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 المقدمة ونطاق نشاط الوكاالت التي توجد مقارها في روما -أوالً 

 اللمحة العامة والغرض -ألف

أثناء اجتماعات مجلس منظمة  2019طلب األعضااااااااء صالل الفرااااااا  األصير م  عا   -1
األغذية والزراعة والمجلساااي  التنفيذيي  للراااندول الدولي للتنمية الزراعية وبرنامي األغذية 

المساااااال االساااتراتيجية والدروت المساااتفادة العالمي تعزيز اإلبالغ م  أج  "التركيز على 
التعاون  لية المنبثقة عنوالتحديات الناشاااوة والترايرات واانجا ات الملموساااة والمناف  الما

بي  الوكاالت التي توجد مقارها في روما". وتم اقتراح ذلك تحديدًا في مجاالت التعاون التي 
وفي هذا الساااايال،  ."على المسااااتوق القطريتفضااااي "لى "أوجت للتوار والتكام ، ال ساااايما 

نامي  ية الزراعية وبر لدولي للتنم ندول ا عة والراااااا ية والزرا عدت منظمة األغذ ية أ األغذ
العالمي، هذا التقرير المرحلي. ويُبرا التقرير كيفية عم  الوكاالت الثالث مًعا في سااااااياقات 
محددة ويعرض التعاون في أربعة مجاالت اسااااااتراتيجية. عالوة على ذلك، يُسااااااتكم  تحلي  

كمية للتعاون على المستويي  القطري واإلقليمي، ومعلومات  العم  بدراسات حالة، وتقديرات
التعاون على المسااااااتول العالمي وع  المجاالت الموا اااااايعية، واالشااااااترا  في توفير  ع 

 الخدمات المؤسسية. 

، مما أثر على 19-أامة غير مساااااابوقة جراء تفشااااااي جائحة كوفيد 2020وشااااااهد عا   -2
الرميم وأدل "لى ايادة الفقر وعد  المساواة على نطال عالمي  المجتمعات واالقترادات في

الوقت نفست األولويات البرامجية والتشغيلية للتعاون بي  الوكاالت التي توجد و"لى تحوي  في 
مقارها في روما. وكان مئات الماليي  م  األشخاص يعانون بالفع  م  الجوع وسوء التغذية 
خذ "جراءات  ما لم تُت ية  عالم ية  غذائ لة طواري  حا ب  تفشااااااي الفيروك، ويمك  أن تظهر  ق

ء على األهمية الملحة للتعاون بي  الوكاالت الثالث والذي يغطي فورية. وتسلط األامة الضو
طيفًا م  األعمال التي تشااام  االساااتجابة لحاالت الطواري والرااادمات واألنشاااطة اإلنساااانية 
واإلنمائية. وتساااااتجيب الوكاالت الثالث معًا لضااااارورة حتمية مزدوجة تتمث  في االساااااتجابة 

عدة الحكومات والسااااكان في الوقت نفساااات على بناء العاجلة الحتياجات األم  الغذائي ومسااااا
 قدرتهم على الرمود وتهيئ لهم مستقبالً أفض .

وفي هذا السيال، تواص  الوكاالت التي توجد مقارها في روما تعزيز جهودها التعاونية  -3
لتحوي  النُظم الغذائية. وتُدر  الوكاالت الثالث  رورة األصذ بنهي شام  ومنهجي، على أن 
يكون ذلك مرااحوبًا بتكوي  شااراكات مع العديد م  أصااحال المراالحة، و"جراء اسااتثمارات 

معالجة األساااااابال الجذرية للجوع وسااااااوء التغذية. ويجمع بي  الوكاالت ابتكارية، م  أج  
م  أهدا  التنمية المسااتدامة، وينرااب  2الثالث التزا  مشااتر  وترااميم على تحقيق الهد  

( التعاون على 2( التعاون على المستول العالمي؛ )1أربع ركائز رئيسية: ) التعاون بينها على
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ية؛ )3المسااااااتويي  القطري واإلقليمي؛ ) عاون على مسااااااتول المجاالت الموا اااااايع ( 4( الت
  1االشترا  في توفير الخدمات المؤسسية.

 وفي ما يلي الواليات المتكاملة للوكاالت الثالث التي توجد مقارها في روما:  -4

توف ِّر منظمة األغذية والزراعة البيانات والتحليالت، وكذلك السااياسااات المسااتندة  (أ)
ناء الشااااااراكات على أسااااااااك "لى األدلة والمشااااااورة الفن ية، وتدعم الحوار وب

االحتياجات القطرية؛ وتجري مجموعة واسااااااعة م  أنشااااااطة دعم االسااااااتثمار؛ 
وصياغة المعاهدات والمعايير والركو  المعيارية م  صالل أجهزتها الحكومية 

 الدولية. 

الرااااااندول الدولي للتنمية الزراعية هو وكالة متخراااااارااااااة م  وكاالت األمم  (ل)
والمؤسااااسااااة المالية الدولية الوحيدة بي  الوكاالت التي توجد مقارها في المتحدة 

روما. ويوف ِّر أدوات اساااااتثمارية للحكومات وساااااائر شاااااركاء التنمية في شاااااك  
نح مخراارااة لزراعة الحيااات الرااغيرة، وتحقيق تحول شااام  في  قروض ومِّ

البلدان على  المناطق الريفية. كما أنت يقد  المشااورة السااياساااتية م  أج  مساااعدة
 الحد م  الفقر الريفي.

سااااة إلنقاذ األرواح وتغيير حياة  (ج) رنامي األغذية العالمي هو منظمة "نسااااانية مكر 
الناك، وتقديم المسااااااااعدة الغذائية في حاالت الطواري، والعم  مع المجتمعات 
المحلية لتحسااي  التغذية وبناء القدرة على الراامود. وترك ز جهود البرنامي على 

عدة واإلغاثة و"عادة التأهي  في حاالت الطواري، والمسااااااعدة اإلنمائية، المساااااا
ا صدمات للمجتمع  والعمليات الخاصاااااااة. ويقد  برنامي األغذية العالمي أيضاااااااً
اإلنساااااااني بكاملت، بما في ذلك النق  الجوي للمسااااااافري  ع  طريق دائرة األمم 

 المتحدة لخدمات النق  الجوي للمساعدة اإلنسانية. 

اون الوكاالت الثالث جميًعا في ساااااايال تنفيذ "صااااااالح األمم المتحدة. ويعني ذلك وتتع -5
تعاونها الوثيق عبر أفرقة األمم المتحدة القطرية تحت قيادة المنسااااق المقيم لضاااامان تحسااااي  

عقاد األم  المتحادة على النحو الاذي يادعو "ليات  2030خطاة عاا  المواءماة القطرياة وتحقيق 
  للعمال.

ت الثالث بالحاجة "لى االسااااااتفادة م  جوانب تكاملها أكثر م  مواط  الوكاال وتعتر  -6
التشاااابت بينها، مع مراعاة المجاالت التي تضااايف فيها النُهي التعاونية والجهود الجماعية قيمة 

، والمجاااالت التي تُبرر فيهااا فوائااد التعاااون 2030"لى الجهود الوطنيااة في تحقيق صطااة عااا  
طة بالعم  المشااااااتر . ويُشااااااك  التعاون وساااااايلة لتحقيق غاية دون تكاليف المعامالت المرتب

 يكون غاية في حد ذاتت.  أن

 الهيك  -باء 

بناء على طلب األعضاااااء، حولت الوكاالت التي توجد مقارها في روما نطاقها ونهجها  -7
بدعم م   -بعده. وأطلقت جهات االتراااااااال في الوكاالت الثالث  وما 2020نحو تقرير عا  

اسااتقراااءات على المسااتويات القطرية  - 2مختبر األمم المتحدة للمعار  والتغيير المؤسااسااي
م  أصاااحال المرااالحة الرئيسااايي ،  40واإلقليمية والمؤساااساااية، وأجرت مقابالت مع حوالي 

لمشتر  للتعاون بي  الوكاالت التي توجد مقارها التقييم اوتشاورت مع فريق اإلدارة م  أج  

                                                      
 2018تحدد الركائز األربع في مذكرة التفاهم للوكاالت التي توجد مقارها في روما، التي تم التوقيع عليها في عا    1

والتي التزمت فيها هذه الوكاالت بالعم  على تحقيق نتائي مشتركة باالستناد "لى ميزاتها المقارنة وأوجت التوار في ما 
 ا م  االلتزامات الرسمية العديدة المتخذة للعم  الجماعي والتعاوني.بينها. وتعد مذكرة التفاهم هذه واحدً 

يشك  مختبر األمم المتحدة للمعار  والتغيير المؤسسي جزًءا م  معار  القيادة واإلدارة التابع لكلية موظفي   2
 منظومة األمم المتحدة الذي أنشئ لتعزيز ثقافة التغيير واالبتكار على نطال منظومة األمم المتحدة.
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ا مكتبيًا للتقارير ودراساااات الحالة. وكان الهد  م  ذلك جمع  3في روما وأجرت اساااتعرا اااً
بيانات كمية وبيانات ع  الترورات بطريقة منهجية، و"نشاء مجموعة م  البيانات األساسية 

 . 4ستقب إلثبات ما يتحقق م  تغييرات م  سنة "لى أصرل في الم

ولذلك يركز هذا التقرير على المكونات االسااااتراتيجية للتعاون بي  الوكاالت التي توجد  -8
، مع تسليط الضوء 2020"لى يونيو/حزيران  2019مقارها في روما في الفترة م  يوليو/تموا 

وهو المسااااتويي  القطري والعالمي.  على اإلنجااات والتحديات التي أثرت على التعاون على
من ذلااا التعل   وصاااااا  شااااااااامااال أو تقيي  لتعمااال التي أبجرياا   ول ناا  ي كااد باادالً ليس 

 االستراتيجي استرشاًدا بالبيانات االستقصااية والمعلومات الم سسية والمشاورات.

لمحة عامة ع  مبادي التعاون، ويلخص أنشااطة الوكاالت على  الفصااال األولويتضاام   -9
حة عامة مو ااوعية ع  أنشااطة التعاون على لم الفصااال الثانيالمسااتول الوظيفي. ويعرض 

المسااااتويي  القطري واإلقليمي. ويبرا  المسااااتويي  العالمي والمؤسااااسااااي، وحالة العم  على
الدروك المستفادة م  التعاون، بما يشم  عوام  التمكي  الحاسمة والتحديات، الفصال الثالث 

الحوار البناء مع األعضااء  مسااًرا للتعاون في المساتقب  بغرض تحفيز الفصاال الراب ويقترح 
 حول األولويات االستراتيجية.

 محتول ونطال نشاط الوكاالت التي توجد مقارها في روما والتعاون بينها -جيم 

يمضااااي التعاون بي  الوكاالت التي توجد مقارها في روما على المسااااتويات التنظيمية،  -10
  ركائز التعاون المبي نة في وفي طرل البرمجة والسااااااياقات الجغرافية. ويسااااااتفيد التقرير م

فاهم لعا   . وم  المهم اإلشاااااااارة "لى أن فرص التعاون بي  الوكاالت الثالث 2018مذكرة الت
 يجب أن تستند "لى المبادي واألهدا  التالية:

 الشراكات جزء ال يتجزأ م  واليات الوكاالت الثالث؛ (أ)

التوار والفعالية الشااااااراكة ليس غاية في حد ذاتها، ب  وساااااايلة لتحقيق مزيد م   (ل)
 والكفاءة؛

 نهي استباقي "ااء التعلم م  الخبرات المكتسبة في الشراكات؛باألصذ  (ج)

 يتم التعاون في سيال االتسال على نطال منظومة األمم المتحدة؛ (د)

 التعاون مدفوع بالعمليات على المستول القطري. (ه)

وفي هذا الراااااادد، يرتبط التعاون على المسااااااتول القطري ارتباًطا كبيًرا بالحضااااااور  -11
الحضاااور المشاااتر  على المساااتول القطري واساااع النطال،  الجغرافي للوكاالت الثالث. و"ن
المسااااااتول القطري في مجملت  . ويرتبط التعاون الثالثي على1على النحو المبي   في الشااااااك  

لدولي للتنم ندول ا ما مجموعت بحضااااااور الراااااا لك  لذي يمت ًبا قطرًيا.  44ية الزراعية ا مكت
تالي عالمي ومنظمة األغذية  وبال ية ال نائي مرهون بحضااااااور برنامي األغذ عاون الث فإن الت

بلدًا. وتشاااير التقارير الراااادرة ع  المكاتب  84والزراعة اللذي  يشاااتركان معًا في برامي في 
البلدان التي تتميز  في المائة م  90في حوالي  القطرية في الميدان "لى درجة ما م  التعاون

ولك  التداص  على المساااتول بوجود اثنتي  أو أكثر م  الوكاالت التي توجد مقارها في روما. 
  القطري قد ال يبي   الحضور المشتر  الفعلي م  حيث المواقع القطرية الفرعية.

                                                      
 .2021هاء منت بحلول ديسمبر/كانون األول وم  المتوقع االنت 2020بدأ التقييم المشتر  في سبتمبر/أيلول   3
ترد في الملحق ألف لمحة عامة ع  منهجية البحث واالستقراء. ويتضم  الملحق باء معلومات تكميلية ع  البيانات   4

 على مستول المقار، ويتضم  الملحق جيم بيانات " افية وداعمة مرتبطة بالتعاون على المستول القطري.
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مقارها في روما بحسب حضور : النطال الجغرافي لنشاط الوكاالت التي توجد 1الشك   
 الوكالة

 

 

ا  2ويشااااير الشااااك   -12 "لى نطال التموي  وحجمت التقريبي على المسااااتول القطري )قياسااااً
بحوافظ البرامي( وهو ما يظهر أنت باإل ااافة "لى الفوارل في الحضااور الجغرافي المبي نة في 

، تملك الوكاالت الثالث نماذج عم  وطرل مختلفة لتعبئة أصولها األساسية. ويختلف 1الشك  
ظ بي  وكااالااة وأصرل، حيااث تتواجااد منظمااة األغااذيااة حجم الحوافظ القطريااة بشااااااكاا  ملحو

بلدًا لالسااااااتفادة م  القدرات الحكومية مع وجود اصتالفات كبيرة على  146والزراعة مثالً في 
صاااااعيد الموظفي  في ك  بلد، بينما يرك ز برنامي األغذية العالمي على مجموعة أصاااااغر م  

ناحية  عدد أكبر م  الموظفي . وم   لدان مع وجود  يد الب ظة  93أصرل، يسااااااتف حاف لدًا م   ب
قروض الرااااااندول الدولي للتنمية الزراعية رغم تواجد هذا األصير في أق  م  نرااااااف هذه 

 البلدان.

 

 عدد وكاالت األم  المتحدة التي توجد مقارها في روما

الخريطة م  "عداد فريق الجغرافيا المكانية التابع 
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 2019: ملخص األنشطة القطرية في عا  2الشك  

عدد البلدان التي يوجد فيها  الوكالة

 حضور للموظفين

 حافظة البرامج القطرية

 (األمري يةمليارات الدوالرات )

 1.5 146 5منظمة األغذية والزراعة

الصندوق الدولي للتنمية 

 6الزراعية

44 1.4 

 87.5 790 برنامج األغذية العالمي

 

د أنواع التعاون الممكنة.  -13 ك  هذه االصتالفات في نماذج العم  عامالً مهًما يحد ِّ وتُشاااااا
حدود الواليات التكاملية للوكاالت الثالث فإن ك  والية ليساات منفراالة  4وبينما ترساام الفقرة 

قد ِّ   بك بي  عم  الوكاالت الثالث. ويُ ًما ع  األصرل. ومع مرور الوقت، ااداد التشاااااااا ما ت
تفسااااايًرا مفاهيميًا يمث  أنشاااااطة البرمجة ومختلف طرقها  3( في الشاااااك  Vennمخطط "ف " )

سية المرتبطة بك  وكالة، ب شار "ليت على الرئي ينما يرسم نطال الحيز المشر  الذي غالبًا ما ي
 أنت همزة الوص  بي  التعاون اإلنمائي الطوي  األج  والمساعدة اإلنسانية. 

 هاأو طرق : لمحة عامة ع  أنشطة البرمجة الرئيسية3الشك  

وفااااي حااااياااا  أن  -14
التعاون في مسائ  األغذية 
والزراعة يبدو في ظاهره 

ووا ًحا بذاتت فإن طبيعيًا 
ك  وكالة تضااايف قدراتها 
المميزة وعالقااااتهاااا التي 
تحااادياااد  في  تؤدي دوًرا 
ا.  فرص وقيود العماا  معااً
وسااااااايجري بحاااث هاااذه 
القضااايا بمزيد م  التعمق 

 الفرول التالية. في

  

                                                      
مليار دوالر أمريكي م  القروض والمنح المقدمة م   5.7ذية والزراعة في تعبئة ما مجموعت ساهمت منظمة األغ  5

جانب المؤسسات المالية الدولية، وم  المشاريع القطرية للرندول األصضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية )وجاء مبلغ 
لة مليار دوالر أمريكي م  الدعم الذي تقدمت  5.7مليار دوالر م  أص   1.3 منظمة األغذية والزراعة للمشاريع الممو 

 م  الرندول الدولي للتنمية الزراعية(.
 ا.بلدً  93بلداً، "ال أن حافظة برامجت تغطي  44يملك الرندول الدولي للتنمية الزراعية موظفي  في   6
 يشم  المكاتب القطرية واإلقليمية ومكاتب االترال لبرنامي األغذية العالمي، فضالً ع  مراكز االمتياا التابعة لها.  7
 .2019ميزانية الحافظة القطرية المبل غ عنها في التقرير السنوي لبرنامي األغذية العالمي لعا    8

منظمة األغذية 
والزراعة

و ع المعايير، 
واألدوات المعيارية، 
والمساعدة التقنية، 

والسياسات

"نقاذ األرواح، وتغيير
حياة الناك

برنامج األغذية العالمي

الصندوق الدولي 
للتنمية الزراعية
االستثمارات، 

والسياسات، والمعرفة
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أبر  مالمح التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما في  -اانيًا 
 مستوق الركااز األرب  على 2020-2019الفترة 

 مقدمة -دال 

لمحة موجزة ع  التعاون على مستول الركائز األربع للتعاون. وفي  الفصال الثانييقد ِّ   -15
هذا الفراااااا ، ينرااااااب تركيز اإلبالغ على رصااااااد الديناميكيات المتغيرة للتعاون وكذلك صط 

ويهد  الساانوات المقبلة. األساااك لبيانات التعاون التي يمك  تجميعها ورصاادها ومقارنتها في 
ذلك عموًما "لى اإلبالغ ع  المؤشرات القابلة للقياك التي يمكنها "ثراء التخطيط االستراتيجي. 
، وال تعكس هذه المؤشارات النطال الكام  لننشاطة المضاطلع بها في مجال تطوير الساياساات

 وتبادل المعرفة، والدعوة.

مقارها في روما و"ثبات عمق التعاون وسااااااعيًا "لى ترااااااور عم  الوكاالت التي توجد  -16
( 1)وتشم  دراسات الحالة ما يلي: أربع دراسات حالة موجزة.  6و 5 القسمانبينها، يعرض 

( بناء القدرة 3)الجنسي  وتمكي  المرأة؛  عزيز المساواة بي ت( 2)؛ 19-االستجابة لجائحة كوفيد
القطرية المشااتركة للوكاالت  ( االسااتراتيجيات والخطط4)على الراامود في منطقة الساااح ؛ 

 التي توجد مقارها في روما.

