالتتدورة اتامستتة للقمتتة العامليتتة لالبتكتتار يف األغذيتتة 

حلتون ميكتن أ  النقاش حون األمن الاتذائي واالبتكتار وإشتراض أصتحا  املصتلحة املعنيتا وتقتدمي رعاية هو  هااهلد  منو 
 .تساهم بذعالية يف  قيق مقاصد أهدا  التنمية املستدامة

 
 املراعية للتاذية سالسل القيمة املستدامة 

 
املعنيتة بسالستل القيمتة املراعيتة لموعتة العمتل  يوجتد مقرهتا يف رومتالوكاالت التي اأاشرت ، من اآل  قبل عاما -49

بتطتتوير وحتتدة مشتترتكة للتتتعلم  اجملموعتتة تقتتوممتتا  التتت ، 2018ومنتتذ عتتام  صتتدد. هتتذا اليف مشتترتضللقيتتام بعمتتل للتاذيتتة 
. التثال لكتل متن الوكتاالت واملنتجات املعرفيتة  الوفدةمن ات ات  ةستذيدمسالسل القيمة املراعية للتاذية عن اإلكرتوي 

املراعيتتة للتاذيتتة قيمتتة السالستتل ل اإطتتار  موعتتة، بالتعتتاو  متتع املنظمتتة الدوليتتة للتنتتوع البيولتتوجي، اجملو تتعت  وإرشتتاد العمتتل
املرجعيتتتة موعتتتة اختصاصتتتاتا اجمل. وقتتد وستتتعت هتتتاعنللتتتتعلم اإلكتتترتوي  رورتتترو اآل  إعتتداد مستتتا، لسالستتتله اذهلتتت ودلتتيال  

وتقاستتم اتتت ات التقنيتتة والتتتعّلم وتنذيتتذ ال امي/املشتتاريع علتتى املستتتوى  لتشتتمل التعتتاو  بتتا الوكتتاالت يف لتتاالت التقيتتيم
 .موعةاجملرئاسة على تناو  الالقطرو. وررو 
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 2028-2019عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية 
 

علتتن أالتتذو  72/239، ا تتذت اومعيتتة العامتتة لنمتتم املتحتتدة باإمجتتاع القتترار 2017يف ديستتم /كااو  األون  -50
للتكليف الصادر عن القرار، شاركت منظمة األغذية والزراعة  ا(. ووفق  2028-2019عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية )

يف رومتا. وحضتر  2019يف مايو/أيتارعلتى الصتعيد العتاملي عقتد هذا اللزراعية يف تنظيم اإطاليل والصندويل الدوة للتنمية ا
 230من املزارعا األسريا و ثلتا عتن اجملتمتع املتدي والقطتاع اتتاص وأكثتر متن  236مشارض، منهم  500االفتتاا قرابة 

رئتتتي  اومعيتتتة حذتتتل االفتتتتتاا مبالحظتتتات ختتتالن ، أدىل التتتثال الوكتتتاالت  رؤستتتا باإ تتتافة إىل و ا. بلتتتد   113متتتن  امنتتتدوب  
العامتتة لنمتتم املتحتتدة، واملراقتت  التتدائم للكرستتي الرستتوة لتتدى منظمتتة األغذيتتة والزراعتتة والصتتندويل التتدوة للتنميتتة الزراعيتتة 

، اعتمتد أصتحا  املصتلحة خطتة العمتل العامليتة، وهتي خالن املناستبة. و امجيع  وبراامي األغذية العاملي، وو را  من األقاليم 
 .توجيه اإجرا ات الي ستتخذها اوهات الذاعلة وأصحا  املصلحة خالن فرتة السنوات العشر إطار شامل يهد  إىل

 
  اواايب الرفيع املستوى على هاميف الدورة الرابعة والسبعا للجمعية العامة لنمم املتحدةاحلد  

 
ومتتتتالوو و لكتتتتة النتتتترويي  يرلنتتتتداآمتتتتع  يوجتتتتد مقرهتتتتا يف رومتتتتا، عقتتتتدت الوكتتتتاالت التتتتي 2019يف ستتتتبتم /أيلون  -51

علتتى هتتاميف األستتبوع الرفيتتع املستتتوى للتتدورة الرابعتتة والستتبعا للجمعيتتة العامتتة  اجاابي تت حتتدثاواملنتتتدى االقتصتتادو العتتاملي 
:  ويتل اظمنتا الاذائيتة 2030 تالعتد التنتا ة لت"عنتوا  التذو كتا  باحلد  اواايب الرفيع املستوى هذا لنمم املتحدة. وأتاا 

" فرصتتة للقتتادة متتن احلكومتتات واجملتمتتع املتتدي والقطتتاع اتتتاص ومنظومتتة األمتتم املتحتتدة أهتتدا  التنميتتة املستتتدامةلتحقيتتق 
وتو  لتبادن املعرفة حون املبادرات واوهود اوارية لالاتقتان بنظمنتا الاذائيتة إىل مستارات  ويليتة مستتدامة لإلستراع بالتقتدم

احلاجتتة إىل ا تتال إجتترا ات عاجلتتة عتت  الضتتو  علتتى  ش اوتتامعاوستتلط النقتت. ورمبتتا مضتتاعذة هتتذا التقتتدم 2030 عتتام خطتتة
تت غذائيتتة  االقطاعتتات ومتتع لموعتتة متنوعتتة متتن أصتتحا  املصتتلحة لضتتما   ديتتد اإجتترا ات السياستتاتية التتي ال تبتتي اظم 

عتتّد يتتادة فهتتم متتا يالنمتتو االقتصتتادو الشتتامل للجميتتع ومحايتتة التنتتوع البيولتتوجي و   اأكثتتر استتتدامة فحستت ، بتتل تتتدعم أيض تت
 .غذا   صحي ا

 
 الخدمات المؤسسية في مجالالتعاون  -سادًسا

 
بتتتوفر املتتوارد ومبتتا يتستتق متتع املتطلبتتات القااوايتتة والتقنيتتة لكتتل  ا، رهن تتيوجتتد مقرهتتا يف رومتتاتواصتتل الوكتتاالت التتي  -52

طائذتتة واستتعة متتن يف متتا يتعلتتق باتتتدمات املؤسستتية يف لتتان  علتتى اطتتايل واستتع وقتترارات أجهزتتتا الرئاستتية، التعتتاو وكالتتة 
األمتتتتن واستتتتتمرارية األعمتتتتان، والتوريتتتتد املؤسستتتتي، واملتتتتوارد البشتتتترية، واتتتتتدمات الصتتتتحية، وتكنولوجيتتتتا  :األاشتتتتطة تشتتتتمل

د اتتتائي وال تتتزان هتتذه اجملتتاالت تولّتت .املعلومتتات، واالمتيتتا ات واحلصتتااات، والستتذر والترشتتدات، واملستتؤولية البيئيتتة املؤسستتية
 تتتتديث ا عتتتتن ترتيبتتتتات اإشتتتترا   متتتتن الوثيقتتتتة التعتتتتاو  بتتتتا الوكتتتتاالت التتتتي توجتتتتد مقارهتتتتا يف رومتتتتا. ويتضتتتتمن هتتتتذا القستتتتم

 واالستضافة يف امليدا  ويسلط الضو  على لان من لاالت التعاو    ي ذكر سابق ا وهو إدارة املخاطر. 
 

 اتذاقيات االستضافة يف امليدا 
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الصتتندويل التتدوة للتنميتتة الزراعيتتة يف ااايتتة مكاتتت  قطريتتة يف كتتل متتن  ااألغذيتتة والزراعتتة حالي تت تستضتتيف منظمتتة -53
)أبرمتت العربيتة مصتر مجهورية دولة بوليذيا املتعددة القوميات وبوروادو ومدغشقر ومو امبيق وباكستا  ورواادا وسداليو  و 

منظمتتتة األغذيتتتة والزراعتتتة للصتتتندويل التتتدوة للتنميتتتة  باإ تتتافة إىل للتتت ، تتتتوفرو (. 2015و 2011االتذاقتتتات بتتتا عتتتامي 
، تتقاستتم منظمتتتة األغذيتتة والزراعتتة والصتتتندويل التتدوة للتنميتتتة 2015للتختتزين يف التتيمن. ومنتتتذ عتتام  امكتبي تتت االزراعيتتة حيتتز  

ومتن ملبتىن املشترتض. اذا يف غااتا قدمتته احلكومتة، وتتقاستم الوكالتتا  مجيتع النذقتات اإداريتة واألمنيتة هلت االزراعية مبىن مشرتك  
القادمتتة اتذاقتتات إ تتافية علتتى مستتتوى التتثال  ستتنوات الأ  يتت م الصتتندويل التتدوة للتنميتتة الزراعيتتة يف الستتنتا أو  املتوقتتع

يوجتد مقرهتا يف اتدمات مع منظمة األغذية والزراعة و/أو براامي األغذية العاملي، ما يزيد من التعاو  با الوكتاالت التي 
يف حقتل دعم التمثتل األمتن امليتداي والتتدري  يف لتان األمتن امليتداي واإدارة العامتة واملتوارد البشترية و متن ت يف لتاال روما

تكنولوجيا املعلومات. ويف بعض البلدا ، يستخدم الصندويل الدوة للتنمية الزراعية اتذاقات البلد املضيف ملنظمة األغذية 
متديرو املرافتق يف بالتنسيق متع وظذيه وعملياته. ويقوم براامي األغذية العاملي والزراعة لتوسيع اطايل امتيا ات وحصااات م

مبا يف لل  خدمات الصتيااة  ،الصندويل الدوة للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة بشر  اتذاقات اتدمات املشرتكة
منظمة األغذية والزراعة  ابراامي األغذية العاملي حالي  . ويستضيف اياملببندارة طويلة األجل املتعلقة الوالطباعة واالتذاقات 

يف تستتعة بلتتدا : تشتتاد ومجهوريتتة الكوااتتو الدميقراطيتتة وغواتيمتتاال وكينيتتا والنيجتتر والذلبتتا وجنتتو  أفريقيتتا وتركيتتا و ميبتتابوو.  
وجنتتو  أفريقيتتا والنيجتتر  يستضتتيف براتتامي األغذيتتة العتتاملي الصتتندويل التتدوة للتنميتتة الزراعيتتة يف أربعتتة بلتتدا : ايبتتانكمتتا 

و امبيتتا. وعتتالوة علتتى للتت ، يتقاستتم براتتامي األغذيتتة العتتاملي يف أحيتتا  كثتتدة، حيثمتتا أمكتتن، املبتتىن متتع الصتتندويل التتدوة 
للتنميتة الزراعيتة ومنظمتة األغذيتتة والزراعتة علتى املستتتويا التوطي ودو  التوطي. وتتمتتع املكاتتت  القطريتة للصتندويل التتدوة 

منظمتة األغذيتة والزراعتة وبراتامي األغذيتة  ،تقي ويف لتان تكنولوجيتا املعلومتات متن شتريكيهاتعاوي اعية بدعم للتنمية الزر 
 .الي تتم استضافتهايف املكات  القطرية  ،العاملي
 

 اإشرا 
 

يف تنظتتتيم االجتمتتتاع الستتتابع عشتتتر لرؤستتتا   يوجتتتد مقرهتتتا يف رومتتتا، شتتتاركت الوكتتتاالت التتتي 2019يف مايو/أيتتتار  -54
 50يف منظمات دولية يف أوروبتا، التذو استضتافته منظمتة األغذيتة والزراعتة. وحضتر االجتمتاع أكثتر متن  ةالداخلي املراجعة
ّظمتتت وا   .ةالداخليتت املراجعتتة. وركتتز جتتدون األعمتتان علتتى اجملتتاالت الرئيستتية التتي تتتم أعضتتا  مهنتتة ةمنظمتت 35متتن  امشتتارك  

دورة تدريبية حون تقييم خمتاطر الاتيّف وعمليتات الرقابتة علتى األمتن اإلكترتوي يف وستائل التواصتل االجتمتاعي للمشتاركا 
متتتن مكاتتتت  املذتتتتيف العتتتام الثالثتتتة يف رومتتتا. ومبتتتوا اة هتتتذا االجتمتتتاع، أطلتتتق براتتتامي األغذيتتتة العتتتاملي شتتتبكة مشتتترتكة بتتتا 

 25ا املعلومتتتتتات وقتتتتتد ع قتتتتتد االجتمتتتتتاع الثتتتتتاي  تتتتتذا الصتتتتتدد يف جنيتتتتتف يتتتتتوم الوكتتتتتاالت يف لتتتتتان التتتتتتدقيق يف تكنولوجيتتتتت
 أكتوبر/تشرين األون. 

