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، اليت وافق عليها منظمات اجملتمع املدنياسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بالشراكات مع تتيح  -1

2013يف عام  ته السادسة واألربعني بعد املائةدورجملس املنظمة يف 
منظمات اجملتمع ، إطارا لتعاون املنظمة مع 1

إقامة كيفية بشأن جموعة من األدوات اليت تهد  إىل توجيه موففي املنظمة مباالسرتاتيجية هذه ل كمَُّت. واملدني

 . شراكات فعالة لدعم األهدا  االسرتاتيجية للمنظمة

  

قد دورا حامسا يف حتقيق األمن الغذائي واحلد من الفقر. وؤدي منظمات اجملتمع املدني تبأن عرت  املنظمة وت -2

على املستويات اإلقليمية والوطنية  هاوتنفيذتطبيقها يف تصميم الربامج واملشاريع وبشكل متزايد قدراتها وخربتها بّينت 

ط مع منظمات اجملتمع املدني يف مكافحة اجلوع وسوء ابترزيادة التعاون واالبنظمة تقوم املذا السب  وهلواحمللية. 

 التغذية.

 

يف الوقت مركزي لتنفيذ االسرتاتيجية، مع احلفاف  آليات مؤسسية لضمان حياد املنظمة ونهج ال ُوضعتوقد  -3

الدول قدرات ( القدرة على توفري منتدى حمايد للمناقشة دون تغيري 1مثل: )للمنظمة، على اخلصائص األساسية ذاته 

 .يف جمال املعرفة األدلةاملنظمة املستند إىل عمل و( 2)؛ على اختاذ القرارات األعضاء

 

املسؤولة عن تنفيذ هذه االسرتاتيجية واسرتاتيجية  اجلهةشعبة الشراكات والدعوة وتنمية القدرات وتعترب  -4

من خالل تعزيز التعاون الفعال والكفء مع اجلهات الفاعلة من غري  القطاع اخلاصمع لشراكات اخلاصة بااملنظمة 

األكادميية ؤسسات املوت ومنظمات املنتجني القطاع اخلاص والتعاونيايف ذلك منظمات اجملتمع املدني والدول، مبا 

  .يةوالبحث

 

زيد من النتائج تربهن على امل، ويتوقع أن 2015حامسة خالل عام أهمية الشراكات االسرتاتيجية اكتست قد و -5

أضفت ، 2التقرير األخريصدور منذ و. 2017-2016للفرتة  دعم تنفيذ برنامج العمل وامليزانيةمع استمرارها يف واآلثار 

أدى إىل مما  3،هدا  االسرتاتيجيةلدعم األمنظمات اجملتمع املدني مع  تاتفاقا مخسة علىرمسي الطابع النظمة امل

 .15إىل منظمات اجملتمع املدني النشط مع لتعاون أشكال اعدد إمجالي رفع 

 

لجنة الربنامج والدورة ل السادسة عشرة بعد املائة لدورةبني اخالل االجتماع املشرتك رفوع لطل  املوعق  ا -6

اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة نفيذ حمدد بشأن تتقرير مرحلي يقدم ، 4للجنة املالية السادسة واخلمسني بعد املائة

متكني الشراكات االسرتاتيجية  -هذه الوثيقة من األول قسم يعرض الو. منظمات اجملتمع املدنيبالشراكات مع 

                                        
 CL 146/REPمن الوثيقة  25-24تان الفقر  1

 JM 2014.2/2الوثيقة   2

العنوان  باألهدا  االسرتاتيجية والتقدم يف تنفيذها علىصلتها ، مبا يف ذلك ظمات اجملتمع املدنيمنالشراكات مع بميكن االطالع على قائمة كاملة   3

 r/a/partnerships/org.fao.www://http التالي:

 CL 150/6الوثيقة   4

http://www.fao.org/partnerships/ar/
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، مبا يف ذلك املساءلة نيالقضايا املشرتكة بني االسرتاتيجيتما يتعلق ب احملرز يفعن التقدم معلومات  – وتنفيذها

شراكات املنظمة مع  - القسم الثانيتيح يبينما ؛ 5تعددة أصحا  املصلحةامللعمليات ابناء القدرات ودعم ووالرصد؛ 

 معلومات حمددة عن تنفيذ االسرتاتيجية. -منظمات اجملتمع املدني 

 

 هاسرتاتيجية وتنفيذالشراكات االمتكني  -أوال

 

لقضاء على اجلوع وسوء يف ا املتمثلةنظمة املمهمة ل  غري الدول يف صمن الشراكات مع اجلهات الفاعلة تكمن  -7

تكتسي على حنو متزايد أهمية حمورية بالنسبة إىل أثر الشراكات باتت  ات،من خالل تنفيذ االسرتاتيجيوالتغذية. 

 املنظمة يف جماالت عملها.

 

فعالية فإن الحتياجات والتحديات املتطورة على الصعيدين العاملي واحمللي، لملنظمة اولكي تستجي   -8

اليت الرتتيبات املؤسسية وضع تغطي عددا من اجلوان  مبا يف ذلك: غري الدول من اجلهات الفاعلة مشاركتها مع 

نطاقا على مستوى فهم أوسع وخلق  ؛قدرات موففي املنظمةتعزيز و ؛ة مع اإلطار االسرتاتيجي للمنظمةضمن املواءمت

تؤدي مشاركة باإلضافة إىل ذلك، وواملساءلة.  ةالرشيد ةكموللقيمة املضافة للشراكات االسرتاتيجية وضمان احلاملنظمة 

يسر هو ما ُيو ،اليت تقودها املنظمةالكربى ذات الصلة فعليات والالعمليات إىل تعزيز غري الدول من اجلهات الفاعلة 

 جال.وأطول أعظم أإجياد آثار دائمة 

 

ملنظمة. إىل اعلى املستوى الالمركزي يشكل أولوية بالنسبة اسق نمتبشكل السرتاتيجيات اضمان تنفيذ وال زال  -9

صحا  املصلحة الرئيسيني ألىل زيادة املشاركة الفعالة فضى إ، مما أاتالشراكني عن اإلقليميسؤولني وقد مت تعزيز دور امل

 يف تنفيذ املبادرات اإلقليمية.

 

لمنظمة، مبا اجلديدة لمكات  االتصال والشراكات اعتماد الشراكات مع نطاق ذلك، جيري توسيع ن ع فضالو -10

غينيا االستوائية وكازاخستان. وتركز هذه املكات  والكامريون و مؤخرا يف أذربيجان تافتتحاليت يف ذلك املكات  

تعزيز إضافة إىل وطنية وبني بلدان اجلنو ، تعاون مشاريع وضع نظمة من خالل املوالبلدان لتعاون بني على ااجلديدة 

 . املنظمةوالية بذات الصلة التبادالت يف املسائل يسري غري الدول لتمن الشراكات مع اجلهات الفاعلة املعنية 

 

  

                                        
القطاع اخلاص مع اخلاصة رحلي عن تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة املتقرير ال أيضا يف - متكني الشراكات االسرتاتيجية وتنفيذها - القسم األوليرد   5
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 هاوتقييم هاتنفيذ الشراكات ورصد -ألف

 

 حتقيق األمن نطاقا يفأوسع أقوى ومشاركة ضمان غري الدول وسيلة لمن الشراكات مع اجلهات الفاعلة تشكل  -11

املستويات، واملساهمة مباشرة يف حتقيق النتائج يف البلدان ضمن اإلطار االسرتاتيجي كل الغذائي والتنمية الزراعية على 

غري من الشراكات مع اجلهات الفاعلة كفالة مساهمة ل والتتبعلضمان اجلودة نظاما نظمة استحدثت املللمنظمة. وقد 

، ودعمها يف تصميما من نوعية عاليةبشكل منهجي تصميمها ، وهدا  االسرتاتيجيةاأل بلوغيف مساهمة جمدية الدول 

قر املعمل يف تعاون وثيق مع املوففني يف توتوجيهات الشراكات والدعوة وتنمية القدرات وتقدم شعبة مجيع مراحلها. 

