
September 2019 PC 127/3  
 

 
 

 املوجود على هذه الصفحة؛ (QR) ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة

 ل إىل أدىن حّد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.وهذه مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقلي
 http://www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على املوقع التايل:

 

MZ848/A 

A 

 البرنامج لجنة
 الدورة السابعة والعشرون بعد المائة

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  8-4روما، 

 تقييم استراتيجية منظمة األغذية والزراعة الخاصة بالشراكات مع القطاع الخاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:أي  توجيهميكن 

 Masahiro Igarashi السيد

 قييممدير مكتب الت
 53903-06570 39+ اهلاتف:

 

 



iv 

 ة التقييمات المواضيعيةلسلس
 
 
 
 
 
 
 
 

تقييم استراتيجية منظمة األغذية والزراعة الخاصة بالشراكات 
 مع القطاع الخاص

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
 2019 روما،

  



 

 

 االقتباس املطلوب:

ات )اجملموع مبا يف . ]السسسلسسسلةك. مكان ا  سسدارش النااسسر )إريا كان غ. املؤلفن. عدد الصسسفحعنوان املطبوعاملؤلف )مؤسسسسسسة أو .ردن. سسسنة ا  سسدار. 
 CC BY-NC-SA 3.0 IGO   :الرتخيصت التمهيديةن. ريلك الصفحا

 

ما يتعلق بالوضع   عن أي رأي خاص مبنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يفعرضها ال تعّب  وطريقة عالمية اد املواهذه يف املستخدمة  األو افإن 
 ا اارة إىل اركات حمددة أو القانوين أو التنموي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقةش أو يف ما يتعلق بسلطاهتا أو بتعيني حدودها وختومها وال تعّب 

املتحدة أو تفضيلها على مثيالهتا ما منتجات بعض املصنعنيش سواء كانت مرخصة أم الش عن دعم أو تو ية من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم 
 مل يرد ريكره. 

ألغذية ل وجهات النظر الواردة يف هذه املواد ا عالمية الرؤية الشخصية للمؤلف )املؤلفنينش وال تعكس بأي حال من األحوال وجهات نظر منظمة اومتثّ 
 والزراعة أو سياساهتا.

سنةال© FAO,  

 

لفائدة املنظمات  3.0الرتخيص باملثل  -غ. التجاري-مبوجب ترخيص املشاع ا بداعي املنسوب للمصدرلعمل بعض حقوق الطبع حمفوظة. ويتاح هذا ا
 ن.sa/3.0/igo/legalcode-cn-https://creativecommons.org/licenses/by؛  IGO 3.0 SA-NC-BY CC) احلكومية الدولية

ت على الوجه بناًء على أحكام هذه الرخصسسسسسةش سو  نسسسسسسل هذا العمل وإعادة تو يعه والتصسسسسسّرف به ل ايات غ. شاريةش اسسسسسريطة ا اسسسسسارة إليه كمرجع للمعلوما
خدمات حمددة. كما مينع اسسسستخدام الشسسسعار املصسسسّور املناسسسسب. وال سب ا ،اءش يف أي اسسسستخدام هلذا العملش بأن املنظمة ترّون ألي منظمة أو منتجات أو 

نفسسسسسها أو ما يعادهلا. ويف حال ترذة هذا العملش ينب ي  Creative Commonsللمنظمة. ويف حال التصسسسسّرف بالعملش .يجب الرتخيص له مبوجب رخصسسسسة 
ذة ليسسسسسسسسسسسست  سسسسسسسسسسسادرة عن منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة للنص املرتجم أن يتضسسسسسسسسسسسمن تبئة الذمة هذهش إىل جانب االقتباس التايل املطلوب:  هذه الرت 

 )الفاون. واملنظمة غ. مسؤولة عن مضمون هذه الرتذة أو دقتها. أما ا  دار بالل ة األ لية .هو النص األ لي املعتمد ريو احلجية. 
 

من الرخصسسسسةش إال يف  8الوسسسسساطة والتحكيم مسسسسسب ما تنص عليه املادة وحتّل النزاعات النااسسسسئة يف إطار هذه الرخصسسسسةش الت تتعذر تسسسسسويتها حبياًش عن طريق 
عسسسسسمسسسسسسسل بسسسسسقسسسسسواعسسسسسسسد السسسسسوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساطسسسسسسسة لسسسسسسسدى املسسسسسنسسسسسظسسسسسمسسسسسسسة السسسسسعسسسسسسساملسسسسسيسسسسسسسة لسسسسسلسسسسسمسسسسسلسسسسسكسسسسسيسسسسسسسة السسسسسفسسسسسكسسسسسريسسسسسسسسة  حسسسسسسسال ورود أحسسسسسكسسسسسسسام تسسسسسفسسسسسيسسسسسسسد خسسسسسالف ريلسسسسسسسك هسسسسسنسسسسسسسا. ويسسسسس 

http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rulesانون التجاري الدويل.ش وت نّفذ أية عملية حتكيم باالتفاق مع جلنة األمم املتحدة للق 

 

يتحّمل املسسسسستخدمون الراغبون يف إعادة اسسسسستخدام مواد يف هذا العمل عائدة إىل طرف ثاليش من قبيل اجلداول أو الرسسسسسوم  المواد التابعة ألطراف ثالثة
وق النشسسر. ويتحمل املسسستخدم دون أو الصسسورش مسسسؤولية حتديد ما إريا كانت إعادة االسسستخدام هذه تسسستوجب إريناًش واحلصسسول على ا رين من مالك حق

 سواه خماطر املطالبات الناذة عن خمالفة أي من املكونات التابعة لطرف ثالي.

 

ن وميكن ابتيسسساعهسسسا من خالل www.fao.org/publicationsتتسسساح املواد ا عالميسسسة للمنظمسسسة على موقعهسسسا ا لكرتوين ) المبيعاااات والحقوا والتر ي 
  request-us/licence-www.fao.org/contactوينب ي تقسسسسسسسسدا طلبسسسسسسسسات االسسسسسسسسسسسسسسسسستخسسسسسسسسدام التجسسسسسسسساري عب: es@fao.orgsal-publicationsالعنوان 
 copyright@fao.org.االستفسارات بشأن احلقوق والرتخيص إىل:  وتقدم

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/legalcode
mailto:copyright@fao.org
mailto:copyright@fao.org


iv 

 بيان المحتويات
 v ............................................................................................. شكر وتقدير

 1 .............................................................................................. مقدمة -1
 1 ................................................................................ ال رض من التقييم 1-1
 1 ................................................................................ نطاق واألهدافال 1-2
 2 ......................................................................................... املنهجية 1-3
 2 ........................................................................................ احملددات 1-4

 3 ........................... األغذية والزراعة الخاصة بالشراكات مع القطاع الخاصوصف استراتيجية منظمة  -2
 3 ..................................................................................... االسرتاتيجية 2-1

 4 ........................................................................ ترتيبات تنفيذ االسرتاتيجية 2-2
 4 ........................................................... .ريق الشراكات مع القطاع اخلاص 2-2-1
 4 ............................................................................. آليات التنفيذ 2-2-2

 5 ................................................. لى الشراكاتعملية العناية الواجبة للموا.قة ع 2-2-3
 5 .................................................................................... املوارد 2-2-4

 6 ............................................................................................. النتائج -3
 6 ............................................................................... األمهية االسرتاتيجية 3-1
 11 ...................................................................... الفعالية واملسامهة يف النتائج 3-2

 17 ............................................................... كفاءة طرق وهنج تطوير الشراكات 3-3
 22 ............................................................. دمج املواضيع املشرتكة بني القطاعات 3-4
 26 ........................................................................... االستنتاجات والتوصيات -4

 26 .................................................................................. االستنتاجات 4-1
 28 ..................................................................................... التو يات 4-2
 34 ................................................................................................ لمراجعا

 36 ........................................................................................... البيبليوغرافيا
 44 ............................................................. األشخاص الذين تمت مقابلتهم – 1مرفق ال

 52 ............................................................................................. الملحقات



 

v 

 

 شكر وتقدير

 مكتب التقييم يف منظمة األغذية والزراعة التقدم بالشكر لكل من ساهم يف هذه العملية. يودّ 

 .بني ا دارة وموظفي .ريق اراكات القطاع اخلاصالع بالتقييم بالتعاون املمتا  وقد مت االضط

عامني املساعدينش وممثلي املنظمةش واملسؤولني عن الشراكاتش وغ.هم من موظفي ويعرب املكتب عن امتنانه للمديرين ال
بعثات إىل املكتب ا قليمي أل.ريقياش واملكتب موا األ.كار القيمة والدعم القيم لفريقناش ال سيما خالل الاملنظمة الذين قدّ 

ا قليمي آلسيا واحمليط اهلادئش واملكتب ا قليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييبش واملكاتب القطرية املختارة. كما يعرب 
اصش وموظفي ثلني من احلكوماتش واألوساط األكادمييةش ووكاالت التنميةش والقطاع اخلماملكتب عن خالص امتنانه للم
 استجابوا الستفساراتنا خالل هذه العملية. نمنظمة األغذية والزراعةش الذي

النتائج واأل.كار املتعلقة تحديد ل اقتطعوا الوقت الال م نا أن نعرب عن امتناننا  دارة مكتب التقييم واملوظفني الذيونود أيضً 
ش مسؤول Olivier Cosseeمدير مكتب التقييمش والسيد  شMasahiro Igarashiبالتقييم ومناقشتهاش وال سيما السيد 

 تقييم أول يف مكتب التقييم.

من السيد كالً .ريق التقييم   ضمّ و ول يف مكتب التقييم. األتقييم الش مسؤول Serdar Bayryyevوترأس .ريق التقييم السيد 
Mikal Khan  والسيدةEnika Bushi ّالسيد هم ني خارجيني مستقلنيمش وكالمها من مكتب التقييمش وثالثة مقي :

Brian Baldwin ش والسيدRaul Guerrero ش والسيدVictor Malca ً.مه السيداش أثبت الدعم ا داري الذي قدّ . وأخ 
Martin Corredoira .قيمته يف ترتيب املهام املكثفة 
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 مقدمة -1

 الغرض من التقييم 1-1
 م اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعةت خلص إليها تقيييوجز هذا التقرير االستنتاجات والنتائج الرئيسية ال -1

وقد ط لب هذا التقييم يف الدورة اخلامسة والعشرين بعد املائة  .اخلا ة بالشراكات مع القطاع اخلاص)املنظمةن 
ن 2018للجنة البنامج يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )نو.مب/تشرين الثاين 

 ن. 2018زراعةشوال األغذية )منظمة

م الذي أحر ته املنظمة حنو تنفيذ ل ال رض الرئيسي من هذا التقييم يف تقدا تقييم موضوعي بشأن التقدّ ويتمثّ  -2
االسرتاتيجية يف حتقيق األهداف مسامهة اسرتاتيجيتها اخلا ة بالشراكات مع القطاع اخلاصش ودراسة مدى 

 ع القطاع اخلاص.االسرتاتيجية للمنظمة من خالل تعزيز الشراكات م

 النطاا واألهداف 1-2

جها إ اء الشراكاتش ويقيّ يبحي التقييم يف مدى مالءمة تصميم االسرتاتيجيةش و  -3 تنفيذ االسرتاتيجية  طرقم هن 
 م التقييم حتلياًل وبا ضا.ة إىل ريلكش يقدّ  الشراكات مع القطاع اخلاص.من والتقارير عن ا جنا ات الناشة 

ي التقييم الفرتة ما بني قيق النتائج املرجوة من االسرتاتيجية أو عدم حتقيقها. وي طّ ت إىل حتلألسباب الت أدّ 
وسيشمل نطاق التقييم ذيع عمليات املنظمةش  ش أي الفرتة منذ اعتماد االسرتاتيجية.2019و 2013عامي 

التوجيهاتش واألدواتش واآلليات والرتتيبات األخرى لتنفيذ االسرتاتيجيةش مبا يف ريلك أطر البجمة القطريةش و 
رةش ريات الصلة. ويتم تقييم النتائج احملققة على املستويات العاملية وا قليمية والقطريةش والقدراتش واملوارد املسخّ 

 الفئات الرئيسية ملسامهات القطاع اخلاص احملددة يف االسرتاتيجية. يف إطار

ز ستخدمها املنظمة يف اسرتاتيجيتها. وبذلكش يركّ تويطبق التقييم تعاريف  الشراكات  و القطاع اخلاص  الت  -4
النطاق على الشراكات الت أ بحت رمسية من خالل اتفاقيات قانونيةش مثل مذكرات التفاهم واتفاقات الشراكة 

أما .رص التعاون العديدة األخرى الت أبرمتها املنظمة مع كيانات القطاع اخلاصش ال سيما على  وتبادل الرسائل.
ا بتنفيذ االسرتاتيجية وت طيتها ال تدخل ا مباارً ى القطريش .لم يتم تقييمها بالكامل ألهنا ال ترتبط ارتباطً املستو 

يف هم ايف نطاق هذا التقييم. ومع ريلكش يتم حتليل بعض األمثلة على مثل هذا التعاون يف التقرير بقدر ما تس
 للمنظمة. مةا قيّ ا جابة على أسئلة التقييمش وميكن أن تو.ر دروسً 

 ااملة: أسئلةويركز التقييم على ثالثة  -5

 :ما هو مدى استجابة  ياغة االسرتاتيجية وتنفيذها ألولويات التنمية العاملية  الصلة االستراتيجية
 واحتياجات البلدان األعضاءش وما هو مدى تقدميها للتوجيه االسرتاتيجي وا رااد لوحدات املنظمة؟

 ما هو مدى مسامهة اراكات املنظمة مع القطاع اخلاص يف حتقيق النتائج  ائج:الفعالية والمساهمة في النت
 )نتائج ا طار االسرتاتيجيش والنتائج على املستويني ا قليمي والقطرين؟



 اتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلا ة بالشراكات مع القطاع اخلاصتقييم اسرت 
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  هل تو.ر االسرتاتيجية وآليات تنفيذها إطار عمل متسق لتعزيز الشراكات  تطوير الشراكات: طراكفاءة
 مع القطاع اخلاص؟

 المنهجية 1-3

 أجرى مكتب التقييم يف املنظمة التقييم بدعم من .ريق مؤلف من استشاريني خارجيني يتمتعون باخلبة املواضيعية. -6
الشراكات مع القطاع اخلاص ووحدات املنظمة األخرى. .ريق وقد استفاد التقييم طوال عملية التقييم من أ.كار 

 علومات بشأن املنهجية.ش املزيد من امل1ويرد يف اختصا ات التقييمش يف املر.ق 

استعراض وثائقش ودراسة مقارنةش وحتليل  اعتمد التقييم يف ذع البيانات على مصادر متعددة وطرق خمتلطة: -7
من  200ومقابالت مع أكثر من  2وحتليل الحق لألدلة من مكتب التقييم والتقييمات األخرى؛ 1بيانات إداريةش

وبا ضا.ة إىل املقابالت مع ممثلي املنظمة يف  ا قليمية والقطرية.على املستويات العاملية و  أ حاب املصلحة
 ا خالل عملية التقييم:متت  يارة البلدان واملكاتب ا قليمية التالية أيضً املكاتب القطرية املختارةش 

 وتنزانيا وكينيا أ.ريقيا: غانا )املكتب ا قليمين 
 آسيا واحمليط اهلادئ: تايلند )املكتب ا قليمين 
 مريكا الالتينية والبحر الكارييب: ايلي )املكتب ا قليمين واألرجنتني وإكوادورأ 

 المحددات 1-4

ا لتعريفي املنظمة لس القطاع اخلاص  ش على الشراكات مع القطاع اخلاص و.قً ركز التقييمش عند حتديد نطاقه -8
ا ألنه التقييم التحديات نظرً ومع ريلكش واجهت الفرق املعنية ب ح يف االسرتاتيجية.و الشراكات ش كما هو موضّ 

د التقييم حدود استطالع نظر إىل هذين التعريفني بشكل خمتلف داخل املنظمة. ويف ضوء هذه التحدياتش حدّ ي  
برمت بشكل رمسي من خالل الرتتيبات القانونية مثل مذكرات التفاهم التقييم وركز حتليله على الشراكات الت أ  

مة إىل األجهزة الرئاسية يف ائلش الت متت ا اارة إليها يف التقارير املرحلية املقدّ واتفاقات الشراكة وتبادل الرس
عدد كب. من أاكال التعاون األخرى مع القطاع اخلاصش مبا يف ريلك تلك الناائة  ولوحظ أثناء التقييم املنظمة.

الكبىش ورغم أن هذه مل تكن عن خدمات دعم االستثمار يف املنظمة والشراكات مع املؤسسات املالية الدولية 
عنها يف ضوء الدروس احملتملة لشراكات املنظمة املستقبلية  ور.ع التقاريرحمور الرتكيز الرئيسي للتحليلش مت إبرا ها 

ا التحديات يف احلصول على الوثائق األساسية املتعلقة بالتقدم . كما واجه .ريق التقييم أيضً مع القطاع اخلاص
لشراكات الرمسيةش وشميعهاش ويف بعض احلاالت مل يتمكن الفريق من احلصول على االتفاقات احملر  يف تنفيذ ا

 عي التقييم أنه اامل يف و فه للنتائج احملققة.عة. وال يدّ املوقّ 

 

                                                           
 يرجى الرجوع إىل قسمي املراجع والبيبليوغرا.يا للحصول على قائمة كاملة بالوثائق الت مت الرجوع إليها. 1
 يا للحصول على قائمة كاملة بتقارير التقييم الت مت الرجوع إليها.يرجى الرجوع إىل قسم البيبليوغرا. 2
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 الخاصة بالشراكات مع القطاع الخاصوصف استراتيجية منظمة األغذية والزراعة  -2

 االستراتيجية 2-1

املنظمة اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلا ة بالشراكات مع القطاع اخلاص  األجهزة الرئاسية يفأقّرت  -9
وبسبب وضع املنظمة كمنظمة حكومية دوليةش . 2013)املشار إليها يف ما يلي باسم االسرتاتيجيةن يف عام 

من ال ذائي وميثاقها و.حوى عملها بشأن االخنراط السياسايت وتنمية القدرات املؤسسية لتحقيق أهداف األ
د ا طار االسرتاتيجي الشراكات ومع ريلكش ،دّ  والت ذيةش تعمل املنظمة بشكل أساسي مع الكيانات يف الدول.

الو ارات احلكومية عدا املنظمة مع  اخنراطكواحدة من الوظائف األساسية للمنظمةش وقد دعا إىل توسيع نطاق 
والقطاع اخلاص. وبالتايلش يف حني  مع وكاالت التنمية األخرىاش أي و ارات الزراعةش وكذلك عن نظ.اهتا تقليديً 

ن  مع املنظمةش .إن املنظمة تتعاون مع القطاع اخلاص على أساس أن و ن الرئيسيو أن  األعضاء هم احملاور 
   )منظمة األغذيةبذلك لن تتأثراألساسية لألجهزة الرئاسية يف املنظمة وقواعدها وإجراءاهتا وتشكيلتها  النصوص 
ن العالقة مع املنظمات غ. 2017د النصوص األساسية للمنظمة )وبشكل خاصش حتدّ  ن.2013والزراعةش 

بصفة مراقبش وتضمن ا جراءات والسياسات ملشاركة القطاع اخلاص يف الت تتمتع احلكوميةش واملنظمات 
 عمليات وضع املعاي. يف املنظمة.

هو  احب مصلحة رئيسي يف مكا.حة انعدام األمن ال ذائي اص بأن القطاع اخلتقّر املنظمة  بالنظر إىل أنو  -10
.إهنا قد سعت إىل حتسني التنسيق والتعاون بني القطاعني العام واخلاص لالخنراط ش وسوء الت ذية والفقر يف الريف

 ألغذيةبالطلب على اوالو.اء يف البامج الناجحة وتوسيع نطاقها لتحقيق نتائج أ.ضل يف حتويل ا نتان الزراعي 
باع ولذلكش دعت اسرتاتيجية املنظمة اخلا ة بالشراكات مع القطاع اخلاص إىل اتّ  يف املستقبل. و.رص العمل

هنج منفتح واستباقي لتحسني .وائد التعاون األوثق. وضمن هذه املعاي.ش تش. االسرتاتيجية إىل األساس املنطقي 
تقييم املنا.ع املتبادلة باملالئمة. ويوىل اهتمام خاص  لتعاون املنظمة مع القطاع اخلاصش مع ضمان احلماية

للشراكات واملخاطر الت قد تؤثر على نية املنظمة بأن تكون منتدى غ. متحيز ومنظمة حكومية دولية قائمة 
 على املعارف. 

د الصلة الت حتدّ  قة للتفاعالت واألنشطة رياتط االسرتاتيجية الضوء على الطبيعية املشرتكة والتعاونية واملنسّ وتسلّ  -11
تعاون وتآ ر بني وحدات املنظمة واألطراف اخلارجية يف عمل مشرتك أو منسَّق لتحقيق هدف الشراكة بأهنا  

هم .يها ذيع األطراف يف حتقيق النواتج وإجنا  األهداف أكثر من كوهنا عالقة مالية اوهي تشمل عالقة تس عام.
 د تتضمن الشراكات مسامهات مالية وغ. مالية من القطاع اخلاص.وقن. 2013  )منظمة األغذية والزراعةش .قط

والصكوك الت  وميكن أن تتسم الشراكات مع القطاع اخلاص بطابع رمسي من خالل الرتتيبات القانونية القائمة
ع برامج د االسرتاتيجية اجملاالت الرئيسية التالية للعمل بالشراكة مع القطاع اخلاص: وضحتدّ تستخدمها املنظمة. و 

 شإدارة املعارف ونشرهاش و الدعوة واالتصاالتش و وضع املقاييس واملعاي.ش و احلوار بشأن السياساتش و وتنفيذها تقنية
 .وحشد املوارد

 ن:2013االسرتاتيجية من خالل أربعة أهداف رئيسية )منظمة األغذية والزراعةش  إجنا وكان من املقرر  -12
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 لقطاع اخلاص؛دعم احلكومات يف تعزيز التعاون مع ا 
 دعم املنظمة يف حتقيق أهدا.ها االسرتاتيجية على املستويات احمللية والوطنية والدولية؛ 
 يادة اخنراط القطاع اخلاص ومشاركته كمراقب يف احملا.ل الدولية املتعلقة بوالية املنظمة؛  
  املنظمة.تعزيز مشاركة القطاع اخلاص من خالل املسامهات املالية وغ. املالية يف أنشطة 

 ترتيبات تنفيذ االستراتيجية 2-2

 فريق الشراكات مع القطاع الخاص 2-2-1

ضمن الشعبة السابقة للشراكات  تقع مسؤولية تنفيذ االسرتاتيجية على عاتق .ريق الشراكات مع القطاع اخلاص -13
يف ما بني مت دمج اعبة الشراكات والتعاون ش 2019والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب. ويف يناير/كانون الثاين 

وتتضمن والية .ريق  بلدان اجلنوب مع إدارة دعم البامج والتعاون التقينش وأعيد تسميتها بشعبة الشراكات.
الشراكات مع القطاع اخلاص البدء بتقدا مقرتحات بالتنسيق مع األقسام الفنية واملكاتب ا قليمية والقطرية؛ 

واجبة؛ ومث تقدا املقرتحات إىل اللجنة الفرعية املعنية العناية الو.حص الشركاء املقرتحني من خالل عملية 
 للموا.قة عليها.ات باستعراض االتفاقات املالية وغ.ها من االتفاقاتش وبشكل استثنائي إىل جلنة الشراك

اراكة مع القطاع اخلاص منذ اعتماد االسرتاتيجية.  52وتتضمن قاعدة بيانات .ريق الشراكات مع القطاع اخلاص  -14
اراكة يف طور احملادثات  16اراكات غ. نااطةش و 8اراكة نااطةش و 28بني هذه الشراكاتش هناك  ومن

ا على عدد الشراكات مع ا أقصى تش يليً وقد وضع .ريق الشراكات مع القطاع اخلاص حدً  لتجديد حمتمل هلا.
تعتقد  دها بعددلتقيّ ن 150قات )الت ميكن أن تبمها املنظمة يف أي وقت من األو  غ. احلكوميةاجلهات الفاعلة 

الشعبة أن بإمكاهنا إدارهتا بفعالية باستخدام املوارد احلالية. ويف ما يلي مؤار األداء الرئيسي لفريق الشراكات مع 
اراكة للفرتة املنتهية  30و 2019اسرتاتيجية مت إبرامها وموا لة العمل معها ملول هناية عام  30القطاع اخلاص: 

 .2021يف عام 

 آليات التنفيذ 2-2-2
ش واست كملت مبجموعة 2015-2014 و ضعت الرتتيبات الال مة لتنفيذ االسرتاتيجية ألول مرة يف .رتة السنتني -15

ش اعتمدت منظمة األغذية 2015من املبادئ واخلطوط التوجيهية التش يلية للشراكة مع القطاع اخلاص. ويف عام 
كما أن السياسة واخلطوط التوجيهية املتعلقة   مع القطاع اخلاص. والزراعة اخلطوط التوجيهية للشراكات والتعاون

ا بتنظيم الشروط الت ميكن مبوجبها استخدام اعار املنظمة يف إطار الشراكات مع بشعار املنظمة ريات  لة أيضً 
 القطاع اخلاص.

