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ال سبيل إىل النجاح يف مكافحة الجوع إال من خالل إقامة رشاكات مع الحكومات والجهات 
الفاعلة غري الحكومية األخرى، التي من بينها القطاع الخاص الذي يؤدي دورا أساسيا.

وتسعى منظمة األغذية والزراعة جاهدة إىل إقامة هذه الرشاكات لرفع تحدي القضاء عىل 
الجوع جنبا إىل جنب مع رشكاء األمم املتحدة وغريهم من أصحاب املصلحة امللتزمني. ونحن 
الجوع،  شأفة  عاملية حقيقية الستئصال  بالتزامات  والتعهد  إجراءات جريئة  اتخاذ  إىل  ندعو 

وجعل النظم الغذائية مستدامة، والتقليل من الفاقد واملهدر من األغذية.

والخاص  العام  القطاعني  بني  التعاون  استثنايئ من  إىل ضامن مستوى  وستكون هناك حاجة 
وفرص  األغذية  عىل  الطلب  وتلبية  الزراعي  اإلنتاج  لتحويل  الالزمة  املبادرات  بزمام  لألخذ 
الناجحة  بالربامج  للنهوض  الجهود  بتضافر  الجوع  عىل  القضاء  ويتعلق  املستقبل.  يف  العمل 

وربط اإلجراءات لتحقيق نتائج أفضل.

إنتاجهم  املنتجني، ومساعدتهم عىل زيادة  العمل مع صغار  القيام بذلك، يتعني علينا  ولدى 
الريفية  املناطق  ويف  حسناً.  بالء  تبيل  التي  واألسواق  القيمة  بسالسل  وربطهم  وإنتاجيتهم 
التي تكون فيها األسواق غري متطورة نسبيا وضعيفة الرتابط، ميكن للقطاع الخاص أن يحسن 
األنشطة  دعم  خالل  من  للسكان  بالنسبة  واألغذية  بالدخل  املتعلقة  الظروف  أكرب  بشكل 
الخاص  للقطاع  ميكن  كام  الذايت.  لالستهالك  واإلنتاج  األرسة  عىل  القامئة  الزراعية  التجارية 
تقديم الدعم من خالل خلق التكنولوجيا وتكييفها ونقلها، عن طريق االستثامر يف البحوث 
التجارية  لألعامل  ميكن  ذلك،  عىل  وعالوة  املزارعني.  الحتياجات  لالستجابة  املهارات  وتنمية 
الصغرية والكبرية النطاق أن تدلو بدلوها من خالل نرش معارفها وبياناتها وابتكارها العلمي 
لزيادة اإلنتاج الغذايئ املستدام ومتكني األشخاص األشد ضعفا من الحصول عىل األغذية. وإن 
مام  باالستفادة  أيضا  وإمنا  املايل فحسب،  الدعم  بتلقي  يتعلق  ال  الخاص  القطاع  مع  العمل 

يتمتع به من دينامية وروح مبادرة.

إصدار
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ومن هذا املنطلق، فإن إحدى أولويايت، باعتباري املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، تتمثل 
لبلوغ  الخاص،  القطاع  ذلك  مبا يف  األخرى،  اإلمنائية  الفاعلة  الجهات  مع  الرشاكات  تعزيز  يف 

نتائج أفضل يف مكافحة الجوع ولتحقيق التنمية املستدامة.

الخاص هي خطوة  القطاع  وإن اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة املتعلقة بالرشاكات مع 
التشغييل  اإلطار  وتوفر  املنظمة  عمل  يف  بارزة  معلمة  متثل  فهي  االتجاه.  هذا  يف  األمام  إىل 
إلدارة العالقات مع القطاع الخاص بطريقة استباقية وفعالة عىل املستويني العاملي والالمركزي 

ومتاشيا مع األولويات اإلمنائية الوطنية لكل بلد ومع اإلطار االسرتاتيجي املراجع للمنظمة.

كام تدّل عىل أن التزام املنظمة بالعمل جنبا إىل جنب مع القطاع الخاص، واالستفادة والتعلّم 
مام يتمتع به كل واحد منهام من مزايا نسبية. وبالفعل شارك ممثلو القطاع الخاص إىل جانب 
الوثيقة.  هذه  عنها  انبثقت  التي  التشاورية  العملية  يف  املنظمة  وموظفي  األعضاء  البلدان 
وأنتهز هذه الفرصة ألتوجه بالشكر إىل جميع الذين ساهموا يف جعلها حقيقة ملموسة. ومل 
يعد هناك أدىن شك يف أن األعامل التجارية تضطلع بدور أسايس يف تحقيق التقدم االقتصادي 
واالجتامعي. وإن هذه االسرتاتيجية هي خطوة نحو إقامة تعاون خالّق ومستدام مع القطاع 

الخاص، ومن ثم خطوة مهمة باتجاه استئصال الجوع وسوء التغذية.

جوزيه غرازيانو دا سيلفا
املدير العام ملنظمة األغذية الزراعة
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التعليقات  عىل  رداً  الخاص  القطاع  مع  بالرشاكات  الخاصة  املُنّقحة  االسرتاتيجية  ت  أُعدَّ
الالمركزية،  لتحقيق  الجارية  الجهود  مع  تتّسق  وهي  واملالية1،  الربنامج  لجنتي  من  الواردة 
واستعراض اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة )الفاو(، واالسرتاتيجية  املطبَّقة عىل 
التحّويل  التغرّي  إىل  بالنسبة  العام  املدير  رؤية  سياق  يف  بالرشاكات  والخاصة  املنظمة  نطاق 

يف املنظمة. 

وقد استفادت االسرتاتيجية املنقَّحة من مشاورات داخلية مكثّفة مع األعضاء واملسؤولني يف 
اإلدارة العليا، إضافة إىل ممثلني عن رشكات متعددة الجنسيات، ومؤسسات خاصة، واألجهزة 

التي متثل الصناعات.

الغذايئ،  األمن  انعدام  مكافحة  يف  رئييس  طرف  الخاص  القطاع  بأن  الفاو  منظمة  وتعرتف 
أفضل  نحو  عىل  والتعاون  التنسيق  يوفّره  مبا  تقّر  كام  الريف،  يف  والفقر  التغذية،  وسوء 
وبالتايل،  للمنظمة.  االسرتاتيجية  األهداف  لتحقيق  إمكانيٍة  من  والخاص  العام  القطاعني  بني 
الصدد،  هذا  ويف  األوثق.  التعاون  منافع  تعظيم   يف  وناشطاً  منفتحاً  نهجاً  املنظمة  تعتمد 
الصغرية  باملؤسسات  بدءاً  الخاص  القطاع  كيانات  الفاو يف مجموعة واسعة من  تنظر  سوف 
إىل  وصوالً  الوطنية،  والرشكات  املنتجني  ومنظامت  بالتعاونيات  ومروراً  الحجم،  واملتوسطة 

الرشكات متعددة الجنسيات2.

وقد ُوضعت هذه االسرتاتيجية بناًء عىل املبدأ القائل بأنه: )1( نظراً إىل الطبيعة الجوهرية 
ألعضائها وحوكمتها، فاملحاورون الرئيسيون ملنظمة الفاو هم األعضاء؛ )2( النصوص األساسية، 
والقواعد، واإلجراءات أو تشكيلة األجهزة الرئاسية ملنظمة الفاو لن تتأثر بهذه االسرتاتيجية.

1  الوثيقة CL 143/9، الفقرات 31 15
2 األوساط األكادميية، ومؤسسات البحوث والتعاونيات غري مشمولة يف هذه االسرتاتيجية. ونظراً إىل طبيعتها الخاصة 

وصلة عملها بوالية منظمة الفاو، سوف يتم النظر فيها يف وثيقة منفصلة. 

الموجز التنفيذي
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برنامج  فعالية  تعزز  وأن  الفاو،  منظمة  مهمة  مع  متسقة  الرشاكة  أنشطة  تكون  أن  ويجب 
أو  منتجاتها،  تتامىش  ال  مؤسسات  أو  منظامت  مع  رشاكة  الفاو  منظمة  تقيم  وال  عملها. 
موثوقية  تقّوض  قد  رشاكًة  تقيم  ال  كام  الفاو؛  منظمة  والية  مع  عملها  أساليب  أو  برامجها، 

منظمة الفاو لدى الدول األعضاء كمرشفة عىل الصناديق واألموال العامة3.   

القطري،  الصعيد  عىل  الفاو  منظمة  لعمل  الحكومات  تحددها  التي  القطرية،  الربامج  وأطر 
توفّر الرشوط واألولويات التي ميكن للمنظمة أن تنفذ مبوجبها هذه االسرتاتيجية عىل الصعيد 

الوطني.

أو  البحوث  مؤسسات  أو  األكادميية،  األوساط  مع  الرشاكات  االسرتاتيجية  هذه  تشمل  وال 
املؤسسات الخريية، سيام أنه سيتم تناولها يف وثائق أخرى ملنظمة الفاو. 

