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 موجز
 

  ترّحب اإلدارة بتقييم اســـــرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) اخلاصـــــة بالشـــــراكات مع القطاع اخلاص واليت
) النظر يف مدى مالءمة تصــــــــــميم االســــــــــرتاتيجية والنهج اليت تتبعها إزاء 1األهداف التالية: (جرت بغرض حتقيق 

) واإلفادة عن اإلجنازات املنبثقة عن الشـــــــراكات مع 3) وتقييم أســـــــاليب تطبيق االســـــــرتاتيجية؛ (2الشـــــــراكات؛ (
 القطاع اخلاص. 

 
 عة اليت ختللت التقي يم. وقد مجع التقييم معطيات ومنظورات وتوصــيات قّيمة وتثّمن اإلدارة العملية التشــاورية املوســّ

من موظفي املنظمة يف خمتلف الوحدات، مبا يف ذلك املكاتب اإلقليمية واملمثليات القطرية، باإلضافة إىل الشركاء 
 اخلارجيني. وتشــــــري اإلدارة إىل نتائج كل من املمارســــــات اجلّيدة والدروس املســــــتفادة خالل تطبيق االســــــرتاتيجية،

 باإلضافة إىل العقبات اليت اعرتضت طريق فريق التقييم. 
 
  ويأيت هذا التقييم يف التوقيت املناســــــب نظراً إىل التطورات العديدة اليت حصــــــلت منذ إقرار االســــــرتاتيجية من قبل

. وكانت أهداف التنمية املســـــــتدامة وما انطوت عليه من نداء صـــــــريح إلشـــــــراك 2013البلدان األعضـــــــاء يف عام 
ا جديدة لبناء شــــــــــراكات هادفة.  2015طاع اخلاص يف املبادرات اإلمنائية قد اعُتمدت يف عام الق وأتاحت فرصــــــــــً

وعالوة على ذلك، تُعترب عملية إصــــالح األمم املتحدة الشــــراكات ركيزة أســــاســــية وتوصــــي باتباع �ج على نطاق 
الصــــــــعيد العاملي إىل املســــــــامهة يف أهداف  املنظومة ككّل إلدارة املخاطر. ويف حني أّن القطاع اخلاص مدعّو على

ا أن يتحلى بقدر أكرب  التنمية املســتدامة، وهو أمر اســتجاب له هذا القطاع على النحو الواجب، من املنتظر أيضــً
من املســـؤولية إزاء األبعاد الثالثة لالســـتدامة. وبإمكان القطاع اخلاص أن يســـرتشـــد يف عمله املســـؤول مببادئ جلنة 

. 2014ي العاملي (اللجنة) اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية اليت أقّرت يف عام األمن الغذائ
 فهذه العناصر تفتح أبوابًا جديدة لتعزيز نطاق الشراكات مع القطاع اخلاص وأثرها. 

 
 ) و فعال يف خلق ثقافة )، ســـاهم تطبيق االســـرتاتيجية على حن2019-2013وطوال الفرتة اليت مشلها التقييم احلايل

شـــــراكات داخل املنظمة مبا يتيح هلا االســـــتفادة من اخلربات والدراية واالبتكارات والتجارب لدى جمموعة واســـــعة 
من اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص ويف القطاعات غري الرمسية األخرى. ويتضــــــــــــــّمن التقييم توصــــــــــــــيات مفيدة 

د مببادئ أهداف التنمية املســــتدامة ومع االســــتفادة من تغّري مشــــهد لتحديث االســــرتاتيجية وتطويرها باالســــرتشــــا
 التعاون اإلمنائي بالنسبة إىل القطاع اخلاص يف سبيل حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 

 
  وباســـــــتطاعة املنظمة املســـــــاعدة يف حتفيز االســـــــتثمارات واالبتكارات املســـــــؤولة واملنِتجة يف الزراعة وتعزيز األعمال

الزراعية احمللية وزيادة كفاءة ســالســل اإلمداد وخلق فرص عمل مســتدامة يف املناطق الريفية للشــباب والنســاء، من 
بني مجلة منافع أخرى. وحتقيًقا لذلك، ســـــــوف تســـــــعى اإلدارة على حنو أكرب إىل تعميم التعاون والشـــــــراكات مع 

ســـــــــــــتدامة، مع اإلقرار بأمهية األغذية والزراعة القطاع اخلاص ضـــــــــــــمن عمل املنظمة لدعم تنفيذ أهداف التنمية امل
لتحقيق أهداف التنمية املسـتدامة كافة. وتسـعى اإلدارة إىل تسـريع عجلة التقدم احملرز حىت اآلن من خالل عملية 