خنراط مع القطاع ومتثلت نية املنظمة يف االعتماد على ابكة من جهات االتصال املعنية بالشراكات لدعم اال -16
ن. 2013اخلاص وضمان التنفيذ املتسق والفعال لالسرتاتيجية على نطاق املنظمة )منظمة األغذية والزراعةش 

اعبة الشراكات والبامج االسرتاتيجية يف لشراكات على املستوى العامليش ت عقد مناقشات بني إىل اوبالنسبة 
 ويقوم موظفو الشراكات قيات اخلدمة مع كل برنامج اسرتاتيجي.سياق عملية التخطيط السنويةش وتنعكس يف اتفا
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بتوجيه املكاتب يف األقسام الفنية يف املقّر الرئيسي  3جهات االتصال املعنية بالشراكاتو  يف املراكز ا قليمية
ة األغذية امليدانية يف حتديد وتقدا ذيع املقرتحات اخلا ة بالشراكات مع اجلهات الفاعلة غ. احلكومية )منظم

 على مديري البامج االسرتاتيجية وممثلي املنظمة أن ،ددوا ما . وعلى املستوى الوطينش يتعنّي ن2013والزراعةش 
إريا كان بإمكان الشركاء احملتملني من القطاع اخلاصش املساعدة يف  يادة تنفيذ نواتج إطار عمل قطري ما حمدد 

 ن.2013)منظمة األغذية والزراعةش 

ا لر د تنفيذ الشراكات وإجنا اهتا مبا يتمااى مع إطار عمل البامج ق الشراكات مع القطاع اخلاص نظامً أنشأ .ري -17
)منظمة األغذية االسرتاتيجية الذي يتم تطبيقه يف ذيع أحناء املنظمة بالتنسيق مع املوظفني التقنيني املسؤولني 

تقارير املرحلية السنوية للشراكة )الشراكاتن الت هم املوظفون التقنيون املسؤولون ال عدّ ن. وي  2013والزراعةش 
تقرير سنوي  ضمنمسؤولون عنها. وبعد ريلكش يقوم .ريق الشراكات مع القطاع اخلاص بتجميع هذه التقارير 

احتفظ .ريق الشراكات ن. وعالوة على ريلكش 2013ر.ع لألجهزة الرئاسية يف املنظمة )منظمة األغذية والزراعةش ي  
بقاعدة بيانات خا ة بالشراكات السابقة واملستمرةش هي مبثابة مستودع ش 2018اخلاصش منذ عام  مع القطاع

ستخدم لتوجيه وتسهيل تطوير الشراكات للخبات املرتاكمة يف العمل مع القطاع اخلاص. وهي أداة أساسية ت  
قيمة املضا.ة للشراكات )منظمة األغذية م احملر  والمن قبل الوحدات الفنية واملكاتب امليدانيةش وا بالغ عن التقدّ 

 ن.10 فحة  التقرير التجميعي ش2التمكني التنظيمي يف امللحق  – 1ن )أنظر الشكل 2013والزراعةش 

 عملية العناية الواجبة للموافقة على الشراكات 2-2-3
ى الطابع احلكومي أنشأت منظمة األغذية والزراعة آليات لتحديد وإدارة املخاطر احملتملة الت ميكن أن تؤثر عل -18

وهتدف وظيفة إدارة املخاطر وعملية العناية الواجبة إىل تو.. البيانات الدويل للمنظمة واستقالهلا وحيادها. 
 واملقاييس لتقييم املخاطرش ومن مث دعم اختاري القرارات التنظيمية املستن.ة بشأن االخنراط مع القطاع اخلاص.

 الموارد 2-2-4
صصة لفريق املنظمة املسؤول عن الشراكات مع القطاع اخلاصش املوجود يف املقّر الرئيسيش ت املوارد البشرية املخظلّ  -19

ش مت دمج .ريق آخر يف الشعبةش مسؤول عن مبادئ جلنة 2019ويف عام  .2012مستقرة يف ال الب منذ عام 
ريق املعين بالقطاع اخلاص. ش مع الفنظم األغذيةالزراعة و يف  ةاملسؤول اتالستثمار العاملي اخلا ة بااألمن ال ذائي 

على املدى الطويلش ومستشار ش ومستشار واحد من الفئة الفنيةش وأربعة موظفني 5-ويوجد قائد .ريق برتبة ف
إضايف خمصص معين باالستثمار الزراعي املسؤول. كما أن للفريق موارد من غ. املوظفني للسفرش واستشاريني 

 .2019دوالر أمريكي يف عام  000 345 ت حوايل على املدى القص.ش ومبادرات أخرىش بل

 

                                                           
عين يف املقّر الرئيسيش للتوا.ق مع االسرتاتيجيات يع مقرتحات الشراكة املقّدمة من املكاتب امليدانية أو وحدات املقر الرئيسي غ. الفنيةش إىل املوا.قة عليها من قبل القسم الفين املذ حتتان 3

الدعم  الشعبةش يف كث. من احلاالتشسات الفنية يف املنظمة. وينب ي على األقسام الفنية املعنية أن حتتفظ بدور إارايفش ما أن تصبح الشراكات .اعلة. ومع ريلكش تقّدم هذه أو السيا
 للموظف املسؤول واملدير املشرف.

 .23-22ش ص. 2016كات والتعاون مع القطاع اخلاصش روماش نظر بالتفصيلش اخلطوط التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن الشرا ا
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 النتائج -3

 األهمية االستراتيجية 3-1

: استجابت االستراتيجية، عند اعتمادها وفي السنوات األولى لتنفيذها، بشكل مباشر لدعوة الدول 1النتيجة 
 .اصمع القطاع الخ استباقي ومنفتح بشكل أكبرتعاون األعضاء واإلدارة العليا في المنظمة لبدء 

ا بشكل جيدش ا ومصممً ا مدروسً اعتمادهاش إطارً  عندلت االسرتاتيجيةش إدارة املنظمة وموظفيهاش مثّ إىل بالنظر  -20
مع كيانات القطاع اخلاصش مع اختاري ا جراءات املناسبة  دارة  استباقي ومنفتح بشكل أكبيدعو إىل تعاون 
املنظمة لالخنراط مع القطاع اخلاصش وال سيما بالنظر إىل بت هذه اخلطوة خطوة كب.ة حنو انفتاح املخاطر. واعت  

القطاع ا للتقييم الذي أجري قبل اعتماد االسرتاتيجيةش كانت املنظمة قد  ]...ك أمهلت )أو شنبتن أنه و.قً 
  ر اخلاص سواء املؤسسات الكب.ة املتعددة اجلنسيات الت تش ل الساحة الزراعية العاملية أو الشركات اخلا ة األ

  ا إىل  يادة القيمة املضا.ة واألا ال يف البلدان األعضاءل مفتاحً ا الت تشكّ حجمً 
 ن.2013 والزراعةش األغذية )منظمة

ا يف تعزيز إطارها املؤسسي  دارة الشراكات وإنشاء تقدمً  أحر ت املنظمةش يف السنوات األوىل من االسرتاتيجيةش -21
مبا يف ريلك من خالل ختصيص موارد بشرية ومالية خمصصة للفريق  اصشالقدرات الال مة لالخنراط مع القطاع اخل

املعين بالشراكات مع القطاع اخلاصش وتشكيل الشبكة ا قليمية ملوظفي الشراكاتش تكملها جهات االتصال 
ا راادات املعنية بالشراكات يف املقّر الرئيسي ويف املكاتب امليدانية. كما أن املنظمة قد استثمرت يف تطوير ونشر 

 لتطوير التعاون والشراكاتش تكملها دورات تدريبية عب ا نرتنت.

رين واملستثمرين ا سبانيني مع مؤسسة رابوبانك ونادي املصدّ  2013أثبتت اتفاقات الشراكة املوقعة يف عام  -22
ألساسية للعمل ومؤسسة غرامنيش هنج منظمة األغذية والزراعة اجلديد شاه القطاع اخلاص كشريك يف اجملاالت ا

ا منائيش مع الرتكيز على دعم أ حاب احليا ات الص .ة يف ا نتان الزراعي املستدام واألمن ال ذائيش وحتسني 
توليدها على املستوى العاملي بشأن احلّد من الفاقد واملهدر من األغذية. و االبتكار يف جمال الزراعة وتبادل املعر.ة 

 Messeمع اركة 2011طابع رمسي على مبادرة الشراكة حلفظ األغذية لعام ش مت إضفاء 2013ويف مايو/أيار 

Düsseldorf لمنظمة يف روما يف الرئيسي لقّر املش وتو جت مدث اراكة عاملي للقطاع اخلاص واجملتمع املدين يف
خلاصش شراكة املنظمة مع القطاع ااخلا ة بنتديات املقدت سلسلة من السنوات الالحقةش ع  يف و  .2013عام 

 ملناقشة جماالت التعاون احملتمل.

الخنراط مع القطاع اخلاصش مما يعكس اجلهود الت ش  اد عدد املبادرات واجملاالت املواضيعية ل2015وملول عام  -23
بذلتها املنظمة لتعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف أعمال التنميةش مبا يف ريلك من خالل املشاركة يف دورات جلنة 

رات املنظمة بصفة مراقب. واستجابت هذه التطورات لطلبات الدول األعضاء من أجل إقامة الزراعة ومؤمت
اراكة اسرتاتيجية مت  30ش مت بالفعل حتقيق مؤار األداء الرئيسي لس2015اراكات وتنفيذ االسرتاتيجيةش ويف عام 

 .2019إبرامها وموا لة العمل هبا لتنفيذها ملول عام 



 النتائج
 

7 

ا للقطاع الخاص ا على تشجيع مشاركة أكثر نشاط  تراتيجية الجديدة، تعمل المنظمة أيض  : في ضوء االس2النتيجة 
في المحافل الدولية ذات الصلة بوالية المنظمة. وتم ذلك في الغالب في المنتديات العالمية وليس على المستويين 

 اإلقليمي أو القطري.

م يف يونيو/حزيران قاش العاملي حول الت ذيةش الذي ن ظّ ة بنشاط مع القطاع اخلاص يف الناخنرطت املنظمة ألول مرّ  -24
ورحب املدير العام للمنظمة مبدخالت  ش يف روماش يف إطار ا عداد للمؤمتر الدويل الثاين املعين بالت ذية.2014

 4أمر حاسم لنجاح أي عملية تنمية . غ. احلكوميةالقطاع اخلاص وأاار إىل أن  مشاركة اجلهات الفاعلة 
ا ملمثلي القطاع اخلاص للمشاركة يف احلوار السياسي يف اجملاالت ت أحداث عاملية مماثلة بقيادة املنظمة .ر ً وأتاح

املواضيعية األخرىش مبا يف ريلك  الندوة الدولية حول ا يكولوجيا الزراعية من أجل األمن ال ذائي والت ذية  
ظمة األغذية والزراعة بشأن دور التكنولوجيات لندوة الدولية ملننش وا2014سبتمب/أيلول  19-18)روماش 

 ناجتذب املنتديا. و ن2016.باير/اباط  17-15البيولوجية الزراعية يف النظم ال ذائية املستدامة والت ذية )روماش 
ا من ا متزايدً ش عددً 2015و 2014يف روما يف عامي  عقدان اذلش الالثالي والرابع للشراكة مع القطاع اخلاص

 قطاع اخلاص.مندويب ال

ش لتحديد 2017-2015لتقييم قدرات أ حاب املصلحة املتعددين يف الفرتة  ثًااملنظمة أحدا عقدتكما  -25
احتياجات وأولويات أ حاب املصلحة املعنيني يف إطار برناجمها الشامل لدعم االستثمار املسؤول يف نظم الزراعة 

التماس األ.كار املبتكرة ريات الصلة قطاع اخلاص يف ويف اآلونة األخ.ةش اخنرطت املنظمة مع ال 5واألغذية.
بالتدخالت ا منائية للمنظمةش على سبيل املثال من خالل ندوة املنظمة لالبتكار )روماش نو.مب/تشرين الثاين 

نش حيي 2019نش أو يف إطار ندوة منظمة األغذية والزراعة بشأن مستقبل األغذية )روماش يونيو/حزيران 2018
 اا كمتحدثني تبادلوا خباهتم واقرتحوا أ.كارً ملشاركون من القطاع اخلاص كمدعوين .حسبش بل أيضً ا ،ضرمل 

 مبتكرة بشأن نظم األغذية املستدامة والنظم ال ذائية الصحية.

مة من خالل قسم مركز االستثمار التابع هلاش اارتكت ا إىل اراكاهتا الطويلة األمد يف إطار اخلدمات املقدّ واستنادً  -26
ا مع املؤسسات املالية الدولية يف تنظيم منتديات مشرتكة  جراء مناقشات مع القطاع منظمة األغذية والزراعة أيضً 

املنظمة  عقدتاخلاص حول القضايا ريات الصلة األكثر أمهية. وباالارتاك مع البنك األورويب لإلنشاء والتعم.ش 
ن واملنتدى 2015بيض املتوسط )برالونةش مايو/أيار  منتدى القطاع اخلاص يف إقليم جنوب وارق البحر األ

نش ملناقشة الفرص والتحديات يف متكني استثمارات القطاع اخلاص 2018العاملي يف امل رب )أكتوبر/تشرين األول 
 املسؤولة يف جمال األغذية والزراعة.

ا مل املصلحة املتعددينش غ. أهنا على إاراك القطاع اخلاص يف املبادرات ا قليمية أل حاب وتعمل املنظمة أيضً  -27
لت املنظمة يف ا أي تعاون ملموس واسرتاتيجي. وسهّ تقم بذلك بدور قياديش ومل ينتج عن ريلك عمومً 

مناقشة بني الشركات اخلا ة العاملة يف القطاع الزراعي واحلكومةش ش يف غاناش 2018ديسمب/كانون األول 
ء يف أ.ريقيا؛ ولكن مبتابعة حمدودة و.رص للشراكة حمددة حىت اآلن. بالتعاون مع التحالف من أجل الثورة اخلضرا

املستدام منصة لشراكة متعددة أ حاب املصلحة بقيادة برنامج  ل منصة األر ّ ويف إقليم آسيا واحمليط اهلادئش متثّ 
                                                           

4/4768-ud-conference-nutrition-international-to-runup-in-sector-private-engages-https://www.uscib.org/fao  
5/programme/en-investments/umbrella-agricultural-action/responsible-http://www.fao.org/in  
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. ع سالسل قيمة األر ّ ش لتعزيز كفاءة املوارد واستدامتها يف ذياألمم املتحدة للبيئة واملعهد الدويل لبحوث األر ّ 
اريك مؤسسي يف القطاعني العام واخلاصش وكذلك مع املنظمات الدولية  100ويعمل التحالف مع أكثر من 

ا يف البلدان الرئيسية واملنظمات غ. احلكومية وجمتمع البحوث الدويلش لتعزيز أ.ضل املمارسات الذكية مناخيً 
ش Mars Foodش وHelvetasاملستدام مع مؤسسات  منصة األر ّ . ويف باكستان واهلندش تشارك لزراعة األر ّ 

مليون .رنك سويسريش يتناول إدارة  6.6ش لتنفيذ مشروع بقيمة WWF-Pakistanش وRice Partners Ltdو
أطلقت مؤسسة ويف كمبودياش  والقطنش بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. املياه يف  راعات األر ّ 

ش اراكة يف عام .Battambang Rice Investment Co. Ltdش وMars Foodدوليةش ومؤسسات التمويل ال
 ا يف منصة األر ّ ا رمسيً يف كمبوديا. وحىت اآلنش ليست املنظمة عضوً  لتعزيز التنمية املستدامة لصناعة األر ّ  2018

ة املتكاملة لآل.ات والتكثيف املستدامش مما كان سيسمح للمنظمةش من بني مبادرات أخرىش بتطوير هنج ا دار 
يف املنطقة. وتوضح مشاركة املنظمة يف مبادرة مر.ق البيئة العاملية الشاملة للمناظر الطبيعية  املستدام  نتان األر ّ 

ش باملشاركة مع كل من برنامج األمم املتحدة للبيئة واجمللس العاملي لألعمال التجارية من أجل التنمية لألر ّ 
 كانات املنصات واحلوارات هذه.املستدامةش إم

ز األولش  آخر على ريلك. ويركّ ومنتدياها الرئيسيني )العاملينين لألعمال املسؤولةش مثااًل  ل املبادرات العامليةوتشكّ  -28
املعين بالتنمية املستدامةش على أهداف التنمية املستدامة بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة ا منائي )بصفته 

كل من ز املنتدى اآلخر على األغذية والزراعة. وقد ع قدت منتديات يف  د املنتدىنش بينما يركّ ا يف عقمشاركً 
. وباملثلش .إن الشراكة العاملية لسالمة األغذيةش الت يرأسها البنك الدويل بدعم من .ييت نامإندونيسيا والفلبني و 

ا من اللجنة الفنية تيح للمنظمة .ر ة أن تكون جزءً نيو يلندا وهولندا ووكالة الواليات املتحدة للتنمية الدوليةش ت
  على املستوى العاملي.

زت تطوير عدد من الشراكات المهمة مع القطاع الخاص، لم تدمج في حين أن االستراتيجية قد حف  : 3النتيجة 
 المنظمة بعد، بشكل فعال، أنشطة تنمية الشراكات ضمن برامج و طط عملها.

ر بأن االسرتاتيجية ومبادئها من موظفي املنظمة الذين متت مقابلتهم تتشارك التصوّ  ىما  الت ال البية العظم -29
ش كما يتضح من احلد األدىن لالعتبار الذي ،ظى به للوحدات التابعني هلاليست مدجمة يف العمل األساسي 

بعض املكاتب  القطاع اخلاص يف خطط العمل ويف أطر البجمة القطرية. وهناك بعض االختال.اتش حيي تعمل
ا إىل القطاع اخلاصش مثل الوحدات الفنية واعبة مركز االستثمارش ويعود ريلك جزئيً مع واألقسام أكثر من غ.ها 

 وقد الحظ موظفو املنظمة أن االخنراط النااط مع القطاع اخلاص على املستويني تركيزها احملدد وطبيعة عملها.
طوا الضوء على جماالت حتسني حمتملةش مبا يف ريلك إمكانية سلّ  داش وقا خمتلفً القطري وا قليمي يتطلب هنجً 

و يادة تبادل اخلبات العملية بني املكاتب  تفويض السلطة للمكاتب ا قليمية للموا.قة على ترتيبات الشراكة؛
توا ل امليدانية والشركاء من القطاع اخلاصش مبا يف ريلك إعارة املوظفني بشكل متبادل؛ وتو.. وضوح أكب وال

بشكل أوضح بشأن اواغل املنظمة املتعلقة مبخاطر السمعةش وإسداء املشورة بشكل أ.ضل للقطاع اخلاص حول 
والقطاع اخلاصش وختفيفها؛ وحتليل عمليات وإجراءات االخنراط الت  من املنظمة لّ ك  خماطركيفية معاجلة 

وبرنامج األمم املتحدة للبيئة  حدة ا منائيل برنامج األمم املتتستخدمها وكاالت األمم املتحدة األخرى )مث



 النتائج
 

9 

التمويل األويل ش ميكن الو ول ن وغ.ها من املنظمات الدوليةش واعتمادها حسب االقتضاء؛ وتو..  واليونيسف
 إليهش لدعم عمل الشراكة األويل مع القطاع اخلاص.

