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وجز تنفي ي
تقدّم هذه الوثيقة تحديثا عن حالة التقدم المحرز في التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما .ويغطي التقرير اإلنجازات الملموسة
الناشئة عن تعاون الوكاالت التي توجد مقارها في روما في سياق األولويات الخمس الطويلة األجل المتفق عليها في عام  ،2020والتي
تهدف إلى توطيد التعاون بقدر أكبر بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما ضمن )1 :عملية إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية؛
 )2وقمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية؛  )3ومجاالت التعاون األربعة في سياق جائحة كوفيد19-؛  )4والتمويل المشترك لدفع عجلة
التعاون؛  )5واالستفادة من المعرفة وتفعيل التعاون.
وتواصل الوكاالت التي توجد مقارها في روما تعزيز جهود التعاون التي تبذلها ،ال سيما في سياق تنفيذ عملية إصالح منظومة األمم
المتحدة اإلنمائية ومتابعة قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية .وعالوة على ذلك ،يعتمد االتجاه المستقبلي لتعاون الوكاالت التي توجد
مقارها في روما على القرارات المستنيرة التي قدمها التقييم المشترك لتعاون الوكاالت التي توجد مقارها في روما الذي جرى في عام
 2021والذي يحدد طريق المضي قدما نحو توطيد التعاون وزيادة الفعالية.
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أوال-

ال قد ة

ألف  -الل حة ال ا ة والغ ض
-1

تماشيا مع التزام الوكاالت التي توجد مقارها في روما بإطالع مجلس منظمة األغذية والزراعة والمجلسين التنفيذيين للصندوق
الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي على آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة التعاون السنوية التي اضطلعت بها،
تقدم الوكاالت الثالث التقرير المرحلي لهذا العام .والغرض من التقرير الحالي هو إطالع األعضاء على أنشطة التعاون المنفذة
في الفترة التي يغطيها التقرير والممتدة من يوليو/تموز  2020إلى يونيو/حزيران  ،2021مع تحديث موجز يبني على التقرير
المرحلي لعام  .2020وعلى وجه التحديد ،يغطي التقرير اإلنجازات الملموسة الناشئة عن تعاون الوكاالت التي توجد مقارها
في روما في الفترة التي يغطيها التقرير على النحو المرتبط باألولويات الخمس الطويلة األجل المتفق عليها في عام ،2020
والتي تم تحديدها بهدف توطيد التعاون بقدر أكبر بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما ضمن )1 :عملية إصالح منظومة
األمم المتحدة اإلنمائية؛  )2وقمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية؛  )3ومجاالت التعاون األربعة في سياق جائحة كوفيد19-؛
 )4والتمويل المشترك لدفع عجلة التعاون؛  )5واالستفادة من المعارف وتفعيل التعاون .ويسعى هذا التقرير أيضا إلى البناء على
نتائج التقييم المستقل المشترك حول التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما الذي صدر في عام .2021
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ويعرض الفصل األول مقدمة ألنشطة التعاون خالل العام الماضي ،في حين يقدّم الفصل الثاني مزيدا من التحليل لهذه األنشطة
مع مجموعة مختارة من األمثلة المتعمقة على المستويات العالمية واإلقليمية والقطرية .وأخيرا ،يحدد الفصل الثالث طريقا
للمضي قدما يبني على التقييم المشترك ،مع اإلقرار بالتوصيات الواردة فيه وأيضا بالعمل الجاري المرتبط بمتابعة قمة األمم
المتحدة بشأن النظم الغذائية ،وذلك بهدف توطيد التعاون بقدر أكبر بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما من خالل أنشطة
تعاون مركزة ومؤثرة ،ال سيما على المستويين القطري واإلقليمي ،وضمن سياق تنفيذ عملية إصالح منظومة األمم المتحدة
اإلنمائية.

باء  -ال قد ة
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قبل جائحة كوفيد ،19-لم يكن المجتمع العالمي يسير على المسار الصحيح نحو القضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم
بحلول عام  .2030واآلن ،جعلت الجائحة تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة .ووفقا لتقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم،
استمر عدد األشخاص الذين يعانون من الجوع في الزيادة في عام  2020في ظل الجائحة .وعلى وجه التحديد ،ساهمت فترات
االنكماش االقتصادي المرتبطة بتدابير احتواء جائحة كوفيد 19-في إحدى أكبر الزيادات التي شهدها العالم على صعيد الجوع
منذ عقود ،حيث عانى ما يصل إلى  161مليون شخص من الجوع في عام  .2020وعالوة على ذلك ،كشفت الجائحة عن أوجه
ضعف في النظام الغذائي تشكلت في السنوات األخيرة نتيجة لدوافع رئيسية ،مثل النزاعات وتقلب المناخ والضغط االقتصادي.
تقوض بشكل خطير
وفي العديد من البلدان ،تحدث هذه الدوافع الرئيسية بصورة متزامنة وبمعدل متزايد ،كما تقترن بتفاعالت ّ
األمن الغذائي والتغذية وتساهم في الوقت ذاته في تعميق انعدام األمن الغذائي الحاد حول العالم.
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وعلى الرغم من هذه التحديات ،واصلت الوكاالت التي توجد مقارها في روما التعاون لمواجهة اآلثار السلبية للجائحة وتأمين
تنفيذ والياتها ،إلى جانب المساعي المشتركة .وخصصت كل وكالة الوقت والموارد لضمان استمرار حصول الفئات األكثر
ضعفا على االهتمام والدعم الالزمين ،وذلك بدءا من إعادة تخصيص األموال ،وعمليات التقييم المشتركة لألمن الغذائي وصوال
إلى التخطيط االستراتيجي.
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جيم  -النقاط البارزة
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واصلت الوكاالت التي توجد مقارها في روما ،كجهات رائدة عالمية ،رفع مستوى الوعي لدعم القضاء على الجوع وسوء
التغذية في المنتديات ،بما في ذلك االجتماعات العالمية والشراكات الرفيعة المستوى والفعاليات المخصصة لتبادل المعارف
واإلحاطات والمشاورات مع األعضاء .وفي عام  ،2021عقدت المجموعة االستشارية الرفيعة المستوى التابعة للوكاالت التي
توجد مقارها في روما ثالثة اجتماعات لها ناقشت خاللها العديد من المسائل بما في ذلك :قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية،
والبرنامج اإلقليمي المشترك لالستجابة لتحديات كوفيد 19-والنزاعات وتغير المناخ في منطقة الساحل ،والبرامج والخطط
القطرية التجريبية للوكاالت التي توجد مقارها في روما ،وتقييم الوكاالت التي توجد مقارها في روما ،ومسائل إدارية أخرى.
وعلى هذا النحو ،ال تزال المجموعة االستشارية الرفيعة المستوى التابعة للوكاالت التي توجد مقارها في روما بمثابة آلية رئيسية
لتبادل المعلومات ،والتنسيق والتعاون بين اإلدارة العليا للوكاالت الثالث.
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وقد أعدت منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي إطاريهما االستراتيجيين وخطتيهما االستراتيجيتين ،في حين أنهى
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التجديد الثاني عشر لموارده .وخالل العملية ،عقدت الوكاالت التي توجد مقارها في روما
مشاورات مع بعضها البعض حيث احت ّل التعاون مكانة بارزة في كل منها .وللمرة األولى ،أجرت منظمة األغذية والزراعة
وبرنامج األغذية العالمي أيضا مشاورة عبر شبكة اإلنترنت ،األمر الذي و ّفر مدخالت لتطوير وتفعيل إطاريهما االستراتيجيين
وخطتيهما االستراتيجيتين ،على التوالي.
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وتمثّل أحد اإلنجازات الرئيسية التي حققتها الوكاالت التي توجد مقارها في روما على الصعيد العالمي في التنفيذ الناجح لقمة
األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية ،والمؤتمر السابق للقمة ،والعمليات المختلفة ذات الصلة .ومع اضطالع تلك الوكاالت إلى حد
كبير بالمسؤولية عن المتابعة ،تعمل الوكاالت الثالث على مناقشة وتصميم سبيل المضي قدما في نتائج القمة وتنفيذها ورصدها
معا.
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وقد دعمت الوكاالت التي توجد مقارها في روما بشكل فاعل الرئاسة اإليطالية لمجموعة العشرين في عام  2021من خالل
المشاركة في عدد من مجموعات العمل بما في ذلك مجموعات العمل المعنية بالتنمية والزراعة وتقديم إسهامات فنية فيها .وبلغ
ذلك ذروته في إعالن ماتيرا المتعلق باألمن الغذائي والتغذية والنظم الغذائية المستدامة الذي اعتمده وزراء الخارجية ووزراء
التنمية في بلدان مجموعة العشرين بصورة مشتركة .وفي اإلعالن" ،يوافق الموقعون على تحقيق أولويات األمن الغذائي عن
طريق تعزيز الجهود لضمان تغذية آمنة وكافية للجميع ،وإنهاء جميع أشكال سوء التغذية ،والحفاظ على التنوع البيولوجي
الزراعي ،عالوة على االعتماد على العلم واالبتكار وممارسات األعمال المتقدمة والسلوك المسؤول ورفد المعارف التقليدية
وثقافة األغذية المحلية وأفضل الممارسات من أجل تحقيق مقاصد الهدف  2من أهداف التنمية المستدامة".
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ويوفر القسم التالي الذي يتض ّمن عددا من األمثلة المفصلة تحليال شامال أكثر لسبل تعاون الوكاالت على المستويات العالمية
واإلقليمية والقطرية من أجل تحقيق أهدافها على المدى األطول وتعظيم أثر جهودها على صعيد النظم الغذائية واألمن الغذائي
التغذية .ومع أن التقرير ال يتضمن قائمة مسهبة بجميع أنشطة التعاون خالل الفترة  ،2021-2020فإنه يسلط الضوء على
المجاالت و األولويات الرئيسية بما في ذلك الميزة المقارنة لكل من الوكاالت ومواضع التعاون في ما بينها حيثما توجد قيمة
مضافة.