ا لتعميم وتعزيز  التعميم اجلديدة هذه ألهداف التنمية املســـــــــتدامة مع القطاع اخلاص. وســـــــــوف توىل العناية أيضـــــــــً
 ية العناية الواجبة الداخلية. كفاءة عمل
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يف جهود املنظمة الرامية إىل توطيد تعاو�ا مع  وهي تعتزم دجمها اإلدارة مبراعاة توصـــــــــيات التقييم بالكامل ترّحب -1
الشــــــــركاء من القطاع اخلاص. وســــــــوف تســــــــعى اإلدارة على حنو خاص إىل حتديث االســــــــرتاتيجية مع القطاع اخلاص تبًعا 

 للمبادئ الرئيسية األربعة التالية:
 

 احلرص على محاية دور املنظمة يف وضع السياسات والقواعد واملعايري وتطبيقها (أ)

 إثبات األثر امللموس والفعلي ألهداف التنمية املستدامة  (ب)

 السعي إىل حشد موارد القطاع اخلاص بشكل فّعال (ج)

 .ضمان وجود عملية مفتوحة وعادلة وشفافة للتعاون مع القطاع اخلاص (د)

 
تالحظ اإلدارة باإلمجال أّن التقييم كان لوفّر بعض التوجيهات ذات القيمة املضــــــــــافة من خالل عمليات تقييم و  -2

حمددة لبعض األنشطة والشركاء وهو يفتقر إىل إحصاءات مقارنة مفصلة حول الكفاءة واملنافع الناشئة عن إشراك القطاع 
ة مبنظمــة األغــذيــة والزراعــة. لكن، بــالنظر إىل آفــاق حــدة مقــارنًــ اخلــاص من قبــل وكــاالت أخرى تــابعــة ملنظومــة األمم املت

سوف تسعى املنظمة إىل توسيع نطاق تعاو�ا مع القطاع اخلاص للتصدي لألسباب اجلذرية للفقر واجلوع وبناء املستقبل، 
ظم اإليكولوجية ومكافحة جمتمع أكثر عدالة وصــــــــــــــون التنوع البيولوجي واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة واحملافظة على الن

 . تغري املناخ وتشجيع النظم الغذائية الصحية واملستدامة من دون إمهال أحد
 
وإّن اإلدارة تدرك متاًما كم أّن إدارة املخاطر مســــــــــــــألة حرجة لتنفيذ االســــــــــــــرتاتيجية من أجل احلفاظ على حياد  -3

وصــــــيات التقييم من أجل مراجعة الصــــــكوك احلالية وعملية وترّحب اإلدارة بت. املنظمة واســــــتقالليتها ومصــــــداقيتها ومسعتها
اليت قد ) وهي تعتزم التوسـع أكثر يف تبسـيط إدارهتا للمخاطر احملتملة 3العناية الواجبة باعتبارها اقرتاحات حرجة (التوصـية 

لوحدة العناية  ، مبا يف ذلك من خالل إعادة تنظيم اآلليات والعمليات الداخليةتنشـــــــــــــأ عن الشـــــــــــــراكة مع القطاع اخلاص
ويف الوقت نفســــــــه موازنتها مع املنافع املرتقبة وبالتايل العمل بشــــــــكل واضــــــــح على محاية جمال عملها من أي تأثري  الواجبة

 . ة على وظيفة وضع السياسات والقواعد واملعايري املنوطة باملنظمةالزم، خاصً  غري
 
صـــــــــكوك واإلجراءات حلشـــــــــد املوارد جيب أن حتظى باألولوية ويف اخلتام، توافق اإلدارة على أّن إعادة النظر يف ال -4

ضمن االسرتاتيجية املنقحة. ومتاشًيا مع توصيات املراجعة األخرية، تسعى املنظمة إىل حتديث اإلجراءات من قبيل نشرات 
لتلقي املسامهات  املدير العام، وإىل إعادة النظر يف عملية االستعراض من قبل جلنة الشراكات، واقرتاح صكوك مالية أفضل

املالية من القطاع اخلاص وســــوى ذلك من صــــكوك تنفيذية ذات الصــــلة بغرض تبســــيط عملية بناء الشــــراكات. وســــيرتافق 
ذلك مع مبادرات لبناء القدرات وتبادل املعارف من أجل تعميم االســــــــرتاتيجية احملدثة داخلًيا يف خمتلف وحدات املنظمة، 