وأّما التعاونيات ومنظامت صغار املزارعني، ونظراً إىل طبيعتها الخاصة وصلتها بوالية منظمة 
فسوف  الربح،  تحقيق  إىل  تسعى  أنها  ومبا  مبدئياً،  دراستها عىل حدة.  تجري  فسوف  الفاو، 
تندرج يف إطار اسرتاتيجية القطاع الخاص، إالّ إذا أعلنت هذه املنظامت خالف ذلك وامتثلت 

ملعايري منظامت املجتمع املدين. وسوف يجري تناول كل من هذه الحاالت عىل حدة. 

وضع  الخاص:  القطاع  مع  بالرشاكة  للعمل  التالية  الرئيسية  املجاالت  االسرتاتيجية  وتحدد 
وتنفيذ برامج تقنية؛  الحوار بشأن السياسات؛ وضع املقاييس واملعايري؛ الدعوة واالتصاالت؛ 

وإدارة املعارف ونرشها؛ وحشد املوارد.

الفاو، ودورها الجوهري يف عملية  الدولية ملنظمة  الطبيعة الحكومية  ومع األخذ يف االعتبار 
وضع املعايري ضمن مجموعة واسعة من املسؤوليات، تتّبع املنظمة سياسة تضمن منح القطاع 
الخاص فرصة إلسامع صوته كطرف مراقب، وتشجيع القطاع الخاص عىل املشاركة يف تطبيق 
هذه املعايري، مع توفري الحامية املالمئة وضامن االستقاللية التامة يف عمليات اتخاذ القرارات 

يف منظمة الفاو.

الفاو وعدم تحيّزها إىل الخطر، تلحظ هذه  ولضامن أالّ تعرّض هذه الرشاكات حياد منظمة 
االسرتاتيجية عملية تقييم للمخاطر، ونظام رصد وتقييم لقياس نتائج التآزر وتأثريه. 

الرشاكات  جميع  استعراض  أجل  من  املخاطر  إلدارة  مفّصلة  عملية  ُوضعت  الغرض،  ولهذا 
املدين،  واملجتمع  الدولية،  املالية  واملؤسسات  والجمعيات،  الخاص،  القطاع  مع  املحتملة 
رشاكات  عن  الناشئة  املتبادلة  املنافع  لتقييم  خاص  اهتامم  ويوىل  األكادميية.  واألوســاط 
وكمنظمة  متحيّز  غري  كمنتدى  الفاو  منظمة  سمعة  عىل  تؤثر  قد  التي  وللمخاطر  محتملة، 
حكومية دولية قامئة عىل املعارف. وتشمل هذه املخاطر املحتملة: تضارب املصالح؛ والتأثري 
القطاع  الواجب عىل عملية وضع املعايري؛ وتحقيق مزايا غري عادلة ملنظامت معيّنة من  غري 
من  ومصادقة  واستعراض  أّويل،  مسح  عىل  وإدارتها  املخاطر  تقييم  عملية  وتنطوي  الخاص. 

جانب لجنة الرشاكات يف منظمة الفاو، وما يليهام من رصد وتقييم. 

3  أُنظر امللحق 1، املبادئ األساسية لرشاكة منظمة الفاو مع القطاع الخاص، 7)ب( التطابق مع مهمة منظمة الفاو، وواليتها، وأهدافها، وبرنامج عملها.

موجز
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بتعاون  املتّصلة  التوجيهية  والخطوط  املبادئ  من  مبجموعة  االسرتاتيجية  تُستكَمل  وسوف 
تحديد  أجل  من  امليداين،  الصعيد  عىل  عمل  وبخطة  الخاص،  القطاع  مع  الفاو  منظمة 

الخطوات العملية الواجب اتّخاذها لدى تنفيذ هذه االسرتاتيجية.

االسرتاتيجية  توفر  الالمركزية، سوف  األعضاء واملنظمة عىل ترسيع عملية  إىل تشديد  ونظراً 
ومبادئها األساسية وخطوطها التوجيهية أدوات مفيدة ملوظفي املنظمة العاملني يف املكاتب 
مع  الوثيق  بالتشاور  امليداين  الصعيد  عىل  االسرتاتيجية  تنفيذ  يجري  وسوف  امليدانية. 
لحاجات  املتوسط  األجل  يف  استجابات  لتحديد  القطرية  الربامج  أطر  سياق  ويف  الحكومة، 

املساعدة لدى الدول األعضاء، سعياً لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.

توجيهات  نرش  تتضمن:  فسوف  وتنفيذها  االسرتاتيجية  لتعميم  التالية  الخطوات  وأّما 
رصداً  يشمل  املخاطر  إلدارة  محّسن  ونظام  والرشاكات؛  التآزر  إلقامة  واضحة  وإجراءات 
الوحدات  يف  للرشاكة  اتصال  جهات  وتعيني  مركزية  دعم  ووحدة  القامئة؛  للرشاكات  أفضل 
يف  القامئة  الرشاكات  جميع  عن  سنوي  وتقرير  امليدانية؛  واملكاتب  الرئييس  املقر  يف  التقنية 
القطاع الخاص واملتاحة للدول األعضاء عىل االنرتنت وبرنامج تدريبي شامل لجهات االتصال 

واملوظفني عامة.

موجز
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وموظفني  األعضاء،  مع  مكثّفة  مشاورات  من  االسرتاتيجية  مسودة  مراجعة  استفادت  وقد 
متعددة  الرشكات  ممثلني عن  وامليدانية، ومع  اإلقليمية  واملكاتب  الرئييس،  املقر  رئيسيني يف 
أيضاً  االعتبار  أُخذت يف  الصناعات. وقد  التي متثل  الخاصة واألجهزة  الجنسيات، واملؤسسات 
االسرتاتيجيات  إىل  خاص  اهتامم  إيالء  مع  املتحدة،  األمم  منظومة  ضمن  الحالية  املامرسة 
والنشاطات يف الوكاالت األخرى لألمم املتحدة التي تتخذ من روما مقراً لها، واالتفاق العاملي 

لألمم املتحدة.

واستفادت هذه االسرتاتيجية   أيضاً من خربة املنظمة الواسعة والطويلة يف العمل مع القطاع 
النحو املبنّي يف نتيجة االستعراض الشامل لرشاكاتها مع القطاع الخاص منذ عام  الخاص عىل 

.2010

ويشكل التعاون مع القطاع الخاص مجاالً ديناميكياً يشهد تطوراً رسيعاً. ولذا، ينبغي اعتبار 
الزمن  الفاو مع مرور  تنقيحها فيام تتطّور خربة  هذه االسرتاتيجية   وثيقًة حيّة سوف يجري 

يف هذا املجال.

معلومات أساسية
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يف عامل يعاين فيه حواىل 870 مليون شخص من نقص مزمن يف التغذية يف الفرتة 2012-2012، 
ال ميكن ألي منظمة منفردة أو قطاع مبفرده حل مشكلة الجوع. لذا، تويل الفاو أهمية عليا 
إىل العمل ضمن رشاكات4 مع جميع أصحاب الشأن الحكوميني وغري الحكوميني، ومن القطاع 
الخاص املعنيني عىل الصعيد املحيل، والوطني، واإلقليمي، والدويل. ومن خالل توحيد القوى، 
الجوع والفقر  القضاء عىل  املنظمة ورشكاؤها من املساهمة بشكل أكرث فعالية يف  ستتمكن 

املزمنني، وتحسني إمكانية حصول الفئات الفقرية والضعيفة عىل األغذية.

وقد ُوضعت اسرتاتيجية املنظمة الخاصة بالرشاكات مع القطاع الخاص يف سياق االسرتاتيجية 
الرشاكات  من  واسعة  مجموعة  األخرية  هذه  وتشمل  الرشاكات.  حول  املنظمة  نطاق  عىل 
بصورة عامة، وتدعو إىل تفصيل اسرتاتيجيات خاصة تتصل بفئات رئيسية من الرشاكات، مبا 

يف ذلك القطاع الخاص.

وتشكل التنمية الزراعية واإلنتاج الزراعي نشاطني رئيسيني 
القطاع  فإن  وبالتايل،  الخاصة.  املؤسسات  أنشطة  من 
إخراج  يف  كبري  نحو  عىل  املساهمة  عىل  قــادر  الخاص 
أعداد ملحوظة من األشخاص يف البلدان النامية من الفقر 
واالبتكار،  واملنتج،  املسؤول  االستثامر  خالل  من  والجوع 
وتعزيز الفعالية، واستحداث الوظائف. ويقيض أحد أدوار 
يعظّم  بحيث  الخاص  للقطاع  مواتية  بيئة  بتوليد  الحكومة 
دوره يف التنمية الريفية. والفاو يف موقع يسمح لها بتيسري 

الحوار والتعاون بني القطاعني العام والخاص.

سيبدأ التعاون عىل
 املستوى الشعبي

يف إطار نهج تصاعدي
 يستند إىل عالقات

محلية راسخة

4  لغاية هذه الوثيقة، إن استخدام تعبري “الرشاكة” يشمل أنواعاً مختلفة من االتفاقات والعالقات التآزرية مع منظامت أخرى. وميكن أن تُفهم هذه املصطلحات عىل أنها 

تشمل تعابري مثل التعاون، واالتفاق، والتحالف، واملشاركة، وغري ذلك.