الت اون بين الوكاالت الت توجد قارها ف رو ا للفت ة  2021-2020عب ال ستو ات ال ال ية
ثا يا
واإلقلي ية والقط ة
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يقدم الفصل الثا

لمحة عامة موضوعية عن أنشطة التعاون لهذا العام على المستوى العالمي وعلى مستوى المنظمة ،وحالة

العمل على المستويين القطري واإلقليمي .ويجري تقديم العديد من األمثلة المتعمقة من أجل إظهار عمل الوكاالت التي توجد
مقارها في روما وعرض طبيعة التعاون بينها.
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دال  -ل حة عا ة عن أ شطة الت اون على ال ستوى ال ال
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تتمتع الوكاالت التي توجد مقارها في روما بتاريخ طويل في النهوض بمكافحة الجوع وسوء التغذية من خالل التعاون على
المستوى العالمي باعتبارها جهات فاعلة أساسية في مؤتمرات القمة السياساتية والمواضيعية الرفيعة المستوى ،وذات خبرات
متخصصة ،وقادة للجهود اإلنسانية المتصلة بالجوع ،وجهات عالمية منسّقة ألصحاب المصلحة .ويشمل هذا التعاون العالمي
عمال نقديا على امتداد محور العمل اإلنساني واإلنمائي والمتعلق بالسالم ،وأيضا عبر عملية تحويل النظم الزراعية والغذائية،
والتي تفضي جميعها إلى أثر واسع النطاق على المستوى القطري ،ويشمل هذا العمل المشترك الذي شهد تقدما كبيرا خالل
الفترة  2021-2020التي يغطيها التقرير .أوال ،تعاونت الوكاالت التي توجد مقارها في روما بشكل مكثف من أجل قمة النظم
الغذائية الفعلية ومؤتمر القمة السابق لها على حد سواء بهدف االستفادة من قوة النظم الغذائية حول العالم من أجل دفع عجلة
التعافي من جائحة كوفيد ،19-وتحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بحلول عام  .2030وعززت الوكاالت عملها
المشترك في المجاالت المواضيعية أيضا ،مثل التغذية ،والمنظور الجنساني ،والقدرة على الصمود من خالل التبادل المستمر
للمعارف الفنية والدروس المستفادة والممارسات الجيدة .وباإلضافة إلى ذلك ،استمر تعاون الوكاالت من أجل النهوض
بالمبادرات العالمية ذات األثر اإلنساني المباشر إلى المستوى الميداني .وتقدم الجهود المشتركة للوكاالت في ما يخص المجموعة
المعنية باألمن الغذائي مثاال على هذا التعاون ،إلى جانب مشاركة الوكاالت الثالث في نشر تقرير هذا العام عن حالة األمن
الغذائي والتغذية في العالم والتقرير العالمي عن األزمات الغذائية .وأخيرا ،واصلت الوكاالت العمل كجهات منسّقة ألصحاب
المصلحة المتعددين من أجل تعزيز تبادل المعارف ووضع السياسات والدعوة من خالل أدوارها القيادية في لجنة األمن الغذائي
العالمي وعقد األمم المتحدة للزراعة األسرية.
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ت اون الوكاالت الت توجد قارها ف رو ا ف سياق ق ة ا م ال تحدة للنظم الغ ائية
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الخلفية :أدى الزخم الذي أفضىى إلى القمة ،إلى جانب القمة نفسىها ،إلى رفع مسىتوى الخطاب واألهمية السىياسىية للنظم الغذائية على
الصىعيدين العالمي والوطني على حد سىواء .وعلى مدار الثمانية عشىر شىهرا الماضىية ،عملت الوكاالت التي توجد مقارها في روما
معا على جميع المسىىتويات للمشىىاركة في مختلف العمليات ذات الصىىلة بالقمة التي تعدّ ضىىرورية لتحقيق هذا الهدف .وعلى سىىبيل
المثال ،دعمت تلك الوكاالت ،بصىىىفتها وكاالت ارتكاز األمم المتحدة ،مسىىىارات العمل  1و 4و ،5بينما سىىىاهمت بالخبرة الفنية في
المنتجات والحلول ذات الصىىىلة عبر مسىىىارات العمل المختلفة .وعالوة على ذلك ،تم دمج موظفي الوكاالت التي توجد مقارها في
روما في جميع مسىارات العمل الخمسىة لضىمان مواءمة عملهم والبناء على أوجه التآزر ونقاط القوة .وسىاهمت الوكاالت التي توجد
مقارها في روما أيضىا بموارد بشىرية ومالية كبيرة ،بما في ذلك من خالل اسىتضىافة المؤتمر السىابق للقمة والصىندوق االسىتئماني
الخاص بها.
النتىائج :قىدمىت الوكىاالت التي توجىد مقىارهىا في رومىا مسىىىىاهمىات كبرى في عمىل المجموعىة العلميىة عن طريق توفير البيىانىات
والتحليالت ،فضىىىال عن المدخالت الجوهرية في التقارير القائمة على األدلة .وباإلضىىىافة إلى ذلك ،شىىىاركت الوكاالت التي توجد
مقارها في روما في قيادة وتطوير مبادرات وائتالفات ألصىحاب المصىلحة المتعددين ر ّكزت على مجموعة من المواضىيع ،بما في
ذلك :القضىىىىاء التىام على الجوع ،واألنمىاط الغىذائيىة الصىىىىحيىة ،والوجبىات المىدرسىىىىيىة الشىىىىاملىة ،واألغذية ال تهىدر أبدا ،والزراعة
اإليكولوجية ،ونمو اإلنتاجية المسىىىتدامة ،واألغذية الزرقاء والمائية ،والعمل الالئق والدخل المعيشىىىي ومهمة االبتكار الزراعي من
أجل المناخ .وبالمثل ،سىاهمت الوكاالت التي توجد مقارها في روما أيضىا في تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة ،وبناء القدرة على
الصىىىىمود ،وتسىىىىليط الضىىىىوء على الدور الهام الذي يؤديه التمويل واالبتكار ووسىىىىائل التنفيذ األخرى .وعالوة على ذلك ،دعمت
الوكاالت التي توجد مقارها في روما الحكومات الوطنية لعقد حوارات على المسىتوى القطري ،مما أدى إلى تطوير مسىارات وطنية
لتحويل النظم الغذائية.
وتعمىل الوكىاالت التي توجىد مقىارهىا في رومىا والوكىاالت الشىىىىقيقىة التىابعىة لألمم المتحىدة ،جنبىا إلى جنىب مع نىائىب األمين العىام
والمبعوث الخىاص وأمىانىة القمىة ،على إتمىام نهج متىابعىة القمىة الىذي سىىىىيعتمىد إلى حىد كبير على التعقيبىات الواردة من األعضىىىىاء،
والمشىىىىورة المقىدمىة من األمين العىام وجهود منظومىة األمم المتحىدة ،والمنظمىات الىدوليىة ،والجهىات الفىاعلىة غير الحكوميىة وجميع
الفئات المعنية .وبال نظر إلى المسىىىتقبل ،ثمة اتفاق على أن تسىىىتضىىىيف منظمة األغذية والزراعة مركز تنسىىىيق النظم الغذائية الذي
سىىىيعمل فيه موظفون منتدبون من الوكاالت التي توجد مقارها في روما ومن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المنظمة
للبيئة ومنظمة الصىىحة العالمية ،بما يضىىمن عملية انتقال سىىلسىىة بعد قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية من دون إنشىىاء هيئة جديدة.
وعالوة على ذلك ،تتفق أيضىىىا الوكاالت التي توجد مقارها في روما على ّ
أن متابعة القمة توفر فرصىىىىة لتعزيز التعاون بصىىىىورة
اسىىىتراتيجية ،ال سىىىيما على المسىىىتوى القطري ،ودعم الحكومات لتنفيذ المسىىىارات الوطنية ،وتطوير المنصىىىات الوطنية ،وتعزيز
السىىياسىىات وعمليات التخطيط االسىىتراتيجي والمبادرات الفنية .ويتمثل الهدف النهائي من االسىىتفادة من قوة تحويل النظم الزراعية
والغذائية في دفع عجلة تعافينا من جائحة كوفيد 19-وإعادتنا إلى المسىىىار الصىىىحيح من أجل تحقيق كافة أهداف التنمية المسىىىتدامة
السبعة عشر.
-13

