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االجتماع املشرتك
االجتماع املشرتك بني الدورة الثامنة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج
والدورة الستني بعد املائة للجنة املالية
روما 4 ،نوفمرب/تشرين الثاني 2015

تقرير مرحلي عن اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة للشراكات مع القطاع اخلاص

ميكن توجيه أية استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيدة
مديرة شعبة الشراكات والدعوة وتنمية القدرات
اهلاتف+3906570-52346 :
Marcela Villarreal

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى على
موقع املنظمة www.fao.org
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تتيح اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بالشراكات مع القطاع اخلاص ،اليت وافق عليها جملس
-1
املنظمة يف دورته السادسة واألربعني بعد املائة يف عام  ،12013إطارا لتعاون املنظمة مع القطاع اخلاص .وتُكمَّل هذه
االسرتاتيجية مبجموعة من األدوات اليت تهد إىل توجيه موففي املنظمة بشأن كيفية إقامة شراكات فعالة لدعم
األهدا االسرتاتيجية للمنظمة.
وتعرت املنظمة بأن القطاع اخلاص هو من أصحاب املصلحة الرئيسني يف مكافحة انعدام األمن الغذائي وسوء
-2
التغذية والفقر يف املناطق الريفية ،كما تقرّ مبا يوفّره التنسيق والتعاون على حنو أفضل بني القطاعني العام واخلاص من
إمكانات لتحقيق األهدا االسرتاتيجية للمنظمة.
وقد وُضعت آليات مؤسسية لضمان حياد املنظمة ونهج ال مركزي لتنفيذ االسرتاتيجية ،مع احلفاف يف الوقت
-3
ذاته على اخلصائص األساسية للمنظمة ،مثل )1( :القدرة على توفري منتدى حمايد للمناقشة دون تغيري قدرات الدول
األعضاء على اختاذ القرارات؛ ( )2وعمل املنظمة املستند إىل األدلة يف جمال املعرفة.
وتعترب شعبة الشراكات والدعوة وتنمية القدرات اجلهة املسؤولة عن تنفيذ هذه االسرتاتيجية واسرتاتيجية
-4
املنظمة اخلاصة بالشراكات مع منظمات اجملتمع املدني من خالل تعزيز التعاون الفعال والكفء مع اجلهات الفاعلة من
غري الدول ،مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدني والقطاع ا خلاص والتعاونيات ومنظمات املنتجني واألوساط األكادميية
ومؤسسات البحوث.
وقد اكتست الشراكات االسرتاتيجية أهمية حامسة خالل عام  ،2015ويتوقع أن تربهن على املزيد من النتائج
-5
واآلثار مع استمرارها يف دعم تنفيذ برنامج العمل وامليزانية للفرتة  .2017-2016ومنذ صدور التقرير األخري ،2أضفت
املنظمة طابعا رمسيا على  12اتفاقا مع كيانات القطاع اخلاص لدعم األهدا االسرتاتيجية 3،مما أدى إىل رفع إمجالي
عدد أشكال التعاون النشط مع القطاع اخلاص إىل .27
وعقب الطلب املرفوع خالل االجتماع املشرتك بني الدورة السادسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة
-6
السادسة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية ،4يقدم تقرير مرحلي حمدد بشأن تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة
بالشراكات مع القطاع اخلاص .ويعرض القسم األول من هذه الوثيقة  -متكني الشراكات االسرتاتيجية وتنفيذها –
معلومات عن التقدم احملرز يف ما يتعلق بالقضايا املشرتكة بني االسرتاتيجيتني ،مبا يف ذلك املساءلة والرصد؛ وبناء

 1الفقرة  14من الوثيقة
2
الوثيقة JM 2014.2/2
 3ميكن االطالع على قائمة كاملة بالشراكات مع القطاع اخلاص ،مبا يف ذلك صلتها باألهدا االسرتاتيجية والتقدم احملرز يف تنفيذها على العنوان
التاليhttp://www.fao.org/partnerships/ar/ :
4
الوثيقة CL 150/6
CL 146/REP
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القدرات ودعم العمليات املتعددة أصحاب املصلحة5؛ بينما يتيح القسم الثاني  -شراكات املنظمة مع القطاع اخلاص -
معلومات حمددة عن تنفيذ االسرتاتيجية.

أوال -متكني الشراكات االسرتاتيجية وتنفيذها
تكمن الشراكات مع اجلهات الفاعلة من غري الدول يف صلب مهمة املنظمة املتمثلة يف القضاء على اجلوع وسوء
-7
التغذية .ومن خالل تنفيذ االسرتاتيجيات ،باتت الشراكات تكتسي على حنو متزايد أهمية حمورية بالنسبة إىل أثر
املنظمة يف جماالت عملها.
ولكي تستجيب املنظمة لالحتياجات والتحديات املتطورة على الصعيدين العاملي واحمللي ،فإن فعالية
-8
مشاركتها مع اجلهات الفاعلة من غري الدول تغطي عددا من اجلوانب مبا يف ذلك :وضع الرتتيبات املؤسسية اليت
تضمن املواءمة مع اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة؛ وتعزيز قدرات موففي املنظمة؛ وخلق فهم أوسع نطاقا على مستوى
املنظمة للقيمة املضافة للشراكات االسرتاتيجية وضمان احلوكمة الرشيدة واملساءلة .وباإلضافة إىل ذلك ،تؤدي مشاركة
اجلهات الفاعلة من غري الدول إىل تعزيز العمليات والفعاليات الكربى ذات الصلة اليت تقودها املنظمة ،وهو ما يُيسر
إجياد آثار دائمة أعظم وأطول أجال.
وال زال ضمان تنفيذ االسرتاتيجيات بشكل متناسق على املستوى الالمركزي يشكل أولوية بالنسبة إىل املنظمة.
-9
وقد مت تعزيز دور املسؤولني اإلقليميني عن الشراكات ،مما أفضى إىل زيادة املشاركة الفعالة ألصحاب املصلحة الرئيسيني
يف تنفيذ املبادرات اإلقليمية.

 -10وفضال عن ذلك ،جيري توسيع نطاق الشراكات مع اعتماد مكاتب االتصال والشراكات اجلديدة للمنظمة ،مبا
يف ذلك املكاتب اليت افتتحت مؤخرا يف أذربيجان والكامريون وغينيا االستوائية وكازاخستان .وتركز هذه املكاتب
اجلديدة على التعاون بني البلدان واملنظمة من خالل وضع مشاريع تعاون وطنية وبني بلدان اجلنوب ،إضافة إىل تعزيز
الشراكات مع اجلهات الفاعلة املعنية من غري الدول لتيسري التبادالت يف املسائل ذات الصلة بوالية املنظمة.