على امتداد شراكات فعالة إقامة لضمان األهدا  االسرتاتيجية املعنية بواملكات  امليدانية وضمن فرق اإلدارة الرئيسي 

 املراحل األربع التالية:

 

غري الدول من قبل الشركاء من التعاون مع اجلهات الفاعلة ميكن بدء أشكال : بدء الشراكة - 1املرحلة  -12

باالتفاق مع احلكومة، وعلى املستوى الوطين ويتم، املكات  امليدانية.  احملتملني وموففي املنظمة يف املقر الرئيسي و/ أو

يف مجيع احلاالت، وألولويات احملددة يف إطار الربجمة القطرية. ل احتديد الشركاء االسرتاتيجيني احملتملني دعم

معايري على ضوء جمموعة من  اصارمفحصا نظمة جتري فيه امل الذي الشراكات احملتملة لتحليل تقييم املخاطرختضع 

، مبا األغذية والزراعةذات الصلة بعايري امللألمم املتحدة والتابع العاملي  االتفاقادئ مبمتاشيا مع  قصاءاألهلية واإل

 . احلوكمةتلك املتعلقة بالقضايا البيئية واالجتماعية و يراعي

 

وفرق ئيسيون ن الرون الفنيواملوففيضطلع الشراكات والدعوة وتنمية القدرات، شعبة  اتوجيهوعلى ضوء ت -13

املضافة قيمة الاملعلومات ذات الصلة لتقييم قديم تنفيذ وتالدور رئيسي يف رصد باألهدا  االسرتاتيجية ب املعنيةدارة اإل

 لمنظمة.لالشراكة اليت توفرها 

 

خالل هذه املرحلة، مجيع اخلطوات الالزمة إلضفاء الطابع تتخذ، : هاتصميم الشراكة وتنفيذ - 2املرحلة  -14

تكفل شعبة ، 2017-2014للفرتة توسطة األجل املطة اخليف تنفيذ قدما ملنظمة اومع مضي الرمسي على الشراكة. 

األهدا  ملساهمة مباشرة يف حتقيق إطار نتائج من أجل اشراكات الالشراكات والدعوة وتنمية القدرات تصميم 

بدايتها مع خاصة بالشراكة منذ خطة عمل رفيعة املستوى يتم بشكل مشرتك وضع يف هذا الصدد، و. االسرتاتيجية

خطة العمل وتعترب مباشرة. بصورة  ممثلي املنظمة والشريكوواملكات  اإلقليمية  ةالربامج االسرتاتيجي رؤساءمشاركة 

 .رصدا فعاال مشرتكعلى حنو ألنشطة املخطط هلا اضفاء الطابع الرمسي على الشراكة لضمان رصد إل اشرط

 

 املساهمة يف إطار الربجمة القطرية

 

ومتثل . 2015 /أيارمنذ مايو هاواإلبالغ عن هاطر الربجمة القطرية وتنفيذألتبسيط صياغة متجدد ظام نيوضع  -15

يسري إقامة أشكال د على ضرورة تيشدمن خالل التهذا النهج اجلديد تعاَلج يف القضايا الرئيسية اليت ى حدإالشراكات 
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مع ممثلي البلدان، تساعد املنظمة وبالتنسيق القطري. على الصعيد التعاون مع خمتلف أصحا  املصلحة فعالة من 

تساعد يف صياغة إطار الربجمة القطرية  ميكن ملساهماتهم أنالبلدان يف حتديد الشركاء احملليني الرئيسيني الذين 

 ه.وتنفيذ

 

تقييم التقارير شراكات يف عملية إعداد المن خالل ة ققدرج النتائج احمل: ستهالشراكة وتقييمارصد  -3املرحلة  -16

جيري حاليا وضع لوحة متابعة لغرض الرصد التشغيلي باإلضافة إىل ذلك، و. على مستوى املنظمة نهاية فرتة السنتنيل

 .شراكات بهد  زيادة املساءلةال هرزالذي حتالتقدم لتتبع 

 

 :التالية املعايريباعتماد يتم تقييم أداء الشراكات و -17
 
ينبغي أن : منظمات اجملتمع املدنياسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بالشراكات مع مشاركة االت املساهمة يف جم أ()

املشاركة االت من جمعلى األقل يف جمال واحد منظمات اجملتمع املدني التعاون الرمسي مع أشكال كون ت

يف وار احلو( 3؛ )تبادل املعرفة وتنمية القدراتو( 2؛ )امليدانيامج نالرب( 1املدرجة يف االسرتاتيجية: )الستة 

الدعوة و( 6) ؛يةرااملعياألنشطة و( 5؛ )يف حاالت الطوارئ لموارداالستخدام املشرتك لو( 4السياسات؛ )جمال 

 واالتصاالت.

يف النواتج  امساهمته ما باالستناد إىل استعراض: سيتم تقييم شراكة املساهمة يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة  ()

، املمثلون اإلقليميون للمنظمةفرق )مبا يف ذلك الو ةالربامج االسرتاتيجي رؤساءعلى مستوى املنظمة من قبل 

 (.واألقاليم

على  هاءوشركانظمة املدروس مهمة ميكن أن تفيد عن استخالص الشراكات تتمخض : التوسعالتكرار و قابلية ج()

املرتبطة احملتملة لفرص واملخاطر والفوائد لعند تقييم الشراكة، توىل أهمية، على وجه اخلصوص، و. السواء

يف رائدة يف مناطق صغرية واريع شمبتبدأ ديدة اجلشراكات وواقع األمر أن ال. وسيع نطاقهاوت اتكرارهبقابلية 

 .نطاقها قبل النظر يف توسيعتها لفعالي تقييم سليمبإجراء يسمح  مبا ،حمدودةمدة زمنية 

االرتقاء على إمكاناتها نظمة املزيد تغري الدول، من : عندما إقامة شراكات مع جهات فاعلة زيادة الربوز د()

ميكن و. اصلوالتوعلى إقامة الشبكات قدرات الالقضايا ذات االهتمام املشرتك، وتعزز مهور بوعي اجلمبستوى 

عداد إالعمل بشكل مشرتك على ، وأوسع وأصحا  مصلحةجمموعات  خالل الوصول إىلمن للشركاء االستفادة 

 اجلمهور العام.خبار يف صنع القرار، وإتضطلع بدور أساسي األدلة قائمة على معلومات 

 

الثالث األوىل، سيتم استيعا   راحلبعد إجناز امل، وه املرحلة: خالل هذالشراكات استدامة - 4املرحلة  -18

املتمثلة السيناريوهات املقبلة يف ما يتعلق باملستقبل يف وتوجيه القرارات أكرب لبناء قدرات مؤسسية املستخلصة الدروس 

أعيد التفاوض بشأن العديد من ، 2014يف عام و. ئهاأو إنهاإما يف تكرار الشراكة أو تعزيزها أو توسيع نطاقها 

اختاذ اخلطوات وخلصة، لدروس املستحمور تركيزها وفقا لتعديل مت مع الشركاء وأصحا  املصلحة، و الشراكات

 .نطاقهاع يالالزمة لتوس
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غري املنظمات ومشاركة أكرب للشركاء تأمني كفيلة بإجياد سبل يوىل االهتمام إىل  ،التعاوننطاق توسيع  عندو -19

التعاون القائم مع احلكومة احمللية ووكاالت القطاع على االستفادة من تعزيز القدرات احمللية إضافة إىل الشريكة، 

 وأصحا  مصلحة رئيسيني )عمليات أصحا  املصلحةأخرى  قطاعاتأن تشمل املشاركة ضرورة كما يتم معاجلة العام. 