ى املستوى امليداينش باالستناد إىل التعاون يبدأ يف كث. من احلاالت عليف حني أن االسرتاتيجية تقّر بأن   -30
كأولوية هلاش   غ. احلكوميةاالحتياجات احمللية ش .إن الوحدات امليدانية ال تعتب الشراكات مع اجلهات الفاعلة 

وتنظر إىل القطاع اخلاص من منظور تعبئة املوارد أو إدراجه يف أنشطة املشروع بعد تصميم أطر البجمة القطرية 
على  املخرجاتوعلى حنو مشابه للحالة السائدة قبل اعتماد االسرتاتيجيةش .قد اقتصرت  يمها.والتدخالت وتعم

األعمال التجارية إاراك كيانات القطاع اخلاص كجزء من سلسلة القيمة أو تنمية على مستوى أطر البجمة القطرية 
خرى. ويف إطار البجمة القطرية اخلاص الزراعيةش مع وجود مؤارات حمدودة على اخنراطها يف اجلوانب ا منائية األ

سالسل القيمةش وروابط العملش والعالمات التجارية والتسويقش ولكن ال توجد  3-3ش يتضمن املخرن بفييت نام
ش تشمل 2020-2016للفرتة  اإاارة إىل القطاع اخلاص كشريك. ويف إطار البجمة القطرية اخلاص بإندونيسي

ذ. ويش. إطار البجمة وتطوير سلسلة القيمة مع القطاع اخلاص كشريك منفّ  اًل مشو  غذائية أكثر ااملخرجات نظمً 
ش إىل القطاع اخلاص كشريك حمتمل .قط يف ما يتعلق مبخرن واحدش 2020-2016القطرية اخلاص بإثيوبيا للفرتة 

 بشأن تعزيز القدرات على إدارة املوارد الطبيعية. 1-3املخرن 

مثلني من القطاع اخلاص أن النهج العام للمنظمة يركز بشكل أساسي على ومن جهة أخرىش رأى بعض امل -31
التعاون مع الكيانات احلكومية واركاء التمويلش بينما تركز وكاالت األمم املتحدة األخرى أو منظمات التنمية 

لوسط  Nestleالدولية بنشاط على تطوير اراكات مثمرة مع القطاع اخلاص. وعلى سبيل املثالش يعمل مكتب 
وغرب أ.ريقيا على مشاركة واسعة مع الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةش والتعاون اهلولنديش واملؤسسة العاملية 

ة آالف من املزارعني من أ حاب احليا ات الص .ةش وعلى للكاكاوش لتحسني قدرة ا نتاجية ومعاي. اجلودة لعدّ 
 ا باملزيد من االخنراط.إال أهنم مل يروا اهتمامً  الرغم من تفاعلهم مع منظمة األغذية والزراعةش

رغم إقرار منظمة األغذية والزراعة بالدور المحتمل للقطاع الخاص في المساهمة في عمل المنظمة نحو : 4لنتيجة ا
كاالت تحقيق أهداف التنمية المستدامة وااللتزامات العالمية وأولويات التنمية الناشئة، فإنها، بالمقارنة بغيرها من و 

 ه بعد جهودها في تطوير الشراكات لالستفادة بالكامل من هذه المساهمات المحتملة.األمم المتحدة، لم توج  

واالتفاقيات الدولية األخرى )مثل اتفاق باريس وخطة عمل أديس  2030أكدت خطة التنمية املستدامة لعام  -32
وأثارت هذه االتفاقيات  يق أهداف التنمية املستدامة.على الدور احملتمل للقطاع اخلاص يف املسامهة يف حتق 6أبابان

توقعات كب.ة لوكاالت األمم املتحدة بشأن تطوير اراكات جديدةش وقد أاارت اسرتاتيجيات الشراكات الت 
مت تطويرها يف أعقاهبا إىل هذه االتفاقيات وأهداف التنمية املستدامة. وهتدف اسرتاتيجية القطاع اخلاص اخلا ة 

ل للقطاع مفضّ إىل وضع برنامج األمم املتحدة ا منائي كشريك  7ن2020-2016ج األمم املتحدة ا منائي )ببنام
اخلاص واملؤسسات يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامةش مع تعظيم تأث. القطاع اخلاص والعمل اخل.ي بشأن 

                                                           
 ل التنمية.ق باريس يف إطار االتفاقية ا طارية لألمم املتحدة بشأن ت . املناخش وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالي لتموياتفا 6
  http://www.undp.org/content/undp/en/home/partners/private_sector/OurS.اسرتاتيجية القطاع اخلاص لبنامج األمم املتحدة ا منائي 7

 trategy.html 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/partners/private_sector/OurS%20trategy.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/partners/private_sector/OurS%20trategy.html
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الشراكات مع القطاع  ية مسامهةه األخ.ش كيفا منائيش يف تقرير  وأوضح برنامج األمم املتحدة التنمية املستدامة.
لتعزيز املشاركة  9وأطلق منصة العمل اخل.ي ألهداف التنمية املستدامة 8اخلاص يف حتقيق أهداف التنمية املستدامةش

ا منها بأن إدراكً يف خطة التنمية العاملية. وقامت منظمة العمل الدولية بتحديي اسرتاتيجيتها للتعاون ا منائيش 
بشكل مباار  2030ا يف ريلك الشراكات مع القطاع اخلاصش متيل اآلن إىل دمج عنا ر خطة عام مبلشراكاتش ا

مع القطاع على اسرتاتيجية االخنراط  10و ريح. وباملثلش وا.ق اجمللس التنفيذي للصندوق الدويل للتنمية الزراعية
ملي مشاورة غ. رمسية بشأن هذا املوضوع يف ش وأجرى برنامج األغذية العا2024-2019ثة للفرتة اخلاص احملدّ 
يف هنجه اجلديد املقرتح للشراكاتش إىل تعزيز الشراكات  11ويهدف برنامج األغذية العامليش. 2019أبريل/نيسان 

. كما تعمل كيانات 2والتمويل لتحقيق حلول هدف التنمية املستدامة  مع القطاع اخلاص لتسهيل نقل اخلبة
متزايد على دمج أهداف التنمية يف خطوط أعماهلاش مع الرتكيز على قضايا االستدامة القطاع اخلاص بشكل 
 غ. احلكوميةاش استبدلت منظمة الصحة العامليةش يف إطار مشاركتها مع اجلهات الفاعلة وتأث. التنمية. وأخ.ً 

نواتج الصحةش مما و.ر  ش اخلطوط التوجيهية السابقة بشأن التفاعل مع املؤسسات التجارية لتحقيق2016لعام 
 ا للمشاركة مع القطاع اخلاص.ثً ا حمدّ ا أكب من القوة الدا.عة وإطارً قدرً 

وتقاريرهاش إىل أمهية مسامهات القطاع  مطبوعاهتاتش. منظمة األغذية والزراعةش يف هذه التطورات املهمةش  ويف ظلّ  -33
ي توجيه حمدد بشأن كيفية االستفادة من هذه أ تصدرولكنها مل  12اخلاص يف حتقيق أهداف التنمية املستدامةش

وكما ورد يف تقييم مسامهة املنظمة يف النظم الزراعية وال ذائية الشاملة والفعالة )اهلدف  املسامهات احملتملة.
املوظفون يف املكاتب ا قليمية بأن  التنمية القائمة على السوق تشمل القطاع  هر نش وكما كرّ 4االسرتاتيجي 
نه ينب ي على املنظمة أن تعمل بشكل وثيق مع القطاع اخلاص أكثر من قبل. ومع ريلكش ي نظر إىل اخلاصش وبأ

سياسة املنظمة بشأن الشراكات مع القطاع اخلاصش الت مت توضيحها بشكل جيدش على أهنا حما.ظة بشكل 
ة املنظمة كانت هتدف إىل أن اسرتاتيجيمع مفرط وت ثبط السعي وراء الفرصش ال سيما يف املكاتب امليدانية . و 

ش مل يتم حتديثها منذ ريلك 2013اعتمادها يف عام  عندالدول األعضاء  طالبت بهةش كما أن تكون وثيقة حيّ 
احلني لكي تعكس االشاهات العاملية الناائة يف بنية املساعدات ا منائية والروابط احملتملة مع خطة أهداف 

 يف التقييم األخ.وجود اراكات .عالةش مبا يف ريلك مع القطاع اخلاصش  إىل عدم ا.التنمية املستدامة. كما أ
من قدرة املنظمة  املخاطر احملتملة الت ميكن أن حتدّ  يف ظلّ الستعداد املنظمة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 

 13على دعم الدول األعضاء يف سعيها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

                                                           
8  https://www.undp.org/content/dam/geneva/docs/UNDPGeneva_UNDP_PrivateSector_Report.pdf  
9  /https://www.sdgphilanthropy.org  
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القرار   انعيا لتوجيه مرتابطً  إجراءً  20 –على سبيل املثال من خالل مطبوعات املنظمة: حتويل األغذية والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة  12
نش وتربية األحياء املائية 2017) 2030نش واألغذية والزراعة: د.ع العمل يف خطة التنمية املستدامة لعام 2018نش وتقرير تأث. نتائج الشراكات )2018)

 ن.2016) 2030وخطة عام 
  ن.2018)يوليو/متو   2030تقييم استعداد منظمة األغذية والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة لدعم تنفيذ خطة عام  13
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 ي النتائجالفعالية والمساهمة ف 3-2

ا، وجد التقييم بعض األمثلة على على الرغم من محدودية النطاا، والتغطية الجغرافية، وحجمه عموم  : 5تيجة الن
مساهمات الشراكات مع القطاع الخاص، على مستوى النواتج، في تحقيق النتائج االستراتيجية ودعم تحقيق 

 األهداف االستراتيجية للمنظمة.

ا ملساعدهتا على حتقيق أهدا.ها االسرتاتيجية على املستويني احمللي والعاملي. نظمة خصيصً   ممت اسرتاتيجية امل -34
 الذين متت مقابلتهمش أن تطوير الشراكات مع القطاع اخلاص نيمن إدارة املنظمة واملوظف ومع ريلكش .قد رأى كلّ 

حني أن معظم الشراكات مرتبطة  ويف مل يتمااى بشكل .عال مع املسامهات احملتملة يف األهداف االسرتاتيجية.
ب أن هذه الروابط مل يتم التخطيط هلا بشكل جيد أو بنتائج ا طار االسرتاتيجي )النواتج واملخرجاتنش .قد اعت  

ا ش بأن تطوير الشراكات مل يكن مصحوبً ةاألخ.  ةالداخلي املراجعةبنتائج  اتوقعها. وكان هناك رأي مشرتكش مدعومً 
احملتملة يف حتقيق أهداف اسرتاتيجيةش أو توجيهات بشأن كيفية التخطيط  املسامهاتعلى ا بدليل واضح عمومً 

تلك عن تعب.ات الكيانات اخلا ة عن االهتمام بشكل .عال هلذه املسامهات. ويف معظم احلاالتش نشأت 
حتقيق النتائج  ا كمسامهات حنو من التخطيط هلا حتديدً واملبادرات الفردية للموظفني/ممثلي املنظمةش بداًل 

طت التقييمات األخ.ة لألهداف االسرتاتيجية للمنظمة الضوء على التحديات الت واجهت االسرتاتيجية. وسلّ 
ت إىل ضياع الفرصش مبا يف ريلك درجة من احلذر بني املكاتب امليدانية الشراكات مع القطاع اخلاصش والت أدّ 

تمييز بني املشاركة يف املعامالت غ. املتكررة واملبادرات املؤسسية وال موض يف ما يتعلق بتعريف الشراكات وعدم ال
توخي العناية الواجبة إىل  4تقييم اهلدف االسرتاتيجي  ا. يفوأ   ن.2019ا )منظمة األغذية والزراعةش األكثر تنظيمً 

ملبادرات الشراكاتش ما د.ع على ا جنا  الفعال  اقيودً باعتبارها لة وإىل عمليات الشراء املطوّ  ةيف اتفاقات الشراك
)منظمة األغذية والزراعةش  املكاتب امليدانية إىل ا حجام عن السعي إىل الشراكات واحلذر املفرط يف ريلكب

 ن.2017

 وعلى سبيل املثالش يف إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييبش اعتب املكتب ا قليمي واملكاتب القطرية املعنية أن -35
ا يف حتقيق األهداف اراكة رمسية لديها تدخالت إقليمية وحمليةش تساهم .عليً  11 أ ل من اراكات .قطش 6

ونادي املستثمرين ا سبان بشأن محالت الدعوة والتوعية؛ ومع  Unileverعمل املنظمة مع االسرتاتيجية: 
الص ر؛ ومع  للتمويل املتناهي Boulderبشأن حوارات السياسة؛ ومع معهد  Grameenالشراكة مع مؤسسة 

COFIDES  بشأن تعبئة املوارد؛ ومعTelefonica .بشأن تطوير تقنيات جديدة يف الزراعة 

مرتبطة باهلدف  .Mars Incالتدخالت املتعلقة بالشراكة بني منظمة األغذية والزراعة واركة  أنّ أ.يد بو  -36
ملتعلقة بالتلوث بالسموم الفطرية. ويف ش بالنظر إىل تركيزها على سالمة األغذية واحلد من املخاطر ا4االسرتاتيجي 

ش الت .Mars Incحني أن ريلك مثال ممتا ش .إن الشراكة نفسها تتحقق بشكل رئيسي نتيجة اللتزام إدارة اركة 
وا لت الدعوة هلذه الشراكةش على الرغم من عمليات املنظمة املطولة لل اية  ضفاء الطابع الرمسي على الشراكة 

 ة ريات الصلة بالبحوث عن السموم الفطرية.واملسامهات املالي

يف أربعة بلدان يف منطقة أ.ريقياش يف حتقيق النتائج ش Rabobankمع مؤسسة تساهم الشراكة ش 2013منذ عام و  -37
قد ركزت الشراكة على التصميم والتنفيذ املشرتكني للمشاريع اهلاد.ة على حتسني و  .1املرجوة للهدف االسرتاتيجي 
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من أ حاب احليا ات الص .ة للو ول إىل التمويل واالستثمارات يف إثيوبيا وكينيا وتنزانياش والت  قدرات املزارعني
التنفيذ املتعلقة باملشاكل يف اختيار املناطق املستهد.ةش على  عيد تحديات الواجهت مع ريلك العديد من 

سامهات املالية بسبب التأخ. يف املوا.قات ختصيص امل املفروضة على والصيانة السيئة للبنية األساسية للريش والقيود
 معوعدم وضوح ا جراءات ا دارية املعمول هبا يف املنظمة؛ وبالتايل كانت النتائج على أرض الواقع حمدودة. و 

ا مع وكالة أخرى أن نطاق هذه الشراكة قد ركز بشكل أساسي على أ.ريقياش .قد تعاونت هذه املؤسسة مؤخرً 
م املنح برنامج األمم املتحدة للبيئةش  نشاء  ندوق بقيمة مليار دوالر أمريكي يقدّ  - دةتابعة لألمم املتح

والقروض للشركات الت تستثمر يف ممارسات الزراعة املستدامة وإدارة املناظر الطبيعية يف أمريكا الالتينية والبحر 
املكتب ا قليمي آلسيا واحمليط اهلادئ  وأاارت املقابالت الت أجريت يف الكارييب ويف آسيا واحمليط اهلادئ.

ا للشراكة لدعم عمل املنظمة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئش مع مسامهة  ممتا ً ل مثااًل ا إىل أن ريلك قد اكّ ضمنيً 
 ش الذي يركز على ممارسات األغذية والزراعة املستدامة.2حمتملة حنو حتقيق اهلدف االسرتاتيجي 

 عن مسامهة حمتملة يف حتقيق اهلد.ني مثااًل  COFIDESني منظمة األغذية والزراعة ول الشراكة األخ.ة بومتثّ  -38
ش هبدف توجيه األموال من البنوك اخلا ة حنو خطوط االئتمان األخضرش لألعمال التجارية 4و 1االسرتاتيجيني 

التفاهم بني منظمة األغذية ر مذكرة ا. وتو.ّ الزراعية يف إكوادورش من خالل مشروع الثروة احليوانية الذكية مناخيً 
ا للتعاون يف جمال اللوجستيات ا نسانيةش هبدف حتسني سالسل إطارً  Kühne-Stiftungوالزراعة ومؤسسة 

. وهتدف اراكة املنظمة 5اهلدف االسرتاتيجي حتقيق ا مداد ال ذائية واحلد من الفاقد من األغذيةش مما يساهم يف 
وهي اركة إيطالية متخصصة يف شهيز واختيار وتعبئة البقوليات  شFertitecnica Colfioritoمع اركة 

 م مثااًل واحلبوبش إىل ربط املزارعني من أ حاب احليا ات الص .ة يف أمريكا الالتينية باألسواق يف أوروباش وتقدّ 
 . 4و 3على املسامهة يف النتائج احملتملة للهد.ني االسرتاتيجيني 

تم إبرامها مثلة جيدة على الشراكات على المستويات القطرية واإلقليمية والعالمية، كما وجد التقييم أ:  6تيجة الن
 من التخطيط لها من  الل أطر ضمن التد الت على مستوى المشاريع واالستجابة لالحتياجات الناشئة، بدال  

 البرمجة القطرية أو مجاالت العمل االستراتيجية. 

واألقسام الفنية إىل أن الشراكات مع القطاع اخلاص يتم إبرامها  ب امليدانيةتش. املقابالت الت أجريت مع املكات -39
ا أثناء التخطيط االسرتاتيجي أو تصميم أطر البجمة يف ال الب أثناء تنفيذ البنامجش وال يتم التخطيط هلا مسبقً 

ا إىل رؤية تستند عمومً  وتنشأ الشراكات مع القطاع اخلاص هذه أثناء حتديد الشركاء يف التنفيذ وال القطرية.
مشرتكة اسرتاتيجية طويلة األجل بني املنظمة والقطاع اخلاص. وعالوة على ريلكش .إن مستوى استباقية موظفي 

م املوظفني واهتمامهم بالعمل مع املنظمة يف السعي إىل إاراك القطاع اخلاص خيتلف باختالف مستوى تفهّ 
 باختالف نسبة حيوية القطاع اخلاص يف جهود التنمية الشاملة القطاع اخلاصش وكذلكش على املستوى القطريش

 يف البلد.

يكون للمنظمة دور أكب يف املسامهة يف أهداف التنمية قد ويف حني أن هذه الشراكات تؤدي إىل نتائج إسابيةش  -40
ن خالل ش وكذلك مأكثر املستدامةش سواء من خالل املشاركة مباارة مع القطاع اخلاص بطريقة اسرتاتيجية

اتية لالستثمارات اخلا ة ؤ بيئة م لتشجيع قياماالخنراط مع اركاء مثل احلكومات وأ حاب احليا ات الص .ة 
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م الدرس من ترويج ميكن تعلّ حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة واألولويات الوطنية. ويف هذا الصددش  اوتوجيهه
ملسؤولة حليا ة األراضي ومصايد األمساك وال ابات يف سياق املنظمة للخطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة ا

األمن ال ذائي والوطين )اخلطوط التوجيهية الطوعيةنش ومبادئ االستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية الت 
ل اجلهود وعالوة على ريلكش هناك أمثلة إسابية لبعض املكاتب امليدانية الت تبذ .13متت مناقشتها يف النتيجة 
الشراكات مع القطاع اخلاص بطريقة أكثر منهجية واسرتاتيجية يف أطر البجمة  دش وحتدّ للتخطيط بشكل استباقي

على سبيل املثالش يهدف املكتب ا قليمي ملنظمة األغذية والزراعة ألمريكا الالتينية إىل دمج اراكات  القطرية.
الدراسات االستقصائية واملشاورات عب ا نرتنت من خالل ش 2021-2020القطاع اخلاص يف خطة عمل ا قليم 

وتش. الدالئل املبكرة هلذا النهج إىل أن هذه املشاورات  ن.2019مع املكاتب القطرية )منظمة األغذية والزراعةش 
على املستوى القطري بني املنظمة واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص بشأن خطة عام ت إىل مناقشات أدّ 

وعلى سبيل املثالش يف األرجنتنيش مت حتديد مواضيع مثل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإدمان  .2030
 ن.2019القطاع اخلاص كمجاالت حمتملة للتعاون بني أ حاب املصلحة الوطنيني )منظمة األغذية والزراعةش 

 أمثلة على المستوى القطري

حيي مل تنشئ املنظمة اراكات رمسية على  شميانمارش والوو شالمغربميكن العثور على أمثلة توضيحية يف  -41
اارتكت املنظمة مع البنك النحو احملدد يف االسرتاتيجية ولكنها اخنرطت بفعالية مع القطاع اخلاص. ويف امل ربش 

ش يف تو.. التدريب للمزارعني الذين ختدمهم مشاريع املنظمةش Credit Agricole du Marocالزراعي الوطينش 
لوقت نفسهش تشجيع األحداث املشرتكة وتبادل املعر.ة بشأن الزراعة املستدامة. ويف الو وميامنارش جنحت ويف ا

رت طاقاهتم ا نتاجية واملشرتين ا قليمينيش وطوّ  املنظمة يف الربط بني املزارعني من أ حاب احليا ات الص .ة
ريات  حمتوىاالخنراط على أساس  وخطط إ دار الشهادات لضمان دخل أ.ضل. وقد حدث هذا النوع من

)أي ا نتان املستدام يف امل رب وتنمية األعمال التجارية الزراعية يف جنوب ارق آسيان  الصلة لل اية بالتعاون
 ايت.ؤ واجلهود االستباقية ملوظفي املنظمة يف االخنراط مع الشركاء والسياق القطري امل

هلا املؤسسات .يها املنظمة مع القطاع اخلاص يف إطار املبادرات الت متوّ نخرط ا أمثلة على املشاريع الت توهناك أيضً  -42
الشراكات كردود على مسائل حمددة تتعلق بالتنفيذ هذه وعلى غرار احلاالت املذكورة أعالهش بر ت املالية الدولية. 

له الصندوق الذي ميوّ ر مشروع تنمية  ناعة األلبانش ش طوّ أفغانستانويف  والبامجش وكانت .عالة يف نواياها.
الدويل للتنمية الزراعيةش الروابط بني مقدمي اخلدمات املستقلني يف قطاع األلبانش مثل تعاونيات منتجي األلبان 
واملسوقني والوحدات البيطرية امليدانية اخلا ة واملوظفني الفنينيش من أجل تنفيذ أنشطة املشروع. وسامهت اخلبة 

م على احلرارة العالية وحليب معقّ  والتصنيع من خالل إنشاء مصنع ألبان درة ا نتانالفنية للمنظمة يف تعزيز ق
ش وإنشاء ذعية منتجي األلبان يف أ. انستانش وهي منصة جلميع يوم/مرتيًا اطن   30ومنتجات ألبان مبسرتة بطاقة 

له الوكالة ان  الذي متوّ وقد سّهل مشروع  سلسلة القيمة يف غرب أ. انست أ حاب املصلحة يف قطاع األلبان.
األمريكية للتنمية الدولية روابط مماثلةش مما ساعد على  يادة دخل املرأة و يادة إنتان اللنب املبسرت اآلمن. وباملثلش 

األوكرانية لت املنظمةش من خالل مشروع للبنك األورويب لإلنشاء والتعم.ش نقل املعر.ة من الشركة سهّ  شمصريف 
ىل الشركات املصريةش يف جمال إنتان احلبوب والنقل والتصدير. وتش. هذه األمثلة كذلك إىل إ Nibulonاخلا ة 
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من ش من خالل االضطالع بدور امليّسرسواء بشكل مباار أو أن املنظمة تعمل بفعالية مع القطاعات اخلا ةش 
 تنفيذها. طرقبدون االرتباط بالضرورة باالسرتاتيجية و 

ش للنتائج ا سابية على املستوى القطريش الناشة الصينو إكوادوربعض األمثلةش مثل إىل كذلك أاار التقييم  و  -43
ا ش ش بر  املشروع ا قليمي  الثروة احليوانية الذكية مناخيً إكوادورالشراكات املنشأة يف إطار االسرتاتيجية. ويف من 

 BanEcuadorو  Ordeñoالية مع واتفاقية مسامهة م COFIDESحيي أدى إىل تنفيذ اتفاقية اراكة رمسية مع 
تا على تعزيز قدرات املزارعني احملليني وتنمية ا نتاجية لنظم الثروة احليوانية الص .ة واملتوسطة يف املناطق ساعد
أقامت معه  عام مصرفوهو ش BanEcuadorمع  من خالل اراكتها املنظمة وساعدتشربتها .يها.  تالت مت

 للقروضيف إنشاء خط جديد اش وادور وكجزء من مشروع الثروة احليوانية الذكية مناخيً بتوجيه من إك املنظمة اراكة
ويف  انبعاثات غا ات الد.يئة. للحد منملنتجي األلبان  أطلقت مشروًعا شريبًيا موجًهاالص رش و  ةاملتناهي اخلضراء
ا ات الص .ة واركات البحوث لت املنظمة تبادل املعر.ة والروابط بني املزارعني من أ حاب احليش سهّ الصين

والتكنولوجيا والتجارة ا لكرتونية. وتتوا ل اجلهودش مع توقعات بنتائج إسابيةش يف ما يتعلق ببناء الثقة بني 
املستهلكني واملنتجني وتنمية قدرات أ حاب احليا ات الص .ة و يادة كفاءة السوق. وسري االضطالع هبذا 

ش من خالل خمتب االبتكار املشرتك بني املنظمة Tsinghuaلعاملي ومع جامعة التعاون مع برنامج األغذية ا
ا تطوير الشراكات من خالل هنج تصاعدي يستند إىل خطة وتظهر هذه األمثلة أنه ميكن أيضً  .Tsinghuaو

 حتقيق النتائج.وقادرة على  عمل حمددة بوضوح

اتفاق تعاون لتلبية طلب احلكومة النيج.ية  Eniمؤسسة عت منظمة األغذية والزراعة و وقّ ش 2018ويف .باير/اباط  -44
 د يف املنطقة الشمالية الشرقية.م إىل اركات النفط وال ا  لتقدا الدعم يف التخفيف من معاناة ضحايا التمرّ املقدّ 
اقة الشمسيةش الرّيش من خالل النظم الكهروضوئية/العاملة بالطو ز املبادرة على تو.. املياه لالستخدام املنزيل وتركّ 

ا املتضررين من األ مات. وسمع هذا التعاون بني خبة املنظمة ودرايتها دين داخليً للمجتمعات احمللية وللمشرّ 
 حلفر اآلبار مباارة مع املتعاقدين معها. Eniالري املستدامة واملسامهة العينية الت تقدمها الفنية يف إنشاء نظم 

 أمثلة على المستوى اإلقليمي

ل من املنظمةش كجزء من برنامج دعم إنفاري طقة آسيا واحمليط اهلادئش دعم مشروع العناية الواجبة املموّ يف من -45
قوانني ال ابات وحوكمتها والتجارة املتعلقة هبا املشرتك بني االحتاد األورويب واملنظمةش وضع مشروع دليل ميكن 

ع ن واملستوردين لدعم العناية الواجبة وتتبّ استخدامه من قبل الشركات املصنعة ومنتجي األخشاب واملوردي
يتوّخون ويتم تقدا ا راادات أل حاب املصلحة احملليني للتسجيل كبائعني )ال  األخشاب واملنتجات اخلشبية.