 . اتيجية منتظمة أكثر مع الشركاء من القطاع اخلاصباإلضافة إىل إقامة حوارات اسرت 
 
  .ويرد مزيد من املعلومات يف املصفوفة التالية -5



4 PC 127/3 Sup.1 

 

 

 على تقييم استراتيجية المنظمة الخاصة بالشراكات مع القطاع الخاصرّد اإلدارة 

 لتاريخا خطة اإلدارة
 (ب) ّد اإلدارةر  (أ) توصية التقييم

مقبولة أو  قبولةم
 جزئًيا

 مرفوضة وأ

التعليقات بشأن اإلجراءات الواجب اتخاذها و/أو 
 (ج) القبول الجزئي أو الرفض

 إلطار الزمنيا (د) لوحدة المسؤولةا
 (هـ)

لحاجة إلى ا
 مزيد من التمويل

 (و) (نعم أو ال)
  

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

أعمال أهداف التنمية لالستجابة لجدول 
المستدامة. ومع أخذ هذه السياسات بعين 

االعتبار بشكل كامل، يجب على إدارة المنظمة 
أن تطور أوالً رؤيتها الطويلة األجل لبناء شراكات 

مع القطاع الخاص، وأن تحدد مجاالت 
المشاركة االستراتيجية والمحددة الرئيسية وطرق 

لمتوقعة، وأن التعاون المرتبطة بها والنتائج ا
تعرض النسخة المحدثة من االستراتيجية على 

 أجهزتها الرئاسية.

عتزم املنظمة املباشرة بعملية مراجعة االسرتاتيجية يف أواخر سنة ت قبولةم
حتديد أساليب اسرتاتيجية رئيسية للتعاون والنظر أيًضا و  2019

يف مناذج جديدة لألعمال لكي تتعاون املنظمة مع القطاع 
. ومن شأن االسرتاتيجية املنقحة أن تراعي بالكامل اخلاص

 .عمل املنظمة لدعم بلوغ أهداف التنمية املستدامة
 

فريق عمل مشرتك بني اإلدارات للبحث يف  ّمت مؤخرًا تشكيل
، ال سيما من اآلليات املمكنة لزيادة التمويل من القطاع اخلاص

غرار النمو على أجل استخدامها يف جماالت مواضيعية حمددة (
األزرق والفاقد واملهدر من األغذية ومبادئ جلنة األمن الغذائي 
العاملي اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية 

.  )ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة اليت ترعاها املنظمة
ملدى استعداد  أيًضا يف إجراء تقييمفريق العمل  يساهمو 

ن من أجل "متويل التنمية" مثالً من خالل املنظمة يف التعاو 
مرفق البيئة العاملية واألدوات من غري املنح يف صندوق 

 كوبنهاغن األخضر للمناخ والتمويل املختلط.

شعبة الشراكات (بالتشاور مع 
الربامج االسرتاتيجية، والشعب 

الفنية، واملكاتب امليدانية، واملدير 
العام املساعد للربامج 

ية، وشعبة تطوير االسرتاتيج
األعمال وتعبئة املوارد، ومكتب 

الشؤون القانونية، وشعبة الشؤون 
املالية، وشعبة املناخ والبيئة، ودائرة 

املشرتيات، ومكتب االتصاالت 
 يف املنظمة، وسواها)

 ال 2020- 2019
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 لتاريخا خطة اإلدارة
 (ب) ّد اإلدارةر  (أ) توصية التقييم

مقبولة أو  قبولةم
 جزئًيا

 مرفوضة وأ

التعليقات بشأن اإلجراءات الواجب اتخاذها و/أو 
 (ج) القبول الجزئي أو الرفض

 إلطار الزمنيا (د) لوحدة المسؤولةا
 (هـ)

لحاجة إلى ا
 مزيد من التمويل

 (و) (نعم أو ال)
  

على المنظمة أن تدير كل  نبغيي: 2التوصية 
 شراكة فردية قائمة على نحو فعال، وأن تعزز

تفعيل النتائج والتعاون لدعم األهداف 
االستراتيجية للمنظمة، وأن تهدف إلى زيادة 

توسيع الشراكات الناجحة وتوسيع نطاق أفضل 
 المبادرات والممارسات وتكرارها.