 العاملية(. العمليات اإلقليمية/و، املتعددين ذات الصلة

 

 نطاقا متكني تنمية قدرات أوسع -باء

 

ناسبة املدوات األنشر تطوير وعلى سرتاتيجيات على مجيع املستويات الضمان التنفيذ الناجح لينطوي  -20

نظمة واحلكومات املددها حتالشراكات اليت تعاجل االحتياجات اليت إقامة ملوففني على ات اواملعرفة واملوارد لتعزيز قدر

أنشطة تنمية  بلورة، على 2015يف عام انص  تركيز اجلهود املبذولة، يف هذا الصدد، وعلى املستوى الالمركزي. 

 القدرات يف اجملاالت التالية.

 

ممثليات ربامج املنصة املتعلقة "باآلن يف مدرجة الشراكات بشأن واألدوات العملية لقد أصبحت التوجيهات  -21

الشراكات على الصعيدين يسري لتائل الضرورية وسبالتزويد ممثلي املنظمة من أجل " ات احملليةواجملتمع املنظمة

مساعدة على العمل ومواد مرجعية. وحبلول نهاية عام  تاوأدو والقطري. وتشمل املواد: أشرطة فيديو قصريةاإلقليمي 

"الشراكات مع اجلهات الفاعلة من غري خبصوص لتعلم اإللكرتوني لمنتج جديد سيضا  إىل هذه املنصة  ،2015

الذي نهج التوجيهات بشأن التكميلية علم اإللكرتوني وأدوات التاملرجعية املواد وتقدم . يع املوففنييف متناول مجالدول" 

؛ الرئيسيةاملشاركة جماالت ؛ والدولاجلهات الفاعلة من غري شراكة مع أنواع خمتلفة من جمال الاملنظمة يف تعتمده 

 الشراكة.على واملوافقة املسبق الفحص ووعمليات تقييم املخاطر 

 

ميع جباآلن  متاحتني 6جملتمع املدنيالشراكات مع القطاع اخلاص ويتا املنظمة اخلاصة بااسرتاتيجوأصبحت  -22

قاليم، ومستوى مجيع األيف  الدولاجلهات الفاعلة من غري عمل املنظمة مع بروز يف زيادة وهو ما يسهم لغات املنظمة، 

 .الوعي والدعوة بشأنه

 

 العمليات املتعددة أصحاب املصلحة -جيم

 

أهمية تنطوي على طريقة عمل  اأصحا  املصلحة باعتبارهاملتعددة عمليات برزت الالسنوات األخرية، خالل  -23

تعددة املعمليات ال األغذية والزراعة املتعلقة باملشاركة يفملنظمة  التوجيهيةطوط "اخلوجيري حاليا صياغة متزايدة. 

الذي تتبعه نهج وإحاطتهم علما بالتوجيه األعضاء وموففي املنظمة ويتمثل الغرض من ورائها يف أصحا  املصلحة". 

                                        
6  i3443a.pdf-http://www.fao.org/3/a  و i3444e.pdf-http://www.fao.org/3/a 

 

http://www.fao.org/3/a-i3443a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3444e.pdf
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ة يف املراحل األولية أو إلجراء العمليات املتعددة أصحا  املصلحة على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنياملنظمة 

دوار عندما األتوضح سالتوجيهية، وستعرض اخلطوط عمل، والطرائق التشغيلية وجراءات تقدم وصفا لإلاملتقدمة. وس

 يةملية تشاورتيسريها. ومثة عو ة فيهاشاركوامل تهافاستضواأصحا  املصلحة املتعددة عمليات قيادة ال املنظمةتتوىل 

 اليت توجد املصلحة املتعددة أصحا   اتواملشورة من األعضاء وأمانات الشراكتلتمس اإلسهامات سمستفيضة جارية، 

 .املعنينيواملكات  امليدانية، ومجيع أصحا  املصلحة ، األهدا  االسرتاتيجيةفرق اإلدارة املعنية بنظمة، واملداخل 

 

دخلت  ،ريكا الالتينية والبحر الكارييب من اجلوع: يف إطار مبادرة حترير أمملكافحة اجلوع نيأنشطة الربملاني -24

يكمن الوطنية. و اأمريكا الالتينية والبحر الكارييب وفصوهليف شراكة مع اجلبهة الربملانية ملكافحة اجلوع يف نظمة امل

أصحا   بالتعاون مع - تعزيز االلتزامات الربملانية الوطنية واإلقليمية واملتعددة األطرا يف ذلك وراء اهلد  من 

مثل منظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية والتعاونيات ومنظمات  ،املصلحة الرئيسيني اآلخرين

ضمن املنتجني، من أجل وضع األطر القانونية والسياسات العامة اليت تساهم يف اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كا ، 

من أجل االستفادة من ما بني بلدان اجلنو   وضع برنامج للتعاون يفحاليا  وجيرياملستدامة. التنمية إطار أهدا  

 ناجحة لدعم إنشاء جبهات برملانية لألمن الغذائي والتغذية يف آسيا وأفريقيا.الجتربة أمريكا الالتينية 

 

 منظمات اجملتمع املدنيشراكات املنظمة مع 
 

 نهج املنظمة للعمل يف شراكة مع منظمات اجملتمع املدني -ألف

 

يف مكافحة اجلوع نظرا إىل خربتها الفنية وقربها  تقر املنظمة بأن منظمات اجملتمع املدني تؤدي دورا حامسا -25

من اجلوعى والفقراء ووجودها املتزايد يف امليدان. وتلتمس املنظمة معرفتها وقدراتها بشأن جمموعة متنوعة من القضايا 

 ذات الصلة باألمن الغذائي.

 

ات القائمة على األعضاء احلركات االجتماعية واملنظم -وقد برهن اجملتمع املدني جبميع أشكاله املختلفة  -26

على قدرته على التعبئة وتنظيم احلمالت وإطالق  –واملنظمات غري احلكومية واجلمعيات الرمسية وغري الرمسية 

املبادرات اليت تسعى إىل ضمان احرتام حقوق اإلنسان وحياة كرمية دون فقر وجوع. وتتمتع منظمات اجملتمع املدني 

دد وأهمية على املستوى العاملي. وغالبا ما يتزامن عملها وشواغلها مع عمل املنظمة مبعرفة فنية وشعبية ذات سياق حم

 وواليتها.