مقدمة
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وهم  النامي.  العامل  يف  الصغرية  الحيازات  أصحاب  من  مزارع  مليوين  حواىل  ويعمل  يعيش 
يضطلعون بدور حاسم يف مكافحة الفقر وتوفري األغذية لسكان العامل الذين يزداد عددهم. 
واألدوات  املعارف  إىل  والوصول  التكنولوجيا،  ونقل  الزراعية،  املامرسات  تحسني  إن  كذلك، 
لتعزيز اإلنتاجية تشكل جميعها عنارص هامة، إمنا ال تكفي وحدها إلخراج األرس واملجتمعات 
املحلية من الفقر. وينبغي أيضاً تعظيم األنظمة التي يعمل املزارعون من أصحاب الحيازات 
لزيادة  الفرص  الزراعية، وتوفري  الصناعات  الصغرية يف ظلّها من أجل تحقيق منو مستدام يف 
املنافع االقتصادية للمزارعني. ومن الرضوري إنشاء نهج تنموي يستهدف نظام السوق بأكمله، 

ويعمل ضمن رشاكة وثيقة مع جميع أصحاب الشأن، مبا يف ذلك القطاع الخاص.

ويف العقود األخرية، شهدت نظم األغذية والزراعة5 تحّوالً بفعل املوارد التكنولوجية، واملعرفية، 
واملالية واإلدارية الجديدة، وبفعل االبتكار، وبفعل توحيد سالسل اإلمدادات وعوملتها.  وأّدى 
القطاع الخاص دوراً جوهرياً يف توجيه هذه التحّوالت، سيام أن منظامت القطاع الخاص تؤدي 
أدوراً هامة يف كل بعد تقريباً من أبعاد مهمة الفاو وواليتها عىل الصعيد العاملي، واإلقليمي، 

والقطري.  

وتستجيب املنظمة إىل الحاجات املتطّورة وإىل التحديات الدولية الجديدة، كام توطّد نُهجها 
املثال  سبيل  ذلك عىل  مبا يف  الخاص،  القطاع  كيانات  مع  مشاركتها ورشاكاتها  فعالية  لتعزيز 
وليس الحرص، مع منابر قامئة للقطاع الخاص، ودورها يف اآلليات الدولية، من قبيل االتفاق 

العاملي لألمم املتحدة واملنتدى االقتصادي العاملي.

وإعادة  للفاو،  االسرتاتيجي  اإلطار  االسرتاتيجي الستعراض  التفكري  عملية  العام  املدير  وأطلق 
تحديد أولويات املنظمة وأساليب عملها، مبا يف ذلك إلعادة التأكيد عىل دور القطاع الخاص 

كحليف رئييس يف مكافحة الجوع.

الغذايئ،  األمن  انعدام  الخاص يف مكافحة  القطاع  بفعالية مع  التشارك  الفاو من  تتمكن  ويك 
إىل  يستند  األعىل  إىل  األسفل  من  نهج  ضمن  القاعدة  مستوى  عىل  التعاون  يبدأ  أن  يجب 
العالقات املحلية املتينة. وتضطلع املكاتب اإلقليمية وامليدانية بدور ملحوظ يف بناء الرشاكات 

مع القطاع الخاص. 

5    وهذا يشمل الزراعة، ومصايد األسامك، والغابات، وإدارة املوارد الطبيعية، وسلسة القيمة الغذائية من املزارع إىل املستهلك، ومختلف السلع والخدمات.

مقدمة
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القطاع  مع  الفاو  بتعاون  الخاصة  التوجيهية  والخطوط  املبادئ  وهذه  االسرتاتيجية    هذه 
مع  معنى  ذات  ورشاكات  تعاون  إلقامة  للموظفني  عملية  توجيهات  توفّر  سوف  الخاص6 
ع نهج ناشط للبحث عن رشكاء هم يف املوقع األفضل للمساهمة  القطاع الخاص. وسوف يُشجَّ
يف بلوغ أهداف الفاو، واألهداف اإلمنائية لأللفية وجدول األعامل اإلمنايئ ملا بعد عام 2015..  

توفّر  القطري،  الصعيد  املنظمة عىل  الحكومات لعمل  التي تحددها  القطرية،  الربامج  وأطر 
الصعيد  عىل  االسرتاتيجية  هذه  مبوجبها  تنفذ  أن  للمنظمة  ميكن  التي  واألولويات  الرشوط 
تحديد  تساعد يف  الحكومات، سوف  مع  بالتعاون  املنظمة  فإن  مالئم،  وحيثام هو  الوطني. 
من  والحّد  الغذايئ  األمن  تعزيز  عىل  القادرين  الخاص  القطاع  يف  الرئيسيني  الشأن  أصحاب 

الفقر يف سياق أطر الربامج القطرية.

تّم التطرق إىل تعزيز التآزر مع القطاع الخاص يف إطار هذه االسرتاتيجية استناداً إىل الفهم 
للمنظمة  الرئيسيون  الجوهرية ألعضائها وحوكمتها، فاملحاورون  الطبيعة  إىل  بأنه: )1( نظراً 
الرئاسية  األجهزة  تشكيلة  أو  واإلجراءات  والقواعد،  األساسية،  النصوص   )2( األعضاء؛  هم 
والتشكيلة  واإلجراءات  الحالية،  القواعد  تغرّي  ولن  االسرتاتيجية،  بهذه  تتأثر  لن  للمنظمة 

السائدة يف األجهزة الرئاسية للمنظمة.

6 انظر امللحق 1، املبادئ والخطوط التوجيهية لتعاون منظمة الفاو مع القطاع الخاص، 2000..

مقدمة



10

التربير املنطقي

وسوء  الغذايئ،  األمن  انعدام  مكافحة  يف  رئييس  شأن  صاحب  الخاص  القطاع  بأن  الفاو  تقّر 
والتعاون  التنسيق  يوفّرها  التي  باإلمكانية  تقّر  خاصة،  وبصورة  الريف.  يف  والفقر  التغذية، 
عىل نحو أفضل بني القطاعني العام والخاص لتحسني بلوغ األهداف االسرتاتيجية   للفاو. ولذا، 
تعتمد املنظمة نهجاً منفتحاً وناشطاً لتعظيم الفوائد الناشئة عن توطيد التعاون، مبا يف ذلك 
الحوار وتبادل املعلومات واملعارف، ومبادرات التمويل، والنشاطات املشرتكة. وحسب طبيعة 
النشاطات، قد يشمل هذا التعاون نشاطات محّددة زمنياً؛ وقد يقوم عىل أساس أكرث انتظاماً، 

وقد يختلف من حيث مستويات الطابع الرسمي والرتكيز الجغرايف. 

إىل  املنظمة  تهدف  الخاص،  والقطاع  الحكومات  بني  والتشاور  التعاون  تعزيز  خالل  ومن 
تعزيز الكفاءة والشمولية يف العمليات الزراعية. وهذا ينطبق عىل الزراعة، ومصايد األسامك، 
املستهلكني،  إىل  املزارعني  من  الغذائية  القيمة  وسلسلة  الطبيعية،  املوارد  وإدارة  والغابات، 
املرأة  دور  وإىل  الجنسني،  بني  املساواة  إىل  اهتامم خاص  ويوىل  والخدمات.  السلع  ومختلف 

ومتكينها يف إطار الرشاكات لألمن الغذايئ وتحسني سبل العيش.

البيانات  إىل  ذلك  يف  مبا  األسواق،  إىل  االقتصاديني  األطراف  مختلف  وصول  يف  واالختالالت 
يف  األكرث ضعفاً  الفئات  إىل  بالنسبة  إىل صعوبات  تفيض  الصلة،  ذات  املعلومات  من  وغريها 
وتسعى  االقتصادية.  واألنشطة  واألسواق،  الخاص،  القطاع  من  املتأتية  الفوائد  من  االستفادة 
الفئة من  املنظمة إىل إقامة رشاكات تساعد يف إتاحة الخدمات، والسلع، والفرص  إىل هذه 

السكان.7

i ii iii iv v vi vii viii

7 Ces partenariats seront recensés sur la base des règles et procédures en place dans les pays.

اااااااا اااااااااا اااااااا اااااااا ااااااا
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 الفوائد املتبادلة من التعاون

من املتوقّع أن يؤدي توطيد التعاون األوثق بني املنظمة والحكومات مع القطاع الخاص إىل: 
- زيادة االستثامرات الرشيدة واملنتجة واالبتكارات يف قطاع الزراعة؛ و

- تعزيز التجارة الزراعية املحلية؛ و
- زيادة الكفاءة يف سلسلة اإلمدادات؛ و

- إنشاء عاملة ريفية الئقة و
- الحصول عىل املعلومات املواضيعية والخربة؛ و

- إدارة ونرش املعارف والدروس املستفادة؛ و
- تعزيز خدمات اإلرشاد )وبخاصة نقل التكنولوجيا(؛ و

- االبتكار والتقّدم يف مجال البيانات والعلوم؛ 
استحداث  إىل  يؤدي  مبا  القطري  املستوى  عىل  الخاصة  املشاريع  تنظيم  قدرات  وتعزيز   -

الوظائف؛ 
املؤسسية.  االجتامعية  املسؤولية  برامج  تكرّسها  التي  املستدامة  العمل  وتطبيق مامرسات   -
كذلك، إن رفع مستوى الوعي حيال منظور القطاع الخاص سوف يساعد املنظمة والحكومات 

عىل تعظيم االستفادة من فوائد التعاون املحتملة.