 
االجتمتتتتاع الستتتتنوو العاشتتتتر بتتتتا مكتتتتت  املذتتتتتيف العتتتتام يف منظمتتتتة األغذيتتتتة ، 2019يف يوايتتتتو/حزيرا  وعقتتتتد  -55

املذتتيف العتام واإشترا  يف براتامي والزراعة، ومكت  املراجعة واإشرا  يف الصندويل التدوة للتنميتة الزراعيتة، ومكتت  
خطتط عملهتا و ثتت يف الوكتاالت التثال  تباحثتت . و ، وقد استضافه الصندويل الدوة للتنميتة الزراعيتةاألغذية العاملي

لتتاالت العمتتل املشتترتكة ا تملتتة وجتتتار  املراجعتتة والتحقيتتق، مبتتا يف للتت  املنهجيتتات والتحتتديات والتتدرو  املستتتذادة. 
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لوكتتاالت التتثال ، وقتتدموا يف اختت ا  داخليتتو  وختتارجيو ، مبتتن فتيهم رؤستتا  تكنولوجيتتا املعلومتتات موعتتة إىل اجملو تد  
 .ثاقبة حون التكنولوجيات الناشئة اأفكار  
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 إدارة املخاطر
 

ملختتاطر علتتى ندارة ايف لموعتتة عمتتل معنيتتة بتت اهتتا حالي تتمجيع توجتتد مقارهتتا يف رومتتاتشتتارض الوكتتاالت التتثال  التتي  -56
اطايل املنظومة تابعة للجنة اإدارية الرفيعة املستوى، ويشرتض يف رئاستها كبتد متوظذي املختاطر يف براتامي األغذيتة العتاملي. 

ملختتتاطر التقيتتتيم النضتتتي يف إدارة علتتتى  تتتولج )وصتتتادقت اللجنتتتة اإداريتتتة الرفيعتتتة املستتتتوى( وقتتتد وافقتتتت لموعتتتة العمتتتل 
يف  عدد من وكتاالت األمتم املتحتدة، مبتا يعمليف اجملموع(. و  25)حواة  امجيع  لتستخدمه وكاالت األمم املتحدة املشاركة 

 رداة لتإلدارةكتاستتخدامه  التعقيبتات بصتدد  ت عتر علتى اختبتار  تولج تقيتيم النضتي وستو  لل  براامي األغذية العتاملي، 
 .2019يف اجتماعها يف أكتوبر/تشرين األون  ىاملستو لى اللجنة اإدارية الرفيعة ع
 

للجنتتتة اإداريتتتة الرفيعتتتة املستتتتوى، أ  تنظتتتر يف ثالثتتتة ا، بتوجيتتته متتتن املعنيتتتة باملختتتاطر لتتت  متتتن لموعتتتة العمتتتلوط   -57
و تع املختاطر يف عمليتات  لاالت رئيستية لتعزيتز  تي مشترتكة بتا وكتاالت األمتم املتحتدة: الرغبتة يف املختاطرة؛ وتضتما

؛ وتقاستتتم املعلومتتتات املتعلقتتتة باملختتتاطر. ويقتتتود الصتتتندويل التتتدوة للتنميتتتة الزراعيتتتة مستتتار العمتتتل حتتتون الرغبتتتة يف اتطتتتط
منظمة األغذية والزراعة( املسار الرئيسي لتقاسم املعلومات املتعلقة من سااة مبيقود براامي األغذية العاملي )فيما  املخاطرة

 .للجنة اإدارية الرفيعة املستوى يف أكتوبر/تشرين األوناباملخاطر. وسيعر  التقدم على 
 

 الخالصة -سابًعا
 

منظومتتة األمتتم متتع تنذيتتذ اإصتتالحات يف  وجتتد مقارهتتا يف رومتتاتيتستتق التعزيتتز املتواصتتل لتعتتاو  الوكتتاالت التتي  -58
إىل  يتتادة الطمتتوا والكذتتا ة والذعاليتتة والتعتتاو  واملستتا لة بتتا مجيتتع كيااتتات منظومتتة األمتتم  ىالتتي تستتع ،املتحتتدة اإ ائيتتة

متن لالخنترا  يف إجترا ات متستقة بصتذتها اجملموعتة الرئيستية متاحتة كتل فرصتة التثال   املتحدة اإ ائية. وتستال الوكاالت 
عتام التنمية املستدامة وخطة من أهدا   2د  اهلإجنا  العمل على املكلذة بقيادة املتحدة اإ ائية وكاالت منظومة األمم 

تعزيتتز االستترتاتيجيات والتت امي واألاشتتطة اوديتتدة التتي  ااألوستتع اطاقتتا. ويف هتتذا الستتيايل، ستواصتتل الوكتتاالت أيض تت 2030
املميزة، بالبنا  على ات ات واملهتارات التقنيتة لكتل وكالتة، كوستيلة لزيتادة تتماشى مع والياتا ومزاياها النسبية واقا  قوتا 

ناحيتتتة املمارستتتات اويتتتدة والتتتدرو  املستتتتذادة ل ليتتتل شتتتراكته  هتتتاالذعاليتتتة واألثتتتر. وباإ تتتافة إىل للتتت ، سيواصتتتل كتتتل من
 .كافة  التعاو  على املستوياتتعزيز على ساعد أمور تواحللون املبتكرة واملكاس  ا تملة يف الكذا ة، وكلها 

 
واالجتماع غد الرمسي املشرتض جملل  منظمتة األغذيتة والزراعتة واجمللستا عن التقدم ا ر  ومن خالن هذا التقرير  -59

التنذيذيا للصندويل الدوة للتنمية الزراعية وبراامي األغذية العاملي، واحللقتات الدراستية غتد الرمسيتة التي تعقتد اآل  عقت  
ون حوالدون األعضا  يف حوار مستمر ال  الثالوكاالت ات إدار  تشارض، الرفيعة املستوىاالستشارية  اجملموعةاجتماعات 

الدون األعضتا  علتى آختر املعلومتات حتون االهتمامتات املشترتكة  الثال  إطالع. وستواصل الوكاالت اهلاوهود التعاواية 
 التعتتتاو  علتتتى املستتتتوى العتتتاملي؛ و ( 2ي؛ )اإقليمتتعلتتتى املستتتتويا القطتتترو و التعتتاو  ( 1يف ستتيايل الركتتتائز األربتتتع لتعاو تتتا: )

 .االشرتاض يف توفد اتدمات املؤسسيةو ( 4التعاو  يف لاالت موا يعية؛ )و ( 3)
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 1ق لحالم
 

  وجد مقارها في روماموجزة عن مشاركة الوكاالت التي ت محدثةمعلومات 
 في برنامج إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية

 
 معلومات أساسية

 
( هتو تعزيتز 72/279قترار اومعيتة العامتة لنمتم املتحتدة املتحدة اإ ائية )اهلد  من إعادة تنظيم منظومة األمم  -1

ستتتدامة. وهتتذا يعتتي تنذيتتذ عمليتتات األمتتم املتحتتدة وفعاليتهتتا كتتدعم أساستتي لتحقيتتق التتدون األعضتتا  ألهتتدا  التنميتتة امل
 سا  النجاا يفإ ا  اووع و  وتكامال   امقارها يف روما بذن جهود مجاعية أكثر طموح   لوكاالت الي توجدإىل ابالنسبة 

 األمن الاذائي والتاذية وتعزيز اإاتاج الاذائي املستدام وتعزيز رفاهية فقرا  الريف.
 
ال يتجتتزأ متتن إعتتادة تنظتتيم منظومتتة  رومتتا جتتز  االوكتتاالت التتي توجتتد مقارهتتا يف  بتتاالتعتتاو  والتنستتيق تعزيتتز  ويعتتدّ  -2

األمم املتحدة اإ ائية أل  اإصالا يوفر فرصة ملموسة للمضي قدم ا بالعديد من املقرتحات لتحسا الشراكات اهلادفة. 
، مبا يف للت  خطتة العمتل املشترتكة 2020 -2019وتعت  خطة العمل املشرتكة للوكاالت الي توجد مقارها يف روما للذرتة 

القطريتة املشترتكة، أمثلتة جيتدة علتى أوجته التت  ر  روما واتططقة الساحل الي و عتها الوكاالت الي توجد مقارها يف ملنط
أ  تعتاو  الوكتاالت التي توجتد مقارهتا متع باية املزيد من الذعالية والكذتا ة. و  لثال الي ميكن تطويرها بواسطة الوكاالت ا
طتايل املنظومتة، فمتن املستلم بته أيض تا أ  الشتراكة تتعتدى الوكتاالت التثال ، ورت  يف روما أساسي لتعزيز االتسايل علتى ا

الوكاالت تعزيز الشراكات مع اوهات الذاعلة اإ ائية األخرى مثال مع كيااات األمم املتحدة األخرى والقطاع  تواصلأ  
 ية أهدا  التنمية املستدامة.ؤسسات املالية الدولية وغدها من املؤسسات لتلباملاتاص واجملتمع املدي و 

 
 التتتتتذو ع قتتتتتد التتتتتي توجتتتتتد مقارهتتتتتا يف رومتتتتتا للوكتتتتتاالت وختتتتتالن االجتمتتتتتاع األختتتتتد املشتتتتترتض لنجهتتتتتزة الرئاستتتتتية  -3
مع التدون األعضتا  علتى اطتايل الثال   املتحدة، عملت الوكاالتأيلون  ضور اائ  األما العام لنمم /سبتم   13يف 

واسع بشر   الج األعمان التكميلية. وسلطت الضو  على اوهود التعاواية املتزايدة الي تضطلع  تا الوكتاالت التي توجتد 
مقارهتتا يف رومتتا بشتتر  التنذيتتذ علتتى املستتتوى القطتترو كنقطتتة ااطتتاليل رئيستتية لضتتما  أ  تتتؤثر الوكتتاالت بنجتتاا وبشتتكل 

الطموحتتة إصتتالا األمتتم املتحتتدة علتتى أر  الواقتتع. وهتتذا يستتتلزم  ديتتد وستتائل لزيتتادة تعزيتتز تتت  ر  مجتتاعي علتتى اوهتتود
ا دواجيتة اوهتود وبالتتاة تقتدميها  احلتّد متنالتدخالت املشرتكة يف البلد. وينباي على الوكاالت الي توجد مقارهتا يف رومتا 

 املزايا النسبية وات ة التقنية التكميلية للوكاالت. بطريقة أكثر تنسيق ا وت  را، ولل  من خالن االعتماد على
 
وختالن العتاما املا تيا، أكتدت الوكتاالت التي توجتد مقارهتا يف رومتا لتدد ا التزامهتا القتوو باملشتاركة يف تنذيتذ  -4

يتتة الوطنيتتة ملستتااة يف دعتتم خطتتط التنممتتن أجتتل اإصتتالا منظومتتة األمتتم املتحتتدة اإ ائيتتة لضتتما  مال متتة النظتتام للاتتر  
بنتتا   علتتى طلتت  التتدون األعضتتا ، ولكتتن أيض تتا لتتدعم اوهتتود اإقليميتتة والعامليتتة عتت  اظتتام التنميتتة لتحقيتتق أهتتدا  التنميتتة 

. وستتاات الوكتتاالت بنشتتا  يف عناصتتر وعمليتتات اإصتتالا الرئيستتية متتع 2030املستتتدامة وخطتتة التنميتتة املستتتدامة لعتتام 
 . املشرتض ر  القضايا لات االهتماممواقف مشرتكة بش التوصل إىل ا ال

 

https://undocs.org/ar/a/res/72/279
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واعرتفتتت الوكتتاالت التتتي توجتتد مقارهتتتا يف رومتتا بالتقتتتدم املهتتم ا تتر  يف استتتتكمان وتنذيتتذ العديتتتد متتن منتجتتتات  -5
 10-8اإصتتتالا. وعقتتت  اجتماعتتتات لموعتتتة األمتتتم املتحتتتتدة للتنميتتتة املستتتتدامة وللتتت  الرؤستتتا  التنذيتتتذيا )جنيتتتتف، 