ت ظيم أوجه الكفاءة والتكا ل ف التغ ة

WFP/EB.2/2021/4-B

6

الخلفية :أطلقت شىبكة التغذية لألمم المتحدة رسىميا في  1يناير/كانون الثاني  ،2021وهي آلية تنسىيق وتعاون مشىتركة بين وكاالت
األمم المتحدة من أجل التغذية على المستويين العالمي والقطري .وتمثل هذه الهيئة اندماجا لشبكة األمم المتحدة لحركة تعزيز التغذية
(التي أنشىأتها منظمة األغذية والزراعة والصىندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العالمي
ومنظمة الصىحة العالمية في عام  )2013ولجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية (التي أنشىأها المجلس االقتصىادي واالجتماعي
لألمم المتحدة في عام  .)1977وأدت الوكاالت التي توجد مقارها في روما دورا قياديا هاما في الهيئتين السىابقتين ،كما عملت أيضىا
كجهىات مسىىىىاهمىة هىامىة في عمليىة اإلنىدمىا نتيجىة الطموحىات المشىىىىتركىة الراميىة إلى تقليىل االزدواجيىة وزيىادة الكفىاءة ،على النحو
المنصىىىوص عليه في عملية إصىىىالح منظومة األمم المتحدة .ومن خالل التعاون بهدف تسىىىخير الطبيعة التكميلية للكيانات ،قامت
الوكاالت التي توجد مقارها في روما بدمج جهودها وتبسىيطها لالسىتجابة لمشىهد التغذية المتغير والقضىاء على سىوء التغذية بجميع
أشكاله.
النتائ  :بعد قيادة الجهود المبذولة في عملية اإلندما  ،تواصىىىل الوكاالت التي توجد مقارها في روما تأدية دور مركزي في شىىىبكة
التغىذيىة لألمم المتحىدة .وجرى تشىىىىكيىل اللجنىة التوجيهيىة بىأكملهىا بمشىىىىاركىة منظمىة األغىذيىة والزراعىة وبرنىامج األغىذيىة العىالمي
والصىندوق الدولي للتنمية الزراعية كأعضىاء أسىاسىيين إلى جانب منظمة األمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصىحة العالمية .وتسىتضىيف
منظمىة األغىذيىة والزراعىة الهيئىة الجىديىدة وتوفر ،إلى جىانىب برنىامج األغىذيىة العىالمي ومنظمىة األمم المتحىدة للطفولىة ،الموظفين
الرئيسىيين لألمانة .وتدعم منظمة األغذية والزراعة والصىندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الصىحة العالمية شىبكة التغذية لألمم
المتحىدة مىاليىا .ويقىدّم برنىامج األمم المتحىدة للبيئىة والوكىالىة الىدوليىة للطىاقىة الىذريىة بصىىىىفتهمىا عضىىىىوين متنىاوبين في اللجنىة التوجيهيىة
التمويل أيضا.
وفي أواخر عام  ،2019أجرت منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي عملية جرد لمنتجات التوجيه الغذائي المدرسىىىي
الحالية والمخطط لها في العالم .وقد سى ّلط ذلك الضىوء على الحاجة الملحة إلى نهج أكثر تنسىيقا وتماسىكا على مسىتوى األمم المتحدة
للنهوض بجدول أعمال التغذية المدرسىىىية .وأنشى ى مجتمع الممارسىىىة المعني بالتغذية المدرسىىىية والذي دعت الوكاالت التي توجد
مقارها في روما شىبكة التغذية لألمم المتحدة إلى تيسىيره واسىتضىافته .ويجمع مجتمع الممارسىة ممثلين عن العديد من وكاالت األمم
المتحدة والمنظمات الدولية األخرى ذات الصىلة بهدف مواءمة جهودهم ،وتبادل المعارف ،والحد من االزدواجية ،وتحسىين وضىوح
صىورته ،وتعظيم االستثمارات المتعلقة بالتوجيه التغذوي المدرسي .وأدى ذلك إلى تعزيز الشراكات بين الوكاالت التي من المحتمل
أن تؤدي دورا رئيسىىىيا في تحالف الوجبات المدرسىىىية الذي جرى إطالقه في قمة األمم المتحدة بشىىىأن النظم الغذائية .ويعدّ مجتمع
الممارسىىىىة مثاال على كيفية مسىىىىاهمة تعاون الوكاالت التي توجد مقارها في روما في التقريب بين منظومة األمم المتحدة من أجل
تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التغذية وغاياتها على المستويات كافة.
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ال ل ال شت ك للوكاالت الت توجد قارها ف رو ا ن أجل التصدي للجوع ف ا ز ات اإل سا ية