 لمحة عامة ع  أنشطة التعاون على مستول المقر -هاء 

في "طار التعاون الموا اااايعي، تعم  الوكاالت الثالث برااااورة متزايدة في ساااابع م   -17
ك  )الش ع  مستويات تعاون كبيرة أو أكبر كثيًرا تفيداإلحدل عشرة التي  الموا يعية الفئات

وعلى الرغم م  بعض الراااعوبات في قياك المدل الكام  للتعاون، تشاااير التقديرات "لى (. 4
مليون دوالر أمريكي م  أنشاااطة  200تشااام  حوالي  4أن المجاالت الموا ااايعية في الشاااك  

 البرمجة على المستويي  اإلقليمي والقطري. 
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 : ملخص ألبرا مالمح التعاون في المجاالت الموا يعية4الشك  

 مجال التعاون ووص  المالمح البار ة

محور 

تركيز 

أهداف 

التنمية 

 سنة البدء المستدامة

التغييرات عن 

السنوات 

 السابقة

العدد 

التقدير

ي 

 للبلدان

قيمة المشاري  

المشتركة 

بالدوالر 

 األمري ي

في . دمي األم  الغذائي والزراعة في المناقشات الدائرة حول تغيُّر المناخ في مؤتمر األطرا  تغيُّر المناخ

 األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ واستراتيجية مرفق البيئة العالمية والدعم القطري اتفاقية

1،2 ، 6، 

12، 13 
 مليون 7.2 10-5 نفس المستول 2015

بشأن األم   لنمم المتحدة "صدار بيان السياسات المشتر  الموجز لنمي  العا االستجابة لجااحة كوفيد. 

 الغذائي والتغذية والبيان الرادر في اجتماع واراء الزراعة لمجموعة العشري 
1،  2 2020 

أكثر بدرجة 

 كبيرة

ال 

 ينطبق
 ال ينطبق

المشتركة الادياد تفشي الجراد الرحراوي، والظواهر الجوية المتطرفة، االستجابة حاالت الطوارئ. 

 2  ،1 واإلنذار المبكر، وجلسات اإلحاطة اإلعالمية لمجلس األم  التابع لنمم المتحدة

العقد األول 

م  القرن 

 الما ي

 امليونً  50 30- 20 أكثر

الرندول الدولي للتنمية  وانضما قيادة المجموعة ودعم صطة االستجابة اإلنسانية.  مجموعة األمن الغذااي.

 2020الزراعية "لى المجموعة العالمية المعنية باألم  الغذائي في عا  
 ال ينطبق 33 أكثر 2010 2

"لى تحول في  بشأن النُهي المفضية البرنامجي  المشتركي المبادرات المتخذة في  المنظور الجنساني.

 في الريفنحو التمكي  االقترادي للمرأة  ، وتسريع التقد المنظور الجنساني
 امليونً  30-25 10-5 نفس المستول 2014 5  ،2

  والقطري العالمي المستويي التغذية على  تنسيقلتعزيز “ هيئة األمم المتحدة للتغذية” تكوي التغذية. 
 أكثر 2018 2

 أكثر م 

60 
 ال ينطبق

. برامي الرمود ذات األولوية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والنيجر، القدرة على الصمود

 والرومال؛ ودعم صطة عم  الوكاالت التي توجد مقارها في روما بشأن منطقة الساح 
1،  2 2017 

 نفس المستول
 مليون 100<  20-30

 الخبرة الفنية واالستثمار في األغذية والزراعة، وبناء القدرات في مجال التموي  الريفي التنمية الريفية.
1،  2 2005 

 نفس المستول
 امليونً  23 20-30

تحسي  التغذية واألم  الغذائي لنطفال في س  المدرسة، بما يشم  "حداث تحول في  التغذية المدرسية.

 19-األداء في سيال جائحة كوفيد
 أكثر 2010 2  ،1

أكثر م  

10 
 مليون 1

للتعاون بي  بلدان الجنول  مشتركة "طالل أول مبادرة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالاي.

المدعم في جمهورية الكونغو( و"عداد دلي  الوكاالت التي توجد مقارها في  الكسافا والتعاون الثالثي )دقيق

 روما لرصد وتقييم التعاون بي  بلدان الجنول والتعاون الثالثي

 مليون 0.5 1 أكثر 2017 17
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 مجال التعاون ووص  المالمح البار ة

محور 

تركيز 

أهداف 

التنمية 

 سنة البدء المستدامة

التغييرات عن 

السنوات 

 السابقة

العدد 

التقدير

ي 

 للبلدان

قيمة المشاري  

المشتركة 

بالدوالر 

 األمري ي

. مبادرات عالمية في "طار شبكة النهوض بالشبال المشتركة بي  وكاالت األمم المتحدة، والتعاون الشباب

 تدريب شبال الريف على ريادة األعمالفي 
 مليون 1.8 4- 1 أكثر اتُحدَّد الحقً  8
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(، للوكاالت التي توجد مقارها في روما تاريخ عريق م  5وفي سااايال المحاف  العالمية )الشاااك   -18
حالة األم  الغذائي والتغذية في العالم، التعاون، بما في ذلك التعاون في و اااااع التقرير الرئيساااااي ع  

وكذلك االسااااتجابة لحاالت الطواري، حيث بدأ التعاون منذ نحو ثالثة عقود. وتعاونت الوكاالت الثالث 
الدعوة والبرمجة لالسااتجابة لجائحة  ت أصرل، ال ساايما الجهود المشااتركة فيمنذ عهد أقرل في مجاال

 . 2021، وكذلك االستعدادات لمؤتمر القمة بشأن النُظم الغذائية في عا  -19كوفيد

 : ملخص ألبرا مالمح التعاون في المحاف  العالمية5الشك  

 ووص  المالمح البار ةمجال التعاون. 

تركيز أهداف 

التنمية 

 سنة البدء المستدامة

التغييرات عن 

السنوات 

 السابقة

قيمة المشاري  

المشتركة 

 بالدوالر األمري ي

الدعم التقني والمالي الذي  لجنة األمن الغذااي العالمي.

يشم  المساهمات التقنية في الخطوط التوجيهية الطوعية 

للجنة األم  الغذائي العالمي، بما في ذلك بشأن النظم 

الغذائية والتغذية، وتوصيات السياسات بشأن اإليكولوجيا 

 الزراعية واالبتكارات األصرل

 نفس المستول  2010 2، 1

دوالر  675 000

أمريكي 

)نقدًا/عينيًا( سنويًا 

 م  ك  وكالة

مذكرة المجلس الرقمي الدولي لتغذية والزراعة. 

مفاهيمية إلقامة منتدل شام  يسدي المشورة "لى 

الحكومات والجهات الفاعلة األصرل للمساعدة على 

 تسخير فرص التحول الرقمي

 ال ينطبق نفس المستول  2020 2، 1

تقرير رئيسي حالة األمن الغذااي والتغذية في العال . 

يقد ِّ  توقعات تؤكد أن العالم ال يمضي في المسار الرحيح 

 2030نحو تحقيق القضاء التا  على الجوع بحلول عا  

 19-وأن الحالة تزداد تدهوًرا بسبب آثار جائحة كوفيد

 ال ينطبق نفس المستول 1999 2، 1

يركز على  الرفي  المستوق.المنتدق السياسي 

" ومكرك ألثر جائحة كوفيد، اإلجراءات المعجلة"

وكذلك األحداث الجانبية المتعلقة بإطالل تقرير حالة 

م   2األم  الغذائي والتغذية في العالم، وتحقيق الهد  

 أهدا  التنمية المستدامة 

 ال ينطبق نفس المستول  2013 2، 1

تقو  األمانة بإعداد  األسرية.عقد األم  المتحدة للزراعة 

منتجات عالمية لتقديم الدعم التقني "لى عقد األمم المتحدة 

للزراعية األسرية على المستول اإلقليمي/الوطني، بما 

 صطة عم  وطنية 100يشم  صطة لو ع 

 ال ينطبق أكثر  2019 2، 1

دعم مبعوث  م تمر القمة العالمي بشرن النبظ  الغذااية.

األمم المتحدة، وأمانة مؤتمر قمة النُظم الغذائية، والوكالة 

 5م  بي   3الرئيسية التابعة لنمم المتحدة في ما يخص 

 مسارات عم  

1 ،2 ،8 ،12 ،13 2019  
أكثر بدرجة 

 كبيرة
 ال ينطبق

أطلقها الشب ة العالمية لم افحة األ مات الغذااية. 

األغذية والزراعة، وبرنامي االتحاد األوروبي، ومنظمة 

األغذية العالمي، لمعالجة األامات الممتدة والكوارث 

المتكررة، وللحد م  مواط  الهشاشة، و"دارة المخاطر، 

م  صالل سد الفجوة بي  الشركاء في التنمية والعم  

 اإلنساني. التقرير العالمي السنوي حول األامات الغذائية

1 ،2 2016 
أكثر بدرجة 

 كبيرة
 ال ينطبق
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 19-راسة حالة: االستجابة لجااحة كوفيدد -19

 باألولويات االستراتيجية وربطهاتحديد المش لة  -فجوة المعالجة 

د األم  الغذائي والتغذية لماليي  األشخاص. وأدت  19-تُمث  جائحة كوفيد أامة صحية و"نسانية تُهد ِّ
الجائحة "لى تعطي  ساااالسااا  اإلمداد، وتساااببت في حاالت نقص، ورفعت األساااعار، وقد تول د حالة 

وأي أولوية  م  أهدا  التنمية المسااااااتدامة 2الهد  طواري غذائية عالمية. والساااااابي  "لى معالجة 
هو مضاااااااافرة القول على  2021-2020اسااااااتراتيجية للوكاالت التي توجد مقارها في روما للفترة 
-الخطة اإلنسااانية العالمية لمواجهة كوفيدمسااتول الوكاالت الثالث لمعالجة القضااايا المطروحة في 

 م  صالل استجابة منسقة للجائحة. 19

 كي ؟ -النهج 

تحت   الوكاالت التي توجد مقارها في روما، بفضااااااا  والياتها وأعمالها التكاملية في مجال األم  
كومات في االستجابة للتأثيرات السلبية االجتماعية الغذائي والتغذية، مكانة فريدة تمك نها م  دعم الح

على النظم الغذائية. وأمساااكت الوكاالت الثالث معًا بزما  صاااياغة  19-واالقتراااادية لجائحة كوفيد
 . األم  الغذائي والتغذية على 19-سياساتي لنمي  العا  بشأن أثر جائحة كوفيدالموجز ال

وتنفيذها على  19-ويتم تنسااااايق اساااااتجابة الوكاالت التي توجد مقارها في روما ألامة جائحة كوفيد
جميع المسااااتويات األربعة المبيَّنة في مذكرة التفاهم )المسااااتويات العالمية والمؤسااااسااااية واإلقليمية 

( 2( البرمجة والتخطيط على المسااااااتول القطري؛ )1طرية(، وتركز على أربع ركائز، هي: )والق
 ( استمرارية العم . 4( الدعوة وتبادل المعلومات؛ )3الدعم السياساتي والتحليلي؛ )

 تحقيق ماذا؟ -النتااج 

على غذاء  تشاام  األمثلة على النتائي الملموسااة نشاار مذكرة توجيهية للتخفيف م  تأثيرات الجائحة
بي  منظمة األغذية والزراعة وبرنامي األغذية العالمي  االتالميذ وتغذيتهم، وهي تمث  جهدًا مشتركً 

، و"نشاااااااء مرفق البيانات العالمي في "طار الشاااااابكة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيساااااايف(
الغذائي وتحليلها في األامات العالمية لمكافحة األامات الغذائية م  أج  جمع البيانات ع  األم  

الغذائية والسااااااياقات المعر  ااااااة للخطر وم  أج  توجيت التخطيط والبرمجة المسااااااتندة "لى األدلة 
 االستباقي. والعم 

لنثر مع الشركاء ساهمت  توفي مجال الدعم السياساتي والتحليلي، أجرت الوكاالت الثالث تقييما
تراااااادية. وم  بي  البلدان األحد عشااااار المشااااامولة في و اااااع صطط االساااااتجابة االجتماعية واالق

في  91بالتقييمات، شااااااااركت منظمة األغذية والزراعة والرااااااندول الدولي للتنمية الزراعية في 
مت "سااااااهامات مهمة  64المائة، وشااااااار  برنامي األغذية العالمي في  في المائة م  التقييمات. وقد ِّ

يد ي  جائحة كوف عالم، كجزء م  تقر 19-أصرل بشاااااااأن تحل غذائي والتغذية في ال لة األم  ال ير حا
مليون  132و 83وأشاااارت في تقديراتها "لى اادياد عدد األشاااخاص ناقراااي التغذية بما يتراوح بي  

 شخص. 

وم  األنشاااطة الجديرة بالمالحظة في "طار مبادرات الدعوة، العم  مع أمانة جماعة شااارل أفريقيا 
ج  مؤسسات األعمال الرغرل والرغيرة والمتوسطة لو ع استراتيجية للنهوض والرمود م  أ

 . 19-في قطاع األغذية الزراعية في شرل أفريقيا في مرحلة ما بعد كوفيد

 التحديات وعوامال التم ين والدروت المستفادة

نظًرا لالرتفاع المتواصاااااا  في حاالت اإلصااااااابة وحاالت اإلغالل المختلفة في جميع أنحاء العالم، 
ر م  األنشاااطة التعاونية التي تضاااطلع بها الوكاالت الثالث كما كان متوقعًا م  اساااتمرار كثي رتعذ

https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf
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قب . وفي حي  أن القيود المادية تُشاااك  عائقًا أما  األنشاااطة التي كانت مقررة فإن الحاجة "لى "عادة 
ا على رأك أولويات المكات ب هيكلة البرامي والمشاااريع وتكييفها اسااتجابةً للساايال الحالي باتت أيضااً

القطرياة. غير أن الجااائحااة شااااااكلاات قوة دافعااة جاديادة لمبااادرات الوكااالت الثالث. واتُخااذت هاذه 
 المبادرات في "طار م  التعاون الوثيق بي  األفرقة على األرض داص  هذا السيال الجديد. 

 لمزيد م  المعلومات، يرجى الرجوع "لى الملحق باء. 

 

 الجنسين وتم ين المرأةدراسة حالة: تعزيز المساواة بين  -20

 تحديد المش لة وربطها باألولويات االستراتيجية -معالجة الفجوة 

تُشك  المساواة بي  الجنسي  حقًا أساسيًا م  حقول اإلنسان وتُسهم بدور محوري في تحسي  األم  
. وينطبق ذلك برااافة صاصاااة على المجتمعات المحلية الريفية الفقيرة التي تُشاااك  الغذائي والتغذوي

في المائة م  العمالة الزراعية  43فيها النساء نسبة كبيرة م  القوة العاملة التي تستأثر بما متوسطت 
خدمات  ية المهارات وال بت أن حرااااااول المرأة على التعليم وتنم لة تث مة أد عالم. وث طال ال على ن

دصالت اإلنتاجية وفرص العم  على قد  المسااااواة مع الرج  يمنحها قدًرا أكبر م  الحماية م  والم
 التمييز والعنف الجنساني، ويمك  أن يسهم بدور أكبر في القضاء على الفقر. 

 كي ؟ -النهج 
بي  تُشار  الوكاالت التي توجد مقارها في روما في عدد م  األنشطة والشركات لمعالجة المساواة 

 الجنسي .

نحة مع االتحاد األوروبي، تُنفذ الوكاالت نُهًجا تفضااااااي "لى تحول في  -1 م  صالل اتفال مِّ
أج  تغيير المعايير الجنسانية ومعالجة تفاوتات القوة. وبدأ في عا   المنظور الجنساني م 

بهد  تحول في المنظور الجنسااني  البرنامج المشاتر  بشارن النهج المفضاية إلى 2019
طريق معالجة األساااابال  م  أهدا  التنمية المسااااتدامة ع  2ها  في تحقيق الهد  اإلساااا

الجذرية لعد  المساااااواة بي  الجنسااااي ، ال ساااايما في المناطق الريفية. وعالوة على ذلك، 
تهد  المبادرة "لى دمي نُهي التحول الجنساااني في حوارات السااياسااات وترااميم البرامي 

م  في الوكاالت التي توجد مقارها في روما صالل وتنفيذها ورصااااادها وساااااائر طرل الع
 . 2022"لى عا   2019الفترة م  عا  

البرنامج المشاااااتر  بشااااارن قتساااااري  التقد  نحو التم ين االقتصاااااادي للمرأة في يمث   -2
الوكاالت الثالث وهيئة األمم المتحدة للمرأة. ويسااااااتفيد هذا  شااااااراكة عريقة بي  الري ق

ة وميزتها النساابية وقوتها المؤسااسااية لتحقيق تحسااينات دائمة البرنامي م  والية ك  وكال
ب  عيا النسااء الريفيات وحقوقه ، بما يشام  النسااء الشاابات.  وعلى نطال أوساع في ساُ

، يُنفذ هذا البرنامي أنشااااطة في "ثيوبيا ورواندا وغواتيماال وقيرغيزسااااتان 2014ومنذ عا  
( تحسااااااي  1ى أربعة نواتي رئيسااااااية هي: )وليبيريا ونيبال والنيجر. ويركز البرنامي عل

ب  العيا؛ ) ايادة (2األم  الغذائي والتغذوي؛ ) ( تعزيز القيادة 3الدص  للحفاظ على سااااااُ
 ( بيئة السياسات المراعية لالعتبارات الجنسانية. 4والمشاركة في صنع القرار؛ )

 تحقيق ماذا؟ -النتااج 
، و اااعت تحول في المنظور الجنسااااني إلى البرنامج المشاااتر  بشااارن النهج المفضااايةفي "طار 

روما مؤصًرا مشااااااروع نظرية تغيير لنُهي التحول الجنساااااااني )في  الوكاالت التي توجد مقارها في
ممارساااة جيدة  15سااايال األم  الغذائي والتغذية والزراعة المساااتدامة( الصتبارها ميدانيًا وصالصاااة 
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ساني. وتم تحديد بلدان األ شأن نُهي التحول الجن عمال الميدانية، ويجري و ع اقتراحات مفرلة، ب
 .2021وم  المتوقع أن يبدأ التنفيذ في "كوادور ومالوي في مطلع عا  

"لى أكثر  البرنامج المشتر  بشرن تسري  التقد  نحو التم ين االقتصادي للمرأة في الري ووص  
تدصالت لدعم تمكي  أفراد أساااااره  م  صالل سااااالسااااالة م  ال فرد م  384 000امرأة و 75 000م  

 107تحققت حتى اآلن ايادة بلغت نساابتها في المتوسااط  المرأة. وتشاام  بعض النتائي الرئيسااية التي
مليون دوالر أمريكي م  المبيعات؛ وتولي النساااااااء  2.5في المائة في اإلنتاج الزراعي؛ وأكثر م  

لمائة م  منظمات المنتجي  في ا 81دور القيادة أو العم  مع نسااااء في مناصاااب قيادية رئيساااية في 
موظف  000 4امرأة في جماعات ادصار؛ واكتسااال  000 16الحاصاالة على الدعم؛ وتنظيم أكثر م  

حكومي على مهااارات معزاة في تعميم المنظور الجنساااااااااني، والميزنااة المراعيااة لالعتبااارات 
 الجنسانية، وحقول المرأة. 

 التحديات وعوامال التم ين والدروت المستفادة

تتعاون أفرقة الشااؤون الجنسااانية في الوكاالت التي توجد مقارها في روما منذ أمد بعيد في مختلف 
المجاالت، مث  العمليات، والدعوة، وحوار السياسات، وغيرها، وتُشار  في حلقات منتظمة لتبادل 

يليااة لاادل المعرفااة، والاادعم والتعلم بي  األقران. وتظهر هنااا الفرول في الواليااات والنُهي التشااااااغ
الوكاالت الثالث وشااركائها م  األمم المتحدة كعام  تمكيني وا ااح لتحسااي  النتائي وتُشااك  ميزة 

 نسبية.

وباإل افة "لى ذلك، وانطالقًا م  التعليقات النوعية المقدمة حتى اآلن م  أفرقة الشؤون الجنسانية 
لية( في نُهي التحول الجنسااااني في الوكاالت الثالث، باتت االساااتثمارات )الوقت والموارد الرأساااما

كة في  والهياك  التحفيزية، مث  جوائز تعميم المنظور الجنساااااااني، تُشااااااك  عوام  رئيسااااااية محر ِّ
اإلساااااها  في تغيير التراااااورات الذهنية التنظيمية داص  الوكاالت. وأشاااااارت األفرقة "لى التحول 

 المقبول في جودة التدصالت وأثرها مع مرور الوقت.

ي الرئيساااي الذي يواجهت البرنامي المشاااتر  لتساااريع التقد  نحو التمكي  االقتراااادي ويكم  التحد
"مكانية التنبؤ بالتموي . ويتعي   بناء شااااااراكات جديدة وتعبئة الموارد لتوحيد  للمرأة في الريف في

اآلثار المتحققة حتى اآلن وتكرارها وتوساااااايعها لمعالجة الحواجز الهيكلية والبنيوية التي تتطلب 
 التزاًما طوي  األج  وجهودًا متكاملة أكثر تعمقًا.