( واجتماعتتتات اجمللتتت  االقتصتتتادو واالجتمتتتاعي )اوتتتز  املتعلتتتق باألاشتتتطة التنذيذيتتتة متتتن أجتتتل التنميتتتة( 2019مايو/أيتتتار 
بنيويورض )يف مايو/أيار ومؤخرا خالن دورة اومعية العامة لنمم املتحدة املنعقدة يف سبتم /أيلون( كا  هناض توافق واستع 

يف ( 2018مايو/أيتتار  31املنصتتوص عليهتتا يف قتترار األمتتم املتحتتدة ) واليتتة التنذيتتذيف اآلرا  حتتون التقتتدم ا تتر  يف النطتتايل 
 أ  العديد من جواا  اإصالا ال تزان يف مرحلة التصميم. حا

 

 األمم المتحدة اإلنمائية مع المشاركة  إصالحات منظومةبعض التطورات الرئيسية في 
 النشطة للوكاالت التي توجد مقارها في روما:

 

: أعيد تصميم إطار األمم املتحدة للتعتاو  يف (UNSDCF)املستدامة إطار األمم املتحدة للتعاو  يف لان التنمية  -6
تتوفد كامتل املستاعدة اإ ائيتة ملنظومتة األمتم املتحتدة متن أجتل لتخطتيط أكثر أاية للان التنمية املستدامة ليكو  مبثابة إطار 

على املستوى القطرو. وشاركت الوكاالت الي توجد مقارها يف روما يف و ع املبادئ التوجيهية املنقحة إطار األمتم املتحتدة 
كو  متماسكة ومتسقة مع الي تشد إىل أ  أدوات التخطيط اتاصة بالكيا  ر  أ  ت -للتعاو  يف لان التنمية املستدامة 

الوكاالت الي توجد مقارها يف روما تدابد ملوا مة أدوات التخطيط القطرو اتاصة  ا مع  الصدد تتخذهذا اإطار. ويف هذا 
فعلتتى ستتبيل املثتتان قامتتت منظمتتة األغذيتتة والزراعتتة بتنقتتيح املبتتتادئ  إطتتار األمتتم املتحتتدة للتعتتاو  يف لتتان التنميتتة املستتتدامة.

و  يهية ألطر ال لة القطرية من أجل دمي إطار األمم املتحدة للتعاو  يف لان التنمية املستدامة ودمي العمليتات، وستالتوج
و  أطر ال لة القطرية اتاصة مبنظمة األغذية والزراعة من إطار األمم املتحدة للتعاو  يف لتان التنميتة املستتدامة وست ت ستمدّ 
املستتتوى القطتترو اتاصتتة بالوكتتاالت التتي توجتتد مقارهتتا يف رومتتا. وقتتام الصتتندويل التتدوة للتنميتتة  دمي ال لتتة املشتترتكة علتتىت تت

القطرية يف و ع إطار األمم املتحدة للتعاو  يف   كاتاملما خي  مشاركة  الزراعية وبراامي األغذية العاملي بو ع إرشادات يف
ة وثائق ال امي القطرية اتاصة بكل منهما. ويف إطار روا التعاو  با لان التنمية املستدامة والتحليل القطرو املشرتض وموا م

 ،وعنتتد االقتضتتا  -الوكتتاالت التتي توجتتد مقارهتتا يف رومتتا ويف  تتو  التمثيتتل القطتترو ا تتدود للصتتندويل التتدوة للتنميتتة الزراعيتتة 
ة والزراعة وبراامي األغذيتة العتاملي إبترا  سيسعى الصندويل الدوة للتنمية الزراعية إىل احلصون على دعم  ثلي منظمة األغذي

أولويات الصندويل الدوة للتنمية الزراعية  من أفرقة األمم املتحدة القطرية، على سبيل املثان، يف احلاالت الي قد يتعذر فيها 
 ستدامة.على الصندويل املشاركة يف بعض املناقشات حون تطوير إطار األمم املتحدة للتعاو  يف لان التنمية امل

 
تعزيتز التحليتل القطترو املشترتض لنمتم املتحتدة بشتكل كبتد لتدعم  ورر  :التحليل القطرو املشرتض لنمم املتحدة -7

التقيتيم  ميمتص ق"فري نإطار األمم املتحدة اوديد للتعاو  يف لان التنمية املستدامة. وكا  براامي األغذية العاملي جز  ا م
القطريتتة املشتترتكة بشتتكل تعتتاوي بواستتطة  تمتتن التقييمتتاالقطتترو املشتترتض" هلتتذه األداة اجملتتددة. وستتيتم و تتع اويتتل اوديتتد 

فريق األمم املتحتدة القطترو. وميكتن أ  تستاهم الوكتاالت غتد املقيمتة يف التقيتيم القطترو املشترتض عنتد االقتضتا ، ووافقتت 
والعمتل  ، على املشاركة اوماعية يف إعتداد التقييمتات القطريتة املشترتكة،نروما، حيثما أمك الوكاالت الي توجد مقارها يف

متتتن أهتتتدا  التنميتتتة  2بشتتتكل وثيتتتق متتتع املنستتتقا املقيمتتتا، ال ستتتيما لبنتتتا  حجتتتة قويتتتة ال تتتال إجتتترا ات بشتتتر  اهلتتتد  
ستتتااة األغذيتتتة والزراعتتتة يف التنميتتتتة املستتتتدامة واألهتتتدا  والاايتتتات لات الصتتتتلة، و تتتما  االهتمتتتام الكامتتتل والصتتتتريح مب

 املستدامة يف إطار األمم املتحدة للتعاو  يف لان التنمية املستدامة.
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الوثيقة االسرتاتيجية على اطايل منظومة األمم املتحتدة، التي  .املتحدةوثيقة اسرتاتيجية على اطايل منظومة األمم  -8
طلبتهتتا التتدون األعضتتا  هتتي أداة متتن أدوات منظومتتة األمتتم املتحتتدة اإ ائيتتة وهتتي حالي تتا لتتدى التتدون األعضتتا  للموافقتتة 

املي واإقليمتتتي النهائيتتتة عليهتتتا، والتتتي تستتتعى إىل  ديتتتد القصتتتد االستتترتاتيجي إصتتتالا األمتتتم املتحتتتدة علتتتى املستتتتوى العتتت
لعتام ، علتى أ  تكتو  خطتة التنميتة املستتدامة اوالقطرو لتقدمي أفضل دعم للدون األعضا  يف  قيق أولوياتا ا ددة وطني ت

يف مركز هذه األولويات. وتقدم الوثيقة االسرتاتيجية على اطايل منظومة األمم املتحدة عر  تا متوجز ا وميتع عناصتر  2030
تصتتميم عناصتتر اإصتتالا هتتذه وتنذيتتذها بطريقتتة متماستتكة لتعزيتتز املزايتتا النستتبية لنمتتم املتحتتدة  اإصتتالا وتو تتح كيذيتتة
الي توجد مقارها يف رومتا علتى اطتايل واستع يف تطتوير هتذه الوثيقتة. وللمضتي  وشاركت الوكاالتوتعزيز عر ها اإ ائي. 

للوثيقتتة االستترتاتيجية علتتى اطتتايل منظومتتة األمتتم  قتتدما، ستضتتمن الوكتتاالت التتي توجتتد مقارهتتا يف رومتتا أ  املبتتادئ العامتتة
 يف الرؤى االسرتاتيجية لكل منها وتتطابق مع األاشطة الذردية واوماعية. متضمنة ومدلةاملتحدة 

 

نسق املقيم املعز  والنزيته يف و تع أفضتل لقيتادة وتنستيق فريتق األمتم املتحتدة  :املقيمتنشيط اظام املنسق  -9
 
أصبح امل
. والوكتتاالت التتي توجتتد مقارهتتا يف رومتتا ملتزمتتة بالعمتتل بشتتكل وثيتتق متتع 2030القطتترو ومستتااته اوماعيتتة يف خطتتة عتتام 

لموسة النامجة عن  سا االتصان والتنسيق وبالتتاة املنسقا املقيما  ذه الروا التعاواية اوديدة واالستذادة من املزايا امل
 تتتما  أ  القضتتتايا املتعلقتتتة بالزراعتتتة والتنميتتتة الريذيتتتة واألمتتتن الاتتتذائي والتاذيتتتة  ظتتتى باالهتمتتتام املطلتتتو  علتتتى املستتتتوى 

 القطرو باية  قيق أهدا  التنمية املستدامة.
 

: هنتتتاض طلتتت  رئيستتتي متتتن التتتدون (BIG) يف لتتتان األعمتتتانالذريتتتق املعتتتي بالنتتتتائي االستتترتاتيجية لالبتكتتتارات  -10
األعضا  هو إتاحة منظومة إ ائية لنمم املتحدة أكثر كذا ة وفعالية. ومن خالن عمل الذريق املعتي بالنتتائي االسترتاتيجية 

كياا ا من هيئتات   40 ، الذو يترلف من حواةموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامةجمللالبتكارات يف لان األعمان التابع 
األمم املتحدة ويشارض يف رئاسته حالي ا مدير براامي األغذية العاملي ومدير مذو ية األمم املتحدة لشؤو  الالجئا، ررو 
اشتتر أدوات وأستتالي  جديتتدة لتحقيتتق االتستتايل علتتى املستتتوى القطتترو. فعلتتى ستتبيل املثتتان، ي قصتتد بتتاالعرتا  املتبتتادن، 

آختر متن منظومتة األمتم املتحتدة  اكياا ت  14األغذيتة والزراعتة وبراتامي األغذيتة العتاملي إىل جاات  الذو وقّعتت عليته منظمتة 
اإ ائيتتتة، إىل  كتتتا الكيااتتتات التابعتتتة لنمتتتم املتحتتتدة متتتن استتتتخدام سياستتتات الكيااتتتات األختتترى واإجتتترا ات والعقتتتود 

روج عتتن احلتتاجز إ ا  التعتتاو  متتن ختتالن اتتتدمات اإطاريتتة واآلليتتات التشتتايلية لات الصتتلة أو االعتمتتاد عليهتتا. وهتتذا ختت
املشتترتكة،  تتا يزيتتد متتن ستترعة التشتتايل بشتتكل كبتتد عتتن طريتتق إ التتة احلاجتتة إىل مراجعتتة السياستتات واإجتترا ات املختلذتتة 

( هتتي إطتتار قتتائم علتتى BOSملقتتدمي اتتتدمات اآلختترين قبتتل التتدخون يف اتذتتايل خدمتتة. وإ  استترتاتيجية تستتيد األعمتتان )
ي يشجع كيااات األمم املتحدة على العمل سوي ا على املستوى القطرو، ويقلل من اال دواجية يف اوهتود، ويزيتد متن النتائ

القتتوة الشتترائية اوماعيتتة، ويزيتتد متتن وفتتورات احلجتتم إىل احلتتد األقصتتى. وتتذاعتتل الوكتتاالت التتي توجتتد مقارهتتا يف رومتتا يف 
يف مراكتز العمتل لات الصتلة  تد  االاضتمام إىل جهتود استرتاتيجية تستيد  الوقت احلتاة متع أفرقتة األمتم املتحتدة القطريتة

املو وعة على مستوى املكاتت  القطريتة. وأحتد  االسرتاتيجية وثيقةاألعمان عند االقتضا ، من خالن التوقيع الرمسي على 
ة لتستيد األعمتان هتو  قيتق مكست  الدوافع الرئيسية ملشاركة الوكاالت الي توجد مقارها يف روما يف االسرتاتيجية اوديتد

علتتى مستتتوى وا تتح متتن حيتتا التكلذتتة، إىل جااتت   يتتادة الذعاليتتة. ويقتتوم الصتتندويل التتدوة للتنميتتة الزراعيتتة بو تتع  تتي 
 اسرتاتيجية تسيد األعمان يف البلدا  الي يوجد له فيها حضور ميداي. العتماد املنظمة

  



22 JM 2019.2/3 

 

 2 لحقالم
 

 أنشطة القدرة على الصمود

 
، أكتتتدت الوكتتتاالت التتتي توجتتتد مقارهتتتا يف رومتتتا التزامهتتتا املشتتترتض بتتتدعم قتتتدرة األشتتتخاص التتتذين 2015يف عتتتام  -1

 الصدمات الي تؤثر على سبل عيشهم واظمهتم الاذائيتة. وينصت ّ على الصمود يف وجه يعااو  من ااعدام األمن الاذائي 
فقتترا  الريتتف واألشتتخاص املعر تتا للخطتتر والتتذين قتتدرة  الرتكيتتز املشتترتض بتتا وكتتاالت األمتتم املتحتتدة التتثال  علتتى تعزيتتز

 وتعزيز اظم اإاتاج الزراعي.على الصمود يعااو  من ااعدام األمن الاذائي 
 
وينص  الرتكيز املشرتض وهود الوكاالت الي توجد مقارها يف روما على تعزيز قدرة صتمود ستبل املعيشتة الزراعيتة  -2

بنا  القدرة على الصمود على مستوى النظام جز  ا من العنصر األساستي يف بنتا  التوجيهتات . ويعد النظم الغذائيةوتعزيز 
للمنظمات واألفراد، وهي: القدرة  دعم القدرات األساسيةعن  املشرتكة لنمم املتحدة بشر  القدرة على الصمود، فضال  

 االستيعابية؛ القدرة التكيذية؛ والقدرة التحويلية.
 