الخلفية :مع تزايد انعدام األمن الغذائي الحاد بشىكل مطرد في جميع أنحاء العالم في السىنوات األخيرة ،عززت الوكاالت التي توجد
مقارها في روما شىىراكتها لتجنب المجاعة وإبعاد ماليين األشىىخاص عن شىىفير الهاوية عن طريق فرقة عمل األمين العام الرفيعة
المسىتوى المعنية بمنع المجاعة ،والتي تشىارك فيها منظمة األغذية والزراعة برنامج األغذية العالمي كعضىوين أسىاسىيين .وتتعاون
الوكاالت التي توجد مقارها في روما بشىكل مكثف على المسىتوى العالمي من أجل التصدي للجوع في األزمات اإلنسانية عن طريق
الدعوة المشىتركة ومن خالل إنتا تحليالت رفيعة المسىتوى ،مثل تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم والتقرير العالمي عن
األزمات الغذائية وتقرير البؤر السىىاخنة للجوع .وتوفر منتجات إدارة المعارف هذه معلومات حديثة وموثوقة حول سىىياقات شىىديدة
التعقيد ومتطورة ،وتعزز االسىىتجابة اإلنسىىانية لألمن الغذائي على كافة المسىىتويات .وباالقتران مع دورها هذا كجهات فكرية رائدة
على مسىىىىتوى العىالم ،تعمىل الوكىاالت التي توجىد مقىارهىا في رومىا معىا لتفعيىل العمىل في مجىال األمن الغىذائي على أرض الواقع عن
طريق شىبكة واسىعة وفعالة من الشىراكات .وتعدّ المجموعة العالمية المعنية باألمن الغذائي إحدى اآلليات الرئيسىية التي تقوم منظمة
األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي من خاللها بدعوة الشىىركاء على المسىىتويات العالمية واإلقليمية والقطرية لضىىمان تلبية
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احتياجات األمن الغذائي للمجتمعات المتضىىىررة من األزمات اإلنسىىىانية في الوقت المناسىىىب وبطريقة متسىىىقة .وحتى اآلن ،تدعم
المجموعة العالمية المعنية باألمن الغذائي  64منظمة شىىريكة عالمية في  33بلدا من أشىىد البلدان ضىىعفا عبر التنسىىيق بين أكثر من
 2 000جهة من المؤسىىىسىىىات وأصىىىحاب المصىىىلحة ،بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني
ومنظمات األمم المتحدة .ولضىىمان اسىىتجابات أكثر اسىىتراتيجية وتوجها بالسىىياق ،تعتمد المجموعة العالمية المعنية باألمن الغذائي
على النظام المتكامل لتصىنيف مراحل األمن الغذائي وتحليالت اإلطار المنسىق التي تعتبر بالغة األهمية لتصىنيف حجم انعدام األمن
الغذائي وسوء التغذية وشدتهما.
النتائ  :خالل الفترة التي يغطيها التقرير ،نسىقت المجموعة العالمية المعنية باألمن الغذائي اسىتجابة األمن الغذائي لحاالت الطوارئ
في السىياقات اإلنسىانية في جميع أنحاء العالم بقيمة تتجاوز ملياري دوالر أمريكي .وطورت المجموعة لوحة متابعة التمويل العالمي
من أجل تتبع المبلغ الذي يتلقاه كل بلد واحتياجاته مقابل مكونات األمن الغذائي في خطط االسىىىتجابة اإلنسىىىانية لعام  ،2020بما في
ذلك خطة االسىىتجابة اإلنسىىانية العالمية لكوفيد .19-وتسىىتند خطط االسىىتجابة اإلنسىىانية إلى حد كبير إلى النظام المتكامل لتصىىنيف
مراحل األمن الغذائي  -وهو معيار مشىترك مقبول عالميا لتصىنيف انعدام األمن الغذائي في حوالي ثلثي البلدان التي تعاني من أشىد
األزمات الغذائية .وبالتعاون مع السىىلطات الوطنية والشىىركاء المحليين ،واصىىلت المجموعة العالمية المعنية باألمن الغذائي إنشىىاء
آليات التنسىىىىيق وتعزيزها على المسىىىىتوى دون الوطني ،وتجنب االزدواجية وإقامة التعاون من القاعدة إلى القمة بين المسىىىىتويين
القطري والعالمي .وتسىىاهم المجموعة أيض ىا في الشىىبكة العالمية لمكافحة األزمات الغذائية ،وتسىىاعد على توفير المعلومات لبرامج
القىدرة على الصىىىىمود والتنميىة طويلىة األجىل من خالل فهم أفضىىىىل لىدوافع انعىدام األمن الغىذائي ورسىىىىم خرائط الجهىات الفىاعلىة
لالستجابة.
وتهيء الجهود المشىىىتركة العالمية من هذا النوع أيضىىىا أسىىىاسىىىا متينا للتعاون على المسىىىتوى القطري .وعلى سىىىبيل المثال ،في
نوفمبر/تشىرين الثاني  ،2020نفذت مبادرة متعددة الوكاالت بتمويل من االتحاد األوروبي والنرويج برنامجا مشىتركا لألمم المتحدة
من أجل "بناء القدرة الحضىىرية والريفية على الصىىمود وتعزيزها وظروف التعافي في الجمهورية العربية السىىورية" .وتجمع هذه
المبادرة كل من منظمة األغذية والزراعة ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وصىندوق األمم المتحدة للسىكان ،وبرنامج األمم المتحدة
للمسىىىىتوطنىات البشىىىىريىة ،ومنظمىة األمم المتحىدة للطفولىة ،وبرنىامج األغىذيىة العىالمي "لتوحيىد أدائهىا" من خالل تىدخالت متعىددة
القطاعات لبناء القدرة على الصمود على نطاق برامجي شامل للتغذية والتغذية المدرسية وتحليل الضعف.
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الخلفية :واصىلت منظمة األغذية والزراعة والصىندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي تعاونها ضىمن لجنة األمن
الغىذائي العىالمي ،وسىىىىاهمىت بصىىىىورة روتينيىة في توجيههىا االسىىىىتراتيجي من خالل المشىىىىاركىة المنتظمىة في اجتمىاعىات المكتىب
والمجموعة االسىتشىارية ومسىارات العمل المواضىيعية .وتدعم الوكاالت التي توجد مقارها في روما لجنة األمن الغذائي العالمي في
المقام األول من خالل اسىىىتضىىىافة أمانة لجنة األمن الغذائي العالمي ورعايتها .وعالوة على ذلك ،يقدم موظفو الوكاالت التي توجد
مقىارهىا في رومىا وخبراتهىا الىدعم الفني للجنىة األمن الغىذائي العىالمي في المجىاالت المواضىىىىيعيىة ،بمىا في ذلىك المنظور الجنسىىىىاني
والشىباب وغيرها من جداول أعمال اإلدما االجتماعي ذات الصىلة باألمن الغذائي والتغذية وأهداف خطة عام  2030ذات الصىلة.
ويتم توفير ذلك من خالل المشىاركة في المشىاورات غير الرسىمية وتنسىيق األحداث المشىتركة .وبالتالي ،تضىمن الوكاالت التي توجد
مقارها في روما من خالل هذه األساليب استمرارية سلسة ألعمال األمانة ومستوى عا ٍل من المشاركة ،حتى أثناء الجائحة العالمية.
النتائ  :خالل الفترة التي يغطيها التقرير ،واصىىىىلت الوكاالت التي توجد مقارها في روما تعزيز منتجات سىىىىياسىىىىات لجنة األمن
الغذائي العالمي وتعميمها كأدوات لتسىىىريع التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المسىىىتدامة .وعملت الوكاالت على نطاق واسىىىع مع لجنة
األمن الغذائي العالمي من أجل وضىع الخطوط التوجيهية الطوعية بشىأن النظم الغذائية والتغذية؛ ورصىد اسىتخدام التوصيات المتعلقة
بسىياسىات لجنة األمن الغذائي العالمي وتنفيذها؛ وتقديم التوجيهات بشىأن النهج الزراعية اإليكولوجية والنهج االبتكارية األخرى .وقد
سىلّطت الوكاالت الضىوء على أهمية هذه الخطوط التوجيهية الطوعية بما يضىمن اتسىاق السىياسىات عبر مختلف المجاالت بغرض
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مسىاعدة الحكومات وأصىحاب المصلحة اآلخرين على إعادة تشكيل النظم الغذائية بحيث توفر تغذية أفضل للجميع على نحو مستدام.
وتعرض الخطوط التوجيهيىة من خالل التوصىىىىيىات الواردة فيهىا وعىددهىا  105توصىىىىيىات الطيف الكىامىل ل جراءات الالزمىة في
مختلف القطاعات لمعالجة األسىىىىباب الكامنة وراء الجوع وسىىىىوء التغذية ،بموازاة العمل على خفض أثر النظم الغذائية على البيئة
والمناخ.
وبالنظر إلى المسىىىتقبل ،وبفضىىىل الدعم القوي من جانب الوكاالت التي توجد مقارها في روما ،سىىىتظل لجنة األمن الغذائي العالمي
تشكل حيّزا هاما تسعى فيها الجهات الفاعلة العالمية متعددة أصحاب المصلحة مع بعضها البعض لتنفيذ أبعاد األمن الغذائي والتغذية
الخاصة بأهداف التنمية المستدامة .
-16

