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 املوجز

  تتعااون منظماة اذياذياة والةراعاة لملمم املتنادع مناذ ع اد بعياد مع منظماات امتمع املادين من أجا  مكاا نة
انعدام اذمن الغذائي وسااااااوذ التغذية والفقر الريفيت وأسدت االساااااارتاتيشية اتامااااااة  لشااااااراسات مع منظمات 

عةم املنظمة على تطوير وتوسااااااااايع تعاو ا  ،2013امتمع املدين، اليت أقرهتا اذج ةع الرائساااااااااية للمنظمة   عام 
ا الطوي  اذمد مع منظمات امتمع املدين هبدف حتقيق نتائج التنمية االساااااااااااااارتاتيشيةت ويقّدم هذا التقييم تقييم  

للتقدم الذي أحرزته املنظمة   تنفيذ االساااااااااااااارتاتيشية، ويلنم    عالية العمليات وا ليات وترتيلات التنفيذ 
 قيَّم نتائج االسرتاتيشية على املستوايت العاملية واإلقليمية والقطريةتذات الصلةت وت  

  ويشااا التقييم إىل أةية االساارتاتيشية   تو ا إطار عم  للشااراسات املعةزع وامللالرات التعاونية، ولورها   لعم
مااانامل املصااالنة اخنراط منظمات امتمع املدين   حوار الساااياساااات العامة من والة مموعة من منصاااات أ

املتعدلين واملنتدايت الدولية، وامللالرات من أج  تعةية التعاون اإلقليمي والتعاون بني بلدان اجلنوملت وساةت 
شاااااااااااااراسات منظمة اذيذية والةراعة مع منظمات امتمع املدين   حتقيق أهدا  ا االسااااااااااااارتاتيشية، و ّ  جوهر 

ت و  حني أّن 2030عاملية واذولوايت التنموية الناشاااوة ووطة عام ا   ساااياال االلتةامات الاالسااارتاتيشية مناسااال  
هذا أمر جدير  لثناذ،  قد تلنّي أّن معظم ملالرات الشااااااااااااااراسة مع منظمات امتمع املدين، وال ساااااااااااااايما على 

شااااذ املساااتول القطري، تفتقر إىل الرتسية االسااارتاتيشي على بناذ العالقات الطويلة اذج ، وعلى املشاااارسة   إن
 الشراسات وتقاسم اذعلاذت

  ،وساااااةت شااااراسات املنظمة مع منظمات امتمع املدين   العديد من ماالت العم  االدلع   االساااارتاتيشية
ت ومع ذلك، اقتصااااارت ياللية الشاااااراسات على احلوار بشاااااأن الساااااياسااااااتوال سااااايما   تنفيذ الربامج امليدانية و 
ملرع واحاادع، مع واادوليااة إمكااانيااة تكرار النتااائج االققااة  يااات االخنراطعملاملسااااااااااااااتويني اإلقليمي وااللي على 

أطر الربمة القطرية اذلاع الرئيسااااااااااية لتنفيذ االساااااااااارتاتيشية ولتنديد من املفرتض أن تكون واسااااااااااتدامت ات وسان 
  معظم أطر الربمة القطرية اتاماااااااااة  ملنظمة واليت    ،ماالت اخنراط منظمات امتمع املدين االتملةت ولكن

يتم ذسر الشراسات مع منظمات امتمع املدين أو مل حتظ إاّل بقدر ضوي  من  استعراض ا إلجراذ هذا التقييم، مل
ري ا منظمات امتمع املدين على املسااتول القطر  ي من االعتلارت وال يتّم التخطيط ملعظم أشااكاة التعاون اليت ر 

لمشااااااااااااااريع، عالع  من والة لدلع االحتياجات االوالة أطر الربمة القطرية، ولكن يتّم تشاااااااااااااكيل ا بناذ  على 
ترتيلات تقدمي اتدمات، وي شار إىل الشرساذ  ي ا سشرساذ منفذين أو مستفيدينت ومع ذلك، أسفرت تدوالت 

امة شااااراسات مثمرعت وسانت اجل ول اليت تلذهلا منظمة امتمع املدين عن إق مع خنراطاالاملنظمة الرامية إىل تعةية 
اذيذية والةراعة لدعم التنفيذ الوطين للخطوط التوجي ية الطوعية بشااااااااااأن احلوسمة املساااااااااا ولة حليازع اذراضااااااااااي 

خنراط االومصااايد اذكاو والغا ت   سااياال اذمن الغذائي الوطين، على وجه اتصااول، وساايلة  عالة لةايلع 
 املدين على املستول القطريت امتمعمع 

  ،وت عةل التناادايت   إقااامااة التعاااون والشااااااااااااااراسااات بني املنظمااة وامتمع املاادين إىل عمليااات طويلااة ومعقاادع
ج تفاعلية بدال  من الن  ج االساارتاتيشيةت وقد ساااعدت إليات إلارع املخاطر والعناية  وإجراذات يا متسااقة، و  

ة والةراعااة على يااايااة املنظمااة من املخاااطر االتملااة، ولكن ي نظر إلي ااا على أ ااا الواجلااة التااابعااة ملنظمااة اذيااذياا
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ينلغي مرهقااة وطويلااة وحتااّد من إقااامااة املةيااد من التعاااونت وعنااد التعاااماا  مع مموعااة واسااااااااااااااعااة من املنظمااات، 
راط القائم أن أتوذ   احلساااالان قدرات الشاااارساذ، وأن تلذة املةيد من اجل ول لتوضااااي  تصاااانيف االخن للمنظمة

 وملالئهت وولص التقييم إىل ما يلي: هعلى الطلب وألواره ومستوايته ونطاق
 
مع منظمات امتمع املدينت وريم العدل  االخنراط: ت سد االسرتاتيشية التةام املنظمة مبواملة 1االستنتاج  (أ)

هيوااات امتمع االاادول من الشااااااااااااااراسااات ذات الطااابع الركي، هناااو اراااه متةايااد  و زايلع التعاااون مع 
عمليات ت ويتعنّي على املنظمة أن تسااتفيد من هذه الرتتيلات وأن ت وّجه بشااك   عاة وحداهتا  و املدين

 اذج  لتنقيق أهداف التنمية املستدامةتالطويلة و االسرتاتيشية  االخنراط

مل يتّم التخطيط بشاااك  اسااارتاتيشي ملعظم شاااراسات املنظمة مع منظمات امتمع املدين،  :2االستتتتنتاج  (مل)
ومل ت دمج   برامج املنظمة ووطط عمل ا سااااااااااول إىل احلّد اذلدت ولالسااااااااااتفالع الكاملة من إمكا ت 

ا متضااااااااااااااا رع أن تلذة ج ول  ينلغي للمنظمة ، 2030وطة عام تنفيذ العم  العاملي املشاااااااااااااارتو من أج  
على الطلب، وأن حتدل منظمات امتمع املدين املناسااااااالة وأن تشااااااارس ا على  و  ملنّيةإلقامة شاااااااراسات 

ساااااااااااتعانة لال التعاقد مع ا  منبدال   عاة سشااااااااااارساذ   التنمية على قدم املسااااااااااااواع وعلى املدل الطوي ، 
 تاذج  خبدماهتا للم ام القصاع

يلدو أّن اذسااااالومل العام لتشاااااغي  ترتيلات الشاااااراسة يقتصااااار على بضاااااعة  اذج وألوات  :3االستتتتتنتاج  (ج)
وينلغي سشاااااااااااااارساذ   التنميةت   للتعاون ال تعةز االخنراط القائم على الطلب مع منظمات امتمع املدين

أن تنظر   إمكانية حتسني إجراذات الدووة   شراسات من والة توسيع نطاال االتفاقيات  للمنظمة
 الشراسةت ومكوو

ال تساااتند ج ول تنمية الشاااراسات إىل نظام  عاة للتوجيه وإلارع املعارف ميكن أن يكون  :4االستتتتنتاج  (ل)
 الشراسات والتعاونتا لتنمية مبثابة مرسة تنظيمي ذ ض  املمارسات والن  ج املوثقة جيد  

 :ولذلك يومي التقييم مبا يلي 
 
لالساااارتاتيشية أن تظ  مبثابة إطار الخنراط منظمة اذيذية والةراعة مع امتمع املدين  ينلغي :1التوصتتتية  (أ)

رع  التعاون القائم على القيم املشااااااارتسة    اماالت الواساااااااعة لملمن الغذائي وتنمية القطاع الةراعي، ميساااااااّ
وينلغي أن تقوم  تلاللةتوالشاااراسات امللنّية على الطلب على أسااااو املسااااواع والثقة والشااامولية واملنا ع امل

  املنظمة إلجراذ حتلي  للفرل الفنية  الشااااااااااعبشااااااااااعلة الشااااااااااراسات والتعاون   اذمم املتندع بتوجيه 
واملنا ع املتلاللة االتملة اليت قد تنشأ عن إلراج منظمات امتمع املدين   مسارات عمل ا الرئيسية، مع 

مموعة مناساااااااالة من املعارف واملوارل واذمااااااااوة لتنقيق الرتسية على الشااااااااراسات اليت من شااااااااأ ا تعلوة 
لك  بلد من الللدان املشمولة   الربامج، أن يقوم برسم ينلغي و ت 2030عام  اذهداف التنظيمية ووطة

وريطة للش ات الفاعلة يا احلكومية ذات الصلة، وأن جيري وحتليال ماالت التعاون مع هذه اجل ات 
املليّن على الطلب مع ا   حتقيق أهداف إطار التعاون اجلديد لملمم املتندع وسيفية مساااااااااااااااةة التعاون 

وأطر الربمة القطريةت وعلى الننو املنصاااااول عليه   االسااااارتاتيشية، ينلغي لشاااااعلة الشاااااراسات أن تعةز 
 تج ولها ملساعدع املكاتب امليدانية   إجراذ عمليات رسم اترائط هذه
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ينلغي للمنظمة أن تنظر   إمكانية توساايع نطاال اخنراط ا    ،2030   سااياال وطة عام :2التوصتتية  (مل)
ت شلكات وإليات الشراسة الفعالة بني أمنامل املصلنة املتعدلين مبا يتشاوز اتفاقيات الشراسة الثنائية

ا ذوجااه التكاااماا  والتاا زر مع عماا  ساااااااااااااااائر و  ينلغي للمكاااتااب القطريااة التااابعااة للمنظمااة أن رري تقييماا 
الفاعلة   ماة التنمية ضمن ماالت العم  ذات اذولوية   إطار عم  اذمم املتندع للتعاون اجل ات 

ختتار املكاتب القطرية أن تقول أو أن تشااارو   إقامة شااراسات متعدلع  ، وأن  ماة التنمية املسااتدامة
ت الفاعلة   ماة أماااانامل املصاااالنة مع منظمات امتمع املدين ووساالت اذمم املتندع وسااااائر اجل ا

التنميااة ضاااااااااااااامن ماااالت العماا  ذات اذولويااة   إطااار عماا  اذمم املتناادع للتعاااون   ماااة التنميااة 
 املستدامةت

أن تقوم  ساااتعراض ووضاااع  ج متساااق لتطوير ترتيلات الشاااراسة، وتلسااايط  للمنظمة ينلغي :3التوصتتية  (ج)
امتمع املدين بغية التأسد من أّن مع منظمات  خنراطعملياهتا، ومراجعة الصاااااااااااااكوو املخصاااااااااااااصاااااااااااااة لال

ونطاقهت و  هذا الصااااااادل، ميكن أن تغتنم املنظمة الفرل خنراط الضاااااااما ت تتناساااااااب مع مساااااااتول اال
أ ضااااااااااا  املمارساااااااااااات والنماذج القائمة واالرتقاذ هبا، اذمر الذي قد  ساااااااااااتفالع مناملتاحة لالبتكار واال

لة متكاملة ميكن من والهلا التفاع  مع الشااااااارساذ شاااااااامواحدع ي سااااااارتشاااااااد به   إنشااااااااذ بوابة إلكرتونية 
 )االتملني(ت

ن تقييم ا لقيمة وأتثا الشااراسات اجلارية والسااابقة وأن تسااتخلص أن حتسااّ  للمنظمة ينلغي :4التوصتتية  (ل)
ج التعاون الفعّ  إعدالالدروو املساااتفالع من أج   تنديثات الالة، وإجراذ توجي ات وّدثة للشاااروع     

عةز ت لتنفيذ االسااارتاتيشية، ينلغي أن ا مع الرتتيلات املقرتحة أماااال  شاااي  التنفيذ االسااارتاتيشيةت ومضااارورية ال
ضاامن حتديم ت، وأن اتلشااراسل هالشااراسات والتعاون مع اذمم املتندع بشااك  سلا نظام رماادوحدع ا

والتندايت اليت تواج  ا  الشراسات ومنا ع أتثاقّيم تقاعدع بيا ت الشراسات   الوقت املناسب، وأن 
مت وينلغي إلراج املعلومات النارة عن ذلك   الواثئق التوجي ية واملنتشات ذيراض املساااااااااااااااذلة والتعلّ 

 ر ع التقاريرت إليات   سائراملعر ية، وسذلك   التقارير املنتظمة اليت ت ر ع إىل جلنة الرب مج   املنظمة و 

 جالرب مالتوجي ات املطلوبة من جلنة 

  استعراض مضمون هذه الوثيقة وإسداذ التوجي ات اليت تراها مناسلةتإىل إن جلنة الرب مج مدعوع 
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 شكر وتقدير
 ك  من ساهم   هذا التقييمت التقّدم  لشكر للملمم املتندع  منظمة اذيذية والةراعة  يوّل مكتب التقييم 

  منظمة  الشاااااااراسات والتعاون مع اذمم املتندع علةشااااااا لتعاون املمتاز بني اإللارع ومو في وقد   االضاااااااطالع  لتقييم 
 (تا)قسم الشراسات سابق   اذيذية والةراعة

وياهم من مو في  ،اتواملساااا ولني عن الشااااراس ،نظمةاملوممثلي  ،ويعرمل املكتب عن امتنانه للمديرين العامني املساااااعدين
ايعرمل املكتب و  تاذ كار القيمة والدعم القيم لفريقنااملنظمة الذين قدموا   ممثلنيلعن والص امتنانه للمو فني ول أيضاااااااااااااا 

جابوا أومنظمة اذيذية والةراعة الذين  ،ومنظمات امتمع املدين ،ووساالت التنمية ،واذوساااااااااط اذسالميية ،احلكومات من
 توالة هذه العملية استفساراتناعلى 

اونوّل  الوقت الالزم لتنديد النتائج واذ كار الذين وصااااااصااااااوا واملو فني أن نعرمل عن امتناننا إللارع مكتب التقييم  أيضاااااا 
 Olivierالساااّيدو  ،، مدير مكتب التقييمMasahiro Igarashi الساااّيداملتعلقة  لتقييم ومشاااارست ا ومناقشااات ا، وال سااايما 

Cosseeمس وة تقييم أوة   مكتب التقييمت ، 

وضاااااااااّم  ريق التقييم سال  من ت التقييم مسااااااااا وة التقييم اذوة   مكتب ،Serdar Bayryyev الساااااااااّيد ترأو  ريق التقييمو 
، وسالةا من مكتب التقييم، وسااااااااتة مقّيمني وارجيني مسااااااااتقلني هم Enika Bushi عالسااااااااّيدو  Mikal Khan السااااااااّيد
 Miguelو Saboury Ndiayeو Roberto La Rovereو Lasha Khonelidzeو Moussa Djire ع:لاالساااااااااااااااا