وف حتّسن املنظمة إدارة الشراكات القائمة من خالل أنشطة س قبولةم
حتقيق أهداف متكافلة لتعزيز كفاءة الشراكات يف املسامهة يف 

  ة من خالل مجلة أمور من بينها:نمية املستدامالت
 

قاعدة البيانات املوجودة بشأن الشراكات حتسني  (أ)
 وتطويرها وإدماجها؛ 

حتسني إجراءات الفرز وتبسيطها، إضافة إىل صياغة  (ب)
  خطط العمل لكل من الشراكات؛

امليدانية من أجل حتديد  للمكاتبتعزيز القدرات الفنية  (ج)
الشراكات على املستوى القطري واملسامهة يف تنفيذ 

 إطار الربجمة القطرية.

عبة الشراكات (بالتشاور مع ش
الربامج االسرتاتيجية واملكاتب 

اإلقليمية واملكاتب امليدانية وسواها 
من الوحدات الفنية باإلضافة إىل 

مكتب دعم املكاتب امليدانية 
اتيجية والتخطيط ومكتب االسرت 

وإدارة املوارد وشعبة تكنولوجيا 
 املعلومات وسواها)

  ال العمل جارٍ 

حتاج المنظمة إلى ضمان توازن ت :3التوصية 
أفضل في ما يتعلق بالتمسك بالصورة والمبادئ 

والقيم التنظيمية من دون فرض صالبة ال داٍع لها 
 عند بناء الشراكات مع القطاع الخاص.

املنظمة  تقوماشًيا مع توصية املراجعة األخرية، سوف مت قبولة م
 جلنة الشراكات أساليبتحديث اإلجراءات وإعادة النظر يف ب

وصكوك تشغيلية واقرتاح صكوك مالية  وترتيباهتا املؤسسية
تطبيق معايري حازمة حمّسنة ذات الصلة، مبوازاة مواصلة املنظمة 

 .خاطراملحلماية املنظمة من 
 

 حالًيا املنظمة مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماوتتعاون 
، لوضع إجراءات مشرتكة ككلّ   منظومة األمم املتحدةومع 

ملمارسة العناية الواجبة ومعايري ذات الصلة من ضمن عملية 
برنامج االتفاق العاملي مبا يف ذلك  ؛إصالح األمم املتحدة

 .لألمم املتحدة

ام عبة الشراكات، املدير العش
املساعد للربامج االسرتاتيجية، 

شعبة تطوير األعمال وتعبئة 
املوارد، مكتب الشؤون القانونية، 
شعبة الشؤون املالية، شعبة املناخ 
والبيئة، دائرة املشرتيات، مكتب 

االتصاالت يف املنظمة، شعبة 
 .تكنولوجيا املعلومات، وسواها

 ال العمل جارٍ 
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 لتاريخا خطة اإلدارة
 (ب) ّد اإلدارةر  (أ) توصية التقييم

مقبولة أو  قبولةم
 جزئًيا

 مرفوضة وأ

التعليقات بشأن اإلجراءات الواجب اتخاذها و/أو 
 (ج) القبول الجزئي أو الرفض

 إلطار الزمنيا (د) لوحدة المسؤولةا
 (هـ)

لحاجة إلى ا
 مزيد من التمويل

 (و) (نعم أو ال)
  

المنظمة نهجاً استباقًيا ينبغي أن تتبع : 4التوصية 
أكثر تجاه الشراكات مع القطاع الخاص، من 

خالل سعيها الحثيث إلى تحديد الشركاء 
المحتملين، ورسم الخرائط ذات الصلة، 
والوصول إليهم من خالل رسائل واضحة 

 ومقترحات قّيمة.

وف يسرتشد �ج استباقي بقدر أكرب للتعاون مع القطاع س قبولةم
املنظمة كما هو حمدد يف إطارها االسرتاتيجي.  اخلاص بأولويات

وسيجري إطالق دعوات عامة إلقامة شراكات من أجل تعزيز 
مسامهات القطاع اخلاص يف القضايا الرئيسية املتصلة بوالية 
املنظمة، على غرار احلصول على االبتكارات وفرص أعمال 

 مجتارية جديدة ألصحاب احليازات الصغرية والرتويج للنظ
غذائية املستدامة والتكيف مع تغري املناخ واحلد من الفاقد ال

واملهدر من األغذية والصيد غري القانوين دون إبالغ ودون 
 .تنظيم والتجارة وما إىل ذلك

 
وتلحظ خارطة مراجعة االسرتاتيجية التعاون املباشر مع الشركاء 

من القطاع اخلاص. وستكون عملية املراجعة حبد ذاهتا مفيدة 
للتعّرف إىل شركاء اسرتاتيجيني جدد يف القطاع اخلاص بالنسبة 