القيادة ال شت كة للوكاالت الت توجد قارها ف رو ا ف عقد الزراعة ا س ة

الخلفية :تعتبر الزراعة األسىىرية الشىىكل السىىائد ل نتا الزراعي العالمي وعامال رئيسىىيا للتنمية المسىىتدامة .ويمتلك المزارعون
األسىىريون القدرة على المسىىاهمة بشىىكل كبير في النظم الزراعية والغذائية المسىىتدامة؛ ومع ذلك ،يواجه معظمهم فقرا وسىىوء تغذية
شىديدين .ولتمكين المزارعين األسىريين من تحقيق أهداف التنمية المسىتدامة بصىورة كاملة كمحرك رئيسىي ،أعلنت الجمعية العامة
عقد األمم المتحدة للزراعة األسىىىرية في عام  .2019ويعمل عقد األمم المتحدة للزراعة األسىىىرية كإطار للبلدان للتصىىىدي ألهمية
الزراعة األسىىرية وتحدياتها عن طريق وضىىع سىىياسىىات واسىىتثمارات عامة مسىىتهدفة وتنفيذها .وكما أعلن في القرار الخاص بعقد
األمم المتحدة للزراعة األسرية ،منحت منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية قيادة مشتركة لتنفيذ العقد.
سىرت منظمة األغذية
النتائ  :بعد تأسىيس أمانة مشىتركة وبتوجيه من اللجنة التوجيهية الدولية لعقد األمم المتحدة للزراعة األسىرية ،ي ّ
والزراعة والصىندوق الدولي للتنمية الزراعية مشىاورة لوضىع خطة العمل العالمية :أي إصىدار توجيهات مفصىلة إلنجاز عقد األمم
المتحىدة للزراعىة األسىىىىريىة مع المىدخالت الواردة من جميع الجهىات الفىاعلىة ذات الصىىىىلىة في جميع أنحىاء العىالم .وتىدعم األمىانىة
المشىتركة ،بتوجيه من اللجنة التوجيهية الدولية التي تضىم برنامج األغذية العالمي أيضىا ،تنفيذ عقد األمم المتحدة للزراعة األسىرية
على المسىتوى العالمي من خالل إدارة أنشىطة االتصىاالت والتوعية والنشىر ،بموازاة تطوير منتجات عالمية لتقديم الدعم الفني على
المسىتوى اإلقليمي/الوطني .وعلى المسىتوى الوطني ،تدعم األمانة منتديات ومنصىات متعددة الجهات الفاعلة من أجل تصىميم وتنفيذ
أطر عمىل لىدعم الزراعىة األسىىىىريىة (خطط العمىل الوطنيىة) .ويتمثىل الهىدف في وضىىىىع  100خطىة عمىل وطنيىة بحلول عىام :2024
وحتى اآلن ،جرت الموافقة على تسىىع خطط عمل وطنية وهي قيد التنفيذ حاليا ،وتم الوصىىول إلى مرحلة الصىىياغة في أربعة منها،
كما أحرز تقدم كبير في تعبئة الجهات الفاعلة لصىىىياغة مثل هذه الخطط في  35بلدا .وعالوة على ذلك ،شىىىاركت أكثر من 1 580
جهة فاعلة ذات صىلة في منصىات عمليات الحوار ،بما في ذلك  966منظمة واتحادا للمزارعين األسىريين .وأنشىئت  65آلية تنسىيق
بين القطاعات ،كما تم وضع  85قانونا وسياسة والئحة تركز على دعم الزراعة األسرية واعتمادها.
وعلى سىبيل المثال ،تم وضىع خطة عمل الفلبين للزراعة األسىرية بدعم متواصىل من منظمة األغذية والزراعة والصىندوق الدولي
للتنميىة الزراعيىة .وجرى تحقيق ذلىك من خالل )1 :دور التيسىىىىير مع الحكومىة وممثلي منظمىات المزارعين ومنظمىات المجتمع
المدني وأصحاب المصلحة اآلخرين؛  )2االستفادة من المعارف؛  )3المساعدة الفنية؛  )4الدعم المالي.
وأخيرا ،من الجدير بالمالحظة أنه على الرغم من أن انتشار جائحة كوفيد 19-والتدابير ذات الصلة الرامية إلى احتواء العدوى أدت
إلى تحديات غير متوقعة للمزارعين األسىىىريين ،فقد أثبتت خطة العمل العالمية أنها إطار صىىىالح أيضى ىا لمعالجة اآلثار المباشىىىرة
والمساعدة في تجديد االقتصادات والمجتمعات الريفية في على المدى المتوسط.
هاء  -الت اون على ال ستو ين اإلقلي
-17

والقط ي

تواصل الوكاالت التي توجد مقارها في روما تعزيز التعاون على الصعيدين اإلقليمي والقطري ،وهو يتماشى بشكل كامل مع
التنفيذ الجاري لعملية إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ويكمله .وتعترف الوكاالت بعملية إصالح منظومة األمم المتحدة
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اإلنمائية كفرصة لاللتقاء على أرض الواقع لتحديد األولويات واإلجراءات الجماعية ،مما يزيد من تعزيز رؤية األمين العام
المتمثلة في توحيد أداء منظومة األمم المتحدة.
-18

ومع استمرار الجائحة في تعطيل سبل العيش ،ساهمت الوكاالت التي توجد مقارها في روما في إطار األمم المتحدة لالستجابة
االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد 19-من خالل إجراء تقييمات خاصة بالسياق لألثر على األمن الغذائي والتغذية .وكجزء
من برنامج عمل األمم المتحدة لتحقيق الكفاءة ،واصلت الوكاالت أيضا المساهمة في االستراتيجيات القطرية لتسيير األعمال،
والتي تمثّل فرصة هامة لتحديد الخدمات المشتركة واالستفادة منها مع الهدف النهائي المتمثل في تحقيق الكفاءة وتجنب التكاليف.
وباإلضافة إلى ذلك ،واصلت الوكاالت تنفيذ وتطوير البرامج المشتركة لألمم المتحدة وال سيما البرنامج اإلقليمي المشترك
لالستجابة لتحديات كوفيد 19-والنزاعات وتغير المناخ في منطقة الساحل وتنفيذه ،والذي أصبح بمثابة مثال رئيسي على اجتماع
الوكاالت من أجل تحديد األهداف واألنشطة المشتركة على المستويات اإلقليمية .وأخيرا ،عززت الوكاالت جهودها المشتركة
على المستوى القطري التي تغذي التحليل القطري المشترك لألمم المتحدة وتطوير إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال
التنمية المستدامة .وتم ّكنت الوكاالت ،من خالل العمل معا بشكل مباشر منذ البداية ،من تحديد األولويات المشتركة والدعوة لها
في سياق الفرق القطرية لألمم المتحدة .وبهذا الشكل ،استمر التعاون اإلقليمي والقطري في سياق عملية إصالح منظومة األمم
المتحدة اإلنمائية ،على النحو الوارد بمزيد من التفصيل في األمثلة المتعمقة التالية.