Nunes Silva وNatascia Palmieri السااااااااّيدا، أثلت الدعم اإللاري الذي قّدمه أوا  ت و Martin Corredoira قيمته
   ترتيب امل ام املكثفةت
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 املقدمة -1

 الغرض من التقييم 1-1
االسااااااااتنتاجات الرئيسااااااااية اليت ولص إلي ا تقييم اساااااااارتاتيشية منظمة اذيذية والةراعة النتائج و  يوجة هذا التقرير -1

التقييم   الدورع  هذا ط لبقد و  1تلشاااااااااااااراسات مع منظمات امتمع املدين)املنظمة( اتاماااااااااااااة   لملمم املتندع
 ت(2018)نو مرب/ تشرين الثاين  2ةمنظمة اذيذية والةراع   مسة والعشرين بعد املائة للشنة الرب مجاات

تنفيذ  و م الذي أحرزته املنظمة تقدّ بشاااأن الموضاااوعي تقييم تقدمي   التقييم هذا الغرض الرئيساااي من  تمث وي -2
  حتقيق مسااااااةة االسااااارتاتيشية ولراساااااة مدل  منظمات امتمع املدين،ت ا اتاماااااة  لشاااااراسات مع اسااااارتاتيشي

 اذهداف االسرتاتيشية الشاملة للمنظمةت

 
 النطاق واألهداف 1-2
ماادل  لناام  ت وي، أي الفرتع منااذ اعتمااال االساااااااااااااارتاتيشيااة2019و 2013يغّطي التقييم الفرتع مااا بني عااامي  -3

ويقّيم طرال تنفيذ االسااااارتاتيشية والتقارير عن اإل ازات الشاااااراساتت إزاذ ش ا مالذمة تصاااااميم االسااااارتاتيشية و   
و إلضااا ة إىل ذلك، يقّدم التقييم حتليال  لملساالامل اليت أّلت مع منظمات امتمع املدينت النارة من الشااراسات 

املنظمة،  ويشاااااااااااااام  نطاال التقييم  يع عملياتإىل حتقيق النتائج املرجوع من االساااااااااااااارتاتيشية أو عدم حتقيق ات 
وا ليات والرتتيلات اذورل لتنفيذ االساااااااااااااارتاتيشية، مبا   ذلك أطر الربمة القطرية، والتوجي ات، واذلوات، 
والقدرات، واملوارل املسااّخرع، ذات الصاالةت ويتم تقييم النتائج االققة على املسااتوايت العاملية واإلقليمية والقطرية، 

 منظمات امتمع املدين االدلع   االسرتاتيشيةت  إطار الفوات الرئيسية ملساةات 
نظمة   اسااارتاتيشياهتا ملمن جانب اامتمع املدين"  ات" و"منظماتلشاااراسل"  املساااتخدمنينيريف  تعالالتقييم  قلّ طوي -4

أو أسثر، مع  اثنني ق من قل  شريكني  عم  مشرتو أو منسّ   اعلةسان هناو مشارسة   مىت 3لشراسات  اتامة
على امتمع املدين وع ّرف  4تتنقيق هدف مشاااارتول يع اذطراف   املخرجات   يه التةام طوي  اذج ، تساااااهم

 يالل ا، و 5ومصااام مواضاايعية"وعناماار مكونة أنه "اماة الذي تنظم  يه احلرسات االجتماعية نفساا ا حوة أهداف 
 واملعر ةت دعوعمنع القرار والالن ج لتنظيم قدراهتا على وارل و/أو املو  املشرتسة هدافبعض اذاملنظمات تتقاسم ما 

اتفاقات التفاهم و  راتقانونية، مث  مذس اتوالة اتفاقيأمااااالنت ركية من  ة التقييم على الشاااااراسات اليتويرسّ  -5
شاااااراسة  28) اتالشاااااراس بشاااااعلة اتاماااااة ليا تال  قاعدع   يع ا، واليت يتّم تتلع ا اتطا ت تلالةالشاااااراسة و 

االتقييم (ت ويساااااتعرض حالي ا عن أمثلة   ضاااااال    بلدان خمتارع،  وطا ت االتفاالعلى القائمة الشاااااراسات  أيضااااا 
 على امللالرات التعاونية مع منظمات امتمع املدين اليت مل يتم إضفاذ الطابع الركي علي ات

                                                           
 أ(2013منظمة اذيذية والةراعة ) 1
 (/ar.pdf401ar/my401my/3http://www.fao.org :)متاحة على الرابط التايل  3/160CL الوثيقة 2
 أ(2013اذيذية والةراعة ) أ(، منظمة2012منظمة اذيذية والةراعة ) 3
 أ(2012منظمة اذيذية والةراعة ) 4
 (1998اجلمعية العامة لملمم املتندع ) 5
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 ة التقييم على ثالثة أسولة شاملة:ويرسّ  -6
 ما هو مدل اساااااااااااتشابة ماااااااااااياية االسااااااااااارتاتيشية وتنفيذها ذولوايت التنمية العاملية االستتتتتتتتترتاتيجية:  األمهية

 ، وما هو مدل تقدمي ا للتوجيه االسرتاتيشي واإلرشال لوحدات املنظمة؟  املنظمة واحتياجات اذعضاذ
 :دين   ما هو مدل مسااااةة شاااراسات املنظمة مع منظمات امتمع امل الفعالية واملستتتامهة ق ققيق النتائج

 حتقيق النتائج )نتائج اإلطار االسرتاتيشي، والنتائج على املستويني اإلقليمي والقطري(؟
  شاااراسات اللتعةية متساااق  عم  ه  تو ر االسااارتاتيشية وإليات تنفيذها إطار :اتتطوير الشتتراككفاءة طرق

 منظمات امتمع املدين؟مع 

 املنهجية 1-3
تربع يتمتعون  من اسااااااااااااااتشااااااااااااااااريني وااارجيني  م لف باادعم من  ريقنظمااة التقييم املأجرل مكتااب التقييم    -7

وحدع الةراعة الفريق التابع ل معارف من التقييم استفال التقييم طواة عمليةقد ت و ودلع قطريةخبربات املواضيعية و 
ويرل املةيد من املعلومات بشاااااااااأن  توحدات املنظمةساااااااااائر اذسااااااااارية والشاااااااااراسات مع منظمات امتمع املدين و 

 ت1ق لنامل التقييم    اوتصامات  املن شية
واثئق، وحتليا  اللياا ت، ال: اسااااااااااااااتعراض متنّوعةلع وطرال    ع اللياا ت على مصااااااااااااااالر متعادّ اعتماد التقييم  -8

مع أمااااااااااانامل املصااااااااااالنة على التقييمات واملقابالت اليت أجريت   الساااااااااااابق  لملللة منالتشميعي  تنلي الو 
 املنظمة مع منظمات امتمع املدينشااااراسات  واإلقليمية والقطريةت واسااااتند اوتيار الللدان إىلاملسااااتوايت العاملية 

الفريق   حتديدها من والة اساااااااااااااتعراض الليا ت الثانوية  لتشااااااااااااااور مع قد ، و من حيم نطاق ا وتنوع ا  ي ا
 ريق التقييم لراسات حالة للللدان وأجرل  الةراعة اذسرية والشراسات مع منظمات امتمع املدينتالتابع لوحدع 

 اإلقليمية واملقر الرئيسي(: التالية ) إلضا ة إىل مقابالت مع  يع املكاتب
 
 :تنةانيا، والسنغاة، وسااليون وسابو  الي، ومايل، والنيشرت  أ ريقيا 
 م، ومنغوليا، ونيلاةت إسيا وااليط اهلالئ:   ورية الو الدميقراطية الشعلية، والفللني، و ييت  
  تقايية، وطاجيكستان  ورية الأورو  وإسيا الوسطى: الربتغاة، وجورجيا و 
 تأمريكا الالتينية ومنطقة اللنر الكارييب:  رايواي، والربازي  ويواتيماال، وسولومليا  
 الشرال اذلد ومشاة أ ريقيا: اذرلن وللنان 

 
 القيود 1-4
"منظمات اااااااااااااااااة التقييم، عند حتديد نطاقه، على الشاااراسات مع منظمات امتمع املدين و ق ا لتعريفي املنظمة لرسّ  -9

    اساااااارتاتيشيات منظمة اذيذية والةراعة بشااااااأن الشااااااراساتت امتمع املدين" و "الشااااااراسات" سما هو موضااااااّ 
ولذلك، رّسة التقييم حتليله على الشااااااراسات ووجد  ريق التقييم تفساااااااات خمتلفة هلذه التعريفات لاو  املنظمةت 

 اليت أ برمت بشااااااااااااااك  ركي من والة الرتتيلات القانونية، مث  مذسرات التفاهم واتفاقات الشااااااااااااااراسة وتلالة
 ريق  اساااتكم و  ، اليت مت اإلشاااارع إلي ا   التقارير املرحلية املقدمة إىل اذج ةع الرائساااية   املنظمةتاتطا ت

  على املستول القطريت أقيمتتنلي  بتقييم لشراسات خمتارع هذا ال التقييم
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، وشااااااااا د أتواات   19-جائنة سو يد   ّ  وواجه  ريق التقييم حتدايت متعلقة  لسااااااااافر وبرتتيلات العم   -10
بساالب القيول املفروضااة على و ين الرئيساايني و  رميع الليا ت واملعلومات واحلصااوة علي ات الومااوة إىل املخربِ 

من لراسااااااااااات احلاالت  مموعة  الساااااااااافر   العديد من الللدان والة  رتع التقييم، ّ  تعدي  املن شية لتشاااااااااام  
عن بعد  اهاأجر  ةمقيمون   تلك الللدان، ومقابالت ولراسااااااااااااااات احلال اسااااااااااااااتشاااااااااااااااريّونأجراها اليت القطرية 
 تقةال يّدعي التقييم أنه شام    ومفه للنتائج االقّ القيول، ربع ودلعت وبسلب هذه عون خبيتمتّ ن و استشاري
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 اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اخلاصة ابلشراكات مع منظمات اجملتمع املدين -2
 االسرتاتيجية 2-1

أقّرت اذج ةع الرائسااية   املنظمة اساارتاتيشية منظمة اذيذية والةراعة اتامااة  لشااراسات مع منظمات امتمع  -11
مع منظمات   الشااااااارتاو املنظمة وتعم  ت2013يلي  سااااااام االسااااااارتاتيشية(   عام    مااملدين )املشاااااااار إلي ا 

الرائسية   املنظمة وقواعدها وإجراذاهتا وتشكيلت ا امتمع املدين على أساو أّن "النصول اذساسية لملج ةع 
للمنظمة العالقة مع املنظمات يا احلكومية، وتضاااااااااااامن  7حتّدل النصااااااااااااول اذساااااااااااااساااااااااااايةو  6تلن تتأثر بذلك"

 اإلجراذات والسياسات ملشارسة منظمات امتمع املدين   عمليات وضع املعايا   املنظمةت
امتمع املدين ماحلة مصلنة رئيسية   مكا نة انعدام اذمن الغذائي وسوذ أبن منظمات إذ تقّر  ،املنظمة إنّ  -12

إىل حتساااني التنسااايق والتعاون بني املنظمات العامة ومنظمات امتمع املدين  قد ساااعت التغذية والفقر   الريف،
حتياجات االولتللية    الربامج الناجنة وتوسيع نطاق ا لتنقيق نتائج أ ض    حتوي  اإلنتاج الةراعيلالخنراط 

ا اهتمام ا  املنظمةويلت    املساااااتقل ت و إىل اذيذية والعمالة  تقييم املنا ع املتلاللة للشاااااراسات واملخاطر إىل  وامااااا 
 ة ومنظماة حكومياة لولياة قاائماة على املعاارفتاملنظماة أبن تكون منتادل يا متنيّ  أهادافاليت قاد ت ثر على 

تفاع  مع منظمات امتمع املدين،  السااتنال إىل لل اثنني للتعاون ومسااتويني لت االساارتاتيشية سااتة ماالتحدّ و 
املقر الرئيساااااااااي وعلى املساااااااااتول امليداين  -على املساااااااااتول العاملي  ،منطقية خمتلفة ومساااااااااّويات عم  أسااااااااااليب

امتمع املدين  منظمات معاملنظمة عم  على  بصااااااورع رئيسااااااية االساااااارتاتيشيةت رّسة و )اإلقليمي والوطين وااللي(ت 
 على املستول امليداينت

 

 ترتيبات تنفيذ االسرتاتيجية 2-2
 وحدة الزراعة األسرية والشراكات مع منظمات اجملتمع املدين 2-2-1

على عاتق وحدع الةراعة اذسااااااارية والشاااااااراسات مع منظمات امتمع املدين،  االسااااااارتاتيشيةتقع مسااااااا ولية تنفيذ  -13
، ّ  لمج 2019بني بلدان اجلنوملت و  يناير/سانون الثاين    ماضاااامن الشااااعلة السااااابقة للشااااراسات والتعاون 

ا بشعلة مت ، وأعيد تسميفينلعم الربامج والتعاون القسم بني بلدان اجلنومل مع    ماشعلة الشراسات والتعاون 
الفنية واملكاتب اإلقليمية شااااعب  لتنساااايق مع ال اقرتاحاتوتتضاااامن والية شااااعلة الشااااراسات تقدمي  الشااااراساتت

إىل اللشنة الفرعية  االقرتاحاتوالقطرية؛ و نص الشااااااااااارساذ املقرتحني من والة عملية العناية الواجلة؛   تقدمي 
االتفاقات )وبشااااك  اسااااتثنائي إىل جلنة الشااااراسات( للموا قة  منذلك  املعنية  سااااتعراض االتفاقات املالية ويا

شااااراسة مع منظمات  28شااااعلة الشااااراسات ب اتامااااة ليا تالو  وقت إجراذ التقييم، تضاااامنت قاعدع  علي ات
اسااارتاتيشية   شاااراسة  30ومش  م شااار اذلاذ الرئيساااي لشاااعلة الشاااراسات  ت2013امتمع املدين أ برمت منذ عام 

 ت2021شراسة للفرتع املنت ية   عام  30و 2019 اية عام هبا حىت واملة العم  إبرام ا وم

                                                           
 (2013منظمة اذيذية والةراعة ) 6
 أ( -2017منظمة اذيذية والةراعة ) 7
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 آليات التنفيذ 2-2-2
، واسااات كملت مبشموعة 2015-2014الالزمة لتنفيذ االسااارتاتيشية ذوة مرع    رتع السااانتني و ضاااعت الرتتيلات  -14

، اعتمدت منظمة 2013مع منظمات امتمع املدينت و  عام  اتلشراسإلقامة امن امللالئ واتطوط التوجي ية 
اتطوط وّج ة إىل مو في املنظمة، و واملتوجي ية للعم  مع منظمات امتمع املدين اتطوط الاذيذية والةراعة 