 ض بشتتتتتر  القتتتتدرة علتتتتى الصتتتتتمود التتتتذو و تتتتعته الوكتتتتتاالت التتتتي توجتتتتد مقارهتتتتتا يف رومتتتتا ثتتتتتال  وللعمتتتتل املشتتتترت  -3

 خصائ  رئيسية:
 

اعتمتتاد  تتي مشتتترتض يتكيتتف متتع التحتتتديات ا تتددة التتي يواجههتتتا كتتل بلتتد / لتمتتتع ) تتي النظتتام واملختتتاطر  (أ )
 ى املستوى القطرو. املتعددة والقطاعات والسيايل ا دد( ويعك  مواطن القوة ا ددة لكل وكالة عل

ا متن  (  ) مزج مجيع األدوات الي و عتها الوكاالت الي توجد مقارها يف روما الي يتم جتميعها مع ا،  ا يوفر مزيد 
االتستتتايل والتقتتتار  متتتع متتتا تقتتتوم بتتته الوكتتتاالت التتتثال  علتتتى املستتتتوى امليتتتداي، خاصتتتة علتتتى مستتتتوى ال لتتتة 

 والرصد والتعلم.

اإجرا ات املشرتكة الرامية ملعاوة األسبا  اوذرية الاعدام األمتن الاتذائي واقت   اختبارات ملموسة و سا (ج )
التاذية يف األ مات املمتدة )مبا يف للت  املختاطر املتعتددة النامجتة عتن الصتدمات وعوامتل الضتاط ومتا يتصتل 

  ا من جواا  الضعف(.

 
على إطار العمل املشرتض با الوكاالت، و عت الوكاالت الثال  بترامي مشترتكة لرتمجتة الطمتوا  املصادقةومنذ  -4

 املشرتض إىل إجرا ات على أر  الواقع.
 
القطرية للوكاالت الي توجد مقارها يف روما، بتر  تعزيتز قتدرة صتمود  الذريلمن  الواردة التعقيباتمن كما يتضح  -5

كواحتد متن لتاالت الرتكيتز الرئيستية للعمتل املشترتض   ااجملتمعات الريذية واملزارعا إ ا  ااعدام األمن الاتذائي والتاتذوو متؤخر  
ن املكاتت  التابعتة للوكتاالت التثال  مكتب تا قطري تا مت 30الذو تقوم به هذه الوكاالت على أر  الواقتع. وشتارض أكثتر متن 

يف أشتتكان خمتلذتتة متتن الشتتراكات بشتتر  أاشتتطة القتتدرة علتتى الصتتمود، وق تكييذهتتا متتع الستتيايل القطتترو  األقتتاليميف مجيتتع 
 ا دد والعوامل اتارجية، مثل التحديات البيئية والصدمات املناخية والكوار  الطبيعية واأل مات اإاسااية والنزاعات. 
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براتتامي القتتدرة علتتى الصتتمود التتذو و تتعته الوكتتاالت التتثال  بتمويتتل متتن كنتتدا  وتشتتمل األمثلتتة ا تتددة متتا يلتتي: -6
يهتد  إىل تلبيتة االحتياجتات الاذائيتة العاجلتة متع بنتا  ومحايتة ستبل  والذو (2020-2017( )أمريكي مليو  دوالر 38)

)مجهوريتة الكوااتو الدميقراطيتة والنيجتر والصتومان(  متات  تتدةأل  املتوستط والطويتل يف ثالثتة ستياقات  يااملعيشة على املتد
 ومتضررة من خماطر متعددة مع ااعدام األمن الاذائي احلاد واملزمن وسو  التاذية.

 
(، تعاوات الوكاالت UNISSاألمم املتحدة املتكاملة ملنطقة الساحل ) اسرتاتيجيةويف منطقة الساحل، يف إطار  -7

، بنتا   علتى مناهجهتا وأدواتتا وختدماتا التكميليتة، علتى الصتمود روما باية  سا قدرة ستبل العتييف الي توجد مقارها يف
املسااة يف معاوة األسبا  اوذرية للتعر  و ( 2)لالحتياجات اإاسااية العاجلة للمجتمعات الضعيذة،  الستجابةل (1)

 املسااة يف التماس  االجتماعي واحلذاظ على السالم.و ( 3)للكوار  الطبيعية واأل مات الي من صنع اإاسا ، 
 
وتشمل أمثلة أخرى ما يلي: براامي اإاتاج الزراعي الذو و عته الوكتاالت التي توجتد مقارهتا يف رومتا يف  امبيتا  -8

 ويف غواتيماال يف إطار براامي الزراعة يف املناطق الريذية اوافة. 
 
ا علتتى اوهتتود  التتي توجتتد مقارهتتا يف رومتتا يف لتتان بنتتا  القتتدرة علتتى الصتتمود مثتتاال   شتتراكة الوكتتاالت وتعتتدّ  -9 جيتتد 

املتماسكة واملتقاربة لتلبية كل من االحتياجات العاجلة للمتضتررين متن اوتوع وااعتدام األمتن الاتذائي، ولكتن أيض تا ملعاوتة 
ليتته. ومتتن األمتتور األساستتية الستترتاتيجية التنذيتتذ األستتبا  اوذريتتة لضتتعف اظتتام ستتبل املعيشتتة الزراعيتتة التتذو يعتمتتدو  ع

 برالها املشرتكة تركز على: الثال  أ اتاصة بالوكاالت 
 

 ؛ ويل و طيط متعدد السنوات مع  ي متعدد القطاعات ومنهجي (أ )
تي  التعاو  وتوطيدالسالم و التنمية اإاسااية الثارات على صعيد معاوة و  (  ) املشرتض با الوكاالت بواستطة   

 ؛وأاشطة تكميلية
الرتكيتتز علتتى األ متتات التتي طتتان أمتتدها واملتكتتررة بستتب  املختتاطر املتعتتددة وعوامتتل الضتتاط والستتياقات و  (ج )

 اهلشة

 يادة اإدماج مبشاركة الذئات الستكااية األكثتر  تعذا و يتادة مستؤوليتها، متع الرتكيتز بشتكل ختاص علتى  (د )
 النسا  والذتيات والذئات املهمشة.

 
التتذين يعتتااو  متتن  لتتدى األشتتخاصللقتتدرة علتتى الصتتمود  وجتتد مقارهتتا يف رومتتاالوكتتاالت التتي توإ  فهتتم دعتتم  -10

بالصتتدمات املتعتتددة والضتتاو  التتي تتتؤثر علتتى ستتبل عيشتتهم واظمهتتم الاذائيتتة واطاقتته متتا يتعلتتق  ااعتتدام األمتتن الاتتذائي يف
لبحتتتتا وبنتتتا  موا متتتة تكميليتتتة عتتتت  يسرتشتتتد باإطتتتار املذتتتاهيمي للوكتتتتاالت التتتثال ؛ ويتتتوفر وستتتيلة للوكتتتاالت له وطتتتريل

 .موجه ا وو النتائي وفعاال  من حيا التكلذةالوكاالت مبا يضمن أ  يكو  تعاو  الوكاالت 
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أدوات مشترتكة و ارستتات جيتدة عتتن طريتق التحليتتل والتخطتتيط  هتذه باستتتخداميتتم  قيتتق مكاست  الوكتتاالت و  -11
واالستتتهدا  املشتترتض وقيتتا  التتترثد املشتترتض متتن ختتالن أداة قيتتا   2(3PA)املشتترتض متتن ختتالن "التتنهي الثالثتتي ا تتاور" 

، وتنذيتتذ األاشتتطة املشتترتكة وهتتذا يعتتز  احلاجتتة إىل برلتتة وتعلتتم 3(RIMAو ليتتل مؤشتتر القتتدرة علتتى الصتتمود يف املنظمتتة )
 لقدرة على الصمود.القدرة على الصمود من قبل فاعلا متعددين، كما أكد لل  التوجيه املشرتض لنمم املتحدة بشر  ا

 
، ساهم لتمع األمم املتحدة يف تطوير اإرشادات العامة األوسع اطاق تا 2018واستنادا إىل هذه األمثلة، يف عام  -12

املشرتكة با الوكاالت بشر  القدرة علتى الصتمود والتي تستعى إىل  ديتد اقتا  التدخون املختلذتة لوكتاالت األمتم املتحتدة 
. يف البلتتدا ود لتتدى أاظمتتة حمتتددة لبنتتا  موا متتة متكاملتتة عتت  التتنهي احلاليتتة اتاصتتة بالوكالتتة لتتدعم بنتتا  القتتدرة علتتى الصتتم

تعاو  الوكاالت الثال  مثاال  ملموس ا للشراكة من أجل بنا  القدرة على الصمود والي يتم تنذيذها يف الوقت احلتاة  ي عدّ و 
موجهتتتة وتتو  قيتتتق النتتتائي،  تتتا يزيتتد متتتن إفتتادة مرحلتتتة هتتي واختبارهتتا ميتتدااي ا يف العديتتتد متتن البلتتتدا ، وتتستتم بالكذتتتا ة و 

 للتوجيه املشرتض لنمم املتحدة بشر  القدرة على الصمود. اإقليمالتحقق من اتباع البلد / 
 

أ  شراكة الوكاالت الثال  بشر  بنا  القدرة علتى الصتمود   تتجتاو  أكثتر متن ات  ستنوات متن العمتر، مع و  -13
من اووع وااعدام األمن  اجيد على اوهود املتماسكة واملتقاربة لتلبية االحتياجات العاجلة للذئات األكثر تضرر   فن ا مثان

الاتتذائي، ولكتتن أيض تتا ملعاوتتة األستتبا  اوذريتتة للضتتعف والتهديتتدات املتعتتددة التتي  تت  اظتتام مصتتادر التتر يل الزراعيتتة التتي 
دور ا رئيستتتي ا أساستتتي ا يف مشتتتاركة األمتتتم  تتتتؤدوتصتتتائ  املشتتترتكة وستتتتظل لقتتتد وفتتترت هتتتذه املبتتتادئ واو يعتمتتتدو  عليهتتتا. 

 املتحدة وشركائها على اطايل واسع يف التوجيه املشرتض لنمم املتحدة بشر  القدرة على الصمود.