 

وتعمل املنظمة من أجل حتسني جودة وأثر عالقاتها مع منظمات اجملتمع املدني على املستويات العاملية  -27

حتتاجها للتعاون بصورة ناجحة مع  واإلقليمية والوطنية، وتزود املكات  امليدانية بالتوجيهات واإلرشادات اليت قد

 منظمات اجملتمع املدني.
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ويركز التعاون مع منظمات اجملتمع املدني بشكل أساسي على املواضيع وجماالت العمل التالية: حتسني  -28

الفعالية والتواصل يف تنفيذ مبادرات وبرامج ومشاريع حملية مستدامة وشاملة؛ وتبادل املعار  وتنمية القدرات بشأن 

ضايا الرئيسية ذات الصلة بانعدام األمن الغذائي؛ وتيسري النقاشات املتعددة أصحا  املصلحة اليت تؤدي إىل زيادة الق

امللكية واملساءلة واالستدامة يف ما يتعلق باعتماد السياسات وتنفيذها؛ واالستخدام املشرتك للموارد يف حاالت الطوارئ؛ 

  مكافحة الفقر وانعدام األمن الغذائي.واالرتقاء مبستوى الوعي بصورة مشرتكة يف

 

( النتائج املستندة إىل العمليات اليت 1وتتعاون املنظمة مع منظمات اجملتمع املدني باعتماد نهجني اثنني: ) -29

تركز على مشاركة جمموعة واسعة من منظمات اجملتمع املدني املعنية وإدراجها، مبا يضمن متثيال متوازنا يف ما خيص 

غرافية، وأنواع املنظمات وخمتلف الدوائر اليت تتألف منها، من أجل إثراء املناقشات والنقاشات يف جمال األقاليم اجل

( والنتائج القائمة على املخرجات: بشأن العمل الفين على املستوى امليداني الذي تعمل فيه املنظمة 2السياسات؛ )

شرتكة، وحتسني حياة الفقراء من خالل اجلمع بني والدول األعضاء واملنظمات الشريكة من أجل حتقيق خمرجات م

 اخلربة الفنية للمنظمة ودراية منظمات اجملتمع املدني ومعرفتها احمللية.

 

ومنذ صدور التقرير األخري، أضفت املنظمة الطابع الرمسي على مخسة اتفاقات مع منظمات اجملتمع املدني  -30

. 15ي عدد أشكال التعاون النشط مع منظمات اجملتمع املدني إىل دعما لألهدا  االسرتاتيجية، مما أدى إىل رفع إمجال

، وواحد منها يف اهلد  1ومن أصل االتفاقات اخلمسة املربمة، يسهم اثنان منها بشكل مباشر يف اهلد  االسرتاتيجي 

 ، واثنان منها شامالن.3، وواحد منها يف اهلد  االسرتاتيجي 2االسرتاتيجي 

 

الرامية دعم جهود املنظمة من منظمات خمتلفة مّكنت زيادة التعاون بني املنظمة ومنظمات اجملتمع املدني إن  -31

أجرت املنظمة هذه وتنظيمها، التعاون أشكال تعزيز وسعيا إىل . دعما جمديا حلد من الفقر واجلوع وسوء التغذيةإىل ا

املكات  وموففي املنظمة يف املقر الرئيسي و ةالرئيسيالشريكة العديد من االجتماعات الفنية بني منظمات اجملتمع املدني 

ضع خطط عمل مشرتكة لدعم تنفيذ حتديد أوجه التآزر واألولويات املشرتكة لوإىل هذه املناقشات دت . وأامليدانية

دري  التباإلقليمية ُزودت املكات  األهدا  االسرتاتيجية واملبادرات اإلقليمية واملشاريع والربامج احمللية. كما 

مع منظمات العمل الصلة لضمان التنفيذ املالئم لالسرتاتيجية، مبا يف ذلك تطبيق معايري حمددة عند والتوجيهات ذات 

 .ياجملتمع املدن

 

 حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمةاملساهمة يف  -باء
 

 : املساهمة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية1 اهلد  االسرتاتيجي

 

صل   ، يفذات الصلةآلثار لجراءات املتخذة إلحتقيق اإحدى الركائز لضمان باعتبارها  ،الشراكاتتكمن  -32

منظمات الشراكات والتعاون مع ، تتيح 1 اهلد  االسرتاتيجيعند املساهمة يف حتقيق و. 1 اهلد  االسرتاتيجي

وشبكاتها  منظمات اجملتمع املدنييف ما بني  التوعية والدعوةأنشطة اجملاالت التالية: )أ( تعاجل آليات  اجملتمع املدني
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خلطوط التوجيهية وااحلق يف غذاء كا   ، مثلباألمن الغذائي والتغذيةالواسعة بشأن القضايا الرئيسية ذات الصلة 

 ؛ احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين الطوعية بشأن

عمليات املنظمة خمتلف بني منظمات اجملتمع املدني للمشاركة يف يف ما زيادة تبادل املعرفة وتنمية القدرات ) ( و

القطاعات عرب ومشوال  واتساقا ةاسرتاتيجيثر أكآليات تنسيق ، مبا يعزز اإلقليمي واحملليني على املستوي هاوبراجم

املناقشات والنقاشات املتعددة أصحا  املصلحة ذات يسري تو( جلتحقيق األمن الغذائي والتغذية؛ )أصحا  املصلحة و

الشاملة واملعايري الدولية مدونات السلوك والسياسات وخطط االستثمار والربامج والتشريعات العمل بشأن أطر الصلة ب

 .لتحقيق األمن الغذائي والتغذيةلقطاعات اتلف خمل

 

 1اهلد  االسرتاتيجي اليت تسهم يف حتقيق  منظمات اجملتمع املدنيالشراكات الرئيسية مع والتعاون أوجه 

 

خلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق ا -33

مبادئ ومعايري تنص هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية على : (اخلطوط التوجيهية الطوعية) الوطيناألمن الغذائي 

عند  هماستخدالقطاع اخلاص واحلكومات ومنظمات اجملتمع املدني ميكن لإطارا تيح سؤولة وامللممارسات لمقبولة دوليا 

تعلق تأساسية تساؤالت ت حمددة السياق على صحا  املصلحة إجاباألوضع السياسات والربامج اخلاصة بها. كما تقدم 

خمتلف يف وونقل حقوق احليازة، وإدارة احليازة، مبا يف ذلك تسوية النزاعات. ، توزيعهابو احليازةقوق حبباالعرتا  

للرتويج هلذه اخلطوط نظمة كمنتدى حمايد امل، تعمل بلدانعرب القارات والاخلطوط التوجيهية الطوعية سياقات تنفيذ 

 الضعيفةتركيز على الفئات وجود على مجيع الناس يف مجيع البلدان، رغم نفع أداة تعود بالالتوجيهية باعتبارها 

 واملهمشة.
 