 5يرد القسم األول  -متكني الشراكات االسرتاتيجية وتنفيذها  -أيضا يف التقرير املرحلي عن تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة مبنظمات اجملتمع
املدني (الوثيقة .)JM 2015.2/3
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ألف -تنفيذ الشراكات ورصدها وتقييمها
 -11تشكل الشراكات مع اجلهات الفاعلة من غري الدول وسيلة لضمان مشاركة أقوى وأوسع نطاقا يف قحقيق األمن
الغذائي والتنمية الزراعية على كل املستويات ،واملساهمة مباشرة يف قحقيق النتائج يف البلدان ضمن اإلطار االسرتاتيجي
للمنظمة .وقد استحدثت املنظمة نظاما لضمان اجلودة والتتبع لكفالة مساهمة الشراكات مع اجلهات الفاعلة من غري
الدول مساهمة جمدية يف بلوغ األهدا االسرتاتيجية ،وتصميمها بشكل منهجي تصميما من نوعية عالية ،ودعمها يف
مجيع مراحلها .وتقدم شعبة الشراكات والدعوة وتنمية القدرات توجيهات وتعمل يف تعاون وثيق مع املوففني يف املقر
الرئيسي واملكاتب امليدانية وضمن فرق اإلدارة املعنية باألهدا االسرتاتيجية لضمان إقامة شراكات فعالة على امتداد
املراحل األربع التالية:
 -12املرحلة  - 1بدء الشراكة :ميكن بدء أشكال التعاون مع اجلهات الفاعلة من غري الدول من قبل الشركاء
احملتملني وموففي املنظمة يف املقر الرئيسي و /أو املكاتب امليدانية .ويتم ،على املستوى الوطين وباالتفاق مع احلكومة،
قحديد الشركاء االسرتاتيجيني احملتملني دعما لألولويات احملددة يف إطار الربجمة القطرية .ويف مجيع احلاالت،
ختضع الشراكات احملتملة لتحليل تقييم املخاطر الذي جتري فيه املنظمة فحصا صارما على ضوء جمموعة من معايري
األهلية واإلقصاء متاشيا مع مبادئ االتفاق العاملي التابع لألمم املتحدة واملعايري ذات الصلة باألغذية والزراعة ،مبا
يراعي القضايا البيئية واالجتماعية وتلك املتعلقة باحلوكمة.
 -13وعلى ضوء توجيهات شعبة الشراكات والدعوة وتنمية القدرات ،يضطلع املوففون الفنيون الرئيسيون وفرق
اإلدارة املعنية باألهدا االسرتاتيجية بدور رئيسي يف رصد التنفيذ وتقديم املعلومات ذات الصلة لتقييم القيمة املضافة
اليت توفرها الشراكة للمنظمة.
 -14املرحلة  - 2تصميم الشراكة وتنفيذها :تتخذ ،خالل هذه املرحلة ،مجيع اخلطوات الالزمة إلضفاء الطابع
الرمسي على الشراكة .ومع مضي املنظمة قدما يف تنفيذ اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  ،2017-2014تكفل شعبة
الشراكات والدعوة وتنمية القدرات تصميم الشراكات من أجل املساهمة مباشرة يف قحقيق إطار نتائج األهدا
االسرتاتيجية .ويف هذا الصدد ،يتم بشكل مشرتك وضع خطة عمل رفيعة املستوى خاصة بالشراكة منذ بدايتها مع
مشاركة رؤساء الربامج االسرتاتيجية واملكاتب اإلقليمية وممثلي املنظمة والشريك بصورة مباشرة .وتعترب خطة العمل
شرطا إلضفاء الطابع الرمسي على الشراكة لضمان رصد األنشطة املخطط هلا على حنو مشرتك رصدا فعاال.

املساهمة يف إطار الربجمة القطرية
 -15يوضع نظام متجدد لتبسيط صياغة أطر الربجمة القطرية وتنفيذها واإلبالغ عنها منذ مايو/أيار  .2015ومتثل
الشراكات إحدى القضايا الرئيسية اليت تعالَج يف هذا النهج اجلديد من خالل التشديد على ضرورة تيسري إقامة أشكال
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فعالة من التعاون مع خمتلف أصحاب املصلحة على الصعيد القطري .وبالتنسيق مع ممثلي البلدان ،تساعد املنظمة
البلدان يف قحديد الشركاء احملليني الرئيسيني الذين ميكن ملساهماتهم أن تساعد يف صياغة إطار الربجمة القطرية
وتنفيذه.
 -16املرحلة  -3رصد الشراكة وتقييمها :ستدرج النتائج احملققة من خالل الشراكات يف عملية إعداد تقارير التقييم
لنهاية فرتة السنتني على مستوى املنظمة .وباإلضافة إىل ذلك ،جيري حاليا وضع لوحة متابعة لغرض الرصد التشغيلي
لتتبع التقدم الذي قحرزه الشراكات بهد زيادة املساءلة.
-17

ويتم تقييم أداء الشراكات باعتماد املعايري التالية:

(أ) املساهمة يف جماالت مشاركة اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بالشراكات مع القطاع اخلاص :ينبغي أن يكون
التعاون الرمسي مع القطاع اخلاص على األقل يف جمال واحد من جماالت املشاركة الستة املدرجة يف
االسرتاتيجية )1( :الربامج اإلمنائية والفنية؛ ( )2إدارة املعرفة ونشرها؛ ( )3احلوار يف جمال السياسات؛
( )4تعبئة املوارد؛ ( )5املعايري ووضع املعايري؛ ( )6الدعوة واالتصاالت.
(ب) املساهمة يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة :سيتم تقييم شراكة ما باالستناد إىل استعراض مساهمتها يف النواتج
على مستوى املنظمة من قبل رؤساء الربامج االسرتاتيجية والفرق (مبا يف ذلك املمثلون اإلقليميون للمنظمة،
واألقاليم).
(ج) قابلية التكرار والتوسع :قد تبدأ شراكات جديدة مبشاريع رائدة يف مناطق صغرية ويف مدة زمنية حمدودة .وهذا
يسمح بإجراء تقييم سليم لفعالية الشراكة قبل النظر يف إمكانية توسيع نطاقها .وستكون الدروس املستخلصة
عنصرا هاما يف تقييم قابلية تكرار الشراكة .وباإلضافة إىل ذلك ،سيتم النظر بعناية يف الفرص واملخاطر والفوائد
احملتملة املرتبطة بقابلية تكرار وتوسع جماالت عمل حمددة يف الشراكة.
(د) زيادة الربوز :عند إقامة شراكات مع جهات فاعلة من غري الدول ،تزيد املنظمة من إمكاناتها على االرتقاء
مبستوى وعي اجلمهور بالقضايا ذات االهتمام املشرتك ،وتعزز القدرات على إقامة الشبكات والتواصل .وميكن
للشركاء االستفادة من خالل الوصول إىل جمموعات وأصحاب مصلحة أوسع ،والعمل بشكل مشرتك على إعداد
معلومات قائمة على األدلة تضطلع بدور أساسي يف صنع القرار ،وإخبار اجلمهور العام .وهذا جانب آخر
يؤخذ بعني االعتبار عند تقدير القيمة املضافة للشراكة.
 -18املرحلة  - 4استدامة الشراكات :خالل هذه املرحلة ،وبعد إجناز املراحل الثالث األوىل ،سيتم استيعاب
الدروس املستخلصة لبناء قدرات مؤسسية أكرب وتوجيه القرارات يف املستقبل يف ما يتعلق بالسيناريوهات املقبلة املتمثلة
إما يف تكرار الشراكة أو تعزيزها أو توسيع نطاقها أو إنهائها .ويف عام  ،2014أعيد التفاوض بشأن العديد من
الشراكات مع الشركاء وأصحاب املصلحة ،ومت تعديل حمور تركيزها وفقا للدروس املستخلصة ،واختاذ اخلطوات
الالزمة لتوسيع نطاقها.
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 -19وعند توسيع نطاق التعاون ،يوىل االهتمام إىل إجياد سبل كفيلة بتأمني مشاركة أكرب للشركاء واملنظمات غري
الشريكة ،إضافة إىل تعزيز القدرات احمللية على االستفادة من التعاون القائم مع احلكومة احمللية ووكاالت القطاع
العام .كما يتم معاجلة ضرورة أن تشمل املشاركة قطاعات أخرى وأصحاب مصلحة رئيسيني (عمليات أصحاب املصلحة
املتعددين ذات الصلة ،والعمليات اإلقليمية /العاملية).