  

                                                
( علتتى املستتتوى التتوطي، وبرلتتة ستتبل املعيشتتة ICAمستتتويات:  ليتتل الستتيايل املتكامتتل ) ةالتتنهي الثالثتتي ا تتاور متتن ثتتال  عمليتتات علتتى ثالثتتيتكتتو   2

 ( على املستوى ا لي.CBPP( على املستوى دو  الوطي، والتخطيط التشاركي اجملتمعي )SLPاملومسية )
 القدرة على الصمود للقيا  والتحليل.لدى منظمة األغذية والزراعة تتعلق بمؤشر القدرة على الصمود للقيا  والتحليل هو أداة  3



JM 2019.2/3  25 

 3ق لحالم
 

 على المستوى القطري التعاون

 
 كولومبيا

 
واملشتروع التجترييب املشترتض للتخطتيط وال لتة التذو و تعته  2018يف إطار مذكرة التذاهم العاملية املوقعة يف عام  -1

الوكتتاالت التتثال ، بتتدأت جهتتود الوكتتاالت التتثال  متتن أجتتل  ستتا تنذيتتذ االستترتاتيجيات القطريتتة وأاشتتطة التنستتيق، متتع 
 الرتكيتتتتز علتتتتى املنتتتتاطق التتتتي توجتتتتد فيهتتتتا عمليتتتتات تكميليتتتتة، ال ستتتتيما التتتتي يطبتتتتق فيهتتتتا  تتتتي خطتتتتط التنميتتتتة متتتتع التتتتنهي

قتتتدت اجتماعتتتات استتترتاتيجية بتتتا منظمتتتة األغذيتتتة والزراعتتتة والصتتتندويل التتتدوة للتنميتتتة الزراعيتتتة (. وع  PDETاإقليمتتتي)
واوهتود املبذولتة لضتما  اتبتاع  تي منستق  املشترتض؛وبراامي األغذية العتاملي  تد   ديتد فترص التقتار  ال التي والعمتل 

 خالن احلوارات مع الذريق القطرو واحلكومة. املستدامة منلتصميم إطار األمم املتحدة اوديد للتعاو  يف لان التنمية 
 
 الستتالم( هتتو ا تتور التتذو يقتتوم عليتته التعتتاو  بتتا الوكتتاالت - اإ تتائي -اإاستتاي ا تتاور )إ  التتنهي الثالثتتي و  -2

ىل التثال . و ثتل االستتتجابة أل متة املهتاجرين و تتحايا النتزاع املستلح املرحلتتة األوىل يف هتذه العمليتة، حيتتا تشتد مباشتترة إ
الو ع التاذوو. والحقا، تعت  استعادة سبل العييف والقتدرة علتى الصتمود والتكيتف  تبا أاية احلصون على الاذا  واست

صتون إىل األستوايل ا ليتة هتي األاشتطة املشترتكة املنذتذة علتى مستتويات خمتلذتة. وأختد ا،  مع تاد املناخ والتنميتة الريذيتة والو 
 كا  بنا  السالم، كرولوية لنمم املتحدة يف كولومبيا، مبثابة فرصة للوكاالت الثال  إاشا   الج استجابة مبتكرة. 

 
الزراعتتتتتتتة، وو ارة البيئتتتتتتتة والتنميتتتتتتتة املستتتتتتتتدامة، ووحتتتتتتتدة الضتتتتتتتحايا  الشتتتتتتتراكة: و ارةويشتتتتتتتمل الشتتتتتتتركا  املشتتتتتتتاركو  يف  -3
(UARIV( ووحتتتتتتتتدة إدارة املختتتتتتتتاطر ،)UNGRD وإدارة التخطتتتتتتتتيط التتتتتتتتوطي ،)(، وو ارة الشتتتتتتتتؤو  اتارجيتتتتتتتتة )املستشتتتتتتتتارية

 واملؤسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤولة 
(، ووكالتة إعتادة ARTديتد اإقليمتي )ووكالتة التج والتوحيتد؛عن تنذيذ اتذايل السالم بقيادة اجملل  األعلى لتحقيق االستتقرار 

(. وباإ افة إىل مبادرة الوكاالت املشرتكة، يقوم اجملتمع املدي والقطاع اتاص والتعاو  الدوة بتدور رئيستي ARNاإدماج )
 يف دعم تنذيذ اتذاقيات السالم وتوفد الذرص للمجتمعات الريذية وتايد جدون األعمان الريذي.

 
 5بشتكل أوثتق واتذقتت علتى العمتل علتى  رومتا بالعمتل، التزمت الوكاالت الي توجد مقارهتا يف 2019ويف عام  -4

والقدرة على الصمود والتكيف مع تاد املناخ، واألمن الاذائي والتاذية )مبا يف  ،مكواات اسرتاتيجية؛ االستجابة لن مات
الم. واتيجتتة هلتتذا العمتتل، عملتتت الوكتتاالت التتي توجتتد للتت  براتتامي التاذيتتة التكميليتتة(، والوصتتون إىل األستتوايل وبنتتا  الستت

مقارهتتتا يف رومتتتا علتتتى مصتتتذوفة عمتتتل مشتتترتكة متتتع أهتتتدا  واتتتواتي واتتتتائي حمتتتددة هلتتتذا التعتتتاو . وختتتالن التتتدورة السادستتتة 
لهتا واألربعا للجنة األمن الاذائي العاملي عر ت الوكاالت الثال  النتائي والذترص والتحتديات الرئيستية التي يطرحهتا عم

 املشرتض اهلاد  إىل االمتثان لوالياتا املؤسسية وموا متها مع أولويات احلكومة الكولومبية.
 
خاصة القيادة والتعديالت داختل إطتار تعتاو  األمتم  لقد ساات عدة عوامل بالذعل يف النجاا املبكر للشراكةو  -5

وتعتتتديل  املستتتتدامة تنقتتتيحلتعتتتاو  يف لتتتان التنميتتتة ل املتحتتتدة اوديتتتداملتحتتتدة. وأيض تتتا، دعمتتتت عمليتتتة صتتتياغة إطتتتار األمتتتم 
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اتطتتط القطريتتة وميتتع وكتتاالت األمتتم املتحتتدة يف كولومبيتتا. وباإ تتافة إىل للتت ، خلقتتت احلكومتتة الوطنيتتة وا ليتتة فرص تتا 
ذتان لو ع عمل الوكاالت الثال   من لاالت صياغة السياسات وتنذيذ ال امي احلكومية. ويف هذا الصدد، بايتة االحت

يف كولومبيتتتتا، ستستضتتتتيف الوكتتتتاالت التتتتثال  حتتتتدث ا ليتتتتوم كامتتتتل متتتتع  ثلتتتتي احلكومتتتتة  2019بيتتتتوم األغذيتتتتة العتتتتاملي لعتتتتام 
الكولومبية وأصحا  املصلحة الرئيسيا اآلخرين لتعزيز مشاركتهم يف السياسات والشراكة مع وا عي السياسات والقطاع 

 .اتاص باية  ما  سياسات ومشاريع تراعي التاذية
 
وحتتتدثت العديتتتد متتتن التحتتتديات مبتتتا يف للتتت  علتتتى الستتتيايل القطتتترو احلتتتاة متتتع تزايتتتد األ متتتات بشتتتر  تتتتدفقات  -6

اهلجتترة، والصتتراع املستتلح متتع اوهتتات الذاعلتتة غتتد القااوايتتة اوديتتدة، وتنذيتتذ اتذتتايل الستتالم واجملتمعتتات املتتترثرة بتتالكوار  
تكاملهتتا وتعاو تتتا  تتروريا  للتالتتت  علتتى احلتتتواجز املؤسستتتية  التتتثال  أ ّ الطبيعيتتة وتاتتتد املنتتاخ. ولتتتذل ، تتتدرض الوكتتتاالت 
 من أهدا  التنمية املستدامة "القضا  على اووع". 2والتحديات األخدة للتنمية الريذية و قيق اهلد  

 
مستح بتنجرا  قتد و  مل املشرتكة با الوكتاالت التثال وكا  الدر  الرئيسي املستذاد ح  اآل  هو إعداد خطة الع -7

 تقييم سريع لقدرات كل وكالة. 

 
 كينيا

 
ملواجهة  تديات كينيتا املتعلقتة بتاألمن الاتذائي والتاتذوو. وختالن العتام  ااسرتاتيجي  يظل تعاو  الوكاالت الثال   -8

املا تتي، ستتاات املشتتاورات املشتترتكة بتتا الوكتتاالت يف إثتترا  تقيتتيم التت امي القطريتتة وستتاعدت يف تصتتميم التت امي واألطتتر 
شتيا متع األولويتات ااألغذيتة العتاملي. و  القطرية اوديدة ملنظمة األغذية والزراعة والصندويل الدوة للتنمية الزراعية وبراامي

الوطنيتتتة للحكومتتتة املنصتتتوص عليهتتتا يف براتتتامي الركتتتائز األربتتتع الرئيستتتية، واستتترتاتيجية  ويتتتل القطتتتاع الزراعتتتي و تتتوه واتطتتتة 
 املتوستتطة األجتتل الثالثتتة، تقتتدم التت امي القطريتتة للوكتتاالت التتثال  لموعتتة متتن الذتترص لتنذيتتذ إطتتار عمتتل األمتتم املتحتتدة

 ( وأهدا  التنمية املستدامة.2022-2018للمساعدة اإ ائية )إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإ ائية للذرتة 
 
( بشتر  ASALوتشمل لاالت التدخل لات األولوية املشترتكة دعتم األرا تي القاحلتة وشتبه القاحلتة يف كينيتا ) -9

التحتتون الريذتتي املستتتدام، وسالستتل القيمتتة الشتتاملة، وستتبل العتتييف القتتادرة علتتى الصتتمود، و ستتا كذتتا ة التتنظم الاذائيتتة، 
والزراعة املراعية للتاذية، وتعزيز القتدرات املؤسستية العامتة علتى مجيتع املستتويات. كمتا تستتثمر الوكتاالت التثال  يف تبتادن 

وتوليد األدلة أل  الصندويل الدوة للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة جز  من اجملموعة  املعرفة املشرتض با الوكاالت
 . يف كينيا براامي األغذية العاملي على الصمود واتائي النظم الاذائيةلرصد وتقييم قدرة املرجعية 

 
وجتتتدت اافتتتذة التعتتتاو  هتتتذه فرص تتتا جديتتتدة للشتتتراكات، حيتتتا تعمتتتل منظمتتتة األغذيتتتة والزراعتتتة وبراتتتامي كمتتتا أإ  -10

األغذيتتتة العتتتتاملي علتتتتى تشتتتتجيع التكامتتتتل االقتصتتتتادو لالجئتتتتا واجملتمعتتتتات املضتتتتيذة يف إطتتتتار براتتتتامي التنميتتتتة االقتصتتتتادية 
متتتم املتحتتتدة األختتترى مثتتتل مذو تتتية األمتتتم (. ويشتتتمل التعتتتاو  وكتتتاالت األKISEDPواالجتماعيتتتة املتكاملتتتة يف كتتتالو  )

بشتر  . وهذا يتماشى مع امليثتايل العتاملي براامي األمم املتحدة للمستوطنات البشريةاملتحدة لشؤو  الالجئا واليوايسف و 
 (.CRRF( وإطار االستجابة الشاملة لالجئا )GCRجئا )اللا
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إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإ ائيتة لتحقيتق النمتو ويساهم العمل املشرتض با الوكاالت أيض ا يف تنذيذ  -11

ستتبل كستت  العتتييف  -االقتصتتادو املستتتدام، خاصتتة علتتى املستتتوى ال التتي، متتن ختتالن "براتتامي  ستتا احلبتتو  يف كينيتتا 
اعيتة ستبل كست  العتييف الزر  -(. وص مم براتامي  ستا احلبتو  يف كينيتا KCEP-CRALملناخ" )تاد االزراعية املقاومة ل

من املزارعا من أصحا  احليا ات الصادة يف املنتاطق لات  185 000لت  الاذائي والدخلاملقاومة للمناخ لتحسا األمن 
( يف البلتتتد متتتن ختتتالن  يتتتادة إاتاجيتتتة ور يتتتة ASALsاإمكااتتتات العاليتتتة واملتوستتتطة ويف املنتتتاطق القاحلتتتة وشتتتبه القاحلتتتة )

 احلبو  والبقون. 
 

ملنتتاخ متتن املزايتتا النستتبية تاتتد استتبل كستت  العتتييف الزراعيتتة املقاومتتة ل -براتتامي  ستتا احلبتتو  يف كينيتتا ويستتتذيد  -12
للوكاالت يف دعم حكومتات كينيتا املذو تة. فهتو رمتع بتا التدعم الذتي التذو تقدمته املنظمتة لتحستا اإاتاجيتة والر يتة 

التتدوة متتع دعتتم الصتتندويل  املتتوارد،الزراعتتة ا افظتتة علتتى  املستتتدامة للمتتزارعا متتن أصتتحا  احليتتا ات الصتتادة متتن ختتالن
الاتقتتان أصتتحا  احليتتا ات الصتتادة إىل الزراعتتة املراتتة القائمتتة علتتى الستتويل. ويشتتتمل ال اتتامي علتتى اظتتام للتنميتتة الزراعيتتة 

ة التتتذين املتتتدخالت. ويتتتوفر ال اتتتامي اافتتتذة ألصتتتحا  احليتتتا ات الصتتتاد  صتتتون علتتتىقستتتيمة إلكرتوايتتتة مبتكتتتر لتستتتهيل احل
ستعدو  لالخنرا  يف املزيد من الزراعة املوجهتة املاستذادوا من برامي املساعدة الاذائية الي يقدمها براامي األغذية العاملي و 

 وو السويل، وبالتاة اقرتاا طريق تدرري وو االعتماد على الذات.
 