وقابلة  بني اجلنسنيمساواة لل ةراعيوضع عمليات قائمة على املشاركة ومتشجع اخلطوط التوجيهية الطوعية  أ()

أصحا  املصلحة على املستويات متعددة نتديات املمستدامة، مبا يف ذلك وكلفة فعالة من حيث التللتطبيق و

تشارك املنظمة يف جمموعة من األنشطة على املستوى  ،هذا الغرض. ولبلوغ احمللية والوطنية واإلقليمية

طائفة ، للوصول إىل املتعددينصحا  املصلحة ألحلقات العمل الوطنية سلسلة من إجراء القطري، مبا يف ذلك 

القطاع اخلاص واألوساط األكادميية  ون وممثلون احلكوميوواسعة من أصحا  املصلحة، مبا يف ذلك املسؤول

لخطوط نطاقا لفهم أوسع على أنها أساسية خللق ومنظمات اجملتمع املدني. وينظر إىل هذه التدخالت 

مساهمات يف  ونقدماملعنيني ين أصحا  املصلحة وتضمن املنظمة أ. لصون التنفيذ ورصدهالتوجيهية الطوعية و

على املستوى  املتعددينأصحا  املصلحة منتديات إلنشاء املناسبة هيئة الظرو  غية تاحلوارات الوطنية، ب

بلدا )مجهورية أفريقيا  15 يفحلقات عمل وطنية نظمت  ،2015و 2014خالل عامي و. هاأو تعزيز القطري

النيجر، ونيبال، وميامنار، ومنغوليا، ومالوي، ومدغشقر، ويا، ليربو، غابونوالكونغو، والوسطى، 

 وأوغندا(. ،وجنو  أفريقيا ،سرياليونوالسنغال، وباكستان، و

دليل إعداد يف لجنة التخطيط الدولية للسيادة الغذائية جمموعة العمل املعنية باألراضي التابعة لنظمة وتدعم امل  ()

بشأن هد  إىل توفري نهج عملي ي اوتعليمي اتربويدليال باعتباره خلطوط التوجيهية الطوعية الغرض الشعو  
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ة فاعلهات البني منظمات اجملتمع املدني وخمتلف اجليف ما تعزيز الفهم إىل وخلطوط التوجيهية الطوعية ا

 تنفيذها.املشاركة يف 

املنظمة أنشطة تنمية القدرات اليت تستهد  منظمات اجملتمع املدني )أي دعم على املستوى القطري، تو ج()

املعتمدة واجملتمعات احمللية  ،األمساك ووصياد ،واجملتمعات الرعوية ،صغار املزارعنيوالشعو  األصلية، 

نة وجلشبكة املعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء بالتعاون مع و(. ضمن جهات أخرى، غاباتالعلى 

 اخلطوط التوجيهية الطوعية زيادة فهم من أجل إطار وحدات مت وضع التخطيط الدولية للسيادة الغذائية، 

املنهجيات احلالية املستخدمة بعني االعتبار خذ األبني منظمات اجملتمع املدني واملنظمات الشعبية، مع يف ما 

 متاملذكور أعاله. والطوعية ط التوجيهية دليل الشعو  من أجل اخلطومثل  ،من قبل منظمات اجملتمع املدني

وجنو   ،السنغالوالنيجر، ونيبال، وميامنار، ومالوي، وهي غواتيماال، و ،هذا اإلطار يف سبعة بلداناختبار 

 يصل ما مت توعية وشخص ليصبحوا مدربني،  100و 60تدري  ما بني جرى يف كل بلد، وأفريقيا. 

االجتماعات والربامج تنظيم اخلطوط التوجيهية الطوعية من خالل بلد بشأن كل يف شخص  2 500إىل 

 اإلخبارية.رسائل الفيديو والأشرطة اإلذاعية و

اخلطوط التوجيهية الطوعية والتنفيذ املشرتك للخطوط التوجيهية مت التشديد على ضرورة يف جنو  أفريقيا، و )د(

بالنظر إىل طابعهما  ،من الغذائي والقضاء على الفقرلضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجم يف سياق األ

 القوي. يتكاملال

 بشـأن اخلطـوط التوجيهيـة الطوعيـة     الـوعي وبنـاء القـدرات    حمـددة لرفـع   أنشـطة   تذلك، نفـذ وعالوة على  (ـ)ه

بالتعـاون مـع   املعنـيني اآلخـرين    نيوالـوطني  نياإلقليمـي أصحا  املصـلحة  بني منظمات اجملتمع املدني ويف ما 

ــاليال ــركاء التـ ــت ُن( 1: )نيشـ ــاظمـ ــل  حلقتـ ــع عمـ ــاون مـ ــريفيني  بالتعـ ــزارعني الـ ــة للمـ ــة الدوليـ  احلركـ

"VIA CAMPESINA للـدورة  الـدعم  ُقـدم  و( 2منظمات اجملتمع املدني من أوروبا ووسط آسـيا؛ ) " يف ما بني

شبكة حقـوق األرض  من قبل  تونساخلامسة ملنتدى األرض إلقليم الشرق األوسط ومشال أفريقيا اليت نظمت يف 

 لرفـع الـوعي بالتعـاون مـع وكالـة     حلقات عمل وأنشطة  تنظمو( 3)؛ لتحالف الدولي للموئلالتابعة ل والسكن

Welthungerhilfe ( 4يف سرياليون؛ )املنظمـة الدوليـة للرؤيـة     أنغـوال مـع   يفبنـاء القـدرات   لأنشطة أجريت و

 .العاملية

 

تحقيق األمن لحقوق اإلنسان على  امستند انهجإن : ئي الوطينحلق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذاا -34

والتزامات الدول وأدوار  متصلة يف ما بينها،للتجزئة ووغري قابلة  ةومرتابط ةعامليعلى حقوق إنسان يشدد الغذائي 

هذا النهج، تدعم املنظمة البلدان والشركاء اآلخرين يف تعزيز احلق يف غذاء كا  إطار يف و. نياملعنيأصحا  املصلحة 

 لوطين واإلقليمي.ني اأصحا  املصلحة على املستوياحلوكمة متعددة يف أطر وإدراجه 
 
كومات احلالناطقة بالربتغالية وإىل مجاعة البلدان : تقدم املنظمة الدعم الفين ةمجاعة البلدان الناطقة بالربتغالي أ()

اليت والشركاء غري احلكوميني يف تنفيذ االسرتاتيجية اإلقليمية لألمن الغذائي والتغذية  اخلاصة بها ربملاناتالو

تعزيز أطر من خالل يتم ذلك و مابوتو. يف 2012 عام يفالناطقة بالربتغالية بلدان قمة جمموعة الوافقت عليها 
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على الصعيد احلق يف غذاء كا  و األمن الغذائي والتغذية أصحا  املصلحة لتحقيقمتعددة الوطنية وكمة احل

 .الوطين

متعددة آلية وهو  – ألمن الغذائي والتغذيةلاجمللس الوطين نشاء إلكابو فريدي إىل قدمت املنظمة الدعم   ()

األخرى يف مكافحة املعنية منظمات اجملتمع املدني واجلهات الفاعلة احمللية تنطوي على أصحا  املصلحة 

بشأن العمل وندوات بناء القدرات وأدت حلقات . لحق يف غذاء كا لنهج باعتماد انعدام األمن الغذائي، 

منظمات و ينياحلكوم ممثلنيللنظمت مبشاركة واسعة األمن الغذائي والتغذية اليت  ةكمووححلق يف غذاء كا  ا

قانون عداد جلنة فنية إلأنشئت اجمللس. ونتيجة لذلك،  احلوار واملداوالت داخلإىل تعزيز اجملتمع املدني 

 .ألمن الغذائي والتغذيةيتعلق با وطين

: يف إطار برامج التعاون نيبني أصحا  املصلحة الوطنييف ما حلق يف غذاء كا  يف جمال اتعزيز القدرات  ج()

ظمت املنظمة حلقات عمل لبناء مبيق ونيبال وسرياليون وتوغو، ناالقائمة مع بوليفيا والسلفادور ومالوي وموز

الوطنيني الذين أصحا  املصلحة والقدرات جملموعة واسعة من منظمات اجملتمع املدني والشبكات احمللية 