الساااااااياساااااااة وسذلك تنّظم  8تتوجي ية لضااااااامان التمثي  املتوازن للمشتمع املدين   اجتماعات املنظمة وعملياهتاال
الشااااااااااروط اليت ميكن مبوجل ا اسااااااااااتخدام شااااااااااعار املنظمة   إطار  9واتطوط التوجي ية املتعلقة بشااااااااااعار املنظمة

 الشراسات مع منظمات امتمع املدينت
ة املنظمة   االعتمال على شلكة من ج ات االتصاة املعنية  لشراسات لدعم االخنراط مع منظمات نيّ  وتتمث  -15

و لنسلة إىل الشراسات على املستول  10تاملنظمةرب يذ املتسق والفعاة لالسرتاتيشية عامتمع املدين وضمان التنف
عملية التخطيط السنوية، سياال    للمنظمة العاملي، ت عقد مناقشات بني شعلة الشراسات والربامج االسرتاتيشية

مع س  بر مج اسرتاتيشيت ويقوم مو فو الشراسات   املراسة اإلقليمية وج ات  اتوتنعكس   اتفاقات اتدم
الفنية   املقّر الرئيساااي بتوجيه املكاتب امليدانية   حتديد وتقدمي  يع  الشاااعب   االتصااااة املعنية  لشاااراسات

ين، يتعنّي على مديري تامااااة  لشااااراسات مع اجل ات الفاعلة يا احلكوميةت وعلى املسااااتول الوطاالقرتاحات ا
املنظمة أن حيدلوا ما إذا سان إبمكان الشاااااااااااارساذ االتملني من منظمات امتمع  اتالربامج االساااااااااااارتاتيشية وممثلي

 11تإطار عم  قطري ودل خمرجاتاملدين، املساعدع   زايلع تنفيذ 
لرماااااد تنفيذ الشاااااراسات مبا  نظام ات وحدع الةراعة اذسااااارية والشاااااراسات مع منظمات امتمع املدين أنشاااااأوقد  -16

 لتنسااااااايق مع املو فني  ،يتماشاااااااى مع إطار عم  الربامج االسااااااارتاتيشية الذي يتم تطليقه    يع أ اذ املنظمة
يكونون التقنيني املس ولنيت وي عّد املو فون التقنيون املس ولون التقارير املرحلية السنوية للشراسة )الشراسات( اليت 

ذج ةع إىل ا بتشميع هذه التقارير ضااامن تقرير سااانوي ي ر عتقوم شاااعلة الشاااراسات ذلك،  عن ات وبعد نيمسااا ول
، بقاعدع بيا ت وامااة 2018، منذ عام ت شااعلة الشااراساتالرائسااية   املنظمةت و إلضااا ة إىل ذلك، احتفظ

امتمع املدين  العم  مع منظمات املكتسلة والة تشارملللهي مبثابة مستولع و  لشراسات السابقة واملستمرع، 
 (ت2  امللنق  2نظر الشك  ا)

 عملية العناية الواجبة للموافقة على الشراكات 2-2-3
أنشااأت منظمة اذيذية والةراعة إليات لتنديد وإلارع املخاطر االتملة اليت ميكن أن ت ثر على الطابع احلكومي  -17

املخاطر وعملية العناية الواجلة إىل تو ا الليا ت وهتدف و يفة إلارع  الدويل للمنظمة واسااااااااااااااتقالهلا وحيالهات
اختاذ القرارات املساااااتناع بشاااااأن االخنراط مع اجل ات الفاعلة عملية املخاطر، ومن   لعم  هذه واملقاييس لتقييم

 يا احلكومية، مبا   ذلك منظمات امتمع املدينت

                                                           
 ل(2013ج(، منظمة اذيذية والةراعة )2013منظمة اذيذية والةراعة ) 8
 ل(2017منظمة اذيذية والةراعة ) 9

 (2013منظمة اذيذية والةراعة ) 10
 (2013منظمة اذيذية والةراعة ) 11
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 املوارد 2-2-4
 ّلت املوارل اللشااارية املخصاااصاااة لفريق املنظمة املسااا وة عن الشاااراسات مع منظمات امتمع املدين، مساااتقرع    -18

 ( وثالثة استشارينيت1-فو  4-ف تنيالفني تني)من الفوني اثنني مو ف، مع 2012الغالب منذ عام 
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 النتائج -3

 األمهية االسرتاتيجية 3-1
تعاوهنا الطويل األمد مع منظمات  ا وتوستتتتتتتتتيعا عزم املنظمة على املضتتتتتتتتت  ق دم  تؤكد االستتتتتتتتترتاتيجية  دد   :1النتيجة 

املتعلقة  لتحقيق النتائج االستتتتترتاتيجيةاملعززة للشتتتتتراكات واملبادرات التعاونية  إطار ااجملتمع املدين وقستتتتتين ي ما يوفر 
 والوفاء بوالية املنظمة. ابلتنمية

على أّن ا واسااااااااااااااع النطاال لدل إلارع املنظمة ومو في ا وبعض ممثلي منظمات امتمع املدين إ اع  وجد التقييم  -19
، من أج  تعةية   املاضاااااااي املنظمة وتعاو ا مع منظمات امتمع املدينالتةام على أساااااااس  ب نيت االسااااااارتاتيشية

النواتج  حوةالتعاون املمكنة  االتموتو ا التوجيه االساااااااااااارتاتيشي ذات الصاااااااااااالة  التعاون وتلساااااااااااايط العمليات
 االدلع   اإلطار االسرتاتيشي املنق  ملنظمة اذيذية والةراعةتو  املتعلقة  لتنمية االسرتاتيشية

لأبت منظمة اذيذية والةراعة منذ ع د بعيد على التعاون مع منظمات امتمع املدينت وشااااااااااااا دت ج ول تطوير  -20
بشاااأن الليوة والتنمية، بوماااف ا عالمة  رزع   اجل ول  1992ا مع قمة ريو لعام ا متشدل  اليت تلذهلا زخ   اتالشاااراس

ومنذ ذلك احلني، لعت اذمم املتندع إىل زايلع مشارسة امتمع  العاملية امللذولة لتنقيق التنمية املستدامة والعاللةت
املعتمد   قمة ريو، والذي  والعشاااااااااارين يلااحلاملدين   عملية التنمية التشااااااااااارسية، بناذ  على جدوة أعماة القرن 

القنوات الرئيسااية اليت بومااف ا  12"امموعات الرئيسااية"(تساامى من امتمع )شاارائ  ا على تسااعة ا ركي  أضاافى طابع  
 13ت  اذنشطة املتعلقة  لتنمية املستدامة الكاملةستيسر اذمم املتندع من والهلا املشارسة 

ة   ضاامان ، الذي اسااتضااا ته منظمة اذيذية والةراعة، نقطة حتوّ 1996يذية لعام شااّك  م مر القمة العاملي لملو  -21
سانت مشاااااارسة و  تعلى مساااااتول الساااااياساااااات عاملي مشاااااارسة مموعة واساااااعة من منظمات امتمع املدين   حوار

 ،واثئق القمة إعدال امتمع املدين م مة والة العملية التنضااااااااااااااية، إذ ساااااااااااااااةت املنظمات يا احلكومية  
منظمة من  500وحضااااااااااااارت القمة  و  واجتماعات جلنة اذمن الغذائي العامليت ،واملشااااااااااااااورات اإلقليمية والعاملية

  ممثّ  1300  لتوازياملنظمات يا احلكومية الذي ّ  تنظيمه  منظمات امتمع املدين، بينما اساااااااااتضااااااااااف منتدل
شاالكات عاملية وامااة  ذمن الغذائي اسااتمرت   العم  بعد وأّلت هذه االجتماعات إىل إنشاااذ  لولةت 80ن ع

 القمةت
أن تكون مبثابة أسااااااو لتنقيق املةيد من التعاونت هتدف إىل وبعد القمة، أمااااادرت املنظمة بيا ت ساااااياسااااااتية  -22

سااااااااااااالسااااااااااااالة من املشااااااااااااااورات اإلقليمية بني املنظمات يا احلكومية / الدعم ل املنظمة و ّرت، 2000ومنذ عام 
لتةام مشرتو   الدورع السالسة والعشرين للشنة اذمن الغذائي العاملي بتعةية   تا ّوجتمنظمات امتمع املدين، 

مدونة امللالرات الرئيساااااااية مشاااااااارسة منظمات امتمع املدين   إعدال  تأنشاااااااطت ا   لعم اذمن الغذائيت ومشل
السااااااااااااالوو بشاااااااااااااأن توزيع مليدات ا  ات واساااااااااااااتخدام ا )اليت اعتمدها ملس منظمة اذيذية والةراعة   عام 

                                                           
ت العماة، تشاام  "امموعات الرئيسااية" النساااذ، واذطفاة، والشاالامل، والشااعومل اذماالية، واملنظمات يا احلكومية، والساالطات االلية، والعماة ونقا  12

 ع اذعماة، وقطاع الصناعةتواذوساط العلمية والتكنولوجية، واملةارعني، وقطا 
 (1992اذمم املتندع ) 13
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واتطوط التوجي ية الطوعية لدعم اإلعماة التدرجيي للنق   يذاذ ساٍف   سااااااياال اذمن الغذائي  14،(2002
 اتطوطوالعمليااة الشااااااااااااااااملااة لتطوير  15،(2004الوطين )اليت اعتماادهااا ملس منظمااة اذيااذيااة والةراعااة   عااام 

-2009  عامي  16ومصاااااااايد اذكاو والغا ت اذراضاااااااي التوجي ية الطوعية بشاااااااأن احلوسمة املسااااااا ولة حليازع
 17ت2015  عام  اتطوط التوجي ية الطوعية لضمان استدامة مصايد اذكاو مغاع النطاال، و 2010

، لعمت 2012ا النعقال م مر اذمم املتندع للتنمية املساااااتدامة   ريو لي جاناو   يونيو/ حةيران واساااااتعدال   -23
الفاعلة  الواسااااااعة النطاال    يع أ اذ العامل لتعةية املشااااااارسةإقامة الشاااااالكات منظمة اذيذية والةراعة عمليات 

، أسدت اإللارع 2012ذات الصاااااااااااااالةت ومنذ عام  ملمثلي املةارعني ومنظمات امتمع املدين   امل مر واذحداث
نظمة  ساااااااااااتمرار احلاجة إىل تعةية الشاااااااااااراسات مع  يع اجل ات الفاعلة يا احلكومية، مبا   ذلك املالعليا   

منظمات امتمع املدين،   ضااااوذ اذهداف االساااارتاتيشية ملنظمة اذيذية والةراعة اليت ّ  اسااااتعراضاااا ا من أج  
وقد انعكس هذا الرتسية املتشدل     و القضاااذ على اجلوع وانعدام اذمن الغذائي وسااوذ التغذيةت إحراز التقّدم

 كثف مع أعضاااااذاملخنراط وسانت نتيشة االثة للشااااراسات مع منظمات امتمع املدين، وضااااع االساااارتاتيشية االدّ 
 تنفس ا تيشيةا للن ج التشارسي الذي ت رّوج له االسرتاامتمع املدين وممثليه، و ق  

، ومل يتم 2011لالسااااارتاتيشية   مارو/إذار  ة قتامل مع اتطوط العريضاااااةبدأت عملية التشااااااور مع اذعضااااااذ و  -24
أّن  واعترب سّ  من منظمة اذيذية والةراعة وممثلي امتمع املدين ت2013إاّل   أبري /نيسااااااان  االساااااارتاتيشية إقرار

حدلت و وطوع م مة إىل اذمامت ميّث  مع منظمات امتمع املدين  لتعاوناملتلاللة ل  ملنا عاالسااارتاتيشية  اعرتاف
 إلضاااااااااا ة إىل املشاااااااااارسة التقليدية ملنظمات امتمع املدين   الربامج  ،االسااااااااارتاتيشية ماالت التعاون الرئيساااااااااية

ات الشااراسة واماالت املواضاايعية منذ اعتمال االساارتاتيشية، زال عدل ملالر و امليدانية و  أنشااطة تنمية القدراتت 
لتعةية مشارسة منظمات  لالخنراط مع منظمات امتمع املدين بشك  سلا، مما يعكس اجل ول اليت بذلت ا املنظمة

امتمع املاادين   أعماااة التنميااة، وسااذلااك   لورات جلنااة الةراعااة وم مرات املنظمااة بصاااااااااااااافااة مراقاابت و  عااام 
شاااراسة اسااارتاتيشية وموامااالة العم  هبا  لوة عام  30إبرام  تم شااار اذلاذ الرئيساااي ،    لفع  حتقيق م  2015
،  إّن ملالئ ا الرئيسااية تلدو 2030االساارتاتيشية قد و ضااعت قل  اعتمال وطة عام  وعلى الريم من أنّ  ت2019

املصاااااااالنة  متسااااااااقة مع الن ج السااااااااائد على نطاال اذمم املتندع للناذ مشااااااااارسة مفتوحة وتعاونية مع أماااااااانامل
 الرئيسيني واجل ات الفاعلة يا احلكومية   سياال التنمية املستدامةت

 
أكرب  على حنو ألهداف االستتتترتاتيجيةي تعمل املنظمة على تشتتتتجيع مشتتتتاركة منظمات اجملتمع املدين وفق ا :2 النتيجة

أصتتتحامل املةتتتلحة واملنتدايت  املتعددة لياتاآلق مناقشتتتات الستتتياستتتات العاملية واملشتتتاورات اطقليمية والوطنية و 
 ذات الةلة بوالية املنظمة.