باء-

متكني تنمية قدرات أوسع نطاقا

 -20ينطوي ضمان التنفيذ الناجح لالسرتاتيجيات على مجيع املستويات على تطوير ونشر األدوات املناسبة
واملعرفة واملوارد لتعزيز قدرات املوففني على إقامة الشراكات اليت تعاجل االحتياجات اليت قحددها املنظمة واحلكومات
على املستوى الالمركزي .ويف هذا الصدد ،انصب تركيز اجلهود املبذولة ،يف عام  ،2015على بلورة أنشطة تنمية
القدرات يف اجملاالت التالية.
 -21لقد أصبحت التوجيهات واألدوات العملية بشأن الشراكات مدرجة اآلن يف املنصة املتعلقة "بربامج ممثليات
املنظمة واجملتمعات احمللية" من أجل تزويد ممثلي املنظمة بالوسائل الضرورية لتيسري الشراكات على الصعيدين
اإلقليمي والقطري .وتشمل املواد :أشرطة فيديو قصرية وأدوات مساعدة على العمل ومواد مرجعية .وحبلول نهاية عام
 ،2015سيضا إىل هذه املنصة منتج جديد للتعلم اإللكرتوني خبصوص "الشراكات مع اجلهات الفاعلة من غري
الدول" يف متناول مجيع املوففني .وتقدم املواد املرجعية وأدوات التعلم اإللكرتوني التكميلية توجيهات بشأن النهج الذي
تعتمده املنظمة يف جمال الشراكة مع أنواع خمتلفة من اجلهات الفاعلة من غري الدول؛ وجماالت املشاركة الرئيسية؛
وعمليات تقييم املخاطر والفحص املسبق واملوافقة على الشراكة.
 -22وحصل ثالثة وثالثون موففا رفيعي املستوى من املنظمة على تدريب ملدة مخسة أيام بشأن املسؤولية
االجتماعية للشركات يف القطاع اخلاص ،وذلك بهد قحديد الفرص املتاحة للمنظمة لتحقيق أهدافها االسرتاتيجية من
خالل االخنراط يف هذا اجملال ،إضافة إىل التعر على الفرص واملخاطر املالزمة هلذا النوع من الشراكات فضال عن
الصالت مع التنمية املستدامة .وسيشمل هذا التدريب أيضا املمثلني من املكاتب امليدانية.
 -23وأصبحت اسرتاتيجيتا املنظمة اخلاصة بالشراكات مع القطاع اخلاص واجملتمع املدني 6متاحتني اآلن جبميع
لغات املنظمة ،وهو ما يسهم يف زيادة بروز عمل املنظمة مع اجلهات الفاعلة من غري الدول يف مجيع األقاليم ،ومستوى
الوعي والدعوة بشأنه.

6

 http://www.fao.org/3/a-i3443a.pdfو http://www.fao.org/3/a-i3444e.pdf
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جيم -العمليات املتعددة أصحاب املصلحة
 -24خالل السنوات األخرية ،برزت العمليات املتعددة أصحاب املصلحة باعتبارها طريقة عمل تنطوي على أهمية
متزايدة .وجيري حاليا صياغة "اخلطوط التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة املتعلقة باملشاركة يف العمليات املتعددة
أصحاب املصلحة" .ويتمثل الغرض من ورائها يف توجيه األعضاء وموففي املنظمة وإحاطتهم علما بالنهج الذي تتبعه
املنظمة إلجراء العمليات املتعددة أصحاب املصلحة على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية يف املراحل األولية أو
املتقدمة .وستقدم وصفا لإلجراءات التشغيلية وطرائق العمل ،وستعرض اخلطوط التوجيهية ،وستوضح األدوار عندما
تتوىل املنظمة قيادة العمليات املتعددة أصحاب املصلحة واستضافتها واملشاركة فيها وتيسريها .ومثة عملية تشاورية
مستفيضة جارية ،ستلتمس اإلسهامات واملشورة من األعضاء وأمانات الشراكات املتعددة أصحاب املصلحة اليت توجد
داخل املنظمة ،وفرق اإلدارة املعنية باألهدا االسرتاتيجية ،واملكاتب امليدانية ،ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني.
 -25أنشطة الربملانيني ملكافحة اجلوع :يف إطار مبادرة قحرير أمريكا الالتينية والبحر الكارييب من اجلوع ،دخلت
املنظمة يف شراكة مع اجلبهة الربملانية ملكافحة اجلوع يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب وفصوهلا الوطنية .ويكمن
اهلد من وراء ذلك يف تعزيز االلتزامات الربملانية الوطنية واإلقليمية واملتعددة األطرا  -بالتعاون مع أصحاب
املصلحة الرئيسيني اآلخرين ،مثل منظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية والتعاونيات ومنظمات
املنتجني ،من أجل وضع األطر القانونية والسياسات العامة اليت تساهم يف اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كا  ،ضمن
إطار أهدا التنمية املستدامة .وجيري حاليا وضع برنامج للتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب من أجل االستفادة من
جتربة أمريكا الالتينية الناجحة لدعم إنشاء جبهات برملانية لألمن الغذائي والتغذية يف آسيا وأفريقيا.

شراكات املنظمة مع القطاع اخلاص
ألف -نهج املنظمة للعمل يف شراكة مع القطاع اخلاص
 -26تعترب املنظمة القطاع اخلاص حليفا رئيسيا يف مكافحة اجلوع .وتُثبت املشاركة الفعالة مع القطاع اخلاص أنها
مفيدة للمساعدة يف مكافحة اجلوع وسوء التغذية من خالل تعزيز عمل املنظمة يف جماالت الزراعة ومصايد األمساك
والغابات وإدارة املوارد الطبيعية ،كما أنها تسهم يف إجياد نظم غذائية أكثر مشوال وفعالية.
 -27وبالنسبة إىل املنظمة ،يشمل القطاع اخلاص املؤسسات أو الشركات أو األعمال التجارية ،اليت تغطي مجيع
قطاعات نظم األغذية والزراعة والغابات ومصايد األمساك من اإلنتاج إىل االستهالك واخلدمات املرتبطة بها (التمويل
واالستثمار والتأمني والتسويق والتجارة) .ويشمل ذلك أيضا املؤسسات املالية اخلاصة ،واجلمعيات الصناعية والتجارية،
واالقحادات اليت متثل مصاحل القطاع اخلاص.
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 -28ويركز التعاون مع القطاع اخلاص بشكل أساسي على املواضيع وجماالت العمل التالية :استحداث مناذج
سلسلة قيمة أكثر مشوال واستدامة؛ والتمويل الشامل والوصول إىل األسواق بالنسبة إىل أصحاب احليازات الصغرية؛
واالستخدام املشرتك لالبتكار والتكنولوجيا لتحسني رصد السياسات وتقلب األسعار؛ واحلد من الفاقد واملهدر من
األغذية؛ واالستخدام املشرتك للموارد يف حاالت الطوارئ؛ وزيادة مشاركة القطاع اخلاص يف قحقيق أهدا التنمية
املستدامة يف جماالت والية املنظمة.
 -29ومنذ صدور التقرير األخري ،أضفت املنظمة الطابع الرمسي على  12اتفاقا مع كيانات من القطاع اخلاص دعما
لألهدا االسرتاتيجية ،مما أدى إىل رفع إمجالي عدد أشكال التعاون النشط مع القطاع اخلاص إىل  .27ومن أصل
االتفاقات اإلثين عشر املربمة ،يسهم واحد منها يف اهلد االسرتاتيجي  ،1وثالثة منها يف اهلد االسرتاتيجي ،2
وواحد منها يف اهلد االسرتاتيجي  ،3وثالثة منها يف اهلد االسرتاتيجي .5
 -30وتقدم املنظمة توجيهات إىل شركات القطاع اخلاص اليت ترغب يف املشاركة يف الرتويج و /أو تنفيذ املبادئ
اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية .ويوىل اهتمام خاص لتنظيم االستثمارات بشكل مالئم والنهوض
باملبادئ الرئيسية لضمان ما يلي( :أ) احرتام حقوق صغار املنتجني والعمال واجملتمعات؛ (ب) وعدم استغالل األسواق
احمللية ومنظمات املنتجني؛ (ج) واالمتثال للضمانات البيئية.
 -31حوار الشراكات مع القطاع اخلاص :انعقدت النسخة الرابعة لالجتماع السنوي بني القطاع اخلاص واملدير
العام يف  14أكتوبر/تشرين األول ،يف إطار الدورة الثانية واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي .وتناولت جلستان
متوازيتان مسألة التعاون بني القطاعني العام واخلاص لغرض وضع آليات لالستثمار الزراعي يف سياق االستثمارات
املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية ،إضافة إىل االبتكارات يف جمال التمويل الزراعي لربط املؤسسات املالية باجلهات
الفاعلة يف سلسلة القيمة .وركزت املناقشة على الدعم التشغيلي امللموس الذي ميكن للجهات الفاعلة اخلاصة الرئيسية
أن تقدمه إىل األهدا االسرتاتيجية ،وحددت األدوار اليت ميكن أن يؤديها كل شريك يف زيادة التمويل واالستثمار يف
الزراعة ،مبا يضمن قحقيق فوائد أكرب ألسر أصحاب احليازات الصغرية واألسر الريفية الفقرية.