التوجيهية اخلطوط لوعي برفع اهد  وذلك ب، واألمن الغذائي والتغذيةحلق يف غذاء كا  اقضايا يتعاملون مع 

 .لحق يف غذاء كا لالطوعية 

مؤسسة كاريتاس ) للمنظمات الكاثوليكية لألعمال اخلريية واالجتماعية ياالحتاد الدولالتعاون مع  من خاللو )د(

يف زيادة أسهمت الوطنية،  هاكاريتاس وفروعمؤسسة موففي لصاحل بناء القدرات لأنشطة أجريت ، (الدولية

 القطري.لى املستوى فنية بها عملعرفة الاوكا  لحق يف غذاء اخلطوط التوجيهية لنشر 

 

اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجم يف سياق األمن الغذائي  -35

احلكومات واملنظمات اإلقليمية لت التوجيهية من خالل عملية تشاورية مشهذه اخلطوط : وضعت والقضاء على الفقر

ضمن مبا يتعزيز التعاون مع منظمات اجملتمع املدني يف نظمة املستمر واألوساط األكادميية ومنظمات اجملتمع املدني. وت

التوجيهية على طوط اخلهذه مشاركة مناسبة لصغار الصيادين والعاملني يف جمال األمساك وجمتمعاتهم احمللية يف تنفيذ 

 املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية.
 
اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط و الصندوق العاملي للطبيعةشراكة مع يف نظمة تعمل امل أ()

التوجيهية يف منطقة البحر األبيض املتوسط، مبا يف ذلك من خالل هذه اخلطوط لدعم تنفيذ والبحر األسود 

يف منطقة البحر األبيض املستدامة صايد األمساك الصغرية احلجم مل"بناء مستقبل بشأن تنظيم املؤمتر اإلقليمي 

 على املؤمتر وسريكز. اجلزائر يف 2016 /آذارمارس 10-7خالل الفرتة  سيعقد الذي ،"األسود والبحراملتوسط 

يف املستدامة األمساك الصغرية احلجم مصايد لتنمية يات االجتماعية واالقتصادية والبيئية الرئيسية التحد

 .األسود والبحرمنطقة البحر األبيض املتوسط 

املنتدى العاملي للصيادين والعاملني يف صيد األمساك و مصايد األمساك للعاملني يف ياملنتدى العاملوبالتعاون مع   ()

بهذه اخلطوط التوجيهية الوعي رفع عمل لمت حلقتا ظ، ُنمصايد األمساك لدعم العاملني يف يالتجمع الدولو
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احثني واملنظمات إشراك احلكومات ومنظمات اجملتمع املدني والببعلى املستويات الالمركزية، ها ودعم تنفيذ

 وشرق أفريقيا، ،يف إندونيسيا 2015 /آ أغسطس 27-24)جنو  شرق آسيا،  املعنيةاإلقليمية 

البنغال، خلليج النظام اإليكولوجي البحري الكبري مشروع بدعم من وإثيوبيا(. يف  2015 /أيلولسبتمرب 15-18

بشأن  نيوطنيمتعددين صحا  مصلحة ألات أيضا مشاورالتجمع الدولي لدعم العاملني يف مصايد األمساك  نظم

 التوجيهية يف ميامنار واهلند.هذه اخلطوط تنفيذ 

 

 من الزراعة : زيادة وحتسني توفري السلع واخلدمات 2 اهلد  االسرتاتيجي

 يد األمساك بطريقة مستدامةوالغابات ومصا

 

آليات منظمات اجملتمع املدني الشراكات والتعاون مع توفر ، 2عند املساهمة يف حتقيق اهلد  االسرتاتيجي و -36

جتربة اجملتمع ستفادة من امليدانية من خالل اال هاوبراجمملنظمة ازيادة فعالية مشاريع لتالية: )أ( ااالت اجملعاجل ت

املستدامة رة إلداا يف جمالنهج شامل عتماد ضمان ا؛ ) ( والزراعة املستدامةحتقيق املدني يف التخفيف من وطأة الفقر و

ناقشة حمور املشاملة تضع مصاحل أصحا  احليازات الصغرية يف حوكمة  اتلموارد الطبيعية، من خالل تيسري عمليل

توفري جتربة مستندة إىل األدلة لتحسني عمليات اختاذ و( ج) يف الوقت ذاته؛ واملقايضاتتضار  املصاحل مع معاجلة 

؛ )د( واملساهمة يف إعداد أفضل املمارسات ويف ذات الصلة بتخطيط وإدارة القطاعات الزراعية واملوارد الطبيعية اتالقرار

نظور النهوض مبو؛ )هـ( نشر أدوات تنمية القدرات واملعار  املؤسسية ذات الصلة بإدارة املوارد الطبيعية املستدامة

 .يف امليدانية العمل نهج على املستوى القطري، وزيادة فعالوضع موحد و

 

 2اهلد  االسرتاتيجي اليت تسهم يف حتقيق منظمات اجملتمع املدني الشراكات الرئيسية مع والتعاون أوجه 

 

الغذائي والتغذية: متاشيا مـع التوجـه حنـو نظـم أغذيـة أكثـر اسـتدامة،         الزراعة اإليكولوجية من أجل األمن -37

شهدت املمارسات والبحوث والسياسات املتعلقة بالزراعة اإليكولوجية منو هائال خالل العقد األخـري. ويف هـذا السـياق،    

 تغذيـــة استضـــافت املنظمـــة نـــدوة علميـــة دوليـــة معنيـــة بالزراعـــة اإليكولوجيـــة مـــن أجـــل األمـــن الغـــذائي وال  

، مسحت، ضمن مجلة أمور، ملنظمات اجملتمع املـدني بتـوفري املعرفـة املسـتندة إىل     2014سبتمرب/أيلول  19و 18يومي 

 األدلة والدروس املستخلصة بشأن تنفيذ ممارسات الزراعة اإليكولوجية وتقديم مساهمات نوعية يف املناقشات الدائرة.
 
الزراعة بشأن لتعزيز احلوار  2015متابعة للندوة الدولية، تنظم ثالثة اجتماعات إقليمية يف عام يف إطار و أ()

، مع والوطين اإلقليميني الرتكيز على املستويينص  . واخلاصة بها فرصفوائد والتحديات والوالاإليكولوجية 

مناسبة ضمان مشاركة لقدم املزيد من الدعم قد وولويات والعمليات واملبادرات اجلارية ذات الصلة. مراعاة األ

 نظمات اجملتمع املدني يف املناقشات اإلقليمية.مل

شراكة لتوثيق ونشر املعرفة واخلربات وأفضل املمارسات يف لريفيني احلركة الدولية للمزارعني اونظمة تعمل امل  ()

لحركة الدولية التابعة لاإليكولوجية اخلاصة بالزراعة ة يالزراعة اإليكولوجية من املدارس الزراعبشأن 
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ق يف تطبمن سياقات وبلدان خمتلفة، لت االاحلأدوات مجع دراسات وستتوىل جمموعات . للمزارعني الريفيني

األغذية ومنتجي يني تعزيز قدرات املزارعني األسرلأحناء العامل، وخمتلف يف املدارس الزراعية امليدانية 

بروز . وتشمل األهدا  املشرتكة األخرى زيادة آمنة غذائياعيش أكثر استدامة و لللمساهمة يف تأمني سب

القدرة البذور لتعزيز املتعلقة بصون مارسات معار  املزارعني املتعلقة باإلنتاج الزراعي املستدام ومجع أفضل امل

 الصمود.على 

 

مع ممثلي احلركات  2015 /متوز: عقدت املنظمة اجتماعني غري رمسيني يف يوليويامناخالزراعة الذكية  -38

ذكية الزراعة الماهية حتسني فهم إىل ذه االجتماعات أدت هاالجتماعية واملنظمات غري احلكومية الدولية على التوالي. و

األطر والعمليات مراعاة مع وتنفيذه جدول أعمال الزراعة الذكية مناخيا حتديد لضمان اليت ستوضع ليات واآل مناخيا

 القائمة.

