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أوالً  -املقدمة ونطاق نشاط الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما
ألف -اللمحة العامة والغرض
طلب األعضاااخ ل ا الل ااخ األل مم عا  2019أثناخ اجتماعات جملس منظمة األغذية والزراعة واجمللسااا التنليذيا
لل ا ا ا اانلوت اللوا للتنمية الزراعية وير مل األغذية العاإلب غعزيز الي ا مم أجخ ىال يز عل املس ا ا اااتي اال ا ا ا ا ات ة
والدروس املس ا ا ا ااتحاايت والتشدةت التاث ا ا ا اازة والتموسات وانااعات امليةو ا ا ا ااة واملتا املال ة املت قة التعاون يا
حتليلا يف جماالت التعاون اليت غلضا ا ا ااب ل ىأوج للتكار والت امخ
الو االت اليت غوجل مقارها يف روماى .ومت اق اح ذلك ً
ال س ا اايما يى املسا ااتوق القط ى .ويف هذا الس ا اايات أعلت منظمة األغذية والزراعة وال ا اانلوت اللوا للتنمية الزراعية
معا يف سا ا ا ا ا ااياقات ل ويعرض
وير مل األغذية العاإلب هذا التقرير اإلرحلب .ويُربا التقرير يلية عمخ الو االت الث ث ً
التعاون يف أريعة جماالت اسا ا اغي.ية .ع و عل ذلك يُس اات مخ حتليخ العمخ يلراس ااات حالة وغقليرات مية للتعاون
عل اإلسا ااتويا القورإل والقليمب ومعلومات عم التعاون عل اإلسا ااتو العاإلب وعم اجملاالت اإلوااا اايعية واال ا ا ا يف
غوف اخللمات اإلؤسسية.
و ا اامل عا  2020أامة غ مسا ااجوقة جراخ غلئا ااب جا حة وفيل 19-مما أثر عل اجملتمعات واالقت ا ااا ات يف ال ا اامي
وأ ل ااي اللقر وعل اإلسا اااوا عل وات عاإلب و ل حتويخ يف الوقس لس ا ا األولوايت الرباجمية والتئا ااغيلية للتعاون
يا الو االت اليت غوجل مقارها يف روما .و ان مئات اإل يا مم األ ا ااعان يعا ون للعخ مم اسوء وسا ااوخ التغذية قجخ
غلئب الل وس ومي م أن غظمر حالة طوارئ غذا ية عاإلية ما مل غُتعذ جراخات فورية .وغسلط األامة الضوخ عل األمهية
اإللحة للتعاون يا الو االت الث ث والذإل يغوب طي ًلا مم األعماا اليت غئاامخ االساات.اية لاالت الووارئ وال االمات
معا لضا ا اارور حتمية مز وجة غتمثخ يف االسا ا اات.اية العاجلة
واأل ئا ا ااوة ال سا ا ااا ية واليا ية .وغسا ا اات.يب الو االت الث ث ً
الحتياجات األمم الغذا ب ومس ا ا اااعل ال ومات والس ا ا ا ان يف الوقس لس ا ا ا عل يناخ قلر عل ال ا ا اامو و ي
مستقج ً أفضخ.
ويف هذا الس ا ا ا ا ا اايات غوا ا ا ا ا ا ااخ الو االت اليت غوجل مقارها يف روما غعزيز جمو ها التعاو ية لتحويخ النُظ الغذا ية .وغُلر
الو االت الث ث ا ا اارور األلذ ينمل ا ااامخ ومنم.ب عل أن ي ون ذلك م ا ااحوً يت ويم ا ا ارا ات م العليل مم
أ ا ااحاح اإل ا االحة و جراخ اس ا ااتثمارات ايت ارية مم أجخ معاسة األس ا ااجاح اسذرية لل.وء وس ا ااوخ التغذية .و م يا
الو االت الث ث التزا مئا ا ا ا ا وغ ا ا ا اامي عل حتقيق ا لف  2مم أهلاف التنمية اإلس ا ا ا ااتلامة وين ا ا ا ااب التعاون يينما
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عل أري ر ا ز ر يسا ااية  )1التعاون عل اإلسا ااتو العاإلب  )2التعاون عل اإلسا ااتويا القورإل والقليمب  )3التعاون
1
عل مستو اجملاالت اإلواايعية  )4اال ا يف غوف اخللمات اإلؤسسية.
ويف ما يلب الوالايت اإلت املة للو االت الث ث اليت غوجل مقارها يف روما
أ) غوفِّر منظمة األغذية والزراعة الجيا ت والتحلي ت و ذلك السياسات اإلستنل ل األ لة واإلئور اللنية
وغلع الوار ويناخ الئا ارا ات عل أس اااس االحتياجات القورية وةرإل جمموعة واس ااعة مم أ ئ ااوة ع
االستثمار و ياغة اإلعاهلات واإلعاي وال و اإلعيارية مم ل ا أجمز ا ال ومية اللولية.
ح) ال اانلوت اللوا للتنمية الزراعية هو و الة متع ا ااة مم و االت األم اإلتحل واإلؤس اس ااة اإلالية اللولية
الوحيل يا الو االت اليت غوجل مقارها يف روما .ويوفِّر أ وات اسا ا ا ا ااتثمارية للح ومات وسا ا ا ا ااا ر ا ا ا ا اار اخ
التنمية يف ا خ قروض ِّ
ومنص ة ا ااة لزراعة اليااات ال ااغ وحتقيق حتوا ااامخ يف اإلناطق الريلية.
ما أ يقل اإلئور السياساغية مم أجخ مساعل الجللان عل الل مم اللقر الريلب.
ج)

ر مل األغذية العاإلب هو منظمة سا ا ا ااا ية م رسا ا ا ااة ل قاذ األرواح وغغي حيا الناس وغقلمي اإلسا ا ا اااعل
الغذا ية يف حاالت الووارئ والعمخ م اجملتمعات احمللية لتحس ا ا ا ااا التغذية ويناخ القلر عل ال ا ا ا اامو .
وغر ز جمو الرب مل عل اإلسا ا ا ا اااعل والغاثة و عا الت هيخ يف حاالت الووارئ واإلسا ا ا ا اااعل اليا ية
ض اا للمات للم.تم ال سااال ي امل لا يف ذلك
والعمليات اخلا ااة .ويقل ير مل األغذية العاإلب أي ً
النقخ اسوإل للمسافريم عم طريق ا ر األم اإلتحل خللمات النقخ اسوإل للمساعل ال سا ية.

مجيعا يف س اايات غنليذ ا ا ح األم اإلتحل  .ويعت ذلك غعاوثا الوثيق عرب أفرقة األم اإلتحل
وغتعاون الو االت الث ث ً
القورية حتس قيا اإلنس ا ا ااق اإلقي لض ا ا اامان حتس ا ا ااا اإلواخمة القورية وحتقيق خطة ام  2030عل النحو الذإل يلعو لي
قد األمم املتشدت ليعةي.
وغع ف الو االت الث ث لاجة ل االس ااتلا مم جوا ب غ املما أ ثر مم مواطم التئ اااي يينما م مراعا اجملاالت
اليت غض اايف فيما النُمل التعاو ية واسمو اسماعية قيمة ل اسمو الوطنية يف حتقيق لوة عا  2030واجملاالت اليت غُربر
فيما فوا ل التعاون غ اليف اإلعام ت اإلرغجوة لعمخ اإلئ ا ا  .ويُئ ا ا خ التعاون وس اايلة لتحقيق غاية ون أن ي ون غاية
يف حل ذاغ .

خ-ا ي خ
يناخ عل طلب األعض ا ا ا ا ا اااخ حولس الو االت اليت غوجل مقارها يف روما واقما وث.ما و غقرير عا  2020وما يعله.
وأطلقس جمات االغ ا ا ا ا ا ا اااا يف الو االت الث ث  -يلع مم ةترب األم اإلتحل للمعارف والتغي اإلؤسا ا ا ا ا ا اس ا ا ا ا ا ااب- 2
اس ا ااتق ا اااخات عل اإلس ا ااتوايت القورية والقليمية واإلؤس ا اس ا ااية وأجرت مقاي ت م حواا  40مم أ ا ااحاح اإل ا االحة
 1حتل الر ا ز األري يف مذ ر التلاه للو االت اليت غوجل مقارها يف روما اليت مت التوقي عليما يف عا  2018واليت التزمس فيما هذه الو االت لعمخ
احلا مم االلتزامات الرمسية العليل اإلتعذ
عل حتقيق تا ل مئ ة الستنا ل ميزا ا اإلقار ة وأوج التكار يف ما يينما .وغعل مذ ر التلاه هذه و ً
للعمخ اسماعب والتعاول.
 2يئ خ ةترب األم اإلتحل للمعارف والتغي اإلؤسسب جزخًا مم معارف القيا وال ار التاي ل لية موظلب منظومة األم اإلتحل الذإل أ ئ لتعزيز
ثقافة التغي وااليت ار عل وات منظومة األم اإلتحل .
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الر يس اايا وغئ اااورت م فريق ال ار مم أجخ التقيي اإلئ ا ا للتعاون يا الو االت اليت غوجل مقارها يف روما 3وأجرت
ا ا ا ا اا م تجيًا للتقارير و راسا ا ا ااات الالة .و ان ا لف مم ذلك مج ييا ت مية وييا ت عم الت ا ا ا ااورات يوريقة
اسا ا ا ااتعرا ً
منم.ية و ئاخ جمموعة مم الجيا ت األساسية لثجات ما يتحقق مم غغي ات مم سنة ل ألر يف اإلستقجخ.4
ولااذلااك ير ز هااذا التقرير عل اإل و ت االسا ا ا ا ا ا ا اغي.يااة للتعاااون يا الو اااالت اليت غوجاال مقااارهااا يف رومااا يف الل مم
يوليو/متوا  2019ل يو يو/حزيران  2020م غس ا ا ا ا ا االيط الض ا ا ا ا ا ااوخ عل الاااااات والتحاالايت اليت أثرت عل التعاااون
عل اإلسا ااتويا القورإل والعاإلب .وهو ل س وص ااا ث ااامي أو تق م لا ةاأ اليت أج كنه ولكت كالكد ندالً م ل
ثاايا ابل اانت اال تقصات ة واملعيومات املال س ة واملشاورات.
التعيم اال ات ي ا
ً
ويتضمم الحصي األوأ حملة عامة عم مجا ئ التعاون ويلعص أ ئوة الو االت عل اإلستو الوظيلب .ويعرض الحصي
ال اين حملة عامة موا ا ااوعية عم أ ئ ا ااوة التعاون عل اإلس ا ااتويا العاإلب واإلؤس ا اس ا ااب وحالة العمخ عل اإلس ا ااتويا القورإل
والقليمب .ويربا الحصا ااي ال ال اللروس اإلس ا ااتلا مم التعاون لا يئ ا اامخ عوامخ التم ا الامسة والتحلايت ويق ح
مسارا للتعاون يف اإلستقجخ يغرض حتليز الوار الجناخ م األعضاخ حوا األولوايت االس اغي.ية.
الحصي ال ان
ً

جي  -تو و وات ئاط الو االت اليت غوجل مقارها يف روما والتعاون يينما

ميضا ااب التعاون يا الو االت اليت غوجل مقارها يف روما عل اإلسا ااتوايت التنظيمية ويف طرت الربجمة والسا ااياقات اسغرافية.
ويس ا ا ا ا ا ااتليل التقرير مم ر ا ز التعاون اإلجي نة يف مذ ر التلاه لعا  .2018ومم اإلم ال ا ا ا ا ا ااار ل أن فرن التعاون يا
الو االت الث ث ب أن غستنل ل اإلجا ئ واألهلاف التالية
أ)

الئرا ات جزخ ال يت.زأ مم والايت الو االت الث ث

ح) الئرا ة ليس غاية يف حل ذا ا يخ وسيلة لتحقيق مزيل مم التكار واللعالية وال لاخ
ج) األلذ ينمل استجاقب ااخ التعل مم اخلربات اإل تسجة يف الئرا ات
) يت التعاون يف سيات االغسات عل وات منظومة األم اإلتحل
ه) التعاون ملفوء لعمليات عل اإلستو القورإل.
ويف هذا ال ا ا اال يرغجط التعاون عل اإلس ا ا ااتو القورإل ارغجاطًا ج ًا لض ا ا ااور اسغرايف للو االت الث ث .و ن الض ا ا ااور
اإلئ ا ا ا عل اإلس ا ا ااتو القورإل واس ا ا ا النوات عل النحو اإلجا يف الئ ا ا ا خ  .1ويرغجط التعاون الث ثب عل اإلس ا ا ااتو
القورإل يف جممل حبض ا ااور ال ا اانلوت اللوا للتنمية الزراعية الذإل ميتلك ما جمموع  44م تجًا قورًاي .و لتاا فإن التعاون
يللا .وغئا ا
معا يف يرامل يف ً 84
الثنا ب مرهون حبض ااور ير مل األغذية العاإلب ومنظمة األغذية والزراعة اللذيم يئ ا ا ان ً
التقارير ال ا ا ا ا ا ااا ر عم اإل اغب القورية يف اإليلان ل رجة ما مم التعاون يف حواا  90يف اإلا ة مم الجللان اليت غتميز
يوجو اثنتا أو أ ثر مم الو االت اليت غوجل مقارها يف روما .ول م التلالخ عل اإلسا ااتو القورإل قل ال يجا الضا ااور
اإلئ اللعلب مم حيث اإلواق القورية اللرعية.

 3يلأ التقيي اإلئ يف سجتمرب/أيلوا  2020ومم اإلتوق اال تماخ من حبلوا يسمرب /ا ون األوا .2021
 4غر يف اإللحق ألف حملة عامة عم منم.ية الجحث واالستق اخ .ويتضمم اإللحق خ معلومات غ ميلية عم الجيا ت عل مستو اإلقار ويتضمم
اإللحق جي ييا ت اافية و اعمة مرغجوة لتعاون عل اإلستو القورإل.
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الئ خ  1النوات اسغرايف لنئاط الو االت اليت غوجل مقارها يف روما حبسب حضور الو الة

داي وكاالت األمم املتشدت اليت توجد مقارها يف روما

اخلريوة مم علا فريق اسغرافيا اإل ا ية التاي للمنظمة

ويئا ا ا ا الئا ا ا ا خ  2ل وات التمويخ وح.م التقرييب عل اإلس ا ا ااتو القورإل قيا ًسا ا ا اا حبوافم الربامل) وهو ما يظمر أ
لا ا ا ااافة ل اللوارت يف الض ا ا ااور اسغرايف اإلجينة يف الئ ا ا ا ا خ  1متلك الو االت الث ث ياذج عمخ وطرت ةتللة لتعجئة
أ و ا األساسية .وخيتلف ح .الوافم القورية يئ خ ملحوظ يا و الة وألر حيث غتواجل منظمة األغذية والزراعة
يللا ل ستلا مم القلرات ال ومية م وجو الت فات ج عل عيل اإلوظلا يف خ يلل يينما ير ز
مث ً يف ً 146
ير مل األغذية العاإلب عل جمموعة أ ا ا ا ا ا ااغر مم الجللان م وجو عل أ رب مم اإلوظلا .ومم حية ألر يسا ا ا ا ا ااتليل
يللا مم حافظة قروض ال نلوت اللوا للتنمية الزراعية رغ غواجل هذا األل يف أقخ مم ف هذه الجللان.
ً 93
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الئ خ  2ملعص األ ئوة القورية يف عا
الوكالة
متظةة األغذكة والزرا

2019

داي ال يدان اليت كوجد ها حضور

حا ظة الربامج القط كة

ليةوظحني

(مي ارات الدوالرات األم كك ة)

146

1.5

44

1.4

790

87.5

ة5

الصتدوق الدويل ليتتة ة الزرا

ة6

ن انمج األغذكة العاملي

وغُئا ا خ هذه االلت فات يف ياذج العمخ عام ً ممما ِّ
ِّل أ واء التعاون اإلم نة .ويينما غرسا ا اللقر  4حلو الوالايت
ً
متاما عم األلر  .وم مرور الوقس اا ا التئ ااايك يا عمخ
الة
ا
الت املية للو االت الث ث فإن خ والية ليس ااس منل
ً
الو االت الث ث .وي ِّ
قل ةوط ىفمى  )Vennيف الئا خ  3غلسا ًا ملاهيميًا ميثخ أ ئااوة الربجمة وةتلف طرقما الر يسااية
ُ
اإلرغجوة ي خ و الة يينما يرس ا ا ا وات اليز اإلئا ا اار الذإل غالجًا ما يئا ا ااار لي عل أ مهز الو ا ا ااخ يا التعاون اليا ب
الوويخ األجخ واإلساعل ال سا ية.

الئ خ  3حملة عامة عم أ ئوة الربجمة الر يسية أو طرقما

الصتدوق الدويل
ليتتة ة الزرا ة

االستثمارات والسياسات
واإلعرفة

متظةة األغذكة
والزرا ة
وا اإلعاي واأل وات
اإلعيارية واإلساعل التقنية
والسياسات

قاذ األرواح وغغي حيا
الناس

ويف حا أن التعاون يف مسا خ األغذية
ااحا
والزراعة يجلو يف ظاهره طجيعيًا وو ً
يذاغ فإن خ و الة غض ا ا ا ا ا اايف قلرا ا
ورا يف
اإلميز وع ق ا ااا ا ااا اليت غؤ إل ً
حت ا ا االي ا ا اال فرن وقيو العم ا ا ااخ م ًع ا ا اا.
وس ااي.رإل حبث هذه القض ااااي لزيل مم
التعمق يف الل وا التالية.

ن انمج األغذكة العاملي

 5سامهس منظمة األغذية والزراعة يف غعجئة ما جمموع  5.7مليار والر أمري ب مم القروض واإلنص اإلقلمة مم جا ب اإلؤسسات اإلالية اللولية ومم
اإلئاري القورية لل نلوت األلضر للمناخ ومرفق الجيئة العاإلية وجاخ مجلغ  1.3مليار والر مم أ خ  5.7مليار والر أمري ب مم اللع الذإل غقلم
منظمة األغذية والزراعة للمئاري اإلمولة مم ال نلوت اللوا للتنمية الزراعية).
6
يللا.
ميلك ال نلوت اللوا للتنمية الزراعية موظلا يف  44يللاً ال أن حافظة يراجم غغوب ً 93
 7يئمخ اإل اغب القورية والقليمية وم اغب االغ اا لرب مل األغذية العاإلب فض ً عم مرا ز االمتياا التايعة ا.
 8ميزا ية الافظة القورية اإلجلغ عنما يف التقرير السنوإل لرب مل األغذية العاإلب لعا .2019
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اثنًا  -أن ع مالمح التعاون نني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف الح
يى مستوق ال كاتز األرن

ت 2020-2019

اا  -مقلمة
ِّ
يقل الحصي ال اين حملة موجز عم التعاون عل مستو الر ا ز األري للتعاون .ويف هذا الل خ ين ب غر يز الي ا عل
ر ل اللينامي يات اإلتغ للتعاون و ذلك لط األساس لجيا ت التعاون اليت مي م ةميعما ور لها ومقار تما يف السنوات
عموما ل الي ا عم اإلؤ ارات القايلة للقياس اليت مي نما ثراخ التعويط االس ا اغي.ب .وال غع س
اإلقجلة .ويملف ذلك ً
هذه اإلؤ رات النوات ال امخ لأل ئوة اإلضول هبا يف جماا غووير السياسات وغجا ا اإلعرفة واللعو .
وس ا ا ا ااعيًا ل غ ا ا ا ااور عمخ الو االت اليت غوجل مقارها يف روما و ثجات عمق التعاون يينما يعرض القس ا ا ااةان  5و 6أري
راس ا ا ا ا ااات حالة موجز  .وغئ ا ا ا ا اامخ راس ا ا ا ا ااات الالة ما يلب  )1االس ا ا ا ا اات.اية سا حة وفيل )2 19-غعزيز اإلس ا ا ا ا اااوا
يا اسنسا ومت ا اإلرأ  )3يناخ القلر عل ال مو يف منوقة الساحخ  )4االس اغي.يات واخلوط القورية اإلئ ة
للو االت اليت غوجل مقارها يف روما.