متكني الشراكات مع القطاع املالي
 -32دعما لألهدا االسرتاتيجية ،جيري تطوير عمل املنظمة بشكل أكرب يف ما يتعلق بالنهوض بالسياسات
واألدوات املالية وآليات االستثمار اليت تعزز النظم الغذائية الزراعية األكثر مشوال وفعالية .وهذا يقتضي تقديم الدعم
الفعال إىل الشراكات املوجهة حنو تعزيز االستثمار اخلاص وقحسينه يف جمال األمن الغذائي والتغذية ،إضافة إىل تفاعل
أكثر انتظاما مع اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص ومع القطاع املالي.
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 -33ويف هذا السياق ،حددت املنظمة إجراءات وُنهُجا عملية لتحسني وتوسيع نطاق توفري اخلدمات املالية يف
املناطق الريفية إىل أصحاب احليازات الصغرية ،ويتم يف الوقت احلالي إقامة عدد من الشراكات لضمان استجابة
السياسات واالستثمارات بني القطاعني العام واخلاص بشكل أفضل للفرص والقيود اليت يواجهها أصحاب املصلحة.
 -34وتعاجل هذه الشراكات القيود املالية اليت قحد من التنمية الريفية وتبذل جهودا مشرتكة لزيادة وصول أسر
أصحاب احليازات الصغرية والنساء والشباب واملنشآت الزراعية الصغرية واملتوسطة احلجم إىل التمويل الزراعي على
نطاق واسع .وعالوة على ذلك ،توجد املؤسسات املالية يف موقع فريد لدعم تنفيذ االستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم
األغذية.

باء-
-35

املساهمة يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة

تدعم املنظمة وشركاؤها ،من خالل تضافر جهودهما ،قحقيق األهدا االسرتاتيجية اخلمسة للمنظمة.

اهلد االسرتاتيجي  :1املساهمة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية
 -36تكمن الشراكات ،باعتبارها إحدى الركائز لضمان قحقيق اإلجراءات املتخذة لثآثار ذات الصلة ،يف صلب
اهلد االسرتاتيجي  .1وعند املساهمة يف قحقيق اهلد االسرتاتيجي  ،1تتيح الشراكات والتعاون مع القطاع اخلاص
آليات تعاجل اجملاالت التالية( :أ) التوعية والدعوة يف ما يتعلق باألمن الغذائي والتغذية واحلق يف غذاء كا يف ما بني
شركاء القطاع اخلاص من خالل املساهمة يف بلورة آليات تنسيق اسرتاتيجية أكثر مشوال عرب القطاعات وأصحاب
املصلحة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية؛ (ب) وتيسري مساهمة القطاع اخلاص يف وضع أطر السياسات وخطط االستثمار
والربامج والتشريعات ومدونات السلوك الشاملة ملختلف القطاعات لتحقيق األمن الغذائي والتغذية؛ (ج) وتعزيز ودعم
اعتماد مدونات السلوك واخلطوط التوجيهية الدولية من قبل القطاع اخلاص؛ واملساعدة على سد الفجوة بني السياسات
والتنفيذ؛ (د) واالستفادة من معار القطاع اخلاص يف جمالي التكنولوجيا والبحوث ،وتوفري معلومات وقحليالت
مناسبة لتعزيز املشورة واختاذ القرارات املستندة إىل األدلة ،إضافة إىل آليات الرصد واملساءلة لتقييم أثر سياسات األمن
الغذائي والتغذية يف امليدان.

أوجه التعاون والشراكات الرئيسية مع القطاع اخلاص اليت تسهم يف قحقيق اهلد االسرتاتيجي

1

 -37إذكاء الوعي العاملي بشأن القضاء على اجلوع :تتعاون املنظمة مع املنظمات اإلعالمية الدولية ،مثل اجلمعية
الوطنية للجغرافيا ومؤسسة تومسون رويرتز واالقحاد الدولي للصحافيني الزراعيني ووكالة األنباء اإلسبانية ،للعمل بشكل
مشرتك على الدعوة إىل ضرورة القضاء على اجلوع ورفع الوعي العام بذلك وبالدور القيادي الذي تقوم به املنظمة ملؤازرة
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الدول األعضاء .ويتم ذلك من خالل زيادة تبادل املعلومات بني الصحفيني واخلرباء لتعزيز إنتاج املعلومات ونشرها بشأن
املواضيع ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية.

 -38تعزيز امتثال القطاع اخلاص للخطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد
األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين ونشرها :مت إعداد "دليل فين للمستثمرين" من أجل تعزيز
االستثمارات القائمة على األراضي الزراعية امتثاال هلذه اخلطوط التوجيهية .وأُعِدَ الدليل بعد مشاورات شاملة مع
أصحاب مصلحة متعددين ،وإن نشره ينطوي على استحداث وحدة للتعلم اإللكرتوني تستهد شركات القطاع
اخلاص.7