 

 التعاون بي  الوكاالت التي توجد مقارها في روما على المستول القطري -واو 

 2يتجلى أثر التعاون بي  الوكاالت الثالث في أو اااح صاااوره على المساااتول القطري )الركيزة  -21

( وقد ااداد التعاون بي  الوكاالت ها في رومام  مذكرة التفاهم العالمية بي  الوكاالت التي توجد مقار
، تعاونت جميع الوكاالت الثالث على المسااااتول 2017برااااورة كبيرة في الساااانوات األصيرة. وفي عا  

 60حوالي  في 2019بلدًا، بينما نُفذت برامي مشااتركة م  صالل العم  المشااتر  في عا   33القطري في 
مسااتويات  6يُظهر الشااك   -م  االسااتقراااءات تحقيق نمو قوي بلدًا. وتثبت ردود األفعال المسااتخلرااة 

في المائة م  المكاتب القطرية لبرنامي األغذية العالمي  96مماثلة أو مسااتويات متزايدة م  التعاون في 
وأثرت جائحة كوفيد تأثيًرا كبيًرا على أنشطة البرامي المقررة في كثير م  البلدان  9التي شملها المسح.

                                                      
جهة اترال على مستول المكاتب القطرية. وفي السنوات  45تمدة م  مسح "ن بيانات عملية المسح المشار "ليها في هذا القسم مس  9

المقبلة، ستستكم  منظمة األغذية والزراعة والرندول الدولي للتنمية الزراعية مسح التعاون بي  الوكاالت التي توجد مقارها في 
 روما على أساك المداورة.
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)وذلك في جانب منت بسبب صعوبات الوصول مع الشركاء وأصحال المرلحة(، ولك  التعاون ااداد 
 في المائة م  البلدان التي قامت باإلبالغ.  44في الوقت نفست فعليًا في أكثر م  

 : اتجاهات التعاون على المستول القطري6الشك   

 

في المائة م  البلدان التي يوجد فيها  80ويشااااااير المسااااااح القطري "لى قيا  تعاون في أكثر م   -22
لمحة عامة ع  الفئات الرئيسية للتعاون  7اثنتي  م  الوكاالت. ويعرض الشك   حضور لما ال يق  ع 

تُنفذ أنشااااااطة في ك  فئة. وتُشااااااير التقديرات "لى أن الوكاالت  والعدد التقديري للمكاتب القطرية التي
في المائة م  األنشااطة، مما يدل على  50 ة م  فئات التعاون فيالثالث تُشااار  في فئتي  أو أكثر م  فئ

ع في التكام  العا  نمو مشج ِّ
10 . 

 

 

 : العدد التقديري للبلدان التي يوجد فيها تعاون بحسب فئة النشاط7الشك  

 السياسات/الدعوة االستراتيجيات -التخطيط  البرمجة المشتركة

60 50 35 

 

 الصمود في منطقة الساحال دراسة حالة: بناء القدرة على -23

 تحديد المش لة وربطها باألولويات االستراتيجية -فجوة ال معالجة

تواجت منطقة الساااح  ساالساالة م  التحديات المسااتمرة )مث  الجفا ، والفيضااانات، والنزاع، وعد  
يد عدا  األم  19-اسااااااتقرار الحكومات، وما "لى ذلك، واآلن جائحة كوف ياد ان ( مما أدل "لى ااد

توجد مقارها في روما، م  صالل صبراتها في مجال  الغذائي وسااااوء التغذية. ويمك  للوكاالت التي
سهم بدور مهم  سليمة واإلنتاجية الزراعية والتنمية الريفية، أن ت النهوض باألم  الغذائي والتغذية ال

                                                      
الترال التابعة لبرنامي األغذية العالمي بشأن التعاون بي  الوكاالت التي استنادًا "لى بيانات االستقراء الذي أجرتت جهات ا  10

 توجد مقارها في روما.

انخفاض التعاون بي  
الوكاالت التي توجد 

%4، مقارها في روما

بقاء التعاون بي 
د الوكاالت التي توج

مقارها في روما عند 
%31، نفس مستوياتت

  اادياد التعاون بي
جد الوكاالت التي تو
، مقارها في روما

65%
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محلية لتحقيق االادهار في منطقة الساااااح  وبناء قدرتها في الجهود الدولية واإلقليمية والوطنية وال
 على الرمود و"رساء االستقرار فيها، وسد الفجوة بي  المساعدة اإلنسانية والجهود اإلنمائية.

 كي ؟ -النهج

و ااعت الوكاالت صطة عم  لتوساايع نطال التعاون م  أج  دعم السااكان الذي  يعانون م  انعدا  
لضااااعيفة األصرل في منطقة الساااااح . وحدَّدت الخطة ثالثة مجاالت عم : األم  الغذائي والفئات ا

ب  الحراااول على الغذاء، 1) ( تعزيز الظرو  المعيشاااية للساااكان الضاااعفاء م  صالل تحساااي  ساااُ
( معالجة األساابال الجذرية لمواط  الهشاااشااة في 2والخدمات األساااسااية الجيدة، والبنية التحتية؛ )

بما يشااام  الهشااااشاااة في مواجهة الكوارث والمخاطر المناصية لتعزيز  المجتمعات المحلية الريفية،
ب  العيا على الرامود، وتحساي  األم  الغذائي والتغذية؛ ) ( تحساي  اإلدماج االجتماعي 3قدرة ساُ

الجنساااي ، والحوار السااالمي، و"دارة النزاعات على الموارد الطبيعية، م   والحد م  التفاوتات بي 
 السال  والحفاظ عليت. أج  اإلسها  في بناء

 تحقيق ماذا؟ -النتااج 

تعدي  تنفيذ األنشطة على المستول القطري، وعملت  19-تطلبت القيود التي فر تها جائحة كوفيد
الوكاااالت الثالث على "عااادة توجياات البرامي وتخطيط التاادصالت على نحو يكفاا  تحقيق األم  

 الغذائي في المنطقة.

في المنطقة، ساااااتوقع الوكاالت مذكرة تفاهم مع المجموعة الخماساااااية وفي "طار معالجة التحديات 
م  صالل مشااااروع "قليمي  2021لمنطقة الساااااح ، وسااااتطلق أنشااااطة في الفراااا  األول م  عا  

مليون دوالر أمريكي في بوركينا فاسااااو،  180للرااااندول الدولي للتنمية الزراعية تقدر قيمتت بمبلغ 
منظمة األغذية  نيا، والنيجر. وقا  مركز االسااااااتثمار فيومالي، وموريتا ،وتشااااااااد، والساااااانغال

والزراعة بتيسااااااير عملية ترااااااميم المشااااااروع بالتعاون الوثيق مع جميع الوكاالت والحكومات. 
، 19-المشااااااروع "لى تعزيز القدرة العامة على الراااااامود والتخفيف م  آثار أامة كوفيد ويهد 

تعزيز القدرة اإلنتاجية، ال سيما في المناطق  (1التالية: )صالل النُهي  والنزاعات، وتغيُّر المناخ، م 
تنفيذ معامالت األم   (2الحدودية وأساااوال المدصالت والمنتجات الزراعية اإلقليمية عبر الحدود؛ )

تطبيق نُهي النُظم الغذائية م   (3والسااالمة لتحفيز مزيد م  النشاااط االقترااادي الموثول واآلم ؛ )
 م  منظور اقترادي واجتماعي وبيئي.  أج  تحقيق االستدامة

 التحديات وعوامال التم ين والدروت المستفادة

حدَّدت الوكاالت الثالث عدة عوام  تُسااهم في نجاح جهودها التعاونية في منطقة الساااح . وتشاام  
( أنشطة التخطيط والبرمجة 2( "طار مشتر  لتخطيط العمليات وتنسيقها؛ )1هذه العوام  ما يلي: )

مع الحكومات  11تركة م  صالل نُهي التخطيط التشااااااااركي، مث  اسااااااتخدا  النهي الثالثيالمشاااااا
( االسااااتهدا  المشااااتر  لنساااار الفقيرة لالسااااتفادة م  حزمة 3والشااااركاء والمجتمعات المحلية؛ )

( تنفيذ حزمة متكاملة م  األنشطة المتعددة السنوات ومتعددة القطاعات؛ 4مشتركة م  المساعدة؛ )
 اء المنفذون المشتركون. ( الشرك5)

 

                                                      
وتقوية القدرة على الرمود  )2(تحسي  الحرول على األغذية والخدمات األساسية والبنى التحتية؛  )1(يتمث  النهي الثالثي في:   11

وتعزيز اإلدماج االجتماعي، والمساواة بي  الجنسي ، وتسوية النزاعات على  (3)في وجت تغي ر المناخ والردمات األصرل؛ 
 الموارد الطبيعية.
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| يغطي التعاون في البرمجة المشتركة "جماالً حوالي  مالحظات بشرن أنشطة البرمجة المشتركة -24
مليون دوالر أمريكي. وبينما تشااااااير التقديرات "لى  220بلدًا على نطال العالم، وتقدَّر قيمتت بحوالي  60

دوالر أمريكي، بما يشااام  الدعم الذي تقدمت فرنساااا ماليي   10 أن تموي  معظم برامي التعاون يق  ع 
لبرنامي مشااااتر  في النيجر، فإن التموي  في عدد م  المشاااااريع يزيد على ذلك كثيًرا، بدًءا م  تموي  
متعدد السااااانوات ومشاااااتر  بي  كندا والوكاالت التي توجد مقارها في روما للقدرة على الرااااامود في 

مليون دوالر كندي( بتموي  م  حكومة كندا،  50ومال والنيجر )جمهورية الكونغو الديمقراطية والرااااا
مليون دوالر  120جمهورية الكونغو الديمقراطية )م  المتوقع أن ترااااا  "لى  ومشااااااريع " اااااافية في

أمريكي في برنامي مشااتر  بي  منظمة األغذية والزراعة/برنامي األغذية العالمي/منظمة اليونيساايف، 
مليون دوالر أمريكي( والبرناااامي المشااااااتر  بي  منظماااة األغاااذياااة  51بتمويااا  ألمااااني( واليم  )

مليون دوالر  50والزراعة/اليونيسااااايف/برنامي األغذية العالمي الذي ساااااينطلق قريبًا في الراااااومال )
ا التغذية المدرسااااية بالمنتجات  ا م  ألمانيا. وتشاااام  األنشااااطة الرئيسااااية أيضااااً أمريكي(، الممول أيضااااً

لمزارعي  وسااالساا  القيمة، وتعزيز القدرة على الراامود، وتسااريع التقد  في المحلية، ودعم صااغار ا
التمكي  االقتراااااادي للمرأة في الريف. ولقد عملت منظمة األغذية والزراعة وبرنامي األغذية العالمي 
أيًضا على برنامي مشتر  يتعل ق بالقدرة على الرمود وعلى أنشطة "نقاذ فوري لنرواح وسب  العيا 

رية الكونغو الديمقراطية بفض  تموي  م  بلجيكا. ويتم اال طالع بنسبة كبيرة م  المشاريع في جمهو
بالتعاون مع الشااااااركاء اآلصري  في األمم المتحدة، مث  منظمة اليونيساااااايف، وبرنامي األمم المتحدة 

ع  التعاون  لمحة عامة 8اإلنمائي، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العم  الدولية. ويقد  الشااااااك  
 12في مجال البرمجة المشتركة.

                                                      
"لى المسح الذي أجرتت جهات االترال التابعة لبرنامي األغذية العالمي باستثناء الشك  الخاص بمنظمة األغذية  8 يستند الشك   12

تند "لى نسبة العم  التعاوني المضطلع بت في البلدان التي يتواجد فيها والزراعة والرندول الدولي للتنمية الزراعية الذي يس
 الرندول الدولي للتنمية الزراعية. 
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 : ملخص التعاون في البرمجة المشتركة 8الشك  

 

ويشم  أحد المكونات المهمة للتعاون البرامجي شراكة بي  منظمة األغذية والزراعة والرندول  -25
الدولي للتنمية الزراعية يدعم في "طارها مركز االسااااااتثمار التابع لمنظمة األغذية والزراعة عمليات 

ارية التي م  الرندول الدولي للتنمية الزراعية الرامية "لى ترميم واإلشرا  على المشاريع االستثم
شااااأنها أن تخفض الفقر في المناطق الريفية، وتحساااا   األم  الغذائي، وتعزا التحول الريفي. وتشاااام  
المكونات القطاعية المهمة تنمية سالس  القيمة، وبناء القدرة على الرمود في وجت التغيُّرات المناصية، 

ب  الوصااول "لى التموي ، وتشااغي  الشاابال، والتنمية ا لمجتمعية، وتنمية مرااايد األسااما  وتحسااي  سااُ
سنوات الخمس األصيرة ترميم  ستثماريًا مموالً  48والثروة الحيوانية. ودعم المركز صالل ال مشروًعا ا

مليار دوالر أمريكي، بما في ذلك  4.3م  الراااندول الدولي للتنمية الزراعية بقيمة بلغت في مجموعها 
 دوالر أمريكي.  مليار 1.3بما قيمتت  2019مشاريع في عا   7

يُشك  التخطيط واالستراتيجيات المشتركة  مالحظات على التخطيط واالستراتيجيات المشتركة | -26
أول عناصاار البرمجة وأعمال السااياسااات على المسااتول القطري، وشااهدت الساانوات األصيرة ايادات 

مشااااتركة. ونُفذت كبيرة في عدد البلدان المشاااااركة في مجموعة متنوعة م  األنشااااطة االسااااتراتيجية ال
المبادرات االسااااتراتيجية الرئيسااااية م  صالل التعاون المشااااتر  في التحلي  القطري المشااااتر  و"طار 

بلدًا  15بلدان و 5عم  األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المسااتدامة، ويشااار  حاليًا ما يتراوح بي  
اون الوكاالت الثالث في الرااااااياغة الفعلية في العملية أو انتهوا منها مؤصًرا. ومع ذلك، فإن درجة تع

إلطار عم  األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المساااتدامة تبدو متباينة. وفي بعض الحاالت، تولت 
الوكاالت الثالث قيادة مجموعات المعجلي  وأنشاااطة التخطيط االساااتراتيجي األصرل، بينما يمث  فريق 

 ي التعاون في بلدان أصرل.األمم المتحدة القطري مركز الثق  ف

 طبيعة التعاون

النسبة المووية التقريبية للبلدان التي لديها 

 تعاون مشتر 

 22 جميع الوكاالت الثالث التي توجد مقارها في روما

برنامي األغذية العالمي والرندول الدولي للتنمية 

 6 الزراعية

 72 برنامي األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة

منظمة األغذية والزراعة والرندول الدولي للتنمية 

 64 الزراعية

الوكاالت الثالث باإل افة "لى وكاالت أصرل م  

 41 األمم المتحدة



 17 

 

 القطرية المشتركة للوكاالت التي توجد مقارها في روما البرامج التجريبيةدراسة حالة:  -27

 تحديد المش لة وربطها باألولويات االستراتيجية -فجوة ال معالجة

أعيد ترااااميم "طار عم  األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المسااااتدامة كي يُشااااك  أهم "طار 
تخطيطي لتوفير المساااااااعدة اإلنمائية م  منظومة األمم المتحدة برمتها على المسااااااتول القطري. 
ا  وفيمااا يتعلق بااالوكاااالت التي توجااد مقااارهااا في رومااا، يعني ذلااك جهودًا جماااعيااة أكثر طموحااً

امالً لو ااع نهاية للجوع، وتحسااي  األم  الغذائي والتغذية، وتعزيز اإلنتاج الغذائي المسااتدا ، وتك
والنهوض برفاه الفئات األشااااد  ااااعفًا. وقامت الوكاالت الثالث،  اااام  "طار عم  األمم المتحدة 

( مجال التنمية المسااااتدامة وبهد  )أ( تنساااايق التفكير االسااااتراتيجي والبرامجي، و)ل للتعاون في
دعم األولويات الوطنية صااااول تحقيق أهدا  التنمية المسااااتدامة، بترااااميم برامي وصطط قطرية 

 "ندونيسيا، وكولومبيا، والنيجر. :تجريبيةبلدان مشتركة في ثالثة 

 كي ؟-النهج 

تواصاااا  منظمة األغذية والزراعة والرااااندول الدولي للتنمية الزراعية وبرنامي األغذية العالمي 
الخطط االسااااتراتيجية القطرية وأُطر نتائجها، وكذلك الجي   م  المسااااؤولية ع االسااااترشاااااد وتح

مة والتحليالت القطرية  تدا ية المساااااا عاون في مجال التنم حدة للت يد م  أُطر عم  األمم المت جد ال
المشتركة الداعمة لها. و"دراًكا لعد  وجود نموذج واحد يناسب جميع الحاالت، تُطبَّق نُهي ونماذج 

ي التعاون بسبب التنوع الكبير في السياقات القطرية واألولويات اإلنمائية الوطنية. ولذلك مختلفة ف
طة،  تشاام  الخطط القطرية المشااتركة الثالث تحليالً موجًزا للساايال القطري، ونظرية تغيير مبسااَّ

 وأنشطة مشتركة متفق عليها، ومجاالت لتوسيع النطال و/أو التكرار.

 تحقيق ماذا؟ -النتااج 

سيال القطري ومستول التعاون القائم بي  الوكاالت التي  تختلف المنطلقات باصتال  البلدان تبعًا لل
 روما، مما يُسفر ع  ثالث استراتيجيات مختلفة. توجد مقارها في

، اتفقاات الوكاااالت الثالث على تنظيم التعاااون على ثالثااة مسااااااتويااات مختلفااة: )أ( كولومبيااا في
م  أهدا  التنمية المسااتدامة و"طار عم   2الرؤية المشااتركة للهد   المسااتول االسااتراتيجي، أي

األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة؛ )ل( والمستول التشغيلي الجاري، أي البرامي 
يمك  توقع اتخاذها  ت الجارية؛ )ج( والمستول البرامجي، أي المبادرات المستقبلية التيوالمبادرا

م  صالل البرامي المشااااااتركة. ووافقت الحكومة على "طار عم  األمم المتحدة للتعاون في مجال 
، وو عت اللمسات األصيرة على الخطة القطرية المشتركة 2020التنمية المستدامة في مارك/آذار 

 الت الثالث.للوكا

، تم االنتهاء م  عملية رسم الخرائط وو ع صطة استراتيجية مرتبطة بنتائي "طار "ندونيسيا وفي
عم  األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المساااتدامة ومواءمتها مع األولويات اإلنمائية الوطنية 

وكاالت الثالث في المجاالت . وحدَّدت هذه العملية األنشطة المشتركة بي  ال2020في أبري /نيسان 
( واإلدارة 3( والتنمية االقترادية الشاملة وُسب  العيا المستدامة؛ )2( النُظم الغذائية؛ )1التالية: )

المسااااتدامة للموارد الطبيعية، بما يشاااام  قضااااايا الراااامود في وجت التغيُّرات المناصية والكوارث 
 الطبيعية.

ية تغيير لتحسااي  مواءمة األعمال المشااتركة الجارية ، و ااعت الوكاالت الثالث نظرالنيجر وفي
والمقبلة للوكاالت الثالث  ااام  "طار عم  األمم المتحدة الحالي للمسااااعدة اإلنمائية و"طار عم  
األمم المتحدة المقب  للتعاون في مجال التنمية المساااااتدامة. وو اااااعت صطة عم  م  صالل عملية 

وعدد م  الشااااااركاء في األمم المتحدة. وتركز على ما  تشاااااااورية بي  الوكاالت الثالث والحكومة
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يلي: )أ( تكرار البرامي القائمة في مناطق جديدة؛ )ل( وتوساااايع نطال البرامي الحالية كي تشاااام  
 شركاء مث  اليونيسيف، وبرنامي األمم المتحدة اإلنمائي، وهيئة األمم المتحدة للمرأة. 