 

نظمات اجملتمع املدني الفعالة ملشاركة املدعم  2اهلد  االسرتاتيجي ضمن وتشمل العمليات األخرى اجلارية  -39

لمعاهدة الدولية واجلهاز الرئاسي ل ؛ربان، جنو  أفريقياود، 2015 /أيلولسبتمرب 11-7، يف املؤمتر العاملي للغابات

للندوة  عمال التحضريية واأل ؛، روما2015/تشرين األول أكتوبر  9-3بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، 

 روما. ،2016/شباط فرباير 17-15التكنولوجيا احليوية،  بشأنالدولية 

 

 احلد من الفقر يف الريف: 3 اهلد  االسرتاتيجي

 

زراعة الكفا  أو من املزارعني األسريني أو من العمال الزراعيني  إن العديد من الفقراء يف الريف هم من منتجي -40

الذين ال ميلكون أرضا. وهم يشملون الصيادين، والرعاة، والشعو  اليت تعتمد على الغابات وتتمتع بإمكانيات حمدودة 

اعية والتعاونيات للوصول إىل وسائل اإلنتاج، مما جيعل العمل يف شراكة مع املزارعني األسريني واحلركات االجتم

: )أ( حتسني تصميم برامج احلماية االجتماعية اليت حتد بشكل 3ومنظمات املنتجني يف حمور اهلد  االسرتاتيجي 

فعال من انعدام األمن الغذائي يف ما بني سكان الريف؛ ) ( وتيسري املشاركة املباشرة للمنظمات القريبة من جمموعات  

األمن الغذائي وصغار منتجي األغذية يف احلوارات الرئيسية املتعلقة باألغذية والزراعة  السكان الذين يعانون من انعدام

اليت تقودها املنظمة؛ )ج( وتعزيز قدرات الفقراء يف الريف واألشد ضعفا على االستثمار يف مستقبلهم والنهوض باستخدام 

ضل املمارسات وأدوات تنمية القدرات ونشرها من مستدام للموارد؛ )د( وتوفري اخلربات القائمة على األدلة إلعداد أف

أجل خلق أوجه التآزر بني تدابري احلماية االجتماعية وبرامج التنمية الريفية وتعظيمها؛ )هـ( والنهوض بالدعوة إىل 

احلد من الفقر يف الريف من خالل متكني سكان الريف من الوصول إىل األسواق واخلدمات واملوارد واملعلومات 

 صاالت.واالت
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 3أوجه التعاون والشراكات الرئيسية مع منظمات اجملتمع املدني اليت تسهم يف حتقيق اهلد  االسرتاتيجي 

 

تعمل املنظمة مع احلركة الدولية للمزارعني الريفيني بشأن املبادرات اليت تتعلق بالدعوة واالتصاالت من أجل  -41

 الريف، كمتابعة للسنة الدولية للزراعة إحداث تغيري اجتماعي مع الرتكيز بشكل خاص على الشبا  يف 

 .2014ة ياألسر

 

" من أجل تعزيز املنظمات واملؤسسات الريفية وتسهيل متكني الفقراء يف We Effectوتعمل املنظمة مع منظمة " -42

املستهدفة يف صياغة السياسات املالئمة وتنفيذها. وإن ذلك سيسمح الريف من خالل دعم املؤسسات العامة يف البلدان 

ملنظمات صغار املنتجني احلرجيني والزارعني بالوصول إىل األراضي واألسواق وحتسني سبل عيش أعضائها. ويشمل 

، وفييت نام، التعاون مثانية بلدان ملدة ثالث سنوات: بوليفيا، وغواتيماال، وكينيا، ومالوي، وميامنار، ونيكاراغوا

 وزامبيا.

 

ية لإلذاعيني يف اجملتمعات احمللية من أجل الدعوة إىل وسائط كما تعمل املنظمة يف شراكة مع الرابطة العامل -43

إعالم جمتمعية باعتبارها وسائل لتحقيق التغيري االجتماعي والتنمية يف املناطق الريفية، ال سيما يف ما بني املزارعني 

اجملتمعية لتحقيق التنمية  األسريني. وتشمل األنشطة الرئيسية: )أ( التنظيم املشرتك ملنتدى االتصاالت ووسائط اإلعالم

الريفية املستدامة مبناسبة انعقاد اجلمعية العاملية احلادية عشرة للرابطة العاملية لإلذاعيني يف اجملتمعات احمللية يف 

اجملتمعية والزراعة األسرية، مبا يف  اإلعالم(؛ ) ( وبناء القدرات والتدري  على وسائط 2015غانا )أغسطس/آ  

( وحلقة عمل إقليمية يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 2015لقة عمل وطنية يف تونس )مارس/آذار ذلك تنظيم ح

 (.2015)أبريل/نيسان 

 

ويعترب املنتدى الريفي العاملي واملنظمة العاملية للمزارعني من املساهمني الرئيسيني يف برنامج املعار  بشأن  -44

ني القائمة على األدلة يف حتقيق األمن الغذائي والقضاء على يالزراعة األسرية، من خالل تقديم إسهامات املزارعني األسر

للحصول على املعلومات والبيانات  "مصدرا جامعا"العامل. ويهد  الربنامج الرقمي إىل أن يصبح  الفقر يف خمتلف أحناء

والتشريعات )مبا يف ذلك الربامج العامة والتشريعات الوطنية واإلقليمية، وأحدث اإلحصاءات، ودراسات احلالة، 

 ذية يف العامل.يف املائة من األغ 80والبحوث األكادميية( بشأن القطاع الذي ينتج قرابة 

 

 متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشواًل وكفاءة: 4رتاتيجي اهلد  االس

 

من خالل الشراكة مع منظمات اجملتمع املدني، تولي املنظمة األولوية ملسألة الشمولية من خالل ربط صغار  -45

املنتجني )مبن فيهم املزارعون، والعاملون يف الغابات، والصيادون، والعاملون يف صيد األمساك( بالشركات وسالسل 

 ة يف تغيري األسواق العاملية واإلقليمية والوطنية على حنو سريع.اإلمداد لكي يشاركوا مشاركة فعالة ومستدام

 



15 JM 2015.2/3 

 

 

، توفر الشراكات وأوجه التعاون مع منظمات اجملتمع املدني 4ولدى املساهمة يف حتقيق اهلد  االسرتاتيجي  -46

لشاملة آليات تعمل من أجل حتقيق األهدا  التالية: )أ( أنشطة الدعوة والتوعية املشرتكة لتعزيز مناذج األعمال ا

والكفوءة دعما لنظم زراعية وغذائية أكثر مشوال وفعالية؛ ) ( وتوفري اخلربة القائمة على األدلة للنهوض باملبادئ 

 الفعالة لالستثمارات املسؤولة؛ )ج( وحتديد أوجه التآزر والفرص ملعاجلة حتديات الفاقد واملهدر من األغذية.