اهلد االسرتاتيجي  :2زيادة وقحسني توفري السلع واخلدمات من الزراعة
والغابات ومصايد األمساك بطريقة مستدامة
 -39تنطوي زيادة توفري السلع واخلدمات من الزراعة والغابات ومصايد األمساك قحت إطار اهلد االسرتاتيجي
 2على العديد من أصحاب املصلحة الذين هلم مصاحل متضاربة يف امليدان .وجيب على مجيع أصحاب املصلحة املعنيني
التفاوض على املسار الواجب اتباعه ،وهو ما جيعل الشراكات أمرا ضروريا باعتبارها آلية ملواءمة األهدا والغايات،
مع اإلقرار بوجهات النظر املختلفة.
 -40وعند املساهمة يف قحقيق اهلد االسرتاتيجي  ،2توفر الشراكات والتعاون مع القطاع اخلاص آليات تعاجل
جماالت التعاون اليت تعمل من أجل بلوغ األهدا التالية( :أ) ضمان اعتماد نهج شامل لنماذج األعمال املستدامة
إلدارة املوارد الطبيعية ،من خالل تيسري عملية حوكمة شاملة تضع مصاحل أصحاب احليازات الصغرية يف حمور املناقشة
مع معاجلة األهدا املتضاربة واملقايضات يف الوقت ذاته؛ (ب) وتعزيز سبل كسب العيش املستدامة وصون النظم
اإليكولوجية مع مراعاة االستخدامات والفوائد املتضاربة بالنسبة إىل الرفاه االقتصادي والبيئي واالجتماعي على املدى
الطويل؛ (ج) والتأثري يف تنفيذ مدونات السلوك؛ (د) واإلسهام يف اختاذ القرارات املستندة إىل األدلة يف ختطيط وإدارة
القطاعات الزراعية واملوارد الطبيعية؛ (هـ) ودعم نشر أفضل املمارسات وأدوات تنمية القدرات واملعار املؤسسية ذات
الصلة بإدارة املوارد الطبيعية املستدامة والرصد.

 7تعهدت الشركات التالية باالمتثال للخطوط التوجيهية الطوعية يف يونيو/حزيران  :2015شركات كوكا كوال ،وبيبسي كوال ،ونستله (،)éltseN
و ،lligreeو.Illovo Sugar
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أوجه التعاون والشراكات الرئيسية مع القطاع اخلاص اليت تسهم يف قحقيق اهلد االسرتاتيجي

2

 -41النهوض بإصدار الشهادات احلراجية يف ما بني أصحاب احليازات الصغري يف فييت نام :تعمل املنظمة
وشركة إيكيا ( )Ikeaحاليا على إعداد دراسة تشخيصية للنهوض بإصدار الشهادات احلرجية واإلدارة املستدامة
للغابات يف مشال فييت نام .وسيستعان بهذه الدراسة يف إعداد خطط إدارة الغابات وستحدد الدعم املؤسسي والفين
الالزم لبلوغ أهدا إصدار الشهادات احلرجية يف مواقع مستهدفة .ويشكل هذا العمل املرحلة التجريبية للتعاون الذي
ينطوي على إمكانية النمو ليصبح جهدا مشرتكا كبريا يف فييت نام ،ويف نهاية املطا يف اإلقليم.
 -42تيسري مشاركة القطاع اخلاص يف العمليات اجلارية اليت تقودها املنظمة :قدمت شعبة الشراكات والدعوة
وتنمية القدرات التوجيهات والدعم لضمان مشاركة اجلهات الفاعلة اخلاصة يف االجتماعات والعمليات التابعة للمنظمة
متاشيا مع االسرتاتيجية ،من خالل آليات فعالة وشفافة وتشاركية .ويف هذا الصدد ،مت تيسري مشاركة القطاع اخلاص
يف العمليات اجلارية التالية التابعة للمنظمة ضمن اهلد االسرتاتيجي ( :2أ) التحالف الدولي بشأن الزراعة الذكية
مناخياً؛ (ب) والندوة الدولية املعنية بالزراعة اإليكولوجية من أجل األمن الغذائي والتغذية؛ (ج) والندوة الدولية بشأن
التكنولوجيا احليوية.

اهلد االسرتاتيجي  :3احلد من الفقر يف الريف
 -43يسهم القطاع اخلاص يف تعزيز سبل كسب العيش يف املناطق الريفية وإدارة املخاطر من خالل دعم األنشطة
الزراعية وغري الزراعية ،وقحسني فرص الوصول إىل التكنولوجيا واملدخالت ،مبا يف ذلك اخلدمات املالية.
 -44وعند تعزيز التدابري والسياسات املتعلقة باحلماية االجتماعية ،يؤدي القطاع اخلاص دورا أساسيا يف إنشاء
وقحسني اآلليات اليت تعمل من أجل قحقيق األهدا التالية( :أ) املساهمة يف اعتماد نهج شامل بالتعاون مع اجلهات
الفاعلة اخلاصة على امتداد سلسلة القيمة وضمان أن تكون مصاحل أصحاب احليازات الصغرية يف حمور املناقشة؛
(ب) ودعم تطوير سالسل قيمة شاملة ومستدامة ،تُمكّن املنتجني واملزارعني احملليني من إنتاج سلع ذات قيمة مضافة
مع هوامش أعلى؛ (ج) واستدراج التعاونيات ومنظمات املنتجني إىل مناذج أعمال القطاع اخلاص للسماح بظهور نظم
زراعية وغذائية أكثر مشوال وفعالية؛ (د) واملساهمة يف إعداد أفضل املمارسات وأدوات تنمية القدرات ونشرها من أجل
خلق أوجه التآزر بني تدابري احلماية االجتماعية وبرامج التنمية الريفية وتعظيمها.

أوجه التعاون والشراكات الرئيسية مع القطاع اخلاص اليت تسهم يف قحقيق اهلد االسرتاتيجي

3

 -45التكنولوجيا ألغراض تعميم اخلدمات املالية واحلماية االجتماعية يف كينيا :تعمل املنظمة يف شراكة مع
شركة "ماسرت كارد" إلنشاء أنظمة دفع شاملة لدعم املزارعني أصحاب احليازات الصغرية واألسر الفقرية .ومن خالل
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برنامج للنقد والقسائم ،تقدم االئتمانات واألموال لألسر يف كينيا لشراء السلع األساسية واملدخالت الزراعية يف األسواق
احمللية ،ودعم االقتصادات احمللية ووضع األدوات املالية يف أيدي اجلماعات املهمشة اقتصاديا.
 -46الوصول إىل املعلومات الزراعية واخلدمات املالية لتعزيز سبل كسب العيش :إن خربة مؤسسة "غرامني"
( )Grameenيف تكنولوجيا اهلواتف اجلوالة تكمل الربامج القطرية اليت تنفذها املنظمة من خالل تعزيز وصول املزارعني
أصحاب احليازات الصغرية إىل املعلومات الزراعية واخلدمات املالية يف بلدان خمتارة يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية
والبحر الكارييب .وتساعد هذه الشراكة ،اليت تدعم سبل كسب العيش يف الريف ،أشد الناس فقرا على قحسني إدارة
حماصيلهم وثروتهم احليوانية وأمواهلم ،من خالل توفري فرص مدرة للدخل من أجل كسر حلقة الفقر.
 -47احلد من الفقر وتعميم اخلدمات املالية بالنسبة إىل منظمات املنتجني واملزارعني األسريني يف غامبيا :يقدم
التعاون بني املنظمة وشبكة " "AgriCordمنحا للنساء يف جمتمعات أصحاب احليازات الصغرية ومنظمات املنتجني من
الشعوب األصلية يف غامبيا ،وذلك من خالل "مرفق الغابات واملزارع" التابع للمنظمة .وتهد هذه املنح إىل تعزيز
قدرات املزارعني األسريني على إنتاج األغذية وقحقيق األمن الغذائي ،من أجل جتاوز اخنفاض اإلنتاجية وقحسني
دخلهم .ونتيجة لذلك ،جيري تنظيم أفراد اجملتمعات احمللية واملنتجني يف الريف الذين يتمتعون بالقدرة على
االستثمار يف اإلدارة الزراعية املستدامة ،مع الوصول إىل األسواق اإلنتاجية يف الوقت ذاته.
 -48تنمية القدرات والدعوة يف جمال تعميم اخلدمات املالية لتحقيق األمن الغذائي واحلد من الفقر يف الريف:
إن الشراكة بني املنظمة ومعهد بولدر للتمويل البالغ الصغر ( )Boulder Institute of Microfinanceتيسر تنمية
القدرات وإدارة املعرفة والدعوة بشأن إنشاء أنظمة متويل شاملة يف الريف لدعم أسر أصحاب احليازات الصغرية،
وتساهم يف قحسني األمن الغذائي والتغذوي .وتهد األنشطة املشرتكة إىل تصميم برامج تدريبية على التمويل الريفي
والزراعي يف ما بني القطاعني اخلاص والعام ،وربط أدوات إدارة املخاطر املالية بتدخالت احلماية االجتماعية .وينصب
تركيز خاص على تعميم اخلدمات املالية واحلماية االجتماعية للفقراء يف املناطق الريفية ،مع الرتكيز على النساء
والشباب.