هاخ  -حملة عامة عم أ ئوة التعاون عل مستو اإلقر
يف طار التعاون اإلواايعب غعمخ الو االت الث ث ي ور متزايل يف سج مم اللئات اإلواايعية الحل عئر اليت غليل
عم مسااتوايت غعاون ج أو أ رب ث ًا الئ ا خ  .)4وعل الرغ مم يعض ال ااعو ت يف قياس اإلل ال امخ للتعاون
غئا التقليرات ل أن اجملاالت اإلواااايعية يف الئا خ  4غئاامخ حواا  200مليون والر أمري ب مم أ ئااوة الربجمة عل
اإلستويا القليمب والقورإل.
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الئ خ  4ملعص أليرا م مص التعاون يف اجملاالت اإلواايعية

جماأ التعاون ووصا املالمح ال ارعت
تغس املتاخ يف مالمت األط اف يف اتحاق ة األمم املتشدت
تغس املتاخ .ايمج األم الغذاتي والزرا ة يف املتاقشات الدات ت حوأ ر
ر
تغس املتاخ وا ات ة م ق ال زة العامل ة والد م القط
انطاركة نشمن ر
اال ت انة جلاتشة كو د .إصدار ن ان الس ا ات املش ك املوجز لامني العام لامم املتشدت نشمن األم الغذاتي والتغذكة
وال ان الصااير يف اجتةاع وعراء الزرا ة جملةو ة العش ك
حاالت الطوارئ .اال ت انة املش كة العايةاي تحشي اجل ااي الصش او ه والظواه اجلوكة املتط ةه واننذار امل ك ه
وجيسات انحاطة ان الم ة جمليس األم التان لامم املتشدت
جمةو ة األم الغذاتي .ق اايت اجملةو ة واي م خطة اال ت انة اننسان ة .وانضةام الصتدوق الدويل ليتتة ة الزرا ة إىل
اجملةو ة العامل ة املعت ة ابألم الغذاتي يف ام 2020
املتظور اجلتساين .امل اايرات املتخذت يف الربانجمني املش كني نشمن التهج املحض ة إىل حتوأ يف املتظور اجلتساينه وتس ك
التقدم حنو التةكني االقتصااي لية أت يف ال كا
التغذكة .تكوك ”ه زة األمم املتشدت ليتغذكة“ لتعزكز تتس ق التغذكة يى املستوكني العاملي والقط
ه والصوماأ؛ واي م خطة ةي

القدرت يى الصةواي .ن امج الصةواي ات األولوكة يف مجهوركة الكونغو الدميق اط ةه والت
الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما نشمن متطقة الساحي
التتة ة ال كح ة .اخلربت الحت ة واال ت ةار يف األغذكة والزرا ةه ونتاء القدرات يف جماأ التةوكي ال كحي

املدر ةه مبا كشةي إحداث حتوأ يف األاياء يف اق

التغذكة املدر ة .حتسني التغذكة واألم الغذاتي لاطحاأ يف
جاتشة كو د19-
التعاون نني نيدان اجلتوب والتعاون ال الوي .إطالق أوأ م اايرت مش كة ليتعاون نني نيدان اجلتوب والتعاون ال الوي
(ايق ق الكسا ا املد م يف مجهوركة الكونغو) وإ دااي ايل ي الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ل صد وتق م التعاون نني
نيدان اجلتوب والتعاون ال الوي
الش اب .م اايرات امل ة يف إطار ث كة التهوض ابلش اب املش كة نني وكاالت األمم املتشدته والتعاون يف تدركب ث اب
ال كا يى رةايت األ ةاأ

حمور ت ك ز
أهداف
التتة ة
املستدامة

التغ سات
الستوات السانقة

العداي
التقدك
لي يدان

ق ةة املشارك
املش كة ابلدوالر
األم ككي

2015

لس اإلستو

10-5

 2.7مليون

2020

أ ثر يلرجة ج

ال ينوجق

ال ينوجق

أ ثر

30- 20

 50مليو ً

2

2010

أ ثر

33

ال ينوجق

5 2

2014

لس اإلستو

10-5

 30-25مليو ً

2

2018

أ ثر

2 1

2017

لس اإلستو

2 1

2005

لس اإلستو

2 1

2010

أ ثر

10

17

2017

أ ثر

1

 0.5مليون

8

ُحت َّل الح ًقا

أ ثر

4- 1

 1.8مليون

6 2 1
13 12
2 1
2 1

تة ال دء

العقل األوا مم
القرن اإلااب

أ ثر مم
60

ال ينوجق

30-20

>  100مليون

30-20

 23مليو ً

أ ثر مم

 1مليون
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ويف سا ا ا اايات احملافخ العاإلية الئ ا ا ا ا خ  )5للو االت اليت غوجل مقارها يف روما اتريخ عريق مم التعاون لا يف ذلك التعاون يف
واا ا التقرير الر يس ااب عم حالة األمم الغذا ب والتغذية يف العامل و ذلك االس اات.اية لاالت الووارئ حيث يلأ التعاون منذ
و ث ثة عقو  .وغعاو س الو االت الث ث منذ عمل أقرح يف جماالت ألر ال س ا ا ا اايما اسمو اإلئ ا ا ا ا ة يف اللعو والربجمة
ل ست.اية سا حة وفيل 19-و ذلك االستعلا ات إلؤمتر القمة يئ ن النُظ الغذا ية يف عا .2021

الئ خ  5ملعص أليرا م مص التعاون يف احملافخ العاإلية
جماأ التعاون .ووصا املالمح ال ارعت
جلتة األم الغذاتي العاملي .اللع التقت واإلاا الذإل يئمخ
اإلسامهات التقنية يف اخلووط التوجيمية الووعية لل.نة األمم الغذا ب
العاإلب لا يف ذلك يئ ن النظ الغذا ية والتغذية وغو يات
السياسات يئ ن الي ولوجيا الزراعية وااليت ارات األلر
اجمليس ال قةي الدويل لاغذكة والزرا ة .مذ ر ملاهيمية لقامة
منتل امخ يسلإل اإلئور ل ال ومات واسمات اللاعلة األلر
للمساعل عل غسع فرن التحوا الرقمب
حالة األم الغذاتي والتغذكة يف العامل .غقرير ر يسب ِّ
يقل غوقعات
غؤ ل أن العامل ال ميضب يف اإلسار ال حيص و حتقيق القضاخ التا
غلهورا يسجب آاثر
عل اسوء حبلوا عا  2030وأن الالة غز ا
ً
جا حة وفيل19-
املتتدق الس ا ي ال املستوق .ير ز عل ىالجراخات اإلع.لةى
وم رس ألثر جا حة وفيل و ذلك األحلاث اسا جية اإلتعلقة
إبط ت غقرير حالة األمم الغذا ب والتغذية يف العامل وحتقيق ا لف
 2مم أهلاف التنمية اإلستلامة
قد األمم املتشدت ليزرا ة األ كة .غقو األما ة إبعلا منت.ات
عاإلية لتقلمي اللع التقت ل عقل األم اإلتحل للزراعية األسرية عل
اإلستو القليمب/الوطت لا يئمخ لوة لوا  100لوة عمخ
وطنية

ت ك ز أهداف
التتة ة املستدامة

تة ال دء

التغ سات
الستوات السانقة

ق ةة املشارك
املش كة ابلدوالر
األم ككي

2 1

2010

لس اإلستو

 675 000والر
قلا/عينيًا)
أمري ب ً
سنواي مم خ و الة
ً

2 1

2020

لس اإلستو

ال ينوجق

2 1

1999

لس اإلستو

ال ينوجق

2 1

2013

لس اإلستو

ال ينوجق

2 1

2019

أ ثر

ال ينوجق

مالمت القةة العاملي نشمن التظم الغذات ة .ع مجعوث األم
اإلتحل وأما ة مؤمتر قمة النُظ الغذا ية والو الة الر يسية التايعة لألم
اإلتحل يف ما خيص  3مم يا  5مسارات عمخ

13 12 8 2 1

الش كة العامل ة ملكا شة األعمات الغذات ة .أطلقما االحتا األورويب
ومنظمة األغذية والزراعة وير مل األغذية العاإلب إلعاسة األامات
اإلمتل وال وارث اإلت رر وللحل مم مواطم ا ئا ة و ار
اإلعاطر مم ل ا سل الل.و يا الئر اخ يف التنمية والعمخ
ال سال .التقرير العاإلب السنوإل حوا األامات الغذا ية

2 1

2019

2016

أ ثر يلرجة ج

أ ثر يلرجة ج

ال ينوجق

ال ينوجق
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را ة حالة :اال ت انة جلاتشة كو

د19-

معاسة الل.و  -حتليل اإلئ لة وريوما ألولوايت االس اغي.ية

ُمتثخ جا حة وفيل 19-أامة ااحية و س ااا ية ُ ِّل األمم الغذا ب والتغذية إل يا األ ااعان .وأ ت اسا حة ل غعويخ
سا سااخ الملا وغسااججس يف حاالت قص ورفعس األسااعار وقل غولل حالة طوارئ غذا ية عاإلية .والسااجيخ ل معاسة
ا لف  2مم أهلاف التنمية اإلس ا ااتلامة وأإل أولوية اسا ا ا اغي.ية للو االت اليت غوجل مقارها يف روما للل 2021-2020
هو مضااافر القو عل مسااتو الو االت الث ث إلعاسة القضااااي اإلوروحة يف اخلوة ال سااا ية العاإلية إلواجمة وفيل19-
مم ل ا است.اية منسقة لل.ا حة.

النمل  -يف؟
حتتخ الو االت اليت غوجل مقارها يف روما يلضااخ والاي ا وأعما ا الت املية يف جماا األمم الغذا ب والتغذية م ا ة فريل
مت نما مم ع ال ومات يف االسا ا ا ا ا اات.اية للت ث ات السا ا ا ا ا االجية االجتماعية واالقت ا ا ا ا ا ااا ية سا حة وفيل 19-عل النظ
معا يزما ا ا ااياغة اإلوجز السا ا ااياسا ا اااش لألما العا يئ ا ا ا ن أثر جا حة وفيل19-
الغذا ية .وأمس ا ا ا س الو االت الث ث ً
عل األمم الغذا ب والتغذية.
ويت غنساايق اساات.اية الو االت اليت غوجل مقارها يف روما ألامة جا حة وفيل 19-وغنليذها عل مجي اإلسااتوايت األريعة
اإلجيَّنة يف مذ ر التلاه اإلس ا ا ا ا ااتوايت العاإلية واإلؤس ا ا ا ا اس ا ا ا ا ااية والقليمية والقورية) وغر ز عل أري ر ا ز هب  )1الربجمة
والتعويط عل اإلستو القورإل  )2اللع السياساش والتحليلب  )3اللعو وغجا ا اإلعلومات  )4استمرارية العمخ.

النتا ل  -حتقيق ماذا؟
غئا ا اامخ األمثلة عل النتا ل اإللموسا ا ااة ئا ا اار مذ ر غوجيمية للتعليف مم ث ات اسا حة عل غذاخ الت ميذ وغغذيتم
جملا مئ ً ا يا منظمة األغذية والزراعة وير مل األغذية العاإلب ومنظمة األم اإلتحل للولولة اليو يسيف)
وهب متثخ ً
و ئاخ مرفق الجيا ت العاإلب يف طار الئج ة العاإلية إل افحة األامات الغذا ية مم أجخ مج الجيا ت عم األمم الغذا ب
وحتليلما يف األامات الغذا ية والس ا ا ا ا ا ااياقات اإلعراا ا ا ا ا ا ااة للعور ومم أجخ غوجي التعويط والربجمة اإلس ا ا ا ا ا ااتنل ل األ لة
والعمخ االستجاقب.
ويف جماا اللع السا ا ااياسا ا اااش والتحليلب أجرت الو االت الث ث غقييمات لألثر م الئا ا اار اخ سا ا ااامهس يف وا ا ا ا لوط
االساات.اية االجتماعية واالقت اا ية .ومم يا الجللان األحل عئاار اإلئاامولة لتقييمات ااار س منظمة األغذية والزراعة
وال اانلوت اللوا للتنمية الزراعية يف  91يف اإلا ة و ااار ير مل األغذية العاإلب يف  64يف اإلا ة مم التقييماتِّ .
وقلمس
سا اامامات مممة ألر يئ ا ا ن حتليخ جا حة وفيل. 19-زخ مم غقرير حالة األمم الغذا ب والتغذية يف العامل وأ ا ااارت
يف غقليرا ا ل اا اي عل األ عان ق ب التغذية لا ي اوح يا  83و 132مليون عص.
ومم األ ئااوة اسلير إل حظة يف طار مجا رات اللعو العمخ م أما ة مجاعة اارت أفريقيا لواا اسا اغي.ية للنموض
وال مو مم أجخ مؤسسات األعماا ال غر وال غ واإلتوسوة يف قواء األغذية الزراعية يف رت أفريقيا يف مرحلة ما
يعل وفيل.19-
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التحلايت وعوامخ التم ا واللروس اإلستلا
ظرا ل رغلاء اإلتوا ا ا ا ا ا ااخ يف حاالت ال ا ا ا ا ا اااية وحاالت الغ ت اإلعتللة يف مجي أ اخ العامل غعذر اسا ا ا ا ا ااتمرار ث مم
ً
متوقعا مم قجخ .ويف حا أن القيو اإلا ية غُئ خ عا ًقا أما
األ ئوة التعاو ية اليت غضول هبا الو االت الث ث ما ان ً
ض ا اا
األ ئ ااوة اليت ا س مقرر فإن الاجة ل عا هي لة الربامل واإلئ اااري وغ ييلما اس اات.ايةً للس اايات الاا غس أي ً
عل رأس أولوايت اإل اغب القورية .غ أن اسا حة ا ا لس قو افعة جليل إلجا رات الو االت الث ث .وا ُ ذت هذه
اإلجا رات يف طار مم التعاون الوثيق يا األفرقة عل األرض الخ هذا السيات اسليل.
إلزيل مم اإلعلومات يرج الرجوء ل اإللحق خ.
ايرا ة حالة :تعزكز املساوات نني اجلتسني ومتكني امل أت

معاسة الل.و  -حتليل اإلئ لة وريوما ألولوايت االس اغي.ية
غُئ ا خ اإلساااوا يا اسنسااا ح ًقا أساااساايًا مم حقوت ال سااان وغُساام يلور ورإل يف حتسااا األمم الغذا ب والتغذوإل.
وينوجق ذلك ي االة لا ااة عل اجملتمعات احمللية الريلية اللق اليت غُئ ا خ فيما النساااخ سااجة ج مم القو العاملة اليت
غساات ثر لا متوسااو  43يف اإلا ة مم العمالة الزراعية عل وات العامل .ومثة أ لة غثجس أن ح ااوا اإلرأ عل التعلي وغنمية
قلرا أ رب مم الماية مم
اإلمارات واخللمات واإللل ت ال تاجية وفرن العمخ عل قل اإلس ا ا ا ا ا اااوا م الرجخ مينحما ً
التمييز والعنف اسنسال ومي م أن يسم يلور أ رب يف القضاخ عل اللقر.

النمل  -يف؟

غُئار الو االت اليت غوجل مقارها يف روما يف عل مم األ ئوة والئر ات إلعاسة اإلساوا يا اسنسا.
 -1مم ل ا اغلات ِّمنحة م االحتا األورويب غُنلذ الو االت ُث ً.ا غلض ا ا ا ا ا ااب ل حتوا يف اإلنظور اسنسا ا ا ا ا ا ااال
مم أجخ غغي اإلعاي اسنس ا ا ااا ية ومعاسة غلاواتت القو  .ويلأ يف عا  2019الرب مل اإلئ ا ا ا يئ ا ا ا ن النمل
اإللضا ا ا ااية ل حتوا يف اإلنظور اسنسا ا ا ااال هبلف السا ا ا ااما يف حتقيق ا لف  2مم أهلاف التنمية اإلسا ا ا ااتلامة
عم طريق معاسة األسجاح اسذرية لعل اإلساوا يا اسنسا ال سيما يف اإلناطق الريلية .وع و عل ذلك
لف اإلجا ر ل مل ُثل التحوا اسنس ا ااال يف حوارات الس ا ااياس ا ااات وغ ا اامي الربامل وغنليذها ور ا االها
وسا ر طرت العمخ يف الو االت اليت غوجل مقارها يف روما ل ا الل مم عا  2019ل عا .2022
-2

ميثخ الرب مل اإلئ ا ا ا ا ا يئ ا ا ا ا ا ن ىغس ا ا ا ا اري التقل و التم ا االقت ا ا ا ا ااا إل للمرأ يف الريفى ا ا ا ا ارا ة عريقة
يا الو االت الث ث وهيئة األم اإلتحل للمرأ  .ويسا ا ا ااتليل هذا الرب مل مم والية خ و الة وميز ا النسا ا ا ااجية
وقو ا اإلؤس ا اس ااية لتحقيق حتس ااينات ا مة وعل وات أوس ا ا يف ُس ا اجخ عيق النس اااخ الريليات وحقوقمم لا
يئمخ النساخ الئا ت .ومنذ عا  2014يُنلذ هذا الرب مل أ ئوة يف ثيوييا وروا لا وغواغيماال وق غيزستان
وليج اي و يجاا والني.ر .وير ز الرب مل عل أريعة واغل ر يس ا ا ا ااية هب  )1حتس ا ا ا ااا األمم الغذا ب والتغذوإل

12

 )2ااي الللخ للحلاظ عل ُسجخ العيق  )3غعزيز القيا واإلئار ة يف ن القرار  )4ييئة السياسات
اإلراعية ل عتجارات اسنسا ية.

النتا ل  -حتقيق ماذا؟

يف طار الرب مل اإلئ يئ ن النمل اإللضية ل حتوا يف اإلنظور اسنسال واعس الو االت اليت غوجل مقارها يف روما
مؤلرا مئااروء ظرية غغي لنُمل التحوا اسنسااال يف ساايات األمم الغذا ب والتغذية والزراعة اإلسااتلامة) اللتجارها ميلا يًا
ً
ول ا ا ااة  15ممارس ا ا ااة جيل يئ ا ا ا ن ُثل التحوا اسنس ا ا ااال .ومت حتليل يللان األعماا اإليلا ية و رإل وا ا ا ا اق احات
مل لة ومم اإلتوق أن يجلأ التنليذ يف وا ور وم وإل يف مول عا .2021
و000

وو ااخ الرب مل اإلئا يئا ن غساري التقل و التم ا االقت ااا إل للمرأ يف الريف ل أ ثر مم  75 000امرأ
 384فر مم أفرا أسرهم مم ل ا سلسلة مم التلل ت للع مت ا اإلرأ  .وغئمخ يعض النتا ل الر يسية اليت حتققس
حىت اآلن ااي يلغس س ا ا ا ا ااجتما يف اإلتوس ا ا ا ا ااط  107يف اإلا ة يف ال تاج الزراعب وأ ثر مم  2.5مليون والر أمري ب مم
اإلجيعات وغوا النسا اااخ ور القيا أو العمخ م سا اااخ يف منا ا ااب قيا ية ر يسا ااية يف  81يف اإلا ة مم منظمات اإلنت.ا
الا ا ا ا ا ا االة عل اللع وغنظي أ ثر مم  16 000امرأ يف مجاعات ا لار وا تس ا ا ا ا ا اااح  4 000موظف ح ومب عل
ممارات معزا يف غعمي اإلنظور اسنسال واإليز ة اإلراعية ل عتجارات اسنسا ية وحقوت اإلرأ .

التحلايت وعوامخ التم ا واللروس اإلستلا
غتعاون أفرقة الئ ااؤون اسنس ااا ية يف الو االت اليت غوجل مقارها يف روما منذ أمل يعيل يف ةتلف اجملاالت مثخ العمليات
واللعو وحوار الس ااياس ااات وغ ها وغُئ ااار يف حلقات منتظمة لتجا ا اإلعرفة واللع والتعل يا األقران .وغظمر هنا
اللروت يف الوالايت والنُمل التئ ااغيلية لل الو االت الث ث و اار ا ما مم األم اإلتحل عامخ مت يت واا ااص لتحس ااا
النتا ل وغُئ خ ميز سجية.
و لا ااافة ل ذلك وا و قًا مم التعليقات النوعية اإلقلمة حىت اآلن مم أفرقة الئ ااؤون اسنس ااا ية يف الو االت الث ث
غس االس ا ا ا ا ا ااتثمارات الوقس واإلوار الرأمسالية) يف ُثل التحوا اسنس ا ا ا ا ا ااال وا يا خ التحليزية مثخ جوا ز غعمي اإلنظور
اسنسال غُئ خ عوامخ ر يسية ِّر ة يف السما يف غغي الت ورات الذهنية التنظيمية الخ الو االت .وأ ارت األفرقة
ل التحوا اإلقجوا يف جو التلل ت وأثرها م مرور الوقس.
وي مم التحلإل الر يس ا ا ا ا ااب الذإل يواجم الرب مل اإلئ ا ا ا ا ا لتس ا ا ا ا اري التقل و التم ا االقت ا ا ا ا ااا إل للمرأ يف الريف
يف م ااا يااة التنجؤ لتمويااخ .ويتعا يناااخ ا ا ا ا ا ا ارا ااات جاالياال وغعجئااة اإلوار لتوحياال اآلاثر اإلتحققااة حىت اآلن وغ رارهااا
وغوسيعما إلعاسة الواجز ا ي لية والجنيوية اليت غتولب التز ًاما طويخ األجخ وجموًا مت املة أ ثر غعم ًقا.