ملناخ إىل ما لموعته تاد االزراعية املقاومة لسبل كس  العييف  - سا احلبو  يف كينيا وعموم ا، وصل براامي  -13
متن  8 790و الشتاباتمن  1 366من الذكور البالاا، و 37 055البالاات، ومن اإاا   46 795) امزارع 106 306

متتن اإاتتا   4 246متتن التتذكور البتتالاا و 933متتزارع ) 6 000، تقتتدم أكثتتر متتن 2019و 2016الشتتبا (. وبتتا عتتامي 
(  ن شاركوا يف براامي سبل العييف السابق ل اامي األغذية العاملي بطل  اباتمن الش 822من الشبا  و 67البالاات و

ملناخ من خالن حزمة القسائم تاد اسبل كس  العييف الزراعية املقاومة ل -للحصون على براامي  سا احلبو  يف كينيا 
متتتن التتتذكور  يف املائتتتة 16.4متتتن براتتتامي األغذيتتتة العتتتاملي )متتتن املستتتتذيدين  1 253اإلكرتوايتتتة. ومتتتن بتتتا هتتتؤال ،  كتتتن 

متتن الشتتبا ( متتن تعبئتتة  يف املائتتة 0.5وابات متتن الشتت يف املائتتة 11.4متتن اإاتتا  البالاتتات، و يف املائتتة 71.7البتتالاا، و
تنستتتيق لوتواصتتتل الوكتتتاالت بتتتذن اوهتتتود  اإلكرتوايتتتة.الال متتتة والوصتتتون إىل متتتدخالت القستتتائم  يف املائتتتة 10مستتتااة التتتت 
. وستتتتيقدم تقيتتتتيم مستتتتتمر توصتتتتيات لزيتتتتادة معتتتتدالت التحتتتتايل اتتتتتررا املستتتتتذيدين الستتتتابقا علتتتتى وتتتتو أفضتتتتل عملياتتتتتا

 املدعوما من براامي األغذية العاملي يف ال اامي. 
 

قاعتتتدة بيااتتتات قويتتتة ملختلتتتف التتت امي  اشتتتا ا إريادي تتت دور االوكتتتاالت التتتي توجتتتد مقارهتتتا يف رومتتتا حالي تتتا  ؤدووتتتت -14
والتدخالت لتعزيز أوجه الت  ر وجتن  ا دواجية اوهود با األاشطة الي تدعمها الوكاالت. ومن املتوقع أ  يقدم املشتروع 

ن إىل التجرييب  ولج ا لقاعدة بيااات موحدة كي تنظر فيها و ارة الزراعة والثروة احليوااية ومصايد األمساض. ويهتد  الوصتو 
البيااتتات املوحتتدة يف الوقتتت احلقيقتتي إىل  يتتادة قتتدرة احلكومتتة علتتى رصتتد التتترثد اإ تتائي يف قطتتاع الزراعتتة مبتتا يتماشتتى متتع 

 .2030براامي الركائز األربع الرئيسية وبراامي التحون الزراعي يف البلد مبا يف لل  القضا  على اووع  لون عام 
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ختتالن العتتام املا تتي يف استتتخدام الوقتتت واملتتوارد بكذتتا ة، حيتتا تستتعى الوكتتاالت  بتتذهلاق وتستتاهم اوهتتود التتي  -15
املشتجعة لتعتاو  الوكتاالت التي  ورغتم النتتائيالي توجد مقارها يف رومتا إىل إيصتان رستالة مشترتكة إىل النظترا  احلكتوميا. 
 يلي، متع وجتود جاترايف حمتدود للوكتاالت فضتال  توجد مقارها يف روما مع كينيا، ال تزان هناض  ديات على املستوى التشتا

. وعلتى املتدى الطويتل، يتطلت  وجتود منصتة وتنذيتذه  اتامي مشترتضلتخطتيط العن عدم كذاية القدرات الداخليتة لضتما  
. بتا الوكتاالت التي توجتد مقارهتا يف رومتامشترتض قطترو إطتار عمتل استرتاتيجي أقوى للتعاو  داخل البلتد استتثمارات يف 

  للتت ، ميكتتن استكشتتا  املزيتتد متتن أوجتته التتت  ر ختتالن االستعرا تتات الستتنوية واستعرا تتات منتصتتف املتتدة ويف غضتتو 
 لنطر القطرية اتاصة بكل وكالة.

 
 مجهورية قرغيزستا 

 
يتواصل تعزيز تعاو  الوكاالت الثال  يف مجهورية قدغيزستا  من خالن تنذيذ ال امي املشرتكة وبنا  أوجه التت  ر  -16

 والتكامل ومجع التمويل املشرتض واالتصاالت والشراكات. 
 

، و عت 2018ويف أعقا  املعتكف املشرتض الثاي با منظمة األغذية والزراعة وبراامي األغذية العاملي يف عام  -17
مبا يتماشى مع إطار عمتل األمتم املتحتدة للمستاعدة اإ ائيتة وإطتار ال لتة القطريتة  2019خطة عمل مشرتكة حمدثة لعام 

واتطتتة االستترتاتيجية القطريتتة ل اتتامي األغذيتتة العتتاملي. وتاطتتي خطتتة العمتتل األاشتتطة املشتترتكة يف  األغذيتتة والزراعتتةملنظمتتة 
 لتاذية والتنمية الريذية وتاد املناخ وإدارة خماطر الكوار  واالتصاالت. لاالت األمن الاذائي وا

 
وتشتتارض منظمتتة األغذيتتة والزراعتتة وبراتتامي األغذيتتة العتتاملي يف رئاستتة اجتماعتتات الذريتتق العامتتل يف إطتتار للتت   -18

وعتتتالوة علتتتى للتتت ، تشتتتارض منظمتتتة ( للزراعتتتة والتنميتتتة الريذيتتتة واألمتتتن الاتتتذائي والتاذيتتتة. DPCCتنستتتيق شتتتركا  التنميتتتة )
األغذية والزراعة وبراامي األغذية العاملي وبراتامي األمتم املتحتدة اإ تائي يف رئاستة الذريتق العامتل املعتي بالبيئتة وتاتد املنتاخ 

ن وحتدة وإدارة خماطر الكوار . ويتوىل براامي األغذية العاملي ومنظمة األغذيتة والزراعتة قيتادة لموعتة األمتن الاتذائي  تم
 .تنسيق خماطر الكوار  والتنسيق با القطاعات لضما  األمن الاذائي يف حاالت الطوارئ

 
وقامتتتت منظمتتتة األغذيتتتة والزراعتتتة واليوايستتتف وبراتتتامي األغذيتتتة العتتتاملي ومنظمتتتة الصتتتحة العامليتتتة، بالتشتتتاور متتتع  -19

تنستتيق التعتتاو  متتن أجتتل الشتتركا  يف التنميتتة، بصتتياغة لموعتتة متتن التوصتتيات لتطتتوير "سياستتة األمتتن الاتتذائي والتاذيتتة" 
قدغيزستتا  وااللتزامتات ةطتة التنميتة املستتدامة  حكومتة مجهوريتةت الذعان با الدولة والشركا  الدوليا، مع مراعاة أولويتا

متتتن أهتتتدا  التنميتتتة املستتتتدامة. وقتتتدمت منظمتتتة األغذيتتتة والزراعتتتة واليوايستتتف وبراتتتامي  2، وخاصتتتة اهلتتتد  2030لعتتتام 
، 2019و/حزيرا  (. ويف يوايتت2023-2018األغذيتتة العتتاملي والبنتت  التتدوة التتدعم الذتتي ل اتتامي األمتتن الاتتذائي والتاذيتتة )

 أقرت احلكومة براامي األمن الاذائي والتاذية وق توقيع املرسوم من قبل رئي  الو را .

 
وأدى التعاو  املشرتض يف إطتار اإدارة املستتدامة للاابتات واألرا تي إىل اعتمتاد مذهتوم التنميتة احلرجيتة ومهوريتة  -20

. وتقوم كل من منظمتة األغذيتة والزراعتة وبراتامي األمتم املتحتدة اإ تائي 2040وح  عام  2019قدغيزستا  يف مايو/أيار 
متن "صتندويل بنتا  الستالم" "تقتوم اجملتمعتات باستتعادة التروابط والثقتة  1وبراتامي األغذيتة العتاملي بالتنذيتذ املشترتض للنتيجتة 

التحتيتة اجملتمعيتة واملتوارد الطبيعيتة، وكتذل   ع  احلدود من خالن معاوة االحتياجات / التحديات املرتابطة املرتبطة بالبنية
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اجملتمعيتة." و"بالتعتاو  متع احلكومتة، وافقتت منظمتة  خمتلتف اجملموعتاتمن خالن إاشا  منصات لبنا  الثقة والتعتاو  بتا 
يتتتة متتتدخالت تقن األغذيتتتة والزراعتتتةخطتتتة العمتتل املشتتترتكة، وتقتتتدم منظمتتتة  العتتتاملي علتتتىاألغذيتتة والزراعتتتة وبراتتتامي األغذيتتتة 

إاشتتا  مواقتتع العتتر  التجتترييب بشتتر  التترو بتتالتنقيط، وتو يتتع امليتتاه وقياستتها، وأدوات قيتتا  امليتتاه عتتن بعتتد. ويقتتدم براتتامي 
 لصا  املستذيدين منه.  األغذية والزراعةاألغذية العاملي التدري  العملي على مواقع العر  التجرييب ملنظمة 

 
الدوة للتنمية الزراعيتة وهيئتة األمتم املتحتدة للمترأة وبراتامي األغذيتة  والصندويلوالزراعة وتصدت منظمة األغذية  -21

للتحديات املتعددة األبعاد الي تواجههتا املترأة الريذيتة، استتنادا إىل مزايتا وخت ات هتذه الوكتاالت التي تكمتل  العاملي بنجاا
ا ر  وو  قيق التمكا االقتصادو للمرأة الريذيتة  تدخالت بعضها البعض يف إطار ال اامي املشرتض "تسريع وتدة التقدم

( "JP RWEE ويتوفر ال اتامي املشترتض منصتة للوكتاالت األربتع للجمتع بتا املتوارد .) قيتق هتد  مشترتض متن متن أجتل 
 خالن تبادن ات ات واملمارسات اويدة والدرو  املستذادة.

 
دم ا ر  وو  قيتق التمكتا االقتصتادو للمترأة الريذيتة، يتتم دعتم متا ويف إطار ال اامي املشرتض لتسريع وتدة التق -22

ا )منهم  8 156لموعه  مقاطعتات )أوش وجتالن  5متن أفتراد األستر يف  27 738ن( وارج 1 006امرأة و 7 150مستذيد 
النتتترويي والستتتويد. واستتتتذاد املشتتتاركو  يف املشتتتروع متتتن  الستتتخية حلكتتتوميآبتتتاد وبتتتاتكن واتتتارين وشتتتوو( بذضتتتل املستتتااة 

التتي مشلتتت أاشتتطة  "الاتتذا  مقابتتل التتتدري "تتتدخالت براتتامي األغذيتتة العتتاملي املبتكتترة للمستتاعدة الاذائيتتة، مثتتل طريقتتة 
عيتة التاذويتة.  التدري  مثل  طيط األعمان، والتثقيف بشر  األمتور املاليتة، وتطتوير سلستلة القيمتة، وتنظتيم املشتاريع والتو 

ومعاوتتة الذتتوائض  عتتدات صتتادة لتوليتتد التتدخلمتتن ختتالن جتهيزهتتا مبلموعتتات خمتتتارة كمتتا يتتدعم براتتامي األغذيتتة العتتاملي 
املستتذيدين باملعرفتة واملهتارات يف التقنيتات الزراعيتة األغذيتة والزراعتة الزراعية من أجتل تقليتل خستائر احلصتاد. تتزود منظمتة 

دعم هيئتة األمتم املتحتدة للمترأة لتعزيتز بتاملستتذيدو  أيض تا  حظتيخالت الزراعية )البذور واملعتدات(. و احلديثة املتقدمة واملد
 مستتتوى األستترة املعيشتتية الزراعيتتة علتتىالقيتتادة النستتائية واملشتتاركة السياستتية وكتتذل  منهجيتتات الصتتندويل التتدوة للتنميتتة 

(HHMs( مثتتتل اظتتتتام تعللتتتم العمتتتتل بشتتتتر  القضتتتايا اونستتتتااية )GALS وتعلتتتم األعمتتتتان التجاريتتتتة متتتن أجتتتتل االبتكتتتتار )
(BALI والتتتي تشتتتجع علتتتى التايتتتد علتتتى مستتتتوى األستتترة متتتن ختتتالن إعتتتادة النظتتتر يف األعتتترا  واملواقتتتف والستتتلوكيات ،)

االجتماعيتتة الضتتارة و ستتا العالقتتات بتتا اونستتا داختتل األستترة. وستتلط تقيتتيم حتتديا الضتتو  علتتى مستتااة ال اتتامي 
: القضتا  علتى 1والعديد من أهدا  التنمية املستدامة، مبا يف لل  اهلد   2030خطة التنمية املستدامة لعام املشرتض يف 
: العمتتل الالئتتق و تتو االقتصتتتاد؛ 8اهلتتد  و : املستتاواة بتتا اونستتا؛ 5اهلتتد  و : القضتتا  علتتى اوتتوع؛ 2اهلتتد  و الذقتتر؛ 

 : عقد الشراكات لتحقيق األهدا . 17اهلد  و 
 

وتواصتتل منظمتتة األغذيتتة والزراعتتة وبراتتامي األمتتم املتحتتدة اإ تتائي واليوايستتف وهيئتتة األمتتم املتحتتدة للمتترأة وبراتتامي  -23
األغذية العاملي تنذيذ مشروع "التعاو  ع  احلدود من أجل السالم والتنمية املستدامة" املمون من صتندويل بنتا  الستالم التتابع 

وحيتد التذو يعتز  جهتود ات  وكتاالت خمتلذتة تابعتة لنمتم املتحتدة علتى كتل جاات  متن لنمم املتحدة. وهذا هتو املشتروع ال
 احلدود، حيا تستخدم كل وكالة ميزتا النسبية يف  قيق اتائي للسالم والتنمية املستدامة يف اجملتمعات ع  احلدود. 