اهلد االسرتاتيجي  :4متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوالً وكفاءة

 -49تعمل املنظمة يف شراكة مع القطاع اخلاص الذي يؤدي دورا أساسيا يف إدراج صغار املزارعني واملنتجني يف
السوق اجلديدة املتسمة بالعوملة.
 -50ولدى املساهمة يف قحقيق اهلد االسرتاتيجي  ،4توفر الشراكات وأوجه التعاون مع القطاع اخلاص آليات
تعمل من أجل قحقيق األهدا التالية( :أ) قحديد وتعزيز مناذج األعمال الشاملة والكفوءة دعما لنظم زراعية وغذائية
أكثر مشوال وفعالية؛ (ب) ودعم قحديد قحسني نهج وآليات وخدمات مالية ،مبا يف ذلك النهوض باملبادئ الفعالة
لالستثمارات املسؤولة؛ (ج) ودعم مناذج األعمال اليت تعاجل قحديات الفاقد واملهدر من األغذية؛ (د) ودعم أصحاب
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احليازات الصغرية يف الوصول إ ىل املوارد اإلنتاجية واألسواق من خالل إقامة التعاون بني القطاعني العام واخلاص؛
(هـ) ودعم نظم غذائية وزراعية أكثر مشوال وفعالية من خالل حشد آليات الوصول إىل االستثمارات واخلدمات املالية
لدعم املنتجني الصغار واحملرومني.
 -51وتشمل أوجه التعاون والشراكات الرئيسية مع القطاع اخلاص اليت تسهم يف قحقيق اهلد
االسرتاتيجي  4ما يلي:
 -52وصول املزارعني أصحاب احليازات الصغرية إىل االئتمان يف تنزانيا وكينيا وإثيوبيا :يتم حاليا قحسني
وصول أصحاب احليازات الصغرية إىل االئتمان يف أفريقيا من خالل املزج بني الدراية املالية ملؤسسة ""Rabobank
واخلربة الفنية للمنظمة والشبكات احمللية يف تنزانيا وإثيوبيا وكينيا .وباالستفادة من التقدم احملرز حتى اآلن ،سيتم
توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل مخسة بلدان أفريقية بشأن قضايا تبادل املعرفة والوصول إىل التمويل والبذور والعمالة
الريفية.
 -53وصول املزارعني األسريني إىل سالسل األغذية الزراعية الشاملة :تساعد الشراكة بني شركة
واملنظمة املزارعني األسريني على الوصول إىل األسواق العاملية ،مبا يزيد إىل حد كبري من دخلهم .وتقدم املنظمة الدعم
الفين بينما تُمكّن شركة  Autogrillمن إدخال منتجات املزارعني أصحاب احليازات الصغرية إىل مطاعم الطرق السريعة
واملطارات يف البلدان النامية .وتشمل األنشطة األخرى رفع الوعي باملبادرة العاملية بشأن احلد من الفاقد واملهدر من
األغذية وتعبئة املوارد من خالل أنشطة التسويق ذات الصلة باألسباب.
Autogrill

 -54تعبئة املوارد والعمل املتناسق للحد من بصمة الطاقة العاملية :ستتربع شركة  - Auralightشركة إضاءة
مستدامة – بنسبة  1يف املائة من صايف اإليرادات املتأتية من تنفيذ مشاريع اإلضاءة املستدامة على مدى فرتة  18شهرا.
وستستخدم املساهمة املالية النامجة عن هذه اآللية يف حساب أمانة القطاع اخلاص الذي أنشأته املنظمة مؤخرا والذي
يهد إىل السماح لشركات القطاع اخلاص بدعم مشاريع املنظمة وبراجمها ماليا .وتشمل جماالت املشاركة األخرى
تبادل املعار بشأن القضايا املتعلقة باالستدامة البيئية وتقييمات اإلضاءة املستدامة الطوعية يف خمتلف األقاليم.
 -55زيادة األمن الغذائي من خالل احلد من الفاقد واملهدر من األغذية يف أفريقيا :بفضل التعاون مع مؤسسة
روكفلر ( )Rockefellerومن خالل املبادرة العاملية بشأن احلد من الفاقد واملهدر من األغذية ،ستقدم التوجيهات الفنية
والدعم االسرتاتيجي لتنفيذ األهدا املتعلقة بالزراعة الواردة يف إعالن ماالبو بشأن الزراعة وفواقد ما بعد احلصاد.
 -56منو االستثمارات املسؤولة يف بلدان جنوب البحر األبيض املتوسط وشرقه :يركز التعاون مع مؤسسة مالية
دولية على اجملاالت اليت تكمل فيها اخلربة الفنية للمنظمة وحيادها خربة هذه املؤسسة املالية الدولية من أجل تسهيل
االستثمارات املسؤولة للقطاع اخلاص يف األعمال التجارية الزراعية .ويركز التعاون على قحسني كفاءة سالسل األغذية
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الزراعية ومشوليتها ،وجلب أصحاب املصلحة احلكوميني ومن القطاع اخلاص إىل طاولة احلوار املفتوح ،وبناء القدرات
واالستثمار يف الزراعة.
 -57تعزيز نظم املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية يف بنغالديش ونيجرييا واهلند :بالتعاون مع مؤسسة بيل
وميليندا غيتس ( ،)Bill and Melinda Gatesومن خالل نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية ،تنكب املنظمة
على تنفيذ املشاريع الرامية إىل تعزيز قدرات أصحاب املصلحة الوطنيني يف بنغالديش ونيجرييا واهلند ،وذلك من أجل
إعداد معلومات وقحليالت حمدثة لتصميم اسرتاتيجيات فعالة وشاملة خاصة باألسواق والتجارة وتنفيذها ،واحلد من
تقلب األسعار الذي حيول يف نهاية املطا دون حدوث انعدام األمن الغذائي .وسيتم توسيع نطاق هذا التعاون من
خالل جماالت تركيز جديدة جيري قحديدها حاليا.