 املشروع قبل توقيع رسائل االتفاقشالربحن يف املنظمةش من أجل الو ول إىل آليات ختصيص املنح. ويتم تنفيذ 
ش غر.ة  ناعات األثاث يف الفلبنيش لتزويد  ناعة األخشاب مبعلومات موجزة وحمددة عن مع لعلى سبيل املثا

 كيفية االمتثال للجوانب االجتماعية والبيئية لقانون االمتثال.

بأن تزايد مقاومة مضادات امليكروبات على الصعيد  املكتب ا قليمي للمنظمة آلسيا واحمليط اهلادئ ا منوإدراكً  -46
ا على  حة ا نسان واحليوانش .قد ارع يف حوار مع اركات األغذية الزراعية املتعددة ا كب.ً ل هتديدً كّ العاملي يش

ا بتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية اجلنسيات بشأن مسألة استخدام مضادات امليكروباتش ووضع مشروعً 
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احليواين يف آسيا. ومع ريلكش .قد مت  الدولية ملعاجلة مسألة استخدام مضادات امليكروبات يف  ناعة ا نتان
ل املكتب ا قليمي آلسيا واحمليط اهلادئش خالل املنتدى ا قليمي تسليط الضوء على أمهية العناية الواجبةش وسهّ 

ش عملية قام مبوجبها املشاركون بتوقيع ن2019املعين با اراف على مضادات امليكروبات يف الزراعة )يوليو/متو  
ارب املصاحل احملتمل  لضمان أعلى درجة من الثقة والثقة العامة يف ا جراءات الت اختذهتا إعالن بشأن تض

 منظمة األغذية والزراعة .

ا يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب أوجه التآ ر الت ميكن إنشاؤها ويوضح مشروع الثروة احليوانية الذكية مناخيً  -47
ش وريلك بناًء على COFIDESومؤسسة متويل التنمية ا سبانية  Telefonicaعند الربط بني اراكتنيش مها 

من احلجم مشورة .ريق .ين يف املنظمة. ويهدف املشروع إىل حتسني الكفاءة ا نتاجية والبيئية ملنتجي األلبان 
رسات املتوسط والص . يف إكوادور. وتساعد منظمة األغذية والزراعة يف إكوادور منتجي األلبان يف اعتماد مما

على إدخال أدوات مبتكرة قائمة على  Telefonicaا يف املناطق الت يتم شربتها .يها. وتعمل ريكية مناخيً 
 COFIDESر وستو.ّ  ا نرتنت تسمح للمنتجني مبراقبة املمارسات واملعلومات بشأن خماطر املناخ واالنبعاثات.

تم إعداده وسيتم تقدميه إىل املفوضية األوروبية واحلكومة يف مشروع ي املنظمة مهاالت تقدّ  للمساعدة الفنية أموااًل 
ا سبانية للنظر .يه. وس.كز االستثمار على القروض اخلضراء للمنتجني الذين يقومون بتنفيذ املمارسات يف 
 إكوادور. وبالتايلش يتم االستفادة من موارد االستثمار واملساعدة التقنية يف اسرتاتيجية متويل جديدة خمتلطة

ش وهو بنك عامش اراكة مع منظمة BanEcuadorلتحقيق نتائج .عالة ومستدامة. ويف هذا السياقش بدأ بنك 
األغذية والزراعة  نشاء خطوط ائتمان بتوجيه من منظمة األغذية والزراعة يف إكوادورش وكجزء من مشروع الثروة 

 COFIDESش ستستفيد الشراكات مع 2020ام ا. وعلى الرغم من اكتمال املشروع يف عاحليوانية الذكية مناخيً 
 .البلدتوقع أن يكون هلا تأث. على مستوى من هذه التجربة وتو.ر األساس لالستثمارات الت ي   BanEcuadorو

 أمثلة على المستوى العالمي

ريات  مع القطاع اخلاص يف اجملاالت ا نتان احليواين و حة احليوان يف منظمة األغذية والزراعة اعبةشرتك ت -48
املدخالت اآلمنة وبأسعار معقولة )األعالف واملعدات واألدويةن؛  احلصول علىاالهتمام املشرتكش مبا يف ريلك 

واألعالف وسالمة األغذية؛ و حة احليوان ور.اهه؛ والو ول إىل القيمة املضا.ة يف سالسل التوريد؛ والبحي 
هذه اجملاالت مع القطاع اخلاص مبا يف ريلك االحتاد الدويل يف تتعاون املنظمة و  والتطوير؛ وبناء القدرات املؤسسية.

لصناعة األعالفش واالحتاد الدويل ملنتجات األلبانش واألمانة الدولية للحومش واالحتاد الدويل لصحة احليوانش 
مثل دليل  املشرتكة املطبوعاتواالحتاد الدويل للمنتجني الزراعينيش واجمللس الدويل للدواجن. وتشمل أمثلة التعاون 

الدوليةش ودليل املمارسات اجليدة  Carrefourاملمارسات اجليدة لصناعة اللحومش الذي مت وضعه مع مؤسسة 
لصناعة األعالفش الذي مت إعداده مع االحتاد الدويل لصناعة األعالفش ودليل املمارسات الزراعية اجليدة الذي 

بانش ونشرة تنمية منتجات األلبان املشرتكة بني املنظمة واالحتاد مت نشره باالارتاك مع االحتاد الدويل ملنتجات األل
 الدويل ملنتجات األلبان.
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ا من إمكانية تكرارها ا محدود  من القطاع الخاص قدر   الهيئاتأظهرت غالبية شراكات المنظمة مع : 7تيجة الن
 واستدامة النتائج المحققة.

ا اراكة جارية حاليً  28برمت منذ اعتماد االسرتاتيجيةش هناك القطاع اخلاص أ   هيئاتاراكة رمسية مع  52من بني  -49
. 2019ا من أغسطس/آب غ. نشطة اعتبارً  8ش والحتمال شديدهامنها يف طور احملادثات  16وقيد التنفيذش و

ومن بني جماالت االخنراط الستةش تتم ت طية ثالثة منها .قط بالشراكات الرمسية. وهذه اجملاالت هي الدعوة 
اراكة  17اراكة رمسيةش وتعبئة املوارد مع  31اراكة رمسية وبرامج التنمية والبامج التقنية مع  35توا ل مع وال

ومع ريلكش .إن النتائج املستخلصة من  ئة من اجملموع.ايف امل 21ئةش وايف امل 37ئةش وايف امل 42ل رمسيةش متثّ 
 رمسية يف حوار السياسات وإدارة املعر.ة ونشرها.دون عالقة من الزيارات امليدانية تكشف عن أنشطة أجريت 

القطاع اخلاص لتعزيز واليتها وأنشطتها ومكا.حة اجلوع بشكل عام. هيئات واارتكت املنظمة مع العديد من  -50
يف دعم مبادرة  La Stampaش على سبيل املثالش اارتكت منظمة األغذية والزراعة و حيفة 2015في عام .

La Stampa/Farnesina شFOOD4  خالل معرضEXPO2015 ش الذي كان يهدف إىل عرض مشاريع
وكذلكش أنشأت املنظمة مع االحتاد الدويل  . التعاون ا يطايل هلا التنمية املتعلقة باألمن ال ذائي الت ميوّ 
ي اضر ساهم بشكل كب. يف  يادة الوعي باألمن ال ذائا لصحفي أو حم  للصحفيني الزراعيني جائزة سنوية تقديرً 

الصحفيني للتوا ل مع و/أو مكا.حة اجلوعش يف حني أن اهلدف الرئيسي للشراكة هو  يادة نشر منتجات املنظمة 
الزراعيني املتخصصني )من خالل الرابطات الوطنية الت هي عضو يف االحتادن. كما اارتكت املنظمة مع  حيفة 

El País  ومؤسسةThomson Reuters ية املنظمةش من خالل الصحفيني املتخصصني بشأن احملتوى املتعلق بوال
أخرى مثل  هيئاتا مع واارتكت املنظمة أيضً  ومنصات التوا ل الت يديرها الشركاء ا عالميون مباارة.

National Geographicش وLa Real Academia de Gastronomia ش
ش ووكالة TASSألخبار الروسية وكالة األخبار ا ماراتيةش ووكاالت اش و Radio e Televisao de Portugalو

ش وغ.ها. وقد سامهت هذه الشراكات يف  يادة نشر خمرجات االتصاالت يف املنظمة. ويف Xinhuaاألخبار 
الوقت نفسهش ميكن النظر يف إدخال حتسينات يف اراكات مستقبلية مماثلة لتعزيز ر د املعلومات املنشورة من 

 خالل ابكات الشركاء يف املنظمة.

وإدارهتا بشكل دراسة لتعزيز إ دار الشهادات لل ابات  إجراءإىل  IKEAاراكة املنظمة مع اركة  وهتدف -51
ش مل يتم إبرام اتفاق/اتفاقات IKEAويف حني أنه مت توقيع مذكرة تفاهم رمسية مع  ..ييت ناميف مشال مستدام 

يورو ملشروع  600 114قدرها ش كمبادرة منفصلةش مسامهة مالية IKEAمت على مستوى البلد. وبالتايلش قدّ 
اآلن إىل  ت إطالة مدتهش الذي مت مر.ق ال ابات واملزارعش املرحلة الثانية  متعدد اجلهات املاحنة حساب أمانة

 ..ييت نامش لتعزيز ا دارة املستدامة لل ابات وإ دار الشهادات لل ابات يف 2022ديسمب/كانون األول 

ش إىل جانب الشراكة غ. الرمسية مع Unileverية بني املنظمة وويف األرجنتنيش اجعت الشراكة الرمس -52
Carrefour اجلنسياتش وو ارة الصناعة الزراعيةش مبادرة  عدم رمي ال ذاء   ةتجزئة متعددبالش وهي مؤسسة شارة

ل املنظمة هدر من األغذية يف املنزل. وتعما للحّد من امل للنصائح وأ.كارً . وتضمنت املبادرة دلياًل 2016يف عام 
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على املوا.قة على يوم دويل مقرتح للتوعية بشأن الفاقد واملهدر من األغذيةش ومها  Unileverمع مؤسسة حالًيا 
 شريان مناقشات بشأن السياسات مع حكومت األرجنتني وكوستاريكا.

ال ذاء: دليل ر قيمة  بعنوان  .لنقدّ دلياًل  Unileverش وضعت الشراكة بني املنظمة ومؤسسة 2017ويف عام  -53
دش مع رسالة  عدم رمي ال ذاء ش لالستفادة القصوى من ال ذاء وشنب هدره ش يف إطار محلة على مستوى البال

ش مت إطالق محلة عب 2018ماليني مستهلك عب وسائل التوا ل االجتماعي. وباملثلش يف عام  8و لت إىل 
مية متعددة الوسائط على املنظمات غ. احلكومية وسائل التوا ل االجتماعيش ومت تو يع جمموعة مواد إعال

 .ةشاركها على املوالشركات ووسائل ا عالم واحلكومة لتشجيع

 من خالل تسهيل احملادثات والتعب. عن اجلهات الفاعلة يف ا .عااًل املنظمة دورً  تؤديويف جمال احلوار السياسيش  -54
صات املناقشة. ويف ايليش على سبيل املثالش دعت القطاع اخلاص من خالل اراكات غ. رمسية تستند إىل من

يف احلوار خالل املؤمتر  واالخنراطإىل املشاركة املنظمة حتالف أمريكا الالتينية لرابطات  ناعة األغذية واملشروبات 
ي لألمم وباملثلش اارتكت املنظمة مبوجب إطار االتفاق العامل اخلامس والثالثني ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب.

من القطاع اخلاص وكذلك القطاع العام واجملتمع  هيئاتاملتحدةش مع جمموعة  الشركات الرائدة ش الت تضم 
حوار السياسات بشأن السمنة لدى األطفال واملهدر من األغذيةش يف إطار هذه اجلهود واجعت املنظمة  املدين.

 واملعر.ة. ال التحليليف جمش مع تو.. الدعم 1املتعلق بالبنامج االسرتاتيجي 

)اهلدف  مت توضيح اجلهود املبذولة للحد من الفقر يف الريفمن خالل املساعدة التقنية وتعبئة املواردش و  -55
من أجل مشروع  املزيد من القطن ش واتفاقية املسامهة املالية  Telefonicaبالشراكة مع اركة  ن3االسرتاتيجي 

ا . وساعدت اراكة امها من خالل مشروع  الثروة احليوانية الذكية مناخيً الت مت إبر  شOrdeñoمة من اركة املقدّ 
سريني على خفض التكاليف املرتبطة با نتان الزراعي من خالل تعظيم املزارعني األ   Telefonicaاملنظمة و

ها يف كولومبيا استخدام املياه واستخدام أجهزة االستشعار وحمطات األر اد اجلوية يف املناطق الت تتم شربتها .ي
ش وهي تدمج التكنولوجيا على اعتماد عمليات ا نتانOrdeño والسلفادور وب.و. واجعت اراكة املنظمة و

 املصممة لتقدير االنبعاثات.

 ونهج تطوير الشراكات  طراكفاءة  3-3

الرسمي على كل العبء اإلداري، واالفتقار إلى إجراءات واضحة، وطول عمليات إضفاء الطابع   عد  ي  : 8تيجة الن
دت عدد الشراكات التي أقيمت، وفي بعض الحاالت التي أدت ترتيبات الشراكة، من بين أهم العوامل التي حد  

ستها المنظمة لجهود تطوير القدرات الفنية والبشرية المحدودة التي كر  إلى ا إلى ضياع الفرص. ويعزى ذلك جزئي  
 الشراكات مع القطاع الخاص.

الت أجريت مع موظفني خمتارين يف املقّر الرئيسي وعلى املستويني ا قليمي والقطريش أ بح  بناًء على املقابالت -56
من الواضح أن البنية التنظيمية احلالية والقدرات احملدودة أسفرت عن نقص يف املشورة واملساعدة العملية املتاحة 

قر إىل عدد كاف من املوظفني لتعزيز للوحدات املهتمة. وأ.ادت التقارير أن .ريق اراكات القطاع اخلاص يفت
من طلبات  ا للعدد الكب.أنه نظرً ا من املقابالت والتقارير وأ بح واضحً الشراكات واحلفاظ عليها بشكل .عال. 
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القدرات احملدودة داخل القسمش اضطرت املنظمة إىل انش وبسبب سنويً  500و 300ني ما ب) الواردةالشراكات 
كنها إبرامها كل سنة. وبالتايلش .إن قدرة .ريق اراكات القطاع اخلاص على تقدا حّد عدد الشراكات الت مي

املشورة أو التوجيهات بشأن أ.ضل النهج أو العوامل التمكينية واملقيدة املرتبطة بكل اراكة مستقبليةش هي 
القطاع اخلاصش ألهنا ر معلومات أساسية لل اية عن اراكات حمدودة. واعت ب أن أدوات التعليم ا لكرتوين تو.ّ 

من مالحظات عامة تش. إىل االسرتاتيجية مع إراادات عملية حمدودة حول كيفية تطوير  بشكل أساسيتتألف 
الشراكات مع القطاع اخلاص. وتتباين قدرات ومهارات موظفي الشراكات ا قليمية مسب ا قليمش حيي 

العملش وال يوجد تدريب منهجي واامل بشأن هذا  يكتسب معظمهم خبة يف التعامل مع القطاع اخلاص أثناء
ر بعض مسؤويل الشراكة متابعة أنشطة هذا النقص يف .رص التدريب املتاحة داخل املنظمةش قرّ  املوضوع. ويف ظلّ 

 واملهارات ريات الصلة. املعارفالتطوير املهين لتعزيز 

من جناح النتائج تشمل الفهم احملدود إىل حد ما  وهناك اتفاق عام داخل املنظمة بأن العوامل الرئيسية الت حتدّ  -57
م الرتتيبات ش ونطاق سياسات املنظمة و كوكها املالية الت تنظّ وطرقه لعمليات االخنراط مع القطاع اخلاص

مزيج هذه العوامل إىل وبشكل عامش ي نظر النهج املتبعة يف شنب املخاطر يف ما يتعلق بالشراكات. و التعاونيةش 
ء من آلية للد.اع عن النفس حتمي املنظمة من املخاطرش ولكنها تسمح بالقليل من ا جراءات واملرونة على أنه جز 

ب الب.وقراطية املفرطة  أولويات القطاع اخلاص مع مرور الوقت. وبالتايلش تسبّ وتت ّ.  للموظفني واملنظمة ككل.
التعاونيةش وتؤثر على العمل احملتمل مع تباطؤ يف استهالك الوقت والفعالية التنظيمية يف توترات يف العالقات 

 الزخم.

ش وهي اركة ألبان يف إكوادورش عن اهتمامها باالنضمام إىل اجلهود Tonicorpعلى سبيل املثالش أعربت اركة  -58
اش لتحسني ا نتاجية وتقليل انبعاثات ال ا  من خالل من خالل مشروع الثروة احليوانية الذكية مناخيً املبذولة 

بأ.ضل املمارسات  دارة املااية. ومع ريلكش مل يتحقق  على النطاقني الص . واملتوسطمريب املااية د تزوي
ا إىل عدم وضوح العمليات ا دارية للمنظمة إىل جانب عملية طويلة  ضفاء الطابع التحالفش ويعود ريلك جزئيً 
 الرمسي على الشراكة احملتملة.

.يد بأن هناك وأ   ا آخر أمام تشكيل الشراكات.ات تعبئة املوارد املتاحة عائقً اال.تقار إىل الوضوح بشأن أدو وكان  -59
د واملناقشات لتحديد األدوات املالية املطبقة على مسامهات القطاع اخلاص. ومت و حاجة إىل بذل الكث. من اجله

ن امليزانية يف الدعم صة من خار املتعلق بس إجراء معاملة املسامهات املخصّ  2016/03استخدام التعميم ا داري 
دوالر أمريكين ش  عداد  200 000 تتجاو  على أاللة من البنامج العادي )املباار أو يف سداد األنشطة املموّ 

ا يف إكوادور. وأ بحت ش وهو حتالف يف إطار مشروع الثروة احليوانية الذكية مناخيً Ordeñoاتفاق مسامهة مع 
ة قام هبا موظفو املنظمةش لشراكة مل تتحقق يف هناية تكشاف طويلة وااقّ األداة معرو.ة نتيجة لعملية مي واس

 COFIDESباع عمليات مماثلة لتحديد األدوات املناسبة يف حاالت . ومت اتّ Tonicorpاملطاف مع اركة 
لدعم  Rabobankلتمويل   ار املنتجني والشركات الص .ة واملتوسطة احلجم لتطوير سلسلة القيمةش ومؤسسة 

ن 2016/03ا داري  التعميموشدر ا اارة إىل أن هذا الصك ) نشطة املتعلقة باجملتمعات الزراعية الص .ة.األ
ا بسبب خماوف من الزمالء يف مكتب الشؤون القانونية واألخالقية يف ما يتعلق بتطبيق هذه الطريقة غ. متاح حاليً 
 .غ. احلكومينيعلى الشركاء 
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من املقّر الرئيسي احملاوالت األخ.ة للمكتب ا قليمي ألوروبا وآسيا الوسطى  قامة  دت التوجيهات الواردةوقيّ  -60
ا لوجود مذكرة تفاهم حاليةش .إنه ال ميكن توقيع أكثر من ش ومتت ا اارة إىل أنه نظرً IKEAاراكة مع اركة 

ر يف خطة العمل مذكرة تفاهم واحدة مع كيان خاص معني يف سياق خطة العمل احلاليةش ولكن ميكن النظ
 التالية. 

دون اتفاقات رمسية. وعلى سبيل املثالش من ويف بعض احلاالتش كان من األسهل إقامة تعاون مع القطاع اخلاص  -61
وتو عهاش بإبرام اراكة مع املنظمة لتحسني  ش وهي اركة أكوادورية تنتج األغذيةPRONACAاركة قامت 

للمنظمة. وأدى ريلك إىل اراكة أخرى مع مركز  ناعة احلليبش وهي باع اخلطوط التوجيهية حمتوى إعالناهتا واتّ 
مة لتعزيز تطوير منتجات األلبانش لتحسني مقاطع الفيديو املتعلقة ذعية لشركات األلبان األكوادورية مصمّ 

  املرأة الريفيةاراكة مع املنظمة يف جمال  محلة  BBVAباستهالك منتجات األلبان. ويف ايليش أبرمت مؤسسة 
بني اجلنسني الت تواجهها املرأة الريفيةش والنساء من الشعوب األ لية لتطوير مقاطع .يديو تب  قضايا الفجوة 

واملنحدرات من أ ل أ.ريقي يف إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييبش ونشرت مشاريع وقصص جناح توضح 
 احلاجة إىل العمل من أجل استقاللية املرأة الريفية. 