واو  -التعاون يا الو االت اليت غوجل مقارها يف روما عل اإلستو القورإل
يت.ل أثر التعاون يا الو االت الث ث يف أوا ا ا ا ا ااص ا ا ا ا ااوره عل اإلس ا ا ا ا ااتو القورإل الر يز  2مم مذ ر التلاه العاإلية يا
الو االت اليت غوجل مقارها يف روما) وقل اا ا التعاون يا الو االت ي ا ا ا ا ا ااور ج يف الس ا ا ا ا ا اانوات األل  .ويف عا 2017
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يف

يللا يينما ُلذت يرامل مئا ا ا ة مم ل ا العمخ اإلئا ا ا
غعاو س مجي الو االت الث ث عل اإلس ا ااتو القورإل يف ً 33
يللا .وغثجس ر و األفعاا اإلس ا ا ااتعل ا ا ااة مم االس ا ا ااتق ا ا اااخات حتقيق يو قوإل  -يُظمر الئا ا ا ا خ 6
عا  2019يف حواا ً 60
مس ا ا ا ا ا ااتوايت مماثلة أو مس ا ا ا ا ا ااتوايت متزايل مم التعاون يف  96يف اإلا ة مم اإل اغب القورية لرب مل األغذية العاإلب اليت مشلما
اإلسص 9.وأثرت جا حة وفيل ث ًا ج ًا عل أ ئوة الربامل اإلقرر يف ث مم الجللان وذلك يف جا ب من يسجب عو ت
الو وا م الئر اخ وأ حاح اإل لحة) ول م التعاون اا ا يف الوقس لس فعليًا يف أ ثر مم  44يف اإلا ة مم الجللان اليت
قامس لي ا.

الئ خ  6اةاهات التعاون عل اإلستو القورإل
اخنلاض التعاون يا الو االت
اليت غوجل مقارها يف روما

%4

يقاخ التعاون يا الو االت
اليت غوجل مقارها يف روما
عنل لس مستوايغ

اا اي التعاون يا
الو االت اليت غوجل
مقارها يف روما %65

%31

ويئا ا ا ا اإلس ا ا ااص القورإل ل قيا غعاون يف أ ثر مم  80يف اإلا ة مم الجللان اليت يوجل فيما حض ا ا ااور إلا ال يقخ عم اثنتا مم
الو االت .ويعرض الئا ا ا خ  7حملة عامة عم اللئات الر يس ا ااية للتعاون والعل التقليرإل للم اغب القورية اليت غُنلذ أ ئ ا ااوة يف
خ فئة .وغُئ ا ا ا ا ا التقليرات ل أن الو االت الث ث غُئا ا ا ا ااار يف فئتا أو أ ثر مم فئة مم فئات التعاون يف  50يف اإلا ة مم
األ ئوة مما يلا عل يو ِّ
مئ .يف الت امخ العا .10

الئ خ  7العل التقليرإل للجللان اليت يوجل فيما غعاون حبسب فئة النئاط
الربجمة املش كة
60

التخط ط  -اال ات ات
50

الس ا ات/الد وت
35

 9ن ييا ت عملية اإلسص اإلئار ليما يف هذا القس مستمل مم مسص  45جمة اغ اا عل مستو اإل اغب القورية .ويف السنوات اإلقجلة ستست مخ
منظمة األغذية والزراعة وال نلوت اللوا للتنمية الزراعية مسص التعاون يا الو االت اليت غوجل مقارها يف روما عل أساس اإللاور .
 10استنا ًا ل ييا ت االستق اخ الذإل أجرغ جمات االغ اا التايعة لرب مل األغذية العاإلب يئ ن التعاون يا الو االت اليت غوجل مقارها يف روما.
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ايرا ة حالة :نتاء القدرت يى الصةواي يف متطقة الساحي

معاسة الل.و  -حتليل اإلئ لة وريوما ألولوايت االس اغي.ية
غواج منوقة الساااحخ ساالساالة مم التحلايت اإلسااتمر مثخ اسلاف والليضااا ت والنزاء وعل اسااتقرار ال ومات
ومااا ل ذلااك واآلن جااا حااة وفياال )19-ممااا أ ل اا اي ا عاالا األمم الغااذا ب وس ا ا ا ا ا ااوخ التغااذيااة .ومي م للو اااالت
اليت غوجال مقاارهاا يف روماا مم ل ا لربا اا يف جمااا النموض ألمم الغاذا ب والتغاذياة الس ا ا ا ا ا االيماة وال تااجياة الزراعياة
والتنمية الريلية أن غس ا ا ا اام يلور مم يف اسمو اللولية والقليمية والوطنية واحمللية لتحقيق االا هار يف منوقة الس ا ا ا اااحخ
ويناخ قلر ا عل ال مو و رساخ االستقرار فيما وسل الل.و يا اإلساعل ال سا ية واسمو اليا ية.

النمل -يف؟
واا ا ا ا ااعس الو االت لوة عمخ لتوسا ا ا ا ااي وات التعاون مم أجخ ع الس ا ا ا ا ا ان الذيم يعا ون مم ا علا األمم الغذا ب
واللئات الضااعيلة األلر يف منوقة الساااحخَّ .
وحل ت اخلوة ث ثة جماالت عمخ  )1غعزيز الظروف اإلعيئااية للسا ان
الضعلاخ مم ل ا حتسا ُسجخ ال وا عل الغذاخ واخللمات األساسية اسيل والجنية التحتية  )2معاسة األسجاح
اسذرية إلواطم ا ئا ة يف اجملتمعات احمللية الريلية لا يئمخ ا ئا ة يف مواجمة ال وارث واإلعاطر اإلنالية لتعزيز قلر
ُس ا ا ا اجخ العيق عل ال ا ا ا اامو وحتس ا ا ا ااا األمم الغذا ب والتغذية  )3حتس ا ا ا ااا ال ماج االجتماعب والل مم التلاواتت
يا اسنسا والوار السلمب و ار النزاعات عل اإلوار الوجيعية مم أجخ السما يف يناخ الس واللاظ علي .

النتا ل  -حتقيق ماذا؟
غولجس القيو اليت فرا ا ااتما جا حة وفيل 19-غعليخ غنليذ األ ئ ا ااوة عل اإلس ا ااتو القورإل وعملس الو االت الث ث
عل عا غوجي الربامل و ويط التلل ت عل و ي لخ حتقيق األمم الغذا ب يف اإلنوقة.
ويف طار معاسة التحلايت يف اإلنوقة س ااتوق الو االت مذ ر غلاه م اجملموعة اخلماس ااية إلنوقة الس اااحخ وس ااتولق
أ ئ ا ااوة يف الل ا ااخ األوا مم عا  2021مم ل ا مئ ا ااروء قليمب لل ا اانلوت اللوا للتنمية الزراعية غقلر قيمت لجلغ
 180مليون والر أمري ب يف يور ينا فاس ا ا ا ا ااو وغئ ا ا ا ا ااا والس ا ا ا ا اانغاا وماا وموريتا يا والني.ر .وقا مر ز االس ا ا ا ا ااتثمار
يف منظم ااة األغ ااذي ااة والزراع ااة يتيسا ا ا ا ا ا ا عملي ااة غ ا ا ا ا ا اامي اإلئ ا ا ا ا ا ااروء لتع اااون الوثيق م مجي الو اااالت وال وم ااات.
ويملف اإلئا ا ا ا ا ااروء ل غعزيز القلر العامة عل ال ا ا ا ا ا اامو والتعليف مم آاثر أامة وفيل 19-والنزاعات وغغ ر اإلناخ
مم ل ا النُمل التالية  )1غعزيز القلر ال تاجية ال س اايما يف اإلناطق اللو ية وأس ا اوات اإللل ت واإلنت.ات الزراعية
القليمية عرب اللو  )2غنليذ معام ت األمم والسا ا ا ا ا ا ا مة لتحليز مزيل مم النئ ا ا ا ا ا اااط االقت ا ا ا ا ا ااا إل اإلوثوت واآلمم
 )3غوجيق ُثل النُظ الغذا ية مم أجخ حتقيق االستلامة مم منظور اقت ا إل واجتماعب وييئب.
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التحلايت وعوامخ التم ا واللروس اإلستلا
َّ
حل ت الو االت الث ث عل عوامخ غُسم يف ااح جمو ها التعاو ية يف منوقة الساحخ .وغئمخ هذه العوامخ ما يلب
 )1طار مئ ا ا ا ا ا لتعويط العمليات وغنسا ا ا ا اايقما  )2أ ئا ا ا ا ااوة التعويط والربجمة اإلئ ا ا ا ا ا ة مم ل ا ُثل التعويط
التئ ااار ب مثخ اس ااتعلا النمل الث ثب 11م ال ومات والئ اار اخ واجملتمعات احمللية  )3االس ااتملاف اإلئ ا لألس اار
اللق ل سا ااتلا مم حزمة مئ ا ا ة مم اإلسا اااعل  )4غنليذ حزمة مت املة مم األ ئا ااوة اإلتعل السا اانوات ومتعل
القواعات  )5الئر اخ اإلنلذون اإلئ ون.
يللا عل وات العامل وغقلَّر
مالحظات نشمن أنشطة الربجمة املش كة | يغوب التعاون يف الربجمة اإلئ ة مجاالً حواا ً 60
قيمت حبواا  220مليون والر أمري ب .ويينما غئ ا ا ا ا ا التقليرات ل أن متويخ معظ يرامل التعاون يقخ عم  10م يا والر
أمري ب لا يئ ا اامخ اللع الذإل غقلم فر س ا ااا لرب مل مئا ا ا يف الني.ر فإن التمويخ يف عل مم اإلئ ا اااري يزيل عل ذلك
ث ًا يلخًا مم متويخ متعل الساانوات ومئا يا نلا والو االت اليت غوجل مقارها يف روما للقلر عل ال اامو يف مجمورية
ال و غو اللميقراطية وال ا ا ا ا ااوماا والني.ر  50مليون والر نلإل) يتمويخ مم ح ومة نلا ومئا ا ا ا اااري اا ا ا ا ااافية يف مجمورية
ال و غو اللميقراطية مم اإلتوق أن غ ااخ ل  120مليون والر أمري ب يف ير مل مئ ا يا منظمة األغذية والزراعة/ير مل
األغذية العاإلب/منظمة اليو يس ا ا ا اايف يتمويخ أإلال) واليمم  51مليون والر أمري ب) والرب مل اإلئا ا ا ا ا يا منظمة األغذية
ض ا ا اا مم
والزراعة/اليو يس ا ا اايف/ير مل األغذية العاإلب الذإل س ا ا ااينولق قريجًا يف ال ا ا ااوماا  50مليون والر أمري ب) اإلموا أي ً
أيضا التغذية اإللرسية إلنت.ات احمللية و ع غار اإلزارعا وس سخ القيمة وغعزيز القلر
أإلا يا .وغئمخ األ ئوة الر يسية ً
عل ال اامو وغس اري التقل يف التم ا االقت ااا إل للمرأ يف الريف .ولقل عملس منظمة األغذية والزراعة وير مل األغذية
ض ا ا اا عل ير مل مئ ا ا ا يتعلق لقلر عل ال ا ا اامو وعل أ ئا ا ااوة قاذ فورإل لألرواح وسا ا ااجخ العيق يف مجمورية
العاإلب أي ً
ال و غو اللميقراطية يلضخ متويخ مم يل.ي ا .ويت االاو ء ينسجة ج مم اإلئاري لتعاون م الئر اخ اآللريم يف األم
اإلتحل مثخ منظمة اليو يس ا ا ا ا اايف وير مل األم اإلتحل اليا ب وهيئة األم اإلتحل للمرأ ومنظمة العمخ اللولية .ويقل
12
الئ خ  8حملة عامة عم التعاون يف جماا الربجمة اإلئ ة.

 11يتمثخ النمل الث ثب يف ) (1حتسا ال وا عل األغذية واخللمات األساسية والجىن التحتية ) (2وغقوية القلر عل ال مو يف وج غغ اإلناخ
وال لمات األلر ) (3وغعزيز ال ماج االجتماعب واإلساوا يا اسنسا وغسوية النزاعات عل اإلوار الوجيعية.
 12يستنل الئ خ  8ل اإلسص الذإل أجرغ جمات االغ اا التايعة لرب مل األغذية العاإلب ستثناخ الئ خ اخلان لنظمة األغذية والزراعة وال نلوت اللوا
للتنمية الزراعية الذإل يستنل ل سجة العمخ التعاول اإلضول ي يف الجللان اليت يتواجل فيما ال نلوت اللوا للتنمية الزراعية.
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الئ خ  8ملعص التعاون يف الربجمة اإلئ ة
ط عة التعاون

التس ة املزوكة التق ك ة لي يدان اليت لدكها تعاون مش ك

مجي الو االت الث ث اليت غوجل مقارها يف روما

22

ير مل األغذية العاإلب وال نلوت اللوا للتنمية الزراعية

6

ير مل األغذية العاإلب ومنظمة األغذية والزراعة

72

منظمة األغذية والزراعة وال نلوت اللوا للتنمية الزراعية

64

الو االت الث ث لاافة ل و االت ألر مم األم اإلتحل

41

ويئ اامخ أحل اإل و ت اإلممة للتعاون الرباجمب ا ارا ة يا منظمة األغذية والزراعة وال اانلوت اللوا للتنمية الزراعية يلع يف
طارها مر ز االس ااتثمار التاي إلنظمة األغذية والزراعة عمليات ال اانلوت اللوا للتنمية الزراعية الرامية ل غ اامي وال ا اراف
عل اإلئ ا اااري االس ا ااتثمارية اليت مم ا ا ا ثا أن لض اللقر يف اإلناطق الريلية وحتسا ا ام األمم الغذا ب وغعزا التحوا الريلب.
وغئاامخ اإل و ت القواعية اإلممة غنمية س ا سااخ القيمة ويناخ القلر عل ال اامو يف وج التغ ر ات اإلنالية وحتسااا ُس اجخ
الو وا ل التمويخ وغئغيخ الئجاح والتنمية اجملتمعية وغنمية م ايل األمسا والثرو اليوا ية .و ع اإلر ز ل ا السنوات
اروعا اس ااتثمارًاي مموالً مم ال اانلوت اللوا للتنمية الزراعية يقيمة يلغس يف جمموعما  4.3مليار
اخلمس األل غ اامي  48مئ ا ً
والر أمري ب لا يف ذلك  7مئاري يف عا  2019لا قيمت  1.3مليار والر أمري ب.
مالحظات يى التخط ط واال ا ا ات ات املش ا ا كة يُئ ا ا ا خ التعويط واالس ا ا ا اغي.يات اإلئ ا ا ا ة أوا عنا ا اار الربجمة
وأعماا السياسات عل اإلستو القورإل و ملت السنوات األل ااي ات ج يف عل الجللان اإلئار ة يف جمموعة متنوعة
مم األ ئ ااوة االس ا ا اغي.ية اإلئ ا ا ة .وُلذت اإلجا رات االس ا ا اغي.ية الر يس ااية مم ل ا التعاون اإلئ ا ا يف التحليخ القورإل
يللا يف
اإلئا ا ا ا ا و طار عمخ األم اإلتحل للتعاون يف جماا التنمية اإلس ا ا ا ااتلامة ويئ ا ا ا ااار حاليًا ما ي اوح يا  5يللان وً 15
مؤلرا .وم ذلك فإن رجة غعاون الو االت الث ث يف ال ا ا ا ا ا ااياغة اللعلية لطار عمخ األم اإلتحل
العملية أو ا تموا منما ً
للتعاون يف جماا التنمية اإلسااتلامة غجلو متجاينة .ويف يعض الاالت غولس الو االت الث ث قيا جمموعات اإلع.لا وأ ئااوة
التعويط االس اغي.ب األلر يينما ميثخ فريق األم اإلتحل القورإل مر ز الثقخ يف التعاون يف يللان ألر .
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ايرا ة حالة :الربامج الت ك ة القط كة املش كة ليوكاالت اليت توجد مقارها يف روما

معاسة الل.و  -حتليل اإلئ لة وريوما ألولوايت االس اغي.ية
أعيل غ اامي طار عمخ األم اإلتحل للتعاون يف جماا التنمية اإلسااتلامة ب يُئ ا خ أه طار ويوب لتوف اإلساااعل
اليا ية مم منظومة األم اإلتحل يرمتما عل اإلس ااتو القورإل .وفيما يتعلق لو االت اليت غوجل مقارها يف روما يعت
طموحا وغ ام ً لوا ا ا ثاية لل.وء وحتس ااا األمم الغذا ب والتغذية وغعزيز ال تاج الغذا ب
ذلك جموًا مجاعية أ ثر
ً
اإلس ا ا ااتلا والنموض يرفاه اللئات األ ا ا اال ا ا ا ااع ًلا .وقامس الو االت الث ث ا ا ا اامم طار عمخ األم اإلتحل للتعاون
يف جماا التنمية اإلستلامة وهبلف أ) غنسيق التل االس اغي.ب والرباجمب و ح) ع األولوايت الوطنية وح حتقيق
أهلاف التنمية اإلستلامة يت مي يرامل ولوط قورية مئ ة يف ث ثة يللان ةريجية لو يسيا و ولومجيا والني.ر.

النمل  -يف؟
غوا ا ااخ منظمة األغذية والزراعة وال ا اانلوت اللوا للتنمية الزراعية وير مل األغذية العاإلب االس ا ا ا ااا وحتمخ اإلسا ااؤولية
عم اخلوط االسا ا ا ا ا ا ا اغي.ية القورية وأُطر تا .ما و ذلك اسيخ اسليل مم أُطر عمخ األم اإلتحل للتعاون يف جماا
التنمية اإلسا ا ا ااتلامة والتحلي ت القورية اإلئ ا ا ا ا ة اللاعمة ا .و را ً ا لعل وجو يوذج واحل يناسا ا ا ااب مجي الاالت
غُوجَّق ُثل وياذج ةتللة يف التعاون يس ا ا ا ا ا ااجب التنوء ال ج يف الس ا ا ا ا ا ااياقات القورية واألولوايت اليا ية الوطنية .ولذلك
موجزا للس ا اايات القورإل و ظرية غغي مج َّسا ا اوة وأ ئ ا ااوة مئا ا ا ة متلق
غئ ا اامخ اخلوط القورية اإلئا ا ا ة الث ث حتلي ً ً
عليما وجماالت لتوسي النوات و/أو الت رار.

النتا ل  -حتقيق ماذا؟
غجعا للس ا ا ا ا ا اايات القورإل ومس ا ا ا ا ا ااتو التعاون القا يا الو االت اليت غوجل مقارها
تلف اإلنولقات لت ف الجللان ً
يف روما مما يُسلر عم ث ث اس اغي.يات ةتللة.

يف ولومجيا اغلقس الو االت الث ث عل غنظي التعاون عل ث ثة مسا ا ا ا ااتوايت ةتللة أ) اإلسا ا ا ا ااتو االس ا ا ا ا ا اغي.ب
أإل الرؤية اإلئ ة للملف  2مم أهلاف التنمية اإلستلامة و طار عمخ األم اإلتحل للتعاون يف جماا التنمية اإلستلامة
ح) واإلس ا ا ا ااتو التئ ا ا ا ااغيلب اسارإل أإل الربامل واإلجا رات اسارية ج) واإلس ا ا ا ااتو الرباجمب أإل اإلجا رات اإلس ا ا ا ااتقجلية
اليت مي م غوق ا اذها مم ل ا الربامل اإلئا ا ا ا ا ا ا ة .ووافقس ال ومة عل طار عمخ األم اإلتحل للتعاون يف جماا
التنمية اإلستلامة يف مارس/آذار  2020وواعس اللمسات األل عل اخلوة القورية اإلئ ة للو االت الث ث.
ويف لو يس ا ا اايا مت اال تماخ مم عملية رسا ا ا ا اخلرا ط وواا ا ا ا لوة اسا ا ا ا اغي.ية مرغجوة ينتا ل طار عمخ األم اإلتحل
للتعاون يف جماا التنمية اإلستلامة ومواخمتما م األولوايت اليا ية الوطنية يف أيريخ /يسان َّ .2020
وحل ت هذه العملية
األ ئااوة اإلئ ا ة يا الو االت الث ث يف اجملاالت التالية  )1النُظ الغذا ية  )2والتنمية االقت ااا ية الئاااملة و ُس اجخ
العيق اإلساتلامة  )3وال ار اإلساتلامة للموار الوجيعية لا يئامخ قضاااي ال امو يف وج التغ ر ات اإلنالية وال وارث
الوجيعية.
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ويف الني.ر وا ا ااعس الو االت الث ث ظرية غغي لتحس ا ااا مواخمة األعماا اإلئ ا ا ا ة اسارية واإلقجلة للو االت الث ث
ا ا ا ا ا ا اامم طار عمخ األم اإلتحل الاا للمس ا ا ا ا ا اااعل اليا ية و طار عمخ األم اإلتحل اإلقجخ للتعاون يف جماا التنمية
اإلس ااتلامة .ووا ااعس لوة عمخ مم ل ا عملية غئ اااورية يا الو االت الث ث وال ومة وعل مم الئ اار اخ يف األم
اإلتحل  .وغر ز عل ما يلب أ) غ رار الربامل القا مة يف مناطق جليل ح) وغوساي وات الربامل الالية ب غئامخ
ر اخ مثخ اليو يسيف وير مل األم اإلتحل اليا ب وهيئة األم اإلتحل للمرأ .