 

 4 اليت تسهم يف حتقيق اهلد  االسرتاتيجيمنظمات اجملتمع املدني أوجه التعاون والشراكات الرئيسية مع 

 

الصلي  األمحر واهلالل األمحر للمساعدة يف حتسني األمن تتعاون املنظمة مع االحتاد الدولي جلمعيات  -47

الغذائي من خالل تعزيز التنسيق على املستوى القطري. ويف عدة بلدان، أقام موففو مبادرة توفري األغذية التابعة 

األخرى  للمنظمة عالقات بني اجلمعيات الوطنية للصلي  األمحر واهلالل األمحر وبنوك األغذية احمللية أو املنظمات

العاملة يف جمال الفاقد واملهدر من األغذية. وقد عملت عدة مجعيات وطنية للصلي  األمحر واهلالل األمحر يف شراكة  

 خالل املوسم الزراعي الرئيسي. الضعيفةمع املنظمة من أجل توزيع البذور واألدوات بني األسر 

 

تأنية )سلوفود( من خالل إعداد أنشطة مشرتكة للتوعية وتعزز التعاون بني املنظمة واحلركة الدولية للوجبات امل -48

طة باملنشأ وسالسل القيمة بتوتبادل املعرفة وبناء القدرات يف املواضيع املتعلقة بالنهوض باملنتجات التقليدية واملر

 اخلضراء باعتبارها وسيلة لزيادة وصول املزارعني األسريني إىل األسواق املرحبة.

 

 ُسبل العيش على الصمود أمام التهديدات واألزماتزيادة قدرة : 5اهلد  االسرتاتيجي 

 

، يركز عمل املنظمة على تعزيز قدرة نظم سبل العيش على الصمود، ومن ثم 5تيجي لتحقيق اهلد  االسرتا -49

ضرورة احلد من املخاطر وتعزيز التأه ، يف تآزر مع اجلهود املبذولة املتعلقة بالتنمية واالستثمار. وتتمتع املنظمات غري 

ملالي واملعدات واألصول وخربة يف جمال احلكومية واملؤسسات الدولية والوطنية برصيد هائل من رأس املال البشري وا

 تنمية القدرات.

 

مع منظمات اجملتمع املدني آليات تعمل من أجل حتقيق األهدا  التالية: وتوفر الشراكات وأوجه التعاون  -50

)أ( العمل بصورة مشرتكة على تعبئة املوارد البشرية واملادية واملالية الواسعة املتاحة واستخدامها، وزيادة حجم الدعم 

ني املساءلة أمام السكان الفين للمنظمة وتركيزه؛ ) ( وتعزيز قدرات التنسيق جلميع أصحا  املصلحة من أجل حتس

املتضررين؛ )ج( وتنمية القدرات لعرض املخاطر ومعاجلتها واحلد من مواطن الضعف؛ )د( والوصول إىل املنظمات على 

املستوى الشعيب، مبا يف ذلك املنتديات والشبكات االجتماعية الرمسية وغري الرمسية الكبرية، يف تنفيذ الربامج 

اء القدرة على الصمود؛ )هـ( ونشر املعرفة واملعلومات املنتظمة، مبا يف ذلك بشأن التأه  واملشاريع اهلادفة إىل بن

 ملواجهة الكوارث من خالل نظم اإلنذار واإلشعار يف وقت مبكر.
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 5 أوجه التعاون والشراكات الرئيسية مع منظمات اجملتمع املدني اليت تسهم يف حتقيق اهلد  االسرتاتيجي

 

زيادة قدرة سبل العيش على  شريكا مهما للمنظمة يف امليدان، وهي تهد  إىل Welthungerhilfeتعترب وكالة  -51

الصمود أمام التهديدات واألزمات. وتنفذ مشاريع مشرتكة على النحو التالي: )أ( توزيع املواد الغذائية والبذور وغريها 

(؛ ) ( وحتسني األمن الغذائي ة)السودان، وجنو  السودان، وسوري ضعيفةأسرة  12 000من املدخالت على 

هكتارا، والنهوض مبمارسات الزراعة احلرجية يف ما بني مخس  250 تشجريبة وإعادة والتغذية من خالل صون الرت

تعاونيات )هاييت(؛ وزيادة إنتاج املواد الغذائية األساسية وإمكانية احلصول على األغذية على امتداد السنة بالنسبة إىل 

مدغشقر(؛ وتوفري خدمات اإلرشاد الريفي أسرة وإعادة تأهيل البنية التحتية لألسواق والطرق الريفية ) 14.000

 مبابوي(.أسرة، وحتسني إدارة املزارع يف فل فرو  تغري املناخ )ز 50 000والدورات التدريبية بالنسبة إىل 

 

وتعمل املنظمة يف شراكة مع االحتاد الدولي جلمعيات الصلي  األمحر واهلالل األمحر نظرا إىل ما يتمتع به  -52

مليون متطوع يف خمتلف أحناء  17من خربة قوية يف إدارة املخاطر والقدرة على الصمود وشبكة واسعة جدا من أكثر من 

شرتكة تعزيز الدعوة إىل بناء القدرة على الصمود، ليس يف أوقات العامل يعملون على املستوى الشعيب. وتشمل األنشطة امل

االستجابة حلاالت الطوارئ فحس  ولكن أيضا لتنفيذ تدابري الوقاية والتخفيف من اآلثار اليت تعاجل األسبا  اجلذرية 

رصة للتصدي بفعالية . ويؤدي هذا التعاون إىل زيادة الفضعفاللمخاطر والكوارث اليت تواجهها اجملتمعات األكثر 

للمخاطر واألزمات اليت تؤثر يف املزارعني والصيادين والرعاة واجملتمعات اليت تعتمد على األشجار يف خمتلف أحناء 

متطوع من االحتاد الدولي جلمعيات الصلي  األمحر واهلالل  3 000العامل. وباإلضافة إىل ذلك، مت تدري  حوالي 

لتعلم اإللكرتوني من إعداد املنظمة عرب شبكات االحتاد الدولي جلمعيات الصلي  األمحر من خالل نشر ست دورات ل

 األمحر واهلالل األمحر، وحتسني مهارات املوففني واملتطوعني يف شتى أحناء العامل.

 

أتاح إطارا لتعزيز القدرة ، وهو ما 2015ومت توسيع نطاق التعاون مع املنظمة الدولية للرؤية العاملية يف عام  -53

على الصمود والنهوض بها، وال سيما يف ما يتعلق بسبل العيش واحلد من خماطر الكوارث، جيمع بني اآلثار على املدى 

القصري والتغيري املنهجي لتحقيق االستدامة على املدى الطويل. ومن خالل زيادة التعاون على املستوى القطري لتوزيع 

يف الصومال و. ركز على القدرة على الصموديبلدا  27مشاريع مشرتكة يف  8الطوارئ، تنفذ  املدخالت يف حاالت

 .بالقدرة على الصمودذات الصلة لكبرية ايف تنفيذ الربامج  ارئيسي اشريكاملنظمة الدولية للرؤية العاملية عترب ، ُتمبابويوز

 

 التوجيهات املطلوبة -هاء

 

يف تنفيذ اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بالشراكات إن االجتماع املشرتك مدعو إىل اإلحاطة علما بالتقدم احملرز  -54

 مع منظمات اجملتمع املدني وتقديم تعليقات حسبما يراه مناسبا.

 