تم تطبيق آليات إدارة المخاطر والعناية الواجبة في المنظمة والعمليات المرتبطة بها بفعالية من أجل : 9يجة تالن
حماية المنظمة من المخاطر المحتملة. ومع ذلك، فقد اعت برت هذه الشراكات مرهقة وطويلة ومقيدة، وبالتالي أنها 

 من عدد الشراكات التي تبرمها المنظمة. تحد  

ى طلب الدول األعضاء عند وضع االسرتاتيجيةش مت دمج آليات إدارة املخاطر يف املنظمة يف تنفيذ بناًء عل -62
االسرتاتيجيةش بسبب املعاي. الكث.ة املصاحبة لتطوير نظم األغذية والزراعةش واحلاجة إىل ضمان حياد املنظمة 

ز )منظمة األغذية والزراعةش حوال للتحيّ ض بأي حال من األواستقالهلا ونزاهتها كمؤسسة حكومية دولية ال تتعرّ 
مة وتضمن هذه اآلليات أال يؤثر أي من كيانات القطاع اخلاص على نتائج البحوث أو املعلومات املقدّ  ن.2013

د العالقة مع املنظمات غ. احلكومية نش الت حتدّ 2017ا مع إطار النصوص األساسية للمنظمة )ايً اإىل البلدان مت
ت والسياسات اخلا ة مبشاركة القطاع اخلاص يف عمليات وضع املعاي. يف املنظمة. وتسود وتضمن ا جراءا

آليات مماثلة  دارة املخاطر يف منظومة األمم املتحدة؛ ومع ريلكش قامت بعض وكاالت األمم املتحدة بتكييف 
 ن.3هذه اآلليات لتحقيق إمكانية  يادة التعاون )أنظر امللحق 

ا إطارً  2014/14ر نشرة املدير العام جلنة الشراكة كجها  العتماد الشراكات املقرتحةش وتو.ّ  أنشأت االسرتاتيجية -63
ا. ويرد نفس ا جراء يف اخلطوط التوجيهية للشراكات لتقييم خماطر ذيع مقرتحات الشراكة واملوا.قة عليها رمسيً 

ي لألمم املتحدةش واخلطوط التوجيهية والتعاون مع القطاع اخلاص. ويتضمن هذا ا جراء مبادئ امليثاق العامل
نش وعوامل املخاطر املؤسسية لدى املنظمةش ومعاي. املسؤولية 2009للتعاون بني األمم املتحدة وقطاع األعمال )

ب على ريلكش يف املمارسة العمليةش أن اللجنة الفرعية الستعراض االتفاقات املالية ويرتتّ  14االجتماعية للشركات.
                                                           

دير العام املنقحة بشأن  اخلطوط التوجيهية مارس/آريارش إىل  نشرة امل 31الصادرة يف  14/2014. تش. نشرة املدير العام رقم 5نظر احلااية رقم أ 14
بشأن إجراءات  2014/13للسياسات املتعلقة بإعداد االتفاقيات وإجا هتا وتوقيعهاش الت هي قيد املراجعة ش واملتوقع نشرها. غ. أن نشرة املدير العام رقم 

غ.  2014/14و 2014/13مارس/آريار. وبالتايل .إن النشرتني  18رها يف ش قد مت نش2014/13االتفاقاتش نشرة املدير العام رقم  عإعداد وتصفية وتوقي
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ن 2014ع بسلطة املوا.قة على الشراكات املقرتحة )منظمة األغذية والزراعةش خرى هي اهليئة الت تتمتّ واالتفاقات األ
 ن.2يف امللحق  1)أنظر الشكل 

وتتوخى االسرتاتيجية أن يتم .صل الوظائف املتصلة بتقييم املخاطر وإدارهتا عن وظائف الدعوة والتحفيز لتشجيع  -64
ا ن. ومع ريلكش .إن .ريق العناية الواجبة الذي مت إنشاؤه رمسيً 2013ة والزراعةش الشراكات وإقامتها )منظمة األغذي

كتب نائب مدير اعبة الشراكات. وبدأ هذا الت ي. بناًء على تو ية من املراجعة مليتبع  2019يف مايو/أيار 
من موظفني  دت عدم وجود قدرات خمصصة هلذه الوظيفة. وهو يتألفوالت حدّ الداخلية للحسابات األخ.ة 

ش 2019واتفاقية خدمات اخصيةش وللنصف الثاين من عام  ن2-ف من .ئة وآخر 3-ف )واحد من .ئةاثنني 
يناير/كانون الثاين إىل  1ا لألنشطة املتعلقة بالعناية الواجبة. وخالل الفرتة من ا أمريكيً دوالرً  304 80م نح مبلغ 

مشرتكةش ورعاية  مطبوعاتا للفر ش مبا يف ريلك طلبً  327ش تلقى الفريق ما جمموعه 2019يوليو/متو   31
ويبدو  مشرتكة/تنظيم مشرتك لألحداثش ومشاركة يف االجتماعات؛ والتصرف يف األ ول؛ ومعلومات/توجيهات.

أن .ريق العناية الواجبة غ. جمهز لدعم التحليل يف الوقت املناسب وبشكل جيد ومتطور الختاري القرارات بشأن 
ق بني كيانات القطاع اخلاص. ولذلكش طاع اخلاص. وعالوة على ريلكش .إن التصنيف احلايل ال يفرّ الشراكة مع الق

 طة لتقييم املخاطر.ال توجد آلية متباينة ومبسّ 

لون جماالت خمتلفة من عمل املنظمةش أن االسرتاتيجية والعمليات د معظم الذين متت مقابلتهم والذين ميثّ وأكّ  -65
رونة يف التعامل مع القطاع اخلاص. ومع ريلكش يبدو أن هذه املرونة هي على حساب ريات الصلة تسمح ببعض امل

وعالوة على ريلكش .إن القدرات د إمكانية االبتكار. على املشاركة املنهجية وهي تقيّ  الوضوحش ألهنا ال تنصّ 
اخلاصش مما ساهم يف  االخنراط الناجح مع القطاع تاحملدودة و.هم االسرتاتيجية يف املكاتب امليدانية قد أعاق

 التأخ. والفرص الضائعة.حدوث 

ط العديد من األاخاص الذين متت مقابلتهم الضوء على الصعوبات الت يواجهوهنا عند التعامل مع كما سلّ  -66
. وميكن استخدام ا طوياًل اعبة الشراكات يف املنظمةش مبا يف ريلك االستجابات املتأخرة والتبادالت الت تست رق وقتً 

دوالر أمريكي  نشاء  000 150ش الت كانت على استعداد الستثمار Vodafoneاون املتوخى مع اركة التع
نظام إنذار مبكر يف تنزانياش كمثال لتوضيح الوضع. .بعد إعداد مذكرة مفاهيميةش مل يذهب املكتب القطري إىل 

ن يسمح بالبدء يف الوقت املتفق عليه. أبعد من ريلكش ألن الوقت الال م  ضفاء الطابع الرمسي على االتفاقية ل
 CARGOش اركة لةوتشمل األمثلة األخرى على الشراكات املر.وضة بعد مفاوضات مطوّ 

 Standard Chartered)املكتب ا قليمي ألوروبان ومؤسسة  Inditexن واركة 4 االسرتاتيجي )البنامج
كر. واقرتح ا أو السّ لكائنات املعدلة وراثيً امها .ضت اركات أخرى بسبب استخداور   )املكتب القطري يف كينيان.

 األاخاص الذين متت مقابلتهم أن التعاون مع هذه الشركات ميكن أن يؤثر على أعماهلم.

                                                           
مارس/آريار بشأن  استعراض الشراكات مع اجلهات الفاعلة من غ. الدول وتشكيل  31الصادرة يف  2014/14متصلتني. وعالوة على ريلكش .إن النشرة 

د االتفاقات املالية الت تتناوهلا وحدة العناية الواجبة . وهي تذكر من االتفاقات ال حتدّ جلنة الشراكات واللجنة الفرعية ملراجعة االتفاقات املالية وغ.ها 
تعلقة باملزايا ا أنه  سيتم إرسال ذيع املقرتحات املؤهلة إىل اللجنة الفرعية ملراجعة االتفاقات املالية واالتفاقات األخرىش إىل جانب التو يات املأيضً 

 ا ال حتدد تلك املؤهلة ليتم إرساهلا على اللجنة الفرعية.واملخاطر احملتملة ش ولكنه



 النتائج
 

21 

ونتيجة للصعوبات الت واجهت إبرام الشراكات الرمسيةش ريكر بعض الذين متت مقابلتهم أهنم ختلوا عن هذه  -67
ر والوسيط الذي تلعبه املنظمة من ح دور امليسّ وباملثلش يتضّ غ. رمسي.  اجلهود وجلأوا إىل التعاون على أساس

ش أضفت املنظمة الطابع الرمسي من خالل 2014خالل التعاون الذي مت حتديده على املستوى القطري. ويف عام 
 نيثي يف كينيا. يف إطار مشروع الزراعة احملا.ظة على املوارد يف مقاطعة ثاراكا Twiga اركة مذكرة على تعاوهنا مع

الت قامت  Twigaوقد مسحت أل حاب احليا ات الص .ة املستفيدين من املشروع بيع منتجاهتم إىل اركة 
 East African Breweries and Maltingش تعاونت املنظمة مع اركة نفسها ويف املقاطعة بتو يعها يف ن.ويب.

وقد أدى التعاون إىل  يادة ا نتان واحلفاظ على املياه. وتتناقش لتعزيز أ.ضل املمارسات الزراعية يف الذرة الر.يعة. 
ا مع احلكومة بشأن إدران الذرة الر.يعة يف السياسة الوطنية لألمن ال ذائي. وتشمل األمثلة األخرى الشركة حاليً 

البيئة العاملية للتخلص  ملر.قالزراعية يف كينيا يف إطار مشروع  املواد الكيميائيةاجلهود املشرتكة مع احلكومة ورابطة 
يف تنزانيا. ومع ريلكش مل يتم توسيع هذه  والعمل املنجز مع جملس األر ّ  الزراعية املتقادمة املواد الكيميائيةمن 

ا لعدم وجود األدوات ا يف حوار السياسات نظرً خدمت اسرتاتيجيً الشراكاتش وليس هناك دليل على أهنا است  
 العمل. املناسبة لت طية هذا اجملال من

ا، فإن نظم باستثناء التقارير المرحلية عن تطوير الشراكات التي يتعين تقديمها إلى لجنة البرنامج سنوي  : 10تيجة الن
ل تبادل إدارة المعارف والرصد واإلبالغ الشاملة للشراكات غير كافية لدعم تنفيذ استراتيجية المنظمة، وال تسه  

 .أفضل الممارسات أو الدروس المستفادة

ة متميزة للمشاركة املنظمة منصّ  ليست لدىيف حني أن بعض تبادل اخلبات ،دث خالل املناسبات اخلا ةش  -68
وكان  خببهتا يف تطوير الشراكات وتنفيذها أو لتوجيه املستخدمني املهتمني إىل اخلباء أو الوحدات ريات الصلة.

املختلفةش وحىت بني موظفي الشراكات ا قليمية.  ا بني الوحداتالتوا ل بشأن ممارسات تطوير الشراكات حمدودً 
 وال يتم حتديي موقع املنظمة للشراكاتش باستثناء آخر األخبارش بأ.ضل املمارسات املوثقة بشأن الشراكات.

وتفتقر قاعدة البيانات بشأن الشراكات إىل املعلوماتش وقد كانت معظم التقارير املرحلية بشأن الشراكات إما  -69
وال يقوم .ريق الشراكات مع القطاع اخلاص بالتحقق من التقارير نه مل يتم إعدادها حسب األ ول. مفقودة أو أ
 عبللش  مة من املسؤولنيش للتأكد من اكتماهلا وحمتواها. وعلى الرغم من أن قاعدة البيانات متاحة املرحلية املقدّ 

العثور على بعض اتفاقيات الشراكاتش  وكان من الصعباألخرىش إال أن استخدامها على نطاق املنظمة ضئيل. 
ويف معظم احلاالتش كانت املعلومات الواردة يف التقارير املرحلية حمدودة لل اية وتقتصر على تقييم النتائج أو 

مقرتحات الشراكة بشكل جيد لتسهيل  وعمليات مراجعةمستوى االخنراط. وال يتم توثيق عمليات العناية الواجبة 
 ام على أساس اخلبات والدروس املستفادة.موا لة تطوير النظ
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 دمج المواضيع المشتركة بين القطاعات 3-4

يتم إظهار تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل فعال في تصميم وتنفيذ مبادرات الشراكات التي لم : 11تيجة الن
 تم تطويرها.

املرأة يف تطوير الشراكات من أجل األمن ال تتضمن االسرتاتيجية سوى إاارة عامة إىل املساواة بني اجلنسني ودور  -70
ال تتناول اخلطوط التوجيهية ريات الصلة هذا املوضوع املشرتك بني  كذلكال ذائي وحتسني سبل املعيشة. و 

القطاعاتش أو تتوسع .يه. ومع ريلكش هتتم بعض الشراكات القائمة بالقضايا اجلنسانية. وعلى سبيل املثالش 
 ش القضايا اجلنسانية إىل حدّ PhosAgroو Rabobankارير املتعلقة بالشراكات مع أدجمت وثائق املشاريع والتق

يف  محلة املرأة الريفية  )منظمة األغذية  BBVAويف ايليش اارتكت املنظمة بشكل غ. رمسي مع مؤسسة  ما.
اواة بني اجلنسني ا للقضايا ريات الصلة باملسن. ومت تطوير مقاطع .يديو لتو.. رؤية أكثر وضوحً 2018والزراعةش 

الت تواجهها املرأة الريفية والنساء من الشعوب األ لية واملنحدرات من أ ل أ.ريقي يف إقليم أمريكا الالتينية. 
ش بشأن  يادة .رص و ول املرأة الريفية إىل اخلدمات املاليةش BBVAمع  15اش هناك مذكرة تفاهم عالقةورمسيً 

 خالل  محلة املرأة الريفية .  وتعزيز حقوق املرأةش و يادة الوعي من

ر المناخ إلى حد ما ضمن الشراكات التي ف والقدرة على الصمود في وجه تغي  يتم دمج اعتبارات التكي  : 12تيجة الن
 تركز بشكل واضح على تعزيز االستدامة البيئية.

االقتصادية والبيئية  تتضمن املبادئ األساسية لالسرتاتيجية ضرورة ختطيط أنشطة الشراكة لتعزيز االستدامة -71
ة يواالجتماعية. وتشمل مبادئ االستثمار الزراعي املسؤولش وهي مبادرة مشرتكة بني الصندوق الدويل للتنمية الزراع

ومنظمة األغذية والزراعة ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية والبنك الدويلش سبعة مبادئ هتدف إىل توجيه 
 ه مل يتم أخذأن معو حد سواءش لضمان االستدامة البيئية لالستثمارات الزراعية.  احلكومات والقطاع اخلاص على

. يف ما بينها املواءمةإال أن هناك بعض األمثلة على يف االعتبار يف كل من الشراكات القائمةش  هذه املتطلبات
حّد من تدهور يف مبادرة   دار الشهادات لل ابات لل IKEAش اارتكت املنظمة مع اركة .ييت نام.في 

يف مراقبة إطار  Googleوعالوة على ريلكش تساهم الشراكة مع اركة  ال ابات من خالل املمارسات املستدامة.
النتائج يف إطار برنامج خفض االنبعاثات الناذة عن إ الة ال ابات وتدهورها من خالل وضع املستويات املرجعية 

تعزيز من أجل لنشر التكنولوجيا الرقمية  Telefonicaاركة  لل ابات. ويف أمريكا الوسطىش تعمل املنظمة مع
بالتبع  Aura Light Italiaوقامت اركة  قدرة املزارع على الصمود يف وجه خماطر الظواهر اجلوية الشديدة.

ش وتثبيتها يف مكاتب املنظمةش مما ساهم يف تقليل استهالك الكهرباءش وبالتايل LEDمبنتجات تكنولوجيا ا ضاءة 
كإطار للعملش أقامت املنظمة  16ا. وباستخدام مشروع الثروة احليوانية الذكية مناخيً األثر البيئي للمنظمة لتقلي

ونشرها اش تكنولوجيات إدارة الثروة احليوانية الذكية مناخيً  لتطبيق Telefonicaو Ordeñoاراكات مع اركت 
  كوادور.يف إ معها فةور د انبعاثاهتا وبناء التكنولوجيا املتكيّ 

                                                           
  .BBVAمذكرة التفاهم بني املنظمة و 15
 منظمة األغذية والزراعةش  يوا ل كل من منظمة األغذية والزراعة والقطاع اخلاص التزامهما شاه الثروة احليوانية الذكية مناخياً . 16
 /events/en/c/1194465-ilhttp://www.fao.org/ecuador/noticias/deta 

http://www.fao.org/ecuador/noticias/detail-events/en/c/1194465/
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ر النصوص األساسية للمنظمة بالحوكمة، توف   ةفي ما يتعلق بالخطاب العام بشأن المسائل المتعلق: 13تيجة الن
 )الدورة التاسعة للمؤتمر( آليات إلشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك القطاع الخاص.

احلكومية احلضور واملشاركة يف اجتماعات األجهزة ميكن للجهات الفاعلة غ. احلكومية واملنظمات الدولية غ.  -72
ا للنصوص . وو.قً د الثاينش القسم ميمنالرئاسية واللجان الفنية يف املنظمة بصفة مراقب )النصوص األساسيةش اجمللّ 

األساسية ملنظمة األغذية والزراعةش ميكن إقامة عالقات رمسية بثالث طرق خمتلفة:  فة استشاري؛ أو  فة 
ل اراكات متخصص؛ أو  فة اتصال. ومت اختيار جمموعة   .ة من اجلمعيات واالحتادات الت متثّ استشاري 

ومؤسسات القطاع اخلاص باعتبارها ريات وضع رمسي. وتشارك بعض هذه اجلمعيات يف جلنة األمن ال ذائي 
من ال ذائي العاملي. العاملي من خالل آلية القطاع اخلاصش وتساهم يف التفاوض على منتجات سياسات جلنة األ

دعوات حلضور مؤمتر منظمة األغذية والزراعة وجلنة الزراعة  الت تتمتع بصفة رمسيةت بعض اجلمعيات وقد تلقّ 
 بصفة مراقب.

ر ات أل حاب املصلحة املتعددين تو.ّ منتديات ومنصّ  العاملي وا قليمي املستوينيعلى وقد دعمت املنظمة  -73
إاراك وتضمن املنظمة  .سياسايتع على اختاري القرارات التشاركية وعلى اخلطاب التشجّ القواعد واملعاي. الدوليةش و 

وهي تشمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتش ومدونة قواعد  كيانات وذعيات القطاع اخلاص يف هذه املنصات.
نية مبصايد األمساكش وال اباتش السلوك بشأن الصيد الرايدش واللجان الفنية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة املع

والزراعةش وكذلك املؤمترات ا قليمية أل.ريقياش وأمريكا الالتينية والبحر الكارييبش وآسيا واحمليط اهلادئش والشرق 
األدىنش وأوروباش واجملتمعات ا قليمية مثل اجلماعات االقتصادية ا قليمية يف أ.ريقيا. ويتفاوت مستوى وطريقة 

اع اخلاص يف هذه البيئة بشكل كب.ش وال تزال هناك إمكانية كب.ة ملزيد من املشاركة يف املنصات مشاركة القط
املستدام الذي يستضيفها برنامج األمم املتحدة  احلالية على املستوى ا قليميش على سبيل املثالش يف منصة األر ّ 

 للبيئة.

ه املنظمة حنو تطوير اسرتاتيجيات أعمال القطاع اخلاص. مكما وجد .ريق التقييم حالة حمددة من الدعم الذي تقدّ  -74
املنهجية لفهم األداء  17وعلى سبيل املثالش تضع الشراكة من أجل تقييم وأداء الثروة احليوانية على الصعيد البيئيش

وا.ز البيئي لسالسل إمدادات الثروة احليوانية وإبالغ اسرتاتيجيات العمل القائمة على األدلة. ويهدف مشروع ح
  ا إىل بناء احلاالت التجارية ملشاركة القطاع اخلاص. أيضً  18خدمات النظام البيئي

)المبادئ الخاصة  لجنة األمن الغذائي العالمي الخاصة باالستثمارات المسؤولة في الزراعة ونظم األغذية مبادئ
 باالستثمارات المسؤولة(

ئ اخلا ة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية يف جلنة األمن ال ذائي العاملي بشكل رمسي املبادت أقرّ  -75
وقد استندوا يف مشاوراهتم إىل مبادرات  ف بني أ حاب املصلحة املتعددين.ش نتيجة للتشاور املكثّ 2014عام 

زراعةش سابقة مثل مبادئ االستثمار الزراعي املسؤول )من قبل منظمة األغذية والزراعةش والصندوق الدويل للتنمية ال
اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليا ة و  نوالتنمية للتجارة املتحدة األمم ومؤمتروالبنك الدويلش 

                                                           
17  /http://www.fao.org/partnerships/leap/en  
18-africa-engagement/esp-sector-services/policy/private-ecosystem-for-action/incentives-http://www.fao.org/in 

conference/en/ 

http://www.fao.org/partnerships/leap/en/
http://www.fao.org/in-action/incentives-for-ecosystem-services/policy/private-sector-engagement/esp-africa-conference/en/
http://www.fao.org/in-action/incentives-for-ecosystem-services/policy/private-sector-engagement/esp-africa-conference/en/
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واخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن إعمال  األراضي ومصايد األمساك وال ابات يف سياق األمن ال ذائي الوطين
مارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية طوعية وهتدف إىل توجيه وإن املبادئ اخلا ة باالستث احلق يف ال ذاء.

 ذيع االستثمارات العامة واخلا ة حنو نظم غذائية أكثر مشولية واستدامة.

ا بشأن ا خمصصً املبادئ اخلا ة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذيةش أنشأت املنظمة .ريقً ومبجرد إقرار  -76
ش يف إطار برنامج اامل لنشرها والرتويج هلا بني اجلهات ال ذائيةنظم السؤولة يف الزراعة و دعم االستثمارات امل

ز هذا العمل على  يادة الوعي بشأن املبادئ اخلا ة باالستثمارات املسؤولة الفاعلة الرئيسية يف نظم األغذية. وركّ 
والقوانني الوطنيةش وعلى ر د اشاهات ش وبناء القدرات  دراجها يف السياسات ال ذائيةنظم اليف الزراعة و 

االستثمارات الزراعية وآثارها. ومت تنفيذ هذا العمل من قبل .ريق متعدد األقسام من خمتلف اجملاالت الفنية يف 
ش بإاراف .ريق الشراكات مع القطاع اخلاصش على الرغم من 2015املنظمةش ومت وضعه حتت .ريق موحد يف عام 

 ا دارات ال تزال نااطة. أن جمموعة عمل متعددة

مليون دوالر أمريكيش وأسفر عن العديد من األنشطة على  6.3ويف الوقت احلايلش حشد جمال العمل هذا حوايل  -77
ا ة باالستثمارات لمبادئ اخللاملستوى القطريش ركزت بشكل أساسي على تقييم مستوى امتثال القوانني الوطنية 

ة بشأن تطبيقها. وتشمل أبر  النتائج من حيي التقييمات الدراسات املسؤولةش وعلى إ دار إراادات مفصل
. ويف بعض احلاالتش تركز هذه التقييمات تونسو كولومبياو الجمهورية الدومينيكيةو غواتيماالواملشاورات يف 

على  نش ويف حاالت أخرى تركزاجلمهورية الدومينيكيةعلى قوانني وسياسات االستثمار العامة )مثل غواتيماال و 
وقد استجاب هذا  قطاع معني أو سلسلة القيمة )مثل قطاع املو  يف كولومبيا أو توظيف الشباب يف تونسن.