  .إىل املنظمة
وتعتزم املنظمة وضع خمطط لتعاون منهجي أكثر مع القطاع 
اخلاص خالل املؤمترات اإلقليمية مبا يوازي التعاون القائم مع 

 .منظمات اجملتمع املدين
 

ستوى وسوف جتري املنظمة أيًضا سلسلة من احلوارات على امل
الوطين مع املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم مع الرتكيز 

شعبة الشراكات بالتعاون مع 
سيما  الربامج االسرتاتيجية (ال
والربنامج  2الربنامج االسرتاتيجي 

) والُشعب الفنية 4االسرتاتيجي 
 امليدانية.واملكاتب 

 ال 2020- 2019
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 لتاريخا خطة اإلدارة
 (ب) ّد اإلدارةر  (أ) توصية التقييم

مقبولة أو  قبولةم
 جزئًيا

 مرفوضة وأ

التعليقات بشأن اإلجراءات الواجب اتخاذها و/أو 
 (ج) القبول الجزئي أو الرفض

 إلطار الزمنيا (د) لوحدة المسؤولةا
 (هـ)

لحاجة إلى ا
 مزيد من التمويل

 (و) (نعم أو ال)
  

على سالسل القيمة احملددة ومراعاة االعتبارات اخلاصة مببادئ 
اللجنة اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية، 
وذلك حرًصا على إتاحة الفرصة ملختلف أنواع اجلهات الفاعلة 

 عن احتياجاهتا للمنظمة وملواءمتها يف القطاع اخلاص للتعبري
، باإلضافة إىل على حنو أفضل مع أهداف التنمية املستدامة

 .عمالة الشباب والنساء وفرص االستثمار
 

ينبغي للمنظمة أن تعزز تقييمها  :5التوصية 
ورصدها ألداء الشراكات، وأن تمارس اإلدارة 

الفعالة للمعارف الستخالص الدروس 
 واالسترشاد بها في التحسينات المستقبلية.

سعى املنظمة إىل عقد مناقشات سنوية مع الشركاء يف القطاع ت قبولةم
إمكانية أن يتمحور ذلك حول مواضيع متخصصة اخلاص مع 

معّينة، من أجل االستفادة من جتارهبم وحتديد املمارسات 
اجليدة اليت باإلمكان تكرارها والعمل يف سبيل حتقيق أهداف 
مشرتكة وعندما يكون ذلك مناسًبا توفري املوارد املالية جملاالت 

  .عمل حمددة دعًما ألهداف التنمية املستدامة
 

لشراكات وتبادل الدروس اوسيجري حتسني عملية توثيق 
املستفادة يف خمتلف الوحدات الفنية للمنظمة واملكاتب 

 .، إىل جانب الشركاء يف القطاع اخلاصامليدانية
 

عبة الشراكات بالتعاون مع ش
الربامج االسرتاتيجية والُشعب 

الفنية واملكاتب امليدانية وبالتشاور 
الوثيق مع مكتب االتصاالت يف 

املنظمة ومكتب التعاون يف ما بني 
بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي 
وشعبة تطوير األعمال وتعبئة 

 املوارد وسواها. 

 ال 2020- 2019
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 لتاريخا خطة اإلدارة
 (ب) ّد اإلدارةر  (أ) توصية التقييم

مقبولة أو  قبولةم
 جزئًيا

 مرفوضة وأ

التعليقات بشأن اإلجراءات الواجب اتخاذها و/أو 
 (ج) القبول الجزئي أو الرفض

 إلطار الزمنيا (د) لوحدة المسؤولةا
 (هـ)

لحاجة إلى ا
 مزيد من التمويل

 (و) (نعم أو ال)
  

وتعتزم املنظمة تشجيع التعلم وتبادل املعارف بني النظراء 
 ة بني املكاتب اإلقليمية وامليدانية. وتسعى املنظمة إىلخاصً 

إقامة حوارات معّمقة مع وكاالت األمم املتحدة األخرى 
سيما الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما) بشأن  (ال

الشراكات مع القطاع اخلاص واعتماد أفضل املمارسات حيثما 
 يكون ذلك مناسًبا.

 
وسيجري استخدام التعاون بني بلدان اجلنوب لتوسيع نطاق 

التجارب عرب خمتلف  الشراكات الناجحة من أجل تبادل
 األقاليم. 

 