مع اذعضاااااذ ومااااانعي القرارات من  احلوار بشااااأن السااااياساااااتمنظمات امتمع املدين   اخنراط تدعم املنظمة  -25
تيساااا  علىاالخنراط  اهذ وينطوي أمااانامل املصااالنة واملنتدايت الدوليةت املتعدلع نصااااتاملوالة مموعة من 

                                                           
 (2002منظمة اذيذية والةراعة ) 14
 (2005منظمة اذيذية والةراعة ) 15
 مل(2012منظمة اذيذية والةراعة ) 16
 أ(2015منظمة اذيذية والةراعة ) 17



15 PC 129/INF/7 

 

املنتدايت من والة تلالة املعارف  شاااااااااااااشيعتإىل  ،احلكومية الدولية، مث  جلنة اذمن الغذائي العاملياملنتدايت 
بني بلدان اجلنومل، وامل مرات    ماتعةية التعاون اإلقليمي والتعاون  الرامية إىلوامل مرات املواضاااايعية، وامللالرات 

اإلقليمية واللشان الفنية والعمليات اذورل، مث  هيوة املوارل الوراثية لمليذية والةراعة، واملعاهدع الدولية بشاااااااأن 
 املوارل الوراثية النلاتية لمليذية والةراعة، واتفاقية التنوع الليولوجيت

مساااااااااااتق  وذا  احلكم  سنّية،  2010أ نشاااااااااااوت   عام  اليت والشتتتتتتتتتعومل األصتتتتتتتتتلية آلية اجملتمع املدينتعم   -26
مناقشااااااااااااااة القضااااااااااااااااي املتعلقة  ذمن الغذائي  يتي  هلا نرسات االجتماعية واجل ات الفاعلة   امتمع املدينلل

مشاااااارسة اجل ات الفاعلة يا احلكومية    والشاااااعومل اذمااااالية والتغذية وتنسااااايق ات وت سااااا   إلية امتمع املدين
 اتطوط  مناقشات السياسات العامة، ووضع  اخنراط االعمليات الرئيسية للشنة اذمن الغذائي العاملي، معةزع 

، واملسااااةة   ماااياية الساااياساااات العاملية بشاااأن قضاااااي اذمن على مساااتول الساااياسااااتالتوجي ية والتومااايات 
 الغذائي والتغذيةت

، وبعااد 1996ذ انعقااال منتاادل امتمع املاادين الااذي ع قااد  لتةامن مع م مر القمااة العاااملي لمليااذيااة   عااام منااو  -27
على إقامة  جلنة التخطيط الدولية للستتتتتتتتتتتيادة الغذائية، عكفت 2003  عام  عليهركي الطابع الإضاااااااااااااافاذ 

املنتشني   قطاع اذيذية وملنظمات وامل ساااساااات، ما يسااام  ملمثلي ماااغار  حتالفات بني احلرسات االجتماعية
ساااااااةت املنظمة   و ت النظم الغذائيةالشااااااعومل اذماااااالية  ملشااااااارسة الفعالة   املنتدايت الدولية املعنية  لةراعة و 

اذوىل اليت  تفاهمالمذسرع  ركي علىالطابع النة التخطيط الدولية للساااااايالع الغذائية، من والة إضاااااافاذ جلعم  
 ت2019وحّدثت ا   عام  2014،  ّ جدلهتا   عام 2003  عام أبرمت ا 

منظمات امتمع املدين    االخنراط معمنظمة اذيذية والةراعة إىل  2013ل عت االسااااااااااارتاتيشية اجلديدع لعام و  -28
  إطااار اإلعاادال  2014نقاااع عاااملي حوة التغااذيااة، من والة عقااد اجتماااعااات   رومااا   يونيو /حةيران 

ّ  إنشااااااااذ مموعة اتصااااااااة واماااااااة مبنظمات امتمع املدين و بعة للم مر و للم مر الدويل الثاين املعين  لتغذيةت 
الدويل الثاين املعين  لتغذية لدعم االتصااااااااااااة الفعاة بني مموعة سلاع من اذطراف املعنية ولتيساااااااااااا املشاااااااااااارسة 

اتتامية )إعالن روما بشااااااااااااااأن  هواثئق  للم مر الدويل الثاين املعين  لتغذية و  اإلجيابية   العملية التنضاااااااااااااااية
ا ملمثلي منظمات امتمع املدين وأ حت أحداث عاملية مماثلة بقيالع املنظمة  رماااااااااااااا   18تالتغذية وإطار العم (

املعنية  لةراعة وع الدولية الند  اماالت املواضاايعية اذورل، مبا   ذلك " احلوار بشااأن السااياساااتملشااارسة   ا
(، والندوع الدولية ملنظمة اذيذية 2014" )روما، ساااااااااالتمرب/أيلوة اإليكولوجية من أج  اذمن الغذائي والتغذية 

والةراعة بشاااااأن لور التكنولوجيات الليولوجية الةراعية   النظم الغذائية املساااااتدامة والتغذية )روما،  رباير/شااااالاط 
 (ت2016

لةراعة اضاااايع املتصاااالة  و بشااااأن السااااياسااااات حوة امل احلوار   االقاد الدويل حلركات الزراعة العضتتتوية ي ساااا م -29
املشارسة و  ،والتغذية ةاإليكولوجيالةراعة املستدامة من والة جلنة اذمن الغذائي العاملي، مع الرتسية على منامرع 

املنظمةت وقد ساااهم   اذنشااطة املعيارية، مث     عضاااذاذ  املفاوضااات واملناقشااات ذات الصاالة مع مندو  
ومدونة السلوو الدولية بشأن االستخدام املستدام  ،19مياية اتطوط التوجي ية الطوعية لإللارع املستدامة للرتبة

                                                           
 (2014منظمة اذيذية والةراعة ومنظمة الصنة العاملية ) 18
 مل(2017ة )منظمة اذيذية والةراع 19
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ليا ت اإلحصااااااااااااائية ملنظمة اذيذية والةراعة بشااااااااااااأن الةراعة العضااااااااااااويةت للمدوالت   ّرو و  20تلملكدع وإلارهتا
من والة جلنة التنسيق املعنية    اذحداث العاملية بصورع  اعلةويشارو االحتال الدويل حلرسات الةراعة العضوية 

 ة والةراعة اذسريةت، مث  السنة الدولية للةراعة اذسرية، والسنة الدولية للرتبة، وعقدي التغذي متمع املدين
 ،على اذنشااااطة الرعوية منظمة اذيذية والةراعة ضاااامنبوماااافه امللالرع اليت ترسة  21يمركز معارف الرعوينيي و ر  -30

اللينية  واج ةالمن والة ذات الصاااالة املعلومات  نق و  ةيو الرع   ماة اذنشااااطةلتنساااايق العم   م سااااسااااي اا حية  
أن حّق الرعاع   ا إىل ركي  الدعوع إىل  مرسة معارف الرعوينيويسااعى  والسااياساااتت والعلومبني اذنشااطة الرعوية 

اتطوط   نشااااار  لور ا مرسة معارف الرعوينيوأّلل    القرارات املتعلقة مبساااااتقل  سااااال  عيشااااا متيكونوا ممثلني 
وإنتاااج  ريليااةالتاادالاادورات ، من والة الومااااااااااااااوة إىل امتمعااات الرعويااة، وتنظيم وتنفيااذهااا التوجي يااة الطوعيااة

ق 2015و  يوليو/ موز  املعلومات املطلوبة  للغات االليةت التابع ملنظمة اذيذية  مرسة معارف الرعويني، نساااااااااااااّ
، اليت مجعية الرعاة ق آسيا الوسطىإبنشاذ االجتماع  والةراعة االجتماع اإلقليمي  سيا الوسطى ومّولهت وتا ّوج

ا   سّ  واحد   ولي ا متمع او  ،سازاوسااتانو روساايا  سّ  من    منغوليا، ومتمعني وليني   اولي   متمع ا 400مث  
سااااياسااااات وتناماااار حقوال التنق ، بشااااأن القايية واهلندت وتقدم اجلمعية اقرتاحات المن أوزبكسااااتان و  ورية 

  والقوانني والتقاليد العر ية، ومنتشات امتمع الرعويت
31- La Via Campesina  هي حرسة لولية تضااّم أسرب مموعة من أماانامل احليازات الصااغاع واملةارعني   العاملت

مليون مةارعت ولدي ا سااش  حا    200لولة حوة العامل، ومث  أسثر من  70منظمة    150حوايل   تشااموهي 
ومواقف  عامة سياسات للدعوع إىلمن اذعماة مع منظومة اذمم املتندع وال سيما مع منظمة اذيذية والةراعة، 

والسيالع الغذائيةت ووضعت  ،على أمنامل احليازات الصغاع اليت تعتمد املستدامة ومصايد اذكاو ةراعةتدعم ال
ية إليصاة أموات أمنامل احليازات الصغاع والفالحني إىل م مر اذمم شاسرتاتي La Via Campesinaة حرس

ة جت حرسوروّ  22ت، وال سيما مموعة املةارعني الرئيسية2012املتندع للتنمية املستدامة   ريو لي جاناو   عام 
La Via Campesina سوساااااااايلة للتعام  مع مواضاااااااايع التنمية املسااااااااتدامة،   اإليكولوجي لنموذج اإلنتاج الةراعي

ت 20+قيمة وإىل اإلساااااااا ام  قرتاحات ذات ماااااااالة  دوة أعماة ريو لم سدع احلاجة إىل  ج جديد لساااااااالساااااااالة ا
املنظمة العاملية للمةارعني واملنتدل الريفي العاملي   مشاااااورات لوضااااع و  ،La Via Campesinaحرسة  وشااااارست

ملالرع مشرتسة بني منظمة اذيذية وهي  عقد األمم املتحدة للزراعة األسريةيأج  تنفيذ  وطة العم  العاملية من
 والةراعة والصندوال الدويل للتنمية الةراعيةت

، مبا   ذلك منظمات شااريكةمنظمة  42ضااّم  عية لولية توهو ، املنتدى الريف  العامل  التابع لرابطة التنمية -32
، ((COPROFAMماسوسااااااااااااااور   لوة مثا  احتاال املنظماات العاائلياة املنتشاة  -املةارعني الوطنياة واإلقليمياة 

، ومنظمة مةارعي الللدان اذ ريقيةاهلالئ، وبر مج احلوار الريفي اإلقليمي، وشاااااااالكة منظمة مةارعي جةر االيط 
ومراسة  )مث  املع د اذ ريقي للتنمية االقتصااالية واالجتماعية(، الريفية اجلمعياتو  -و عية املةارعني ا ساايويني 

العالقة بني  وبدأتاملنتدل الةراعة اذسااارية والتنمية الريفية املساااتدامةت  هذا وي عةزت لولة 45اللنوث الةراعية   
من والة تشااااااااااااااكلت قد ، و بصااااااااااااااورع يا ركية 2010عام   املنتدل الريفي العاملي ومنظمة اذيذية والةراعة 

                                                           
 (2019منظمة اذيذية والةراعة ) 20
  /GER/611GCP/GLOو /GER/536GCP/GLOرموز املشروعني:  21
 https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/farmersملةيد من املعلومات، اطلع على الرابط التايل:  22
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، 2015و  عام  ت2012وّ  توقيع أوة وطامل اتفاال   عام  تنسيق اذحداث الدولية ذات االهتمام املشرتوت
عت املنظمة أوة مذسرع تفاهم مع نظمةت ووقّ املاليت أنشااااااااااأهتا  "جاو ضاااااااااايوف" از املنتدل الريفي العاملي  ائةع 

بشاااأ ا لتعةية توعية الرأي العام رتسية على منامااارع الةراعة اذسااارية و ، مع ال2019  عام  املنتدل الريفي العاملي
  لتنمية الريفيةت ق دم االةراعة املستدامة وضمان اذمن الغذائي والتغذية، واملضي 

وتعم  مموعة اذمن الغذائي العاملي اليت تقولها منظمة اذيذية والةراعة  الشااااارتاو مع بر مج اذيذية العاملي  -33
م سسة، مبا    64وهي شراسة تضّم  من اللشنة الدائمة املشرتسة بني الوساالتت اجةذ  بصفت ا  2011منذ عام 

، اهلالل األررو احلركة الدولية للةتلي  األررو أسترتاليا RedRذلك املنظمات يا احلكومية مث  منظمة 
 اذيذيةمن الغذائي   حاالت اذزمات اإلنسااااااااانية، ومعاجلة قضااااااااااي تو ّر لملسااااااااتشابة االوترسة على تنساااااااايق 

 مو في م وموارلهم العينية لوساالت اذمم نيت ويتي  الشااااااااااارساذ يا احلكومياواالساااااااااااتفالع من  اوالوماااااااااااوة إلي 
   السياقات اإلنسانيةتاملتندع العاملة 

ضااااااااااااامان منظمة  عاليت ا   لوأثلتت املشااااااااااااااورات اإلقليمية مع منظمات امتمع املدين قل  امل مرات اإلقليمية ل -34
ت ويتّم تنظيم هذه املشاورات من قاليمامتمع املدين   املناقشات بشأن حتدايت التنمية ذات الصلة  ذمساةة 

اذيذية واملنظمات الريفية  سااااايالع الغذائية، بوماااااف ا منصاااااة عاملية لصاااااغار منتشيقل  جلنة التخطيط الدولية لل
لتماو اذ كار امللتكرع ال  ا ونة اذواع، اخنرطت املنظمة مع منظمات امتمع املدين  واحلرسات االجتماعيةت

( 2018لالبتكار )روما،  اذيذية والةراعة ذات الصلة بعم  املنظمة، على سلي  املثاة، من والة ندوع منظمة
شارست منظمات امتمع املدين حيم (، 2019ندوع منظمة اذيذية والةراعة بشأن مستقل  اذيذية )روما،  أو

 الغذائية الصنيةت اط رربت ا وأ كارها امللتكرع بشأن النظم الغذائية املستدامة واذ
 

شراكات مع اللتطوير  ابلسياق احملل  وأبولوايت األعضاء ي تسرتشد جهود املنظمةامليداين: على املستوى 3النتيجة 
 خطط العمل ذات الةلة.ق تنعكس ق أطر الرب ة القطرية و  بيد أّن هذه اجلهود المنظمات اجملتمعي 

الربمة القطرية  أطر  ستخداما ميداني  العم  مع امتمع املدين ا ترسة بشك  رئيسي على أعلنت االسرتاتيشية أ ّ  -35
بعض  تتفاعلإذ   هذا الصاااااااادل، تعّدل أشااااااااكاة االخنراط  التقييم الحظت و الشااااااااراسات لتنفيذ ألاع رئيساااااااايةس

إىل ا إىل ترسية عمل ا و وي عةل ذلك جةئي   ،الفنية بشاااااااااااااك  أسرب مع منظمات امتمع املدين لشاااااااااااااعباملكاتب وا
ا على سياال التنمية واعتمال   تالسياسات بشأن واراحلاللعض ا ور بشك  أساسي   شارو طليعته،   حني 

ا   بعض الللدان سشةذ من أنشاااطت ا، بينما سان الوطنية، سان اخنراط املنظمة مع منظمات امتمع املدين طليعي  
منظمات اخنراط ا لتشاااااشيع وجد التقييم أّن املنظمة بذلت ج ول  بشاااااك  عام، أسثر ماااااعوبة   بلدان أورلت و 
ر  ي ا ذلكتامتمع املدين، حىت   املناطق  مل يتم ذسر الشاااااااااراسات مع منظمات امتمع  ومع ذلك، اليت تعساااااااااّ

نظمة اليت ّ  اسااااااتعراضاااااا ا اتامااااااة  مل   ياللية أطر الربمة القطرية املدين أو مل ت وة  سااااااول القلي  من االهتمام
 مستفيدينتسإبجياز سمقدمي ودمات أو  أ شا إلي ا هذا التقييم، حيم ذيراض 

ف الذسي للمنا ر الطليعية احلرجية   املناطق اجلللية ييتك ل اتال ملثاة، يتضمن مشروع املنظمةعلى سلي  او  -36
(SALMA   )ا مع منظمات امتمع املدين وامتمعات االلية، وي نظر إليه على أنه يساااهم  مكثف  تفاعال   لبنان
وأّلت ج ول منظمااة اذيااذيااة والةراعااة لتوعيااة احلكومااة  وإعااالع التنريجت لةرع الغااا تاتطااة الوطنيااة  تنفيااذ  
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تي  التعاون بني املصاااالنة، تأماااانامل متعدلع بدور منظمات امتمع املدين   إلارع الغا ت إىل إنشاااااذ منصااااة 
منظمات امتمع املدين ووزارع الةراعة والسااااااالطات وامتمعات االلية   ملالرات إلارع الغا ت وإعالع التنريجت 

على إشااارات عامة ملشااارسة ال حتتوي إاّل اتامااة بللنان  2019-2016وثيقة إطار الربمة القطرية للفرتع أّن  بيد
سشةذ من ساااااااااالساااااااااالة القيمة أو تنمية اذعماة التشارية الةراعية، مع وجول  ذساااااااااااو  منظمات امتمع املدين، 