 دةالتحديات وعوامال التم ين والدروت المستفا

أثر و ااع صطط قطرية مشااتركة للوكاالت التي توجد مقارها في روما براافة عامة تأثيًرا "يجابيًا 
دفع نحو األصذ بمنظور مشااااااتر  وتنساااااايق اإلسااااااها  في فريق األمم  على الجهود التعاونية، مما

وة مجال التنمية المسااتدامة. وعال المتحدة القطري وفي ساايال "طار عم  األمم المتحدة للتعاون في
على ذلك، فإن "دراج الواارات الحكومية والشااااااركاء في المشاااااااورات يبني الثقة والتأييد لعملية 
التنمية االستراتيجية. ويمك  أن يُشك  ذلك أيًضا مدصالً يتيح لشركاء آصري  اإلسها  في األنشطة 

نشااااطة المشااااتركة المشااااتركة للوكاالت الثالث. وتلتز  الوكاالت بالعم  معًا؛ غير أن تنفيذ هذه األ
 سيواجت تحديات ما لم يتم توفير تموي  متعدد السنوات. 

 

 التعاون في مجال الخدمات المؤسسية -ااي 

يجري تنفيذ طلب األعضااااء بشاااأن "جراء تقييم لجدول التعاون في الخدمات المؤساااساااية الحالية  -28
. ويقد ِّ  القسااام التالي موجًزا للنطال والتقد  الذي تحقق 2020والمقبلة وسااايتم االنتهاء منت في نهاية عا  

في الخدمات المؤسااسااية المشااتركة على المسااتول القطري وعلى مسااتول المقر فيما يتراا  بالخدمات 
 المؤسسية. 

، تلتز  الوكاالت التي توجد مقارها في روما التزاًما تاًما ببرنامي األمم على المساااتوق القطريو -29
لكفاءة الرامي "لى تحقيق الوفورات في التكاليف اإلدارية والتشاااااغيلية التي يمك  "عادة المتحدة لتحقيق ا

اسااتخدامها في األنشااطة التنموية. وفي هذا الساايال، يتمث  الغرض م  ذلك في أن تدمي الوكاالت التي 
 ة بها.توجد مقارها في روما جهودها مع جهود األمم المتحدة بدالً م  أن تطلق مبادرات منعزلة صاص

الخدمات عمليات أعمال مجموعة األمم المتحدة للتنمية المسااتدامة كام  مجموعة "طال نويشاام   -30
"الموارد البشاااااارية، والخدمات ، وهي: الثالثالمحددة في مذكرة التفاهم بي  الوكاالت  "المؤسااااااسااااااية

طة الشااااراء المشااااتركة للمكاتب القطرية، وأنشاااا الرااااحية، وتكنولوجيا المعلومات، والساااافر، والمباني
 المشتركة والتعاونية، والمسؤولية البيئية في على مستول المنظمة". 

ية بهد  تحديد مجاالت تعزيز  -31 حال ها ال تالي جميع الوكاالت على تقييم طرل عمل بال ع  وتُشااااااجَّ
ية توحيد 13التعاون يات تساااااايير األعمال و"مكان مجموعة مختارة م   14م  صالل اسااااااتراتيجية عمل

ي مكتب الدعم اإلداري المشااااتر ، ويُسااااتخد  اإلطاران كالهما لتنفيذ جدول أعمال الخدمات المحددة ف
 الكفاءة. 

 

                                                      
يعني التعاون قيا  الكيانات داص  البلد بتحديد طرل للعم  معًا باستخدا  مال  الموظفي  القائم والموارد األصرل، مع التركيز   13

 على القضاء على االادواجية، واالستفادة م  القوة التفاو ية المشتركة لنمم المتحدة، وتعظيم وفورات الحجم.
د طرقًا للجمع بي  نفس األنشطة أو بي  أنشطة مماثلة تقو  بإجرائها مما يؤدي "لى يعني التوحيد أن الكيانات داص  ال  14 بلد تحد ِّ

 تحقيق كفاءات في الوقت ويوف ِّر بذلك موارد الستخدامها في أنشطة البرامي أو الدعم األصرل. 

: التعاون في عمليات األمم المتحدة 9الشك  

األعمال في المستقب  على المستول  لتسيير

 القطري
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وبالنساابة "لى المجاالت التي تقد  فيها الخدمات  -32
المؤساااساااية المشاااتركة بي  الوكاالت التي توجد مقارها 

في المائة م   71في روما، يمك  تقديم ما يُقدَّر بنساااااابة 
يادة أفرقة األمم المتحدة القطرية  هذه الخدمات تحت ق

. وسااايساااتمر (9الشاااك   على المساااتول القطري )انظر
تنفيذ األنشااااااطة المتبقية برااااااورة منفراااااالة في "طار 
العمليااات الخاااصاااااااة بكاا  وكااالااة. ويتولى مكتااب األمم 
المتحدة للتنساااااايق اإلنمائي قيادة تعميم مكتب الخدمات 
اإلداريااة المشااااااتركااة في العااالم، على أن يكون موعااد 

، ولك  ينبغي اإلشااااارة 2022التنفيذ المسااااتهد  هو عا  
قااال "لى هااذا النموذج في العماا  ل  يكون "لى أن االنت

فوريًا وسيعتمد بشدة على الظرو  وقدرات فريق األمم 
 المتحدة القطري في ك  بلد على حدة.

قارها في  -33 عاون بين الوكاالت التي توجد م الت
تبيَّ  فيها أن المباني المشاااتركة  على المساااتول القطري، هنا  حاالتروما على المساااتوق القطري | 

عامالً تمكينيًا؛ والواقع أنت يمك  لنماك  المشتركة بي  الوكاالت أن تُسهم في تحقيق ايادات في تُشك  
 الكفاءة م  صالل صدمات المرافق المشتركة، مث  والمرافق، والريانة، والخدمات األصرل.

 التعاون يمك  اعتبارالتعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما على مسااااااتوق المقر |  -34
القائم على مستول المقر بي  الوكاالت التي توجد مقارها في روما في مجال الخدمات المؤسسية كبيًرا 

ثاني(. ولقد تم تحقيق ذلك م  صالل االلتزا  الذي يبديت أصااااااحال األعمال واإلدارة  )أنظر الملحق ال
في نُظم "دارة الموارد،  االصتالفات الكفوءة لك  وكالة، ما ساامح بتحديد الفرص المتاحة على الرغم م 

قاع العم . وتقو  الوكاالت التي توجد مقارها في  فة، و"ي فاقات الحكومات المضااااااي واإلجراءات، وات
روما، م  صالل مختلف منتديات التعاون، بتحسااااااي  الكفاءات و"االة االادواجية ع  طريق التبادل 

ود المشااااااتريات عبر فريق في عق15النشااااااط للمعرفة و/أو المناقرااااااات المشااااااتركة و/أو "التشااااااار "
شركات الطيران والتحالفات للحرول على صرم  المشتريات المشتركة؛ والمفاو ات المشتركة مع

مساابق على األسااعار الخاصااة بالشااركات وعلى فوائد " ااافية أصرل؛ ولوحة مشااتركة لتحديد المبالغ 
التابع لبرنامي األغذية  Da Vinci Pointاإلجمالية لمسااااتحقات الساااافر؛ واالسااااتخدا  المشااااتر  لمركز 

عالمي عاملي  في المجال اإلنساااااااانيال بال  ؛ واسااااااتخدا  صدمات مركز الحجواات والطيران الخاص 
 (Humanitarian Booking Hub and Aviation ) لة الطواري عالمي صالل حا ية ال تابع لبرنامي األغذ ال

الية بشأن االمتيااات والحرانات؛ ؛ والمناقشات المشتركة مع الحكومة اإليط19-المترلة بجائحة كوفيد
والتدريب األمني المشااااااتر ؛ وصدمات الطباعة المشااااااتركة واالسااااااتخدا  المشااااااتر  لخدمة الحقيبة 
الدبلوماسية الخاصة بمنظمة األغذية والزراعة إلرسال المراسالت مع حرانة دبلوماسية؛ واستضافة 

تخضااير والمرافق المسااتدامة و"دارة الخدمات؛ الفعاليات المؤسااسااية؛ والمبادرات المشااتركة المتعل قة بال
ياطية للمباني في حاالت الطواري؛ والتنساااااايق في مجال  واسااااااتمرار العم  وتوفير الخيارات االحت

، بما في ذلك مواءمة صطط اساااتمرار العم ، واالجتماعات المشاااتركة مع 19-االساااتجابة لجائحة كوفيد

                                                      
أساك النظا  المالي والقواعد المالية  شك  محدَّد م  أشكال التعاون في منظومة األمم المتحدة في مجال الشراء، وهو يقو  على  15

لنمم المتحدة ويقو  فيت كيان ما باستخدا  عقود الكيان اآلصر مع بائعي السلع والخدمات. وهو يمك ِّ  الكيانات م  تقلي  عمليات 
 يرتكز فيها "لى التعاون داص  منظومة األمم المتحدة. مراجعة المشتريات برورة أكبر في الحاالت التي

م مدفوع بفريق األم

المتحدة القطري، 
71%

صاص بك  

%29وكالة، 
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ليا إليطاليا، والنهي المشتر  لخطط العودة "لى المكاتب، السلطات اإليطالية كجزء م  فريق اإلدارة الع
 والمشتريات المشتركة للمعدات الوقائية.

ية إلصااااااالح األمم  -35 بادل، والمبادي التمكين يان االعترا  المت عاون م  صالل ب وااداد توطيد الت
د واإلجراءات المتحدة، وايادة ساارعة العمليات، و"االة عقبات التعاون الناشاائة ع  السااياسااات والقواع

 المتحدة.  المتعار ة أو غير المتوافقة بي  كيانات األمم

عاون  ويتساااااام -36 بالوكاالت التي توجد مقارها في روما الت قات الخاص  حالي في مجتمع التحقي ال
بالقوة، حيث مثالً: تستخد  ك  منظمة صدمات التحقيق الخاصة بالمنظمة األصرل كلما كان هنا  حاجة 

ش "لى المساعدة أو ا لقدرات اإل افية في قضايا محددة؛ ويجري التدريب على سياسة منع أعمال التحر 
الجنسااي، واالسااتغالل الجنسااي، واالعتداء الجنسااي والتراادي لها، برااورة منتظمة بحضااور وكاالت 
متعددة؛ ويتم تنظيم االجتماعات السااانوية لمكاتب المفتشاااي  العامي  في الوكاالت التي توجد مقارها في 

لتبادل المعرفة والممارسات الجيدة؛ وتجري التحقيقات المشتركة عند االقتضاء؛ وتقو  الوكاالت روما 
برااااااورة روتينية بإدارة التحقيقات الخاصاااااااة بموظفي وكاالت أصرل في حال وجود تضاااااااارل في 
المرااالح  اام  وظائف اإلشاارا . ول  يكون تجميع الخبرات في روما في هذه الميادي  بالذات بمثابة 

ا "لى رفع التكاليف م  اساااا تخدا  فعالة للموارد وم  شااااأنت أن يزيد أوجت عد  الكفاءة وأن يؤدي أيضااااً
صالل اادواجية الخبرات الموجودة والمسااااااتخدمة أصااااااالً. وعلى اعتبار أن  لك  م  منظمة األغذية 

سااام المشاااتركة والزراعة والراااندول الدولي للتنمية الزراعية وبرنامي األغذية العالمي مزيدًا م  القوا
التشغيلية مع وكاالت وصناديق وبرامي أصرل  م  منظومة األمم المتحدة األوسع نطاقًا مما لديها مع 
بعضها البعض، قد يتمث  ح   فعال أكثر في تشكي  مجموعة م  المحققي  على نطال األمم المتحدة في 

دة م  وكاالت األمم المتحدة حاالت االسااااااتغالل واالنتها  الجنساااااايي  التي تعني أكثر م  وكالة واح
 عوً ا ع  التركيز على تقاسم الموظفي  بي  الوكاالت التي توجد مقارها في روما دون سواها.

اصتال  نُظم تخطيط الموارد المؤسااااسااااية، والقواعد  بسااااببوهنا  قيود على تقاساااا  الخدمات  -37
واللوائح التنظيمية الساااارية، واألولويات التشاااغيلية، والمساااتويات المختلفة لالمركزية، وغير ذلك م  

دة لعمليات تسيير األعمال. وفي ، اشتركت منظمة األغذية والزراعة 2019سبتمبر/أيلول  العوام  المحد ِّ
تخطيط الموارد "جراء دراسااة ع   ة الزراعية وبرنامي األغذية العالمي فيمع الرااندول الدولي للتنمي
تناولت  التوافق المحتملة داص  الوكاالت التي توجد مقارها في روما أوجت المؤساااااساااااية واساااااتعراض

باسااتفا ااة التوصاايات واالسااتنتاجات الواردة في دراسااة التشااغي  البيني في منظومة األمم المتحدة لعا  
الدراساااة "لى أن التشاااغي  البيني، على الرغم م  أنت يُشاااك  عامالً تمكينيًا كجزء م   . وصلرااات2015

عملية التحول في األعمال، فإنت يمك ، في حال تنفيذه، أن ينطوي على تكاليف أكثر مقارنة بما يحققت 
ارية م  فوائد. وتتمث  األولوية المطلقة في مواءمة سااااااياساااااااات الوكاالت و"جراءاتها وقواعدها اإلد

ولوائحها التنظيمية. واعتراًفا منها باألولية المركزية التي تتمتع بها المواءمة، تجري الوكاالت الثالث 
مشاااااااورات في ما بينها وتسااااااعى "لى التعاون بقدر أكبر م  المنهجية في الحوار العا  بشااااااأن تحول 

 األعمال في األمم المتحدة.

زراعة والرندول الدولي للتنمية الزراعية وبرنامي وتجري مكاتب التقييم في منظمة األغذية وال -38
، تقييًما مشااااااترًكا مسااااااتقالً بشااااااأن 2021-2020األغذية العالمي، في "طار برامي عملها المعتمدة للفترة 

توجااد مقااارهااا في رومااا في "طااار الركااائز األربع  التعاااون بي  وكااالتي  أو ثالث م  الوكاااالت التي
(. وسااينرااب التركيز الرئيسااي 2018املة المبرمة بي  الوكاالت الثالث )المحددة في مذكرة التفاهم الشاا

على التعاون على المساااااتول القطري، ذلك أن التعاون على هذا المساااااتول سااااايؤثر في نهاية المطا  
ب  عيشااهم، وساايسااهم بدور مباشاار في تحقيق أهدا  التنمية المسااتدامة  على حياة أشااد الناك  ااعفًا وسااُ

وسيتم االسترشاد بت  2021جري االنتهاء م  التقييم بحلول ديسمبر/كانون األول . وسي2030وصطة عا  
 الوكاالت التي توجد مقارها في روما. لتحديد التوجت المستقبلي للتعاون بي 
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 الدروت المستفادة -االثًا 

عند استعراض التقد  المحرا في التعاون، م  المهم النظر في الدروك الحاسمة المستفادة صالل  -39
. ويركز هذا الفراااا  على 2018الساااانوات الخمس األصيرة، ال ساااايما منذ اعتماد مذكرة التفاهم في عا  

الرئيسااااااية عوام  التمكي ، وكذلك تحديات التعاون، ويسااااااتند "لى البيانات التي تم جمعها م  المقار 
واساااااتقرااااااءات المكاتب القطرية والمقابالت مع مراااااادر البيانات، وم  صالل االساااااتفادة كذلك م  

. وفي حي  أن البيانات التي تم 16االسااااااتنتاجات الواردة في مجموعة متنوعة م  التقارير والتقييمات
ع التقارير جمعها م  االسااااتقراااااءات هي بيانات ع  الترااااورات، فقد ثبتت صااااحتها عند مقارنتها م

 البحثية المتاحة والبيانات المستمدة م  المقابالت، وتُشك  ركيزة مفيدة للحوار التطلعي المشتر .

وجدير باإلشارة أن الفريق الذي يجري التقييم المستق  المشتر  بي  الوكاالت التي توجد مقارها  -40
ستفيد منها القيادة في الوكاالت في روما سيضع نظرية تغيير أثناء المرحلة االستهاللية، وهي عملية ست

الثالث لتوفير التوجيت والدعم في تفعي  التعاون. والواقع أن ثمة اتفاًقا واسااااااًعا على الحاجة "لى معيار 
مشاااااتر  للتعاون بي  الوكاالت التي توجد مقارها في روما يتم على أسااااااسااااات تقييم الوكاالت الثالث. 

تفاع ؛ واالساااااتعداد؛ وما "لى ذلك( للدفع نحو حوار ويمك  و اااااع مؤشااااار نوعي )مث  العالقات؛ وال
نوعي مختلف بي  المنظمات. وساااااايتعيَّ  اصتبار ذلك وصااااااقلت وتعديلت مع مرور الوقت للتأكد م  أنت 

بالخطط  يحقق الغرض المنشااااااود، وهو ا  ياساااااااً قد  ق قت م  ت طة وما تحق ياك مدل مالءمة األنشاااااا ق
 المو وعة.

 عوام  تمكي  التعاون -حاء 

الثقة والعالقات بي  الزمالء (، يُنظر "لى "10وعند دراساااة عوام  تمكي  التعاون )انظر الشاااك   -41
باعتباره أهم شاااارط لبيئة تفضااااي "لى التعاون بي  الوكاالت  "في الوكاالت التي توجد مقارها في روما

الشاااااابكات  الثالث. وتتساااااام العالقات بي  الموظفي  بأهميتها الجوهرية. فعلى مسااااااتول المقر، تُسااااااهم
تزال مرهونة ببلورة فهم  القطاعية المتنامية بدور كبير في أنشااطة التعاون، غير أن "مكانات التعاون ال

مشااااتر  وتحقيق المراعاة لواليات ك  منظمة. وعلى مسااااتول المكاتب القطرية، تعتمد درجة السااااعي 
ا مااا تعتمااد على القااادة وال "لى موظفي  التقنيي  الرئيساااااايي  التعاااون مرة أصرل على الثقااة التي غااالبااً

الوكاالت النظيرة. وأشارت التعليقات "لى الفوائد التي تحققت على مستول  وعالقاتهم مع الموظفي  في
على الناك والثقة. يعتمد النجاح  الشااافافية واالحترا ، فقد ذكر أحد م  أُجريت مقابالت معهم "لى أن: "

المؤسااسااي الفعال بناء الثقة الشااخرااية في هذا المجال. وتتألف المؤسااسااات م  أفراد؛ ويتطلب التعاون 
لد أواًل  يكون المنطلق هووفيما يتعلق باالسااااااتراتيجية، نحتاج "لى أن  . "األشااااااخاص واألفراد في الب

وتحدث آصرون ع  كيفية اعتماد البرمجة المشاااااتركة في معظمها على العالقات بي  األفراد، غير أنها 
 والقيادة.  السياسات ينبغي أن تستند "لى

" باعتبارهما الساااايال القطري واالحتياجات الوطنيةوكما هو متوقع، صاااانَّفت المكاتب القطرية " -42
أهم عام  تمكيني للتعاون، وتم تراااااانيفهما باعتبارهما ثاني أهم عام  م  منظور المكاتب القطرية 

عتمد التعاون اعتمادًا المسااااااؤولة ع  قيادة البرمجة، ي والمقر. وبالنظر "لى أن الحكومات الوطنية هي
كبيًرا على االحتياجات واالسااااااتراتيجية القطرية واألولويات التنموية الوطنية للحكومة التي يجب أن 
شدة  ستجيب لها الوكاالت التي توجد مقارها في روما. وباإل افة "لى ذلك، يعتمد حضور الوكاالت ب ت

                                                      
التعاون على المستول القطري بي  منظمة األغذية والزراعة والرندول الدولي للتنمية تشم  الموارد المفيدة للتقارير ما يلي:   16

؛ والتعاون م  أج  تعزيز القدرة على 2019الزراعية وبرنامي األغذية العالمي )شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطرا (، 
النيجر؛ وجمع وتحلي   -دراسة حالة قطرية  -كينيا؛ والتعاون م  أج  تعزيز القدرة على الرمود  -رية دراسة حالة قط -الرمود 

 .2017-2012التعاون في العم  الثنائي أو الثالثي في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 
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أن لبرنامي األغذية العالمي تمثي  أكبر في  على الظرو  السااائدة في البلد. وم  ذلك على ساابي  المثال
سياقات االستجابة لحاالت الطواري، بينما يركز الرندول الدولي للتنمية الزراعية أكثر على البرمجة 

 اإلنمائية، وهكذا. 