اهلد االسرتاتيجي  :5زيادة قدرة سُبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزمات
 -58لدى املساهمة يف قحقيق اهلد االسرتاتيجي  ،5توفر الشراكات وأوجه التعاون مع القطاع اخلاص آليات
تعمل من أجل قحقيق األهدا التالية( :أ) املساهمة يف حشد اإلجراءات اإلنسانية بشكل فعال وتنمية القدرات ملعاجلة
املخاطر باإلضافة إىل احلد من مواطن الضعف؛ (ب) وتعزيز نشر املعرفة واملعلومات املنتظمة عالوة على املساهمة يف
تطوير التأهب ملواجهة الكوارث مع أنظمة اإلنذار واإلشعار املبكر؛ (ج) وقحديد األخطار الناشئة اليت تهدد الزراعة
واألغذية والتغذية الناشئة؛ (د) وتعزيز خطط التأمني للمزارعني أصحاب احليازات الصغرية وحماصيلهم من خالل
برامج القدرة على الصمود.

أوجه التعاون والشراكات الرئيسية مع القطاع اخلاص اليت تسهم يف قحقيق اهلد االسرتاتيجي

5

 -59تعزيز القدرات يف جمال اخلدمات اللوجستية اإلنسانية والصناعات الزراعية يف جنوب السودان وتنزانيا:
تعمل مؤسسة  Kuehneواملنظمة يف شراكة لتصميم دورات تدريبية ميدانية وتنفيذها يف جمال اخلدمات اللوجستية
اإلنسانية والصناعات الزراعية ،تستهد املوففني امليدانيني للمنظمة والشركاء احملليني .ويف جنوب السودان ،مكّنت
الدورات التدريبية من وضع استجابة أكثر كفاءة حلاالت الطوارئ من مستوى  .3ويف تنزانيا ،أدت الدورات التدريبية
إىل تعزيز قدرات اجلهات الفاعلة من القطاعني اخلاص والعام العاملة يف جمال اخلدمات اللوجستية الزراعية
والصناعية .وتشمل األنشطة املشرتكة األخرى إعداد سياسات وخطوط توجيهية وإجراءات تشغيلية موحدة حلاالت
الطوارئ من مستوى .3
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جيم -شراكات املنظمة مع املؤسسات األكادميية والبحثية
 -60وضعت املنظمة خطوطا توجيهية داخلية للعمل يف شراكة مع املؤسسات األكادميية والبحثية .وميكن هلذه
الشراكات تعبئة املعرفة األكادميية للنهوض بوالية املنظمة وأهدافها االسرتاتيجية؛ وتعزيز القدرات؛ وقحفيز البحوث
املتعددة التخصصات ونشر معار املنظمة وخربتها .وميكن للشراكات مع املؤسسات األكادميية ،بفضل أصواتها
املستقلة والنزيهة ،جلب وجهات نظر متنوعة ومتوازنة إلثراء احلوارات بشأن السياسات الختاذ قرارات مستنرية.
 -61ويسعى نهج املنظمة اجلديد إىل زيادة التعاون القائم وتعزيزه مع املؤسسات األكادميية والبحثية احمللية
واإلقليمية لدعم الربامج داخل البلدان واألولويات اإلقليمية.
 -62ومنذ صدور التقرير األخري ،أضفت املنظمة الطابع الرمسي على  14اتفاقا مع املؤسسات األكادميية والبحثية
لدعم األهدا االسرتاتيجية ،مخسة منها تسهم مباشرة يف اهلد االسرتاتيجي  ،1وسبعة منها يف اهلد
االسرتاتيجي  ،2واثنان منها يف اهلد االسرتاتيجي  ،3وثالثة منها يف اهلد االسرتاتيجي  ،4واثنان منها يف
اهلد االسرتاتيجي  ،5واثنان منها شاملة لعدة قطاعات.

أوجه التعاون والشراكات الرئيسية مع املؤسسات األكادميية والبحثية
 -63تعزيز التحليل اإلحصائي لصياغة السياسات عن علم يف إقليم أوراسيا :تعمل املنظمة يف شراكة مع املركز
األوروبي اآلسيوي لألمن الغذائي يف جامعة موسكو احلكومية للمساهمة يف تطوير الشراكة العاملية من أجل الرتبة اليت
قحتفل بسنة  2015باعتبارها السنة الدولية للرتبة .ومبوجب اتفاق الشراكة ،يضطلع املركز األوروبي اآلسيوي لألمن
الغذائي بدور األمانة العامة بالنسبة إىل إقليم أوراسيا الفرعي ويقدم الدعم إىل الشراكة العاملية من أجل الرتبة .كما
سيتوىل إعداد خطة عمل إقليمية فرعية بشأن اعتماد األدوات اإلحصائية ووسائل احلصول على املعلومات املتعلقة
باألسواق والتجارة ،واإلشرا على تنفيذ هذه اخلطة.
 -64حتسني سياسة حوكمة حيازة األراضي يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب :تضطلع املنظمة واملعهد
الدولي للدراسات االجتماعية ،وهو مدرسة دولية عليا للعلوم االجتماعية جلامعة إيرامسوس ،بدراسات حالة إقليمية
ووطنية (األرجنتني ،وبوليفيا ،والربازيل ،وكولومبيا ،وغواتيماال) بهد قحديد التحديات والفرص يف ما يتعلق بتنفيذ

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي
الوطين يف اجملتمعات احمللية اليت تسعى إىل النهوض بتحسني توزيع األراضي ومصايد األمساك والغابات والوصول

إليها ،و /أو تلتمس محاية حقوق احليازة أو استعادتها .وتزيد هذه الدراسات من إمكانيات قحسني التعاون للدفاع عن
حقوق السكان األشد ضعفا وتهميشا.
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 -65تعزيز االبتكار الزراعي بالنسبة إىل أصحاب احليازات الصغرية يف آسيا والبلدان النامية األخرى :تعمل
املنظمة يف شراكة مع  – Agrinaturaوهو جتمع يتألف من  31من اجلامعات األوروبية ومراكز البحوث  -لتعزيز
القدرات على تسريع وترية عمليات االبتكار الزراعي والشراكات بني اجلامعات ومراكز البحوث يف خمتلف أحناء أوروبا
والبلدان النامية .وجيري حاليا تنفيذ مشروع مشرتك تبلغ قيمته  12.000.000يورو من أجل "تعزيز االبتكار الزراعي
بالنسبة ألصحاب احليازات الصغرية يف البلدان النامية" يف مثانية بلدان يف آسيا (بنغالديش والوس) ،وأفريقيا (أنغوال
وإثيوبيا والنيجر ورواندا) وأمريكا الالتينية (غواتيماال وهندوراس) ،بتمويل من املفوضية األوروبية.
 -66حتسني القدرات على اإلدارة املتكاملة لفآفات يف أوروبا وآسيا الوسطى .مت ،بالتعاون مع معهد اجلليل
الدولي لإلدارة ( ،)Galilee International Management Instituteتنظيم حلقة عمل إقليمية بشأن اإلدارة املتكاملة
لثآفات يف إسرائيل مبشاركة  12بلدا من أوروبا وآسيا الوسطى .وهو ما مكّن من قحسني قدرات كبار اخلرباء يف جمال
وقاية النباتات والباحثني واملتخصصني يف اإلرشاد إىل حد كبري يف جماالت تطوير اإلدارة املتكاملة لثآفات يف حقول
املزارعني واختبارها وتكييفها واملصادقة عليها والرتويج هلا .وشكّل هذا التدريب أيضا فرصة مفيدة للعمل بصورة
مشرتكة على بلورة اخلطوط العريضة السرتاتيجيات وطنية متعلقة بالنهوض باإلدارة املتكاملة لثآفات يف بلدان أوروبا
وآسيا الوسطى.
 -67تقديم الدعم لوضع السياسات وتنفيذها على املستوى العاملي :يف شراكة مع جامعة والية ميشيغان ،عقدت
املنظمة بصورة مشرتكة املؤمتر العاملي األول بشأن مصايد األمساك الداخلية يف يناير /كانون الثاني  ،2015لتيسري اختاذ
السياسات والقرارات لتعزيز مصايد األمساك الداخلية الطبيعية املسؤولة على الصعيد العاملي.
 -68تعمل املنظمة يف شراكة مع اقحاد جامعات أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ( ،)UDUALوهو شبكة من
 226جامعة -ومعهد البلدان األمريكية للتعاون يف ميدان الزراعة من أجل العمل بشكل مشرتك على تطوير درجة
املاجستري يف األمن الغذائي ،باالستناد إىل دورات التعلم اإللكرتوني اليت تقدمها املنظمة واملتاحة من خالل مركز املنظمة
للتعلم اإللكرتوني .وبفضل الشراكة مع اقحاد جامعات أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ،تتاح املعار والتعليم آلال
املهنيني العاملني يف جمالي األمن الغذائي والتغذية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب من أجل تصميم السياسات
والربامج املتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي وتنفيذها وتقييمها بشكل أكثر كفاءة .وتُقدم درجة املاجستري من قبل جامعة
املكسيك للتعليم املفتوح وعن بعد منذ مايو/أيار .2015