 
الوجبتتتات املدرستتتية لتقتتتدمي مشتتتورة وتعمتتتل منظمتتتة األغذيتتتة والزراعتتتة وبراتتتامي األغذيتتتة العتتتاملي يف إطتتتار براتتتامي  -24

للحكومة، مبا يف لل  و ارة التعليم والعلوم وو ارة الزراعة وصناعة األغذيتة و ستينها، متن أجتل مراجعتة وتيستد  متخصصة
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لتحستتا تاذيتتة املتتدار  واالستتتذادة متتن األرا تتي  اويشتتمل للتت  استتتخدام األغذيتتة املنتجتتة حملي تت ال اتتامي. لتتوائحقواعتتد و 
 للزراعة من أجل إفادة املدار .املدرسية 

 
 يتاوبراتامي األغذيتة العتاملي اتت ة والتدعم الذن يوايسف، قدمت منظمة األغذية والزراعة وال2019ويف مايو/أيار  -25

التذو تضتمن اوولتة األختدة متن  املنتتدى التوطي لنمتن الاتذائي والتاذيتة عقدتلو ارة الزراعة وصناعة األغذية و سينها و 
 (. 2023-2018عامة بشر  ال اامي الوطي لنمن الاذائي والتاذية )الشاورات امل
 

صتياغة وإاشتا  اظتام  من أجتلي األغذية العاملي بدعم احلكومة واليوايسف وبراام منظمة األغذية والزراعةوتقوم  -26
ااتظار موافقة احلكومة. وسيحدد اظام الرصد والتقييم خطة الرصتد بفعان للرصد والتقييم ل اامي األمن الاذائي والتاذية، 

ومؤشتتترات أهتتتدا   مقاصتتتدوالتقيتتتيم واألدوات واألستتتالي ، باإ تتتافة إىل  تتتما  التتتروابط بتتتا كيذيتتتة تقتتتدم األاشتتتطة متتتع 
 التنمية املستدامة. 

 
 الو
 

، وقعت منظمة األغذية والزراعة وبراتامي األغذيتة العتاملي متذكرة تذتاهم لتعزيتز التعتاو  يف لتاالت 2016يف عام  -27
منظمة األغذيتة مثل التاذية والزراعة املراعية للتاذية واحلد من خماطر الكوار  وتطوير البنية التحتية اجملتمعية. كما شاركت 

ة األمتتتن الاتتتذائي والتاذيتتتة وعملتتتت بشتتتكل وثيتتتق يف لتتتان التصتتتدو وبراتتتامي األغذيتتتة العتتتاملي يف رئاستتتة لموعتتت والزراعتتتة
. وكجتتتز  متتتن هتتتذا العمتتتل، تتعتتتاو  منظمتتتة األغذيتتتة والزراعتتتة وبراتتتامي األغذيتتتة العتتتاملي علتتتى 2018/2019للذيضتتتااات يف 

تصتتتتميم وتنذيتتتتذ استتتترتاتيجيات االستتتتتجابة للمجموعتتتتة، وعلتتتتى تطتتتتوير أدوات مثتتتتل تقيتتتتيم احتياجتتتتات متتتتا بعتتتتد الكتتتتوار  
(PDNA.مع التزام وتعاو  كبدين من خمتلف الو ارات والوكاالت واإدارات ،) 
 

ويعمتتل الصتتندويل التتدوة للتنميتتة الزراعيتتة وبراتتامي األغذيتتة العتتاملي مع تتا علتتى براتتامي الزراعتتة متتن أجتتل التاذيتتة /  -28
العتتاملي للزراعتتة واألمتتن الاتتذائي ( املمتتون متتن ال اتتامي AFN / SSFSNالتتدعم االستترتاتيجي لنمتتن الاتتذائي والتاذيتتة )

(GAFSP والذو يساعد براامي األغذية العاملي مبوجبه على صياغة خطط تنمية القرى، ويوفر الصندويل الدوة للتنمية )
الزراعيتتة بالتعتتاو  متتتع و ارة الزراعتتة والاابتتتات  ويتتل اتطتتتط التتي أقرتتتتا حكومتتة املقاطعتتتة. ولتتدى منظمتتتة األغذيتتة والزراعتتتة 

املستاعدة  - UTF / LAO / 020 / LAO -ار مع براامي األغذية العاملي والصندويل التدوة للتنميتة الزراعيتة مشروع ج
 الذنية للدعم االسرتاتيجي ملشروع األمن الاذائي والتاذية. 

 
وقام املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة واملدير التنذيذو ل اامي األغذية العاملي واملدير اإقليمتي الذرعتي ملنطقتة  -29

. 2019آستتتيا وا تتتيط اهلتتتادئ يف الصتتتندويل التتتدوة للتنميتتتة الزراعيتتتة بزيتتتارة مجهوريتتتة الو الدميقراطيتتتة الشتتتعبية يف مايو/أيتتتار 
اتارجيتة والزراعتة. كمتا  و يتروارتم بترئي  و را  مجهوريتة الو الدميقراطيتة الشتعبية وكتذل  والتقى  ثلو الوكتاالت ختالن  يت
أستترة يف  21 000( حتتواة AFNد حيتتا يستتتذيد متتن براتتامي الزراعتتة متتن أجتتل التاذيتتة ) اروا املنطقتتة الشتتمالية متتن التتبال

قرية يف أربع مقاطعات مشالية باإ تافة إىل براتامي مدرستي يقتدم وجبتات صتحية لنطذتان ويشتجع اإاتتاج الاتذائي  400
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متن استرتاتيجية احلكومتة الوطنيتة للتاذيتة حت   براتامي الزراعتة متن أجتل التاذيتة براال تا رئيستي ا ألاته يتدعم كتال   يعدّ و ا لي. 
 .اسااة يف احلد من الذقر املدقع وسو  التاذية يف اجملتمعات األكثر فقر   د  امل 2020-2016وخطة العمل  2025عام 
 

إىل مجهوريتتتة الو الدميقراطيتتتة  2019وقتتتام رئتتتي  الصتتتندويل التتتدوة للتنميتتتة الزراعيتتتة بزيتتتارة متابعتتتة يف يوليو/ تتتو   -30
املي واملنستق املقتيم لنمتم املتحتدة ملراقبتة الشعبية. وقد رافقه مدرا  قطريو  من منظمة األغذية والزراعة وبراامي األغذية الع

التكيتف متع تاتد  املرتبطتة بصتلةالتقدم ا ر  يف براامي الزراعة متن أجتل التاذيتة ومناقشتة التحتديات الرئيستية والسياستات 
املنتاخ واألمتتن الاتذائي متتع رئتي  التتو را  واملستؤولا احلكتتوميا. كمتتا أجترى مشتتاورات متع الوكتتاالت التي توجتتد مقارهتتا يف 

 بشر  ال لة املشرتكة للتاذية وتاد املناخ.يف التنمية شركا  اآلخرين الروما و 
 

(، أقتام الصتندويل التدوة FNMLالتاذيتة وروابتط الستويل )ألمتن الاتذائي و من أجل اجنو  الو للويف إطار براامي  -31
للتنمية الزراعية وبراامي األغذية العاملي شتراكة لبنتا  قتدرة اجملتمتع علتى الصتمود متن ختالن إاشتا  أصتون إاتاجيتة وتنميتة ستبل 

اعدة التقنيتتة للمشتتروع العتتييف املستتتدامة. ووافقتتت منظمتتة األغذيتتة والزراعتتة والصتتندويل التتدوة للتنميتتة الزراعيتتة علتتى دعتتم املستت
من الصندويل التدوة للتنميتة الزراعيتة بشتر  الشتراكة يف الترو وتستويق  راعتة أصتحا  احليتا ات الصتادة  االذو ق  ويله مؤخر  

(PICSA وستتتتعز  املستتتاعدة التقنيتتتة االبتكتتتارات للتكيتتتف متتتع املنتتتاخ يف الزراعتتتة يف املرتذعتتتات يف مجهوريتتتة الو الدميقراطيتتتة .)
 الشعبية.

 
وأخد ا، كجز  من اتطة االسرتاتيجية املشرتكة با رابطة أمم جنتو  شتريل آستيا واألمتم املتحتدة إدارة الكتوار   -32

ومنظومتتة األمتتم املتحتتدة يف لتتان احلتتد  يوايستتف، تعمتتل منظمتتة األغذيتتة والزراعتتة ومنظمتتة العمتتل الدوليتتة وال2016-2020
ى تعزيز قدرة الدون األعضا  يف رابطة أمم جنو  شريل آسيا علتى تطتوير من أخطار الكوار  وبراامي األغذية العاملي عل

أاظمة احلماية االجتماعية الواعية باملخاطر واملستتجيبة للصتدمات متن أجتل تعزيتز القتدرة علتى الصتمود. ويهتد  املشتروع 
ة االجتماعيتتة الواعيتتة إىل تعزيتتز قتتدرة التتدون األعضتتا  يف رابطتتة أمتتم جنتتو  شتتريل آستتيا علتتى تصتتميم وتنذيتتذ أاظمتتة احلمايتت

باملخاطر واملستجيبة للصدمات للحد من مواطن الضعف لدى السكا  املعر ا للخطر، وتعزيز قتدرتم علتى االستتجابة 
للصتتدمات والتعتتايف منهتتا، وبالتتتاة تعزيتتز قتتدرة األستتر املعيشتتية علتتى الصتتمود لتخذيتتف آثتتار الصتتدمات و ستتا الترهتت  

 .2019حالة يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية واشر التقرير يف مايو/أيار أل مات أخرى. وقد أجريت دراسة 
 

املشتتاريع التتي تتعتتاو  يف إطارهتتا الوكتتاالت التتثال  تتناستت  متتع الشتتراكات التتي تعتتز  قتتوة كتتل وكالتتة. وعلتتى  إ ّ و  -33
سبيل املثان، عند العمل مع مكت  إحصتا ات الو بشتر  مستح مصتروفات واستتهالض الو، دعتم براتامي األغذيتة العتاملي 

والزراعة على مقيا  املعاااة من ااعتدام األمتن الاتذائي.  إدراج  الج لدرجة استهالض األغذية، بينما ركزت منظمة األغذية
متتتتن  ، تلقتتتتى براتتتتامي األغذيتتتتة العتتتتاملي ومنظمتتتتة األغذيتتتتة والزراعتتتتة  تتتتويال  2018/2019وختتتتالن التصتتتتدو للذيضتتتتااات يف 

غذيتة األالصندويل املركزو ملواجهة الطوارئ، حيا قدم براامي األغذيتة العتاملي مبتالق اقديتة غتد مشتروطة وقتدمت منظمتة 
قستتتائم للمتتتدخالت الزراعيتتتة. ويف إطتتتار مشتتتروع الزراعتتتة متتتن أجتتتل التاذيتتتة، يركتتتز براتتتامي األغذيتتتة العتتتاملي علتتتى  والزراعتتتة

 التخطيط املراعي للتاذية، بينما يعمل الصندويل الدوة للتنمية الزراعية مع و ارة الزراعة والاابات على  ويل املشاريع. 
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 تديات. ويعتمتد  على االختالفات يف كيذية تعاو  الوكاالت الي توجد مقارها يف روما مع احلكومة  تنطووو  -34
كل من الصندويل الدوة للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة على املشاريع، وبالتاة فن  مذكرات التذاهم اتاصة 

التايتدات التشتايلية. و  يعتد للصتندويل وجتود قطترو  حيتا مرواة متن ما جامدة اسبي ا مع اظد حكومي واحد وأقل 
د(. وهتذا ميثتل  تدي ا متن حيتا احلاجتة إىل االعتمتاد علتى متوظذي الصتندويل )هناض استشارو وطتي واحتد داختل التبال

 اتارج. يف دوة للتنمية الزراعية املقيما ال

 
 لبنا 

 
يف لبنتتتا ، تعمتتتل الوكتتتاالت التتتي توجتتتد مقارهتتتا يف رومتتتا حالي تتتا علتتتى مزيتتتد متتتن التعتتتاو  اهليكلتتتي لضتتتما  التتتت  ر  -35

والبد  يف برلتة مشترتكة يف لتاالت القتدرة علتى الصتمود وستبل املعيشتة الزراعيتة لتدعم  واستكمان خ ات الوكاالت املعنية
 األمن الاذائي لالجئا واألسر اللبنااية الضعيذة.