 م شرات ودولع على اخنراط ا   اجلوانب اإل ائية اذورلت

 
 االستتتتترتاتيجية هدافاأل: ستتتتتامهك شتتتتتراكات منظمة األغذية والزراعة مع منظمات اجملتمع املدين ق ققيق 4النتيجة 

ا ق ستتتتتتياق االلتزامات العاملية واألولوايت التنموية الناشتتتتتت ة وخطة عام وظّل جوهر االستتتتتترتاتيجية مناستتتتتتب  ي لمنظمةل
من العمل لتقييم وتوثيق مسامهات هذه الشراكات وقيمتها  حاجة إىل مزيدمثة يستحق الثناءي ذلك أّن مع و . 2030

 وأتثريها اطمنائ  الشاملي بشكل منهج .
أسدت و  ّ  ربط املساةات املتوقعة من شراسات املنظمة مع منظمات امتمع املدين أبهداف اسرتاتيشية ودلعت -37

 واالتفاقيات الدولية اذورل )مث  اتفاال  ريس ووطة عم  أليس أ  ( 2030وطة التنمية املسااااااااااااااتدامة لعام 
على الريم من أّن و    املساااااةة   حتقيق أهداف التنمية املسااااتدامةتملنظمات امتمع املدين على الدور االتم  

لى نطاال ،  إّن جوهرها و ش ا يتوا قان مع الن ج الساااااااائد ع2030االسااااااارتاتيشية قد و ضاااااااعت قل  وطة عام 
مفتوحة وتعاونية مع أمااانامل املصااالنة الرئيسااايني واجل ات الفاعلة يا احلكومية شاااراسات اذمم املتندع للناذ 

، سااااااااااااعت منظمة اذيذية والةراعة إىل ربط أّي 2030  سااااااااااااياال التنمية املسااااااااااااتدامةت ومنذ اعتمال وطة عام 
ة سشااارط مسااالق الساااتكماة عملية التوقيعت دعم هدف أو أسثر من أهداف التنمية املساااتدامباتفاقيات شاااراسة 

  اذهداف  من شي ملسااااااااااااةات ملالرات الشاااااااااااراسة، مل جيد  ريق التقييم أّي للي  على إجراذ تقييم ومع ذلك
 االسرتاتيشية و/أو امل شرات ذات الصلة، أو أهداف التنمية املستدامةت

 

 النتائج ققيق الفعالية واملسامهة ق 3-2
: ستتتتتتتتتتتتامهتتك شتتتتتتتتتتتراكتتات املنظمتتة مع منظمتتات اجملتمع املتتدين ق العتتديتتد من  تتاالت العمتتل احملتتددة ق 5النتيجتتة 

السياسات. ومع ذلكي اقتةرت غالبية الشراكات  بشأن احلوارق ق تنفيذ الربامج امليدانية و وخباصة االسرتاتيجيةي 
 .واستدامتها النتائج احملققة تكرارل احملدودة يةمكاناط ق ظلّ واحدةي ملرة  عمليات االخنراطعلى  ةواحمللي ةاطقليمي

 ماالت العم  الستة اليت حدلهتا االسرتاتيشيةت و ق امّنف التقييم نتائج الشراسات مع منظمات امتمع املدين  -38
حد نواتج ذشااااااراسة واحدع )أو كن لحصاااااارّي واحد، إذ ميهذه النتائج ليساااااات  لضاااااارورع مرتلطة مبشاة  لكنّ و 

سانت النتائج واضااااااااانة    يع اماالت، بينما  و  نتائج   أسثر من ماةتق يحتقالشاااااااااراسة   بعض احلاالت( 
السااياساااتت وأساافرت معظم  بشااأن تنفيذ الرب مج واحلوار مايل قد حتققت   النتائجأهم ولص التقييم إىل أّن 

املعارف  وتوليدلطوارئ االت اشابة حلالشاااااااااااااراسات   هذه اماالت عن نتائج   ماالت أورل، مث  االسااااااااااااات
املنظمة ه اماالت هي ماالت تدو  ( أّن هذ1واذنشاااااااااااطة املعياريةت وتتمث  التفسااااااااااااات االتملة لذلك  : )

اهي  اماالت أّن هذهو ( 2  ماة الشااااااراسات( )اليت تلذهلا الرئيسااااااية )بغّض النظر عن اجل ول  اليت  تلك أيضاااااا 
 ةالرئيساااااااااااااياهتمام م  تماالمت مقابلت م )من منظمات امتمع املدين( على أ ا اذشاااااااااااااخال الذين اعتربها 
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مع منظمة اذيذية والةراعةت ون قّدم مموعة خمتارع من اذمثلة على املستوايت العاملية واإلقليمية والوطنية للتعاون 
   الفقرات التاليةت

 21، سان هناو 2013منذ اعتمال االساااارتاتيشية   عام  املدين تمعمع منظمات امأ برمت شااااراسة  28من بني  -39
 5و وسانت هناو مناقشاااااااااات جارية بشاااااااااأن احتماة رديد اسااااااااارتاتيشيتني اثنتني،شاااااااااراسة جارية وقيد التنفيذ، 

نتائج إجيابية، عن قد أساااااااااااااافرت شااااااااااااااراسات الهذه مع أن و  ت2020حىت حةيران /يونيو  اعلة  ياشااااااااااااااراسات 
بني منظمة اذيذية والةراعة والعديد من املنظمات يا احلكومية على املسااااااتول  للغاية مثمرتعاون  ساااااايسااااااتمر 

الفينت ووجد التقييم أّن معظم أوجه تعاون املنظمة وشاااااااااااااراساهتا مع امتمع املدين سانت أحدااث  ت عقد ملرع واحدع 
ساااااياال امللالرات أو الربامج شاااااراسات حوة قضاااااااي إ ائية ودلع   الا لتشاااااكي  أو تعةية ومصاااااممة وصااااايصااااا  

هناو إمكانية لتطوير عالقات تعاون وشاااراسات طويلة اذمد مع منظمات امتمع املدين ميكن أن و املخصاااصاااةت 
 ترتجم إىل حلوة أسثر استدامة وقابلة للتطوير لتنقيق أهداف التنمية املستدامةت

 

 املستوى العامل أمثلة على 
ر تقر االساااارتاتيشية  -40 عمليات مناقشااااة السااااياسااااات العاملية  عتلارها  والوساااايط الذي ت ليه املنظمة  بدور امليسااااّ

وأشاااااااااار التقييم إىل لور املنظمة الفعاة   تعةية  إحدل الطرال الرئيساااااااااية لضااااااااامان مثي  أسرب للمشتمع املدينت
 اتا به ووايد  وسيطا  موثوق  بومف ا مشارسة امتمع املدين   هذه العمليات، 

إجراذ   منظمات امتمع املدين مع املنظمة الخنراط أحد اإل ازات الرئيساااااااية مث  قل  اعتمال االسااااااارتاتيشية، و  -41
 ع ا راذ واذولوايت وتقدمي مدوالت إىل امل مرات اإلقليمية بغية نظمات امتمع املدين ملمشاااااااااااااورات إقليمية 
 هذه املشاااااااااااااااورات ربطتو وجلنة الغا ت وجلنة الةراعة(ت و لمنظمة )جلنة مصااااااااااااااايد اذكالواللشان الفنية التابعة 

 تر ع امل مرات اإلقليمية واللشان الفنيةمبا أّن   املنظمة،  الرائسااااااااااااايةمنظمات امتمع املدين ملاشااااااااااااارع  ذج ةع 
اليت  ةجلنة التخطيط الدولية للستتتيادة الغذائيعن طريق يتم تنظيم هذه املشااااورات و تقاريرها إىل م مر املنظمةت 

 عندما وقّعت منظمة اذيذية والةراعة أوة مذسرع تفاهم مع امتمع املدينت وأ نشوت 2003ا   عام أ نشوت ركي  
ت وبعد أن اعتمدت منظمة 2010إسيا وااليط اهلالئ   عام  إقليمس لية إقليمية إضا ية     اللجنة املخةةة

 أقّرت منظمات امتمع املدين املشااااااارسة   هذه العمليات   ول، 2013اذيذية والةراعة االساااااارتاتيشية   عام 
وتشم  اذمثلة على ذلك لور منظمة  يصاة موت امتمع املدين إىل أعضاذ املنظمةتإلاملتشدلع  االسرتاتيشية

 اخلطوط التوجيهية الطوعية بشتتتتتتتتتتتأن احلوكمةبلورع و   جلنة األمن الغذائ  العامل اذيذية والةراعة   لعم 
 .املسؤولة حليازة األراض  ومةايد األمساك والغاابت

إىل نظمة إىل جلنة التخطيط الدولية للساايالع الغذائية ولورها التنساايقي  لنساالة املالذي قدمته  الفينوألل الدعم  -42
جلنة التخطيط الدولية للساااااااااايالع الغذائية بشااااااااااأن  للي  متمع"لعديد من منظمات امتمع املدين إىل إماااااااااادار ا

الدلي   إعدال هذاوّ   ت2016  عام  23"اذراضااااي ومصااااايد اذكاو والغا ت يازعالتوجي ية املتعلقة   اتطوط
وبدعم  ين من منظمة اذيذية والةراعةت  العديد من منظمات جلنة التخطيط الدولية للسااااايالع الغذائية،مبشاااااارسة 

االتصاة  ملكاتب  من رسات واملنظمات االجتماعيةاحل مّكني   لة من اذمور من بين ا السل  اليت يٌقّدم الدلو 
                                                           

 (2016جلنة التخطيط الدولية للسيالع الغذائية ) 23



PC 129/INF/7 20 

 

القطرية ملنظمة اذيذية والةراعة القرتاح أنشاااااااطة مشااااااارتسة ولدعوع منظمة اذيذية والةراعة أو املنظمات اذورل 
املشااارسة   أنشااطة امتمع املدينت ويو ّر إىل ا تطوط   ا للمساااعدع   أتمني التموي  لملنشااطة املتعلقةطرق   أيضاا 

وإبلارع املوارل الطليعية،  التوجي ية الطوعية بشااااأن احلوسمة املساااا ولة حليازع اذراضااااي ومصااااايد اذكاو والغا ت
منظمة اذيذية والةراعة وا ليات اذورل )إلجراذ لراساااااااااااات اليت تقدم ا إمكانيات املسااااااااااااعدع الفنية وسذلك 

 بشأن إلارع حيازع اذراضي على سلي  املثاة(ت
 لتعاون مع العديد من  إعداله   ، نشااااااااااااارت منظمة اذيذية والةراعة لليال  2016أستوبر / تشااااااااااااارين اذوة    -43

وأ جري  املنظمات يا احلكومية لتو ا معلومات ملديري املشاريع بشأن احلق   املوا قة احلرع املسلقة واملستناعت
ي ومنظمة Action Aidمنظمة اجل ات التالية: ضااااااااّمت العم  من والة عمليات تشاااااااااورية وتشااااااااارسية هذا 

العمل ضتتتتتّد اجلولي والوكالة اطستتتتتبانية للتعاون اطمنائ  الدويلي واجلمعية األملانية للتعاون الدويلي واالقاد 
و ملثاا ، ألل تعاااون منظمااة  تالتتدويل جلمعيتتات الةتتتتتتتتتتتليتت  األرر واهلالل األرري ومنظمتتة الر يتتة العتتامليتتة

ا مموعات حقوال املساااااااات لك وج ة ا عاملي  بومااااااااف ا احتال   منظمة املستتتتتتتهلكني الدولينييمع  اذيذية والةراعة
لور منظمات املساااااات لكني    راقلة   الدسااااااتور الغذائي، إىل إجراذ لراسااااااة إقليمية   أمريكا الالتينية بشااااااأنم  

القضاذ على اجلوعت واستخدمت  التقدم  وشفا ية وأسثر قدرع على إنصا  ا حتوي  النظم الغذائية وجعل ا أسثر 
والة املنتدل العاملي لمليذية والةراعة   أماادرته منظمة املساات لكني الدوليني نتائج الدراسااة   املنشااور الذي 

وأجرت منظمة حّق املسااات لكني   احلصاااوة على الغذاذت  بشاااأن وسااااةت   إعدال للي  2020برلني   عام 
من أج  تسااااااااااليط    يع أ اذ العامل اذيذية والةراعة ومنظمة املساااااااااات لكني الدوليني ملالرات للتدريب والتوعية 

 الضوذ على الدور االتم  ملنظمات املست لكني   توجيه اإلنتاج الةراعي  و مسار أسثر استدامةت
واليت تروج لن ج يراعي  نستتتتتتاء العامالت حلستتتتتتا نّ الشتتتتتتراكة مع مجعية الوت ربز شااااااااراسات عاملية أورل، مث   -44

الفوارال بني اجلنسااااااني لدعم النساااااااذ الفقاات   الومااااااوة إىل املوارل، حتدايت التموي  اليت ينطوي علي ا تنفيذ 
الفنية    شاااااعباذنشاااااطة املنصاااااول علي ا   مذسرع التفاهم، واليت تعتمد على موي  املشاااااروع املساااااتمد من ال

، وهي منظمة أستترتاليا RedRمع منظمة منظمة اذيذية والةراعة  ى ساالي  املثاة، أساافرت شااراسةاملنظمةت وعل
إساايا وااليط اهلالئ، عن إقليم  متخصااصااة   االسااتشابة للكوارث واإلياثة وإلارع املخاطر واملساااعدع الطلية  

الشتتتتتتتبكة اطقليمية لبنك مع املنظمة شاااااااااراسات إىل واذمر سااااااااايان  لنسااااااااالة  تامتوقع  مما سان نتائج أق  بكثا 
مجعية العلوم البيطرية للبلدان احلّد من الفاقد وامل در من اذيذية، ومع  الرامية إىل لالراتاملبشااااااااااااأن  األغذية
 بشأن التدريب على مقاومة مضالات امليكرو ت   أمريكا الالتينيةت األمريكية

نظمات امتمع املدين املشاااااارسة   العمليات العاملية ملنظمة ويتمّث  أحد ماالت التنساااااني اليت أشاااااارت إلي ا م -45
إىل أعضاااااااااااااااذ  املنظمةبتقدمي  اذمراذيذية والةراعة   اال تقار امللنوظ للتنساااااااااااااايق لاو  املنظمة عندما يتعلق 

وّل منصات تنسيق منظمات امتمع املدين )مث  جلنة التخطيط الدولية للسيالع الغذائية واللشنة املخصصة(ت وت
التوجي ياااة  اتطوطمنظماااات امتمع املااادين إشااااااااااااااراو اإللارات واملكااااتاااب الفنياااة التاااابعاااة للمنظماااة   تنفياااذ 

تواجه حتدايت بيد أّ ا التوجي يةت  اتطوط   االجتماعات العاملية ووضااع ت اوالتوماايات،  إلضااا ة إىل مشااارس
 من منظماتعدع  تت وأشار ةإقامة شراسات مستقلمكتب   املنظمة إىل  /شعلةسعى س  تإذ   هذا اماة، 

وساايط سلشااراسات مع منظمات امتمع املدين  املعين  فريق ال ه ساايكون من املفيد تعةية لورامتمع املدين إىل أنّ 
 ومنصات امتمع املدينت ،املنظمة وبرامج بني العديد من مكاتب
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 املستوى اطقليم  أمثلة على
اتشااااااارو املنظمة  -46  نظمات امتمع املدينم  العديد من العمليات السااااااياساااااااتية اإلقليمية اليت ت شاااااارو  ي ا  أيضاااااا 