كذلك، إن رفع مستوى الوعي حيال منظور القطاع الخاص سوف يساعد املنظمة والحكومات عىل 
تعظيم االستفادة من فوائد التعاون املحتملة.

وبالنسبة إىل كيانات القطاع الخاص، ميكن أن تؤدي الرشاكة مع الفاو إىل:
ووضع  السياسات  بتنمية  املتصلة  الدولية  العمليات  يف  الرأي  عن  التعبري  فرص  زيادة    -

املعايري يف مجال األغذية والزراعة؛  و
القيام  يعزز سهولة  قد  ما  الدولية، وهو  واملعايري  الوطنية  املتطلبات  بني  االتساق  - تحسني 

باألعامل؛ و
- تعزيز الحوار مع الحكومات وفرص املساهمة يف وضع أطر وطنية للتخطيط؛ و

- قيام بيئة مواتية الستثامرات القطاع الخاص الرشيدة واملنتجة؛ و
- املشاركة يف عمليات وضع مدّونات سلوك للمامرسات الرشيدة لألعامل؛ و

أكرث  أعامل  وبيئة  عدالًة  أكرث  منافسة  بقيام  تسمح  متساوية  فرص  قيام  عىل  التشجيع   -
استقراراً.

i ii iii iv v vi vii viii
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األهداف

أهداف  تحقيق  مستوى  رفع  إىل  الرامي  التعاون  تعزيز  هو  لالسرتاتيجية    الرئييس  الهدف 
املنظمة يف القضاء عىل انعدام األمن الغذايئ وتقليص الفقر، مع الحفاظ يف الوقت ذاته عىل 

ميزة املنظمة بوصفها منتدى حيادياً.

وتهدف االسرتاتيجية   بصورة محددة أكرث إىل:

)أ(   مساعدة الحكومات يف تعزيز التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص لدفع اإلنتاج الزراعي 
واإلمدادات الغذائية قدماً، وزيادة الدخل، وإتاحة توفري الوظائف، والخدمات والسلع يف 

مناطق معزولة ومعرّضة حيث من الصعب الوصول إىل األسواق؛

)ب(  مساعدة املنظمة عىل تحقيق أهدافها اإلمنائية الخمسة “كمخرجات للتنمية” يف اإلطار 
االسرتاتيجي الجديد ملنظمة األغذية والزراعة عىل املستويات املحلية والوطنية والدولية؛;

املنظمة،  بوالية  املتصلة  الدولية  املنتديات  يف  كمراقب  الخاص  القطاع  مشاركة  )ج(  تعزيز 
منتديات  هكذا  تحددها  التي  الصلة  ذات  املعايري  احرتام  عىل  الخاص  القطاع  وتشجيع 

وأعضاء من خالل األجهزة الرئاسية للمنظمة؛

)د(  تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خالل مساهامت مالية وغري مالية يف أنشطة الفاو، 
مع التعاون املتبادل مبا يف ذلك تشاطر الدروس املستفادة وتنمية املامرسات الفضىل. 



تعرّف االسرتاتيجية   املطبقة عىل نطاق املنظمة الخاصة بالرشاكات8 مصطلح الرشاكة بأنه “...
ق لتحقيق  التعاون والتآزر بني وحدات املنظمة واألطراف الخارجية يف عمل مشرتك أو منسَّ
هدف عام. وهي تشمل عالقة تسهم فيها جميع األطراف يف تحقيق النواتج وإنجاز األهداف 

أكرث من كونها عالقة مالية فقط”. 

النظر عن حجمها، وملكيتها،  بغّض  أعامل،  أو  أو رشكات  الخاص مؤسسات  القطاع  ويشمل 
ونظم  والغابات،  والزراعة،  باألغذية،  الصلة  ذات  القطاعات  جميع  ويغطّي  وهيكليّتها. 
التمويل،  مصايد األسامك من اإلنتاج حتى االستهالك، مبا يف ذلك الخدمات املرافقة لها: أي 

واالستثامر، والتأمني، والتسويق، والتجارة.

وتعترب الفاو أن القطاع الخاص يضم مجموعة واسعة من الكيانات التي ترتاوح بني منظامت 
الكربى.  الدولية  املؤسسات  إىل  وصوالً  الحجم  واملتوسطة  الصغرية  والتعاونيات  املزارعني9 
والرابطات  الخاصة؛  املالية  املؤسسات  أيضاً  النطاق  االسرتاتيجية ، يشمل هذا  وألغراض هذه 
الصناعية والتجارية؛ واالتحادات التي متثل مصالح القطاع الخاص. وأّما األوساط األكادميية، 

ومؤسسات البحوث، والجمعيات الخريية فال تندرج يف إطار هذه االسرتاتيجية. 

وسوف يُعترَب أي اتحاد، أو منظمة، أو مؤسسة متّول جزءاً كبرياً منها أو تديرها كيانات خاصة، 
إضافة إىل تعاونيات، تهدف عادة إىل تحقيق الربح، من ضمن القطاع الخاص. وحني ال يكون 
هذا التعريف واضحاً )مثل التعاونيات التي تنشئها حركات اجتامعية(، فسوف يقوم مكتب 
االتصاالت، والرشاكات، والدعوة بدراسة كل حالة عىل حدة لتحديد ما إذا كانت املؤسسات 
واإلجراءات  القواعد  أساس  عىل  الخاص،  القطاع  أو  املدين  املجتمع  إطار  يف  تندرج  املعنية 

املالمئة القامئة يف البلد. 

8 االسرتاتيجية املطبَّقة عىل نطاق املنظمة الخاصة بالرشاكات، روما 2011، صفحة 2.  

معنية  منظامت  تقوم  أو  املدين  املجتمع  يقوم  التي  األكرب حجامً  واملؤسسات  املدين.  املجتمع  إطار  يف  تندرج  نطاق صغري  املنتجني عىل  منظامت  أن  الفاو  منظمة  تعترب   9
بتجارية األغذية بتمويلها وإدارتها فعادة ما تعترب بأنها من القطاع الخاص. غري أن الخط الفاصل ليس دامئاً واضحاً. لذا، قد يُنظر إىل كّل من هذه املنظامت عىل حدة لتحديد 
االسرتاتيجية التي تندرج يف إطارها عىل نحو مالئم. ونظراً إىل والية منظمة الفاو، سوف يضمن عمل املنظمة مستوى مالمئا من التمثيل واملشاركة من جانب منظامت املنتجني 

يف اجتامعات منظمة الفاو وعملياتها، بحيث تؤخذ آراؤهم باالعتبار. وسوف يتّم هذا وفقاً إما لالسرتاتيجية الخاصة بالرشاكة مع القطاع الخاص، أو مع املجتمع املدين.

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/corp_partnership/docs/stratbrochure_fr_web.pdf .
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تعريفات
القطاع الخاص والشراكات



املالية  املساهامت  الخاص:  القطاع  جانب  من  املساهامت  من  رئيسيّتني  بفئتني  الفاو  تقّر 
واملساهامت غري املالية. لكن هاتني الفئتني ال تتعارضان.

)1( التعاون املتبادل: 

أولويات  مع  ومتاشياً  لعملها،  دعامً  واملنظمة  الخاص  القطاع  بني  التآزر  الرشاكات  هذه  تتناول 
الدراية  التآزر أي من مجاالت املشاركة املذكورة أدناه، وقد يستند إىل  الحكومة. وقد يطال هذا 

املتبادلة، والخربة، وأشكال أخرى من الدعم. 

)2( الرعاية

من  املنظمة  لربامج  دعامً  الخاص  القطاع  من  املالية  املساهامت  حرصية  بصورة  الرعاية  تطال 
خالل مجاالت محّددة للمشاركة. وميكن أن تستهدف مساهامت القطاع الخاص مشاريع وبرامج 

محّددة. 