 : أهم عوام  تمكي  التعاون م  منظور موظفي المقر والمكاتب القطرية10الشك  

 

 

" في المرتبة الثالثة )درجة مجمعة للبيانات القطرية والمقار(. الرؤية المشتركةعموًما "وصنفت  -43
وتشاااير تعليقات الموظفي  "لى األثر اإليجابي لردارة العليا في تحديد االتجاهات واألهدا  المشاااتركة، 

ا  شاااابكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطرا  لعا   تقريروااللتزا ، واالتفال بي  فريقها. وحدَّد أيضااااً
ا "الرؤية المشاااتركة 2019 والتكام " في أهدا  الوكاالت وواليتها كأحد سااابعة عوام  تمكينية.  أيضاااً

 2الهااد   حول -بااالمعنى اإليجااابي  -التكاااماا  في الواليااات وعلى الرغم م  أن التقرير أكااد أن "
للتعاون في تحديد وتقديم مؤشااار  ينطوي على "مكاناتعام  تمكيني مهم أهدا  التنمية المساااتدامة  م 

 .مشتر "

 لجة قيود التعاون الحاسمة معا -طاء 

تتوافق بيانات المكاتب القطرية والمقار برااااورة وثيقة عندما يتعلق األمر بتقييم تحديات التعاون  -44
(. وم  بي  أهم صمس قضااااايا، اعتُبر أربعة منها األهم في المكاتب القطرية والمقار. 11)انظر الشااااك  

ا  "التموي  المشااتر وصاان ِّف االفتقار "لى " كأهم مسااألة في حاجة "لى معالجة، وهو ما أشااار "ليت أيضااً
الوكاالت التي توجد مقارها  أهم عام  تمكيني للتعاون بي موظفو المكاتب القطرية باعتباره صامس 

أشاااااااار  وارتبطت هذه البيانات بالمقابالت التي أُجريت في "طار "عداد هذا التقرير، حيثفي روما. 
التناافس على األموال يعيق التعااون بي  الوكااالت، ويمك  معاالجاة ذلاك م   الموظفون مراًرا "لى أن

 صالل استراتيجيات مشتركة مرتكزة "لى صطط عم  مشتركة م  أج  جمع األموال. 

  

20%

23%

21%
20%

17%

24%

17%

20%
21%

17%

22%

21%
20% 20%

17%

Trust and

relationships among

RBA colleagues

Country context and

national needs

Common vision Comparative

advantage of

individual RBA

entities

RBA priorities and

planning

ف
ني
ر
الت
ة 
ج
ر
د

CO HQ Combinedمقار 

األولويات 

والتخطيط 

الوكاالت التي  في

توجد مقارها في 

 روما

الميزة النسبية 

لفرادل كيانات 

الوكاالت التي توجد 

 مقارها في روما

السيال القطري  الرؤية المشتركة

واالحتياجات 

 الوطنية

الثقة والعالقات بي  

الزمالء في 

الوكاالت التي توجد 

 مقارها في روما

 

 

مجمع
  مكاتب قطرية ة

http://www.mopanonline.org/otherproducts/items/MOPAN%20Case%20study%20-%20Collaboration%20between%20the%20three%20Rome-based%20UN-agencies%20(En)%20%5BWeb%5D.pdf
http://www.mopanonline.org/otherproducts/items/MOPAN%20Case%20study%20-%20Collaboration%20between%20the%20three%20Rome-based%20UN-agencies%20(En)%20%5BWeb%5D.pdf


 23 

 

 : أهم تحديات التعاون م  منظور موظفي المقر والمكاتب القطرية11الشك  

 

ال بد م  مراعاة " ثاني أهم التحديات. وكما أشار أحد م  أُجريت مقابالت معهم: "التنافسويُعد " -45
أوجت التكام  بينها كنقطة انطالل. وينبغي اإلبقاء على الواليات الفردية للمنظمات واالسااااااتفادة م  

الحاالت التي تضطر فيها الوكاالت التي توجد مقارها في روما "لى العم   يتنشأ الرعوبات فوالتميُّز. 
وي ، و"ال  فإن الوكاالت ساااتتحول "لى جهات معًا في مجاالت ال تتضاااح فيها العواقب المترتبة على التم

 ".متنافسة، مما سيؤدي "لى نتائي عكسية. وال يمك  قيا  تعاون لمجرد التعاون

" عقبة مهمة أما  التعاون على المسااااااتول القطري، حيث يعتمد االصتالفات في القدراتوتعتبر " -46
خطيط التعاون وتنساااااايقت عمق التعاون وساااااايظ  يعتمد على وجود موظفي  محليي  وقدرتهم على ت

لة، مما يتطلب مجموعات  ا على االصتالفات في والية ك  وكا لدعوة أيضاااااااً يت. وتتوقف ا لدعوة "ل وا
ا على هذا القيد على مسااااتول  لطت األ ااااواء أيضااااً مختلفة م  المهارات وقدرة على أداء العم . وسااااُ

 ظيفية معيَّنة.المقار، وال سيما فيما يتعلق بعدد الموظفي  المتاحي  ألداء مها  و

وأصيًرا، م  المهم اإلشاااااااارة "لى أن موظفي المكاتب القطرية والمقار ينظرون "لى الحاجة "لى  -47
" وا حة باعتبارها عقبة. وأشارت تعليقات المشاركي  في االستقراء "لى الحاجة "لى تحسي  رؤية"

في روما. وأشااااروا "لى التواصااا  ومساااتول الفهم حول رؤية للتعاون بي  الوكاالت التي توجد مقارها 
مشاركة نشطة مع الشركاء  أهمية ايادة الحوار على مختلف مستويات التسلس  الهرمي، والحاجة "لى

 الحكوميي  وسائر أصحال المرلحة المعنيي .

التي أُجريت  وبينما نتطلع "لى السنوات المقبلة، أشارت ردود األفعال المستمدة م  االستقراءات -48
في المكاتب القطرية "لى عدد م  أولويات العم ، أهم ثالثة منها هي معالجة األم  الغذائي، ومواصااالة 

، وتحسي  آليات التموي  وفرص التعاون. وتتوافق هذه األولويات 19-االهتما  باالستجابة لجائحة كوفيد
مستول المقر، وتُشك  أساًسا قويًا لو ع  برورة وثيقة مع استنتاجات المشاورات القيادية والتقنية على

صطط لتيسير النمو م  حيث العمق واالتساع. وروعيت هذه االعتبارات أثناء قيا  الوكاالت التي توجد 
 وما بعدها.  2020/2021مقارها في روما بتخطيط أولوياتها للفترة 
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 سببال المضي قدًما -رابعًا 

مساااتمدة م  االساااتقرااااءات على المساااتول القطري أجمعت التعليقات الواردة م  األعضااااء وال -49
مقابلة أُجريت صالل األشااااهر الثالثة الما ااااية، على الحاجة "لى  40حوالي  وعلى مسااااتول المقر وم 

األصذ بنهي تطلعي وتحليلي وعملي المنحى وبعد االسااااااتعراض والتشاااااااور مع األصرااااااائيي  التقنيي  
األج  األطول يمك  "حراا تقد  واقعي فيها صالل فترة  والقيادة التنظيمية، انبثقت صمس أولويات على

( "ماااذاومااا بعاادهااا. وتشااااااماا  هااذه األولويااات محور التركيز التقني للتعاااون )" 2020/2021اإلبالغ 
 "كيف"(، على النحو التالي: واألساليب واألدوات الالامة لدفع التعاون برورة عامة )

توجد مقارها في روما في "طار "صاااااالح األمم مواصااااالة تعزيز التعاون بي  الوكاالت التي  (أ)
 المتحدة

 مؤتمر القمة بشأن النُظم الغذائية (ل)
 19-مجاالت التعاون األربعة في سيال جائحة كوفيد (ج)
 التموي  المشتر  لدفع التعاون (د)
 االستفادة م  المعرفة وتفعي  التعاون (ه)

نة أدناه بساااااايال "صااااااالح األمم المتحدة وصطة  -50 واإلجراءات  2030عا  وترتبط األولويات المبيَّ
م  أهدا  التنمية المسااااااتدامة )م  بي  أمور أصرل(، والبناء على مبادي  2المطلوبة لتحقيق الهد  

التعاون التي تراعي فيها ك  وكالة قيادة الوكالة األصرل في مجاالت ميزتها النساااااابية وتسااااااعى "لى 
 التعاون متى كانت هنا  قيمة مضافة.

تعزيز التعاون بي  الوكاالت التي توجد مقارها في روما في "طار : مواصلة 1األولوية  - 10
 "صالح األمم المتحدة

بينما تتشااااااكَّ  جميع أولويات التعاون بي  الوكاالت التي توجد مقارها في روما وتتمحور حول  -51
ها. ، تُدر  الوكاالت الثالث أهمية جعلها أولوية قائمة بذات2030سيال "صالح األمم المتحدة وصطة عا  

(  ااامان "جراء التخطيط القطري المشاااتر  في الوكاالت التي توجد مقارها في 1ويعني ذلك ما يلي: )
ية  عاون في مجال التنم حدة للت طار عم  األمم المت ي  القطري المشااااااتر  و" حت مظلة التحل ما ت رو

سااتراتيجية بما في ذلك ا -( واالعترا  بأن الخدمات المؤسااسااية على المسااتول القطري 2المسااتدامة؛ )
سااااتقدَّ  على نحو متزايد  اااام  الساااايال  -عمليات تساااايير األعمال ومكتب الدعم اإلداري المشااااتر  

في الفرااا   9المشاااتر  إلصاااالح األمم المتحدة تحت قيادة أفرقة األمم المتحدة القطرية )انظر الشاااك  
ون يتجاوا الكيانات الثاني(. وباصتراااااااار فإن الوكاالت التي توجد مقارها في روما تعتر  بأن التعا

الثالث التي توجد مقارها في روما، ويتطلب نهًجا شاااااااماًل تشااااااار  فيت سااااااائر كيانات منظومة األمم 
م  أهدا  التنمية المساااتدامة. ولذلك سااايمضاااي التعاون بي   2المتحدة والشاااركاء لتحقيق نتائي الهد  

ذ ويقيَّم في سااااايال األمم المتحدة الوكاالت التي توجد مقارها في روما على المساااااتول القطري وسااااايُنف
 وليس في سيال الوكاالت الثالث وحدها. 

 : مؤتمر القمة بشأن الُنظم الغذائية2 األولوية - 11

لقد عي   األمي  العا  الوكاالت التي توجد مقارها في روما لتكون وكاالت االرتكاا التي تعتمد  -52
، وساااتقو  2021عليها األمم المتحدة في ثالثة م  مساااارات عم  مؤتمر القمة بشاااأن النُظم الغذائية لعا  
املة والحلول م  الوكاالت الثالث بدور رئيسااي في تحديد التحديات والفرص والحواجز والقضااايا الشاا

أج  "حداث تحول في النُظم الغذائية. ويُمث  الدور النشاااااط الذي تضاااااطلع بت الوكاالت الثالث فرصاااااة 
يمكننا أن ما الذي نريد أن يفهمت الجمهور؟ ]...[ فريدة على حد قول أحد م  أُجريت مقابالت معهم: "
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 بشاااااأن قمةالساااااياقات مث  مؤتمر  نكون أقول في دفاعنا ع  الزراعة عندما نعم  في تعاون وثيق في
 . "الُنظم الغذائية

ويتمث  هد  م  األهدا  العديدة لمؤتمر القمة بشااااااأن النُظم الغذائية في المشاااااااركة في حوار  -53
موجت مع األعضاء والشركاء والسعي "لى رفع مستول الخطال السياسي حول اإلنتاج والزراعة م  

وأنماط االستهال   (2)الحرول على األغذية المأمونة والمغذية؛  (1)صالل صمسة مسارات موا يعية: 
ب  العيا المنرااااافة؛  (4)واإلنتاج المراعي للطبيعة؛  (3)المساااااتدا ؛  والقدرة على الرااااامود.  (5)وساااااُ

والواقع أن مسااارات العم  سااتشاام  أنشااطة ما بعد مؤتمر القمة وتنفيذ التغيير، وكذلك منهجية للمتابعة 
رل الوكاالت الثالث أن أنشااطة ما بعد مؤتمر القمة سااتتيح فرصااة لتحديد المجاالت واالسااتعراض. وت

التي بوسااعها العم  فيها معًا في قيادة تنفيذ األنشااطة التي سااتسااتفيد م  مواط  قوة ك  منها والعم  معًا 
 في "حداث تحول في النُظم الغذائية.

 19-ة كوفيد: مجاالت التعاون األربعة في سيال جائح3األولوية  -12

، على حد قول أحد كبار المسااااؤولي  في الوكاالت التي توجد 19-كانت االسااااتجابة لجائحة كوفيد -54
األحال  بي  منظمة األغذية والزراعة والراااندول الدولي للتنمية الزراعية  شاااراكةمقارها في روما، "

الوكاالت الثالث لمعالجة تأثيرات . وسااااتسااااتمر الجهود التعاونية التي تبذلها "وبرنامي األغذية العالمي
الجائحة. وسااتكون مجاالت االسااتجابة األربعة بالغة األهمية السااتمرار الوكاالت التي توجد مقارها في 

( 2( البرمجة والتخطيط على المساااااتول القطري؛ )1روما في تعزيز عملها. وتشااااام  هذه المجاالت: )
( واسااااااتمرارية العم . وعملت 4ل المعلومات؛ )( والدعوة وتباد3والدعم السااااااياسااااااااتي والتحليلي؛ )

الوكاالت الثالث عبر هذه الركائز األربع على المسااااااتويات القطرية واإلقليمية وعلى مسااااااتول المقر، 
وساايجري تعزيز الجهود حول تدصالت التخطيط والبرمجة المشااتركة، و"جراء تقييمات مشااتركة لتقييم 

 األم  الغذائي، وكذلك تعبئة التموي  المشتر . وتأثيراتها على  19-اتجاهات جائحة كوفيد

 : التموي  المشتر  لدفع التعاون4األولوية  -13

ساااااايجري فحص آليات التموي  الالامة لدفع التعاون في محاولة للحد م  التنافس على األموال  -55
يشاام  (. و12ولتجنب التداص  المحتم  بي  األنشااطة على المسااتويي  العالمي والقطري )انظر الشااك  

ُطبقت فيها بنجاح نُهي التموي  المشااااااتر  وكيفية تحقيق ذلك  ( تحديد المجاالت التي1ذلك ما يلي: )
و"عداد وثائق توجيهية بشااااااأن الطريقة التي  (2وسااااااياقت م  أج  تهيئة الفرص في تكرار تلك النُهي؛ )

ندول الدولي للتنمية الزراعية وبرن امي األغذية العالمي يمك  بها لمنظمة األغذية والزراعة والراااااا
( العم  في 3العم  معًا على المسااتول القطري وتعزيز الجهود لضاامان التموي  المشااتر  ألنشااطتها؛ )

شراكة وثيقة مع األعضاء، بما يشم  الحكومات الوطنية والشركاء المساهمي  لضمان االستفادة على 
 نفيذ البرامي. النحو المالئم م  مواط  القوة الجماعية للوكاالت الثالث في ت

 االستفادة م  المعرفة وتفعي  التعاون :5األولوية  -14

اسااااتنادًا "لى الوثائق التوجيهية الداصلية التي أعدتها بالفع  الكيانات الثالثة، سااااتُحساااا ِّ  الوكاالت  -56
تنظيم عملية المعرفة ودراسااااااة ما ينجح وما ينبغي االسااااااتفادة منت وتوساااااايعت. وتتجت النية نحو توفير 

المسااؤولي  ع  و ااع  توجيهات قابلة للتنفيذ تمك  الموظفي  على نطال المنظمات، ال ساايما الموظفي 
البرامي على المسااااااتول القطري، م  تفعي  رؤية التعاون. وساااااايجري التماك المشااااااورة م  جهات 
االتراااال بقراااد تحساااي  المشااااركة الشااااملة والتواصااا  وتقاسااام المعرفة. وأكدت التعليقات المساااتمدة 

يدًا "لى ايادة هياك  المشاركي  في االستقراء واألشخاص الذي  أُجريت مقابالت معهم الحاجة تحد م 
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تقاسااااام المعرفة والتواصااااا  والتبادل بي  الوكاالت على مساااااتول المقار والمكاتب اإلقليمية والقطرية 
 بهد  تحسي  الفهم والو وح فيما يتر  برؤية عم  الوكاالت الثالث وأُسست المنطقية. 

البيانات وتحليلها الذي وكمكون مهم م  مكونات تبادل المعرفة والدروك المستفادة، يُشك  تبادل  -57
ا صط أساااااااك لقياك التعاون واالسااااااتفادة م  الدروك التي يتم  أفضااااااى "لى "عداد هذا التقرير أيضااااااً
استقراؤها م  التعاون. وم  الوا ح أن هنا  تحديات مرتبطة بجمع المعلومات وتبادلها في أي عملية 

ه بطريقة منهجية ساايكون موردًا ال مركزية مشااتركة بي  ثالث وكاالت، ولك  تخطيط التعاون ورصااد
 مهًما في السنوات المقبلة.

ا الوكاالت الثالث "لى نتائي التقييم  -58 وكمكون مهم لقياك التقد  المحرا واإلبالغ عنت، تتطلع أيضااااً
د الوكاالت بقرارات مستنيرة بشأن تعزيز التعاون  ِّ المشتر  بشأن التعاون بينها نظًرا ألن التقييم سيزو 

. وساااتراااب النتائي باساااتمرار في أولويات هذا 2030قيق صطة التنمية المساااتدامة لعا  لرساااها  في تح
 التعاون وما يعقبت م  تخطيط. 
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 منهجية التقرير الملحق أل :

  نهي اإلبالغ وأهدافت -1

للمساعدة في "عداد التقرير، أجرت الوكاالت التي توجد مقارها في روما سلسلة م  المشاورات  -1
مستويات مختلفة تشم  القيادة والمكاتب القطاعية والقطرية، بما ذلك ع  طريق  مع موظفيها على

 "عداد استبيانات موجزة. عبرالمقابالت الجماعية والمقابالت مع المخبري  الخبراء و

 المضطل ا وشامالً ألنشطة التعاون ا وال يرمي إلى أن ي ون تحليالً مستفيضً والتقرير ليس تقييمً  -2
لومات استراتيجية معبدالً م  ذلك، تم التركيز على تقديم ف التي توجد مقارها في روما. الوكاالت في بها

 وتفسيرات لالتجاهات والتطورات الجديدة، وعلى "براا في الوقت نفست النطال العا  للتعاون وطبيعتت.
بشك  معقول التعاون  ظهرالبيانات التي ت لومات التي تم جمعها واإلبالغ عنها علىعبالتالي، تؤكد الم

وعندما يتم تقديم أرقا  صاصة بالتعاون،  العا ، والدروك المستفادة، واألولويات المحتملة للمستقب .
فيجري ذلك باالستناد "لى أفض  البيانات المتوافرة )بسبب محدودية الطابع الالمركزي لننشطة 

 تويات التعاون المحتملة.المضطلع بها( والمعرو ة برورة متحفظة لعد  المبالغة في مس

 جمع البيانات وتحليلها -2

تجدر اإلشارة "لى أن الغرض العا  م  التقرير هو توفير التحديثات والتوجيهات االستراتيجية،  -3
 لذا تم استخدا  األساليب التالية لتحديد "طار المحتول ومردر المعلومات الحساسة:

  ا أجريت مقابالت معهم، بما في ذلك أصرائيي  موظفً  50مشاورات فردية وجماعية مع حوالي
 ا(، وجهات اترال قيادية م  ك  وكالة، وممثلي  قطريي ؛مجاالً قطاعيً  17فنيي  )في أكثر م  

  ودراسة استقرائية تعاونية لجهات االترال التابعة لبرنامي األغذية العالمي في المكاتب القطرية
ا فضالً ع  أربعة مكاتب "قليمية ا قطريً مكتبً  45ال في ووردت الردود م  جهات االتر حول العالم.

جمع البيانات ( 1) وتضمنت الدراسة االستقرائية مكوني  اثني  هما: تابعة لبرنامي األغذية العالمي.
 (2)بشأن األمثلة الحالية على التعاون في مجاالت التعاون األربعة )يجري وصفها في الملحق جيم(، 

ولدل  التحديات في مجال التعاون، وعوام  التمكي  واألولويات للسنوات المقبلة.والترورات المتعلقة ب
الدراسة االستقرائية أوجت قرور معتر  بها، ال سيما أن اإلبالغ يجري م  منظور جهات االترال 

في وفي السنوات المقبلة، ستتقاسم الوكاالت الثالث التي توجد مقارها  التابعة لبرنامي األغذية العالمي.
 روما مسؤولية "جراء الدراسة االستقرائية أو ستتناول على تحملها.