لمبادئ اخلا ة باالستثمارات املسؤولةش حيي ي نظر إىل لالعمل لطلب بلد معني كخطوة أولية لضمان االمتثال 
رى لنشر واعتماد املبادئ اخلا ة باالستثمارات ريلك على أنه ريو قيمة لألولويات الوطنية. وتشمل األمثلة األخ

واملعهد الدويل  Grow Asiaش حيي ساعدت املنظمةش بالتعاون مع مبادرة آسيا شرا جنوباملسؤولة العمل يف 
للتنمية املستدامةش رابطة دول جنوب ارق آسيا على إنشاء ودعم إ دار إقليمي للخطوط التوجيهية. كما نتج 

لدويل للتنمية املستدامة عن تطوير عقود منوريجية للزراعة املسؤولة. وعالوة على ريلكش يف التعاون مع املعهد ا
متها املنظمة عن دمج املبادئ اخلا ة باالستثمارات املسؤولة يف بنود س.اليونش أسفرت املساعدة الفنية الت قدّ 

رت اش طوّ تثمارات يف البلد. وأخ.ً ت تشجيع االستثمار الوطنيةش وضمان تعميمها يف ذيع االسالاالمتثال لوكا
ش UNIDROIT.رق املنظمةش بالشراكة مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص 

أدلة تقنية للزراعة املسؤولة واالستثمارات واسعة النطاق القائمة على األرضش والت مت اعتمادها بالفعل يف بعض 
 .تايلنديف  Charoen Pokphandة استثمارات جمموع

أن هذه األنشطة والنتائج وثيقة الصلة بعمل املنظمة يف الشراكات مع القطاع اخلاصش إال أهنا ن فذت إىل  معو  -78
سق مع ا بشكل متّ حد كب. كتد.ق عمل منفصلش ومل يتم الرتويج للمبادئ اخلا ة باالستثمارات املسؤولة رمسيً 

اص الذين أبرمت املنظمة اتفاقات رمسية معهم. وعالوة على ريلكش متت املصادقة القطاع اخليف شركاء الذيع 
ة أهداف من بعدّ اتصاهلا باالستثمارات املسؤولة قبل وضع أهداف التنمية املستدامةش ورغم  ةعلى املبادئ اخلا 

ودعم استخدام  أهداف التنمية املستدامةش إىل أن هناك حاجة إىل مزيد من ا جراءات لتوضيح هذه الروابط
 القطاع اخلاص للمبادئ من أجل دعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
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 .ال تتضمن غالبية مبادرات إشراك القطاع الخاص التغذية في مراحل التصميم أو التنفيذ: 14تيجة الن

يةش من خالل تنخرط منظمة األغذية والزراعة مع القطاع اخلاص يف نقاش عاملي بشأن اجلوانب املتعلقة بالت ذ -79
املشاورات يف إطار املنتدى العاملي لألمن ال ذائي والت ذيةش ويف سياق املؤمترات الدولية للت ذيةش ومن خالل دور 

مستقبل ال ذاء. ومع ريلكش مل حتقق عن ندوة الاملنظمة التنسيقي يف تنفيذ السنة الدولية للبقولش أو من خالل 
 اخلاص يف ما يتعلق جبوانب الت ذية. هذه اجلهود أي اراكات كب.ة مع القطاع

ومع ريلكش هناك إمكانية قوية لزيادة الرتكيز على اجلوانب املتعلقة بالت ذية يف مبادرات الشراكة احلالية واملستقبلية  -80
األخ. مع التحالف العاملي لتحسني الت ذية إمكانية لزيادة التعاون النشط من أجل  يادة  ر االتفاقللمنظمة. ويو.ّ 

 20األرجنتينية Danoneعت املنظمة مع مؤسسة وقّ ش 2015ويف عام  19توا.ر األغذية امل ذية يف البلدان النامية.
التبع باحلليب إىل بنك  للمساعدة يف 22يف األرجنتني مع ابكة بنوك األغذية اتفاقية 21شSanCorوتعاونية 

تطبيقات تطوير  Fertitecnica Colfioritoاألغذية يف سانتياغو ديل است.و. وتتوخى اتفاقية الشراكة مع 
  النظم ال ذائية الصحية يف األسواق لتعليم األطفال عن القيمة ال ذائية للبقول. كما أهنا تعزّ  احملمولاهلاتف 

 أ حاب احليا ات الص .ة يف أمريكا الالتينية.األوروبية مبنتجات املزارعني من 

 

                                                           
19/ http://www.fao.org/news/story/en/item/1184468/icode  
20/events/en/c/338095-http://www.fao.org/argentina/noticias/detail  
21 sancor?es-de-acerca-empresa-empresa/la-http://www.sancor.com/la  

http://www.fao.org/argentina/noticias/detail-events/en/c/338108/ 
22 /https://www.redbda.org.ar  
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 االستنتاجات والتوصيات -4

 االستنتاجات 4-1

الفرصة لنهج أكثر  2013لعام  رت استراتيجية المنظمة الخاصة بالشراكات مع القطاع الخاصوف  : 1االستنتاج 
أرست األساس له. وعلى الرغم ا تجاه مشاركة كيانات القطاع الخاص في برامج المنظمة وعملياتها، و ا وانفتاح  نشاط  

من أن الشراكات الرسمية كانت وال تزال محدودة، فقد كان هناك اتجاه متزايد نحو زيادة عدد وتنوع تد الت 
 القطاع الخاص في مجاالت العمل المواضيعية للمنظمة.

تشاورية وتفاوضية  متت املوا.قة على اسرتاتيجية املنظمة اخلا ة بالشراكات مع القطاع اخلاص من خالل عملية -81
. 2013ش وانتهت باعتماد وثيقة يف أبريل/نيسان 2011مع البلدان األعضاءش بدأت مبخطط مؤقت يف مارس/آريار 

ا شاه املشاركة ا جديدً ويف ضوء هذا السياقش كان اعتماد االسرتاتيجية مبثابة خطوة رئيسية إىل األمام تعكس هنجً 
العديد من جماالت املشاركة ريات الصلةش إىل جانب تعبئة املوارد  مع القطاع اخلاص. وحددت االسرتاتيجية

يف  للخوضوالتعاون التقينش والصكوك ا دارية والقانونية احملددة للشراكاتش وكذلك عمليات املوا.قة الداخلية 
منها  28اراكة مع القطاع اخلاص بشكل رمسيش  52نش مت إبرام 2019-2013) اتفاقات الشراكة. ويف .رتة التقييم

اراكة سري البحي يف شديد حمتمل هلا. وإضا.ة إىل ريلكش  16اراكات غ. نااطةش و 8ال تزال نااطةش و
ااركت الوحدات الفنية يف املنظمة واملكاتب امليدانية يف اخنراط واسع مع كيانات القطاع اخلاص كجزء من برامج 

ري وا قليمي. وهناك أمثلة إسابية ملشاركة القطاع املنظمة وحوارات السياساتش ومعظمها على املستويني القط
تنفيذ  طرقنظر إليها على أهنا ناائة بالتوا ي مع ا مع مبادئ االسرتاتيجية الرئيسيةش ولكن ي  اخلاص تتوا.ق عمومً 

يرتبط  االسرتاتيجية. وإن عمل املنظمة بشأن املبادئ اخلا ة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة والنظم الزراعية ال
دث تأث. أكب إريا مت دجمه يف ذيع الشراكات مع القطاع اخلاص. وينب ي  باالسرتاتيجيةش ومن املمكن أن ، 

ا مهمة من جماالت العمل هذه من أجل إنتان املزيد من حلول التنمية التحولية للمنظمة أن تستخلص دروسً 
 واملستدامة.

، ال تزال المنظمة تفتقر إلى االعتراف 2013ي تم إحرازه منذ عام الذالمهم م على الرغم من التقد  : 2االستنتاج 
الواسع بالمنافع الناشئة عن الشراكات مع القطاع الخاص، ال سيما في سياا دورها الحاسم في المساهمة في 
ا جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة. وقد كانت الكثير من أحداث انخراط المنظمة مع القطاع الخاص أحداث  
لمرة واحدة. واقتصرت هذه الجهود على اإلدارة الفعالة للشراكات التي تم تطويرها وتعظيم إمكانات مساهماتها 

 في تحقيق النتائج االستراتيجية.

ا ملقرتحات حمددةش ويف الوقت املناسبش من العوامل كان اال.تقار إىل النصائح وا راادات املصممة خصيصً  -82
وتوسيع نطاقها. وينب ي على املنظمة إيالء االهتمام  ا منائيةلول احلاحملتملةش وتعميم دة  برام الشراكات املقيّ 

الواجب لكل اراكةش واختاري اخلطوات الال مة لتهيئة بيئة تعاونية حقيقيةش وبناء الثقة  برام الشراكات مع مزيج 
 ول  ساد حلول مبتكرة للتحديات وتعبئة األ –املعر.ة والعلوم والتكنولوجيا والتمويل  –مناسب من املوارد 

ة الت ميكن  يادهتا وتعميمها على النطاق املطلوب.امللحّ 
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ا لألهداف االستراتيجية يبدو أن تعزيز اتباع نهج موجه نحو الشراكات مع القطاع الخاص دعم  : 3االستنتاج 
لشراكات مع القطاع الخاصة باالعامة  العملبسبب طريقة  أمرين محدودينللمنظمة، وتوسيع عدد االرتباطات، 

 الخاص.

إىل تعزيز التعاون بني األمم املتحدة وذيع الشركاء املعنينيش  55/215دعا قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -83
ن. وعالوة على ريلكش اجعت اجلمعية العامةش يف قرارها رقم 2003وال سيما القطاع اخلاص )األمم املتحدةش 

ر هلا يف اتفاقات مم املتحدة على  يادة الرتكيز على العناية الواجبة دون .رض  البة ال مبّ ش منظومة األ68/234
ن. وهناك .جوة ثقا.ية بني منظومة األمم املتحدة والقطاع اخلاصش 2013الشراكة )اجلمعية العامة لألمم املتحدةش 

الذين يش.ون إىل السياسات وا جراءات يف املائة من قادة األمم املتحدة وممارسي الشراكات  78كما يشهد له 
ا يف مهارات بناء يف املائة منهم نقصً  50دة الت تؤخر .رص الشراكة أو حتّد منهاش بينما يرى القانونية املقيّ 

 ن.2018الشراكات عب منظومة األمم املتحدة )األمم املتحدةش 

ية لل اية حتكمها مفاهيم مثل القيمة مقابل ومن ناحية أخرىش تتنا.س اركات القطاع اخلاص يف بيئات ديناميك -84
والقواعد واللوائح  املالش والسرعةش و.عالية التكلفة. ومع ريلكش ال تزال هناك حتديات كب.ة يف ما يتعلق بالب.وقراطية

دةش والفعالية التنظيمية وتأث. الشراكاتش ومتطلبات االتصال وا بالغش واستخدام وا جراءات املرهقة واملعقّ 
 الشعارات.

عملها عدم ظهور خماطر حمتملة على السمعة أو تضارب املصاحل.  طرقوتضمن العمليات الداخلية يف املنظمة و  -85
ومع ريلكش قد مت است الهلا بشكل غ. كاف بسبب الفعالية التنظيمية احملدودةش حيي يبدو أن الفريق اخلاص 

عمليات جيد لدعم اختاري القرارات املستن.ة بشأن  بالشراكات يعاين من نقص يف املوظفني وهو غ. جمهز بشكل
ل تش يلي يو.ر ترتيبات اراكة أكثر مرونة ويشمل مع القطاع اخلاص. وبالتايلش .إن هناك حاجة إىل حتوّ  التعاقد
 –جديدة من التمويلش مع حتديد املخاطر وإدارهتا بشكل أ.ضل لضمان أن تكون عملية  نع القرار  أاكااًل 

ضمان عدم ضياع لش و على دراية كاملة –كان ميكن االخنراط مع القطاع اخلاص وكيفية القيام بذلك بشأن ما إريا  
 الفرص.

تفتقر المنظمة إلى الدعم الفني إلدارة المعارف والتواصل بشأن شراكاتها مع القطاع الخاص، مما : 4االستنتاج 
 .في غالب األحيانوالرسائل  التوقعاتعدم وضوح و م يمنع الشراكات األكثر فعالية بسبب محدودية التعل  

ش وتوثيق إن املعلومات احملدودة بشأن الشراكات الرمسية مع القطاع اخلاص غ. كا.ية لتقييم جهود تنمية الشراكات -86
 د الفعال وا بالغ . وينب ي على املنظمة ضمان الرّ م احملر ش ودعم اختاري القرارات االسرتاتيجيةش بشكل كاف  التقدّ 

املناسبش لتحديد الث رات والقضايا الواجب معاجلتهاش وكذلك الدروس املستفادة الت سب تبادهلا يف  يف الوقت
م احملر  قياًسا لتقدّ ن تقييم اذيع أحناء املنظمةش ولالستجابة للطلب األخ. الصادر عن األجهزة الرئاسية بشأ

ققة والتحديات الت ينب ي مواجهتها وتبادل التجارب على األثر احملقق يف امليدان واملنا.ع احمل والرتكيزباألهداف 
 ن.2018)منظمة األغذية والزراعةش  ةوالدروس املستفادة والقيود املفروضة على الشراكات ولدى تنفيذ االسرتاتيجي
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نحو دمج شراكات القطاع الخاص في  امنظم   اب التنفيذ الفعال لالستراتيجية االلتزام ونهج  يتطل  : 5االستنتاج 
ا نحو تعزيز هذه الشراكات التحويلية المجاالت األساسية لعمل المنظمة. وتحتاج المنظمة إلى المضي قدم  

 واالستراتيجية مقارنة بتحديد الحلول لقضايا محددة أو اغتنام الفرص الناشئة.

ظمة إىل  يادة ش ستحتان املن2030القطاع اخلاص يف متويل خطة التنمية لعام يؤديه الذي املهم سياق الدور يف  -87
مشاركة القطاع اخلاص والرتكيز على تعزيز هذه الشراكات لتحقيق نتائجها االسرتاتيجية. ومل تكن املسامهات 

الشراكات الت مت تطويرها واضحة لل اية أو .عالةش وحتتان املنظمة إىل التأكد من أن االسرتاتيجية حتقق ن عالناشة 
ريلكش حتتان املنظمة إىل  حتقيًقاو املسامهة يف أهداف التنمية املستدامة. و هد.ها املتمثل يف توجيه الشراكات حن

تشجيع ذيع وحداهتا على النظر يف الفرص احملتملة للشراكة مع القطاع اخلاص كعنصر أساسي يف العمل حنو 
ت بني وحدات حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة والنتائج املرتبطة هبا. وميكن أن يشمل ريلك تسهيل التبادال

املنظمة أو املكاتب امليدانية لتبادل الدروس حول املشاركة مع القطاع اخلاصش واالستفادة الكاملة من خبة ومعر.ة 
 وبطرقلالخنراط مع القطاع اخلاص من خالل قنوات متنوعة  شالوحدات الفنية واعبة مركز االستثمار يف املنظمة

 خمتلفة.

 التوصيات  4-2

 معايير التقييم األثر نوات(اإللحاح )بالسدرجة 

 التوصية كبير متوسط منخفض 0.5> 1-0.5 2-1

 وضع رؤية جديدة وحتديي االسرتاتيجية -1      

 االستثمار يف الشراكات القائمة -2      

 حتسني العمليات الداخلية -3      

 تعزيز االخنراط االستباقي -4      

 .ةحتسني الر د وإدارة املعر  -5      

 
يجب أن تصبح االستراتيجية وثيقة "حية" تعكس اتجاهات التنمية الناشئة والممارسات العالمية، ويجب : 1توصية ال

تحديثها لالستجابة لجدول أعمال أهداف التنمية المستدامة. ومع أ ذ هذه السياسات بعين االعتبار بشكل كامل، 
د مجاالت شراكات مع القطاع الخاص، وأن تحد  بناء يلة األجل لطو ال رؤيتها يجب على إدارة المنظمة أن تطور أوال  

المشاركة االستراتيجية والمحددة الرئيسية وطرا التعاون المرتبطة بها والنتائج المتوقعة، وأن تعرض النسخة المحدثة 
 من االستراتيجية على أجهزتها الرئاسية.

ن التعاون مع القطاع اخلاص تتضمن تفا يل هنج كخطوة أوىلش أن تضع رؤية جديدة بشأينب ي على املنظمةش   -88
تنفيذ االسرتاتيجية استجابة جلدول األعمال اخلاص بأهداف التنمية املستدامة واشاهات التنمية الناائةش وينب ي 

 ا لذلك.عليها حتديي اخلطوط التوجيهية ريات الصلة و.قً 
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  أحدش توقعات كب.ةش وتدعو إىل إقامة اراكات  ش وت طيتها العاملية والتزامها بعدم إمهال2030تث. خطة عام
ش أدركت العديد من كيانات األمم املتحدة كذلك احلاجة إىل الشراكة مع 2030قوية. وباعتماد خطة عام 

وحتتان املنظمة إىل اتباع  ا وتبسيط إجراءات العمل.ا العتماد هنج أكثر نشاطً القطاع اخلاصش وبذلت جهودً 
أ.ضل املمارسات املتاحة يف منظومة األمم املتحدة. وسب تعزيز مسامهات منظمة  هذا االشاهش مع مراعاة

األغذية والزراعة حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل تعزيز الرتكيز على الشراكات االسرتاتيجيةش 
 رتكة حنومبا يف ريلك مع القطاع اخلاصش لالستفادة بشكل كامل من إمكانات اختاري إجراءات عاملية مش

ر املنظمة رؤيتها بشأن جماالت املشاركة حتقيق جدول أعمال أهداف التنمية املستدامة. وبالتايلش ينب ي أن تطوّ 
الت من اأهنا أن ختدم على حنو أ.ضل االحتياجات املتبادلة للمنظمة واركائها احملتملني من القطاع  طرقوال

ع األهداف والبامج االسرتاتيجية ريات الصلة. وينب ي حتديي اخلاصش مبا يتفق مع والية املنظمة ومبادئها وم
ج تنفيذ االسرتاتيجية املرتبطة هبا مع ذيع  اخلطوط التوجيهية احلالية للتوا ل بشأن هذه الرؤية اجلديدة وهن 

 الوحدات التنظيمية.

د وترتيب أولويات جماالت ينب ي على املنظمة حتليل وتصنيف جماالت املشاركة احلالية ومبادرات الشراكات لتحدي -89
املشاركة املواضيعية واالسرتاتيجية احملددةش الت تعكس املزايا النسبية واألهداف االسرتاتيجية للمنظمةش ولوضع 

 مقرتحات قيمة ريات  لة للتعاون احملتمل مع القطاع اخلاص.

   اراكاهتا ومبادراهتا احلالية ج جديدة لتطوير الشراكاتش أن تبدأ باستعراض ينب ي على املنظمةش عند وضع هن
لتحديد مزاياها النسبية ولتحديد جماالت العمل االسرتاتيجية الرئيسية مع القطاع اخلاص. وميكن أن يشمل 

املختلفة. وقد تتكون هذه من جماالت اسرتاتيجية للمشاركة يف كل هدف  طرقريلك جمموعة من اجملاالت وال
لقة بأهداف التنمية املستدامةش أو إطار مبادئ جلهة األمن ال ذائي اسرتاتيجيش أو جماالت عمل مواضيعية متع

العاملي لالستثمارات املسؤولة يف نظم الزراعة واألغذيةش أو إمكانية املشاركة يف تدخالت  متويل التنمية . 
اص يف وعالوة على ريلكش قد تستخدم املنظمة ميزهتا النسبية يف تقدا مساعدهتا التقنية وإاراك القطاع اخل

 هلا املؤسسات املالية الدوليةشتطوير األعمال الزراعية وسالسل القيمة من خالل املشاريع االستثمارية الت متوّ 
وبناًء على جماالت املشاركة وربط جهود تنمية الشراكات بالعمل اجلاري لشعبة مركز االستثمار يف املنظمة. 

م للشركاء احملتملني ومقرتحات أعمال منوريجية تقدّ  احملددة هذهش ينب ي للمنظمة أن تضع مقرتحات قيمة
نظرة عامة واضحة عن أهدا.ها االسرتاتيجية وا منائيةش والفوائد املتبادلة احملتملةش والتصميمات النموريجية 

املناسبة لالخنراط. وسب أن تصبح مقرتحات القيمة هذه منتجات االتصال الرئيسية  طرقللمبادرات وال
اتيجية واخلطوط التوجيهية اخلا ة هباش وينب ي استخدامها يف أنشطة تطوير الشراكة وأحداث املصاحبة لالسرت 

التوا ل. وينب ي على املكاتب امليدانية يف املنظمة أن تضع مقرتحات للقيمة مماثلة للبامج ا قليمية والقطرية 
 ريات الصلة.

دةش ينب ي على إدارة املنظمة أن تضع اسرتاتيجية منقحة دّ وبناًء على الرؤية اجلديدة وجماالت املشاركة الرئيسية احمل -90
تعكس  راحة هنج املنظمة حنو الشراكة مع القطاع اخلاص يف سياق جدول أعمال أهداف التنمية املستدامة 

 واالشاهات ا منائية الناائة واملمارسات العاملية.
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 وعرض ثة من االسرتاتيجيةقشة النسخة احملدّ ينب ي على إدارة املنظمة أن تقرتح على األجهزة الرئاسية منا 
 .االخنراط طرقو الرؤية اجلديدة الت مت تطويرها وحتديد اجملاالت الرئيسية 

 

النتائج والتعاون تفعيل ز على نحو فعال، وأن تعز   قائمةشراكة فردية  ينبغي على المنظمة أن تدير كل  : 2توصية ال
تهدف إلى زيادة توسيع الشراكات الناجحة وتوسيع نطاا أفضل ن لدعم األهداف االستراتيجية للمنظمة، وأ

  المبادرات والممارسات وتكرارها.

م مسامهات كب.ة يف حتقيق أهداف اراكات حتويلية واسرتاتيجية من اأهنا أن تقدّ  وضعع املنظمة ينب ي أن تشجّ  -91
م من وحدات املنظمة ريات الصلة م .ريق الشراكات مع القطاع اخلاصش بدعوغايات املنظمة. وينب ي أن يقدّ 

 للتنفيذ الفعال لكل اراكة .ردية مستمرة. وينب ي أن يتلقى املوظفون املسؤولون ا ومتوا اًل ا خمصصً األخرىش دعمً 
عن إدارة اراكات حمددة التوجيه واملشورة يف الوقت املناسب لضمان استجابة الشركاء وشنب التأخ. يف معاجلة 

نب ي على املنظمة أن تستعرض باستمرار التقدم احملر  والنتائج احملققة يف إطار كل اراكة اواغل الشركاء. كما ي
  بالغ التعديالت املمكنة حنو حتقيق نتائج ملموسة.

من ك بالصورة والمبادئ والقيم التنظيمية تحتاج المنظمة إلى ضمان توازن أفضل في ما يتعلق بالتمس  : 3توصية ال
 مع القطاع الخاص. اتالشراك عند بناءلها  دون فرض صالبة ال داع

سب أن تعيد املنظمة النظر يف هنجها احلايل يف التعامل مع القطاع اخلاص للتأكد من أنه يفضي إىل إقامة  -92
جها تطوير هن  اراكات مستدامة حتقق األهداف االسرتاتيجية. ويف هذا الصددش ينب ي أن تراجع املنظمة وتوا ل 

 كاتش مبا يف ريلك العناية الواجبة وإدارة املخاطرش والعمليات املرتبطة هبا.اخلا ة ببناء الشرا 

   ا عد العملية الداخلية القوية للموا.قة على الشراكات وإضفاء الطابع الرمسي عليها وتنفيذها ومراقبتهاش أمرً ت
االسرتاتيجية للمخاطرش ا لل اية لنجاح الشراكات. وسب أن توا ن العملية بني الرتويج للنتائج وا دارة مهمً 

الالمركزية يف إدارة املخاطر واختاري القرارات مع عملية ن عوينب ي أن تراعي املكاسب احملتملة للكفاءة الناشة 
تصعيد أكثر مركزية يف حالة وجود اراكات أكثر إاكالية أو أمهية. كما ينب ي أن توضح قدر ا مكان 

ا بشكل عامش إال أن ية. ويف حني أن هذه املبادئ مفهومة جيدً وظائف وأدوار سلطات خدمات األمانة املعن
 اآلليات احلالية حتتان إىل مراجعة  ساد آلية لبناء الشراكات أكثر كفاءة و.عالية.