فئات مساهمات القطاع الخاص

14
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تعاون
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والقطاع الخاص
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التي ميكن من خاللها للقطاع الخاص أن يساهم يف تحقيق األهداف  التشارك  تضم مجاالت 
للمنظمة:   االسرتاتيجية 

حوار السياسات: 

الوطني،  الصعيد  املنظمة عىل  به  تقوم  الذي  الفني  العمل  يكّمل  أن  الخاص  القطاع  بإمكان 
الحكومية،  الربامج  تكّمل  أن  عىل  قادرة  الخاصة  الرشكات  فإن  بالفعل،  والدويل.  واإلقليمي، 
الدولية  الرشكات  وأّما  املحلية.  األسواق  لتحفيز  املحيل  الصعيد  الفاو عىل  تضعها  التي  وتلك 
الحجم  واملتوسطة  الصغرية  للمؤسسات  الدعم  توفّر  أن  فيمكنها  الحجم،  واملتوسطة  الكبرية 
املحلية وألطراف آخرين، وأن تعّزز القدرة الوطنية والنمو االقتصادي. وميكن أن يتجىّل هذا 
األمر من خالل التوزيع العادل مثالً للسلع والخدمات؛ وإتاحة الحصول عىل تأمينات زراعية؛ 
وتوفري فرص االئتامن والتمويل؛ واملدخالت الزراعية؛ وتحسني تقنيات اإلنتاج، من بني غريها. 
وإن أطر الربامج القطرية، التي يتّم إعدادها بالتشارك بني املنظمة والحكومات، سوف تشّكل 
األساس لتنفيذ االسرتاتيجية عىل الصعيد الوطني. ويف سياق أطر الربامج القطرية، سوف تحّدد 
الخاص ميكنها أن تعمل مع األعضاء  القطاع  الحكومات مبساعدة املنظمة كيانات رئيسية يف 

لتحقيق أهدافها اإلمنائية الوطنية.  

وضع املقاييس واملعايري: 

عىل  التغذوي  واألمن  باألغذية  املتصلة  السياسات  حوار  يف  الخاص  القطاع  مشاركة  إن 
الصعيدين الوطني والدويل بإمكانها أن تساهم يف النقاش. وهذا يُسَمح بأن تُؤخذ يف االعتبار 
عملية  استدامة  ستعزز  التي  امللكية  حّس  يحّفز  كام  التقنية.  وخربته  الخاص  القطاع  مصالح 
الفاو بدور يف تشجيع هكذا حوار وتوجيهه  السياسات وتنفيذها. وميكن أن تضطلع  اعتامد 
السياسات  بني  الحوار  منتديات  عن  األمثلة  بعض  وتشمل  والدويل.  الوطني  الصعيدين  عىل 
آلية القطاع الخاص يف لجنة األمن الغذايئ العاملي، والرشاكة بشأن العالمات القياسية البيئية 

لسلسلة إمدادات اإلنتاج الحيواين، واملنتدى العاملي للموز.

الدعوة واالتصاالت: 

يسمح  أن  واالتصاالت  بالدعوة  الصلة  ذات  الفاو  أنشطة  يف  الخاص  القطاع  إرشاك  شأن  من 
للمنظمة بالوصول إىل فئات أوسع من السكان، وبتعزيز نطاقها وتأثريها عرب فئات أكرب من 
السكان. وبإمكان القطاع الخاص تقديم الرعاية للفعاليات التي نُظمت عىل الصعيد القطري 
من خالل تربّعات مالية أو عينية، أو قد تساعد  يف تحسني إبراز وفعالية مبادرات التوعية عىل 
الصعيد العاملي واملحيل العام. وتتضمن هذه الفعاليات حمالت يف مجال االتصاالت وشبكات 
التواصل االجتامعي، ورعاية الفعاليات التي تنظمها املنظمة، أو تشارك يف رعايتها، مثل يوم 

األغذية العاملي، ومبادرة توفري األغذية، وحمالت تليفود. 
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الدعوة واالتصاالت: 

وتيسري  االجتامعات،  عقد  إىل  الدعوة  يف  رئييس  بدور  الفاو  تقوم  واملعايري:  املقاييس  وضع 
املفاوضات، وتنفيذ مدّونات السلوك الدولية، ومعايري سالمة وجودة السلع الغذائية وغريها 
)مثالً،  املنظمة  بوالية  متصلة  مجاالت  يف  التنظيمية  واألطر  العاملية  واالتفاقيات  السلع،  من 
النباتية  الوراثية  للموارد  الدولية  واالتفاقية  الرشيد؛10  األسامك  صيد  بشأن  السلوك  مدونة 
لألغذية والزراعة؛ والخطوط التوجيهية الطوعية للحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض، ومصايد 
وفرّت  االقتضاء،  عند  األعضاء  عليه  يتفق  وكام  السنوات،  مّر  وعىل  والغابات(.11   األسامك، 
كان ذلك  آراءها كجهات مراقبة، بحيث  املدين  املجتمع  الخاص ومنظامت  القطاع  منظامت 
واملجتمع  الخاص  القطاع  يتمتع  األعضاء،  بني  متَفق  هو  وكام  املعايري.  وضع  لعملية  مفيداً 
املدين بدور استشاري، وتُستثنى من عملية اتخاذ القرارات بشأن تنمية السياسات أو وضع 
املعايري، توخياً  للحفاظ عىل طبيعة الفاو كمنظمة حكومية دولية، وعىل استقاللها وحيادها 

يف عملية اتخاذ القرارات. 

إدارة املعرفة ونرشها: 

ومعارف  مبعلومات  الدويل  املجتمع  تزويد  إىل  املنظمة  أنشطة  من  واسعة  مجموعة  تهدف 
محايدة، مبا يف ذلك إحصائيات متعلقة باألغذية والزراعة. وغالباً ما تطلب املنظامت العامة 
املنظمة  معارف  يف  الخاص  القطاع  ويسهم  الفاو.  من  الفنية  املشورة  والدولية  والخاصة 
السوق، والتكنولوجيات  اتجاهات  بيانات ومعلومات عن  تقديم  البحثية من خالل  وقدرتها 
املستجدة. وميكن للمعارف والتكنولوجيا املتوافرتني للقطاع الخاص تقديم مساهامت هامة 
للصالح العام. وتشّجع املنظمة عىل تبادل ونرش معلومات القطاع الخاص من خالل شبكات 
عىل  العاملية  البحوث  إىل  الوصول  برنامج  األمثلة  وتضم  القيمة.  سلسلة  امتداد  عىل  عاملية 

اإلنرتنت يف مجال الزراعة، وشبكة املعلومات السمكية، وشبكة معلومات األمن الغذايئ.

تعبئة املوارد: 

تشّكل تعبئة املوارد البرشية، واملالية وغريها من املوارد أمراً أساسياً يف تنفيذ برنامج عمل املنظمة. 
وميكن لكيانات القطاع الخاص أن تقدم موارد برشية ولوجستية وإدارية ومالية ألنشطة محّددة. 
وحني تستجيب املنظمة إىل أزمة إنسانية، بإمكان الرشاكات مع كيانات القطاع الخاص أن تساعد 
يف املساهمة بطرق مختلفة، مثل الدراية، وخدمات الخربة، والتربّعات العينية، أو األموال. وميكنها 
أن تساهم يف جمع األموال عىل الصعيد العاملي ورعاية األنشطة عىل املستويات كافة، كام ميكنها 
تحسني فعالية التنفيذ الوطني للسياسات والربامج متاشياً مع اسرتاتيجية   تعبئة املوارد وإدارتها. 

10 ستتم مشاركة مختلف أصحاب الشأن، وفقاً ملا هو مالئم، يف اللجان الفنية، عىل أساس قرارات يتخذها األعضاء.

11 أتت هذه األطر املعيارية والخطوط التوجيهية نتيجة ملفاوضات ومناقشات يف اللجان الفنية يف منظمة الفاو، مثل لجنة الغابات، ولجنة مصايد األسامك، ولجنة الزراعة.
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12 سيتّم توفري توجيهات مفّصلة يف الوثيقة الخاصة باملبادئ والخطوط التوجيهية لتعاون منظمة الفاو مع القطاع الخاص.

والتشاور من خالل  الحوار  بني  ترتاوح  الخاص  القطاع  مع  التعاون  من  مختلفة  مناذج  توجد 
الفاو  تقّر  كام  الطابع،  رسمية  رشاكة  التعاون  أشكال  جميع  تستوجب  وال  شاملة.  رشاكات 
بقيمة إقامة تآزرات غري رسمية كخطوة أوىل. وحني يصبح التعاون أكرث تنظيامً، أو حني يتناول 

التمويل أو موارد أخرى، قد تربز الحاجة إىل ترتيب رسمي للرشاكة.12

القانونية  الرتتيبات  خالل  من  رسمي  بطابع  الخاص  القطاع  مع  الرشاكات  تتسم  أن  وميكن 
القامئة التي تستخدمها املنظمة، متاشياً مع املبادئ والخطوط التوجيهية للتعاون مع القطاع 

الخاص )2000(:

)أ( مذكرة التفاهم

ال تستتبع مذكرات التفاهم عادة أي التزامات مالية، وهي تنشئ إطاراً للتعاون.

)ب( اتفاقات الرشاكة

تُنشأ اتفاقات الرشاكة للسامح بتلّقي مساهامت مالية من كيانات القطاع الخاص.