واذولوايت اإلقليمية ذات الصاااااالة، على أّ ا اضاااااايع ة على املو ت وي نظر إىل هذه اذحداث اليت ترسّ بشااااااك   اع 
 سائر أمنامل املصلنةتو  رل م مة ت تاح ملنظمات امتمع املدين للتوام  مع بعض ا اللعض ومع احلكومات 

، اليت ن ظمت 2015االجتماعات اإلقليمية   السااااانغاة   عام  قامت، أفريقيا جنومل الةتتتتحراء الكربى و  -47
ممث  عن احلكومة وامتمع املدين وماة اللنوث والقطاع  300  مع  الشاااااااااااااارتاو مع منظمات امتمع املدين،

وبناذ  على هذه التوماااااااايات،  تة والنظم الغذائية املسااااااااتدامةاتال لتقدمي توماااااااايات بشااااااااأن الةراعة اإليكولوجي
أنشااأت منظمات امتمع املدين   الساانغاة بدعم من منظمة اذيذية والةراعة، منصااة متعدلع اذطراف للنوار 

ومايل   ينوبدعم  ت"(DyTAES) الةراعة اإليكولوجيةليناميكيات التنوة إىل "تساااامى و بشااااأن السااااياسااااات، 
 "الةراعة اإليكولوجيةليناميكيات التنوة إىل "من منظمة اذيذية والةراعة وشاااااااااااااارساذ إورين، نظمت منصااااااااااااااة 

، 2020 رباير/ شلاط  28الثاين إىل  نيناير/ سانو  30  السنغاة من  الةراعة اإليكولوجيةسلسلة اثلثة من أايم 
منظمات امتمع املدين والقطاع اتال وحكوميت  يمشااااااااااااااارو، مبا   ذلك ممثل 400أسثر من  والهلا  عت

وأورو   ،يرمل أ ريقيااإلقليم الفرعي من وبلدان على املسااااتويني الفين واملايل،  الساااانغاة وبورسينا  اسااااو، وشاااارساذ
خمرجات علمية عن  ساااااتةالتابعة ملنظمة اذيذية والةراعة ما مموعه  الةراعة اإليكولوجيةوسندات ونشااااارت منصاااااة 

   السنغاةت ة اإليكولوجيةالةراع
بر مج املنظمة اإلقليمي لساااال  العيع املعتمدع على "اللارزع  الشااااراسة ، نذسر من أمثلةجنومل شتتترق آستتتياو   -48

القدرات    إىل بناذرامية (، وهي ملالرع 2013-2009) "مصااااااااااايد اذكاو   جنومل وجنومل شاااااااااارال إساااااااااايا
وساااري النكا  إندونيسااايا وتيمور ليشااايت وامل ساااساااات الداعمة هلا  متمعات الصااايد الصاااغاع النطاال املشاااارسة 

املنظمة اإلقليمي لسال  العيع املعتمدع على مصاايد  بر مج"، لعم يت  مسملولايت و   يو  والفللني و ييت  م
 م  بدذ العم  بنظم اإللارع املشرتسة ملصايد اذكاو   مقاطعيت سوانج "اذكاو   جنومل وجنومل شرال إسيا

ر وسوانج تريو، وهو  وعملت  سااااااالسااااااالة من اجتماعات التشااااااااور امتمعية القائمة على تقييم االحتياجاتتيساااااااّ
وساااااعدت   إنشاااااذ خس  عيات رائدع  ،املنظمة مع شاااارساذ وليني  نشاااادت الصاااايالين الساااااحليني االليني

إنشاااذ احتالات مصااايد اذكاو لتساا ي   ملصااايد اذكاو   مقاطعة سوانت تري وسااتة   مقاطعة سوانت  مت و ّ 
  تاحلوار بني احلكومة وامتمعات االلية بشأن إلارع املوارل السمكية

 املستوى الوطين أمثلة على
ن الشاااااراسات مع امتمع املدين املساااااتخلصاااااة معلى املساااااتول الوطين، ولص  ريق التقييم إىل أّن ياللية النتائج  -49

تضمنت تيسا مشارسة منظمات امتمع املدين   عمليات السياسات )على سلي  املثاة،   وضع السياسات 
واالساااااااااارتاتيشيات واملنتشات املعيارية الوطنية( أو إشااااااااااراو منظمات امتمع املدين سشاااااااااارساذ منفذين   الربامج 

على منا ع متلاللة واضاااااانة  ث  هذه الشااااااراساتملأّن وتلنّي حاالت الطوارئت امليدانية للمنظمة، مبا   ذلك   
ت ومع ذلك،   ي تنشأ استشابة حلاجة ودلع وليس سملالرع خمطط هلا من والة االسرتاتيشيةالننو املتوقع   

 أطر الربمة القطريةت
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احلوار   ايل ومنظمات اجملتمع املدين ق: عززت بعض تدخالت املنظمة الشتتتتتتتتتتراكة بني الدول األعضتتتتتتتتتتاء 6النتيجة 
وسامهك ق إنشاء املنتدايت الوطنية  بشأن السياسات الوطنية ومنتدايت التنسيق بني أصحامل املةلحة املتعددين.

بنشاط أكرب  ملنظمات اجملتمع املدين املشاركة أاتحوآليات التشاور اخلاصة ابحلكومات واجملتمع املدين وتشغيلهاي مما 
 .تالسياسارسم  ليةق عم

ّوة  -50 برانمج إنفاذ القوانني واحلوكمة والتجارة ق قطال الغاابت املشتتتتتتتتتتترتك بني منظمة األغذية والزراعة "مي 
مشااااااريع حوسمة الغا ت اليت تضاااااع ا احلكومات وامتمع املدين ومنظمات القطاع اتال،  "واالقاد األورويب

 64ن بني هذه املشااااااااااااريع، نفذت منظمات امتمع املدين هبدف احلّد من قطع اذشاااااااااااشار يا املشاااااااااااروعت وم
تعلق يالليت ا بضمان مثيل ا ومشارست ا اذوسع   مفاوضات أمنامل املصلنة املتعدلينت ويسم  يا مشروع  
  العديد من  ومساااااتنا مّتساااااقرب مج للمشتمع املدين  لتعلا عن رأيه بشاااااأن حوسمة الغا ت على  و هذا ال

 ت ييت  م، ال سيما   الكاماون ويا  و يت حتظى بدعم الرب مجالللدان ال
، تعرتف منظمات امتمع املدين على نطاال واسااااااع بدور املنظمة   تعةية الن ج التشااااااارسية ولمج ابراغوايو   -51

وتنفيذ ولعمت منظمة اذيذية والةراعة احلكومة   تصميم  امتمع املدين   تصميم السياسات العامةتمنظور 
للسااايالع الغذائية والتغذوية واذمن الغذائي ، واتطة الوطنية مشاااروع قانون بشاااأن احلق   الغذاذ واذمن الغذائي

لذلك، هّيوت  تيالةراع القطاع عن سااااااياسااااااات املساااااااواع بني اجلنسااااااني والتعدلية الثقا ية    ضااااااال   والتغذوي،
من منظمات امتمع املدين، مبا   ذلك تلك اليت هتم العديد  اليت للنوار السياسي بشأن القضااي املنظمة ماال  

 عت أسثر  ،سنة الدولية للةراعة اذسريةمعنية  ل،   إنشاذ جلنة وطنية 2014و  عام  مث  الشعومل اذمليةت
 ا   اللاللتمنظمات الفالحني نشاط  

"لعم وزارع الةراعة لتنديم االساارتاتيشية الوطنية وإلماج أهداف التنمية املسااتدامة  مشااروع ،   إطارلبنان  و  -52
، أجرت منظمة اذيذية والةراعة مشاورات (TCP/LEB/3702 C2 االسرتاتيشي" )رمة املشروع:   التخطيط

ت و  أستوبر/تشااااارين 2025-2021مع منظمات امتمع املدين بشاااااأن ماااااياية اسااااارتاتيشية قطاع الةراعة للفرتع 
 حلقةصااااياية االساااارتاتيشية من والة تنظيم العملية الشااااروع ب، ساااااعدت املنظمة وزارع الةراعة   2019اذوة 

ن احلكومة والقطاع اتال وامتمع املدين واملنظمات اللنثية عن و ممثلشااااااااااااااارو  ي ا عم  ر يعة املسااااااااااااااتول، 
احلدث بقرار وزاري لتكثيف املشاااورات بني أماانامل املصاالنة  واذوساااط اذسالميية واملنظمات الدوليةت وتا ّوج

الساارتاتيشية، مع تسااليط الضااوذ على ألوار سّ  طرف من أماانامل املصاالنةت ارؤية عن املتعدلين وإنتاج وثيقة 
لغا ت ومصاااايد اذكاو، ولمج العمليات االساااتشاااارية،   اتاماااة قواننيالنظمة الوزارع   تطوير املوسااااعدت 
 شارسة املنظمات يا احلكومية ذات الصلة ورابطة الصيالينتوضمان م

املنظمة الفرل الناشاااااااااااااوة إلشاااااااااااااراو منظمات امتمع املدين   التدوالت اليت ايتنمت ، قريغيزالمجهورية  و  -53
دعم تطوير الرب مج الوطين لملمن لنظمة مع منظمات امتمع املدين املوتعاونت  تساااااااتشيب لملولوايت الوطنيةت

اتطوط التوجي ية الطوعية بشااااأن احلوسمة املساااا ولة حليازع  عرض، و للغا تتغذية، وإجراذ تقييمات للالغذائي و 
و   ، وتطوير قدرات اجل ات الفاعلة يا احلكومية والشاااااااارساذ ا ورينتاذراضااااااااي ومصااااااااايد اذكاو والغا ت

امتمع املدين وساااعد منظمات مع  تتصاااال، قام مكتب املنظمة   لشاالونة بلناذ شاالكة واسااعة من االالربتغال
والة ملااالرات مثاا  منتاادل الةراعااة د من امتمع املاادين العاااملااة   ماااة اذمن الغااذائي على بناااذ موقف موحااّ 



23 PC 129/INF/7 

 

 ول اجلوأساافرت  تالربملاناملمثلة   مع  يع اذحةامل السااياسااية  واجتماعات ،اذمن الغذائي والتغذيةو اذساارية 
اليت تلذهلا منظمة اذيذية والةراعة   إطار مموعة الللدان الناطقة  للغة الربتغالية عن توقيع ميثاال التفاوضاااااااااية 

الشلونة )الذي وقع عليه الصندوال الدويل للتنمية الةراعية  ( لتنمية الةراعة اذسريةت وتلع ذلك إنشاذ ملس أيض 
وزراذ الةراعااة من  يع الاادوة يضااااااااااااااّم الااذي  ة الربتغاااليااةاذمن الغااذائي والتغااذيااة مموعااة الللاادان الناااطقااة  للغاا

 اذعضاذ، إىل جانب إلية امتمع املدين اتامة بهت
 24يغواتيماال   PROBOSQUEقانون  صاااااايايةا   تيسااااااا العملية التشااااااارسية لأساااااااسااااااي   لور اوأّلت املنظمة  -54

التنالف الوطين ملنظمات الغا ت "عن تقدمي املساااااعدع الفنية بشااااأن مواضاااايع ودلعت ولعمت املنظمة   ضااااال  
من والة تسااااااااا ي  إنشااااااااااذ منظمات الغا ت امتمعية، اليت سانت تفتقر   اللداية إىل  "امتمعية   يواتيماال

وأطلقت اسرتاتيشية اتصاالت وعةزت القدرات ا للتدريب واحلوار، نظمة  رم  املاملوارل اللشرية واملاليةت وأنشأت 
السياسات بشأن الغا ت، وتنمية املشاريع الصغاع، واستعالع املوارل الطليعية،  على مستول للمشارسة   احلوار

وتطوير اذعماة الريفية الشااااااااملة   منظمات الفالحني اذمااااااالينيت وت شااااااارو منظمة اذيذية والةراعة منظمات 
اتطوط التوجي ية بساااااياساااااات التنمية الةراعية، واذمن الغذائي، وتنفيذ متعلقة   عمليات أورل امتمع املدين 

يتعلق  إلجراذات    ما، ال سااايما الطوعية بشاااأن احلوسمة املسااا ولة حليازع اذراضاااي ومصاااايد اذكاو والغا ت
   والفالحني والساااكان اذماااليني يفيةاملتخذع ملكا نة االساااتيالذ على اذراضاااي واملياه وبشاااأن حقوال املرأع الر 

 تحيازع اذراضي
ا إبنشاااذ منصااة وطنية ذماانامل والسااياسااات، أحاط  ريق التقييم علم   ات، على مسااتول امل سااسااالسنغالو   -55

تطوط التوجي ية الطوعية بشأن احلوسمة املس ولة حليازع اذراضي ومصايد اذكاو املصلنة املتعدلين وامة  
، وتضاااااااااااام أسثر من 2018و 2014خس حلقات عم  وطنية بني عامي  هذه املنصااااااااااااة نظمت قد، و والغا ت

عضااااااااااااااو، مبا   ذلك منظمات امتمع املدين وعدع وزارات والقطاع اتال واجلامعات ومعاهد اللنم  100
راضاااي اذبشاااأن الساااياساااات   ماة ويتمّث  أحد أهم إ ازات هذا التعاون   إعدال وثيقة  والسااالطات االليةت

اتطوط التوجي ية الطوعية بشااااااأن احلوسمة املساااااا ولة حليازع اذراضااااااي ومصااااااايد تتضاااااامن إشااااااارات جوهرية إىل 
و إلضااا ة إىل ذلك، أّلت  ت2017أبري / نيسااان  7، وق ّدمت إىل رئيس   ورية الساانغاة   اذكاو والغا ت

 إعدالتمع املدين، واليت ساااااااااااةت بدورها   الفنية للعديد من منظمات امعملية التشاااااااااااور إىل تعةية القدرات 
 بشااااأن إطار التفكا والعم عن  موقفبشااااأن اإلمااااالح الةراعي وبعنوان "وثيقة  2016عام املقرتحة    وثيقةال

 25تاإلمالح الةراعي   السنغاة"
وعلى مدار  النطاالتا وودول ، وجد  ريق التقييم أّن التفاع  مع منظمات امتمع املدين سان حديث  األردنو   -56

بشااااأن الةراعة للشاااارساذ   التنمية"  موعة اذرلنية"اممنظمة اذيذية والةراعة أعماة نسااااقت العامني املاضاااايني، 
واذمن الغذائي واملياه، واليت تضاااام وساالت اذمم املتندع واملنظمات يا احلكومية الدولية والساااافارات واملا ني 

 هذه امموعةت اجتماعاتا من بعضااااا  حيضااااارون احلكومة  يممثل، وأّن ات املنتشنيالدوليني والقطاع اتال ورابط
ث  مما املنظمات يا احلكومية الدولية و عيات املنتشني إ ايل مشاااااااااارسة منظمات امتمع املدين،  ومع ذلك، م 