 ا لجهات االترال التابعة للوكاالت ا منظمً شم  استبيانً بما ي ،لبيانات على مستول المقراجمع و
 ذات الرلةا م  مجاالت التعاون مجاالً مختلفً  17التي توجد مقارها في روما والمسؤولة ع  أكثر م  

وشملت هذه العملية  موا يعية والعالمية والخاصة بالخدمات المؤسسية، أو المطلعة عليها.بالركائز ال
وشار  في هذا  ا يتعل ق بجمع البيانات بشأن أنشطة التعاون م  صالل المشاورات المباشرة.ا صغيرً مكونً 

م  الناحية  وال تعتبر نتائي الدراسة االستقرائية دقيقة ا م  الوكاالت الثالث.مجيبً  53التمري  
 "نها توف ر صورة واقعية ع  االتجاهات واألولويات في مجال التعاون؛ اإلحرائية، ب 

  واستعراض التقارير والتقييمات التي أجريت على المستويي  القطري واإلقليمي وعلى مستول
  المقر، و"عداد توليف لها.
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 الرايسي التفاصيال المتعلّقة بالمقر الملحق باء:

بي  الرئيسي على مستول المقر  الملحق باء تفاصي  ومعلومات داعمة " افية بشأن التعاون قد ي -5
  ويشم  ذلك برورة صاصة: روما. الوكاالت التي توجد مقارها في

  ًا للتعاون في المجاالت الموا يعية والمحاف  العالميةموجز 

  المؤسسية المشتركة على مستول ولمحة عامة كاملة ع  حالة أنشطة التعاون المتعل قة بالخدمات
 .الرئيسي المقر

وتقد  األشكال التالية تفاصي  " افية ع  التعاون في األنشطة التي تقودها المقار، بما في ذلك في  -6
 (.1( والمحاف  العالمية )الركيزة 3المجاالت الموا يعية )الركيزة 

 

لة للتعاون في المجاالت الموا يعية :12الشك     ملخرات مفر 

محور  المجال المواضيعي
تركيز 
أهداف 
التنمية 
المستدا 

 ة

التغيّرات عن  بدء التعاون منذ
 السنوات السابقة

العدد التقديري 
للبلدان التي تنفذ 
التعاون بين الوكاالت 
التي توجد مقارها في 

 روما

قيمة المشاري  
المشتركة 
بالدوالر 
 األمري ي

، 6، 2، 1 تغير المناخ
12 ،13 

 مليون  2.7 10-5 المستول نفست 2015

لقد دعت منظمة األغذية والزراعة، والرندول الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامي األغذية العالمي برورة مشتركة "لى "دماج 
اتفاقية األم  الغذائي والزراعة في المناقشات الدولية بشأن تغير المناخ صالل الدورة الخامسة والعشري  لمؤتمر األطرا  في 

، وصالل اجتماعات أصرل ذات 2019األول  ديسمبر/كانون األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ المنعقدة في مدريد في
وشملت هذه االجتماعات األحداث الرفيعة المستول بشأن العم  المناصي وأهدا  التنمية المستدامة  صلة باالتفاقية اإلطارية.

ا رفيعة المستول بشأن الروابط بي  تغير المناخ واألم  الغذائي صالل ا أحداثً الوكاالت الثالث أيضً ونظمت  (.12و 2و 1)
 الدورتي  السادسة واألربعي  والسابعة واألربعي  للجنة األم  الغذائي العالمي.

لمناخ، وتقد  المشورة وتتعاون الوكاالت التي توجد مقارها في روما في المشاريع/ البرامي المشتركة للرندول األصضر ل
وتتعاون  ألمانة هذا الرندول بشأن تطوير استراتيجيتت الخاصة بالزراعة واألم  الغذائي، وتتشار  تجاربها وصبراتها.

الوكاالت الثالث في ما يخص أطر البرامي العالمية وتقد  الدعم القطري للمبادرات المتعل قة بإدارة مخاطر تغي ر المناخ والتكي ف 
 ما في ذلك التنبؤ بالمناخ والخدمات المناصية.معت، ب

 ال ينطبق ال ينطبق أكثر بدرجة كبيرة 2020 2، 1 19-االستجابة لجااحة كوفيد

على األم  الغذائي في أربعة مجاالت  19-لقد اادت الوكاالت التي توجد مقارها في روما تعاونها لمكافحة أثر جائحة كوفيد
الدعوة وتبادل المعلومات؛ و( 3(الدعم في مجال السياسات والتحلي ؛ و (2(البرمجة القطرية/التخطيط القطري؛ ( 1(واسعة هي: 

  استمرارية العم .و (4(

ولقد أدل ذلك  .على األم  الغذائي والتغذية 19-تأثير كوفيدكما أنها أنتجت موجز السياسات لنمي  العا  لنمم المتحدة بشأن 
ا م  "طار األمم المتحدة لخطط االستجابة ا مهمً حول قضايا األم  الغذائي والتغذية، ال سيما باعتباره عنررً "لى تحسي  الوعي 

 االجتماعية واالقترادية.

، أصدرت الوكاالت التي توجد مقارها في 2020وصالل اجتماع واراء الزراعة لمجموعة العشري  المنعقد في أبري /نيسان 
على النظا  الغذائي: تعطي   19-ا بشأن اآلثار الناجمة ع  جائحة كوفيدا مشتركً البنك الدولي، بيانً ا "لى جنب مع روما جنبً 

الحاجة "لى المحافظة على سير العم  في أسوال التجارة  وشدد البيان على سالس  القيمة الغذائية والتأثير على توافر األغذية.
 في التقرير للحرول على معلومات أكثر تفريالً.يرجى الرجوع "لى دراسة الحالة الواردة  الدولية.

العقد األول م   2، 1 حاالت الطوارئ
 القرن الما ي

 20أكثر م   45 أكثر
  مليون
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تشم  األمثلة على االستجابة لحاالت الطواري العم  المشتر  بي  منظمة األغذية والزراعة وبرنامي األغذية العالمي في 
غذائية، بما في ذلك العم  على دعم سب  عيا األشخاص الضعفاء المتأثري  بتفشي الجراد البلدان التي تعاني م  أامة 

 .19-الرحراوي؛ وأامة المناخ، والنزاعات، والكوارث الطبيعية األصرل، وجائحة كوفيد

دان، واليم  م  وفي ما يتعل ق بأامة المناخ )مث  الفيضانات في النيجر والسودان( وبالنزاعات )بوركينا فاسو، وجنول السو
جملة بلدان أصرل(، تقو  منظمة األغذية والزراعة وبرنامي األغذية العالمي بتنسيق دعوتهما المشتركة لرالح البلدان التي 

(، وجلسات اإلحاطة 2020تعاني م  أامة غذائية، بما في ذلك م  صالل أول تقرير مشتر  بشأن بؤر النزاع )يوليو/تموا 
التابع لنمم المتحدة، والتقرير العالمي بشأن األامات الغذائية )أنتي بقيادة الشبكة العالمية لمكافحة المشتركة لمجلس األم  

  األامات الغذائية(.

، قامت منظمة األغذية والزراعة وبرنامي األغذية العالمي بتوسيع نطال استجابتهما في 19-ومنذ بداية انتشار جائحة كوفيد
، بما في ذلك تعزيز التعاون في مجال التحلي ، وتكييف آليات التنفيذ 19-ابة اإلنسانية لجائحة كوفيد"طار الخطة العالمية لالستج

 مع متطلبات التباعد الجسدي، و"عادة البرمجة لتلبية االحتياجات المتزايدة.

مجموعة األمن الغذااي 
  العالمية

 ال ينطبق 33 أكثر 2010 2

العالمية، تحت قيادة منظمة األغذية والزراعة وبرنامي األمم المتحدة، بتزويد صطة االستجابة تقو  مجموعة األم  الغذائي 
هة. 19-اإلنسانية وصطة االستجابة لجائحة كوفيد ويمث  قطاع األم   بالبيانات في الوقت المناسب وبأهدا  البرمجة الموج 

و"ن مجموعة  على التوالي. 19-وصطة االستجابة لجائحة كوفيد في المائة م  "جمالي صطة االستجابة اإلنسانية 18و 23الغذائي 
 األم  الغذائي العالمية عضو نشط في الشبكة العالمية لمكافحة األامات الغذائية.

 م  نطال مجموعة األم  الغذائي العالمية لتوفير  19-ومنذ أن تفشت الجائحة، تم "نشاء فريق عم  مخرص معني بكوفيد
دعم أنشطة الدعوة وتقديم المعلومات والتحليالت بشأن األم  الغذائي، ويرتبط فريق العم  هذا بمرفق التوجيهات الفنية و

 البيانات ويعم  مع الوكاالت على األرض م  أج  التخفيف م  حد ة اآلثار الناجة ع  الجائحة.

 مليون 30-25 10-5 المستول نفست 2014 5 ،2 المساواة بين الجنسين

الوكاالت التي توجد مقارها في روما عالقات تعاون طويلة األمد في مجال المساواة بي  الجنسي  ليس فقط على تَجَمع بي  
مستول الدعوة والسياسات، و"دارة المعار  واالتراالت، وتنمية القدرات وتعبئة الموارد  ا علىالمستول التشغيلي، ب  أيضً 
  للقيا  بمبادرات مشتركة.

بشأن النُهي البرنامي المشتر  ( 1) ، قامت هذه الوكاالت بتعزيز التعاون في مبادرتي  رئيسيتي  هما:وصالل السنة األصيرة
والبرنامي المشتر  بشأن تسريع التقد  نحو التمكي  االقترادي للمرأة في ( 2) ؛المفضية "لى تحول في المنظور الجنساني

 التقرير للحرول على معلومات أكثر تفريالً.يرجى الرجوع "لى دراسة الحالة الواردة في  .الريف

 ال ينطبق 60أكثر م   أكثر 2018 2 التغذية

اتفق رؤساء منظمة األغذية والزراعة، والرندول الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، 
وبعد مشاورات مكثفة، على دمي شبكة األمم المتحدة لتعزيز  2020العالمية، في عا   الرحة وبرنامي األغذية العالمي، ومنظمة

 هيئة جديدة يطلق عليها اسم "شبكة األمم المتحدة المعنية بالتغذية". التغذية ولجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية في
ألمم المتحدة المعنية بالتغذية بدعم وستحظى شبكة ا وتتواء  عملية الدمي هذه بالكام  مع صطة "صالح األمم المتحدة وتدعمها.

تقوية حوكمة  وتتمث  والية الشبكة في م  أمانة مبس طة، وتنوي "عطاء صوت أقول للتغذية وتحقيق أثر أفض  على األرض.
ً على المستول القطري. منظمة  وستستضيف التغذية والتنسيق في مجال التغذية ليس فقط على المستول العالمي ب  أيضا

 والزراعة أمانة الشبكة.األغذية 

 100أكثر م   30-20 المستول نفست 2015 2، 1 القدرة على الصمود

 مليون
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المشتر  لتعزيز القدرة على الرمود م  أج   ، اإلطار المفاهيمي2015و عت الوكاالت التي توجد مقارها في روما في عا  
األم  الغذائي والتغذية الذي يستمر في توجيت اإلجراءات الرامية "لى تعزيز القدرة على الرمود، بما في ذلك صياغة صطة 

أرض الواقع  عم  الوكاالت الثالث لمنطقة الساح ، ما يتيح الفرصة لترجمة الترابط بي  العم  اإلنساني والتنمية والسال  "لى
وشم   مع ما يتر  بذلك م  آثار على تعزيز قدرة سب  العيا القائمة على الزراعة والنظم الزراعية الغذائية على الرمود.

استمرار تنفيذ برنامي القدرة على الرمود التابع للوكاالت التي توجد مقارها  2020التعاون الملموك على األرض في عا  
ل م  كند في ا في جمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر والرومال، فضالً ع  البرنامي المشتر  الحديث بي  روما والممو 

منظمة األغذية والزراعة وبرنامي األغذية العالمي ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( الممول م  ألمانيا في جمهورية 
  ا في الرومال.دأ تطبيقت قريبً الكونغو الديمقراطية وبرنامي الوكاالت الثالث الذي سيب

 مليون 23 ابلدً  30-20 المستول نفست 2005 2، 1 التنمية الريفية

تعم  منظمة األغذية والزراعة ع  كثب مع الرندول الدولي للتنمية الزراعية لدعم االستثمارات في مجال األغذية والزراعة 
ولقد تعاونت منظمة  المائة م  برامي االستثمار الخاصة بالرندول.في  40م  صالل توفير الخبرة الفنية لرياغة حوالي 

ا في "طار الشراكة عامً  15األغذية والزراعة وبرنامي األغذية العالمي مع الرندول الدولي للتنمية الزراعية على مدل أكثر م  
ا في شبكة التموي  واالستثمار في أصحال وتساهم منظمة األغذية والزراعة أيضً  لتحسي  بناء القدرات في التموي  الريفي.

 الزراعية الغذائية الرغيرة والمتوسطة الحجم التي يديرها الرندول الدولي للتنمية الزراعية. مشاريعالحيااات الرغيرة وال

لريفي ا وقدراتهم بفض  برامي في مجال التموي  اا و عفً وترك ز المشاريع القطرية على تعزيز معرفة األشخاص األشد فقرً 
 وسالس  القيمة الشاملة وبرامي أصرل مناصرة للفقراء.

 مليون 1 بلدان 10أكثر م   أكثر 2010 2، 1 التغذية المدرسية

وانضمت الوكاالت التي توجد مقارها في روما "لى منظمة  ا بإقفال المدارك.ا شديدً تأثرً  19-لقد تأثر التالميذ صالل أامة كوفيد
ا منها "لى الحفاظ على حالة األم  الغذائي )اليونيسف( لتحوي  برامي التغذية المدرسية أو تكييفها سعيً األمم المتحدة للطفولة 

وتوفير التوجيهات لضمان التنفيذ السليم، بما في ذلك "جراءات  19-والتغذية لنطفال الذي  هم في س  الدراسة أثناء جائحة كوفيد
ا، يمك  لهذه الوكاالت أن تساهم وم  صالل العم  معً  مياه واإلصحاح والنظافة الرحية.التباعد المناسبة والتدابير المتعل قة بال

في "حداث تغيير جذري لضمان حرول جميع األطفال على التغذية التي هم بحاجة "ليها، مع تعزيز الزراعة المحلية وايادة 
 لنمو االقترادي.اإلنتاجية وتغذية الشبال، ما يسمح بالتالي بتقوية رأك المال البشري وا

التعاون بين بلدان الجنوب 
 والتعاون الثالاي

 ال ينطبق ال ينطبق المستول نفست 2017 17

لقد تم "طالل أول مبادرة قطرية للوكاالت التي توجد مقارها في روما م  أج  التعاون بي  بلدان الجنول والتعاون الثالثي في 
في "طار مرفق التعاون بي  بلدان الجنول والتعاون الثالثي المشتر  بي  الري  والرندول الدولي للتنمية  مجال الكسافا

و ع "طار وصطة عم  إلنتاج دقيق الكسافا المدعم  ويرمي المشروع "لى الزراعية، وسيتم تنفيذها في جمهورية الكونغو.
الوكاالت التي توجد مقارها في روما في تطوير منهجية للتقييم النوعي وتستمر  وبيعت في جميع األسوال الوطنية واإلقليمية.

والكمي للتعاون بي  بلدان الجنول والتعاون الثالثي ومساهمتت في تحقيق النتائي في مجال الزراعة والتنمية الريفية واألم  
عاون الثالثي وتقييمت واإلبالغ عنت، ولتحديد وستستخد  المنهجية لرصد نتائي التعاون بي  بلدان الجنول والت الغذائي والتغذية.

  الدروك المستفادة والممارسات الجيدة.

واالحتفال  2020سبتمبر/أيلول، اشتركت الوكاالت الثالث في تنظيم يو  األمم المتحدة للتعاون بي  بلدان الجنول لعا   16وفي 
 .19-الفورية والمتوسطة األج  في ظ  جائحة كوفيد بت مع التركيز على دعم تحوي  النظم الغذائية وتلبية االحتياجات

 مليون 1.8 4-1 أكثر  8 الشباب

تستمر الوكاالت التي توجد مقارها في روما في العم  ع  كثب على مبادرات عالمية  م  نطال شبكة النهوض بالشبال 
المشتركة بي  وكاالت األمم المتحدة وأنشطة المشروع القطري المخرص المتعلق بريادة أعمال الشبال وعملهم الالئق في 

لى جع  المناطق الريفية أكثر جاذبية للشبال أو دعم توايع الوجبات الغذائية المناطق الريفية في مجال األغذية والزراعة، وع
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محور  المجال المواضيعي
تركيز 
أهداف 
التنمية 
المستدا 

 ة

التغيّرات عن  بدء التعاون منذ
 السنوات السابقة

العدد التقديري 
للبلدان التي تنفذ 
التعاون بين الوكاالت 
التي توجد مقارها في 

 روما

قيمة المشاري  
المشتركة 
بالدوالر 
 األمري ي

ولقد استمرت منظمة األغذية  على األطفال والشبال صالل مبادرات مدارك تدريب المزارعي  الشبال على الزراعة والحياة.
ة للتعاون بشأن عمالة األطفال في الزراعة، والزراعة والرندول الدولي للتنمية الزراعية في التعاون في "طار الشراكة الدولي

 االشترا  في "عداد الرسائ  بمناسبة اليو  العالمي لمناهضة عم  األطفال.  وفي

أن الرندول الدولي للتنمية الزراعية وبرنامي األغذية العالمي قد ساهما في تطوير صطة عم  منظمة األغذية  اوم  المهم أيضً 
بالشبال في الريف التي ستعرض على لجنة الزراعة هذا العا ، وفي دعمها ع  طريق لجنة الشبال  والزراعة الخمسية المتعل قة

 ويرمي هذا التعاون "لى النهوض باألنشطة المشتركة المضطلع بها في "طار الركائز الخمس لخطة العم . ومكتب الشبال.

 

  ملخرات تفريلية للتعاون في المحاف  العالمية: 13الشك   

محور  المحافال العالمية
تركيز 
أهداف 
التنمية 

 المستدامة

بدء التعاون 
  منذ
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السنوات 
 السابقة

العدد التقديري للبلدان 
التي تنفذ التعاون بين 
الوكاالت التي توجد 

 مقارها في روما

قيمة المشاري  
المشتركة 
بالدوالر 
 األمري ي

لجنة األمن الغذااى 
 العالمى

 ال ينطبق ال ينطبق المستول نفست 2010 2، 1

في توفير الدعم المالي والخاص بالتوظيف ألمانة لجنة األم   2020استمرت الوكاالت التي توجد مقارها في روما في عا  
للجنة في صطط عملها بوصفها أداة لتسريع التقد  في تنفيذ أهدا  التنمية  الغذائي العالمي، وفي الترويي للمنتجات السياساتية

وتستمر الوكاالت التي توجد مقارها في روما في المشاركة بشك  نشط في تحديد التوجت االستراتيجي للجنة األم   المستدامة.
تعم  الوكاالت الثالث بشك  نشط على المساهمة و ا في الفريق االستشاري التابع للجنة.ا دائمً الغذائي العالمي باعتبارها عضوً 

م  الناحية الفنية في مسارات عم  لجنة األم  الغذائي العالمي مث  تطوير الخطوط التوجيهية الطوعية للجنة بشأن النظم 
الخاص الرفيع  الغذائية والتغذية والتوصيات السياساتية بشأن الزراعة اإليكولوجية واالبتكارات األصرل، والمساهمة في الحدث

 المستول للجنة الذي سيعقد صالل أسبوع األغذية العالمي.