  ميكن أن تنشئ املنظمة  حمطة واحدة  لتلقي مبادرات الشراكات مع القطاع اخلاص وتوجيهها بشكل مناسب
من الب.وقراطية املرتبطة هبا. وقد تنظر املنظمة يف إنشاء بوابة للشركاء  اط وحتدّ ل االخنر والت ميكن أن تسهّ 

عب ا نرتنتش تكون مبثابة قناة رمسية ميكن من خالهلا أن تتفاعل املنظمة مع الشركاء )احملتملنينش وتتضمن 
ساءلة والنزاهة واالحرتام بذل العناية الواجبة وعملية املوا.قة على أساس الشفا.ية واالنفتاح والشمول وامل

العناية الواجبة وتقييم املخاطر حىت  إيالءالرتتيبات الالحقة عن طريق وميكن ضمان االتساق يف املتبادل. 
. كما قد ترغب حمددةتنفيذ ترتيبات  من القيام بذلك حلظة إبرام قبل النظر يف إبرام اتفاق اراكة إطاري بداًل 
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عدم االمتثالش مثل رسائل التذك.ش والتحذيرش والتوقف والكفش يف حاالت . تداب اختارياملنظمة يف النظر يف 
 ور.ض شديد االخنراطش وإهناء االخنراط.

  ًا بطرح أسئلة منهجيةش وبالتايل أن شمع املعلومات ا حمددً ومن الناحية العمليةش ميكن للمنظمة أن تعتمد استبيان
م .ريق العناية وبناًء على ريلكش قد يقدّ  23بلية مناسبة لل رض.يف مرحلة مبكرة عما إريا كانت الشراكة املستق

الواجبة حملة سريعة عن املبادرين يف الشراكات احملتملة مع مراعاة األولويات الوطنية وأي تقييم )أو تقييماتن 
كما ميكن أن يساعد هذا النهج يف احلّد من احللول املخصصة لالخنراط مع القطاع  للمخاطر الوطنية.

 اص.اخل

  ّله الشراكة. ويف هذا الصددش ا لاللتزام املايل ومستوى املخاطر الذي متثّ م آلية املوا.قة و.قً وميكن أن تصم
ميكن أن تنظر املنظمة يف تفويض السلطة يف الفر  األويل وتقييم املخاطر إىل املكاتب ا قليمية )وا قليمية 

الواجبة عن أي خماطر تواجه املنظمة. وينب ي تعزيز  الفرعيةن والقطريةش بشرط أال يكشف استعراض العناية
لو.اء الشركاء من القطاع اخلاص عمليات التقييم املسبقة والشروط املسبقة عن طريق حتليل ما بعد الوقائع 

عملية الر د وضمان مراجعة املخاطر  ومن املهم موا لةبالتزاماهتم وتأث. هذه الشراكات وقيمتها املضا.ة. 
  24وقت مبا أن قضايا املخاطر ليست ثابتة.مرور المع 

   ستخدم للو ول إىل اخلبة أداة أساسية ت  عد قاعدة بيانات الشراكات اخلا ة بالشراكات السابقة واملستمرة ت
التنظيمية للعمل مع القطاع اخلاص. وسيضمن بذل مزيد من اجلهود املتضا.رة لوضع معاي. األداء مع 

املالية الفعلية الت مت ذعهاش والقيمة الناشة عن الشراكات مع القطاع اخلاص  مؤارات واضحة لقياس املوارد
وميكن أن  والفائدة ا ذالية للمنظمةش املراجعة املنهجية ألداء الشراكات املستمرة مقابل األهداف احملددة.

ع أو إغالق الشراكات يف ما يتعلق مبا إريا كان سيتم توسي ةاملستن.  اتل ريلك بدوره عملية  نع القرار يسهّ 
 الفردية.

  ًا باتباع هنج مرنش حيي قد تكون املشاركة مع القطاع اخلاص على أساس وميكن أن تسمح املنظمة أيض
ا وال يتم الرتويج هلا علنً خمصص عندما يتعلق األمر باملعر.ة أو نقل املهارات إريا مل تكن العالقة منظمة 

 باعتبارها  اراكة  ولكن كحوار أو تفاعل.

جميع مقترحات الشراكة لغ عملية تقييم المخاطر والموافقة الرسمية يجب مراجعة األدوات الحالية التي تبل   -93
  والتناسق. من أجل الوضوح واالتساا

  ّيف جهود  ند هذه األدوات بوضوح قائمة مبصادر وأنواع املعلومات ملساعدة الذين ينخرطو ينب ي أن حتد
على  2014/13نشرة املدير العام  ن. وتنصّ 2014منظمة األغذية والزراعةش الشراكة وتقليل خماطر الرقابة )

                                                           
ات والكفاءات الت تكمل هياكل ا دارة تشمل القضايا احلامسة الت يتعني ت طيتها الوالية/جدول األعمالش وسجل املمارساتش والسمعةش واملهار  23

 ح. واحلوكمة يف املنظمةش والسجل املايل والشراكة املقرتحةش مع حتديد النتائج املتوقعة والتكاليف احملتملة واملخاطر املرتبطة هبا بوضو 
ب املصلحةش واروط االتفاقيات واسرتاتيجية تشمل تداب. إدارة املخاطر األخرى تطوير سجل للمخاطرش وخطة ر دش وآلية للتظلمش واخنراط أ حا 24

 اخلرونش من بني أمور أخرى.
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أداة حمددة ملكتب الشؤون القانونية واألخالقية لتحديد كيفية اقرتاح االتفاقات. وتستبعد نشرة املدير العام 
تايل .إن اال.رتاض العديد من االتفاقات الت تشمل تعبئة املوارد والشركاء املنفذينش وبال 3يف النقطة  2014/13

د نشرة املدير العام هو أهنا مستبعدة كذلك من اختصاص جلنة الشراكات. وعالوة على ريلكش ال حتدّ 
 استعراض الشراكات مع اجلهات الفاعلة غ. احلكومية  بشأن مارس/آريار 31شرت يف ش الت ن  2014/14

قات املالية وغ.ها من االتفاقات ش االتفاقات راجعة االتفااملعنية مبوتشكيل جلنة الشراكات واللجنة الفرعية 
وهي تش. إىل أنه  سيتم إرسال املقرتحات املؤهلة إىل اللجنة الفرعية  تعاجلها وحدة العناية الواجبة.املالية الت 

تملة ش املعنية مبراجعة االتفاقات املالية وغ.ها من االتفاقاتش إىل جانب التو يات املتعلقة باملزايا واملخاطر احمل
 املؤهلة منها لر.عها إىل اللجنة الفرعية.تلك د ولكنها ال حتدّ 

ا بشكل مناسب لكي يتمكن من إدارة الطلب المحتمل ا ومجهز  يجب أن يكون فريق العناية الواجبة منظم   -94
 وممارسة دوره بطريقة أكثر موضوعية وفعالية.

  عن عمليات العناية الواجبة خارن وظيفة قد تتضمن التداب. الال مة لضمان ريلكش إنشاء خط لإلبالغ
املتعلقة بتقييم وإدارة املخاطرش عن سب .صل الوظائف ع يف االسرتاتيجية ا مع ما هو متوقّ ايً االشراكات. ومت

ومع ريلكش .إن  ن.2013لتحفيزش لتعزيز الشراكات وتطويرها )منظمة األغذية والزراعةش اوظائف الدعوة و 
يف ضمان إجراء البحوث املستقبلية  اأساسيً  ادورً تؤدي املشرتك مع .رق الشراكات  ترتيبات القرب وحىت العمل

وإدارة املخاطر بفعالية أكب. وبالتايلش ميكن نقل .ريق العناية الواجبة إىل املكتب القانوين )أو وحدات 
 التقارير إىل جلنة الشراكة. ر.عأخرىنش و 

 الحثيث سعيها  الل منتجاه الشراكات مع القطاع الخاص،  باقي ا أكثراستا المنظمة نهج   تتبعينبغي أن : 4توصية ال
 ومقترحات واضحة رسائل  الل من إليهم والوصول الصلة، ذات الخرائط ورسم المحتملين، الشركاء تحديد إلى
 .قيمة

خالل  ياغة تيس. االخنراط مع الشركاء من القطاع اخلاص من  إمكانية للقيام بذلكش ميكن للمنظمة أن تنظر يف -95
خطط عمل الشراكة والتوا ل لكل هدف اسرتاتيجيش هبدف املشاركة مع ذيع الشركاء احملتملني )مبا يف ريلك 
القطاع اخلاصن واست الل أوجه التكامل والتآ ر حول جماالت برناجمها. وميكن استكمال خطط العمل هذه بن هج 

 .بشكل نشطالصلة وإاراكهم حملية لتحديد ذيع الشركاء والتحالفات )اخلا ةن ريات 

ع نطاق املشاورات لتشمل وينب ي على املكاتب القطريةش عند وضع أطر البجمة القطرية اخلا ة هباش أن توسّ  -96
الشركاء احملتملني من القطاع اخلاصش وخا ة أولئك الذين ميكنهم املسامهة يف النتائج التحويلية. وينب ي على 

م إراادات واضحة بشأن العمليات ا دارية ريات الصلةش واملشورة ن يقدّ .ريق الشراكات مع القطاع اخلاص أ
 االسرتاتيجية القائمة على الدروس املستفادة من بلدان/مناطق أخرى.

ا مع القطاع اخلاص. وينب ي استكمال حوارات إجراء مشاورات دورية أكثر تواترً إمكانية املنظمة يف  تبحيوقد  -97
اص بدورات خا ة مع كيانات القطاع اخلاص على هامش األحداث العاملية مع القطاع اخلالسنوية الشراكة 

وا قليمية الت تنظمها املنظمة. وعالوة على ريلكش ميكن للمنظمة أن تبحي عن .رص لتبادل املوارد البشرية 
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 يلتذلهم ريلك يف اوميكن أن يس أو على أساس أحادي. )ا عاراتن مع الشركات على أساس املعاملة باملثلش
االختال.ات الثقا.ية والتش يلية وعدم التوا.قش وإنشاء جمموعة من اخلباء القادرين على .هم وتوجيه الشراكات يف 

 كال االشاهني.

 وضعاراكات مع القطاع اخلاص من خالل إقامة تعزيز قدرهتا على إمكانية ا يف املنظمة أيضً  تبحياش قد ثالثً  -98
 ارف بني األقرانش والندوات عب ا نرتنت الت تعرض املمارسات اجليدة.برامج تدريبية متخصصةش وتبادل املع

 للمعارف الفعالة اإلدارة تمارس وأن الشراكات، ألداء ورصدهاينبغي للمنظمة أن تعزز تقييمها : 5توصية لا
 .المستقبلية التحسينات في بها واالسترشاد الدروس الستخالص

نظام  دارة  إمكانية وضععدة البينات بشأن الشراكات احلاليةش أن تنظر يف ينب ي على املنظمةش باالستناد إىل قا -99
 توطيدوالنتائج احملققةش وتوثيقها وتبادهلاش لدعم  استخالص الدروس املستفادة من التجاربو املعارف ور دهاش 

الشراكات املستمرة دة لضمان املراجعة املنهجية ألداء التعاون مع القطاع اخلاص. وينب ي وضع معاي. أداء حمدّ 
وينب ي أن تشمل تلك املعاي. مؤارات واضحة لقياس املسامهات )مبا يف ريلك املوارد  مقابل األهداف احملددة.
الشراكات مع القطاع اخلاص لتحقيق نتائج املنظمة. وسب أن يكون الو ول إىل تقارير من املاليةنش والقيم الناشة 
لة عن ذيع اراكات املنظمة مع ا للجمهور العامش لتو.. معلومات مفصّ متاحً  م احملر نتقييم األداء )أو التقدّ 

الكيانات اخلا ةش واستخدامها كمنصة للتوا ل بشأن اخلبات احلالية والسابقةش وإظهار ما ميكن توقعه من 
وء على نقاط القوة الشراكاتش مع إبرا  املزايا النسبيةش ويف هناية املطاف بناء هوية مميزة للمنظمةش وتسليط الض

 الفريدة للمنظمة كشريك.

نتج ة وإدارة املخاطرش ألنه ميكن أن تا من مراقبة أداء عمليات العناية الواجبنظام إدارة املعارف أيضً  يستفيدقد  -100
دروس مفيدة للمنظمة. وميكن القيام بذلكش على سبيل املثالش من خالل إنشاء نظام  دارة الوثائق يسمح ها عن

ع الطلبات املستلمةش واحلاالت الت متت املوا.قة عليها أو ر.ضهاش ونتائج تقييم املخاطرش وأسباب بتتبع وض
الر.ضش وأي معلومات أخرى ريات  لة. وينب ي أن تستخدم املنظمة نظام املعارف هذا  بالغ دوهلا األعضاء 

ا للنتائج الناجحة يف ا جيدً وثقة توثيقً ا باستخدام احلاالت املوأ حاب املصلحة الرئيسيني يف جمال التنمية دوريً 
 الشراكة مع القطاع اخلاص.
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 األشخاص الذين تمت مقابلتهم – 1المرفق 

 الرقم االسم منصبال المنظمة
 Marcela Villarreal 1 السيدة  مديرة اعبة الشراكات –منظمة األغذية والزراعة 

 Rodrigo Castaneda 2السيد  نائب املدير اعبة الشراكات –منظمة األغذية والزراعة 

 Andrew Nadeau 3السيد  مسؤول أول عن الشراكات اعبة الشراكات –منظمة األغذية والزراعة 

 Annamaria Pastore  4 السيدة مسؤولة عن الشراكات اعبة الشراكات –نظمة األغذية والزراعة م

 Ana Saez 5 السيدة  مستشارة اعبة الشراكات –منظمة األغذية والزراعة 

 Daniele Volpe 6 السيد مسؤول عن الشراكات اعبة الشراكات –منظمة األغذية والزراعة 

 Lara Machuama 7 السيدة مسؤولة عن الشراكات اعبة الشراكات –منظمة األغذية والزراعة 

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 ألوروبا وآسيا الوسطى

جهة االتصال املعنية بالشراكة ا قليميةش املكتب ا قليمي ألوروبا  –مسؤولة برامج 
 Darya Alekseeva 8 السيدة وآسيا الوسطى

املكتب ا قليمي  –زراعة منظمة األغذية وال
 للشرق األدىن ومشال أ.ريقيا

املكتب جهة االتصال املعنية بالشراكة ا قليميةش  –كب. املسؤولني عن السياسات 
 Kayan Jaff 9 السيد ا قليمي للشرق األدىن ومشال أ.ريقي

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 للشرق األدىن ومشال أ.ريقيا

املكتب ا قليمي للشرق جهة االتصال املعنية بالشراكة ا قليميةش  –برامج مسؤول 
 Nafis Khan 10 السيد األدىن ومشال أ.ريقيا

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

والبحر  الشراكات مع القطاع اخلاصش املكتب ا قليمي ألمريكا الالتينية –مستشارة 
 Paola Bolivar 11 السيدة الكارييب

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

املكتب ا قليمي جهة االتصال املعنية بالشراكة ا قليميةش  –مسؤولة عن الشراكات 
 Dulclair Sternadt 12 السيدة ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 أل.ريقيا

املكتب ا قليمي جهة االتصال املعنية بالشراكة ا قليميةش  –مسؤول عن الشراكات 
 Kazuyuki Fujiwara 13 السيد أل.ريقيا

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 أل.ريقيا

املكتب ا قليمي الشراكة ا قليميةش جهة االتصال املعنية ب –مسؤولة عن الشراكات 
 Karin Christianson 14 السيدة أل.ريقيا

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 آلسيا واحمليط اهلادئ

)الشراكات وتعبئة املواردن جهة االتصال املعنية بالشراكة ا قليميةش  –مسؤولة برامج 
 Kaori Abe 15 سيدةال املكتب ا قليمي آلسيا واحمليط اهلادئ

إدارة دعم البامج  –منظمة األغذية والزراعة 
 Roberto Ridolfi 16 السيد مساعد املدير العام والتعاون التقين

 Daniel Gustafson 17 السيد نائب املدير العام البامج -منظمة األغذية والزراعة 

 Franz Martin 18 السيد ية الواجبةرئيس عملية العنا اعبة الشراكات –منظمة األغذية والزراعة 

 Emma McInerney  19 السيدة مسؤولة عن الشراكات اعبة الشراكات –منظمة األغذية والزراعة 

 Soyoon Bong 20 السيدة مسؤولة عن الشراكات اعبة الشراكات –منظمة األغذية والزراعة 

 Yannick Fiedler 21 السيد ر الزراعي املسؤولاالستثما –مستشار  اعبة الشراكات –منظمة األغذية والزراعة 

 Emma Mcghie 22 السيدة االستثمار الزراعي املسؤول –مستشارة  اعبة الشراكات –منظمة األغذية والزراعة 

برنامج القضاء على  –منظمة األغذية والزراعة 
اجلوع وحتقيق األمن ال ذائي والت ذية )البنامج 

 ن1االسرتاتيجي 
 Karel Callens 23 السيد رنائب املدي

برنامج النظم ال ذائية  –منظمة األغذية والزراعة 
 Jamie Morrison 24 السيد قائد البنامج االسرتاتيجي ن4)البنامج االسرتاتيجي 

برنامج النظم ال ذائية  –منظمة األغذية والزراعة 
 Siobhan Kelly 25 السيدة مسؤولة عن األعمال التجارية الزراعية ن4)البنامج االسرتاتيجي 
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برنامج النظم ال ذائية  –منظمة األغذية والزراعة 
 Jorge Fonseca 26 السيد مسؤول عن النظم ال ذائية والت ذية ن4)البنامج االسرتاتيجي 

برنامج احلد من الفقر  –منظمة األغذية والزراعة 
 David Conte 27 السيد سرتاتيجية والتخطيطكب. املسؤولني عن اال ن3يف الريف )البنامج االسرتاتيجي 

برنامج الزراعة  –منظمة األغذية والزراعة 
 Kakoli Ghosh 28 السيدة منسقة ن2املستدامة )البنامج االسرتاتيجي 

برنامج القدرة على  –منظمة األغذية والزراعة 
 ن5الصمود )البنامج االسرتاتيجي 

قة الساحل من أجل األمن ال ذائي والت ذية خب. معين بالقدرة على الصمود يف منط
 Etienne JuvanonDuVachat 29 السيد والزراعة

 Kazumi Ikeda-Larherd 30 السيدة نائبة املدير مكتب املوارد البشرية –منظمة األغذية والزراعة 

اعبة ا نتان احليواين  –منظمة األغذية والزراعة 
 Giacomo De Besi  31 السيد احليوانية يف تنمية الثروةأخصائي  و حة احليوان

مكتب سالمة  –منظمة األغذية والزراعة 
 Cornelia Boesch 32 السيدة نMarsمسؤولة عن سالمة األغذية وجودهتا )جهة االتصال الفنية مع  األغذية 

مكتب سالمة  –منظمة األغذية والزراعة 
 Vittorio Fattori  33 السيد نMarsصال الفنية مع مسؤول عن سالمة األغذية وجودهتا )جهة االت األغذية 

مكتب سالمة  –منظمة األغذية والزراعة 
 Jeffrey Lejeune 34 السيد نMarsمسؤول عن سالمة األغذية وجودهتا )جهة االتصال الفنية مع  األغذية 

اعبة سياسات  –منظمة األغذية والزراعة 
 وموارد ال ابات

امجش برنامج دعم إنفاري قوانني ال ابات وحوكمتها والتجارة مدير البن –مسؤولة غابات 
 Daphne Hewitt 35 السيدة املتعلقة هبا املشرتك بني االحتاد األورويب ومنظمة األغذية والزراعة

اعبة سياسات  –منظمة األغذية والزراعة 
 وموارد ال ابات

تجارة املتعلقة هبا برنامج دعم إنفاري قوانني ال ابات وحوكمتها وال –مسؤول غابات 
 Bruno Cammaert 36 السيد املشرتك بني االحتاد األورويب ومنظمة األغذية والزراعة

اعبة سياسات  –منظمة األغذية والزراعة 
 Sophie Grouwels 37 السيدة مسؤولة غابات وموارد ال ابات

 Danilo Mollicone 38 السيد مسؤول .ين اعبة املناخ والبيئة –منظمة األغذية والزراعة 

 Anika Seggel  39 السيدة خب.ة بشأن ت . املناخ اعبة املناخ والبيئة –منظمة األغذية والزراعة 

إدارة التنمية  –منظمة األغذية والزراعة 
 Michael Clark 40 السيد كب. املنسقني االقتصادية واالجتماعية

إدارة التنمية  –منظمة األغذية والزراعة 
 Dubravka Bojic  41 السيدة مسؤولة برنامج ة واالجتماعيةاالقتصادي

إدارة التنمية  –منظمة األغذية والزراعة 
 Patrick Mcnellis  42 السيد كب. اخلباء عن احلوكمة والقطاع املايل اخلاص االقتصادية واالجتماعية

اعبة السياسات  –منظمة األغذية والزراعة 
 Akos Szebeni  43السيد أخصائي عن التمويل واالستثمار يف الريف ةاالجتماعية واملؤسسات الريفي

اعبة اقتصاديات  –منظمة األغذية والزراعة 
 Stepanka Gallatova 44 السيدة خب.ة اقتصادية لألعمال التجارية الزراعية التنمية الزراعية

اعبة الت ذية والنظم  –منظمة األغذية والزراعة 
 Rosa Rolle 45 السيدة ولني عن تنمية املشاريعكب.ة املسؤ  ال ذائية

اعبة التجارة  –منظمة األغذية والزراعة 
 Pedro Marcelo Arias 46 السيد خب. اقتصادي واألسواق

 Christophe Duhamel 47 السيد منسق اعبة االحصاءات –منظمة األغذية والزراعة 

 Mohamed Manssouri 48 السيد يرمد اعبة مركز االستثمار –منظمة األغذية والزراعة 

 Dmitry Prikhodko  49 السيد خب. اقتصادي اعبة مركز االستثمار –منظمة األغذية والزراعة 

اعبة تطوير األعمال  –منظمة األغذية والزراعة 
 Amalia Daniela Renosto 50 السيدة أخصائية بشأن العالقات بني اجلهات املاحنة وتعبئة املوارد وتعبئة املوارد
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اعبة تطوير األعمال  –منظمة األغذية والزراعة 
 Ariko Toda  51 السيدة منسقة اجملموعةش مسؤولة برنامجش احمليط اهلادئ واجلهات الفاعلة غ. احلكومية وتعبئة املوارد

 William Marvin 52 السيد كب. موظفي الشؤون املالية اعبة الشؤون املالية –منظمة األغذية والزراعة 

مكتب االتصاالت  –منظمة األغذية والزراعة 
 Sabina Zaccaro 53 السيدة كب.ة منسقي االتصاالت يف املنظمة 

مكتب االتصاالت  –منظمة األغذية والزراعة 
 Matthew Keil  54 السيد مسؤول برنامج يف املنظمة 

مكتب االتصاالت  –منظمة األغذية والزراعة 
 Sherri Dougherty 55 السيدة ورحمررة للص يف املنظمة 

إدارة اخلدمات  –منظمة األغذية والزراعة 
 Tina Mittendorf 56 السيدة مسؤولة عن إدارة املرا.ق املؤسسية