التحلايت وعوامخ التم ا واللروس اإلستلا
أثر وا ا ا ا ا ا لوط قورية مئ ا ا ا ا ا ة للو االت اليت غوجل مقارها يف روما ي ا ا ا ا االة عامة ث ًا اييًا عل اسمو التعاو ية
مما ف و األلذ لنظور مئا ا وغنس اايق الس ااما يف فريق األم اإلتحل القورإل ويف س اايات طار عمخ األم اإلتحل
للتعاون يف جماا التنمية اإلس ا ااتلامة .وع و عل ذلك فإن راج الواارات ال ومية والئ ا اار اخ يف اإلئ ا اااورات يجت الثقة
ض ا اا ملل ً يتيص لئ ا اار اخ آلريم الس ا ااما يف األ ئ ا ااوة
والت ييل لعملية التنمية االس ا ا اغي.ية .ومي م أن يُئ ا ا خ ذلك أي ً
معا غ أن غنليذ هذه األ ئااوة اإلئا ة ساايواج حتلايت ما مل يت
اإلئا ة للو االت الث ث .وغلتز الو االت لعمخ ً
غوف متويخ متعل السنوات.

ااإل  -التعاون يف جماا اخللمات اإلؤسسية
رإل غنليذ طلب األعضاخ يئ ن جراخ غقيي سلو التعاون يف اخللمات اإلؤسسية الالية واإلقجلة وسيت اال تماخ من يف ثاية
ِّ
موجزا للنوات والتقل الذإل حتقق يف اخللمات اإلؤسسية اإلئ ة عل اإلستو القورإل وعل
عا  .2020ويقل القس التاا ً
مستو اإلقر فيما يت خ خللمات اإلؤسسية.
اتما يرب مل األم اإلتحل لتحقيق ال لاخ الرامب
و يى املس ا ا ا ااتوق القط غلتز الو االت اليت غوجل مقارها يف روما التز ًاما ً
ل حتقيق الوفورات يف الت اليف ال ارية والتئغيلية اليت مي م عا استعلامما يف األ ئوة التنموية .ويف هذا السيات يتمثخ
الغرض مم ذلااك يف أن غاالمل الو اااالت اليت غوجاال مقااارهااا يف رومااا جمو هااا م جمو األم اإلتحاال ياالالً مم أن غولق
مجا رات منعزلة لا ة هبا.
ويئ اامخ وات عمليات أعماا جمموعة األم اإلتحل للتنمية اإلس ااتلامة امخ جمموعة ىاخللمات اإلؤسا اس اايةى احملل يف مذ ر
التلاه يا الو االت الث ث وهب ىاإلوار الجئ ا ارية واخللمات ال ا ااحية وغ نولوجيا اإلعلومات والسا االر واإلجال اإلئ ا ا ة
للم اغب القورية وأ ئوة الئراخ اإلئ ة والتعاو ية واإلسؤولية الجيئية يف عل مستو اإلنظمةى.
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ا .لتاا مجي الو االت عل غقيي طرت عملما الالية هبلف حتليل جماالت غعزيز التعاون 13مم ل ا اسا ا ا ا ا ا اغي.ية
وغُئ ا ا ا ا ا َّ
14
عمليات غس ااي األعماا و م ا ية غوحيل جمموعة ةتار مم اخللمات احملل يف م تب اللع ال ارإل اإلئا ا ويُس ااتعل
الطاران مها لتنليذ جلوا أعماا ال لاخ .

الئ خ  9التعاون يف عمليات األم اإلتحل
لتسي األعماا يف اإلستقجخ عل اإلستو القورإل
لان ي خ
و الة %29
ملفوء يلريق األم
اإلتحل القورإل %71

و لنسجة ل اجملاالت اليت غقل فيما اخللمات اإلؤسسية اإلئ ة يا
الو االت اليت غوجل مقارها يف روما مي م غقلمي ما يُقلَّر ينسااجة 71
يف اإلاا اة مم هاذه اخلالماات حتاس قياا أفرقاة األم اإلتحال القورياة
عل اإلسااتو القورإل ا ظر الئ ا خ  .)9وساايسااتمر غنليذ األ ئااوة
اإلتجقية ي اور منل الة يف طار العمليات اخلا اة ي خ و الة .ويتول
م تب األم اإلتحل للتنس اايق اليا ب قيا غعمي م تب اخللمات
ال ارية اإلئ ا ا ا ة يف العامل عل أن ي ون موعل التنليذ اإلسا ا ااتملف
هو عااا  2022ول م ينجغب ال ا ا ا ا ا ا ااار ل أن اال تقاااا ل هااذا
النموذج يف العمخ لم ي ون فورًاي وسا ا ا ا اايعتمل يئا ا ا ا اال عل الظروف
وقلرات فريق األم اإلتحل القورإل يف خ يلل عل حل .

التعاون نني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يى املسا ا ا ا ااتوق
غجا فيما أن اإلجال اإلئ ة غُئ خ عام ً مت ينيًا والواق أ مي م لألما م
القط
هنا حاالت عل اإلستو القورإل َّ
اإلئا ا ا ة يا الو االت أن غُس ا اام يف حتقيق ااي ات يف ال لاخ مم ل ا للمات اإلرافق اإلئا ا ا ة مثخ واإلرافق وال ا اايا ة
واخللمات األلر .
التعاون نني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يى مس ا ا ااتوق املق مي م اعتجار التعاون القا عل مسا ا ا ااتو اإلقر يا
الو االت اليت غوجل مقارها يف روما يف جماا اخللمات اإلؤسا ا ا ا اس ا ا ا ااية ج ًا أ ظر اإللحق الثال) .ولقل مت حتقيق ذلك مم ل ا
االلتزا الذإل يجلي أ حاح األعماا وال ار ال لوخ ل خ و الة ما مسص يتحليل اللرن اإلتاحة عل الرغ مم االلت فات
يف ُظ ار اإلوار والجراخات واغلاقات ال ومات اإلض ا ا ا ا ا اايلة و يقاء العمخ .وغقو الو االت اليت غوجل مقارها يف روما
مم ل ا ةتلف منتلايت التعاون يتحسا ااا ال لاخات و االة االا واجية عم طريق التجا ا النئا ااط للمعرفة و/أو اإلناق ا ااات
اإلئا ا ا ة و/أو ىالتئ ا ااار ى15يف عقو اإلئا ا ا ايت عرب فريق اإلئا ا ا ايت اإلئا ا ا ة واإللاوا ا ااات اإلئا ا ا ة م ا اار ات الو ان
13
معا ستعلا م اإلوظلا القا واإلوار األلر م ال يز عل القضاخ عل
يعت التعاون قيا ال يا ت الخ الجلل يتحليل طرت للعمخ ً
االا واجية واالستلا مم القو التلاواية اإلئ ة لألم اإلتحل وغعظي وفورات ال. .
 14يعت التوحيل أن ال يا ت الخ الجلل ِّ
حتل طرقًا لل.م يا لس األ ئوة أو يا أ ئوة مماثلة غقو إبجرا ما مما يؤ إل ل حتقيق لاخات يف الوقس
ويوفِّر يذلك موار الستعلامما يف أ ئوة الربامل أو اللع األلر .
 15خ َّل مم أ اا التعاون يف منظومة األم اإلتحل يف جماا الئراخ وهو يقو عل أساس النظا اإلاا والقواعل اإلالية لألم اإلتحل ويقو في يان
ما ستعلا عقو ال يان اآللر م عب السل واخللمات .وهو مي ِّم ال يا ت مم غقليخ عمليات مراجعة اإلئ ايت ي ور أ رب يف الاالت اليت يرغ ز
فيما ل التعاون الخ منظومة األم اإلتحل .
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والتحاللات للح ااوا عل ل ا مسااجق عل األسااعار اخلا ااة لئاار ات وعل فوا ل اااافية ألر ولوحة مئا ة لتحليل
اإلجالغ المجالية إلس ااتحقات الس االر واالس ااتعلا اإلئا ا إلر ز  Da Vinci Pointالتاي لرب مل األغذية العاإلب واس ااتعلا
لا ا ا ا ا االما ا ا ا ا ااات ما ا ا ا ا اار ا ا ا ا ا ااز ال ا ا ا ا ا ا.ا ا ا ا ا ااواات وال ا ا ا ا ا او ا ا ا ا ا ا ان اخلا ا ا ا ا ااان ل ا ا ا ا ا اعا ا ا ا ا ااام ا ا ا ا ا الا ا ا ا ا ااا يف اجملا ا ا ا ا اااا ال س ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااال
( )Humanitarian Booking Hub and Aviationالتاي لرب مل األغذية العاإلب ل ا حالة الووارئ اإلت ا ا ا االة ا حة
وفيل 19-واإلناقئ ااات اإلئ ا ا ة م ال ومة اليوالية يئ ا ا ن االمتيااات وال ااا ت والتلريب األمت اإلئ ا ا وللمات
الوجاعة اإلئ ة واالستعلا اإلئ خللمة القيجة الليلوماسية اخلا ة لنظمة األغذية والزراعة لرساا اإلراس ت م ح ا ة
يلوماسية واستضافة اللعاليات اإلؤسسية واإلجا رات اإلئ ة اإلتعلقة لتعض واإلرافق اإلستلامة و ار اخللمات واستمرار
العمخ وغوف اخليارات االحتياطية للمجال يف حاالت الووارئ والتنسا اايق يف جماا االسا اات.اية سا حة وفيل 19-لا يف ذلك
مواخمة لوط اس ا ااتمرار العمخ واالجتماعات اإلئا ا ا ة م الس ا االوات اليوالية .زخ مم فريق ال ار العليا ليواليا والنمل
اإلئ خلوط العو ل اإل اغب واإلئ ايت اإلئ ة للمعلات الوقا ية.
واا ا غوطيل التعاون مم ل ا ييان االع اف اإلتجا ا واإلجا ئ التم ينية ل ا ا ا ح األم اإلتحل وااي س ا ا اارعة العمليات
و االة عقجات التعاون النا ئة عم السياسات والقواعل والجراخات اإلتعاراة أو غ اإلتوافقة يا يا ت األم اإلتحل .
ويتس ا ا ا ا ا ا التعاون الاا يف جمتم التحقيقات اخلان لو االت اليت غوجل مقارها يف روما لقو حيث مث ً غس ا ا ا ا ااتعل خ
منظمة للمات التحقيق اخلا ة إلنظمة األلر لما ان هنا حاجة ل اإلساعل أو القلرات الاافية يف قضااي ل
و رإل التلريب عل س ااياس ااة من أعماا التحر اسنس ااب واالس ااتغ ا اسنس ااب واالعتلاخ اسنس ااب والت االإل ا ي ااور
منتظمة حبضااور و االت متعل ويت غنظي االجتماعات الساانوية إل اغب اإللتئااا العاما يف الو االت اليت غوجل مقارها يف
روما لتجا ا اإلعرفة واإلما رس ا ا ا ااات اسيل وةرإل التحقيقات اإلئا ا ا ا ا ة عنل االقتض ا ا ا اااخ وغقو الو االت ي ا ا ا ااور روغينية إب ار
التحقيقات اخلا ا ااة لوظلب و االت ألر يف حاا وجو غض ا ااارح يف اإل ا ااار ا ا اامم وظا ف ال ا اراف .ولم ي ون ةمي
ضا ا ا
اخلربات يف روما يف هذه اإليا يم لذات لثاية اس ااتعلا فعالة للموار ومم ا ا أن يزيل أوج عل ال لاخ وأن يؤ إل أي ً
ل رف الت اليف مم ل ا اا واجية اخلربات اإلوجو واإلس ااتعلمة أ ا ا ً .وعل اعتجار أن ل خ مم منظمة األغذية والزراعة
يلا مم القواسا ا اإلئا ا ة التئ ااغيلية م و االت و اانا يق ويرامل
وال اانلوت اللوا للتنمية الزراعية وير مل األغذية العاإلب مز ً
ألر ااامم منظومة األم اإلتحل األوس ا واقًا مما لليما م يعضااما الجعض قل يتمثخ حخ فعاا أ ثر يف غئ ا يخ جمموعة
مم احملققا عل وات األم اإلتحل يف حاالت االس ااتغ ا واال تما اسنس اايا اليت غعت أ ثر مم و الة واحل مم و االت
عواا عم ال يز عل غقاس اإلوظلا يا الو االت اليت غوجل مقارها يف روما ون سواها.
األم اإلتحل
ً
وهتاك ق واي يى تقا ا ا اام اخلدمات يس ا ا ااجب الت ف ُظ ويط اإلوار اإلؤسا ا ا اس ا ا ااية والقواعل واللوا ص التنظيمية الس ا ا ااارية
واألولوايت التئ ا ا ا ا ا ااغيلي ااة واإلس ا ا ا ا ا ااتوايت اإلعتلل ااة ل مر زي ااة وغ ذل ااك مم العوام ااخ احمل ا ِّال لعملي ااات غس ا ا ا ا ا ااي األعم اااا.
ويف سا ا ا ا ااجتمرب/أيلوا  2019ا ا ا ا ا ا س منظمة األغذية والزراعة م ال ا ا ا ا اانلوت اللوا للتنمية الزراعية وير مل األغذية العاإلب
يف جراخ راسة عم ويط اإلوار اإلؤسسية واستعراض أوج التوافق احملتملة الخ الو االت اليت غوجل مقارها يف روما غناولس
ستلااة التو يات واالستنتاجات الوار يف راسة التئغيخ الجيت يف منظومة األم اإلتحل لعا  .2015ولل س اللراسة
ل أن التئ ا ا ا ا ااغيخ الجيت عل الرغ مم أ يُئا ا ا ا ا ا خ عام ً مت ينيًا .زخ مم عملية التحوا يف األعماا فإ مي م يف حاا
غنليذه أ ن ينووإل عل غ اليف أ ثر مقار ة لا ِّقق مم فوا ل .وغتمثخ األولوية اإلولقة يف مواخمة س ا ا ا ا ا ااياس ا ا ا ا ا ااات الو االت
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و جراخا ا وقواعلها ال ارية ولوا حما التنظيمية .واع ا فًا منما ألولية اإلر زية اليت غتمت هبا اإلواخمة ةرإل الو االت الث ث
مئاورات يف ما يينما وغسع ل التعاون يقلر أ رب مم اإلنم.ية يف الوار العا يئ ن حتوا األعماا يف األم اإلتحل .
وةرإل م اغب التقيي يف منظمة األغذية والزراعة وال ا ا ا ا ا اانلوت اللوا للتنمية الزراعية وير مل األغذية العاإلب يف طار يرامل
غقييما مئا ا ا ا ً ا مس ا ا ااتق ً يئا ا ا ا ن التعاون يا و التا أو ث ث مم الو االت اليت غوجل
عملما اإلعتمل للل ً 2021-2020
مقارها يف روما يف طار الر ا ز األري احملل يف مذ ر التلاه الئ ا ا ا اااملة اإلربمة يا الو االت الث ث  .)2018وس ا ا ا ااين ا ا ا ااب
ال يز الر يسب عل التعاون عل اإلستو القورإل ذلك أن التعاون عل هذا اإلستو سيؤثر يف ثاية اإلواف عل حيا أ ل
الناس اااع ًلا و ُس اجخ عيئاام وساايساام يلور مجا اار يف حتقيق أهلاف التنمية اإلسااتلامة ولوة عا  .2030وسااي.رإل اال تماخ
مم التقيي حبلوا يسمرب /ا ون األوا  2021وسيت االس ا ي لتحليل التوج اإلستقجلب للتعاون يا الو االت اليت غوجل
مقارها يف روما.

اثل ًا  -الدروس املستحاايت
عنل استعراض التقل احملرا يف التعاون مم اإلم النظر يف اللروس الامسة اإلستلا ل ا السنوات اخلمس األل ال سيما
منذ اعتما مذ ر التلاه يف عا  .2018وير ز هذا الل ا ا ا ا ا ااخ عل عوامخ التم ا و ذلك حتلايت التعاون ويس ا ا ا ا ا ااتنل ل
الجيا ت اليت مت مجعما مم اإلقار الر يس ا ا ا ا ااية واس ا ا ا ا ااتق ا ا ا ا اااخات اإل اغب القورية واإلقاي ت م م ا ا ا ا ااا ر الجيا ت ومم ل ا
االس ا ااتلا ذلك مم االس ا ااتنتاجات الوار يف جمموعة متنوعة مم التقارير والتقييمات .16ويف حا أن الجيا ت اليت مت مجعما
مم االستق اخات هب ييا ت عم الت ورات فقل ثجتس حتما عنل مقار تما م التقارير الجحثية اإلتاحة والجيا ت اإلستمل
مم اإلقاي ت وغُئ خ ر يز مليل للحوار التولعب اإلئ .
وجلير ل ار أن اللريق الذإل رإل التقيي اإلستقخ اإلئ يا الو االت اليت غوجل مقارها يف روما سيض ظرية غغي أثناخ
اإلرحلة االسا ااتم لية وهب عملية سا ااتسا ااتليل منما القيا يف الو االت الث ث لتوف التوجي واللع يف غلعيخ التعاون .والواق
أن مثة اغلاقًا واس ا ا ا ًاعا عل الاجة ل معيار مئا ا ا ا للتعاون يا الو االت اليت غوجل مقارها يف روما يت عل أس ا ا اااسا ا ا ا غقيي
الو االت الث ث .ومي م وا ا ا ا مؤ ا ا اار وعب مثخ الع قات والتلاعخ واالسا ا ااتعلا وما ل ذلك) لللف و حوار وعب
ايتعا التجار ذلك و ااقل وغعليل م مرور الوقس للت ل مم أ ِّقق الغرض اإلنئااو وهو قياس
ةتلف يا اإلنظمات .وسا َّ
قياسا خلوط اإلواوعة.
مل م خمة األ ئوة وما حتقق مم غقل ً

 16غئمخ اإلوار اإلليل للتقارير ما يلب التعاون عل اإلستو القورإل يا منظمة األغذية والزراعة وال نلوت اللوا للتنمية الزراعية وير مل األغذية العاإلب
ج ة غقيي أ اخ اإلنظمات اإلتعل األطراف)  2019والتعاون مم أجخ غعزيز القلر عل ال مو  -راسة حالة قورية  -ينيا والتعاون مم أجخ غعزيز
القلر عل ال مو  -راسة حالة قورية  -الني.ر ومج وحتليخ التعاون يف العمخ الثنا ب أو الث ثب يف أمري ا ال غينية ومنوقة الجحر ال ارييب .2017-2012
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حاخ  -عوامخ مت ا التعاون
وعنل راس ا ااة عوامخ مت ا التعاون ا ظر الئ ا ا خ  )10يُنظر ل ىالثقة والع قات يا الزم خ يف الو االت اليت غوجل مقارها
يف روماى عتجاره أه ا اارط لجيئة غلض ا ااب ل التعاون يا الو االت الث ث .وغتسا ا ا الع قات يا اإلوظلا مهيتما اسوهرية.
فعل مسااتو اإلقر غُساام الئااج ات القواعية اإلتنامية يلور ج يف أ ئااوة التعاون غ أن م ا ت التعاون ال غزاا مرهو ة
يجلور فم مئا ا ا وحتقيق اإلراعا لوالايت خ منظمة .وعل مس ا ااتو اإل اغب القورية غعتمل رجة الس ا ااعب ل التعاون مر
غالجا ما غعتمل عل القا واإلوظلا التقنيا الر يس ا ا ا ا ا اايا وع قا م اإلوظلا يف الو االت النظ .
ألر عل الثقة اليت ً
وأ ا ااارت التعليقات ل اللوا ل اليت حتققس عل مس ا ااتو الئ ا االافية واالح ا فقل ذ ر أحل مم أُجريس مقاي ت معم ل
أن ى الن.اح يعتمل عل الناس والثقة .وغت لف اإلؤس اسااات مم أفرا ويتولب التعاون اإلؤس اسااب اللعاا يناخ الثقة الئااع ااية
أوالى .وحتلث آلرون
يف هذا اجملاا .وفيما يتعلق الس ا ا اغي.ية تاج ل أن ي ون اإلنولق هو األ ا ااعان واألفرا يف الجلل ً
عم يلية اعتما الربجمة اإلئ ة يف معظمما عل الع قات يا األفرا غ أثا ينجغب أن غستنل ل السياسات والقيا .
ا ا ا انَّلس اإل اغب القورية ىالسا ا ا اايات القورإل واالحتياجات الوطنيةى عتجارمها أه عامخ مت يت للتعاون ومت
و ما هو متوق
غ ا ا ا اانيلمما عتجارمها اثل أه عامخ مم منظور اإل اغب القورية واإلقر .و لنظر ل أن ال ومات الوطنية هب اإلس ا ا ا ااؤولة عم
قيا الربجمة يعتمل التعاون اعتما ًا ج ًا عل االحتياجات واالس ا ا ا ا ا ا اغي.ية القورية واألولوايت التنموية الوطنية للح ومة اليت
ب أن غست.يب ا الو االت اليت غوجل مقارها يف روما .و لاافة ل ذلك يعتمل حضور الو االت يئل عل الظروف
السااا ل يف الجلل .ومم ذلك عل سااجيخ اإلثاا أن لرب مل األغذية العاإلب متثيخ أ رب يف سااياقات االساات.اية لاالت الووارئ
يينما ير ز ال نلوت اللوا للتنمية الزراعية أ ثر عل الربجمة اليا ية وه ذا.
الئ خ
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أه عوامخ مت ا التعاون مم منظور موظلب اإلقر واإل اغب القورية
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عموما ىالرؤية اإلئا ا ا ةى يف اإلرغجة الثالثة رجة جممعة للجيا ت القورية واإلقار) .وغئا ا ا غعليقات اإلوظلا ل األثر
و ا اانلس ً
ال ايب لإل ار العليا يف حتليل االةاهات واألهلاف اإلئ ا ة وااللتزا واالغلات يا فريقماَّ .
ض اا غقرير ااج ة غقيي
وحل أي ً
أيضا ىالرؤية اإلئ ة والت امخى يف أهلاف الو االت وواليتما حل سجعة عوامخ
أ اخ اإلنظمات اإلتعل األطراف لعا ً 2019
مت ينيااة .وعل الرغ مم أن التقرير أ اال أن ىالت ااامااخ يف الوالايت  -إلعىن ال ااايب  -حوا ا االف  2مم أهاالاف التنميااة

اإلستلامة عامخ مت يت مم ينووإل عل م ا ت للتعاون يف حتليل وغقلمي مؤ ر مئ ى.