المجلس الرقمي الدولي 
  لتغذية والزراعة

 ال ينطبق ال ينطبق المستول نفست 2020 2، 1

، قدمت منظمة األغذية والزراعة )بمساهمات م  الرندول الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة 2020في يناير/كانون الثاني 
التعاون والتنمية في الميدان االقترادي، والمنظمة العالمية لرحة الحيوان، وبرنامي األغذية العالمي، والبنك الدولي، ومنظمة 

رقمي دولي لنغذية والزراعة" "لى مؤتمر برلي   "لى "نشاء "مجلس التجارة العالمية( مذكرة مفاهيمية لدعم المناقشات الرامية
وم  شأن المجلس الرقمي الدولي  .2020الثاني عشر لواراء الزراعة بمناسبة انعقاد المنتدل العالمي لنغذية والزراعة لعا  

نية األصرل، ويقود عملية تبادل األفكار يقد  المشورة للحكومات والجهات الفاعلة المع لنغذية والزراعة أن يكون محفالً شامالً 
  والخبرات، ويساعد بالتالي الجميع على تسخير الفرص التي تتيحها الرقمنة.

، 2020وناقا مجلس منظمة األغذية والزراعة هذه القضية في دورتت الرابعة والستي  بعد المائة المنعقدة في يونيو/حزيران 
 "المنرة الدولية لنغذية والزراعة الرقمية" وأي د استضافتها م  جانب المنظمة.ووافق على أن تسمى المبادرة المقترحة 

حالة األمن الغذااي 
 والتغذية في العال 

 ال ينطبق ال ينطبق المستول نفست 1999 2، 1

م  تقرير حالة األم  الغذائي والتغذية في العالم السنة الرابعة على التوالي التي تنضم فيها منظمة األمم  2020يمث  "صدار عا  
المتحدة للطفولة )اليونيسف( ومنظمة الرحة العالمية "لى الوكاالت التي توجد مقارها في روما إلعداد هذا التقرير الرئيسي 

ا للمحركات   هذا التقرير أدلة على أن الجوع آصذ في االادياد ببطء وتحليالً معمقً وقدمت اإلصدارات الثالثة السابقة م السنوي.
ويقد  تقرير هذا العا  توقعات تؤكد  الثالثة وراء ظهور هذا االتجاه العكسي، أي الزاعات وتغي ر المناخ والتباطؤ االقترادي.
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وأن الو ع يتدهور بسبب اآلثار  2030أن العالم ليس على المسار الرحيح م  أج  القضاء التا  على الجوع بحلول عا  
  .19-الناجمة ع  جائحة كوفيد

لها اللذي  يرتبطان بارتفاع مستويات  ويسل ط التقرير الضوء على ارتفاع كلفة األنماط الغذائية الرحية وعد  القدرة على تحم 
األم  الغذائي ومختلف أشكال سوء التغذية )مث  السمنة(، ويدعو "لى تحوي  النظم الغذائية، بما في ذلك التدصالت على  انعدا 

 طول سلسلة اإلمدادات الغذائية، لخفض الفواقد وتحسي  الكفاءات بغية تقلي  كلفة األغذية المغذية.

المنتدق السياسي الرفي  
  المستوق

 ال ينطبق ال ينطبق نفستالمستول  2013 2، 1

نظمت الوكاالت التي توجد مقارها في روما بالشراكة مع منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( ومنظمة الرحة العالمية، 
على هاما المنتدل السياسي الرفيع المستول  2020الحدث السنوي إلطالل تقرير حالة األم  الغذائي والتغذية في العالم لعا  

المنعقد تحت عنوان "العم  المعج   والمسارات الكفيلة بالتغيير: تنفيذ عقد العم  واإلنجاا م  أج  التنمية  2020لعا  
  المستدامة".

عالوة على ذلك، عقدت الوكاالت التي توجد مقارها في روما و"دارة الشؤون االقترادية واالجتماعية واحدة م  دورات 
م  أهدا  التنمية المستدامة المتمث  في  2ل السياسي الرفيع المستول بشأن الهد  االستعراض الموا يعي الست للمنتد

القضاء على الجوع وتحقيق األم  الغذائي للجميع، وقاد الرندول الدولي للتنمية الزراعية بالشراكة مع منظمة األغذية 
معارفهم لتحقيق أهدا   االستفادة م  ألصليي :ا رفيع المستول تحت عنوان ""قامة شراكات مع السكان اا جانبيً والزراعة حدثً 

  ".19-واالعترا  في الوقت نفست بالتحدي المتمث  في التردي لتفشي جائحة كوفيد 2030التنمية المستدامة بحلول عا  

عقد األم  المتحدة 
 للزراعة األسرية

 ال ينطبق ال ينطبق أكثر 2019 2، 1

األسرية أمانة مشتركة بي  منظمة األغذية والزراعة والرندول الدولي للتنمية الزراعية م  أنشأ عقد األمم المتحدة للزراعة 
وعلى المستول العالمي، تقو  األمانة بإدارة االتراالت والتوعية  أج  تنسيق التنفيذ العا  لخطة العم  العالمية بشأن هذا العقد.
م الفني لتنفيذ عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية على المستول وأنشطة النشر، وبتطوير المنتجات العالمية لتقديم الدع

وعلى المستول الوطني، تقيم األمانة منتديات ومنرات متعددة الجهات الفاعلة م  أج  التحاور بشأن  اإلقليمي/الوطني.
ث  الهد  م  ذلك في و ع ويتم السياسات، وتعزا ترميم أطر العم  وتنفيذها لدعم الزراعة األسرية )صطط العم  الوطنية(.

وبرورة عامة، تم  ا بتنفيذها بالفع .بلدً  34صطط عم  وطنية وبدأ  6فيما تم و ع  2024صطة عم  وطنية بحلول عا   100
  منظمات المزارعي ، ومنظمة غير حكومية، ومؤسسة عامة، ومؤسسة أكاديمية. منظمة م  400 1"شرا  

والرندول الدولي للتنمية الزراعية  م  هذا اإلطار، في تطوير أول منتي عالمي لعقد وتتشار  منظمة األغذية والزراعة 
وسيشك   برنامي تعل م بشأن االبتكارات في مجال السياسات العامة لدعم الزراعة األسرية. األمم المتحدة للزراعة األسرية، وهو

ساعدة الجهات الفاعلة م  الدول وم  غير الدول الستعراض شأنها م البرنامي أداة قائمة على األدلة لتنمية القدرات يكون م 
  السياسات العامة الرامية "لى تعزيز الزراعة األسرية، وترميمها وتنفيذها ورصدها.

م تمر القمة بشرن النظ  
 الغذااية

1 ،2 ،8 ،
12 ،13 

أكثر بدرجة  2019
 كبيرة

 ال ينطبق ال ينطبق

لقد دعمت الوكاالت التي توجد مقارها في روما المبعوث الخاص لنمم المتحدة وأمانة مؤتمر القمة بشأن النظم الغذائية لتطوير 
  ونتائجت، وقد مت الموارد البشرية والمالية لنمانة. 2020العمليات وهياك  الحوكمة التي ستحدد مالمح أنشطة مؤتمر القمة لعا  

التي توجد مقارها في روما هم أعضاء في اللجنة االستشارية، والوكاالت الثالث هي عضو في فريق و"ن مديري الوكاالت 
وستؤدي الوكاالت التي توجد مقارها في روما، بوصفها وكاالت االرتكاا في ثالثة م   مها  األمم المتحدة ولجنتها العلمية.

ا "لى طبيعتها م في الوقت نفست في جميع مسارات العم  نظرً ا في تحديد توجت ك  مسار وستساهمسارات العم  الخمسة، دورً 
  الشاملة.

ولقد كانت الوكاالت التي توجد مقارها في روما نشطة في دعم األعضاء للمشاركة والمساهمة في العمليات المتعلقة بمجموعة 
 ا لها.أصدقاء مؤتمر القمة بشأن النظم الغذائية التي تتخذ روما مقرً 
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العالمية لم افحة الشب ة 
 األ مات الغذااية

أكثر بدرجة  2016 2، 1
 كبيرة

 ال ينطبق 

أطلقها االتحاد األوروبي ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامي األغذية العالمي لمعالجة األامات الممتدة والكوارث المتكررة، 
ويرمي "نشاء  والشركاء في مجال العم  اإلنساني. سد الفجوة بي  الشركاء في التنمية والحد م  الهشاشة، و"دارة المخاطر عبر

ا لتحلي  قائم على األدلة، واالرتقاء في نهاية الشبكة العالمية "لى تعزيز الشراكة، و"سناد األولوية في الوقت نفست للتدصالت وفقً 
السنوي بشأن األامات  لعالميا التقرير"ا وتردر الشبكة العالمية أيضً  المطا  بمستول البرامي القطرية للقدرة على الرمود.

كات التي تساهم في2020وفي عا   ."الغذائية األامات  ، وصف التقرير نطال انتشار الجوع الحاد في العالم، وقد  تحليالً للمحر 
 في استمرار هذه األامات أو تفاقمها. 19-الغذائية حول العالم، ودرك كيف يمك  أن تساههم جائحة كوفيد

 ال ينطبق 10أكثر م   أكثر   التقيي  المشتر 

تم "نشاء على مستول المقر، جماعة ممارسي  معنية بالتقييم في مجاالت الزراعة واألم  الغذائي والتنمية الريفية تعر  باسم 
EvalForwARD.وعلى  ا "طالل التقييم المشتر  للتعاون بي  الوكاالت التي توجد مقارها في روما.ولقد تم أيضً  ، والحفاظ عليها

تقييمات مشتركة بي  برنامي األغذية العالمي ووكالة واحدة أو اثنتي  م  الوكاالت التي توجد  10المستول القطري، تجرل 
 مقارها في روما.
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 تفاصي  الخدمات المؤسسية المشتركة -4

 .الرئيسي يقد  الشك  التالي لمحة عامة ع  صطط وأنشطة التعاون في مجال الخدمات المؤسسية على مستول المقر -7

 الرئيسي : ملخرات تفريلية للتعاون في مجال الخدمات المؤسسية على مستول المقر14الشك   

 خدمة األعمال
تبادل 

 المعلومات

مذكرة تفاه  
رسمية/ 
اتفاقية 
بشرن 
مستوق 
الخدمات/ 
 مالحظات مستوق التعاون رسالة اتفاق

 اادارة

 عال   ثالثية منهجي إدارة المبنى

 الشبكة المشتركة بي  الوكاالت لمديري المرافق 

 المشتريات المشتركة للمنافع )الكهرباء والغاا( وتبادل المعار  العامة 

  (19-استمرارية األعمال )مث  التدابير الخاصة بجائحة كوفيدمواءمة  

  مركز الخدمات المشتركة في منظمة األغذية والزراعة يستضيف برنامي األغذية العالمي
 محطة عم . 12عبر توفير 

 استمرارية العم  مع توفير صيارات احتياطية للمباني في حاالت الطواري. 

التصوير والمراسلة 
 والطباعة

 منهجي

ثنائي 
)برنامي 
األغذية 
العالمي 

والرندول 
الدولي 
للتنمية 
 الزراعية(

 عال  

  توفر صدمات الرندول الدولي للتنمية الزراعية الخاصة بطباعة المواد المتخررة ذات
الحجم الكبير، لبرنامي األغذية العالمي ومفو ية األمم المتحدة لشؤون الالجئي  والتنوع 

 البيولوجي؛

  الحقيبة الدبلوماسية الخاصة بمنظمة األغذية والزراعة للرندول الدولي للتنمية تقد  صدمة
 الزراعية م  أج  "رسال المراسالت والمواد مع حرانة دبلوماسية.

األمن والسالمة من 
 الحرااق

 عال   ثالثية منهجي

  الشبكة المشتركة بي  الوكاالت إلدارة األم 

  الفريق االستشاري المعني باألم  

  تعاون وثيق لال طالع بأنشطة التدريب المشتركة )مث  التشار  في تقديم الدورة التدريبية
بشأن النُهي اآلمنة والسليمة للبيئات الميدانية، وتدريب المرأة على التوعية األمنية؛ ولقد 

أنجز برنامي األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة التحديثات في نظا  التحكم 
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 خدمة األعمال
تبادل 

 المعلومات

مذكرة تفاه  
رسمية/ 
اتفاقية 
بشرن 
مستوق 
الخدمات/ 
 مالحظات مستوق التعاون رسالة اتفاق

ألمني؛ ويسمح تبادل المعار  بتوجيت الرندول الدولي للتنمية الزراعية في بالدصول ا
 عملية التحديث التي يجريها(.

 عال   ثالثية مخرص السفر وترشيرات السفر

  ستعم  شبكة السفر المشتركة بي  الوكاالت على تبادل أفض  الممارسات بهد  تعزيز
 مواءمة السياسات واإلجراءات

  الوكاالت التي توجد مقارها في روما مع شركات الطيران والتحالفات  مفاو ات مشتركة بي
 للحرول على صرم مسبق على األسعار الخاصة بالشركات وعلى فوائد " افية أصرل.
ويوقع الرندول الدولي للتنمية الزراعية االتفاقات بالنيابة ع  الوكاالت التي توجد مقارها 

 ا؛و ات معً في روما ولك  تجري هذه األصيرة المفا

  ،سيتم "برا  االتفاقات العالمية المشتركة مع الفنادل والمحاف  لعقد االجتماعات واألحداث
 ا في مجال المشترياتا مشتركً بوصفت نشاطً 

 اللوحة المشتركة لتحديد المبالغ اإلجمالية لمستحقات السفر؛ 

  االستخدا  المشتر  لمركزDa Vinci Point عالمي؛التابع لبرنامي األغذية ال  

  االستخدا  المشتر  لخدمات مركز الحجواات والطيران الخاص بالعاملي  في المجال
 ؛19-اإلنساني صالل حالة الطواري المترلة بجائحة كوفيد

  تتماشى الخطوط التوجيهية للرندول الدولي للتنمية الزراعية المتعل قة بالسفر مع بدل
 اللذي  تحددهما األمم المتحدةقامة اليومي المغادرة والوصول وبدل اإل

  مفتوحة شركات "دارة صدمات السفر "ن مناقرة الرندول الدولي للتنمية الزراعية بشأن
وتستخد  مفو ية األمم المتحدة  للوكاالت التي توجد مقارها في روما لتيسير تشار  العقود.

 إدارة صدمات السفر.ا عقد الرندول الدولي للتنمية الزراعية الخاص بلشؤون الالجئي  حاليً 

 متوسط ثالثية منهجي الخدمات اادارية العامة

 اجتماعات أسبوعية للفرل المعنية بالمرافق والتابعة للوكاالت التي توجد مقارها في روما 

  تقد  صدمة الحقيبة الدبلوماسية المشتركة التي تديرها منظمة األغذية والزراعة، للوكاالت
 روما الثالث التي توجد مقارها في

 متوسط ثالثية مخرص أنشطة التخضير

 فريق "دارة القضايا المعني بإدارة االستدامة البيئية 

  األنشطة المشتركة في مجال التخضير/ التوعية والمبادرات المتعل قة باإلدارة البيئية 

 .المبادرات المشتركة بشأن اإلدارة المستدامة للمرافق والخدمات 
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 خدمة األعمال
تبادل 

 المعلومات

مذكرة تفاه  
رسمية/ 
اتفاقية 
بشرن 
مستوق 
الخدمات/ 
 مالحظات مستوق التعاون رسالة اتفاق

أسطول المركبات 
  النقالالخفيفة/ 

 متوسط ثالثية منهجي

  مشروع "دارة أسطول المكاتب القطرية مع "مكانية التعاون مع برنامي األغذية العالمي
 ومفو ية األمم المتحدة لشؤون الالجئي 

 صدمات النق  المكوكية اليومية لبرنامي األغذية العالمي "لى منظمة األغذية والزراعة 

ااقامة )بما في ذلا إدارة 
  الضيافة(دور 

يجري توحيد "دارة دور الضيافة و"دماج الدور التابعة لمنظمة األغذية والزراعة في مركز   منخفض ثالثية منهجي
 حجواات األمم المتحدة

 عمليات الشراء

عمليات الشراء 
  التعاونية

 عال   ثالثية منهجي
   بي  الوكاالت التي توجد مقارها في روما تندرج  م  نطال  2018مذكرة تفاهم عا

 "الخدمات المؤسسية"

 شبكة مشتريات مجلس الرؤساء التنفيذيي  لمنظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق 

 اللجنة الرفيعة المستول المعنية بإدارة شبكة المشتريات 

 االجتماعات الفرلية لفريق المشتريات المشتركة 

  استعراض فرص "جراء المشتريات المشتركة في "طار فريق المشتريات المشتركة
والحرول على منافع محتملة لتحقيق الوفورات )في الوقت والشؤون اإلدارية والمالية( 

 ومواءمة اإلجراءات؛

 التعاون والشراكات لشراء المستلزمات الخاصة بالجائحة 

 عال   ثالثية منهجي إدارة العقود

 عال   ثالثية منهجي  األسواق تحليال

تخطيط/استراتيجية 
  المشتريات

 عال   ثالثية منهجي

 عالي ثالثية منهجي إيجاد المصادر

مشتريات الطرف الثالث 
)الح ومات  الشركاء  

  إلخ.(
 عال   ثالثية منهجي

 عال   ثالثية منهجي إدارة الموردين

 المشتريات المشتركة للخدمات التالية 

o  القانونية للمنظمة والموظفي الخدمات 

o صدمات صيانة نظا  تكنولوجيا المعلومات الخاص بالهاتف 

o محطات األرصاد الجوية 

o توفير المنافع 

o البرنامي المشتر  للفنادل  
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 خدمة األعمال
تبادل 

 المعلومات

مذكرة تفاه  
رسمية/ 
اتفاقية 
بشرن 
مستوق 
الخدمات/ 
 مالحظات مستوق التعاون رسالة اتفاق

o  االتفاقات العالمية المشتركة بشأن شركات الطيران )تتم "دارتها م  صالل شبكة السفر

  المشتركة بي  الوكاالت( 

 والتسليم صدمات البريد 

  شركات "دارة صدمات السفر تسمح مناقرة الرندول الدولي للتنمية الزراعية بشأن

ا عقد الرندول وتستخد  مفو ية األمم المتحدة لشؤون الالجئي  حاليً  بتشار  العقود.

 الدولي للتنمية الزراعية الخاص بإدارة صدمات السفر.

 المتحدة العالمية للمشتريات تحديث بشأن "دارة الموردي  م  صالل بوابة األمم 

 عدد م  عقود التشار  بي  الوكاالت التي توجد مقارها في روما ومنظمات أصرل 

 الموارد البشرية

 عال   ثنائي مخرص دع  الموظفين

 شبكة الموارد البشرية التابعة للجنة اإلدارية الرفيعة المستول 

  الخدمات الطبية م  صالل رسائ  االتفال يتم " فاء الطابع الرسمي على التعاون في مجال
 الثنائية

  تتعاقد منظمة األغذية والزراعة على الخدمات المخبرية بالنيابة ع  الوكاالت األصرل التي
 توجد مقارها في روما

  يقد  برنامي األغذية العالمي الدعم لمنظمة األغذية والزراعة على مستول المقر وفي

ستشارات المتخررة )أصرائي في مجال دراسة بيئة اال الميدان حيث هنا  حاجة "لى

 العم ، التوجيت، طبيب نفسي(

الضمان االجتماعي 
 للموظفين

 متوسط تحدد الحقا منهجي
  تقو  منظمة األغذية والزراعة بإدارة مدفوعات أقساط التأمي  بعد انتهاء الخدمة للرندول

 الدولي للتنمية الزراعية

 واالتصاالتت نولوجيا المعلومات 

تطوير التطبيقات 
 وصيانتها

 اللجنة الرفيعة المستول المعنية بإدارة شبكة التكنولوجيا الرقمية  عال   ثالثية منهجي
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 خدمة األعمال
تبادل 

 المعلومات

مذكرة تفاه  
رسمية/ 
اتفاقية 
بشرن 
مستوق 
الخدمات/ 
 مالحظات مستوق التعاون رسالة اتفاق

البنية التحتية لت نولوجيا 
  المعلومات واالتصاالت

تتقاسمت منظمة األغذية والزراعة مع الرندول الدولي للتنمية  -نظا  الجغرافيا المكانية  يُحدد الحقا ثالثية منهجي
األغذية والزراعة الزراعية؛ اجتماعات منتظمة لفريق العم  المشتر  بي  منظمة 

  والرندول الدولي للتنمية الزراعية

 :المشتريات المشتركة لخدمات تكنولوجيا المعلومات 

o صدمات صيانة نظا  تكنولوجيا المعلومات الخاص بالهاتف  

o دورات تدريبية متخررة في مجال تكنولوجيا المعلومات 

خدمات ت نولوجيا 
 المعلومات واالتصاالت

 عال   ثالثية منهجي

 منخفض ثالثية منهجي االتصاالت
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 التفاصيال المتعلّقة بالمستوق القطري الملحق جي :

الملحق جيم تفاصي  ومعلومات داعمة " افية بشأن التعاون بي  الوكاالت التي توجد يقد   -8
  مقارها في روما على مستول المكاتب القطرية، بما في ذلك برورة صاصة:

  تفاصي  موس عة ع  عوام  تمكي  التعاون والتحديات الماثلة أمامت على مستول المكاتب
 القطرية؛

 البرامي المشتركة وأمثلة على التعاون في مجال 

 عوام  تمكي  التعاون والتحديات الماثلة أمامت -5

األشكال التالية هي عبارة ع  الردود على دراسة استقرائية للموظفي  في المكاتب القطرية  -9
ويعطى لك  بند مرتبة ودرجة، حيث  والمقر بشأن عوام  تمكي  التعاون والتحديات الماثلة أمامت.