-19

الت اون لت ظيم جهود االستجابة لجائحة كوفيد19-

الخلفيةة :منىذ ظهور جىائحىة كوفيىد ،19-أدت الوكىاالت التي توجىد مقىارهىا في رومىا دورا رئيسىىىىيىا في تقييم آثىار هىذه األزمىة غير
المسىىىبوقة على سىىىبل العيش ،وتجارة األغذية ،واألسىىىواق ،وسىىىالسىىىل اإلمدادات الغذائية والثروة الحيوانية في جميع أنحاء العالم
واالسىىىىتجىابىة لهىا .وكىان ذلىك عبىارة عن جهىد منسىىىىق تم تنفيىذه على جميع المسىىىىتويىات وعبر أربع ركىائز للتىدخىل ،أي  )1البرمجىة
والتخطيط القطريين؛  )2والدعم السىىىياسىىىاتي والتحليلي؛  )3والدعوة وتبادل المعلومات؛  )4واسىىىتمرارية األعمال .وفي العديد من
البلدان ،أجرت الوكاالت التي توجد مقارها في روما تقييمات خاصىىىة بالسىىىياق ألثر جائحة كوفيد 19-على األمن الغذائي والتغذية
على المسىىتوى الوطني .وقد سىىاعد كل تقييم في توفير بيانات متعلقة بأثر الجائحة على النظم الزراعية والغذائية والتغذوية الوطنية
بهىدف تعزيز عمليىة اتخىاذ القرار الفعىال نيىابىة عن وكالء االسىىىىتجىابىة ،بمىا في ذلىك الحكومىات والمنظمىات غير الحكوميىة المحليىة
والوكاالت التي توجد مقارها في روما نفسها ووكاالت األمم المتحدة األخرى.
النتةائ  :قامت الوكاالت التي توجد مقىارها في روما بتقييم أثر جائحىة كوفيىد 19-على األمن الغىذائي والتغىذية في بلىدان منتشىىىىرة في
جميع أقاليم العالم ،وزودت الجهات المعنية باالستجابة على المستوى الوطني بالبيانات القابلة للتنفيذ والضرورية التخاذ تدابير فعّالة
لتخفيف األثر .وعلى سىبيل المثال ،تم اسىتخدام تقييم األثر الذي أجري في جمهورية مصىر العربية من أجل إطالق حملة دعائية مع
وزارة الزراعة واسىىتصىىالح األراضىىي حول اإلنتا الزراعي والغذائي إجراءات السىىالمة الخاصىىة بمناولة األغذية .وبالمثل ،فإن
تقييم األثر الذي أجرته بوليفيا سىىىمح لها بأن تكون من بين أوائل بلدان العالم التي لديها خطة للتشىىىخيص والتعافي .وقد عملت نتائج
هذه التقييمات على تعزيز عملية صىىىىنع القرار على المسىىىىتويين المحلي والقطري بهدف التخفيف من أثر الجائحة وتيسىىىىير إنتا
وحركة وتوزيع السلع األساسية لألمن الغذائي والتغذية.
وقامت الوكاالت التي توجد مقارها في روما أيضىىىا بإعداد برامج معا تنبع من التحليل الثاقب الوارد في تقييمات األثر ،بما في ذلك
في ما يتعلق بجدول أعمال التغذية المدرسىىية ،دعمت الوكاالت بصىىورة مشىىتركة برنامج التغذية المدرسىىية في غواتيماال .ويهدف
البرنامج إلى المسىاهمة في تحسىين تغذية أطفال المدارس ،وقد اسىتمر طوال فترة جائحة كوفيد 19-في تقديم وجبات صىحية .وبدال
من إعىداد وجبىات الطعىام في المىدرسىىىىة ،أعىدّ المزارعون ورابطىات أوليىاء األمور حزمىا يقوم أوليىاء األمور بىأخىذهىا إلى المنزل
وطبخها .ورغم إغالق األسواق ،ظل المزارعون قادرين على اإلمداد باألغذية كونها محلية اإلنتا .
و دعمىت منظمىة األغىذيىة والزراعىة والصىىىىنىدوق الىدولي للتنميىة الزراعيىة وبرنىامج األغىذيىة العىالمي ،بىالتعىاون مع وزارة الزراعىة
والغىابات في سىىىىيراليون ،االسىىىىتعدادات من أجل تقييم نظام رصىىىىد األمن الغذائي في حاالت الطوارئ لتحسىىىىين فهم أثر جائحة
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كوفيد 19-على األمن الغذائي .وكانت البيانات التي جرى جمعها ذات فائدة بالنسىىىبة إلى أصىىىحاب المصىىىلحة الرئيسىىىيين في مجال
األمن الغذائي لتوجيه تدخالتهم في معالجة انعدام األمن الغذائي .ودعمت هذه البيانات االسىتهداف الجغرافي السىتجابة جائحة كوفيد-
 19من أجل ضىمان إسىناد األولوية الحتياجات الفئات األكثر ضىعفا .وللتأكد من أن جمع بيانات نظام رصىد األمن الغذائي في حاالت
الطوارئ ال يسىىىاهم في انتشىىىار الفيروس ،أجريت المقابالت التي تسىىىتهدف األسىىىر الحضىىىرية من خالل المقابالت عبر الهاتف
المحمول ،في حين اسىىىتخدم أولئك الذين تعاملوا مع سىىىكان الريف مقابالت وجها لوجه مع ممارسىىىات معززة للوقاية من العدوى
ومكافحتها.
زود تعاون الوكاالت التي
التحد ات وال وا ل الت كينية والدروس ال ستفادة :من خالل االستفادة من المزايا النسبية والخبرة الفنيةّ ،
توجد مقارها في روما الوكاالت الثالث بالقدرة على إجراء تقييمات شىاملة لألثر من أجل النهوض بأهداف األمن الغذائي المشىتركة
في سىىىياق جائحة كوفيد .19-ونظرا إلى األثر الطويل األمد الذي سىىىتحدثه جائحة كوفيد 19-على األمن الغذائي العالمي ،سىىىتبني
الوكاالت على هذه التجربة وعلى أوجه التآزر التي تم إنشاؤها من أجل توسيع نطاق جهود التعاون التي تبذلها في هذا المجال.
-20

الت اون على ال ستوى القط ي ف است اتيجية تسيي ا ع ال

الخلفية :تشىىىمل عملية إصىىىالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ،كجزء من جهودها المسىىىتمرة لتعزيز االتسىىىاق والفعالية من حيث
الكلفة للمسىىاعدة التي تقدمها منظومة األمم المتحدة في جميع أنحاء العالم ،مبادرات لتحقيق مكاسىىب في الكفاءة يمكن إعادة توزيعها
في األنشىىىىطىة اإلنمىائيىة .والتزمىت الوكىاالت التي توجىد مقىارهىا في رومىا بتبني برنىامج عمىل األمم المتحىدة لتحقيق الكفىاءة من خالل
المصادقة على العوامل التمكينية الثالثة ،ويعتبر التوقيع على بيان االعتراف المتبادل من قبل جميع الكيانات دليال على هذا االلتزام.
وتؤمن الوكاالت التي توجد مقارها في روما بأنه من المفيد تركيز التعاون اإلداري ومواءمة األنشىطة المؤسىسىية اإلقليمية والقطرية
بشكل وثيق مع الجهود الجارية المبذولة في السياق األوسع لبرنامج عمل األمم المتحدة لتحقيق الكفاءة.
وتتمثل إحدى المبادرات الرئيسىىىية في اسىىىتراتيجية تسىىىيير األعمال :وهي عبارة عن إطار ير ّكز على تعزيز الخدمات المشىىىتركة
وتيسىىىيرها ضىىىمن الفرق القطرية لألمم المتحدة .على وجه التحديد ،توفر اسىىىتراتيجية تسىىىيير األعمال هيكال ودليال يمكن للفرق
القطرية لألمم المتحدة من خاللهما إجراء تخطيط للعمليات التجارية المشىتركة وإدارتها ورصىدها واإلبالغ عنها .وكجزء من عملية
وضىع اسىتراتيجية تسىيير األعمال ،تحدد وكاالت األمم المتحدة الخدمات المشىتركة ،وتتفق على وكالة واحدة أو أكثر من الوكاالت
"التي تضىطلع باإلدارة" ،في حين ينضىم المهتمون باسىتخدام الخدمات بصىفتهم "مشىاركين" .وتعدّ اسىتراتيجية تسىيير األعمال بمثابة
إطار عمل قائم على النتائج يتمحور حول سىىىتة خطوط خدمة مشىىىتركة :المالية ،والموارد البشىىىرية واإلدارة ،وخدمات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،والخدمات اللوجستية ،والمشتريات.
النتائ  :تشىىىارك الوكاالت التي توجد مقارها في روما بنشىىىاط في اسىىىتراتيجية تسىىىيير األعمال على المسىىىتوى القطري في جميع
المجاالت السىىىتة ،ومن المتوقع أن تجني الوكاالت الكفاءات والمكاسىىىب على مسىىىتوى الكفاءة في المقام األول على شىىىكل تجنب
التكاليف وتحسىىين الجودة عن طريق االسىىتفادة من وفورات الحجم .وتظهر البيانات التي تم جمعها من قبل مكتب التعاون اإلنمائي
التابع لألمم المتحدة أن الوكاالت التي توجد مقارها في روما مسىؤولة عن إدارة العديد من خطوط الخدمة .وعلى سىبيل المثال ،تدير
منظمىة األغىذيىة والزراعىة حىاليىا خىدمىات التىأمين للفريق القطري لألمم المتحىدة في بورونىدي ،بينمىا يىدير برنىامج األغىذيىة العىالمي
خدمات تدريب الموظفين في جمهورية مصىىىىر العربية .وتم ّكن برنامج األغذية العالمي من وضىىىىع مركز حجوزات األمم المتحدة
ضىىمن إطار اسىىتراتيجية تسىىيير األعمال كخدمة مشىىتركة عالية العائد لتجارب االسىىتخدام المشىىترك للعربات من أجل دعم تنفيذ
اسىىتراتيجية تسىىيير األعمال .ووقّع الصىىندوق الدولي للتنمية الزراعية اتفاقية للوصىىول الميداني إلى مركز حجوزات األمم المتحدة
التابع لبرنامج األغذية العالمي لتحويل تنفيذ نقل الركاب رقميا على المسىىىتوى القطري ولتفعيل االسىىىتخدام المشىىىترك للعربات بين
الوكاالت عن طريق تقىديم خدمة نقىل الركاب وتلقيهىا في جميع أنحىاء العىالم ،وبدأ التشىىىىغيىل في ثالثة بلىدان بالفعىل .وباإلضىىىىافة إلى
ذلك ،تشىىىىارك الوكاالت التي توجد مقىارها في روما في الخىدمات التي تديرها وكاالت أخرى .وتدير منظمىة األغذية والزراعة 45
خطا للخدمة المشىىتركة وبرنامج األغذية العالمي  253خطا .وبشىىكل عام ،اسىىتنادا إلى توقعات اسىىتراتيجية تسىىيير األعمال الجديدة
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(( )BOS 2.0في نهاية شهر سبتمبر/أيلول  ،)2021من المتوقع أن تؤدي جهود الوكاالت التي توجد مقارها في روما على مستوى
المكاتب القطرية إلى تجنب الكلفة التقديرية عبر  3 091خط خدمة مشتركة على مدار السنوات الخمس المقبلة.
التحةد ةات وال وا ةل الت كينيةة والةدروس ال سةةةةتفةادة :من المهم أن نالحظ أن الوكىاالت التي توجىد مقىارهىا في رومىا تشىىىىارك في
اسىىىتراتيجية تسىىىيير األعمال كوكاالت فردية؛ ولذلك فإن التعاون في الخدمات المشىىىتركة على المسىىىتوى القطري يجري في إطار
عمليات إصىالح أوسىع لمنظومة األمم المتحدة .وعلى هذا النحو ،توفر عملية إصىالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية فرصىة لتعزيز
مكاسىىب الكفاءة ،األمر الذي يسىىمح للوكاالت الثالث بتركيز جهود التعاون التي تبذلها على المسىىتوى القطري على صىىعيد البرمجة
والسياسات والدعوة المشتركة.
-21