                                                           
 (2015املرسة الوطين للتنلي  والتوثيق القضائي ) 24
ACTION-D-ET-REFLEXION-DE-ADREC-DU-https://www.ipar.sn/DECLARATION-ملةيد من املعلومات، اطلع على الرابط التايل:  25

CRAFS.html?lang=fr-SENEGAL-AU-FONCIER-LE-SUR 

https://www.ipar.sn/DECLARATION-DU-CADRE-DE-REFLEXION-ET-D-ACTION-SUR-LE-FONCIER-AU-SENEGAL-CRAFS.html?lang=fr
https://www.ipar.sn/DECLARATION-DU-CADRE-DE-REFLEXION-ET-D-ACTION-SUR-LE-FONCIER-AU-SENEGAL-CRAFS.html?lang=fr
https://www.ipar.sn/DECLARATION-DU-CADRE-DE-REFLEXION-ET-D-ACTION-SUR-LE-FONCIER-AU-SENEGAL-CRAFS.html?lang=fr
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 تالسياسات ستولعلى م ناقشاتاملعكس الصعو ت اليت تواج  ا منظمات امتمع املدين   املشارسة   قد ي
أ الت إحدل منظمات امتمع املدين اليت مت مقابلت ا أ ا شااااااااااااارست   اجتماعات نظمت ا منظمة اذيذية و 

، 2013  عام و  والةراعة للنصوة على تعليقات بشأن تصميم اسرتاتيشية للخدمات اإلرشالية لوزارع الةراعةت
وضااااع اساااارتاتيشية  رعية وويارات سااااياساااااتية لتشميع املياه، من أج  مشاااااورع مع أماااانامل املصاااالنة ّ  إجراذ 

شااارو  ي ا الصااندوال اذرلين اهلامشي للتنمية اللشاارية )بوماافه منظمة يا حكومية أرلنية( وتعاونيات املةارعنيت 
 االجتماعات أوومع ذلك، ي فيد الصاااااااااندوال اذرلين اهلامشي للتنمية اللشااااااااارية أنّه مل يتلق أّي تعليقات من تلك 

احلكومة  ، لعمت منظمة اذيذية والةراعة وبر مج اذيذية العاملي2016و  عام  االساااااااااارتاتيشية الن ائيةت على
مشااااااارسة اجل ات الفاعلة يا احلكومية   اساااااااتعراض نظم معلومات    حتديم مساااااااولع اسااااااارتاتيشيت ا اذمنية،

 مع اهليوات احلكوميةت لتعاون اذمن الغذائي القائمة 
منظمة اذيذية والةراعة   أطلقته السياسات بشأن احلق   الغذاذ، الذي على مستول ، أ ح احلوار نيبالو   -57

من احلكومة ومنظمات امتمع املدينت ولعم املشااااااروع العاملي ملنظمة اذيذية  للتفاع  مع س ّ  ا، منرب  2012عام 
ع   الساااياساااات والتشاااريعات وامل ساااساااات الوطنية والةراعة بشاااأن لمج احلّق   الغذاذ الكا  واحلوسمة الرشااايد

(GCP/GLO/324/NOR  حوار )  عم  مع الربملانيني وامل ساااااااااااااساااااااااااااات احلكومية ومنظمات ال وحلقاتا ا مكثف
تا ّوج إبلراج احلق   الغذاذ   لسااتور و املةارعني وامل سااسااات الوطنية حلقوال اإلنسااان ومنظمات امتمع املدين، 

إلشااااااااااراو  دعوعوال والتوعيةو ع املشااااااااااروع بني املساااااااااااعدع الفنية وتنمية القدرات  ت2015اللالل اجلديد   عام 
ّن قانون احلق   ساااا  و  يمينية(تاجلماعات القطاعات واسااااعة النطاال من امتمع املدين )من حتالف الفالحني إىل 

امتمع املدين املعين  حلق  ، قّدم  ريق2019، و  نو مرب/تشااااارين الثاين 2018الغذاذ والسااااايالع الغذائية   عام 
(   نيلاة، توماااااياته إىل وزارع التنمية FIAN  الغذاذ، بقيالع شااااالكة املعلومات والعم  بشاااااأن أولوية الغذاذ )

 الةراعية والثروع احليوانية لتنفيذها العمليت
حتالف للةراعة الذسية منظمة اذيذية والةراعة احلكومة   تنظيم املشاااااااورات إلنشاااااااذ ساااااااعدت ، فييك انمو   -58

نظمات واحتالات امل ومشاااارو، مبا   ذلك ممثل 100أسثر من الذي ضاااّم إسااايا وااليط اهلالئ،  إقليما   مناوي  
وهو علارع  ت2014ا   عام ونتيشة لذلك، أ طلق التنالف العاملي للةراعة الذسية مناوي   املةارعني وامتمع املدينت

حكومة  14وهو حتالف يضااّم  -شاااملة وطوعية وذات وج ة عملية  ،تعدلينعن منصااة ذماانامل املصاالنة امل
ع الرسائة الثالث للةراعة الذسية هتدف إىل التنفية واملسااااعدع   إنشااااذ شاااراسات حتويلية تشاااشّ  -منظمة  32و

ة لعماات منظمااة اذيااذيااة والةراعاا 2015ف والتخفيفت و ملثاا ،   عااام ا، أالو هي: اإلنتاااجيااة والتكيّ مناااوياا  
  إطالال التندي الوطين للقضاااااااااااااااذ على اجلوع، الذي يو ر منصااااااااااااااة رمع بني احلكومات  ييت  م حكومة 

 اعي   ماة اذمن بشااااااااااااااك  وامتمع املدين والقطاع اتال ومنظومة اذمم املتندع وياها من أج  التأثا 
  الغذائي والتغذية والنظم الغذائية املستدامةت

لتيساااااا احلوار ا سااااايوية ، أقامت املنظمة شاااااراسة مع الفرع الوطين لتنالف املنظمات يا احلكومية الفلبنيو   -59
املفاوضات جارية(ت ال تةاة بني أمنامل املصلنة املتعدلين من أج  مياية قانون استخدام اذراضي الوطين )

العم ، مبا   ذلك شلكة لقات حبتنسيق وتيسا االجتماعات و ا سيوية قام حتالف املنظمات يا احلكومية و 
واساااااااااااااعة من منظمات امتمع املدين،  لتشااااااااااااااور مع احلكومة والربملانينيت وعلى الريم من أّن عملية ماااااااااااااياية 
التشااااااريعات املتعلقة بقضااااااااي اسااااااتخدام اذراضااااااي طويلة ومعقدع،  قد أعربت منظمات امتمع املدين اليت مت 
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مشااااااااااااارست ا من أج  تيسااااااااااااا منظمة اذيذية والةراعة تقدم ا  ت اليتتساااااااااااا ياللللدعم و لمقابلت ا عن تقديرها 
 ومساةت ا   العمليةت

 
تحديد اجملاالت له  األداة الرئيستتية لتنفيذ االستترتاتيجية و الرب ة القطرية : كان من املفرتض أن تكون أطر 7النتيجة 

ريها منظمات اجملتمع  احملتملة ملشتتتتتتاركة منظمات اجملتمع املدين احمللية. ومع ذلكي فإّن معظم أشتتتتتتكال التعاون اله   
اي ولكن يتّم تشتتتتتتتتتتتكيلهتتا الرب تتة القطريتتةاملتتدين على املستتتتتتتتتتتتوى القطري ال يتم التخطيط هلتتا من خالل إطتتار   وفقتت 

 .االتفاقمن خالل ترتيبات تقدمي اخلدمة ق خطاابت  ملشرولي عادة  اخلاصة ابلالحتياجات 
هذا التقييم إىل الشاااااراسات أو   واليت ّ  اساااااتعراضااااا ا  إطار ا 21ت شاااااا معظم أطر الربمة القطرية اللالت عدلها  -60

تدعو إلي ا بشااااااااك  عام وتفتقر إىل وطط ودلع للمشااااااااارسة االساااااااارتاتيشية مع اجل ات الفاعلة يا احلكوميةت 
ضااااااااااامن التدوالت على مساااااااااااتول املشااااااااااااريع أ برمت اليت حدلها التقييم قد  ة إّن الشاااااااااااراسات القطريوهكذا، 

 من التخطيط هلا من والة أطر الربمة القطرية أو ماالت العم  واالسااااااااااااااتشابة لالحتياجات الناشااااااااااااااوة، بدال  
لربامج امليدانية ملنظمة اذيذية ا إلشراو منظمات امتمع املدين   اإّن أسثر ألوات الشراسة شيوع   االسرتاتيشيةت

ث  عقد   وطا توالةراعة على املساااااااتول القطري هي  ا بني منظمة اذيذية والةراعة وسيان ا موقع  االتفاال، اليت م 
 وطا ت نطويت وتيقدم ا هذا الكيان مموعة من املنتشات أو اتدماتللتعاقد على يا ر ي مسااااااااااااااش ، 

املشااارتايت لقواعد  و ق احتوي  موارل مالية من منظمة اذيذية والةراعة إىل منظمات امتمع املدين،  على االتفاال
العديد من هذه العقول اليت حلل ا  ريق ت وأ  ر  26تاإلجراذات اإللارية للمنظمةللي  املنصااااااااااااااول علي ا   

 –ا مثمر  سان التعاون  على الريم من أّن  االتفاقية التعاقدية انت اذاملتابعة والتعاون سا  ودولين بعد  التقييم أنّ 
 تات امتمع املدين  بعض احلاالت بلعض االتصاالت مع منظم املنظمة احتفظت وأنّ 

 2013 عام ، تلنّي أّن لمج الشراسات مع منظمات امتمع املدين   ختطيط أطر الربمة القطرية منالسنغال   -61
ا، على عكس الوساالت اذورل   منظومة اذمم املتندع، اليت التةمت بشك  أسثر سان ضعيف    2019 عام إىل

ا  لشاااااااااراسة مع منظمات امتمع املدين   برام ات وي قّر الصاااااااااندوال الدويل للتنمية الةراعية،   بر مه وضاااااااااوح  
الشاااااااااااااراسات مع منظمات امتمع ،  لتةامه بتعةية 2024-2019اتال  لفرل االسااااااااااااارتاتيشية القطرية للفرتع 

املدين واجل ات الفاعلة اذورل على املسااااااتويني الوطين ولون اإلقليمي، من أج  تنفيذ السااااااياسااااااات املناماااااارع 
وحاّدل بر مج اذمم املتنادع اإل اائي منظماات  للفقراذ   املنااطق الريفياة وتعةية املماارسااااااااااااااات الةراعياة اجليادعت

من أج  تسريع التنوالت اهليكلية الذين ينلغي التعاون مع م رساذ االسرتاتيشيني امتمع املدين ضمن قائمة الش
خيطط و ت 2023-2019ذيراض التنمية املسااااااااااااااتدامة، على الننو االدل   الرب مج القطري للساااااااااااااانغاة للفرتع 

رتاتيشي الثاين، بر مج اذيذية العاملي للعم  مع منظمات امتمع املدين والشااااارساذ ا ورين لتنقيق هد ه االسااااا
وأشرست برامج املنظمة    ذطفاة والفتيات والنساذ احلوام  واملرضعاتتية لدل اإىل حتسني حالة التغذ الرامي

                                                           
وطا ت  - 507املمتلكات واتدمات، القسم  -اإللارية ملنظمة اذيذية والةراعة، الفص  اتامس  عليمات، للي  الت2011منظمة اذيذية والةراعة،  26

 تعاالوتيار امللاشر عملية بشأن  MS 507.8.3و MS 507.2.15االتفاال، روما، منظمة اذيذية والةراعة 

إلية  - 701القساااام  التشااااغي ،طرال  –، للي  اإلجراذات اإللارية ملنظمة اذيذية والةراعة، الفصاااا  السااااابع 2015وانظر أيضااااا : منظمة اذيذية والةراعة، 
 https://home.fao.org/dana-na/auth/url_default/welcome.cgiمنظمة اذيذية والةراعةت  روما،التنفيذ مع الشرساذ التشغيليني، 
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السنغاة منظمات امتمع املدين بشك   عاة   أنشطة املشاريع وحوارات السياسات اإلقليمية على الريم من 
 (ت5لنتيشة نظر اأاال تقار إىل التخطيط االسرتاتيشي )

التوجيهيتة الطوعيتة بشتتتتتتتتتتتتأن  للخطوط: أاتحتك تتدخالت منظمتة األغتذيتة والزراعتة لتدعم التنفيتذ الوطين 8النتيجتة 
اجملتمع املدين على املستتتوى اخنراط  لزايدة فعالة   وستتيلة   األراضتت  ومةتتايد األمساك والغاابت احلوكمة املستتؤولة حليازة

 القطري.
اتطوط التوجي ية الطوعية بشااأن احلوسمة املساا ولة حليازع اذراضااي عت منظمة اذيذية والةراعة على تنفيذ شااشّ  -62

ا 58  أسثر من  ومصااااااايد اذكاو والغا ت ، مقدمة املساااااااعدع الفنية والتدريب 2012منذ إقرارها   عام  بلد 
ت وتتمنور هاوتنفيذ ت اومياي عن الدعم لتقييم السياسات والقوانني الوطنية ذات الصلة  ضال  وبناذ القدرات، 

على املسااااتول القطري  اتطوط التوجي ية الطوعية هذه اذنشااااطة الرئيسااااية ملنظمة اذيذية والةراعة هبدف تنفيذ
 اتطوط التوجي ية   وبناذ القدرات، ومشاااااااااورات أماااااااانامل املصاااااااالنة املتعدلين، والرتويج هلذه التوعية حوة

 السياسات والقوانني واالسرتاتيشيات الوطنيةت
ا 21مع منظمات امتمع املدين من  اتوعقدت منظمة اذيذية والةراعة شاااااااااراس -63 من أج  حتساااااااااني معارف  بلد 

اتطوط التوجي ية الطوعية بشاااااااااأن احلوسمة املسااااااااا ولة حليازع اذراضاااااااااي دعوع إىل تنفيذ وقدرات امتمع املدين لل
، سشةذ من مشاااروع ا العاملي اتالساااياسااا على مساااتول ، وتعةية مشاااارست ا   احلوارومصاااايد اذكاو والغا ت

 اتطوط التوجي ية الطوعية بشااأن احلوسمة املساا ولة حليازع اذراضااي ومصااايد اذكاو والغا تةايلع اسااتخدام ل"
ت ووجد (FMM/GLO/111/MUL) (،2018-2015" )بني منظماات امتمع املدين واملنظماات الشااااااااااااااعلياة

ى املسااتول الوطين، وتنفيذها عل اتطوط التوجي ية الطوعيةهذه  تشااشيعالتقييم عدع أمثلة على لور املنظمة   
وغواتيماال ومنغوليا والفلبني  والستتتتتتتتنغالتنزانيا وكولومبيا ومجهورية الو الدميقراطية الشتتتتتتتتعبية ال ساااااااااايما   

الفنيني   امل سااسااات احلكومية املو فني معظم ا على تدريب سلار املو فني و وقد اشااتم   ونيبال. فييك انمو 
و  بعض احلاالت،  تأماانامل املصاالنة متعدلع عن إنشاااذ منصااات  ضااال  ومنظمات امتمع املدين وتوعيت م، 

االقرتاحات سما هو احلاة     ورية الو الدميقراطية الشااااااااااااااعلية، وماااااااااااااالت هذه العمليات إىل مرحلة تقدمي 
 املتعلقة  لسياسات العامة إىل الربملان الوطينت والواثئق

 
ا ا مباشتتتتتتتتتتر  : بشتتتتتتتتتتكل عامي ال ترتبط النتائج الناشتتتتتتتتتت ة عن الشتتتتتتتتتتراكات مع منظمات اجملتمع املدين ارتباط  9النتيجة 

قليلةي أدى ستتتتتتتع  ولكن ابالحتياجات احملددة لربامج املنظمة أو أنشتتتتتتتطتها. ومع ذلكي ق حاالت  ابالستتتتتتترتاتيجية
 املنظمة إىل زايدة مشاركة اجملتمع املدين إىل تعزيز الشراكات املثمرة وإىل تنفيذها.