 Angus Rennie 57 السيد مديرة ر.يعة املستوى االتفاق العاملي لألمم املتحدة

 Gabriela Ocampo 58 ةالسيد مسؤول عن الشراكات االتفاق العاملي لألمم املتحدة

 Francois Malha  59 السيد مسؤول العناية الواجبة اليونيسيف

PYXERA Global السيدة الرئيسة التنفيذية Deidre White 60 

Yunus and You  منسق بني منظمة األغذية والزراعة وحتالف الفائزين جبائزة نوبل من أجل األمن ال ذائي
 Vincenzo Cursio  61 السيد والسالم 

Mars Inc. السيد جهة االتصال املعنية بالشراكة مع منظمة األغذية والزراعة JB Cordero 62 

 Yvonne Harz-Pitre 63 السيدة مديرة االتصاالت والشؤون العامة .رنسا -الرابطة الدولية لألمسدة 

منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة 
 Regina Campa 64 السيدة كاتمستشارة عن الشرا  العاملية

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Kundhavi Kadiresan 65 السيدة املمثلة ا قليمي آلسيا واحمليط اهلادئ –املديرة العامة املساعدة  آلسيا واحمليط اهلادئ

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Jongjin Kim 66 السيد ل ا قليمي وجهة االتصال للشؤون التايلنديةنائب املمث آلسيا واحمليط اهلادئ

 Tomio Shichiri  67 السيد ممثل املنظمة يف اهلند اهلند -منظمة األغذية والزراعة 

 Albert T. Lieberg  68السيد .ييت نامممثل املنظمة يف  .ييت نام -منظمة األغذية والزراعة 

 Robert Simpson 69 السيد ممثل املنظمة يف بن الديش ن الديشب -منظمة األغذية والزراعة 

الصني وذهورية كوريا  –منظمة األغذية والزراعة 
 Vincent Martin 70 السيد ممثل املنظمة يف الصني وذهورية كوريا الشعبية الشعبية الدميقراطية

إندونيسيا وتيمور  –منظمة األغذية والزراعة 
 Stephen Rudgard 71 السيد  إندونيسيا وتيمور ليشتممثل املنظمة يف ليشت

 Minà Dowlatchahi 72 السيدة ممثلة املنظمة يف باكستان باكستان –منظمة األغذية والزراعة 

 José Luis Fernandez 73 السيد ممثل املنظمة يف الفلبني الفلبني –منظمة األغذية والزراعة 

 Xuebing Sun 74 السيد ممثل املنظمة يف سريالنكا واملالديف ا واملالديفسريالنك –منظمة األغذية والزراعة 

 Eriko Hibi 75 السيدة املنسقة ا قليمية الفرعية جلزر احمليط اهلادئ ساموا –منظمة األغذية والزراعة 

 Muhammad Nasar Hayat 76 السيد ممثل املنظمة يف ذهورية الو الدميقراطية الشعبية الو –منظمة األغذية والزراعة 

 Chanthalath Pongmala 77 السيد مساعد ممثل املنظمة يف ذهورية الو الدميقراطية الشعبية الو –منظمة األغذية والزراعة 

 Dong Le  78 السيد مسؤول عن احلد من الفقر واالبتكار الصني –منظمة األغذية والزراعة 

 املكتب ا قليمي –منظمة األغذية والزراعة 
 Thomas Hofer 79 السيد قائد جمموعة .ريق دعم إدارة املوارد الطبيعية آلسيا واحمليط اهلادئ
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املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Sridhar Dharmapuri 80 السيد قائد جمموعة .ريق دعم نظم األغذية والزراعة آلسيا واحمليط اهلادئ

قليمي املكتب ا  –منظمة األغذية والزراعة 
 Katinka De Balogh 81 السيدة كب.ة املسؤولني عن ا نتان احليواين و حة احليوان آلسيا واحمليط اهلادئ

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Allison Moore  82 السيدة قائدة اجملموعةش جمموعة دعم البلدان/ا قليم آلسيا واحمليط اهلادئ

املكتب ا قليمي  –اعة منظمة األغذية والزر 
 Xiangjun Yao 83 السيدة قائدة البنامج ا قليمي وجهات االتصال لألهداف االسرتاتيجية آلسيا واحمليط اهلادئ

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Filip Claes 84 السيد مسؤول .ين آلسيا واحمليط اهلادئ

ليمي املكتب ا ق –منظمة األغذية والزراعة 
 Clara Park 85 السيدة 3 مسؤولة عن الشؤون اجلنسانية وجهة االتصال للبنامج االسرتاتيجي آلسيا واحمليط اهلادئ

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Caroline Von Gayl 87 السيدة مسؤولة برنامج مكلف )الشراكات وتعبئة املواردن آلسيا واحمليط اهلادئ

املكتب ا قليمي  –غذية والزراعة منظمة األ
 Ben Vickers  88السيد مسؤول غابات آلسيا واحمليط اهلادئ

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Louise Whiting 89 السيدة كب.ة مسؤويل األراضي واملياه آلسيا واحمليط اهلادئ

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Aziz Rahman Arya 90 السيد موظف معين بالتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب يط اهلادئآلسيا واحمل

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Tony Bennett 91 السيد كب. املسؤولني عن النظم ال ذائية آلسيا واحمليط اهلادئ

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Pierre Ferrard 92 السيد كب. املوظفني الزراعيني دئآلسيا واحمليط اهلا

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Simon Nicol 93 السيد كب. املسؤولني عن مصايد األمساك آلسيا واحمليط اهلادئ

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Caroline Turner  94السيدة مسؤولة برنامج آلسيا واحمليط اهلادئ

 Wyn Ellis 95 السيد منسقش املنصة املستدامة لألر  تايلند -برنامج األمم املتحدة للبيئة 

 Tomas De Clercq 96 السيد مسؤول برنامج تايلند -برنامج األمم املتحدة للبيئة 

 Jaco Cilliers 97 السيد القطاع اخلاص والشراكات تايلند -برنامج األمم املتحدة للبيئة 

 Christine Gerlier 98 السيدة القطاع اخلاص والشراكات تايلند -برنامج األمم املتحدة للبيئة 

 Vanida Khumnirdpetch 99  السيدة مديرة مكتب الشؤون الزراعية اخلارجية تايلندو ارة الزراعة والتعاونيات يف 

 Torlarb Thanvareerat 100 السيد ب الشؤون الزراعية اخلارجيةحملل سياسيش مديرة مكت تايلندو ارة الزراعة والتعاونيات يف 

 Krit Han 101 السيد مكتب الشؤون الزراعية اخلارجية تايلندو ارة الزراعة والتعاونيات يف 

 Christopher Wilson  102 السيد حملل سياساتش البيئة الدوليةش السياسات والتجارة نيو يلندا –و ارة الصناعات األولية 

 Ryan Zhong Li 103 السيد مساعد موث الصني  –مركز البحوث الزراعية الدولية 

CropLife Asia - السيدة مديرة ر.يعة املستوى تياالند Delisa Jiang 104 

CropLife Asia - السيدة مديرة اؤون تنظيم البذور تياالند Thelma Soriano 105 

BioPhap - لسيدةا الرئيسة التنفيذية تايلندTyna Hà Giang Huynh Dinh 106 

Grow Asia - السيد املدير التنفيذي سن ا.ورة Grahame Dixie 107 

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Julio Berdegue 108 السيد مساعد املدير العام واملمثل ا قليمي ألمريكا الالتينية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 Francisco Yofre 109 السيد ممثل املنظمة يف األرجنتني األرجنتني -ة األغذية والزراعة منظم

 Rafael Zavala 110 السيد ممثل املنظمة يف البا يل البا يل -منظمة األغذية والزراعة 
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 Augustin Zimmermann 111 لسيدا ممثل املنظمة يف إكوادور واألمني السابق للجنة البنامج إكوادور -منظمة األغذية والزراعة 

إكوادور / -ا: منظمة األغذية والزراعة سابقً 
ا: منظمة األغذية والزراعة اعبة مركز حاليً 

 االستثمار
 John Preissing 112 السيد اا/ نائب املدير حاليً ممثل املنظمة يف إكوادور سابقً 

 Walter DeOliveira 113 السيد نائب ممثل املنظمة يف هايت هايت -منظمة األغذية والزراعة 

 Diego Recalde 114 السيد ممثل املنظمة يف السلفادور وغواتيماال السلفادور وغواتيماال –منظمة األغذية والزراعة 

 Ivan Leon 115 السيد ممثل املنظمة يف نيكاراغوا نيكاراغوا -منظمة األغذية والزراعة 

 Mael Thibaut 116 السيد برنامج مسؤول بنما -منظمة األغذية والزراعة 

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Maya Takagi  117السيدة قائدة البنامج ا قليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Hivy Ortiz Chour 118 السيدة مسؤولة إقليمية عن ال ابات ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Ricardo Rapallo 119 السيد كب. املسؤولني عن السياسات ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Peter Moers 120 السيد اين وتعبئة املواردمسؤول عن البنامج امليد ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Matias Reeves 121 السيد مسؤول عن البنامج امليداين وتعبئة املوارد ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Adriana Gregolin 122 السيدة املنسقة ا قليمية للمشروع يبألمريكا الالتينية والبحر الكاري

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Carolina Maturana 123 السيدة مسؤولة عن السياسات ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Joao Intini 124 السيد مسؤول عن السياسات ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Mauricio Mireles 125 السيد السكان األ لينيمسؤول عن  ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Rolf Hackbart 126 السيد ا ة األراضي واملوارد الطبيعيةمسؤول عن حي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Ignacia Holms 127 السيدة مسؤولة عن البنامج ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Claudia Brito 128 السيدة عن الشؤون اجلنسانية مسؤولة ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Luis Lobo 129 السيد مستشار تقين ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب

اللجنة الوطنية ملنع وتقليل الفاقد واملهدر من 
 Daniela Acuna 130 السيدة واملهدر من األغذية ممثلة عن اللجنة الوطنية ملنع وتقليل الفاقد ايلي -األغذية

Telefonica - ممثل عن  ايلي Telefonica السيد Marcos Contreras 131 

 Tres Montes Luchette- السيدة مساعد مدير اؤون الشراكات واالستدامة ايلي Jasmine Cabello 132 

 Flama- السيد أمني الصندوق ايلي Gonzalo Bravo 133 

Burn to Give - السيد رئيس املش لني عن الوحدات احلرارية ايلي Cristobal DellaMagiora 134 

Pacto Global - السيدة منسقة املشروع ايلي Maria Francisca Gonzales 135 

 Elizabeth Keliman 136 السيدة مستشارة .نية األرجنتني -منظمة األغذية والزراعة 

Unilever - السيدة رئيسة الشؤون العامة يف املخروط اجلنويب األرجنتني Agustina Rovira 137 

 Mercedes Nimo 138 السيدة مديرة مكتب الصناعات الزراعية يف األرجنتني

COPAL - السيدة مساعدة .نية األرجنتني Darinka Anzulovich 139 
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Danone - السيد ةمنسق يف جمال املسؤولة االجتماعية املؤسسي األرجنتني Martin Dupaus 140 

Danone - السيدة مديرة الشؤون العامة األرجنتني Gisela Krasnansky 141 

Danone - السيد مدير الشؤون العلمية األرجنتني Diego Liverti 142 

 Cecilia Antun 143 السيدة ممثلة عن مدينة بوينس أيرس مدينة بوينس أيرس

 Telefonica- السيد الشؤون العامة رئيس األرجنتنيSantiago Gonzales  144 

 Carrefour- السيدة ممثلة عن االستدامة األرجنتني Yamila Scollo 145 

 Johanna Flores 146 السيدة مساعدة ممثل املنظمة إكوادور -منظمة األغذية والزراعة 

 Diana Rosero 147 السيدة ستشارة اسرتاتيجية القطاع اخلاصم –االتصاالت والعالقات املؤسسية  إكوادور -منظمة األغذية والزراعة 

 Gabriela Rosero 148 السيدة منسقة مشروع األمن ال ذائي إكوادور -منظمة األغذية والزراعة 

 Karina Marcillo 149 السيدة مستشارة برنامج إكوادور -منظمة األغذية والزراعة 

 Savid Suarez Duque 150 السيد منسق املشروع – Mas Algodon –وع الزراعي التن إكوادور -منظمة األغذية والزراعة 

 Kelvin Cueva 151 السيد منسق مشروع الصون واملعيشة اجليدة التابع ملر.ق البيئة العاملية يف نابو إكوادور -منظمة األغذية والزراعة 

 Juan Merino 152 السيد ااخيً الثروة احليوانية الذكية من إكوادور -منظمة األغذية والزراعة 

 Sophia Jarrin 153 السيدة جهة االتصال للشراكة مع منظمة األغذية والزراعة و ارة الزراعة يف إكوادور

 Christopher Brett 154 السيد األخصائي املسؤول بشأن األعمال الزراعية البنك الدويل

 Niraj Shah 155 السيد ل االستثمار الرئيسيمسؤو  املؤسسة املالية الدولية جملموعة البنك الدويل

 Alexandra Christina Horst 156 السيدة خب.ة يف االقتصاد الزراعي البنك الدويل

 Florence Rolle 157 السيدة ممثلة املنظمة يف امل رب امل رب -منظمة األغذية والزراعة 

ل الدويل للقطاع اخلاص يف التنمية التابع لبنامج األمم املتحدة رئيس مركز إسطنبو  تركيا -برنامج األمم املتحدة ا منائي 
 Hansin Dogan  158 السيد ا منائي

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Abebe Haile-Gabriel 159 السيد مساعد املدير العام واملمثل ا قليمي أل.ريقيا أل.ريقيا

قليمي املكتب ا  –منظمة األغذية والزراعة 
 Jocelyn Brown Hall 160 السيدة ممثلة منظمة األغذية والزراعة يف غانا ونائبة املمثل ا قليمي أل.ريقيا أل.ريقيا

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Ade Freeman 161 السيد قائد البنامج ا قليمي أل.ريقيا

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Blaise Ouattara 162 السيد 2مسؤول سالمة األغذية وجودهتا وجهة االتصال للبنامج االسرتاتيجي  ريقياأل.

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Pamela Pozarny 163 السيدة 3جهة االتصال للبنامج االسرتاتيجي  أل.ريقيا

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Ndiaga Gueye 164 السيدة كب.ة املسؤولني ا قليميني عن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ياأل.ريق

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Suela Krifsa 165 السيدة مسؤولة يف برنامج التعاون التقين أل.ريقيا

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Peter Anaadumba 166 السيد ل عن التعاون يف ما بني بلدان اجلنوبمسؤو  أل.ريقيا

املكتب ا قليمي  –منظمة األغذية والزراعة 
 Scott Newman 167 السيد ا نتان احليواين و حة احليوان – 2والبنامج االسرتاتيجي  2قائد املبادرة ا قليمية  أل.ريقيا

يمي املكتب ا قل –منظمة األغذية والزراعة 
 Pious Asante 168 السيد مستشار الشؤون اجلنسانية أل.ريقيا

 Hamdiya Ismaila 169 السيدة املديرة العامة غانا - ندوق رأس املال االستثماري 

 Andrews Ahiaku 170 السيد رئيس األعمال الزراعية غانا - Fidelityبنك 

 Dorothy Anima Effa 171 السيدة لبنامجش السياسات والدعوةمسؤولة يف ا غانا -حتالف الثورة اخلضراء يف أ.ريقيا 

 Pa Kwesi Awuku-Darko 172 السيد مساعد املسؤول عن برنامج التمويل الشامل غانا -حتالف الثورة اخلضراء يف أ.ريقيا 

 Theophilus Otchere Larbi 173 السيد مسؤول عن البنامج القطري غانا -الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 
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 Nana Osei-Bonsu 174 السيدة الرئيسة التنفيذية غانا -احتاد املؤسسات اخلا ة 

 –ابكة حاضنات األعمال الزراعية األ.ريقية 
 Fredrick Acquah 175 السيد أخصائي تصميم حاضنات األعمال غانا

 Anthony Morrison 176 السيد الرئيس غر.ة الصناعات الزراعية يف غانا

 Sheu Salau 177 السيد كب. اخلباء يف االقتصاد الزراعي نك الدويل يف غاناالب

 Samson K. Konlan 178 السيد تنمية القطاع اخلاص مؤسسة التمويل الدولية يف غانا

 Willem Olthof 179 السيد نائب رئيس وحدة التنمية الريفية واألمن ال ذائي والت ذية بروكسيل -املفوضية األوروبية 

 Juan Manuel Velasco Leon 180 السيد جهة االتصال مع منظمة األغذية والزراعة بروكسيل -املفوضية األوروبية 

 Joanna Kahiluoto 181 السيدة مسؤولة عن السياسات اخلا ة بالقطاع اخلاص والتجارة بروكسيل -املفوضية األوروبية 

 David Phiri 182 السيد قليمي الفرعي لشرق أ.ريقيااملنسق ا  إثيوبيا –منظمة األغذية والزراعة 

 Gabriel Rugalema 183 السيد ممثل املنظمة يف كينيا كينيا  –منظمة األغذية والزراعة 

 Hamisi Williams 184 السيد مساعد ممثل املنظمة يف كينيا كينيا  –منظمة األغذية والزراعة 

 Robert Allport 185 السيد نامجمنسق الب  كينيا  –منظمة األغذية والزراعة 

 Joseph Njuguna 186 السيد مسؤول عن الثروة احليوانية كينيا  –منظمة األغذية والزراعة 

 Judy Maina 187 السيدة أخصائية الشباب كينيا  –منظمة األغذية والزراعة 

 Tito Arunga 188 سيدال مسؤول عن األعمال الزراعية وسلسلة القيمة كينيا  –منظمة األغذية والزراعة 

 Barrack Okoba 189 السيد مسؤول عن ت . املناخ كينيا  –منظمة األغذية والزراعة 

 Antonio Salort-Pons 190 السيد رئيس الشراكات مع احلكومات والقطاع اخلاص كينيا  -برنامج األغذية العاملي 

 Magana Gakandi 191 السيد مسؤول اراكات كينيا  -برنامج األغذية العاملي 

 Siddharth Chatterjee 192 السيد املنسق املقيم لألمم املتحدة كينيا  –األمم املتحدة 

 Arif Neky 193 السيد كب. املستشارينش الشراكات االسرتاتيجية كينيا  –األمم املتحدة 

 East African Maltings Ltd–  السيد املدير العام للشؤون الزراعية كينيا Lawrence Maina 194 

Rabobank Foundation –  السيدة كينياش وأوغندا  –مديرة البنامج  كينيا Sonali Ruparelia 195 

 Patrick Amuyunzu 196 السيد الرئيسي رابطة الكيماويات الزراعية يف كينيا

 Eric Kimunguyi 197 السيد الرئيس التنفيذي رابطة الكيماويات الزراعية يف كينيا

Bayern -  السيد رئيس قسم علوم احملا يل يف ارق أ.ريقيا –املدير  كينيا Eric Bureau 198 

Osho Chemical Industries Ltd. -  السيد الرئيس التنفيذي كينيا Manoj K. Shah 199 

Mega Consult Limited -  السيد املستشار الرئيسي كينيا Evans Mutuva 200 

Twiga Foods -  السيدة ح والشراكاتمديرة املن كينيا Rachel Kabuyah 201 

 Fred Kafeero 202 السيد ممثل املنظمة يف تنزانيا تنزانيا  –منظمة األغذية والزراعة 

 Tulahi Charles 203 السيد مساعد ممثل املنظمة يف تنزانيا تنزانيا  –منظمة األغذية والزراعة 

 Geofrey E. Bakanga 204 السيد رة للموارد الطبيعية الوطنيةمسؤول ا دا تنزانيا  –منظمة األغذية والزراعة 

 Jonathan Sawaya 205 السيد مساعد التنمية الطبيعية الوطنية تنزانيا  –منظمة األغذية والزراعة 

 Melvin Gassana 206 السيد مسؤول مشروع تنزانيا  –منظمة األغذية والزراعة 

 Fadhili Mtengela 207 السيد مسؤول مشروع تنزانيا  –منظمة األغذية والزراعة 

 Ajuaye Sigalla 208 السيدة مسؤولة مشروع تنزانيا  –منظمة األغذية والزراعة 

 Cypridion Mushongi 209 السيدة مسؤولة مشروع تنزانيا  –منظمة األغذية والزراعة 

 Moorine Lwakatare 210 السيدة مسؤولة مشروع تنزانيا  –منظمة األغذية والزراعة 

 Diomedes Kalisa 211 السيد مسؤول مشروع تنزانيا  –منظمة األغذية والزراعة 

 Winnie Bashagi 212 السيدة املديرة التنفيذية جملس األر  يف تنزانيا

 Wilson Kivanda 213 السيد مسؤول مشروع جملس األر  يف تنزانيا

 Geofrey Rwiza 214 السيد مسؤول مشروع جملس األر  يف تنزانيا

 Leoncia N. Salakana 215 السيدة مسؤولة مشروع جملس األر  يف تنزانيا

 Godfrey Simbeye 216 السيد املدير التنفيذي مؤسسة القطاع اخلاص يف تنزانيا
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 Fernandos Vallerian 217 السيد كب. مدراء املشروع تنزانيا -للتنمية الزراعية  NMBمؤسسة 

 Sylvester Mpanduji 218 السيد املدير العم لصناعات الص .ة يف تنزانيامنظمة تنمية ا

 Kalumuna P. Benedicti 219 السيد مدير اخلدمات التقنية منظمة تنمية الصناعات الص .ة يف تنزانيا

 Evaclotida M. Kapinga 220 السيدة مديرة ا دارة ا قليمية منظمة تنمية الصناعات الص .ة يف تنزانيا

 Stephen Bondo 221 السيد مدير التدريب منظمة تنمية الصناعات الص .ة يف تنزانيا

 Fatuma Hamisi 222 السيدة املديرة التنفيذية غر.ة التجارة والصناعة والزراعة يف تنزانيا

 Gotfrid Mugande 223 السيد مدير التجارة غر.ة التجارة والصناعة والزراعة يف تنزانيا

 Anna Msonsa 224 السيدة مسؤولة التخطيط التجارة والصناعة والزراعة يف تنزانياغر.ة 

 Giorgi Misheladze  225 السيد الرئيس وكالة تنمية التعاونيات الزراعية يف جورجيا

 Khatia Tsilosani   226 السيدة نائبة الو ير و ارة محاية البيئة والزراعة يف جورجيا

 Konstantine Zhgenti   227 السيد رئيس ذعية املنظمات االستشارية يف جورجيا تشارية التجارية يف جورجيارابطة املنظمات االس

 Mamuka Meskhi  228 السيد مساعد ممثل املنظمة  جورجيا -منظمة األغذية والزراعة 

 Oleg Guychgeldiev 229 السيد ممثل املنظمة  طاجيكستان -منظمة األغذية والزراعة 

 Gaudenz Ulrich Silberschmidt 230 السيد مدير الشراكات واجلهات الفاعلة غ. احلكومية منظمة الصحة العاملية
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 الملحقات

 االختصا ات – 1امللحق 
 دراسة توليف التقييم – 2امللحق 
 دراسة مقارنة – 3امللحق 
 اجلدول الزمين السرتاتيجية القطاع اخلاص – 4امللحق 
 طة منطقية لنتائج التقييم واستنتاجاته وتو ياتهخري – 5امللحق 

 /http://www.fao.org/evaluation/en  ميكن تنزيل امللحقات على املوقع التايل:
 