تحد ث بشأن الب ا

ال شت ك لالستجابة لتحد ات كوفيد 19-والنزاعات وتغي ال ناخ ف

ت و ل الصندوق لت كين الت اون اإلقلي

نطقة الساحل ،ثال رائع على

بين الوكاالت الثالث

الخلفية :وافق المجلس التنفيذي للصىندوق الدولي للتنمية الزراعية على البرنامج المشترك لالستجابة لتحديات كوفيد 19-والنزاعات
وتغير المناخ في منطقة الساحل في شهر ديسمبر/كانون األول  .2020وتولى مركز االستثمار التابع لمنظمة األغذية والزراعة دعم
تصىىىميم البرنامج من خالل فريق كبير من الخبراء الفنيين وقام بتيسىىىير المفاوضىىىات والخطوات األولية للتنفيذ بالتعاون الوثيق مع
جميع الوكاالت والحكومات .وفي  13فبراير/شىباط  ،2021جرى التوقيع على خمس اتفاقات تمويل (بوركينا فاسىو ،وتشىاد ،ومالي،
والنيجر والسىىىنغال) وخطاب نوايا واحد (موريتانيا) في نجامينا في تشىىىاد خالل اجتماع مجلس وزراء المجموعة الخماسىىىية لبلدان
منطقة السىىاحل .وجاءت الموافقة على البرنامج وتوقيع االتفاقات كتتويج لعملية تشىىاور اسىىتمرت لمدة عام كامل وشىىملت الوكاالت
الثالث التي توجد مقارها في روما .وتم وضىع تصىور للبرنامج ألول مرة في مارس/آذار  2020بعد طلب رسىمي للدعم قدمته بلدان
المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والسنغال لالستجابة لتحديات جائحة كوفيد 19-والنزاعات وتغير المناخ .وسينفّذ المشروع على
مدى سىت سىنوات بتمويل قدره  109ماليين دوالر أمريكي يقدمه الصىندوق الدولي للتنمية الزراعية و 71مليون دوالر أمريكي من
الصىىىندوق األخضىىىر للمناخ وجهات أخرى مشىىىاركة في التمويل بما مجموعه  180مليون دوالر أمريكي .ويجمع هذا المسىىىعى
المشىترك الرائد للوكاالت التي توجد مقارها في روما بين خبراتها وميزاتها النسىبية لدعم المشىروع .وفي تنفيذ هذه المبادرة ،سىيقدم
الصىىىندوق الدولي للتنمية الزراعية التمويل والدعم الفني والتنسىىىيقي ،في حين سىىىتوفر منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية
العالمي الخبرة الفنية ودعم التنفيذ أيضىا .وعالوة على ذلك ،من المتوخى إتاحة تمويل مشىترك من الصىندوق األخضىر للمناخ وغيره
من الجهات المشىىىاركة في التمويل .وسىىىيواصىىىل مركز االسىىىتثمار التابع لمنظمة األغذية والزراعة ،بصىىىفته شىىىريكا طويل األمد
()1

للصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،تقديم دعم التصميم واإلشراف لهذا المشروع والعديد من مشاريع االستثمار األخرى.

النتةةائ  :سىىىىيىىدعم البرنىىامج المشىىىىترك لالسىىىىتجىىابىىة لتحىىديىىات كوفيىىد 19-والنزاعىىات وتغير المنىىاخ في منطقىىة السىىىىىاحىىل
 854 000شىخص معرض للمخاطر ( 50في المائة من النسىاء و 40في المائة من الشىباب) من  123 000أسىرة ريفية في البلدان

السىتة .وللمشىروع أربعة أهداف شىاملة )1 :تعزيز وتوسىيع إنتاجية المزارعين أصىحاب الحيازات الصىغيرة في المناطق الحدودية؛
 )2وتحسىين سىالسىل اإلمدادات عبر الحدود للمدخالت والمنتجات الزراعية؛  )3والحد من النزاعات وتعزيز المعامالت االقتصىادية
اآلمنة؛ ( )4وتطبيق نهج النظم الغذائية لتعزيز االسىتدامة االقتصىادية واالجتماعية والبيئية .ويعدّ هذا المشىروع أول مشىروع إقليمي
بتمويىل من الصىىىىنىدوق الىدولي للتنميىة الزراعيىة ينطوي على قىدر كبير من التنسىىىىيق تقوم الوكىاالت التي توجىد مقىارهىا في رومىا
بتصىميمه وتنفيذه .وقد أتاح للوكاالت التي توجد مقارها في روما فرصىة للعمل معا في وضىع تصىور للمشىروع مباشىرة منذ البداية،
بدال من مجرد تعديل التعاون إلدماجه ضىمن برامج قائمة في األسىاس .وقد أتاح ذلك للوكاالت فرصىة لتطوير عالقات أفضىل بينها،
مع فهم أوضىىح ألولويات بعضىىها البعض والمزيد من التفكير االسىىتراتيجي حول سىىبل بناء أوجه التكامل بين الوكاالت التي توجد
مقارها في روما في برامجها القائمة بالفعل في منطقة السىىىاحل .وبدأت األنشىىىطة الميدانية اعتبارا من اليوم .وقد تحققت هذه البداية
ً
مموال من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
( )1في الفترة  ،2020-2015دعم مركز االستثمار التابع لمنظمة األغذية والزراعة تصميم  48مشروعًا استثماريًا
بقيمة إجمالية قدرها  4.3مليارات دوالر أمريكي.
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السريعة بفضل تنظيم ابتكاري :إذ تتم استضافة البرنامج المشترك لالستجابة لتحديات كوفيد 19-والنزاعات وتغير المناخ في منطقة
السىىاحل من قبل البرامج التي يمولها الصىىندوق الدولي للتنمية الزراعية والتي يجري تنفيذها بالفعل في البلدان السىىتة .وتم صىىرف
حوالي  5ماليين دوالر أمريكي ألنشطة عام .2021
التحد ات وال وا ل الت كينية والدروس ال سةةتفادة :سىىيكمن أحد التحديات التي سىىتواجه الوكاالت الثالث خالل األشىىهر المقبلة في
حشىىد أموال إضىىافية لهذا البرنامج .وأبدت جهات مانحة ،مثل هولندا والدنمارك وإيطاليا وألمانيا ،بالفعل اهتماما كبيرا باالنضىىمام
إلى المبادرة .وسيش ّكل تنفيذ البرنامج بتخطيط وتنسيق مشتركين وقويين تحديا آخر.
-22