 
املمتون  "متدد"الذو جترت املوافقتة عليته متؤخرا بشتر  صتندويل الوكاالت الثال  بتنذيذ ال اامي املشرتض وستقوم  -36

ئماي للبنا  واألرد ، خالن العاما املقبلا. وسيدعم ال اتامي الالجئتا واجملتمعتات من اال اد األورو  والصندويل االست
 ستتتتا دختتتتل املتتتتزارعا وخلتتتتق فتتتترص العمتتتتل وتعزيتتتتز آليتتتتات احلمايتتتتة االجتماعيتتتتة. املضتتتتيذة يف تعزيتتتتز اإاتاجيتتتتة الزراعيتتتتة و 

تعمل علتتتتى إعتتتتداد قائمتتتتة مشتتتترتكة متتتتن املستتتتتذيدين كرستتتتا  ستتتتوستستتتتتهد  الوكتتتتاالت التتتتثال  اذتتتت  املواقتتتتع اوارافيتتتتة و 
هتذا التعتاو  الرمستي للتدخالت التكميليتة، بنتا   علتى معتايد الضتعف واالستتهدا  املتذتق عليهتا عموم تا. وميكتن أ  يكتو  

 األون املشرتض با الوكاالت الثال  أسا  التعاو  يف املستقبل وتعبئة املوارد لتوسيع اطايل األاشطة الناجحة مع ا.
 

وتتعتتاو  منظمتتة األغذيتتة والزراعتتة والصتتندويل التتدوة للتنميتتة الزراعيتتة وبراتتامي األغذيتتة العتتاملي بشتتكل وثيتتق علتتى  -37
لاابتات، كتا  براتامي األغذيتة إىل ااجملاالت التقنية كجز  من براتامي ستبل العتييف. وبالنستبة  أسا  خمص  يف العديد من

. ويف 2025مليتتو  شتتجرة  لتتون عتتام  40العتتاملي ينستتق متتع منظمتتة األغذيتتة والزراعتتة لتتدعم و ارة الزراعتتة يف  قيتتق هتتد  
املي بشتتتكل مشتتترتض علتتتى تنذيتتتذ مشتتتتروع ، ستتتتعمل منظمتتتة األغذيتتتة والزراعتتتة وبراتتتامي األغذيتتتتة العتتت2020-2019الذتتترتة 

( التتذو ميولتته مرفتتق البيئتتة العامليتتة متتن ختتالن SALMA"التكييتتف التتذكي للمنتتاظر الطبيعيتتة احلرجيتتة يف املنتتاطق اوبليتتة" )
اتذايل يتم و عه حالي ا. وكجز  من مشروع التكييف التذكي للمنتاظر الطبيعيتة احلرجيتة يف املنتاطق اوبليتة، ستيقدم ال اتامي 

الت والتحتتويالت النقديتتة للمشتتاركا، بينمتتا ستتتدعم منظمتتة األغذيتتة والزراعتتة  ديتتد املوقتتع وتقتتدمي التتدعم التقتتي يف الشتتت
متا يتعلتق بتصتميم شتبكات الترو وتنذيتذها، يعمتل ال اتامي بالتنستيق الوثيتق متع  لان الزرع ومراقبة الشركا  املتعتاواا. ويف
( AgriCalأاشرها مشروع تعزيز القدرات التكيذية للمجتمعتات الريذيتة يف لبنتا  )وحدة التنسيق داخل و ارة الزراعة، الي 

 .الذو ميوله الصندويل الدوة للتنمية الزراعية )الزراعة الذكية مناخيا: تعزيز القدرات التكيذية للمجتمعات الريذية يف لبنا (
 

يف العديتد متن املبتادرات املشترتكة لتعبئتة املتوارد،  اوبراتامي األغذيتة العتاملي أيض ت منظمة األغذيتة والزراعتةوشاركت  -38
مثل براامي تنمية القطاعات اإاتاجية، وهو براامي مشرتض و عه براامي األغذيتة العتاملي ومنظمتة العمتل الدوليتة ومنظمتة 

وهيئتتة األمتتم املتحتتدة األغذيتة والزراعتتة وبراتتامي األمتم املتحتتدة اإ تتائي ومنظمتتة األمتم املتحتتدة للتنميتتة الصتتناعية )اليوايتدو( 
لعمتل يف ل. واهلتد  العتام ل اتامي تنميتة القطاعتات اإاتاجيتة هتو دعتم الذترص االقتصتادية وخلتق فترص يوايستفللمرأة وال
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قطاعي التصنيع )األغذية الزراعية( والزراعة مع الرتكيز بشكل خاص على تشايل الشبا  والتمكتا االقتصتادو للمترأة يف 
 الع الوكتاالت بشتكل مشترتض وتذ  اهتمتام املتاوا لتمويتل هتذا ال اتامي املتعتدد الستنوات. واستتناد  املناطق ا رومة. وتتط

إىل هتتذه االستترتاتيجية، ق تتدمت متتذكرة مذاهيميتتة مشتترتكة بتتا منظمتتة األغذيتتة والزراعتتة وبراتتامي األغذيتتة العتتاملي واليوايتتدو 
 لنمن البشرو. ومنظمة العمل الدولية إىل الصندويل االستئماي

 
؛ 2019 - 2015ويستتتاهم تعتتتاو  الوكتتتاالت التتتي توجتتتد يف مقارهتتتا يف رومتتتا يف استتترتاتيجية و ارة الزراعتتتة للذتتترتة  -39

؛ واتطتتتتة االستتتترتاتيجية القطريتتتتة ل اتتتتامي األغذيتتتتة العتتتتاملي، واإطتتتتار (3RPs)وبراتتتتامي القتتتتدرة علتتتتى الصتتتتمود واالستتتتتجابة 
( 2025-2016اعتتتتتتة؛ واإطتتتتتتار االستتتتتترتاتيجي للصتتتتتتندويل التتتتتتدوة للتنميتتتتتتة الزراعيتتتتتتة )االستتتتتترتاتيجي ملنظمتتتتتتة األغذيتتتتتتة والزر 

املمتون متتن اال تتاد  "متتدد"واالسترتاتيجيات والسياستتات الوطنيتة للحمايتتة االجتماعيتة. وتستتاهم الشتراكة يف إطتتار صتندويل 
متن أهتدا  التنميتة املستتدامة، "القضتا  علتى اوتوع،  2األورو  / الصندويل االستئماي يف املقتام األون يف  قيتق اهلتد  

من أهتدا  التنميتة املستتدامة، " قيتق املستاواة  5و قيق األمن الاذائي و سا التاذية وتعزيز الزراعة املستدامة" واهلد  
لتى الذقتر جبميتع من أهدا  التنميتة املستتدامة، "القضتا  ع 1با اونسا و كا مجيع النسا  والذتيات"، وكذل  اهلد  

 أشكاله يف كل مكا ".
 

 وتتمتتتتع كتتتل وكالتتتة متتتن الوكتتتاالت بواليتتتة حمتتتددة وطتتتريل تشتتتايلية حتتتددت متتتن خالهلتتتا اقتتتا  القتتتوة اتاصتتتة  تتتا،  -40
 مبتتتا يف للتتت  بنتتتا  القتتتدرة علتتتى الصتتتمود متتتن أجتتتل األمتتتن الاتتتذائي والتاذيتتتة علتتتى مستتتتويات متعتتتددة. وهتتتذه االختالفتتتات 

متتع مع تتت ماوالطتتتريل عنتتتديف الواليتتات   واجملتمعتتتات واجملموعتتتات الستتتكااية  األفتتتراد واألستتر، تتتتتيح فرص تتتا كبتتدة لتعزيتتتز قتتتدرة اجت 
، مبا يف لل  العمل على التنظم التي يعتمتد عليهتا األمتن الاتذائي. وينتتي على الصمود الي تعاي من ااعدام األمن الاذائي

تتتي الوكتتتاالت علتتتى تعزيتتتز أعمتتتان  بنتتتا  القتتتدرة علتتتى الصتتتمود متتتن ختتتالن تنتتتوع الواليتتتات عتتتن للتتت  فوائتتتد، حيتتتا تعمتتتل   
 واألدوات وبنا  الشراكة. 

 
وتستتتتلزم الشتتتراكة بتتتا عتتتدة منظمتتتات يف إطتتتار مشتتتروع واحتتتد أ  تكتتتو  هلتتتا اذتتت  الديناميكيتتتة أو العالقتتتة متتتع  -41

ملتابعتتتة هتتتذه اجملموعتتتات األختتترى، مثتتتل احلكومتتتة أو املؤسستتتات ا ليتتتة. ولتتتذل ، عّينتتتت كتتتل وكالتتتة جهتتتة تنستتتيق واحتتتدة 
 املبادرات والتركد من التعامل والتواصل مع األطرا  الثالثة بشكل مشرتض.

 
تنسيق  ي إعداد التقارير بتا العديتد متن املنظمتات أمتر ا صتعب ا استبي ا حيتا أ  كتل منظمتة لتديها هيكلهتا  ويعدّ  -42

ارمة متن مقرهتا الرئيستي. ولتذل ، ق االتذتايل اتاص واظام اإباله اتاص  تا وكتذل  املبتادئ التوجيهيتة واملتطلبتات الصت
زمتتام املبتتادرة يف إعتتداد التقتتارير حتتون املشتتروع املرتقتت  بنختتذ ل -منظمتتة األغذيتتة والزراعتتة  -علتتى تذتتويض وكالتتة واحتتدة 

 املمون من اال اد األورو  / الصندويل االستئماي.  "مدد"لصندويل 

 
تلتف املنظمتات. ولتذل ، رت  و تع خطتة عمتل راستخة وعقتد خم لتدىوالقدرة على التنذيذ ليست هي اذستها  -43

اجتماعات تنسيق منتظمة. ويف لبنا ، سو  يتم استخدام ترتيبات التنذيتذ املتعلقتة جبتز  الصتندويل التدوة للتنميتة الزراعيتة 
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توقيتتع اتذتتايل قتتر   (، وقHALEPPيف التمويتتل املشتترتض ملشتتروع اإجتترا ات املنستتقة لإلاتتتاج واملعاوتتة ا ستتنة للماشتتية )
 مع احلكومة اللبنااية. 2019هلذا املشروع يف يوليو/ و  

 
وتطتترا طبيعتتة املشتتاريع أيضتتا بعتتض التحتتديات. وستتوا  كتتا  املشتتروع يستتتهد  البنيتتة التحتيتتة الزراعيتتة أو إعتتادة  -44

تعتتاخ خطتتة العمتتل املشتترتكة التاتتدات املومسيتتة بشتتدة علتتى عمليتتة التنذيتتذ وتضتتيف  تتديات علتتى املشتتروع. و تتتؤثر التحتتريي، 
 ومصذوفة املخاطر هذه التحديات. 

 