طاخ  -معاسة قيو التعاون الامسة
غتوافق ييا ت اإل اغب القورية واإلقار ي ا ا ااور وثيقة عنلما يتعلق األمر يتقيي حتلايت التعاون ا ظر الئا ا ا ا خ  .)11ومم يا
أه مخس قض ااااي اعتُرب أريعة منما األه يف اإل اغب القورية واإلقار .و اانِّف االفتقار ل ىالتمويخ اإلئ ا ى ه مس ا لة يف
ض ا ا ا اا موظلو اإل اغب القورية عتجاره لامس أه عامخ مت يت للتعاون يا الو االت
حاجة ل معاسة وهو ما أ ا ا ااار لي أي ً
اليت غوجل مقارها يف روما .وارغجوس هذه الجيا ت إلقاي ت اليت أُجريس يف طار علا هذا التقرير حيث أ ا ا ا ا ااار اإلوظلون
مر ًارا ل أن التنافس عل األمواا يعيق التعاون يا الو االت ومي م معاسة ذلك مم ل ا اسا اغي.يات مئا ة مرغ ز ل
لوط عمخ مئ ة مم أجخ مج األمواا.

24

الئ خ

11

أه حتلايت التعاون مم منظور موظلب اإلقر واإل اغب القورية
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ويُعاال ىالتنااافسى اثل أه التحاالايت .و مااا أ ا ا ا ا ا ا ااار أحاال مم أُجريااس مقاااي ت معم ىال ياال مم مراعااا الوالايت اللر يااة
للمنظمات واالسااتلا مم أوج الت امخ يينما نقوة ا و ت .وينجغب اليقاخ عل التميرز .وغنئ ا ال ااعو ت يف الاالت اليت
غض ا ا ااور فيما الو االت اليت غوجل مقارها يف روما ل العمخ معًا يف جماالت ال غتض ا ا ااص فيما العواقب اإل غجة عل التمويخ و ال
فإن الو االت ستتحوا ل جمات متنافسة مما سيؤ إل ل تا ل ع سية .وال مي م قيا غعاون جملر التعاونى.
وغعترب ىااللت فات يف القلراتى عقجة مممة أما التعاون عل اإلسا ا ااتو القورإل حيث يعتمل عمق التعاون وسا ا اايظخ يعتمل
أيضا عل االلت فات يف والية
عل وجو موظلا ليا وقلر عل ويط التعاون وغنسيق واللعو لي  .وغتوقف اللعو ً
ضا ا ا اا عل هذا القيل عل
خ و الة مما يتولب جمموعات ةتللة مم اإلمارات وقلر عل أ اخ العمخ .و ُسا ا ا الوس األاا ا ا اواخ أي ً
مستو اإلقار وال سيما فيما يتعلق يعل اإلوظلا اإلتاحا أل اخ مما وظيلية معيَّنة.
وأل ًا مم اإلم ال ا ا ا ا ا ااار ل أن موظلب اإل اغب القورية واإلقار ينظرون ل الاجة ل ىرؤيةى واا ا ا ا ا ا ااحة عتجارها عقجة.
وأ ااارت غعليقات اإلئااار ا يف االسااتق اااخ ل الاجة ل حتسااا التوا ااخ ومسااتو اللم حوا رؤية للتعاون يا الو االت
اليت غوجل مقارها يف روما .وأ اااروا ل أمهية ااي الوار عل ةتلف مسااتوايت التساالسااخ ا رمب والاجة ل مئااار ة ئااوة
م الئر اخ ال وميا وسا ر أ حاح اإل لحة اإلعنيا.
ويينما تول ل السنوات اإلقجلة أ ارت ر و األفعاا اإلستمل مم االستق اخات اليت أُجريس يف اإل اغب القورية ل عل
مم أولوايت العمخ أه ث ثة منما هب معاسة األمم الغذا ب وموا ا االة االهتما الس ا اات.اية سا حة وفيل 19-وحتس ا ااا
آليات التمويخ وفرن التعاون .وغتوافق هذه األولوايت ي ااور وثيقة م اس ااتنتاجات اإلئ اااورات القيا ية والتقنية عل مس ااتو
أساسا قوًاي لوا لوط لتيس النمو مم حيث العمق واالغساء .وروعيس هذه االعتجارات أثناخ قيا الو االت
اإلقر وغُئ خ ً
اليت غوجل مقارها يف روما يتعويط أولواي ا للل  2021/2020وما يعلها.
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قدما
رً
انعا  -ي املضي ً
أمجعس التعليقات الوار مم األعضاخ واإلستمل مم االستق اخات عل اإلستو القورإل وعل مستو اإلقر ومم حواا
مقايلة أُجريس ل ا األ ا اامر الث ثة اإلاا ا ااية عل الاجة ل األلذ ينمل غولعب وحتليلب وعملب اإلنح ويعل االس ا ااتعراض
والتئاااور م األل ااا يا التقنيا والقيا التنظيمية ا جثقس مخس أولوايت عل األجخ األطوا مي م حراا غقل واقعب فيما
ل ا ف الي ا  2021/2020وماا يعالهاا .وغئا ا ا ا ا ا اماخ هاذه األولوايت ور ال يز التقت للتعااون ىمااذاى) واألسا ا ا ا ا ا اااليب
واأل وات ال امة للف التعاون ي ور عامة ى يفى) عل النحو التاا
40

ح األم اإلتحل

أ) موا لة غعزيز التعاون يا الو االت اليت غوجل مقارها يف روما يف طار
ح) مؤمتر القمة يئ ن النُظ الغذا ية
ج) جماالت التعاون األريعة يف سيات جا حة وفيل19-
) التمويخ اإلئ للف التعاون
ه) االستلا مم اإلعرفة وغلعيخ التعاون
وغرغجط األولوايت اإلجيَّنة أ ه يس ا ا ا ا ا اايات ا ا ا ا ا ا ح األم اإلتحل ولوة عا  2030والجراخات اإلولوية لتحقيق ا لف  2مم
أهلاف التنمية اإلس ااتلامة مم يا أمور ألر ) والجناخ عل مجا ئ التعاون اليت غراعب فيما خ و الة قيا الو الة األلر يف
جماالت ميز ا النسجية وغسع ل التعاون مىت ا س هنا قيمة مضافة.

 - 10األولوية  1موا لة غعزيز التعاون يا الو االت اليت غوجل مقارها يف روما يف طار

ح األم اإلتحل

يينما غتئ ا ا ا ا َّ خ مجي أولوايت التعاون يا الو االت اليت غوجل مقارها يف روما وغتمحور حوا س ا ا ا اايات ا ا ا ا ح األم اإلتحل
ولوة عا  2030غُلر الو االت الث ث أمهية جعلما أولوية قا مة يذا ا .ويعت ذلك ما يلب  )1ا ا ا اامان جراخ التعويط
القورإل اإلئ يف الو االت اليت غوجل مقارها يف روما حتس مظلة التحليخ القورإل اإلئ و طار عمخ األم اإلتحل للتعاون
يف جماا التنمية اإلس ااتلامة  )2واالع اف ن اخللمات اإلؤسا اس ااية عل اإلس ااتو القورإل  -لا يف ذلك اسا ا اغي.ية عمليات
غسي األعماا وم تب اللع ال ارإل اإلئ َّ -
ستقل عل و متزايل امم السيات اإلئ ل ح األم اإلتحل حتس
قيا أفرقة األم اإلتحل القورية ا ظر الئا ا ا ا ا خ  9يف الل ا ا ا ااخ الثال) .و لت ا ا ا ااار فإن الو االت اليت غوجل مقارها يف روما
ث.ا ا ا ا ا ااام ً غئ ا ا ا ا ااار في س ا ا ا ا ااا ر يا ت
غع ف ن التعاون يت.اوا ال يا ت الث ث اليت غوجل مقارها يف روما ويتولب ً
منظومة األم اإلتحل والئاار اخ لتحقيق تا ل ا لف  2مم أهلاف التنمية اإلسااتلامة .ولذلك ساايمضااب التعاون يا الو االت
اليت غوجل مقارها يف روما عل اإلس ا ا ااتو القورإل وس ا ا اايُنلذ ويقيَّ يف س ا ا اايات األم اإلتحل وليس يف س ا ا اايات الو االت الث ث
وحلها.

 - 11األولوية  2مؤمتر القمة يئ ن النُظ الغذا ية
لقل عا األما العا الو االت اليت غوجل مقارها يف روما لت ون و االت االرغ اا اليت غعتمل عليما األم اإلتحل يف ث ثة
مم مسااارات عمخ مؤمتر القمة يئ ا ن النُظ الغذا ية لعا  2021وسااتقو الو االت الث ث يلور ر يسااب يف حتليل التحلايت
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واللرن والواجز والقضا ااااي الئا اااملة واللوا مم أجخ حلاث حتوا يف النُظ الغذا ية .وُميثخ اللور النئا ااط الذإل غضا ااول ي
الو االت الث ث فر ا ا ا ا ا ا ااة فريل عل حل قوا أحل مم أُجريس مقاي ت معم ى ما الذإل ريل أن يلمم اسممور؟ []...
مي ننا أن ون أقو يف فاعنا عم الزراعة عنلما عمخ يف غعاون وثيق يف سياقات مثخ مؤمتر القمة يئ ن النُظ الغذا يةى.

ويتمثخ هلف مم األهلاف العليل إلؤمتر القمة يئ ن النُظ الغذا ية يف اإلئار ة يف حوار موج م األعضاخ والئر اخ والسعب
ل رف مس ااتو اخلواح الس ااياس ااب حوا ال تاج والزراعة مم ل ا مخس ااة مس ااارات مواا اايعية  )1ال ااوا عل األغذية
اإل مو ة واإلغذية  )2وأياط االس ااتم اإلس ااتلا  )3وال تاج اإلراعب للوجيعة  )4و ُسا اجخ العيق اإلن االة  )5والقلر عل
ال مو  .والواق أن مسارات العمخ ستئمخ أ ئوة ما يعل مؤمتر القمة وغنليذ التغي و ذلك منم.ية للمتايعة واالستعراض.
معا يف قيا
وغر الو االت الث ث أن أ ئ ا ااوة ما يعل مؤمتر القمة س ا ااتتيص فر ا ااة لتحليل اجملاالت اليت يوس ا ااعما العمخ فيما ً
معا يف حلاث حتوا يف النُظ الغذا ية.
غنليذ األ ئوة اليت ستستليل مم مواطم قو خ منما والعمخ ً

 -12األولوية  3جماالت التعاون األريعة يف سيات جا حة

وفيل19-

ا س االس ا ا اات.اية سا حة وفيل 19-عل حل قوا أحل جار اإلس ا ا ااؤولا يف الو االت اليت غوجل مقارها يف روما ى ا ا ارا ة
األح يا منظمة األغذية والزراعة وال ا اانلوت اللوا للتنمية الزراعية وير مل األغذية العاإلبى .وس ا ااتس ا ااتمر اسمو التعاو ية

اليت غجذ ا الو االت الث ث إلعاسة ث ات اسا حة .وست ون جماالت االست.اية األريعة لغة األمهية الستمرار الو االت اليت
غوجل مقارها يف روما يف غعزيز عملما .وغئ ا ا ا ا ا اامخ هذه اجملاالت  )1الربجمة والتعويط عل اإلس ا ا ا ا ا ااتو القورإل  )2واللع
السا ا ا ااياسا ا ا اااش والتحليلب  )3واللعو وغجا ا اإلعلومات  )4واسا ا ا ااتمرارية العمخ .وعملس الو االت الث ث عرب هذه الر ا ز
األري عل اإلسا ا ا ا ا ااتوايت القورية والقليمية وعل مسا ا ا ا ا ااتو اإلقر وسا ا ا ا ا ااي.رإل غعزيز اسمو حوا غلل ت التعويط والربجمة
اإلئ ا ا ا ا ا ة و جراخ غقييمات مئ ا ا ا ا ا ة لتقيي اةاهات جا حة وفيل 19-و ث ا ا عل األمم الغذا ب و ذلك غعجئة التمويخ
اإلئ .

 -13األولوية  4التمويخ اإلئ

للف التعاون

سا ا ا ا ا ااي.رإل فحص آليات التمويخ ال امة للف التعاون يف اولة للحل مم التنافس عل األمواا ولت.نب التلالخ احملتمخ يا
األ ئا ا ااوة عل اإلسا ا ااتويا العاإلب والقورإل ا ظر الئ ا ا ا خ  .)12ويئا ا اامخ ذلك ما يلب  )1حتليل اجملاالت اليت طُجقس فيما
ين.اح ُثل التمويخ اإلئ و يلية حتقيق ذلك وسياق مم أجخ يئة اللرن يف غ رار غلك النُمل  )2و علا واث ق غوجيمية
معا عل
يئ ا ن الوريقة اليت مي م هبا إلنظمة األغذية والزراعة وال اانلوت اللوا للتنمية الزراعية وير مل األغذية العاإلب العمخ ً
اإلس ا ااتو القورإل وغعزيز اسمو لض ا اامان التمويخ اإلئ ا ا أل ئ ا ااوتما  )3العمخ يف ا ارا ة وثيقة م األعض ا اااخ لا يئ ا اامخ
ال ومات الوطنية والئ ا اار اخ اإلس ا ااامها لض ا اامان االس ا ااتلا عل النحو اإل مم مواطم القو اسماعية للو االت الث ث يف
غنليذ الربامل.
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 -14األولوية  5االستلا مم اإلعرفة وغلعيخ التعاون
اسااتنا ًا ل الواث ق التوجيمية اللاللية اليت أعل ا للعخ ال يا ت الث ثة سااتُح ِّس ام الو االت غنظي عملية اإلعرفة و راسااة ما
ين.ص وما ينجغب االس ا ااتلا من وغوس ا اايع  .وغت .النية و غوف غوجيمات قايلة للتنليذ مت م اإلوظلا عل وات اإلنظمات
ال س اايما اإلوظلا اإلس ااؤولا عم وا ا الربامل عل اإلس ااتو القورإل مم غلعيخ رؤية التعاون .وس ااي.رإل التماس اإلئ ااور مم
جمات االغ اااا يق اال حتس ااا اإلئ ااار ة الئ اااملة والتوا ااخ وغقاسا ا اإلعرفة .وأ لت التعليقات اإلس ااتمل مم اإلئ ااار ا يف
حتليلا ل ااي هيا خ غقاس ا ا اإلعرفة والتوا ااخ والتجا ا يا
االس ااتق اااخ واأل ااعان الذيم أُجريس مقاي ت معم الاجة ً
الو االت عل مس ا ا ااتو اإلقار واإل اغب القليمية والقورية هبلف حتس ا ا ااا اللم والوا ا ا ااوح فيما يت ا ا ااخ يرؤية عمخ الو االت
الث ث وأُسس اإلنوقية.
و م ون مم مم م و ت غجا ا اإلعرفة واللروس اإلس ا ا ا ااتلا يُئا ا ا ا ا خ غجا ا الجيا ت وحتليلما الذإل أفضا ا ا ا ا ل علا هذا
أيضا لط أساس لقياس التعاون واالستلا مم اللروس اليت يت استقراؤها مم التعاون .ومم الوااص أن هنا حتلايت
التقرير ً
مرغجوة م اإلعلومات وغجا ا يف أإل عملية ال مر زية مئا ا ا ا ا ا ا ة يا ث ث و االت ول م ويط التعاون ور ا ا ا ا ا االه يوريقة
ممما يف السنوات اإلقجلة.
منم.ية سي ون مورًا ً
ض ا اا الو االت الث ث ل تا ل التقيي اإلئ ا ا يئ ا ا ن التعاون يينما
و م ون مم لقياس التقل احملرا والي ا عن غتول أي ً
ظرا ألن التقيي سا ِّ
ايزو الو االت يقرارات مسااتن يئا ن غعزيز التعاون لإلسااما يف حتقيق لوة التنمية اإلسااتلامة لعا .2030
ً
وست ب النتا ل ستمرار يف أولوايت هذا التعاون وما يعقج مم ويط.
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امليشق ألا :مته ة التق ك

 -1ثل الي ا وأهلاف
للمساعل يف علا التقرير أجرت الو االت اليت غوجل مقارها يف روما سلسلة مم اإلئاورات م موظليما
-1
عل مستوايت ةتللة غئمخ القيا واإل اغب القواعية والقورية لا ذلك عم طريق اإلقاي ت اسماعية واإلقاي ت م اإلعربيم
اخلرباخ وعرب علا استجيا ت موجز .
ضا وثامالً ألنشطة التعاون املضطي هبا يف الوكاالت
-2
والتق ك ل س تق ًةا وال ك مي إىل أن ككون حتي الً مستح ً
اليت توجد مقارها يف روما .فجلالً مم ذلك مت ال يز عل غقلمي معلومات اس اغي.ية وغلس ات ل ةاهات والتوورات
اسليل وعل يراا يف الوقس لس النوات العا للتعاون وطجيعت  .لتاا غؤ ل اإلعلومات اليت مت مجعما والي ا عنما
عل الجيا ت اليت غظمر يئ خ معقوا التعاون العا واللروس اإلستلا واألولوايت احملتملة للمستقجخ .وعنلما يت غقلمي
أرقا لا ة لتعاون في.رإل ذلك الستنا ل أفضخ الجيا ت اإلتوافر يسجب لو ية الواي ال مر زإل لأل ئوة اإلضول
هبا) واإلعرواة ي ور متحلظة لعل اإلجالغة يف مستوايت التعاون احملتملة.

 -2مج الجيا ت وحتليلما
ةلر ال ار ل أن الغرض العا مم التقرير هو غوف التحليثات والتوجيمات االس اغي.ية لذا مت استعلا األساليب
-3
التالية لتحليل طار احملتو وم لر اإلعلومات الساسة
مئاورات فر ية ومجاعية م حواا  50موظ ًلا أجريس مقاي ت معم لا يف ذلك أل ا يا فنيا يف أ ثر مم

جماالً قواعيًا) وجمات اغ اا قيا ية مم خ و الة وممثلا قوريا
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و راسة استق ا ية غعاو ية سمات االغ اا التايعة لرب مل األغذية العاإلب يف اإل اغب القورية حوا العامل .وور ت الر و

مم جمات االغ اا يف  45م تجًا قورًاي فض ً عم أريعة م اغب قليمية اتيعة لرب مل األغذية العاإلب .وغضمنس اللراسة
االستق ا ية م و ا اثنا مها  )1مج الجيا ت يئ ن األمثلة الالية عل التعاون يف جماالت التعاون األريعة رإل و لما
يف اإللحق جي )  )2والت ورات اإلتعلقة لتحلايت يف جماا التعاون وعوامخ التم ا واألولوايت للسنوات اإلقجلة .ولل
اللراسة االستق ا ية أوج ق ور مع ف هبا ال سيما أن الي ا رإل مم منظور جمات االغ اا التايعة لرب مل األغذية
العاإلب .ويف السنوات اإلقجلة ستتقاس الو االت الث ث اليت غوجل مقارها يف روما مسؤولية جراخ اللراسة االستق ا ية أو
ستتناوح عل حتملما.
منظما سمات االغ اا التايعة للو االت اليت غوجل مقارها يف روما

ومج الجيا ت عل مستو اإلقر لا يئمخ استجيا ً ً
واإلسؤولة عم أ ثر مم  17جماالً ةتل ًلا مم جماالت التعاون ذات ال لة لر ا ز اإلواايعية والعاإلية واخلا ة خللمات اإلؤسسية
أو اإلولعة عليما .ومشلس هذه العملية م و ً غ ًا يتعلق م الجيا ت يئ ن أ ئوة التعاون مم ل ا اإلئاورات اإلجا ر .