)ج( تبادل الخطابات

أي  عنه  يرتتب  وال  أضيق(  بنطاق  أو  مخّفضة،  زمنية  )بفرتة  محدوداً  التعاون  كان  حال  يف 
لتنسيق  أو  مشرتك  تقييم  إلجراء  الخطابات  تبادل  إىل  مثالً  اللجوء  وميكن  مالية.  التزامات 
بالنسبة إىل  لتلك املعتمدة  تنفيذ أنشطة ميدانية. وعملية املوافقة مشابهة  اإلجراءات خالل 

التفاهم. مذكرات 
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الخاص  القطاع  املخَصص بصورة طفيفة من  أو  ص  املخصَّ الدعم غري  املنظمة  وسوف تشّجع 
دعم  آلية  ذلك  يف  مبا  أصالً،  موجودة  آليات  خالل  من  للفاو  وامليزانية  العمل  برنامج  إىل 
برنامج الرشكاء املتعددين يف الفاو، أو من خالل آليات جديدة قد تنشأ، مثل حساب األمانة 
املتعدد املانحني يف القطاع الخاص. وهذه اآلليات سوف تسمح للمنظمة بتلقي مساهامت 
ميكن أن ترُتَجم يف برامج وأنشطة تتامىش مع األهداف االسرتاتيجية للمنظمة. وأّما بالنسبة 
تضع  وسوف  الحاجة.  عند  منفصلة  أمانة  حسابات  إنشاء  فيمكن  األكرب،  املساهامت  إىل 
املنظمة قواعد وإجراءات تشغيلية تلبي متطلبات منظمة الفاو واملانحني من حيث الشفافية 

والتبليغ.

لها، ومع  التي تتخذ من روما مقراً  الوكاالت األخرى  الوثيق مع  الفاو عملها  وسوف تواصل 
الفضىل يف استخدام  املتحدة لرصد املامرسة  العاملي لألمم  املتحدة، واالتفاق  منظومة األمم 
أدوات التعاون، وتنمية القدرات، والتواصل مع القطاع الخاص. ومع اإلقرار مبيزاتها الفريدة، 
وكاالت  البناء عىل خربة  من خالل  العمليات  كفاءة  تحقيق  إىل  الفاو  منظمة  تسعى  سوف 

أخرى، حيثام كان مالمئاً. 

i ii iii iv v vi vii viii



20

الخاص يستوجب  القطاع  إن اعتامد نهج منفتح إلقامة رشاكات مع 
آليات مالمئة لتحديد وإدارة املخاطر املحتملة التي قد تؤثر عىل ما 
واستقاللية وحياد.  الفاو من طابع حكومي دويل،  منظمة  به  تتسم 
واجب  غري  نفوذ  ومامرسة  املصالح؛  تضارب  املخاطر:  هذه  وتضم 
املعايري؛ ومنح ميزات غري عادلة لرشكات محددة. واعتامد  يف وضع 
من  التقليل  يف  تساعد  سوف  الرشكاء  اختيار  يف  االستباقية  الطريقة 
يف  الرشكاء  ناشط  نحو  عىل  الفاو  تختار  أن  يشمل  وهذا  املخاطر. 
القطاع الخاص الذين يتوقَّع أن يقدموا مساهامت مفيدة يف تحقيق 

عىل  محتملني  لرشكاء  تحديد  وأي  إليهم.  تتوّجه  وأن  للفاو،  محددة  اسرتاتيجية    أهداف 
الحكومة   القطرية، ويستوجب مصادقة من جانب  الربامج  الوطني سيتّم ضمن أطر  الصعيد 

منذ املرحلة األوىل. 

من  واسعة  بطائفة  تضطلع  التي  املنظامت  إحدى  الفاو  تشكل  املتحدة،  األمم  منظومة  ويف 
والتغذية،  األغذية،  بسالمة  متصلة  معايري  تشمل  وهي  املعايري.  وضع  إطار  يف  املسؤوليات 
والغابات،  األسامك،  ومصايد  والنباتية،  الحيوانية  األمراض  من  والوقاية  األغذية،  ونوعية 
املصالح  املعايري عىل حامية  املبيدات. وتعمل هذه  والتجارة، واستخدام  البيولوجي،  والتنّوع 
العامة، وغالباً ما تؤثر عىل عمليات املؤسسات يف القطاع الخاص. وتتبع منظمة الفاو سياسة 
ع القطاع الخاص عىل تنفيذ  لضامن أن تُسمع آراء أصحاب الشأن يف القطاع الخاص، وأن يُشجَّ
هذه املعايري، إمنا يف الوقت ذاته تحرص أيضاً عىل وجود حامية كافية ضد أي نفوذ غري واجب، 

وعىل ضامن االستقاللية الكاملة يف اتخاذ القرارات حول هذه املعايري.

وخالل السنوات األخرية، تزايد الطلب عىل إقامة رشاكات مع القطاع الخاص يف املقر الرئييس 
ُوضعت  الطلبات،  هذه  إىل  االستجابة  من  وللتمكن  سواء.  حّد  عىل  امليداين  الصعيد  وعىل 
الخاص. وسوف  القطاع  لتقييم املخاطر من أجل تقييم الرشاكات املقرتحة مع  عملية شاملة 
هذا  يف  الخربة  من  املزيد  املنظمة  تكتسب  فيام  أكرب  نحو  عىل  العملية  هذه  تحسني  يجري 

املجال.

تم إجراء عملية تقدير دقيق 
للمخاطر لتقييم الرشاكات 

املقرتحة
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وتتألف العملية الحالية لتقييم املخاطر يف منظمة الفاو من ثالث خطوات متاميزة:

)1( الفرز األويل - فرع االتصاالت، والرشاكات والدعوة

تجري منظمة الفاو الفرز األويل للرشكاء املحتملني وفقاً للمبادئ والخطوط التوجيهية التالية: 
األمم  بني  بالتعاون  الخاصة  التوجيهية  والخطوط  املتحدة،13  لألمم  املوّحدة  العاملية  املبادئ 
والخطوط  املبادئ  املؤسسية كام هي محددة يف  الخطر  األعامل،14 وعوامل  املتحدة وقطاع 
التوجيهية لعام 2000 والخاصة بتعاون منظمة الفاو مع القطاع الخاص، ومعايري املسؤولية 
الرشكات  فئات  تحديد  )أ(  تّم جمعها:  التي  املعلومات  أيضاً  وتشمل  املؤسسية.  االجتامعية 
واملجموعات  فيها  الرئيسون  املساهمون  )ب(  الجغرافية؛  وعملياتها  املقرتحني  الرشكاء  لدى 
التابعة لهم؛ و)ج( أنشطتهم يف مجال املسؤولية االجتامعية املؤسسية. وعند االقتضاء، ميكن 

طلب املعلومات من املكاتب اإلقليمية.

وتقوم منظمة الفاو بصورة خاصة بفرز الرشكاء املقرتحني استناداً إىل املبادئ العاملية املوّحدة 
والحوكمة،  البيئة  مجال  يف  واملامرسات  العمل،  وحقوق  اإلنسان  وحقوق  املتحدة،  لألمم 
وتجري تقييامً أولياً للرشاكة بناًء عىل عوامل الخطر يف منظمة الفاو )تضارب املصالح، تهديد 
الحياد/املصداقية العلمية، امليزة غري العادلة، واملخاطر املالية(. ويُستخدم رمز األلوان لتوفري 

تحليل آين لنتائج تقييم الفرز، حسب مستوى االمتثال للمبادئ واملعايري الدولية.15

13 املبادئ العاملية املوحدة العرشة لألمم املتحدة، 2000، تتناول القيم األساسية يف مجاالت حقوق اإلنسان، والعمل، والبيئة، والحوكمة، وتتحدر من اإلعالن العاملي لحقوق 
اإلنسان، وإعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ والحقوق األساسية يف العمل، وإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

14 الخطوط التوجيهية الخاصة بالتعاون  بني األمم املتحدة والقطاع الخاص، 2009 هي مبثابة إطار مشرتك ملنظومة األمم املتحدة من أجل إقامة رشاكات مع قطاع األعامل. 
وتتناول الخطوط التوجيهية املبادئ العامة الخاصة بالرشاكات ومن بينها الشفافية، والنزاهة، واالستقاللية، وغياب امليزة غري العادلة. 

15  املبادئ واملعايري الدولية تضم: املبادئ العاملية املوّحدة لألمم املتحدة، الخطوط التوجيهية الخاصة بالتعاون بني األمم املتحدة وقطاع األعامل، وعوامل الخطر املؤسسية 

يف منظمة الفاو كام هي محّددة يف املبادئ والخطوط التوجيهية لعام 2000 والخاصة بتعاون منظمة الفاو مع القطاع الخاص.
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)2( استعراض- اللجنة الفرعية الستعراض االتفاقات املالية وغريها

يف  اإلدارة  موظفي  من  واملؤلفة  وغريها،  املالية  االتفاقات  الستعراض  الفرعية  اللجنة  تستند 
ومكتب  اإلقليمي  املكتب  عن  ممثل  فيهم  )مبن  الفنيني  املوظفني  كبار  ومن  الفاو  منظمة 
والدعوة،  والرشاكات،  االتصاالت،  مكتب  به  يقوم  الذي  األويل  الفرز  إىل  القانونية(،  الشؤون 
إىل  خاص  اهتامم  إيالء  مع  محّدد،  تشغييل  سياق  يف  الرشاكة  مقرتحات  وتدرس  وتستعرض 
الستعراض  الفرعية  اللجنة  تضع  ثم  املرتقبة.  املتبادلة  الفوائد  وإىل  املؤسسية  الخطر  عوامل 

االتفاقات املالية وغريها موجزاً باستنتاجاتها، وترفع توصية إىل لجنة الرشاكات.