دال -شراكات املنظمة مع التعاونيات ومنظمات املنتجني
 -69تعترب التعاونيات ومنظمات املنتجني وغريها من أشكال العمل اجلماعي شريكا هاما بالنسبة إىل املنظمة
للنهوض بواليتها املتمثلة يف القضاء على اجلوع .وقد سُلط الضوء على دورها يف اإلطار االسرتاتيجي املراجع للحد من
الفقر يف الريف ولتمكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوالً وكفاءة على املستويات احمللية والوطنية والدولية.
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 -70وخالل الفرتة املمتدة بني عامي  2013و ،2015شاركت املنظمة يف جمموعة واسعة من املبادرات الرامية إىل
تعزيز شراكاتها مع التعاونيات ومنظمات املنتجني .ومنذ صدور التقرير األخري ،أضفت املنظمة الطابع الرمسي على
مخسة اتفاقات مع التعاونيات ومنظمات املنتجني دعما لألهدا االسرتاتيجية .وإضافة إىل االتفاقات الرمسية ،عززت
املنظمة تعاونها دعما للتعاونيات ومنظمات املنتجني على الصعد العاملية واإلقليمية والقطرية من خالل العمل يف إطار
شراكات أوسع نطاقا مع القطاع اخلاص واألوساط األكادميية ،وغري ذلك من املنظمات احلكومية الدولية ومنظمات
اجملتمع املدني.

أوجه التعاون والشراكات الرئيسية مع التعاونيات ومنظمات املنتجني
 -71تعزيز القدرات لتمكني التعاونيات الزراعية :تقوم املنظمة ومنظمة العمل الدولية ،باالستفادة من تعاونهما
املستمر دعما لتعزيز التعاونيات ،بتحسني وتطوير منتجات تعلم مشرتكة تستهد صانعي السياسات ،إضافة إىل رؤساء
التعاونيات واملديرين واألعضاء فيها  .وتشمل املنتجات املشرتكة املواضيع التالية :اخلدمات املالية واإلدارة ،تعزيز اإلطار
القانوني للتعاونيات ،وتعزيز حوكمة التعاونيات الزراعية وأدائها .كما تشرتك املنظمة ومنظمة العمل الدولية يف قيادة
مبادرة لتحسني جودة اإلحصاءات املتعلقة بالتعاونيات .ويشمل هذا العمل استعراضا مشرتكا للمبادرات احلالية ،بهد
وضع منهجية منسقة إلعداد إحصاءات قابلة للمقارنة بشأن التعاونيات.
 -72تعزيز قدرات منظمات املزارعني يف إقليم مشال أفريقيا :تضافر املنظمة جهودها مع اقحاد املنتجني
الزراعيني يف كيبيك  -مؤسسة  )UPA-DI( Développement Internationalمن خالل نهج تشاركية ومبتكرة وفعالة
لتعزيز منظمات املنتجني .ومت تدريب مثانية وثالثني من ممثلي املنتجني من أربعة بلدان (اجلزائر وموريتانيا واملغرب
وتونس) وثالث سالسل قيمة (اجملرتات الصغرية ومصايد األمساك الصغرية احلجم وتربية النحل) على أداء
التعاونيات ،واملساواة ،واحلوكمة ،واإلدارة .وباالشرتاك مع اقحاد املنتجني الزراعيني يف كيبيك  -مؤسسة
 ،Développement Internationalمت نشر وحدة التدريب اليت سيجري تكييفها لتالئم سياقات خمتلفة.
 -73الدعوة على الصعيد العاملي ملا فيه صا ح التعاونيات ومنظمات املنتجني :تتعاون املنظمة ،باعتبارها عضوا
نشطا يف جلنة تعزيز التعاونيات والنهوض بها ،مع احللف التعاوني الدولي وأعضاء جلنة تعزيز التعاونيات والنهوض
بها اآلخرين (املنظمة العاملية للمزارعني ومنظمة العمل الدولية وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم
املتحدة) من أجل تعزيز تسليط الضوء على املستوى الدولي على الدور احلاسم للتعاونيات يف قحقيق األمن الغذائي.
وتشمل األمثلة اليوم الدولي للتعاونيات الذي حيتفل به سنويا ،واملشاركة يف الفعاليات وتنظيمها يف احملافل الدولية
مثل الدورة الثانية واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي ومعرض "إكسبو ميالنو  "2015ومؤمترات البحوث الدولية.
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 -74ويف شراكة مع املنظمة العاملية للمزارعني ،دعمت املنظمة مشاركة املنتجني من البلدان النامية يف احلدث
"املزارعون يف املعرض" واجلمعية العامة للمنظمة العاملية للمزارعني ،اللذين نظما يف معرض "إكسبو ميالنو ."2015
وخالل اجلمعية العامة للمنظمة العاملية للمزارعني ،دعمت املنظمة مشاركة أعضاء املنظمة العاملية للمزارعني يف حدث
لالرتقاء مبستوى الوعي وتنمية القدرات بشأن اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي
ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين (اخلطوط التوجيهية الطوعية) .وباإلضافة إىل ذلك ،عملت
املنظمة يف شراكة مع املنظمة العاملية للمزارعني لدعم أعضائها يف تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية على املستوى
القطري ،مبا يف ذلك من خالل مشاركتهم يف حلقات العمل ذات الصلة الرامية إىل رفع الوعي.
 -75كما عملت املنظمة يف شراكة مع احللف التعاوني الدولي لتيسري تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية ،كما
يف التنظيم املشرتك حلدث رفع الوعي وتنمية القدرات لتقييم احتياجات التعاونيات الزراعية يف ما يتعلق باخلطوط
التوجيهية الطوعية ولتعزيز قدراتها على تنفيذها .وشكّل هذا احلدث ،الذي نظم خالل انعقاد املؤمتر العاملي للحلف
التعاوني الدولي واجلمعية العامة لألعضاء يف نوفمرب /تشرين الثاني  2015يف تركيا ،مناسبة مهمة للنهوض باحلوار بني
واضعي السياسات والتعاونيات الزراعية بشأن تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية.

هاء -التوجيهات املطلوبة
 -76إن االجتماع املشرتك مدعو إىل اإلحاطة علما بالتقدم احملرز يف تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بالشراكات
مع القطاع اخلاص وتقديم التعليقات حسبما يراه مناسبا.