29

و ار يف هذا التمريم  53جميجًا مم الو االت الث ث .وال غعترب تا ل اللراسة االستق ا ية قيقة مم الناحية الح ا ية
يخ ثا غوفر ور واقعية عم االةاهات واألولوايت يف جماا التعاون


واستعراض التقارير والتقييمات اليت أجريس عل اإلستويا القورإل والقليمب وعل مستو اإلقر و علا غوليف ا.

30

امليشق ابء :التحاص ي املتعيّقة ابملق ال ت سي
يقل اإللحق خ غلا يخ ومعلومات اعمة اافية يئ ن التعاون عل مستو اإلقر الر يسب يا الو االت اليت غوجل
-5
مقارها يف روما .ويئمخ ذلك ي ور لا ة
موجزا للتعاون يف اجملاالت اإلواايعية واحملافخ العاإلية
ً



وحملة عامة املة عم حالة أ ئوة التعاون اإلتعلقة خللمات اإلؤسسية اإلئ ة عل مستو اإلقر الر يسب.



وغقل األ اا التالية غلا يخ اافية عم التعاون يف األ ئوة اليت غقو ها اإلقار لا يف ذلك يف اجملاالت اإلواايعية
-6
الر يز  )3واحملافخ العاإلية الر يز .)1
الئ خ

12

ملع ات مل لة للتعاون يف اجملاالت اإلواايعية
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تغس املتاخ

6 2 1
13 12

2015

اإلستو لس

10-5

 2.7مليون

لقل عس منظمة األغذية والزراعة وال نلوت اللوا للتنمية الزراعية وير مل األغذية العاإلب ي ور مئ ة ل ماج األمم الغذا ب والزراعة يف اإلناقئات
اللولية يئ ن غغ اإلناخ ل ا اللور اخلامسة والعئريم إلؤمتر األطراف يف اغلاقية األم اإلتحل االطارية يئ ن غغ اإلناخ اإلنعقل يف ملريل
يف يسمرب /ا ون األوا  2019ول ا اجتماعات ألر ذات لة الغلاقية الطارية .ومشلس هذه االجتماعات األحلاث الرفيعة اإلستو يئ ن العمخ
أيضا أحلا ًاث رفيعة اإلستو يئ ن الروايط يا غغ اإلناخ واألمم الغذا ب ل ا
اإلنالب وأهلاف التنمية اإلستلامة  1و 2و .)12و ظمس الو االت الث ث ً
اللورغا السا سة واألريعا والسايعة واألريعا لل.نة األمم الغذا ب العاإلب.
وغتعاون الو االت اليت غوجل مقارها يف روما يف اإلئاري  /الربامل اإلئ ة لل نلوت األلضر للمناخ وغقل اإلئور ألما ة هذا ال نلوت يئ ن غووير
اس اغي.يت اخلا ة لزراعة واألمم الغذا ب وغتئار ةارهبا ولربا ا .وغتعاون الو االت الث ث يف ما خيص أطر الربامل العاإلية وغقل اللع القورإل
للمجا رات اإلتعلقة إب ار ةاطر غغ اإلناخ والت يف مع لا يف ذلك التنجؤ إلناخ واخللمات اإلنالية.
اال ت انة جلاتشة كو

د19-

2 1

2020

أ ثر يلرجة ج

ال ينوجق

ال ينوجق

لقل اا ت الو االت اليت غوجل مقارها يف روما غعاوثا إل افحة أثر جا حة وفيل 19-عل األمم الغذا ب يف أريعة جماالت واسعة هب ) )1الربجمة
القورية/التعويط القورإل ) )2واللع يف جماا السياسات والتحليخ ) )3واللعو وغجا ا اإلعلومات ) )4واستمرارية العمخ.
ما أثا أ ت.س موجز السياسات لألما العا لألم اإلتحل يئ ن ث وفيل 19-عل األمم الغذا ب والتغذية .ولقل أ ذلك ل حتسا الوعب حوا
ممما مم طار األم اإلتحل خلوط االست.اية االجتماعية واالقت ا ية.
قضااي األمم الغذا ب والتغذية ال سيما عتجاره عن ًرا ً

ول
ييا ً
عل

ا اجتماء واراخ الزراعة جملموعة العئريم اإلنعقل يف أيريخ /يسان  2020أ لرت الو االت اليت غوجل مقارها يف روما جنجًا ل جنب م الجنك اللوا
مئ ً ا يئ ن اآلاثر النامجة عم جا حة وفيل 19-عل النظا الغذا ب غعويخ س سخ القيمة الغذا ية والت ث عل غوافر األغذية .و ل الجيان
الاجة ل احملافظة عل س العمخ يف أسوات الت.ار اللولية .يرج الرجوء ل راسة الالة الوار يف التقرير للح وا عل معلومات أ ثر غل ي ً.
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حاالت الطوارئ

2 1

العقل األوا مم
القرن اإلااب

أ ثر

45

أ ثر مم  20مليون

غئمخ األمثلة عل االست.اية لاالت الووارئ العمخ اإلئ يا منظمة األغذية والزراعة وير مل األغذية العاإلب يف الجللان اليت غعال مم أامة غذا ية
لا يف ذلك العمخ عل ع سجخ عيق األ عان الضعلاخ اإلت ثريم يتلئب اسرا ال حراوإل وأامة اإلناخ والنزاعات وال وارث الوجيعية األلر
وجا حة وفيل.19-
ويف ما يتعلق امة اإلناخ مثخ الليضا ت يف الني.ر والسو ان) و لنزاعات يور ينا فاسو وجنوح السو ان واليمم مم مجلة يللان ألر ) غقو منظمة
األغذية والزراعة وير مل األغذية العاإلب يتنسيق عو ما اإلئ ة ل ار الجللان اليت غعال مم أامة غذا ية لا يف ذلك مم ل ا أوا غقرير مئ يئ ن
يؤر النزاء يوليو/متوا  )2020وجلسات الحاطة اإلئ ة جمللس األمم التاي لألم اإلتحل والتقرير العاإلب يئ ن األامات الغذا ية أ تل يقيا الئج ة
العاإلية إل افحة األامات الغذا ية).
ومنذ يلاية ا تئار جا حة وفيل 19-قامس منظمة األغذية والزراعة وير مل األغذية العاإلب يتوسي وات است.ايتمما يف طار اخلوة العاإلية ل ست.اية
ال سا ية سا حة وفيل 19-لا يف ذلك غعزيز التعاون يف جماا التحليخ وغ ييف آليات التنليذ م متولجات التجاعل اسسلإل و عا الربجمة لتلجية
االحتياجات اإلتزايل .
جمةو ة األم الغذاتي العامل ة

2

2010

أ ثر

ال ينوجق

33

غقو جمموعة األمم الغذا ب العاإلية حتس قيا منظمة األغذية والزراعة وير مل األم اإلتحل يتزويل لوة االست.اية ال سا ية ولوة االست.اية سا حة
وفيل 19-لجيا ت يف الوقس اإلناسب و هلاف الربجمة اإلوجمة .وميثخ قواء األمم الغذا ب  23و 18يف اإلا ة مم مجاا لوة االست.اية ال سا ية ولوة
االست.اية سا حة وفيل 19-عل التواا .و ن جمموعة األمم الغذا ب العاإلية عضو ئط يف الئج ة العاإلية إل افحة األامات الغذا ية.
ومنذ أن غلئس اسا حة مت ئاخ فريق عمخ ة ص معت ي وفيل 19-امم وات جمموعة األمم الغذا ب العاإلية لتوف التوجيمات اللنية و ع أ ئوة
اللعو وغقلمي اإلعلوم ات والتحلي ت يئ ن األمم الغذا ب ويرغجط فريق العمخ هذا لرفق الجيا ت ويعمخ م الو االت عل األرض مم أجخ التعليف
مم حل اآلاثر الناجة عم اسا حة.
املساوات نني اجلتسني

5 2

2014

اإلستو لس

 30-25مليون

10-5

أيضا
جة جم يا الو االت اليت غوجل مقارها يف روما ع قات غعاون طويلة األمل يف جماا اإلساوا يا اسنسا ليس فقط عل اإلستو التئغيلب يخ ً
عل مستو اللعو والسياسات و ار اإلعارف واالغ االت وغنمية القلرات وغعجئة اإلوار للقيا لجا رات مئ ة.
ول ا السنة األل قامس هذه الو االت يتعزيز التعاون يف مجا رغا ر يسيتا مها  )1الرب مل اإلئ يئ ن النُمل اإللضية ل حتوا يف اإلنظور اسنسال
 )2والرب مل اإلئ يئ ن غسري التقل و التم ا االقت ا إل للمرأ يف الريف .يرج الرجوء ل راسة الالة الوار يف التقرير للح وا عل معلومات
أ ثر غل ي ً.
التغذكة

2

2018

أ ثر

أ ثر مم

60

ال ينوجق

اغلق رؤساخ منظمة األغذية والزراعة وال نلوت اللوا للتنمية الزراعية ومنظمة األم اإلتحل للولولة اليو يسف) وير مل األغذية العاإلب
ومنظمة ال حة العاإلية يف عا  2020ويعل مئاورات م ثلة عل مل ج ة األم اإلتحل لتعزيز التغذية وسنة األم اإلتحل اللا مة اإلعنية لتغذية
ح األم اإلتحل وغلعمما.
يف هيئة جليل يولق عليما اس ى ج ة األم اإلتحل اإلعنية لتغذيةى .وغتواخ عملية اللمل هذه ل امخ م لوة
وستحظ ج ة األم اإلتحل اإلعنية لتغذية يلع مم أما ة مجسوة وغنوإل عواخ وت أقو للتغذية وحتقيق أثر أفضخ عل األرض .وغتمثخ والية
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الئج ة يف غقوية حو مة التغذية والتنسيق يف جماا التغذية ليس فقط عل اإلستو العاإلب يخ أيضاً عل اإلستو القورإل .وستستضيف منظمة األغذية
والزراعة أما ة الئج ة.
القدرت يى الصةواي

2 1

2015

اإلستو لس

30-20

أ ثر مم  100مليون

واعس الو االت اليت غوجل مقارها يف روما يف عا  2015الطار اإللاهيمب اإلئ لتعزيز القلر عل ال مو مم أجخ األمم الغذا ب والتغذية الذإل
يستمر يف غوجي الجراخات الرامية ل غعزيز القلر عل ال مو لا يف ذلك ياغة لوة عمخ الو االت الث ث إلنوقة الساحخ ما يتيص اللر ة ل مجة
ال ايط يا العمخ ال سال والتنمية والس ل أرض الواق م ما يت خ يذلك مم آاثر عل غعزيز قلر سجخ العيق القا مة عل الزراعة والنظ الزراعية
الغذا ية عل ال مو  .ومشخ التعاون اإللموس عل األرض يف عا  2020استمرار غنليذ ير مل القلر عل ال مو التاي للو االت اليت غوجل مقارها
يف روما واإلموا مم نلا يف مجمورية ال و غو اللميقراطية والني.ر وال وماا فض ً عم الرب مل اإلئ الليث يا منظمة األغذية والزراعة وير مل
األغذية العا إلب ومنظمة األم اإلتحل للولولة اليو يسف) اإلموا مم أإلا يا يف مجمورية ال و غو اللميقراطية وير مل الو االت الث ث الذإل سيجلأ غوجيق
قريجًا يف ال وماا.
التتة ة ال كح ة

2 1

2005

اإلستو لس

يللا
ً 30-20

 23مليون

غعمخ منظمة األغذية والزراعة عم ثب م ال نلوت اللوا للتنمية الزراعية للع االستثمارات يف جماا األغذية والزراعة مم ل ا غوف اخلرب اللنية
ل ياغة حواا  40يف اإلا ة مم يرامل االستثمار اخلا ة ل نلوت .ولقل غعاو س منظمة األغذية والزراعة وير مل األغذية العاإلب م ال نلوت اللوا
أيضا يف ج ة
عاما يف طار الئرا ة لتحسا يناخ القلرات يف التمويخ الريلب .وغساه منظمة األغذية والزراعة ً
للتنمية الزراعية عل مل أ ثر مم ً 15
التمويخ واالستثمار يف أ حاح اليااات ال غ واإلئاري الزراعية الغذا ية ال غ واإلتوسوة ال .اليت يليرها ال نلوت اللوا للتنمية الزراعية.
فقرا واع ًلا وقلرا يلضخ يرامل يف جماا التمويخ الريلب وس سخ القيمة الئاملة ويرامل ألر
وغر ز اإلئاري القورية عل غعزيز معرفة األ عان األ ل ً
منا ر لللقراخ.
التغذكة املدر ة

2 1

2010

أ ثر

أ ثر مم  10يللان

 1مليون

ليلا إبقلاا اإللارس .وا ضمس الو االت اليت غوجل مقارها يف روما ل منظمة األم اإلتحل للولولة
لقل ثر الت ميذ ل ا أامة وفيلً 19-ثرا ً
اليو يسف) لتحويخ يرامل التغذية اإللرسية أو غ ييلما سعيًا منما ل اللاظ عل حالة األمم الغذا ب والتغذية لألطلاا الذيم ه يف سم اللراسة أثناخ
جا حة وفيل 19-وغوف التوجيمات لضمان التنليذ السلي لا يف ذلك جراخات التجاعل اإلناسجة والتلاي اإلتعلقة إلياه وال حاح والنظافة ال حية.
معا مي م ذه الو االت أن غساه يف حلاث غغي جذرإل لضمان ح وا مجي األطلاا عل التغذية اليت ه حباجة ليما م غعزيز
ومم ل ا العمخ ً
الزراعة احمللية وااي ال تاجية وغغذية الئجاح ما يسمص لتاا يتقوية رأس اإلاا الجئرإل والنمو االقت ا إل.
التعاون نني نيدان اجلتوب
والتعاون ال الوي

17

2017

اإلستو لس

ال ينوجق

ال ينوجق

لقل مت ط ت أوا مجا ر قورية للو االت اليت غوجل مقارها يف روما مم أجخ التعاون يا يللان اسنوح والتعاون الث ثب يف جماا ال سافا يف طار مرفق
التعاون يا يللان اسنوح والتعاون الث ثب اإلئ يا ال ا وال نلوت اللوا للتنمية الزراعية وسيت غنليذها يف مجمورية ال و غو .ويرمب اإلئروء
ل وا طار ولوة عمخ ل تاج قيق ال سافا اإللع وييع يف مجي األسوات الوطنية والقليمية .وغستمر الو االت اليت غوجل مقارها يف روما يف غووير
منم.ية للتقيي النوعب وال مب للتعاون يا يللان اسنوح والتعاون الث ثب ومسامهت يف حتقيق النتا ل يف جماا الزراعة والتنمية الريلية واألمم الغذا ب
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والتغذية .وستستعل اإلنم.ية لر ل تا ل التعاون يا يللان اسنوح والتعاون الث ثب وغقييم والي ا عن ولتحليل اللروس اإلستلا واإلمارسات
اسيل .
ويف  16سجتمرب/أيلوا ا س الو االت الث ث يف غ نظي يو األم اإلتحل للتعاون يا يللان اسنوح لعا  2020واالحتلاا ي م ال يز عل
حتويخ النظ الغذا ية وغلجية االحتياجات اللورية واإلتوسوة األجخ يف ظخ جا حة وفيل.19-
الش اب

أ ثر

8

4-1

ع

 1.8مليون

غستمر الو االت اليت غوجل مقارها يف روما يف العمخ عم ثب عل مجا رات عاإلية امم وات ج ة النموض لئجاح اإلئ ة يا و االت األم
اإلتحل وأ ئوة اإلئروء القورإل اإلع ص اإلتعلق يراي أعماا الئجاح وعملم ال ق يف اإلناطق الريلية يف جماا األغذية والزراعة وعل جعخ اإلناطق
الريلية أ ثر جاذيية للئجاح أو ع غواي الوججات الغذا ية عل األطلاا والئجاح ل ا مجا رات ملارس غلريب اإلزارعا الئجاح عل الزراعة واليا .
ولقل استمرت منظمة األغذية والزراعة وال نلوت اللوا للتنمية الزراعية يف التعاون يف طار الئرا ة اللولية للتعاون يئ ن عمالة األطلاا يف الزراعة
ويف اال ا يف علا الرسا خ لناسجة اليو العاإلب إلناهضة عمخ األطلاا.
أيضا أن ال نلوت اللوا للتنمية الزراعية وير مل األغذية العاإلب قل سامها يف غووير لوة عمخ منظمة األغذية والزراعة اخلمسية اإلتعلقة لئجاح
ومم اإلم ً
يف الريف اليت ستعرض عل سنة الزراعة هذا العا ويف عمما عم طريق سنة الئجاح وم تب الئجاح .ويرمب هذا التعاون ل النموض أل ئوة اإلئ ة
اإلضول هبا يف طار الر ا ز اخلمس خلوة العمخ.

الئ خ

13

ملع ات غل يلية للتعاون يف احملافخ العاإلية

احملا ي العامل ة

حمور ت ك ز
أهداف
التتة ة
املستدامة

ندء التعاون متذ

التغسات
ّ
الستوات السانقة

العداي التقدك لي يدان اليت
تتحذ التعاون نني الوكاالت
اليت توجد مقارها يف روما

ق ةة املشارك
املش كة ابلدوالر
األم ككي

جلتة األم الغذاتى العاملى

2 1

2010

اإلستو لس

ال ينوجق

ال ينوجق

استمرت الو االت اليت غوجل مقارها يف روما يف عا  2020يف غوف اللع اإلاا واخلان لتوظيف ألما ة سنة األمم الغذا ب العاإلب ويف ال ويل للمنت.ات
السياساغية لل.نة يف لوط عملما يو لما أ ا لتسري التقل يف غنليذ أهلاف التنمية اإلستلامة .وغستمر الو االت اليت غوجل مقارها يف روما يف اإلئار ة
عضوا ا ًما يف اللريق االستئارإل التاي لل.نة .وغعمخ الو االت الث ث
يئ خ ئط يف حتليل التوج االس اغي.ب لل.نة األمم الغذا ب العاإلب عتجارها ً
يئ خ ئط عل اإلسامهة مم الناحية اللنية يف مسارات عمخ سنة األمم الغذا ب العاإلب مثخ غووير اخلووط التوجيمية الووعية لل.نة يئ ن النظ الغذا ية
والتغذية والتو يات السياساغية يئ ن الزراعة الي ولوجية وااليت ارات األلر واإلسامهة يف اللث اخلان الرفي اإلستو لل.نة الذإل سيعقل ل ا
أسجوء األغذية العاإلب.
اجمليس ال قةي الدويل لاغذكة
والزرا ة

2 1

2020

اإلستو لس

ال ينوجق

ال ينوجق

يف يناير /ا ون الثال  2020قلمس منظمة األغذية والزراعة لسامهات مم ال نلوت اللوا للتنمية الزراعية ومنظمة التعاون والتنمية يف اإليلان االقت ا إل
واإلنظمة العاإلية ل حة اليوان وير مل األغذية العاإلب والجنك اللوا ومنظمة الت.ار العاإلية) مذ ر ملاهيمية للع اإلناقئات الرامية ل ئاخ

34

احملا ي العامل ة

حمور ت ك ز
أهداف
التتة ة
املستدامة

ندء التعاون متذ

التغسات
ّ
الستوات السانقة

العداي التقدك لي يدان اليت
تتحذ التعاون نني الوكاالت
اليت توجد مقارها يف روما

ق ةة املشارك
املش كة ابلدوالر
األم ككي

ىجملس رقمب وا لألغذية والزراعةى ل مؤمتر يرلا الثال عئر لواراخ الزراعة لناسجة ا عقا اإلنتل العاإلب لألغذية والزراعة لعا  .2020ومم ن اجمللس
الرقمب اللوا لألغذية والزراعة أن ي ون ل ً ام ً يقل اإلئور للح ومات واسمات اللاعلة اإلعنية األلر ويقو عملية غجا ا األف ار واخلربات
ويساعل لتاا اسمي عل غسع اللرن اليت غتيحما الرقمنة.
و قق جملس منظمة األغذية والزراعة هذه القضية يف ورغ الرايعة والستا يعل اإلا ة اإلنعقل يف يو يو/حزيران
ىاإلن ة اللولية لألغذية والزراعة الرقميةى وأيل استضافتما مم جا ب اإلنظمة.
حالة األم الغذاتي والتغذكة
يف العامل