)3( القرار- لجنة الرشاكات16

املنظمة،  يف  املستويات  أعىل  من  مبشاركة  العام،  املدير  يرأسها  التي  الرشاكات،  لجنة  إن 
مسؤولة عن املصادقة النهائية عىل مقرتحات الرشاكة.

)4(  الرصد والتبليغ- مكتب االتصاالت، والرشاكات، والدعوة بالتعاون 

مع جهات االتصال يف منظمة الفاو للرشاكات

الفاو،  منظمة  متطلبات  إىل  االستجابة  يف  تستمر  أن  لضامن  الرشاكات  جميع  وتقييم  رصد  يتّم 
الرشاكات  تقارير سنوية عن جميع  رفع  املتوقعة. وهذا سوف يشمل  والتأثريات  النتائج  ولتقييم 
الفردية. وأي انتهاك ملعايري االختيار األساسية سوف يفيض إىل إعادة تقييم الرشاكة، وقد يؤدي إىل 
إلغائها. وكذلك، سوف تتوفر شفافية تامة من خالل تقرير سنوي يفّصل معايري الفرز ونتائجه، كام 

ستُتاح لألعضاء قامئة بالرشاكات املوافَق عليها.

61  تشكيلة لجنة الرشاكات وطريقة عملها، يرجى النظر إىل نرشة املدير العام 2022/2010.



23

إن مكتب االتصاالت، والرشاكات، والدعوة هو الوحدة املسؤولة عن تنفيذ هذه االسرتاتيجية، 
واملهام املؤسسية املصاحبة لها كام هو محّدد أدناه.

ولضامن تنفيذ متّسق وفعال لالسرتاتيجية عرب املنظمة، سوف يعني كل مكتب إقليمي وشعبة 
القطاع  التعاون مع  تنمية  أجل دعم  بالرشاكة من  اتصال معنية  الرئييس جهة  املقر  فنية يف 
تنسيق  تتوىل  الرئييس، وهي سوف  املقر  الخاص يف  القطاع  تعزيز وحدة  يتّم  الخاص. كذلك 

شبكة جهات االتصال. 

املجاالت الرئيسية لدعم مكتب االتصاالت، والرشاكات والدعوة سوف تشمل:
- إنشاء قاعدة بيانات مؤسسية للرشاكات املاضية والجارية، والحفاظ عليها؛

- إقامة شبكة لجهات االتصال املعنية بالرشاكات عرب املنظمة واملحافظة عليها؛ و
- تعزيز تبادل املعلومات من خالل شبكة جهات االتصال املعنية بالرشاكات؛ و

-  وضع أدوات مالمئة وتنفيذ برنامج تدريبي للموظفني حول الرشاكات مع القطاع 
الخاص يف املقر الرئييس واملكاتب امليدانية؛ و

امليدانية؛  واملكاتب  الفنية  الوحدات  جانب  من  رشاكات  إقامة  وتيسري  -  توجيه 
فرز  وإجراء  االنرتنت؛  عىل  تفاعلية  بوابة  وإنشاء  املساعدة؛  تقديم  مكتب  وظيفة  وتوفري 

أويل للرشاكات املقرتحة؛ و
-  التنسيق والتعاون مع برامج إلقامة رشاكات مع القطاع الخاص يف وكاالت أخرى من األمم 
تنفيذ  يف  املُحرز  التقدم  بشأن  التقارير  ورفع  املتحدة؛  لألمم  العاملي  واالتفاق  املتحدة 

االسرتاتيجية.

والتحفيز  الدعوة  وظائف  عن  وإدارتها  املخاطر  بتقييم  املتصلة  الوظائف  تُفصل  وسوف 
لتشجيع الرشاكات وإقامتها.

ستنفذ هذه 
االسرتاتيجية من 

خالل أطر الربمجة 
القطرية
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والرشاكات،  االتصاالت،  مكتب  مساعدة  تركز  سوف  واإلقليمي،  العاملي  الصعيدين  وعىل 
والدعوة عىل مجاالت رئيسية أربعة: 

التي حّددتها منظمة  الحاجات  تتناول  إقامة رشاكات  الفاو عىل  القدرات يف منظمة  )أ(  بناء 
الفاو والحكومات؛

)ب(  وضع آليات ابتكارية إلقامة رشاكات مع القطاع الخاص )من خالل رشاكات مع أطراف 
مصالح متعددين مثالً(؛

)ج(  توفري املساعدة الفنية للزمالء يف املكاتب والشعب امليدانية يف مجال إقامة الرشاكات، مبا 
يف ذلك تحديد املخاطر وإدارتها، ورصد النتائج والتأثريات؛

)د(  وضع مامرسات فضىل انطالقاً من املعلومات املتاحة بشأن الرشاكات الجارية مع القطاع 
الخاص.

فيها  يتمثل  وعاملية  إقليمية  وجمعيات  منابر  خالل  من  واملعارف  املعلومات  تبادل  وسيُعّزز 
القطاع الخاص.

التي  القطرية  الربامج  أطر  خالل  من  االسرتاتيجية  هذه  تنفيذ  سيتم  الوطني،  الصعيد  وعىل 
آلية تحّدد  الخاص. وتشكل هذه األطر  القطاع  التعاون املمكنة مع  سوف تشري إىل مجاالت 

من خاللها منظمة الفاو والحكومات أولوياتها وخطط عملها.

ومن املسلم به أن التعاون يبدأ، يف حاالت عديدة، عىل املستوى امليداين، باالستناد إىل الحاجات 
امليدانية يف منظمة  املكاتب  بإمكان  الحكومات،  وبناًء عىل طلب  القامئة.  والعالقات  املحلية 
التنمية وتقليص  لربامج  يرّوج  الخاص مبا  القطاع  إقامة رشاكات مع  الدعم يف  توفّر  أن  الفاو 
الفقر عىل الصعيد القطري يف سياق أطر الربامج القطرية. كذلك فإن املكاتب امليدانية قادرة 
محتملني. وسوف  إىل رشكاء  والتعرّف  محلية  عمل  الحكومات يف وضع خطط  مساعدة  عىل 
مع  متسقة  وستكون  القطرية،  الربامج  أطر  من  يتجزأ  ال  جزءاً  هذه  العمل  خطط  تشّكل 
األهداف االسرتاتيجية ملنظمة الفاو ومجاالت املشاركة، واملعايري املفّصلة يف هذه االسرتاتيجية. 

املوظفني  إىل  والدعم  التوجيه  بتوفري  والدعوة  والرشاكات،  االتصاالت،  مكتب  دور  ويقيض 
وجهة  املحّفز  دور  املكتب  هذا  يؤدي  سوف  كذلك  وإدارتها.  الرشاكات  بتنفيذ  املعنيني 
االتصال يف توسيع نطاق عالقات الفاو مع القطاع الخاص عىل املستويات العاملية، واإلقليمية، 

والوطنية، وجودتها، وعددها، وتأثرياتها. 
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إن مكتب االتصاالت، والرشاكات، والدعوة، بالتعاون مع الوحدات الرئيسية يف الفاو، سوف 
يواصل وضع نظام رصد، وتصميم مؤرشات التقدم وتحديد وسائل التحقق الرامية إىل تقييم 
باملعلومات  الرصد  نظام  يرتبط  وسوف  عليها.  املتَّفق  لألهداف  الرشاكات  تحقيق  مدى 
املؤسسية، وأدوات إدارة املشاريع يف الفاو، ويستفيد منه اإلطار املؤسيس لإلدارة القامئة عىل 
النتائج. وأّما املوظفون املسؤولون عن رشاكات محّددة فسوف يرفعون تقارير بصورة منتظمة 
ل هذه التقارير عىل النظم املعلوماتية املؤسسية. ونظام  تفيد عن التقدم املُحَرز عىل أن تُحمَّ
الرصد هذا سوف يساعد املنظمة يف تحسني جودة رشاكاتها، وتقييم نتائجها وتأثرياتها، مبا يف 
ذلك من خالل مجموعة من املؤرشات يجري مبوجبها قياس األداء. وبناًء عليه، يتقّرر تجديد 

اتفاقات الرشاكات أو إنهاؤها.

وسيتم تعيني موظف فني لكل رشاكة، عىل أن يكون الشخص الواجب االتصال به واملسؤول 
التقارير بصورة منتظمة. واملدير املسؤول عن  اليومية للرشاكة، مبا يف ذلك رفع  عن اإلدارة 
للمخاطر  مالمئة  إدارة  ضامن  منه  ويُتوقَّع  عامة،  مبسؤولية  يضطلع  سوف  املعنية  الشعبة 

والفوائد املتأتية عن الرشاكة.