ت ز ز ال ل ال شت ك ف كينيا ف إطار ع لية إصالح نظو ة ا م ال تحدة

الخلفيةة :قىدّم األمين العىام إطىار األمم المتحىدة للتعىاون من أجىل التنميىة المسىىىىتىدامىة وأداة التحليىل القطري المشىىىىترك لألمم المتحىدة
كأداتين لتمكين وكاالت األمم المتحدة من خالل توجيه اسىىىتراتيجي متماسىىىك للعمل المتكامل على المسىىىتوى القطري .ويعدّ العمل
المشىترك للوكاالت التي توجد مقارها في روما في كينيا مثاال على تفعيل هاتين األداتين .ومنذ إضىفاء الطابع الرسىمي على تعاونها
من خالل خطاب اتفاق ( ،)2018-2016عملت الوكاالت التي توجد مقارها في روما معا لدعم المزارعين من أصىىىحاب الحيازات
الصىغيرة من أجل زيادة إنتاجيتهم وربحيتهم عن طريق المحاصىيل المقاومة للجفاف ،وخطة مبتكرة "للقسىائم اإللكترونية" الخاصىة
بالمدخالت الزراعية ،والزراعة المحافظة على الموارد ،وتكنولوجيات إضىىىافة القيمة وروابط السىىىوق .وتتماشىىىى جهود التنسىىىيق
المعززة تماما مع التنفيذ الجاري لعملية إصىالح منظومة األمم المتحدة ،وتدرك الفرق القطرية في كينيا أهمية إجراء تحليل مشىترك
بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما لتغذية أداة التحليل القطري وتطوير إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
النتائ  :في إطار السىعي إلى مواصىلة ترسىيخ التعاون ،ومع أخذ النتائج والتوصىيات الصىادرة عن التقييم المشىترك لتعاون الوكاالت
التي توجد مقارها في روما بعين االعتبار أيضىىا ،طورت الفرق القطرية للوكاالت التي توجد مقارها في روما في كينيا اتفاقا جديدا
للتعىاون بين الوكىاالت التي توجىد مقىارهىا في رومىا في كينيىا ( .)2023-2021ومن المقرر توقيع االتفىاق في الربع األخير من عىام
 2021بهدف توفير إطار عمل لتيسىىىىير التعاون بين األطراف ،وزيادة تعزيز التعاون والتنسىىىىيق وأوجه التآزر بين الوكاالت التي
توجىد مقىارهىا في رومىا .ويبني اتفىاق الوكىاالت التي توجىد مقىارهىا في رومىا على النتىائج السىىىىابقىة التي تحققىت مع المزارعين من
أصىحاب الحيازات الصىغيرة من خالل تشىجيع المزيد من التعاون في ثالثة مجاالت محددة هي )1 :مسىتوى السىياسىات؛  )2والبرامج
والعمليىات؛  )3والمواضىىىىيع الشىىىىاملىة .وفي كىل مجىال من هىذه المجىاالت ،حىددت الفرق القطريىة لكىل وكىالىة النتىائج االسىىىىتراتيجيىة
المرجوة ،مثىل تعزيز النظم الغىذائيىة المسىىىىتىدامىة من أجىل أنمىاط غىذائيىة صىىىىحيىة ،ودعم المزارعين لتحقيق اإلنتىا الكىافي وزيىادة
اإلنتاجية ،والعمل عن كثب مع حكومة كينيا والشىىركاء بهدف تعزيز اإلدما االقتصىىادي لالجئين وتعزيز نظم الحماية االجتماعية
من أجىل تحسىىىىين القىدرة على إدمىا فقراء الريف .وأدت الوكىاالت التي توجىد مقىارهىا في رومىا دورا فعىاال للغىايىة في دعم الحكومىة
لتخطيط حوارات النظم الغذائية وتنفيذها في جميع أنحاء البالد والتوصل إلى إعداد وثيقة موقف.
التحد ات وال وا ل الت كينية والدروس ال ستفادة :سيجري اإلبالغ عن مزيد من التقدم في العام المقبل ،حيث ستقدم الفرق القطرية
التابعة للوكاالت التي توجد مقارها في روما في كينيا موجزا مشىتركا في نهاية السىنة المالية لعرض اإلنجازات الرئيسىية والدروس
المستفادة من أجل تعاون أقوى.

ثالثا -سبيل ال ض قد ا
-23

جرى تحديد إطار لألولويات الخمس األطول أجال التي تم تحديدها في التقرير المرحلي للعام الماضي والواردة في الفصل األول
في سياق عملية إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ،وترسيخ تلك األولويات ،وبالتالي فإنها ستستمر في صياغة االتجاه
االستراتيجي لتعاون الوكاالت التي توجد مقارها في روما .وفي عالم ما بعد جائحة كوفيد ،19-أمام الوكاالت التي توجد مقارها
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في روما مهام كبيرة ،تتمثل في العمل معا لمتابعة مؤتمر قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية ،ومواصلة التعاون في سياق
تنفيذ عملية إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية.
-24

ومع التسليم بالدور الحاسم للشراكات المتعددة أصحاب المصلحة في معالجة األسباب الجذرية للجوع وسوء التغذية ،فإن
الوكاالت التي توجد مقارها في روما تبني على مزاياها النسبية ،وأساليبها التشغيلية التكميلية ،عالوة على خبراتها الفنية ،من
أجل استكشاف أنشطة التخطيط والبرمجة المشتركة وتعزيزها وتنفيذها ،والسعي معا إلى إيجاد آليات مالية وتمويلية جديدة،
وذلك بهدف تحقيق فعالية أكبر وأثر أقوى على أرض الواقع بما يتماشى مع األولويات الوطنية لألعضاء.

-25

وقد أتاحت قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية فرصا هامة للوكاالت التي توجد مقارها في روما لزيادة دعمها للحكومات
سن للنظم الغذائية ،مما سيؤدي إلى نظم غذائية مستدامة أكثر.
الوطنية في تحقيق خطة عام  ،2030من خالل صياغة نهج مح ّ
وفي سياق التنسيق في مرحلة ما بعد القمة ،ستقود الوكاالت التي توجد مقارها في روما آلية متابعة على نطاق منظومة األمم
المتحدة من شأنها االستفادة من نقاط القوة الفنية والتشغيلية القائمة واالعتماد على إجمالي قدرات منظومة األمم المتحدة من أجل
تحويل النظم الغذائية بشكل جماعي.

-26

وبما أن السعي إلى تحقيق نتائج جماعية قد يمثل تحديا في السياقات القطرية المتنوعة التي تعمل فيها الوكاالت ،فإن الوكاالت
التي توجد مقارها في روما تسعى إلى العمل معا على تعبئة الموارد بما في ذلك من خالل آليات التمويل التي تقودها األمم
المتحدة وفرص التمويل المشترك ،فضال عن تحسين التنسيق في حوارات السياسات المشتركة ،وتبادل المعرفة وهياكل االتصال
بين الوكاالت على كافة المستويات ،وكذلك مع األعضاء.

-27

وستواصل الوكاالت التي توجد مقارها في روما تحسين الكفاءة وزيادة التآزر في عملها ،وإحراز تقدم في األولويات الخمس
األطول أجال المتفق عليها في عام  )1 :2020مواصلة تعزيز التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما في إطار علمية
إصالح منظومة األمم المتحدة؛  )2والتعاون في تصميم وتطوير ودعم متابعة قوية لقمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية؛ )3
ومواصلة العمل المشترك في مجاالت التعاون األربعة في سياق جائحة كوفيد19-؛  )4واغتنام فرص التمويل المشترك لدفع
عجلة التعاون؛  )5واالستفادة من المعارف وإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون في جميع المجاالت المتفق عليها.
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