2 1

1999

اإلستو لس

ال ينوجق

2020

ووافق عل أن غسم اإلجا ر اإلق حة
ال ينوجق

ميثخ لار عا  2020مم غقرير حالة األمم الغذا ب والتغذية يف العامل السنة الرايعة عل التواا اليت غنض فيما منظمة األم اإلتحل للولولة اليو يسف)
ومنظمة ال حة العاإلية ل الو االت اليت غوجل مقارها يف روما لعلا هذا التقرير الر يسب السنوإل .وقلمس ال لارات الث ثة السايقة مم هذا التقرير
أ لة عل أن اسوء آلذ يف االا اي يجطخ وحتلي ً معم ًقا للمحر ات الث ثة وراخ ظمور هذا االةاه الع سب أإل الزاعات وغغ اإلناخ والتجاطؤ االقت ا إل.
ويقل غقرير هذا العا غوقعات غؤ ل أن العامل ليس عل اإلسار ال حيص مم أجخ القضاخ التا عل اسوء حبلوا عا  2030وأن الوا يتلهور يسجب
اآلاثر النامجة عم جا حة وفيل.19-
ويسلط التقرير الضوخ عل ارغلاء للة األياط الغذا ية ال حية وعل القلر عل حتملما اللذيم يرغجوان رغلاء مستوايت ا علا األمم الغذا ب وةتلف
أ اا سوخ التغذية مثخ السمنة) ويلعو ل حتويخ النظ الغذا ية لا يف ذلك التلل ت عل طوا سلسلة الملا ات الغذا ية خللض اللواقل وحتسا
ال لاخات يغية غقليخ للة األغذية اإلغذية.
املتتدق الس ا ي ال
املستوق

2 1

2013

اإلستو لس

ال ينوجق

ال ينوجق

ظمس الو االت اليت غوجل مقارها يف روما لئرا ة م منظمة األم اإلتحل للولولة اليو يسف) ومنظمة ال حة العاإلية اللث السنوإل لط ت غقرير
حالة األمم الغذا ب والتغذية يف العامل لعا  2020عل هامق اإلنتل السياسب الرفي اإلستو لعا  2020اإلنعقل حتس عنوان ىالعمخ اإلع.خ واإلسارات
ال ليلة لتغي غنليذ عقل العمخ والااا مم أجخ التنمية اإلستلامةى.
ع و عل ذلك عقلت الو االت اليت غوجل مقارها يف روما و ار الئؤون االقت ا ية واالجتماعية واحل مم ورات االستعراض اإلواايعب السس
للمنتل السياسب الرفي اإلستو يئ ن ا لف  2مم أهلاف التنمية اإلستلامة اإلتمثخ يف القضاخ عل اسوء وحتقيق األمم الغذا ب لل.مي وقا ال نلوت
اللوا للتنمية الزراعية لئرا ة م منظمة األغذية والزراعة حل ًاث جا جيًا رفي اإلستو حتس عنوان ى قامة را ات م الس ان األ ليا االستلا
مم معارفم لتحقيق أهلاف التنمية اإلستلامة حبلوا عا  2030واالع اف يف الوقس لس لتحلإل اإلتمثخ يف الت لإل لتلئب جا حة وفيل19-ى.
قد األمم املتشدت ليزرا ة
األ كة

2 1

2019

أ ثر

ال ينوجق

ال ينوجق

أ ئ عقل األم اإلتحل للزراعة األسرية أما ة مئ ة يا منظمة األغذية والزراعة وال نلوت اللوا للتنمية الزراعية مم أجخ غنسيق التنليذ العا خلوة
العمخ العاإلية يئ ن هذا العقل .وعل اإلستو العاإلب غقو األما ة إب ار االغ االت والتوعية وأ ئوة النئر ويتووير اإلنت.ات العاإلية لتقلمي اللع اللت
لتنليذ عقل األم اإلتحل للزراعة األسرية عل اإلستو القليمب/الوطت .وعل اإلستو الوطت غقي األما ة منتلايت ومن ات متعل اسمات اللاعلة
مم أجخ التحاور يئ ن السياسات وغعزا غ مي أطر العمخ وغنليذها للع الزراعة األسرية لوط العمخ الوطنية) .ويتمثخ ا لف مم ذلك يف وا
يللا يتنليذها للعخ .وي ور عامة مت را  1 400منظمة
 100لوة عمخ وطنية حبلوا عا  2024فيما مت وا  6لوط عمخ وطنية ويلأ ً 34
مم منظمات اإلزارعا ومنظمة غ ح ومية ومؤسسة عامة ومؤسسة أ ا ميية.
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احملا ي العامل ة

حمور ت ك ز
أهداف
التتة ة
املستدامة

ندء التعاون متذ

التغسات
ّ
الستوات السانقة

العداي التقدك لي يدان اليت
تتحذ التعاون نني الوكاالت
اليت توجد مقارها يف روما

ق ةة املشارك
املش كة ابلدوالر
األم ككي

وغتئار منظمة األغذية والزراعة وال نلوت اللوا للتنمية الزراعية امم هذا الطار يف غووير أوا منتل عاإلب لعقل األم اإلتحل للزراعة األسرية
وهو ير مل غعل يئ ن االيت ارات يف جماا السياسات العامة للع الزراعة األسرية .وسيئ خ الرب مل أ ا قا مة عل األ لة لتنمية القلرات ي ون
مم ثا مساعل اسمات اللاعلة مم اللوا ومم غ اللوا الستعراض السياسات العامة الرامية ل غعزيز الزراعة األسرية وغ ميمما وغنليذها ور لها.
مالمت القةة نشمن التظم
الغذات ة

12 8 2 1
13

2019

أ ثر يلرجة ج

ال ينوجق

ال ينوجق

لقل عمس الو االت اليت غوجل مقارها يف روما اإلجعوث اخلان لألم اإلتحل وأما ة مؤمتر القمة يئ ن النظ الغذا ية لتووير العمليات وهيا خ الو مة
اليت ستحل م مص أ ئوة مؤمتر القمة لعا  2020و تا  .وقلمس اإلوار الجئرية واإلالية لألما ة.
و ن مليرإل الو االت اليت غوجل مقارها يف روما ه أعضاخ يف الل.نة االستئارية والو االت الث ث هب عضو يف فريق مما األم اإلتحل وسنتما العلمية.
ورا يف حتليل غوج خ مسار وستساه
وستؤ إل الو االت اليت غوجل مقارها يف روما يو لما و االت االرغ اا يف ث ثة مم مسارات العمخ اخلمسة ً
ظرا ل طجيعتما الئاملة.
يف الوقس لس يف مجي مسارات العمخ ً
ولقل ا س الو االت اليت غوجل مقارها يف روما ئوة يف ع األعضاخ للمئار ة واإلسامهة يف العمليات اإلتعلقة ل.موعة أ لقاخ مؤمتر القمة يئ ن النظ
مقرا ا.
الغذا ية اليت غتعذ روما ً
الش كة العامل ة ملكا شة
األعمات الغذات ة

2 1

2016

ال ينوجق

أ ثر يلرجة ج

أطلقما االحتا األورويب ومنظمة األغذية والزراعة وير مل األغذية العاإلب إلعاسة األامات اإلمتل وال وارث اإلت رر والل مم ا ئا ة و ار اإلعاطر
عرب سل الل.و يا الئر اخ يف التنمية والئر اخ يف جماا العمخ ال سال .ويرمب ئاخ الئج ة العاإلية ل غعزيز الئرا ة و سنا األولوية يف الوقس لس
أيضا
للتلل ت وف ًقا لتحليخ قا عل األ لة واالرغقاخ يف ثاية اإلواف لستو الربامل القورية للقلر عل ال مو  .وغ لر الئج ة العاإلية ً
ىالتقرير العاإلب السنوإل يئ ن األامات الغذا يةى .ويف عا  2020و ف التقرير وات ا تئار اسوء الا يف العامل وقل حتلي ً للمحر ات اليت غساه
يف األامات الغذا ية حوا العامل و رس يف مي م أن غساهم جا حة وفيل 19-يف استمرار هذه األامات أو غلاقمما.
التق م املش ك

أ ثر

أ ثر مم

10

ال ينوجق

مت ئاخ عل مستو اإلقر مجاعة ممارسا معنية لتقيي يف جماالت الزراعة واألمم الغذا ب والتنمية الريلية غعرف س  EvalForwARDواللاظ
أيضا ط ت التقيي اإلئ للتعاون يا الو االت اليت غوجل مقارها يف روما .وعل اإلستو القورإل ةر  10غقييمات مئ ة يا ير مل
عليما .ولقل مت ً
األغذية العاإلب وو الة واحل أو اثنتا مم الو االت اليت غوجل مقارها يف روما.
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 -4غلا يخ اخللمات اإلؤسسية اإلئ ة
 -7يقل الئ خ التاا حملة عامة عم لوط وأ ئوة التعاون يف جماا اخللمات اإلؤسسية عل مستو اإلقر الر يسب.
الئ خ
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ملع ات غل يلية للتعاون يف جماا اخللمات اإلؤسسية عل مستو اإلقر الر يسب

ت اايأ
املعيومات

مذك ت تحاهم
رمس ة /اتحاق ة
نشمن مستوق
اخلدمات/
ر الة اتحاق

مستوق التعاون

إايارت امل ىن

منم.ب

ث ثية

عاا

التصوك وامل ا ية والط ا ة

منم.ب

ثنا ب ير مل
األغذية العاإلب
وال نلوت
اللوا للتنمية
الزراعية)

عاا

األم والسالمة م احل اتق

منم.ب

ث ثية

عاا

خدمة األ ةاأ

مالحظات
انايارت


الئج ة اإلئ ة يا الو االت إلليرإل اإلرافق



اإلئ ايت اإلئ ة للمناف ال مر خ والغاا) وغجا ا اإلعارف العامة



مواخمة استمرارية األعماا مثخ التلاي اخلا ة ا حة وفيل)19-



مر ز اخللمات اإلئ ة يف منظمة األغذية والزراعة يستضيف ير مل األغذية العاإلب عرب غوف



استمرارية العمخ م غوف ليارات احتياطية للمجال يف حاالت الووارئ.



غوفر للمات ال نلوت اللوا للتنمية الزراعية اخلا ة يوجاعة اإلوا اإلتع
األغذية العاإلب وملواية األم اإلتحل لئؤون ال جئا والتنوء الجيولوجب



غقل للمة القيجة الليلوماسية اخلا ة لنظمة األغذية والزراعة لل نلوت اللوا للتنمية الزراعية مم أجخ
رساا اإلراس ت واإلوا م ح ا ة يلوماسية.



الئج ة اإلئ ة يا الو االت ل ار األمم



اللريق االستئارإل اإلعت ألمم



النمل اآلمنة
غعاون وثيق ل او ء ئوة التلريب اإلئ ة مثخ التئار يف غقلمي اللور التلريجية يئ ن ُ
والسليمة للجيئات اإليلا ية وغلريب اإلرأ عل التوعية األمنية ولقل أاز ير مل األغذية العاإلب ومنظمة األغذية

12

وة عمخ.

ة ذات ال .ال ج لرب مل

37

خدمة األ ةاأ

ت اايأ
املعيومات

مذك ت تحاهم
رمس ة /اتحاق ة
نشمن مستوق
اخلدمات/
ر الة اتحاق

مستوق التعاون

ة ص

ث ثية

عاا

مالحظات
والزراعة التحليثات يف ظا التح لللوا األمت ويسمص غجا ا اإلعارف يتوجي ال نلوت اللوا للتنمية
الزراعية يف عملية التحليث اليت ريما).

السح وأتثسات السح



ستعمخ ج ة السلر اإلئ ة يا الو االت عل غجا ا أفضخ اإلمارسات هبلف غعزيز مواخمة السياسات
والجراخات





ملاواات مئ ة يا الو االت اليت غوجل مقارها يف روما م ر ات الو ان والتحاللات للح وا عل ل
مسجق عل األسعار اخلا ة لئر ات وعل فوا ل اافية ألر  .ويوق ال نلوت اللوا للتنمية الزراعية االغلاقات
معا
لنياية عم الو االت اليت غوجل مقارها يف روما ول م ةرإل هذه األل اإللاواات ً

سيت يرا االغلاقات العاإلية اإلئ ة م اللنا ت واحملافخ لعقل االجتماعات واألحلاث يو ل ئاطًا مئ ً ا
يف جماا اإلئ ايت



اللوحة اإلئ ة لتحليل اإلجالغ المجالية إلستحقات السلر
إلر ز  Da Vinci Pointالتاي لرب مل األغذية العاإلب



االستعلا اإلئ



االستعلا اإلئ خللمات مر ز ال.واات والو ان اخلان لعاملا يف اجملاا ال سال ل ا حالة الووارئ
اإلت لة ا حة وفيل19-



غتما اخلووط التوجيمية لل نلوت اللوا للتنمية الزراعية اإلتعلقة لسلر م يلا اإلغا ر والو وا ويلا القامة
اليومب اللذيم حتل مها األم اإلتحل



ن مناق ة ال نلوت اللوا للتنمية الزراعية يئ ن ر اﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ للماﺕ ﺍلسلر ملتوحة للو االت اليت غوجل
مقارها يف روما لتيس غئار العقو  .وغستعل ملواية األم اإلتحل لئؤون ال جئا حاليًا عقل ال نلوت
اللوا للتنمية الزراعية اخلان إب ار للمات السلر.
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ت اايأ
املعيومات

مذك ت تحاهم
رمس ة /اتحاق ة
نشمن مستوق
اخلدمات/
ر الة اتحاق

مستوق التعاون

اخلدمات اناياركة العامة

منم.ب

ث ثية

متوسط

أنشطة التخضس

ة ص

ث ثية

متوسط

أ طوأ امل ك ات اخلح حة/
التقي

منم.ب

ث ثية

متوسط

انقامة (مبا يف ل إايارت
ايور الض ا ة)

منم.ب

ث ثية

منعلض

ةي ات الش اء التعاون ة

منم.ب

ث ثية

عاا

إايارت العقواي

منم.ب

ث ثية

عاا



حتي ي األ واق

منم.ب

ث ثية

عاا



الل.نة الرفيعة اإلستو اإلعنية إب ار ج ة اإلئ ايت

ختط ط/ا ات ة
املش ةت

منم.ب

ث ثية

عاا



االجتماعات الل لية للريق اإلئ ايت اإلئ ة



إجيااي املصااير

منم.ب

ث ثية

عاا

استعراض فرن جراخ اإلئ ايت اإلئ ة يف طار فريق اإلئ ايت اإلئ ة وال وا عل مناف
الوفورات يف الوقس والئؤون ال ارية واإلالية) ومواخمة الجراخات

خدمة األ ةاأ

مالحظات


اجتماعات أسجوعية لللرت اإلعنية إلرافق والتايعة للو االت اليت غوجل مقارها يف روما



غقل للمة القيجة الليلوماسية اإلئ ة اليت غليرها منظمة األغذية والزراعة للو االت الث ث اليت غوجل مقارها
يف روما



فريق ار القضااي اإلعت إب ار االستلامة الجيئية



األ ئوة اإلئ ة يف جماا التعض  /التوعية واإلجا رات اإلتعلقة ل ار الجيئية



اإلجا رات اإلئ ة يئ ن ال ار اإلستلامة للمرافق واخللمات.



مئروء ار أسووا اإل اغب القورية م م ا ية التعاون م ير مل األغذية العاإلب وملواية األم اإلتحل
لئؤون ال جئا



للمات النقخ اإل و ية اليومية لرب مل األغذية العاإلب ل منظمة األغذية والزراعة



رإل غوحيل ار ور الضيافة و ماج اللور التايعة إلنظمة األغذية والزراعة يف مر ز ح.واات األم اإلتحل
ةي ات الش اء



مذ ر غلاه عا  2018يا الو االت اليت غوجل مقارها يف روما غنلرج امم وات ىاخللمات اإلؤسسيةى
ج ة مئ ايت جملس الرؤساخ التنليذيا إلنظومة األم اإلتحل اإلعت لتنسيق

تملة لتحقيق
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ت اايأ
املعيومات

مذك ت تحاهم
رمس ة /اتحاق ة
نشمن مستوق
اخلدمات/
ر الة اتحاق

مستوق التعاون

مش ةت الط ف ال ال
(احلكوماته الش كاءه إخل).

منم.ب

ث ثية

عاا

إايارت املورايك

منم.ب

ث ثية

عاا

خدمة األ ةاأ

مالحظات


التعاون والئرا ات لئراخ اإلستلزمات اخلا ة سا حة



اإلئ ايت اإلئ ة للعلمات التالية
o
o

اخللمات القا و ية للمنظمة واإلوظلا
للمات يا ة ظا غ نولوجيا اإلعلومات اخلان اغف

 oوات األر ا اسوية
 oغوف اإلناف
 oالرب مل اإلئ لللنا ت
 oاالغلاقات العاإلية اإلئ ة يئ ن ر ات الو ان غت
الو االت)
 للمات الربيل والتسلي

ار ا مم ل ا ج ة السلر اإلئ ة يا



غسمص مناق ة ال نلوت اللوا للتنمية الزراعية يئ ن ر اﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ للماﺕ ﺍلسلر يتئار العقو .
وغستعل ملواية األم اإلتحل لئؤون ال جئا حاليًا عقل ال نلوت اللوا للتنمية الزراعية اخلان إب ار
للمات السلر.



حتليث يئ ن ار اإلور يم مم ل ا يواية األم اإلتحل العاإلية للمئ ايت



عل مم عقو التئار يا الو االت اليت غوجل مقارها يف روما ومنظمات ألر
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خدمة األ ةاأ

ت اايأ
املعيومات

مذك ت تحاهم
رمس ة /اتحاق ة
نشمن مستوق
اخلدمات/
ر الة اتحاق

مستوق التعاون

اي م املوظحني

ة ص

ثنا ب

عاا

الضةان االجتةا ي
ليةوظحني

منم.ب

حتل الحقا

متوسط

تطوك التط قات وص انتها

منم.ب

ث ثية

عاا

مالحظات
املواراي ال ش كة


ج ة اإلوار الجئرية التايعة لل.نة ال ارية الرفيعة اإلستو



يت الاخ الواي الرمسب عل التعاون يف جماا اخللمات الوجية مم ل ا رسا خ االغلات الثنا ية



غتعاقل منظمة األغذية والزراعة عل اخللمات اإلعربية لنياية عم الو االت األلر اليت غوجل مقارها يف روما



يقل ير مل األغذية العاإلب اللع إلنظمة األغذية والزراعة عل مستو اإلقر ويف اإليلان حيث هنا حاجة
ل االستئارات اإلتع ة أل ا ب يف جماا راسة ييئة العمخ التوجي طجيب لسب)



غقو منظمة األغذية والزراعة إب ار ملفوعات أقساط الت ما يعل ا تماخ اخللمة لل نلوت اللوا للتنمية الزراعية

تكتولوج ا املعيومات واالتصاالت
ال ت ة التشت ة لتكتولوج ا
املعيومات واالتصاالت

منم.ب

ث ثية

ُِّل الحقا



الل.نة الرفيعة اإلستو اإلعنية إب ار ج ة الت نولوجيا الرقمية



ظا اسغرافيا اإل ا ية -غتقامس منظمة األغذية والزراعة م ال نلوت اللوا للتنمية الزراعية اجتماعات منتظمة
للريق العمخ اإلئ يا منظمة األغذية والزراعة وال نلوت اللوا للتنمية الزراعية

خدمات تكتولوج ا املعيومات
واالتصاالت

منم.ب

ث ثية

عاا



اإلئ ايت اإلئ ة خللمات غ نولوجيا اإلعلومات

االتصاالت

منم.ب

ث ثية

منعلض

o
o

للمات يا ة ظا غ نولوجيا اإلعلومات اخلان اغف
ورات غلريجية متع

ة يف جماا غ نولوجيا اإلعلومات
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امليشق ج م :التحاص ي املتعيّقة ابملستوق القط
يقل اإللحق جي غلا يخ ومعلومات اعمة اافية يئ ن التعاون يا الو االت اليت غوجل مقارها يف روما عل
-8
مستو اإل اغب القورية لا يف ذلك ي ور لا ة


غلا يخ موسعة عم عوامخ مت ا التعاون والتحلايت اإلاثلة أمام عل مستو اإل اغب القورية



وأمثلة عل التعاون يف جماا الربامل اإلئ ة

 -5عوامخ مت ا التعاون والتحلايت اإلاثلة أمام
األ اا التالية هب عجار عم الر و عل راسة استق ا ية للموظلا يف اإل اغب القورية واإلقر يئ ن عوامخ
-9
مت ا التعاون والتحلايت اإلاثلة أمام  .ويعو ل خ ينل مرغجة و رجة حيث اللرجة هب عجار عم حساح غرجيحب غعو
في الجنو اليت ش يف اإلراغب األول قيمة أو ىواً غرجيحيًاى أعل وحيث غ ون النتي.ة المجالية هب عجار عم جمموء
مجي القي ال جيحية .وحتل القي ال جيحية حبسب عل الجنو الوار يف القا مة.