وتقّر منظمة الفاو بأن الرشاكات الفعالة مع القطاع الخاص تستوجب إنشاء قاعدة بيانات 
الخاص،  القطاع  مع  والحالية  املاضية  الرشاكات  إىل  تشري  عليها،  والحفاظ  الجودة  عالية 
وتشّكل مستودعاً متاحاً لرتاكم خربات العمل مع القطاع الخاص. وقد يكون القطاع الخاص 

مصدراً للتعلّم التنظيمي ملنظمة الفاو واملنظامت الرشيكة لها عىل حّد سواء. 

بني  التعاون  يفّصل  سنوياً  تقريراً  والدعوة  والرشاكات،  االتصاالت،  مكتب  يصدر  وسوف 
الجغرايف،  التوزيع  عن  تفاصيل  التقرير  هذا  يعطي  وسوف  الخاص.  والقطاع  الفاو  منظمة 
البوابة  عىل  يُتاح  وسوف  املالية.  والجوانب  الرئيسية،  واإلنجازات  والنتائج،  الصناعة،  وفئة 

اإللكرتونية الخاصة بالرشاكات.

وسوف يضع املوقع اإللكرتوين ملكتب االتصاالت، والرشاكات، والدعوة قامئة مبعايري االختيار 
ضامن  بهدف  عليها  املوافَق  بالرشاكات  محّدثة  قوائم  ويوفّر  الخاص،  القطاع  مع  للتعاون 

الشفافية.

وعالوًة عىل ذلك، سوف يقوم مكتب االتصاالت، والرشاكات، والدعوة بإطالع األجهزة الرئاسية 
املالمئة بصورة منتظمة عن التقدم املُحَرز يف تنفيذ هذه االسرتاتيجية والدروس املستفادة.
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املبادئ العامة يف االسرتاتيجية الخاصة بالرشاكات عىل

نطاق منظمة الفاو

ينبغي أن تؤدي الرشاكة إىل إضافة قيمة واضحة تحقق نفعاً متبادالً من حيث النتائج ذات 
الصلة بالغايات واألهداف املشرتكة، باملقارنة بالتكاليف والعراقيل. لذا، ينبغي التأين يف النظر 

يف التكاليف مقابل الفوائد؛

والتنمية  للزراعة  الدولية  الحوكمة  دعم  فعالية  لزيادة  وسيلًة  الرشاكة  تشّكل  أن  وينبغي 
الزراعية، مبا يف ذلك من خالل الرصد القائم عىل النتائج وإدماج الدروس املستفادة، متشياً مع 

غايات املنظمة وأهدافها االسرتاتيجية  ؛

لكل  النسبية  املزايا  إىل  الجديدة  الرشاكات  تستند  أن  ينبغي  املستمر،  التعاون  عىل  وبناًء 
رشيك؛

وينبغي تحديد طبيعة دور املنظمة يف الرشاكة، والذي ميكن أن يكون دور الرائد أو امليرس أو 
املشارك، وفقاً لطبيعة وأهمية املدخالت والخدمات التي ستقدم؛

ويجب أن تحافظ املنظمة يف جميع األوقات عىل دورها الحيادي وغري املتحيز يف الرشاكات، 
وأن تترصف بطريقة شفافة بينام تتفادى، يف الوقت ذاته، أي تضارب يف املصالح؛

الصعيدين  واالحتياجات عىل  الظروف  الحسبان  العاملية يف  الرشاكات  تنفيذ  يأخذ  أن  ينبغي 
والقطري. اإلقليمي 

الملحق 1



27

املبادئ األساسية لرشاكة الفاو مع القطاع الخاص

صدرت املبادئ والخطوط التوجيهية لتعاون الفاو مع القطاع الخاص ألّول مرة عام 172000. 
وتتامىش  تنقيحها.  تفيد  سوف  تاريخه  حتى  الرشاكات  وتجربة  الحالية،  االسرتاتيجية  وإن 
املتحدة  األمم  وضعتها  التي  التوجيهية  املبادئ  مع  التوجيهية  والخطوط  املبادئ  هـــــذه 
لقطاع األعامل، واملبادئ املامثلة لوكاالت األمم املتحدة األخرى والبنك الدويل. ومن املتوقع 

أن تلتزم جميع رشاكات املنظمة مع القطاع الخاص باملبادئ التالية:.

االمتثال واالتساق مع  الدولية:  املتحدة واالتفاقات  التوجيهية لألمم  املبادئ  )أ(  التوافق مع 
املبادئ التوجيهية املشرتكة لألمم املتحدة رشط مسبق إلقامة رشاكة مفيدة للجميع؛

أنشطة  تكون  أن  يجب  عملها:  وبرنامج  وأهدافها  وواليتها  املنظمة  مهمة  مع  )ب(  التوافق 
وال  عملها.  برنامج  فعالية  تعزز  أن  وينبغي  املنظمة،  اختصاصات  مع  متسقة  الرشاكة 
تدخل املنظمة يف رشاكة مع املنظامت أو املؤسسات التي تحكم املنظمة عىل منتجاتها 
أو برامجها أو أساليب عملها بأنها غري أخالقية أو مشينة أخالقياً للوالية املنوطة بها؛ أو 
يف رشاكات ميكن بأي حال من األحوال أن تقّوض مصداقية املنظمة مع حكومات الدول 

األعضاء باعتبارها جهة مرشفة عىل صناديق التربعات واألموال؛

 )ج(  األهداف املشرتكة واملنافع املتبادلة: من املقتضيات األساسية للرشاكات تحّقق االتساق 
يف املهامت والواليات، فضالً عن األهداف الطويلة األجل؛

)د(  عدم التفرد بأي معاملة تفضيلية أو ميزة غري عادلة أو تأييد: ال تُعترََب أي مساهمة كتأييد 
من جانب الفاو ألي منتج أو خدمة، ولن تدخل املنظمة يف اتفاق مع واحد أو أكرث من 
آخرين. ويف  ترتيبات مامثلة مع رشكاء  التفاوض عىل  الحق يف  كان يستبعد  إذا  الرشكاء 
إيالء  الخاص  القطاع  بها كيان يف  أي حال من األحوال، ال تخّول مساهمة طوعية يقوم 
اعتبار خاص اىٕل هذا الكيان يف إجراءات التوظيف، أو املشرتيات، أو التعاقد يف املنظمة، 

أو توحي بأي معاملة تفضيلية من هذا القبيل؛

)هـ(  الحياد والنزاهة: يجب أن تضمن الرشاكات الحفاظ عىل حياد املنظمة وعدم تعريض 
إشهار  يكون  أن  يجب  الخصوص،  وجه  وعىل  للخطر.  وسمعتها  واستقاللها  سالمتها 
املصالح رصيحاً للقيام بأعامل وضع السياسات واملعايري وإنتاج ونرش املعارف املدرجة 

يف اتفاق الرشاكة؛

17 سوف تستفيد عملية تنقيح املبادئ والخطوط التوجيهية الخاصة بتعاون الفاو مع القطاع الخاص، 0002، من االسرتاتيجية الحالية.
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سيجري  عليها:  متفق  واضحة  مسؤوليات  تحديد  مع  للمساءلة  األطراف  جميع  )و(  خضوع 
تصميم أنشطة الرشاكة وتنفيذها بطريقة تكفل وجود مسؤوليات واضحة ومتفق عليها 

وخضوع جميع الرشكاء للمساءلة؛

)ز(  الشفافية: ستكون مبادرات منظمة الفاو/القطاع الخاص شفافة متاماً. وستتاح املعلومات 
م لألجهزة  تقدَّ التي  الوثائق  إدراجها يف  للجمهور وميكن  املتفق عليها  باألنشطة  املتعلقة 
الرئاسية يف املنظمة. ويف حاالت أنشطة الرشاكة التي تكون الرسية فيها رضورية، أو تكون 
فيها املعارف املسجلة امللكية عامالً، فيجوز أن يتم االتفاق عىل استثناءات من الشفافية 

الكاملة عىل أساس معايري محددة بدقة واتفاقات رصيحة؛

والبيئية  االقتصادية  االستدامة  تعزز  بحيث  الرشاكة  أنشطة  تخطيط  ينبغي  )ح(  االستدامة: 
واالجتامعية واالستفادة املثىل من موارد الرشكاء. وينبغي أن تُدرج يف تصميم املشاريع 

عملية متفق عليها بشكل متبادل لرصد وتقييم مشاريع الرشاكة؛

بني  مسبقان  واتفاق  تشاور  سيجري  العامة:  املنافع  توفري  يف  الفكرية  امللكية  )ط(  احرتام 
املنظمة والرشكاء من القطاع الخاص بشأن األنشطة املحددة التي ميكن أن تُنتج مواداً 
خاضعًة لحقوق الطبع، أو براءات االخرتاع، أو أي واليات أخرى متعلقة بامللكية الفكرية؛

الرشاكات  أنشطة  الدفاع عن  املمكن  يكون من  أن  ينبغي  واالبتكار:  العلمية  )ي(  املصداقية 
عىل أساس أحكام علمية موضوعية. وسوف تعمل الفاو عىل تطوير هذا املبدأ عىل نحو 

أكرب لضامن حامية املصداقية العلمية. 
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