ا سال ترجيحي تعطى فيت البنود التي تأتي في المراتب األولى قيمة أو "وانً الدرجة هي عبارة ع  ح
وتحدد  ا" أعلى، وحيث تكون النتيجة اإلجمالية هي عبارة ع  مجموع جميع القيم الترجيحية.ترجيحيً 

 القيم الترجيحية بحسب عدد البنود الواردة في القائمة.

 السؤال التالي المطروح في الدراسة االستقرائية:ا مفرالً للردود على عر ً  15ويقد  الشك   -10
ا المنظمة رت ب العوام  التالية التي تمك   التعاون بي  الوكاالت التي توجد مقارها في روما )مراعيً "

 ".بكاملها، م  المقر الرئيسي "لى المستول القطري( م  األكثر أهمية "لى األق  أهمية
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مستول المقر والمكاتب القطرية )معرو ة بالترتيب أو بحسب مرتبة المكاتب  عوام  تمكي  التعاون على :15الشك  
 القطرية(

 

 

  

 للردود على السؤال التالي المطروح في الدراسة االستقرائية: ا مفرالً عر ً  16ويقد  الشك   -11
رت ب القيود والحواجز التالية التي تعترض التعاون بي  الوكاالت التي توجد مقارها في روما "

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Country context and national needs

Common vision

Comparative advantage of individual RBA entities

Trust and relationships among RBA colleagues

Joint funding mechanisms or strategies

RBA priorities and planning

Donor vision

Similar SDG focus

National government leadership

Presence of the humanitarian development nexus

Support/direction from Regional leadership on RBA
collaboration

Wider UN reforms

Support/direction from HQ on RBA collaboration

Role of the MoU signed by RBAs in Rome, 2018

CCA and UNSDCF brought us together

Support/direction from RBA focal points Government on RBA
collaboration

Performance evaluation indicators

درجة الترنيف

Country Office Headquarters

السيال القطري واالحتياجات الوطنية

الرؤية المشتركة

ي روماالميزة النسبية لفرادل كيانات الوكاالت التي توجد مقارها ف

ي روماالثقة والعالقات بي  الزمالء في الوكاالت التي توجد مقارها ف

آليات أو استراتيجيات التموي  المشتر 

األولويات والتخطيط في الوكاالت التي توجد مقارها في روما

رؤية الجهات المانحة

التركيز على أهدا  التنمية المستدامة نفسها

قيادة الحكومات الوطنية

الترابط بي  العم  اإلنساني والتنمية

تي توجد توجيت القيادة اإلقليمية في مجال التعاون بي  الوكاالت ال/دعم

مقارها في روما
اإلصالحات األوسع نطاقاً لنمم المتحدة

ارها في توجيت المقر في مجال التعاون بي  الوكاالت التي توجد مق/دعم
روما

روما دور مذكرة التفاهم التي وقعتها الوكاالت التي توجد مقارها في

2018في عا  

ن في جمعنا التقييم القطري المشتر  و"طار عم  األمم المتحدة للتعاو

مجال التنمية المستدامة

توجيت جهات االترال مع الحكومات في مجال التعاون بي  /دعم

الوكاالت التي توجد مقارها في روما

مؤشرات تقييم األداء

القطريةالمكاتب المقر
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ا المنظمة بكاملها، م  المقر الرئيسي "لى المستول القطري( م  األكثر أهمية "لى األق  )مراعيً 
 ".أهمية

 

التحديات الماثلة أما  التعاون على مستول المقر والمكاتب القطرية )معرو ة بالترتيب أو بحسب مرتبة  :16الشك  
 المكاتب القطرية(

 

البرمجة المشتركة، والشركاء، وأنماط التموي  على أمثلة على مبادرات  17 الشك  ويقد  -12
مستول المكاتب القطرية باالستناد "لى دراسة استقرائية لجهات االترال التابعة لبرنامي األغذية 

 العالمي والمعنية بالتعاون بي  الوكاالت التي توجد مقارها في روما.

0 100 200 300 400 500 600

Joint funding mechanisms/ strategies

Differences in capacity

Competition

Joint planning (CCA, annual workplans, etc.)

Existing business processes

Variations in programming cycles

Lack of indicators that measure RBA collaboration

Lack of common vision and understanding of what
RBA collaboration should achieve

National government preferences

Limited monitoring and evaluation of the quality of
partnerships with other RBA colleagues

Lack of geographical overlap in programme/project
areas

Lack of overlap in government partners (ministries)

درجة الترنيف

Country Office Headquartersالمكاتبالمقر

القطرية

استراتيجيات التموي  المشتر /آليات

الفوارل في القدرات

التنافس

تر ،التقييم القطري المش)التخطيط المشتر  

.(صطط العم  السنوية، "لخ
العمليات القائمة الخاصة باألعمال

البراميالتباينات في دورات "عداد

مؤشرات لقياك التعاون بي  عد  وجود

الوكاالت التي توجد مقارها في روما 
لما يجب أنعد  وجود رؤية مشتركة وفهم مشتر 

ها في يحققت التعاون بي  الوكاالت التي توجد مقار

روما

أفضليات الحكومات الوطنية

ت مع لجودة الشراكاالرصد والتقييم المحدودي 

ا الوكاالت األصرل التي توجد مقارهالزمالء في

في روما

تداص  جغرافي في المناطق التي عد  وجود

المشاريع/تطبق فيها البرامي

صعيد الشركاء عد  وجود تداص  على

(الواارات)الحكوميي  
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 : أمثلة على مبادرات البرمجة المشتركة على المستول القطري17الشك   

 الشريا الح ومي )الو ارات(  

الوكالة التي يوجد 
مقرها في روما/ 
الشركاء من األم  

 المتحدة

 

  

 البلد
العنوان أو الوص  

 الموجز
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 هيوة التمويال

التمويال 
)آالف 

الدوالرات 
 وص  موجز لتار األمري ية(

 دعم الموسم األعجف. 500 فرنسا           المزارعي دعم صغار  أفغانستان

 كمبوديا
الحماية االجتماعية 

  المستجيبة للردمات
         

مكتب المفو ية 
األوروبية للمعونة 

 اإلنسانية
315 

تحسي  المساعدة االجتماعية ألشد الكمبوديي  فقراً في 
 أوقات األامة.

 "ندونيسيا
المستدامة النظم الغذائية 

 في "ندونيسيا
         

الرندول 
االستئماني لنم  

 البشري
300 

عدد م  منتجات الدعوة والتوعية التي تشم  تحليالً آلثار 
 .CLEAR+على النظم الغذائية وتحلي   19-جائحة كوفيد

 ميانمار

تقييم األم  الغذائي مع 
منظمة األغذية والزراعة 

 19-ألثر جائحة كوفيد
على مستول األسر 

 المعيشية

          - 
سيتيح تقرير التقييم المقترن مع الرصد الجاري ع  بعد، 
تكوي  فهم محس  لالحتياجات المتغي رة "لى المساعدة 

 الغذائية.

 نيبال
البرنامي المشتر  بشأن 
التمكي  االقترادي للمرأة 

 الريفية
         االقترادي للمرأة الريفية.التمكي   327 السويد والنرويي 

 "يران
مشروع كسب سب  العيا 
بفض  بيوت االستنبات 

 لالجئي 
          20  ًا.توليد فرص العم  لستي  الجئ 

 العرال
رصد األم  الغذائي في 

 العرال
         

البنك الدولي/ 
الرندول الدولي 
للتنمية الزراعية/ 
صناديق منظمة 

- 
ا باعتماد السياسات الموصى بها في تبدي الحكومة اهتمامً 

 التقارير.
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 الشريا الح ومي )الو ارات(  

الوكالة التي يوجد 
مقرها في روما/ 
الشركاء من األم  

 المتحدة

 

  

 البلد
العنوان أو الوص  

 الموجز
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 هيوة التمويال

التمويال 
)آالف 

الدوالرات 
 وص  موجز لتار األمري ية(

األغذية والزراعة 
وبرنامي األغذية 

 العالمي

 لبنان
صندول مدد االستئماني 
اإلقليمي لالستجابة 

  لنامة السورية
         000 5 االتحاد األوروبي 

 سوري ولبناني  عيف 000 9اآلثار المترتبة على أكثر م  
 ا(.)في األردن أيضً 

 ليبيا
دعم تعافي المزارعي  
أصحال الحيااات 
  الرغيرة في منطقة فزان

         500 1 لم يمول بعد 

دعم المزارعي  أصحال الحيااات الرغيرة لضمان 
سالمة اإلنتاج والوصول اآلم  "لى األسوال؛ وبناء قدرة 

الرغيرة على الرمود في  المزارعي  أصحال الحيااات
 وجت الردمات في المستقب . 

           الشراء في صدمة التقد  طاجيكستان

الوكالة األميركية 
للتنمية الدولية/ 
مبادرة الغذاء 

للمستقب  
 )محتم (

- 
تحسي  الزراعة المغذية والمستدامة، فضالً ع  سالس  

 اإلمدادات المحلية وسب  العيا.

 تونس

المدرسية  التغذية
بالمنتجات المحلية/ 
-االستجابة لجائحة كوفيد

توايع التحويالت  /19
القائمة على النقد لتالميذ 

 المدارك

         

الرندول الدولي 
للتنمية الزراعية/ 
برنامي األغذية 

 العالمي

500 

توايع التحويالت القائمة على النقد م  أج  الشراء في 
التغذية لنسر المعيشية التي لديها ا لتقييم صدمة التقد  وفقً 

تالميذ بعد "قفال المدارك؛ برنامي التغذية المدرسية 
 بالمنتجات المحلية

 اليم 
دعم سب  العيا القادرة 
على الرمود واألم  
الغذائي )المرحلة الثانية 

         
المديرية العامة 
للتنمية والتعاون 

االقترادي 

51 000   
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 الشريا الح ومي )الو ارات(  

الوكالة التي يوجد 
مقرها في روما/ 
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 هيوة التمويال

التمويال 
)آالف 

الدوالرات 
 وص  موجز لتار األمري ية(

م  برنامي تحسي  القدرة 
على الرمود في المناطق 
الريفية في اليم ( في فترة 

2019-2022 

الدولي التابعة 
لالتحاد 

األوروبي/ الوكالة 
السويدية للتعاون 
اإلنمائي الدولي 
ع  طريق برنامي 
األمم المتحدة 

 اإلنمائي

 بن 

العالقة بي  البرامي 
الزراعية للرندول 
الدولي للتنمية الزراعية 

التغذية المدرسية وبرنامي 
التابع لبرنامي األغذية 

 العالمي

         ميزانية الوكاالت - 
مشروع تجريبي م  المقرر أن يتم "طالقت في 

 .2020أكتوبر/تشري  األول 

 تشاد

صندول بناء السال  
ومنظمة األغذية 
والزراعة/ برنامي 
األغذية العالمي في تشاد/ 

 النيجر

         
صندول بناء 

 السال 
 التعايا السلمي بي  البدو والمزارعي  المتمرسي . 625

 غانا
التحلي  الشام  لنم  
 الغذائي ومواط  الضعف

         

صناديق مرفق 
تموي  حاالت 
الطواري المترلة 
بالجائحات التابع 

 للبنك الدولي

 المشروع في مرحلة دراسة الجدول. 600
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 الشريا الح ومي )الو ارات(  

الوكالة التي يوجد 
مقرها في روما/ 
الشركاء من األم  

 المتحدة
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 هيوة التمويال

التمويال 
)آالف 

الدوالرات 
 وص  موجز لتار األمري ية(

 غينيا
الوقاية م  النزاعات بي  
المجتمعات المحلية في 

 منطقة غينيا الحرجية
ü         

صندول بناء 
 السال 

2 010 
 24ومد ة البرنامي  2020تم تقديم المنحة في أغسطس/آل 

 ا.شهرً 

 ليبيريا
المحافظة على السال  م  
صالل التمكي  االقترادي 

 للشبال
         

صندول بناء 
 السال 

1 000   

 مالي
دعم القدرة على الرمود 
 واألم  الغذائي والتغذية

         
كندا )"دارة 
 الشؤون العالمية(

15 000 

لالستراتيجية/الرامة  19-التنفيذ المكي ف مع جائحة كوفيد
المتكاملة المشتركة بي  برنامي األغذية العالمي ومنظمة 
األغذية والزراعة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 
)اليونيسف( في مالي بشأن القدرة على الرمود في فترة 

2019-2023. 

 موريتانيا

توطيد السال  وتعزيز 
 التماسك االجتماعي

م  صالل تقوية قدرة 
المجتمعات المحلية على 
الرمود في وجت تغي ر 

 المناخ

 

         

صندول مجموعة 
األمم المتحدة 
للتنمية المستدامة/ 
صندول بناء 

 السال 

1 500   

 النيجر

مبادرة القدرة على 
الرمود التابعة للوكاالت 
التي توجد مقارها في 

 روما

         الرمود.بناء القدرة على  000 15 كندا 
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 الشريا الح ومي )الو ارات(  

الوكالة التي يوجد 
مقرها في روما/ 
الشركاء من األم  

 المتحدة
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 هيوة التمويال

التمويال 
)آالف 

الدوالرات 
 وص  موجز لتار األمري ية(

سان تومي 
 وبرنسيبي

الحد م  أثر جائحة 
 على سب  العيا 19-كوفيد

         

الرندول 
االستئماني 

المتعدد الشركاء 
التابع لمكتب 

 األمي  العا 

300 

 19-الحد م  اآلثار االجتماعية واالقترادية لجائحة كوفيد
أسرة  عيفة عبر  مان حرولها  540على سب  عيا 

  على األرا ي والبذور والمواد الزراعية.

 السنغال
تعزيز النظم الغذائية عبر 
"براا صغار المنتجي  

 المتأثري  بالجائحة
         

النداء الثاني 
المؤقت لتقديم 

االقتراحات 
الرادر ع  

الرندول 
االستئماني 

 المتعدد الشركاء

 االستعراض.مقترح قيد  000 1

كونغو، 
 برااافي 

اإلنتاج المحلي لدقيق 
الكسافا المدعم في "دارة 

  بوينزا
        ? 

مرفق التعاون بي  
بلدان الجنول 
والتعاون الثالثي 

 التابع للري 

470 

المدعم وبيعت، واستفادة  صطة عم  إلنتاج دقيق الكسافا
مجموعات صغار المنتجي  م  ايادة قدرة اإلنتاج 

  والوصول "لى سلسلة قيمة الكسافا.

كونغو، 
 كينشاسا

تعزيز قدرة المزارعي  
أصحال الحيااات 
الرغيرة على الرمود 
 االقترادي واالجتماعي 

         

بنك التنمية 
األلماني م  صالل 
الواارة االتحادية 
األلمانية للتعاون 
والتنمية في 

الميدان 
  االقترادي

55 000 

في "طار استمرار الشراكة بي   2020بدأ البرنامي في عا  
منظمة األغذية والزراعة وبرنامي األغذية العالمي في 

ويرمي البرنامي "لى تحسي  الرامة  .ككيفومنطقة 
الرغيرة  المقدمة "لى المزارعي  أصحال الحيااات

بفض  الحرول على الخدمات األساسية )المياه 
 واإلصحاح والنظافة الرحية، والمعالجة التغذوية(.
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 الشريا الح ومي )الو ارات(  

الوكالة التي يوجد 
مقرها في روما/ 
الشركاء من األم  

 المتحدة
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 هيوة التمويال

التمويال 
)آالف 

الدوالرات 
 وص  موجز لتار األمري ية(

 "سواتيني

دعم ربط المزارعي  
أصحال الحيااات 
الرغيرة باألسوال م  

 قبي  المدارك

         500 الجهة المانحة 

توفير األغذية المغذية للتالميذ، وتعزيز "نتاجية المزارعي  
أصحال الحيااات الرغيرة، والنهوض باالقتراد 

 المحلي، وتحسي  األم  الغذائي.

 PROSPER         برنامي  مالوي
واارة التنمية 

 الدولية
3 000 

دعم األنشطة ذات الرلة باإلدارة المتكاملة لمستجمعات 
 المياه.

 560 فرنسا          تعزيز سلسلة قيمة الحليب بوروندي

لقد حر  التالميذ في مدارك )ومجموعات سكانية 
محلية( مستهدفة على تغذية محس نة؛ ولقد حس   
المزارعون أصحال الحيااات الرغيرة أساليب جمع 

 الحليب وتخزينت ونقلت.

 كينيا

برنامي تعزيز الحبول في 
العيا كينيا، نافذة سب  

الزراعية المقاومة لتغير 
 المناخ

         000 153  االتحاد األوروبي 

دعم استدامة "نتاجية وربحية المزارعي  أصحال 
الحيااات الرغيرة م  صالل الزراعة المحافظة على 

ويقد   الموارد واستخدا  نظا  القسائم اإللكترونية.
الرغيرة الذي   البرنامي للمزارعي  أصحال الحيااات

استفادوا م  برامي المساعدة الغذائية التابع لبرنامي 
األغذية العالمي، صيار المشاركة في الزراعة األكثر 

 ا نحو السول.توجهً 

 كوبا

تعزيز القدرة على 
الرمود في وسط كوبا 
المتضرر م  الجفا  

 و"عرار "يرما

         

مشروع 
PROACT- 

المديرية العامة 
للتنمية والتعاون 

االقترادي 
الدولي التابعة 
 لالتحاد األوروبي

2 381 
ً للتغذية  االستقرار في "مدادت الخضار المنتجة محليا

  المدرسية
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 الشريا الح ومي )الو ارات(  

الوكالة التي يوجد 
مقرها في روما/ 
الشركاء من األم  

 المتحدة
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 هيوة التمويال

التمويال 
)آالف 

الدوالرات 
 وص  موجز لتار األمري ية(

الجمهورية 
 الدومينيكية

القدرة على الرمود في 
 وجت الجفا 

         

مكتب المفو ية 
األوروبية للمعونة 
اإلنسانية "لى 

األغذية  ةمنظم
 والزراعة

1 000 

تطوير نظا  اإلنذار المبكر بالجفا  ونماذج القدرة على 
 وجت الجفا  على المستول المجتمعي. الرمود في

وتعزيز قدرات الحكومة و"دراج الجفا  بوصفت صطراً 
 م  المخاطر المناصية في التخطيط الحكومي.

 "كوادور

النُهي المفضية "لى تحول 
م   الجنسانيفي المنظور 

أج  تحقيق األم  الغذائي 
والتغذية المحس نة 

 والزراعة المستدامة

         االتحاد األوروبي  

المساهمة في الحد م  الحواجز والفجوات القائمة على نوع 
الجنس، وتعزيز القدرات اإلنتاجية للرجال والنساء في 
المناطق الريفية ووصولهم "لى الموارد والخدمات 

 واألسوال

 غواتيماال
تسريع التقد  نحو التمكي  
 االقترادي للمرأة الريفية

         

الرندول الدولي 
للتنمية الزراعية 

)السويد 
 والنرويي(

4 188 

دعم المزارعات لتنظيم أنفسه  في منظمات المنتجي  م  
أج  ايادة الفائض الذي تحققنت عبر الوصول "لى تقنيات 

  اإلنتاج المستدا  واألسوال.

 

 

 

 