عراا مل ً للر و عل السؤاا التاا اإلوروح يف اللراسة االستق ا ية ىرغب العوامخ التالية
 -10ويقل الئ خ ً 15
اليت مت م التعاون يا الو االت اليت غوجل مقارها يف روما مراعيًا اإلنظمة ي املما مم اإلقر الر يسب ل اإلستو القورإل)
مم األ ثر أمهية ل األقخ أمهيةى.
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الئ خ

15

عوامخ مت ا التعاون عل مستو اإلقر واإل اغب القورية معرواة ل غيب أو حبسب مرغجة اإل اغب القورية)
رجة الت نيف

900 1000

800

700

600

500

400

300

200

100

0

االحتياجات الوطنية
القورإل و
السيات
Country context
and national
needs
الرؤية اإلئ
 visionةCommon
مقارها يف روما
االت اليت غوجل
entitiesللرا RBAيا ت الو
اإليز النسجية
Comparative
advantage
of individual
روما
مقارها يف
 amongاالت اليت غوجل
 RBAخ يف الو
colleaguesيا الزم
الثقة والع قات
Trust
and relationships
اغي.يات التمويخ اإلئ
آليات أو اس
Joint funding mechanisms
or strategies
RBAغوجل مقارها يف روما
 prioritiesاليت
 andيف الو االت
التعويط
األولوايت و
planning
اسمات اإلا ة
Donor
رؤيةvision
 Similarاإلستلامة لسما
أهلاف التنمية
ال يز عل
SDG focus
قيا

leadershipالوطنية
ال ومات
National government

ال

developmentالتنمية
nexusالعمخ ال سال و
ايط يا
Presence of the humanitarian

Regional
on RBA
 Support/directionيف روما
fromالو االت اليت غوجل مقارها
التعاون يا
leadershipيف جماا
القيا القليمية
ع /غوجي
collaboration
ال حات األوس واقاً لألم اإلتحل
Wider
reforms
التعاون يا الو االت اليت غوجل مقارها يف روما
UNجماا
اإلقر يف
ع /غوجي

 Support/directionعا
 fromغوجل مقارها يف روما يف
االت اليت
ور مذ ر التلاه
وقعتماonالوHQ
اليتRBA
collaboration

2018

Roleاا التنمية اإلستلامة
للتعاون يف جم
byعمخ األم
RBAsطار
اإلئ و
 2018القورإل
مجعنا التقيي
اإلتحل of the
MoU signed
in Rome,
التعاون يا الو االت اليت غوجل
ع /غوجي جمات االغ اا م ال ومات يف جماا
CCA and UNSDCF brought us together
مقارها يف روما

مؤ

Support/direction from RBA focal points Government on RBA
collaboration
رات غقيي األ اخ

Performance evaluation indicators
Headquarters
اإلقر

Countryرية
 Officeاغب القو
اإل
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عراا مل ً للر و عل السؤاا التاا اإلوروح يف اللراسة االستق ا ية ىرغب القيو والواجز
 -11ويقل الئ خ ً 16
التالية اليت غع ض التعاون يا الو االت اليت غوجل مقارها يف روما مراعيًا اإلنظمة ي املما مم اإلقر الر يسب ل اإلستو
القورإل) مم األ ثر أمهية ل األقخ أمهيةى.
الئ خ

16

التحلايت اإلاثلة أما التعاون عل مستو اإلقر واإل اغب القورية معرواة ل غيب أو حبسب مرغجة اإل اغب القورية)

رجة الت نيف
600

500

400

300

200

100

0
Joint funding
 mechanisms/اإلئ
strategiesاغي.يات التمويخ
آليات/اس
Differences
capacityيفinالقلرات
اللوارت
Competition
التنافس
Joint
planning
)etc.
العمخ
لوط
(CCA,اإلئ
annualالقورإل
(workplans,التقيي
التعويط اإلئ
السنوية خل).
 businessةExisting
ألعماا
processesالقا مة اخلا
العمليات
Variations
programming
cycles
علا inالربامل
التجاينات يف ورات
Lack
التعاونthat
measure
indicatorsيتofغوجل
يا الو االت ال
RBAلقياس
 collaborationرات
عل وجو مؤ

مقارها يف روما

Lack of common vision and understanding of what
 RBAالتعاون
ِّ collaborationقق
shouldمئ إلا ب أن
 achieveة وفم
عل وجو رؤية مئ

يا الو االت اليت غوجل مقارها يف روما

National government
 preferencesومات الوطنية
أفضليات ال
monitoringخ Limited
التقييof the
quality
andات م الزم
evaluationالئرا
احمللو يم سو
ofالر ل و
partnerships with other RBA colleagues

يف الو االت األلر اليت غوجل مقارها يف روما

Lack of geographical overlap in programme/project
اإلناطق اليت غوجق فيما
عل وجو غلالخ جغرايف يف
areas

اإلقر
Headquarters

الربامل/اإلئاري
Lack of overlap
governmentال inوميا
 partnersعيل الئر اخ
)(ministriesغلالخ عل
عل وجو
(الواارات)

Country
Office
اغب القورية
اإل

 -12ويقل الئ خ  17أمثلة عل مجا رات الربجمة اإلئ ة والئر اخ وأياط التمويخ عل مستو اإل اغب القورية
الستنا ل راسة استق ا ية سمات االغ اا التايعة لرب مل األغذية العاإلب واإلعنية لتعاون يا الو االت اليت غوجل
مقارها يف روما.
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الئ خ

17

أمثلة عل مجا رات الربجمة اإلئ ة عل اإلستو القورإل
الوكالة اليت كوجد
مق ها يف روما/
الش كاء م األمم
املتشدت

الش ك احلكومي (الوعارات)

الزرا ة

ع

غار اإلزارعا

ميايار

غقيي األمم الغذا ب م منظمة
األغذية والزراعة ألثر جا حة
وفيل 19-عل مستو األسر
اإلعيئية

يجاا

الرب مل اإلئ يئ ن التم ا
االقت ا إل للمرأ الريلية

يران

مئروء سب سجخ العيق
يلضخ ييوت االستنجات
ل جئا







وكاالت أخ ق اتنعة
املتشدت
لامم
الدويل
الصتدوق
األغذكةة
متظةةة الزرا
ليتتة

ال ن ة

لو يسيا

النظ الغذا ية اإلستلامة يف
لو يسيا







ال نلوت االستئمال
لألمم الجئرإل

300

عل مم منت.ات اللعو والتوعية اليت غئمخ حتلي ً آلاثر جا حة
وفيل 19-عل النظ الغذا ية وحتليخ .CLEAR+

ال زة

315

حتسا اإلساعل االجتماعية أل ل ال مجو يا فقراً يف أوقات األامة.

الصشة

مجو اي

الماية االجتماعية اإلست.يجة
لل لمات







م تب اإللواية
األورويية للمعو ة
ال سا ية

أفغا ستان

غس ل





فر سا

500

ال يد

العتوان أو الوصا املوجز

نوالزرا
انمج ةاألغذكة العاملي

ه زة التةوكي

التةوكي
(آالف
الدوالرات
األم كك ة)



وصا موجز لاو
ع اإلوس األع.ف.





-

سيتيص غقرير التقيي اإلق ن م الر ل اسارإل عم يعل غ ويم فم
سم ل حتياجات اإلتغ ل اإلساعل الغذا ية.



   السويل والنرويل

327

التم ا االقت ا إل للمرأ الريلية.





20

غوليل فرن العمخ لستا الجئًا.
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الوكالة اليت كوجد
مق ها يف روما/
الش كاء م األمم
املتشدت

الش ك احلكومي (الوعارات)

الزرا ة

ال ن ة

ال زة

طاجي ستان

الئراخ يف للمة التقل

الصشة

ليجيا

ع غعايف اإلزارعا أ حاح
اليااات ال غ يف منوقة
فزان

غس ل

لجنان

نلوت مل االستئمال
القليمب ل ست.اية لألامة
السورية











نوالزرا
انمج ةاألغذكة العاملي

العرات

ر ل األمم الغذا ب يف العرات



وكاالت أخ ق اتنعة
املتشدت
لامم
الدويل
الصتدوق
األغذكةة
متظةةة الزرا
ليتتة

ال يد

العتوان أو الوصا املوجز



ه زة التةوكي

الجنك اللوا/
ال نلوت اللوا
للتنمية الزراعية/
   نا يق منظمة
األغذية والزراعة
وير مل األغذية
العاإلب




االحتا األورويب

التةوكي
(آالف
الدوالرات
األم كك ة)

وصا موجز لاو

-

اهتماما عتما السياسات اإلو
غجلإل ال ومة
ً

5 000

اآلاثر اإل غجة عل أ ثر مم  9 000سورإل ولجنال اعيف يف األر ن
أيضا).
ً





مل ميوا يعل

1 500





الو الة األم ية
للتنمية اللولية /مجا ر
الغذاخ للمستقجخ
تمخ)

-

هبا يف التقارير.

ع اإلزارعا أ حاح اليااات ال غ لضمان س مة ال تاج
والو وا اآلمم ل األسوات ويناخ قلر اإلزارعا أ حاح اليااات
ال غ عل ال مو يف وج ال لمات يف اإلستقجخ.
حتسا الزراعة اإلغذية واإلستلامة فض ً عم س سخ الملا ات احمللية
وسجخ العيق.
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الوكالة اليت كوجد
مق ها يف روما/
الش كاء م األمم
املتشدت

الش ك احلكومي (الوعارات)

الزرا ة

ال ن ة

ال زة

الصشة

ينم

الع قة يا الربامل الزراعية
لل نلوت اللوا للتنمية
الزراعية وير مل التغذية
اإللرسية التاي لرب مل األغذية
العاإلب

غس ل

اليمم

ع سجخ العيق القا ر عل
ال مو واألمم الغذا ب
اإلرحلة الثا ية مم ير مل
حتسا القلر عل ال مو يف
اإلناطق الريلية يف اليمم) يف
ف 2022-2019











نوالزرا
انمج ةاألغذكة العاملي

غو س

التغذية اإللرسية إلنت.ات
احمللية /االست.اية سا حة
وفيل /19-غواي التحوي ت
القا مة عل النقل لت ميذ
اإللارس

وكاالت أخ ق اتنعة
املتشدت
لامم
الدويل
الصتدوق
األغذكةة
متظةةة الزرا
ليتتة

ال يد

العتوان أو الوصا املوجز







ه زة التةوكي
ال نلوت اللوا
للتنمية الزراعية/
ير مل األغذية العاإلب

اإلليرية العامة للتنمية
والتعاون االقت ا إل
اللوا التايعة ل حتا
األورويب /الو الة

السويلية للتعاون
اليا ب اللوا عم
طريق ير مل األم
اإلتحل اليا ب





ميزا ية الو االت

التةوكي
(آالف
الدوالرات
األم كك ة)

500

وصا موجز لاو
غواي التحوي ت القا مة عل النقل مم أجخ الئراخ يف للمة التقل
وف ًقا لتقيي التغذية لألسر اإلعيئية اليت لليما غ ميذ يعل قلاا
اإللارس ير مل التغذية اإللرسية إلنت.ات احمللية

51 000

-

مئروء ةرييب مم اإلقرر أن يت ط ق يف أ توير/غئريم األوا .2020
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الوكالة اليت كوجد
مق ها يف روما/
الش كاء م األمم
املتشدت

الش ك احلكومي (الوعارات)

الزرا ة

ماا

ع القلر عل ال مو
واألمم الغذا ب والتغذية



ال ن ة

ليج اي

احملافظة عل الس مم ل ا
التم ا االقت ا إل للئجاح



ال زة

ü

الصشة

غينيا

الوقاية مم النزاعات يا
اجملتمعات احمللية يف منوقة
غينيا الرجية

غس ل

غا

التحليخ الئامخ لألمم الغذا ب
ومواطم الضعف







نوالزرا
انمج ةاألغذكة العاملي

غئا

نلوت يناخ الس ومنظمة
األغذية والزراعة /ير مل
األغذية العاإلب يف غئا /
الني.ر

وكاالت أخ ق اتنعة
املتشدت
لامم
الدويل
الصتدوق
األغذكةة
متظةةة الزرا
ليتتة

ال يد

العتوان أو الوصا املوجز









ه زة التةوكي
نلوت يناخ الس

نا يق مرفق متويخ
حاالت الووارئ

اإلت لة سا حات
التاي للجنك اللوا

التةوكي
(آالف
الدوالرات
األم كك ة)

625

600







نلوت يناخ الس

2 010







نلوت يناخ الس

1 000





نلا

العاإلية)

ار الئؤون

15 000

وصا موجز لاو
التعايق السلمب يا الجلو واإلزارعا اإلتمرسا.

اإلئروء يف مرحلة راسة اسلو .

مت غقلمي اإلنحة يف أغسوس/آح  2020ومل الرب مل

24

مرا.
ً

التنليذ اإل يف م جا حة وفيل 19-ل س اغي.ية/الرامة اإلت املة
اإلئ ة يا ير مل األغذية العاإلب ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة
األم اإلتحل للولولة اليو يسف) يف ماا يئ ن القلر عل ال مو
يف ف .2023-2019
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الوكالة اليت كوجد
مق ها يف روما/
الش كاء م األمم
املتشدت

الش ك احلكومي (الوعارات)

الزرا ة

ال ن ة

ال زة

الصشة

الني.ر

غس ل

موريتا يا

نوالزرا
انمج ةاألغذكة العاملي

غوطيل الس
االجتماعب

وكاالت أخ ق اتنعة
املتشدت
لامم
الدويل
الصتدوق
األغذكةة
متظةةة الزرا
ليتتة

ال يد

العتوان أو الوصا املوجز

ه زة التةوكي

التةوكي
(آالف
الدوالرات
األم كك ة)

وصا موجز لاو

وغعزيز التماسك

مم ل ا غقوية قلر
اجملتمعات احمللية عل ال مو
يف وج غغ اإلناخ
مجا ر القلر عل ال مو
التايعة للو االت اليت غوجل
مقارها يف روما
وفيل19-

سان غومب
وير سييب

الل مم أثر جا حة
عل سجخ العيق

السنغاا

غعزيز النظ الغذا ية عرب يراا
غار اإلنت.ا اإلت ثريم
سا حة

























نلوت جمموعة األم
اإلتحل للتنمية
اإلستلامة /نلوت
يناخ الس







نلا

1 500

15 000

ال نلوت االستئمال
 اإلتعل الئر اخ التاي
إل تب األما العا

300

النلاخ الثال اإلؤقس
لتقلمي االق احات
 ال ا ر عم ال نلوت
االستئمال اإلتعل
الئر اخ

1 000

يناخ القلر عل ال مو .
الل مم اآلاثر االجتماعية واالقت ا ية سا حة وفيل 19-عل سجخ
عيق  540أسر اعيلة عرب امان ح و ا عل األرااب والجذور
واإلوا الزراعية.

مق ح قيل االستعراض.

49

الوكالة اليت كوجد
مق ها يف روما/
الش كاء م األمم
املتشدت

الش ك احلكومي (الوعارات)

الزرا ة

ال ن ة

ال زة

الصشة

سواغيت

غس ل

غعزيز قلر اإلزارعا أ حاح
و غو ينئاسا اليااات ال غ عل ال مو
االقت ا إل واالجتماعب
ع ريط اإلزارعا أ حاح
اليااات ال غ ألسوات مم
قجيخ اإللارس

م وإل

ير

يورو لإل

غعزيز سلسلة قيمة الليب







مل PROSPER











نوالزرا
انمج ةاألغذكة العاملي

و غو يرااافيخ

ال تاج احمللب للقيق ال سافا
اإللع يف ار يوينزا



وكاالت أخ ق اتنعة
املتشدت
لامم
الدويل
الصتدوق
األغذكةة
متظةةة الزرا
ليتتة

ال يد

العتوان أو الوصا املوجز









ه زة التةوكي

مرفق التعاون يا
يللان اسنوح
?
والتعاون الث ثب التاي
لل ا

470

ينك التنمية األإلال
مم ل ا الواار
 االحتا ية األإلا ية
للتعاون والتنمية يف
اإليلان االقت ا إل

55 000





اسمة اإلا ة





 واار التنمية اللولية







التةوكي
(آالف
الدوالرات
األم كك ة)

فر سا

500

3 000

560

وصا موجز لاو
لوة عمخ ل تاج قيق ال سافا اإللع وييع واستلا جمموعات
غار اإلنت.ا مم ااي قلر ال تاج والو وا ل سلسلة قيمة
ال سافا.
يلأ الرب مل يف عا  2020يف طار استمرار الئرا ة يا منظمة
األغذية والزراعة وير مل األغذية العاإلب يف منوقة يلوس .ويرمب
الرب مل ل حتسا الرامة اإلقلمة ل اإلزارعا أ حاح اليااات
ال غ يلضخ ال وا عل اخللمات األساسية اإلياه وال حاح
والنظافة ال حية واإلعاسة التغذوية).
غوف األغذية اإلغذية للت ميذ وغعزيز تاجية اإلزارعا أ حاح
اليااات ال غ والنموض القت ا احمللب وحتسا األمم الغذا ب.
ع األ ئوة ذات ال لة ل ار اإلت املة إلست.معات اإلياه.
لقل ح خ الت ميذ يف ملارس وجمموعات س ا ية لية) مستملفة
عل غغذية سنة ولقل حسم اإلزارعون أ حاح اليااات ال غ
أساليب مج الليب و زين و قل .
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الوكالة اليت كوجد
مق ها يف روما/
الش كاء م األمم
املتشدت

الش ك احلكومي (الوعارات)

الزرا ة

وا ور

النُمل اإللضية ل حتوا يف
اإلنظور اسنسال مم أجخ
حتقيق األمم الغذا ب والتغذية
احملسنة والزراعة اإلستلامة



ال ن ة

اسممورية
اللوميني ية

القلر عل ال مو يف وج
اسلاف



ال زة



الصشة

و

غعزيز القلر عل ال مو يف
وسط و اإلتضرر مم اسلاف
و ع ار يرما

غس ل



نوالزرا
انمج ةاألغذكة العاملي

ينيا

ير مل غعزيز الجوح يف ينيا
فذ سجخ العيق الزراعية
اإلقاومة لتغ اإلناخ

وكاالت أخ ق اتنعة
املتشدت
لامم
الدويل
الصتدوق
األغذكةة
متظةةة الزرا
ليتتة

ال يد

العتوان أو الوصا املوجز







ه زة التةوكي

االحتا األورويب

التةوكي
(آالف
الدوالرات
األم كك ة)

153 000







مئروء
اإلليرية العامة للتنمية
والتعاون االقت ا إل
اللوا التايعة ل حتا
األورويب

2 381







م تب اإللواية
األورويية للمعو ة
ال سا ية ل منظمة
األغذية والزراعة

1 000

وصا موجز لاو
ع استلامة تاجية ورحبية اإلزارعا أ حاح اليااات ال غ مم
ل ا الزراعة احملافظة عل اإلوار واستعلا ظا القسا
الل و ية .ويقل الرب مل للمزارعا أ حاح اليااات ال غ
الذيم استلا وا مم يرامل اإلساعل الغذا ية التاي لرب مل األغذية
غوجما و السوت.
العاإلب ليار اإلئار ة يف الزراعة األ ثر ً

-PROACT















االحتا األورويب

االستقرار يف ملا ت اخلضار اإلنت.ة لياً للتغذية اإللرسية

غووير ظا ال ذار اإلج ر سلاف وياذج القلر عل ال مو
يف وج اسلاف عل اإلستو اجملتمعب .وغعزيز قلرات ال ومة
و راج اسلاف يو ل لوراً مم اإلعاطر اإلنالية يف التعويط
ال ومب.
اإلسامهة يف الل مم الواجز والل.وات القا مة عل وء اسنس
وغعزيز القلرات ال تاجية للرجاا والنساخ يف اإلناطق الريلية وو و
ل اإلوار واخللمات واألسوات
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الوكالة اليت كوجد
مق ها يف روما/
الش كاء م األمم
املتشدت

الش ك احلكومي (الوعارات)

الزرا ة

ال ن ة

ال زة

الصشة

غس ل

نوالزرا
انمج ةاألغذكة العاملي

غواغيماال

غسري التقل و التم ا
االقت ا إل للمرأ الريلية





وكاالت أخ ق اتنعة
املتشدت
لامم
الدويل
الصتدوق
األغذكةة
متظةةة الزرا
ليتتة

ال يد

العتوان أو الوصا املوجز



ه زة التةوكي

ال نلوت اللوا
   للتنمية الزراعية
السويل والنرويل)

التةوكي
(آالف
الدوالرات
األم كك ة)
4 188

وصا موجز لاو
ع اإلزارعات لتنظي أ لسمم يف منظمات اإلنت.ا مم أجخ ااي
اللا ض الذإل حتققن عرب الو وا ل غقنيات ال تاج اإلستلا
واألسوات.
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