أ الت بعض املكاتب القطرية أّن مشااااارست ا مع امتمع املدين مسااااتوحاع من االساااارتاتيشية وأ ا سثفت ج ولها  -64
ى سااااااااااااالي  املثاة، سان املكتلان القطراين علو مع منظمات امتمع املدين منذ بدذ تطليق ات  اتلشاااااااااااااراسإلقامة ا

اعتمدا على اليت تلذهلا املنظمة   هذا الصاااااااااااااادل، و  جل ولمع اللغاية  متشاوبنيلمنظمة    رايواي والفللني ل
ومع ذلااك،  قااد أ  رت مكاااتااب أورل معر ااة  مع منظمااات امتمع املاادينتاخنراط مااا االساااااااااااااارتاتيشيااة لتوجيااه 

املقر الرئيسااااااااااااااي للمنظمة س  من   يعّدهاليات تنفيذها )مث  املوال التوجي ية اليت آبودولع  الساااااااااااااارتاتيشية أو 
  لتقييم،   حتليل ااا   إطااار هااذا ا(ت و  معظم الللاادان اليت املنظمااة ملااالراتساااااااااااااااائر  واملكاااتااب اإلقليميااة أو

لم هبات وقد   ر الةوم الذي لون نية ودلع التلاع االسرتاتيشية أو حىت الع منظمات امتمع املديناالخنراط مع 



27 PC 129/INF/7 

 

حيم   توقيع العديد من الشراسات   السنوات   الرئيسيو رته االسرتاتيشية قل  س  شيذ على مستول املقرّ 
 اليت أعقلت املوا قة علي ات

 
من الستتتتتتتتتتتياق  مع منظمات اجملتمع املدين على املستتتتتتتتتتتتوى القطرياالخنراط قّد زايدة  اله قيودتنبع ال: 10النتيجة 

منظمة ذات توج  حكوم  ق املقام األولي ومن حمدودية املوارد املتاحة بوصتتفها ومن مكانة املنظمة  يالقطري نفستت 
 ملكات  املنظمة للبحث عن شراكات جديدة بشكل استباق .

 منظمات امتمع املدين  مشاااااااااارسة ملدل  ةرئيسااااااااايال عدلأحد العوام  االي عترب ساااااااااياال امتمع املدين   بلد ما  -65
وعلى سااااااااااااالي  املثاة، هناو بلدان أسثر مالذمة للشاااااااااااااراسات الواساااااااااااااعة النطاال، مث   برامج املنظمة وعملياهتات

ا بقدرات قوية، مقارنة بللدان مث  ا ومتسااام  ا وذسي  ، حيم يكون امتمع املدين نشاااط  ونيبال وكولومبيا الستتنغال
 ا   قطاعي اذيذية والةراعةتا نسااااااالي   ماااااااغا  ا  اعال  امتمع املدين طر    يشاااااااّك اذرلن أو طاجيكساااااااتان، حيم 

بشاااااااااااك  ودولت و  هذه إال ا املنظمة هب ال تتنكمات التارخيية وامل ساااااااااااساااااااااااية اليت كيويعةل ذلك إىل الدينامي
ا نتائج ومسااااااتوايت خمتلفة منظمات امتمع املدين حتم   خنراطالشااااااام  ال املنظمة السااااااياقات املتنوعة، حيقق  ج

 من التفاع ت
وحيّد التموضااااااع القوي للعض منظمات امتمع املدين   اماالت اليت ترتلط بوالية املنظمة من  رل التعاون    -66

بعض الللدان حيم ترّوج منظمات امتمع املدين هذه جلدوة أعماة ال يتماشااااااااااااااى مع جدوة أعماة النظراذ 
قق تواز   و  مث  هذه احلاالت، يتعني على املنظمة أن  احلكوميني للمنظمةت  بني لورها اذساااسااي املتمث    حت 

ولورها سميساااااار لضاااااامان ومااااااوة ومشااااااارسة  يع أماااااانامل املصاااااالنة   قطاع التنمية،  ياحلكوم نظاهالعم 
ا رئيسية للتعاون الفعاة واملنتج ا ما حتدث هذه املشكالت، ومل يتلني أ ا مث  قيول  ات و لر  ضعف   شدّ اذسيما  وال

 وامتمع املدينتبني املنظمة 
االتفاال اليت  وطا ت  ألوات الشاااااراسة الرئيساااااية اليت تساااااتخدم ا املكاتب القطرية  تمّث ا، تذ سر ساااااابق   وسما -67

ا مع منظمات امتمع املدينت وي شاااااا ذلك إىل أّن املنظمة ال ميكن أن تنّص على مشاااااارسة واضااااانة وودلع زمني  
أّن املشاااارسة امليدانية ةت و لتايل، تعترب املكاتب ند تنفيذ مشاااروع مموّ تساااعى إىل إقامة مث  هذه الشاااراسات إاّل ع

ما تسااااااااااااااتشاااااااااااااا د  يالل امع منظمات امتمع املدين وياها من اجل ات الفاعلة يا احلكومية مقّيدع  لتموي ت و 
مع العديد من لالخنراط  عتلارها التموي  اذويل الالزم  ات ذمواة املخصااااصااااة لتنمية الشااااراسامليدانية املكاتب 

 أمنامل املصلنة، والذي ميكن أن ينتج الةوم أو اذ كار ذنشطة جديدع ولتعلوة املوارلت
وحتاادل املنظمااة اجل ااات الفاااعلااة   امتمع املاادين على املسااااااااااااااتول القطري   الغااالااب من والة الشاااااااااااااالكااات  -68

وت عّد النداذات املفتوحة  ة الشااااااارساذ االتملنيتواملناسااااااالات اليت تساااااااتند إلي ا مكاتب املنظمة للناذ قوائم ا ومعر 
ا"لإلعرامل عن االهتمام" املوج ة للشااااااارساذ املنفذين االتملني   يالل اوسااااااايلة لتنديد شااااااارساذ جدل ولكن ا  أيضااااااا 

ما يتّم اوتيار  يالل ا وتعيق تنفيذ اذنشاااااطة   الوقت املناسااااابت و  مث  هذه احلاالت، ا طويال  تساااااتغرال وقت   ما
 منظمات امتمع املدين املعرو ة على أساو سشل ا اإلجيا ت
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: أستتتتتفرت عمليات التعاون والشتتتتتراكات مع منظمات اجملتمع املدين بشتتتتتكل عام عن منافع متبادلة على 11النتيجة 
ع املدين ابلستتتتتتتتياق ق االستتتتتتتترتاتيجية. واستتتتتتتتتفادت منظمة األغذية والزراعة من معرفة منظمات اجملتم خىالنحو املتو 

احملل ي ومن فهم أفضتتتتل الحتياجات املستتتتتفيديني ومن القدرة على تنفيذ التدخالت ق املناطق النائية اله يةتتتتع  
استتتتتتفادت منظمات اجملتمع املدين من الوصتتتتتول إىل ق املقابلي الوصتتتتتول إليها أو األماكن املتضتتتتتررة من األزمات. و 

عن  فضال  اهتا بشأن املمارسات املبتكرة والنهج الغذائية والزراعية املستدامةي معارف منظمة األغذية والزراعة ومعلوم
 أنشطة بناء القدرات اله ت نّظم ملنظمات اجملتمع املدين وألصحامل املةلحة اآلخرين.

االلي استفالت منظمة اذيذية والةراعة من املةااي النسلية ملنظمات امتمع املدين، مبا   ذلك معر ت ا  لسياال  -69
وقدرهتا على تنفيذ التدوالت   املناطق النائية اليت يصاااااااااااعب الوماااااااااااوة إلي ا واملناطق املتضاااااااااااررع من اذزمات 

و إلضااااااا ة إىل ذلك، اسااااااتفالت أنشااااااطة لعم السااااااياسااااااات العامة   املنظمة، على  وامتمعات املسااااااتضااااااعفةت
معار  ا، على ساااااااااااااالي  املثاة، بشااااااااااااااأن املسااااااااااااااتويني القطري والعاملي، من مدوالت منظمات امتمع املدين و 

أمنامل املصلنة املعينني )مث  الشعومل اذملية ومغار املةارعني( وبشأن جوانب  نية  احتياجات مموعات
 ونقدم بعض اذمثلة يا الشاملة   الفقرات التاليةت ودلعت

وسارع اقتصالية تقدر ، والذي تسلب   2017، والة استشابة املنظمة إلعصار لامري   عام فييك انم   -70
ي لتنفيذ فييت  ممليون لوالر أمريكي، وقعت املنظمة رساااااااااااالة اتفاال مع الصاااااااااااليب اذير ال 92ت996 وايل 

ولعم مشااااااااااااروع "اسااااااااااااتعالع اذمن  بر مج التنويالت النقدية املموة من الصااااااااااااندوال املرسةي ملواج ة الطوارئت
 ييت املتضااااررع من إعصااااار لامري   املنطقة الوسااااطى من  الغذائي وتو ا الدعم لساااال  عيع امتمعات الريفية

توزيع قام با، و ا   املقاطعتني اذسثر تضاااااااااارر  شااااااااااخصاااااااااا   872ت29( أسثر من OSRO/VIE/703/CHA" ) م
 الوالر   602 016مننة نقدية يا مشاااااااااروطة )مبللت إ ايل قيمته  6218قسااااااااايمة للمدوالت الةراعية و 1250
   شك  من  نقدية(ت اأمريكي  

، الذي ن ّظم  الشاااااااااااااارتاو مع منظمة العم  الدولية OSRO/LEB/601/NET،   إطار مشااااااااااااااروع لبنانو   -71
ومنظمة اذمم املتندع للطفولة، أقامت منظمة اذيذية والةراعة شااااااااااااراسة مع  عية املتطوعني   اتدمة الدولية 

وتقوم منظمة يا حكومية  اذمد لالجوني الساااااورينيت( إلجراذ لورات تدريلية م نية قصااااااع AVSI)م ساااااساااااة 
مية ملنظمات اوالرب  الفنيةعن اتربع   ضااااااااااااال  وأّلت الشاااااااااااالكات،  للنانية أورل بتطوير مناهج للتدريب الةراعيت

ا   التنفيذ الناج  ذنشااطة املنظمةت و  مشااروع منفصاا ، ّ  تنفيذه  الشاارتاو أساااسااي   لور اامتمع املدين هذه، 
التااابع لرب مج  "النقااد مقاااباا  العماا "بر مج اذيااذيااة العاااملي، تعاااوناات منظمااة اذيااذيااة والةراعااة مع بر مج مع 

اذيذية العاملي ومع املنظمات يا احلكومية االلية املكلفة أبنشااااطة إعالع التشااااشا إلجيال أوجه تزر أساااا مت 
 و  لّر  وائد مالية أسرب لللنانيني ومتمعات الالجوني املشارسني   اذنشطةت وسعأ مساحات  إعالع حتريج 

، أشااااااارست مشاااااااروعات املنظمة 2015-2014، والة اساااااااتشابة املنظمة إلعصاااااااار هااين   الفرتع الفلبنيو   -72
شلكاهتا القائمة وّ  اوتيار منظمات امتمع االلي على أساو  املنظمات امتمعية   أنشطة اإلياثة واإلنعاعت

بني متمعات املةارعني والصاااااااااااااايالين، ومعار  ا وقدرهتا على تنظيم سااااااااااااااكان الريف وتعلوت مت وتعاونت منظمة 
اذيذية والةراعة مع املنظمات امتمعية إلجراذ تقييمات لالحتياجات، وتنفيذ أعماة التوزيع وإعالع التأهي ، 

ومع ذلك،  إّن الطليعة يا الركية، و  بعض  املشاااااااااااااريعت وحتقيق اسااااااااااااتدامة اذنشااااااااااااطة اإلنتاجية بعد إيالال
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للعض منظمااات امتمعااات االليااة ساااناات عقلااة أمااام إقااامااة تعاااون أسرب، ذ ااا تفتقر إىل  ،املنظمااةاحلاااالت يا 
 اذكاوتحاضنات القدرات الالزمة لتنفيذ أنشطة مث  استعالع أششار املانغروف أو إلارع 

 
 تطوير الشراكاتكفاءة طرق وهنج  3-3

اجملتمع املدين ف ة عريضة تشمل طائفة واسعة من املنظمات: من الشبكات واملنةات الواسعة يشّكل : 12النتيجة 
اله تشتتتتمل  موعات املةتتتتاي الرئيستتتتية إىل املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع احملل . وو يقرتن التعاون مع 

ي واألدواري ومستوايت ونطاق االخنراط ومبادئ  خيص تةنيف ق ماح املطلومل هذه اجملموعة الشديدة التنول ابلوضو 
 .القائم على الطل خنراط اال
إىل أّن الةايلع   عدل املنظمات العاملة مع منظمة اذيذية والةراعة تتطلب  27وأشااااااااارت النصااااااااول اذساااااااااسااااااااية -73

وأشاااار التقييم إىل أنّه   الفرتع  28اجلاريتالتصااانيف املناساااب هلذه الروابط وإضااافاذ طابع ركي على التعاون املثمر 
 لعم  من أج  اتال  BROOKE ، حصااا  "بر مج2020و رباير/ شااالاط  2014املمتدع بني سااالتمرب/ أيلوة 

اتيوة واحلما"  قط على مفة "استشاري متخصص"، بينما حصلت منظمة واحدع من منظمات امتمع املدين 
منظمةت وهتدف االساااارتاتيشية إىل إشااااراو  76ليصاااا  امموع إىل ( URGENCI) "ةاتصااااا"منظمة  على ماااافة

اتامة بوحدع  SharePoint  ت الداوليةالشلكات واملنظمات أبوسع مثي  ممكنت ومع ذلك، تشا قاعدع الليا
منظمات ملك  4الشاااااااااراسات والتعاون مع اذمم املتندع، إىل أنّه منذ اعتمال االسااااااااارتاتيشية، ليس هناو ساااااااااول 

منظمة يا حكومية لولية تتمتع بصااااااااافة "اساااااااااتشااااااااااري  43مع منظمة اذيذية والةراعة من بني  29شاااااااااراسة ركية
منظمات ت ومن بني منظمات امتمع املدين اليت تتمتع بصفة ""منظمات تتمتع بصفة "استشاري 9متخصص" و

 30اتصااااااااااة"، هناو خس منظمات  قط ملك شاااااااااراسة مع اتفاقية ركية حتدل إطار العم  لملنشاااااااااطة املشااااااااارتسةت
منظمة  129منظمات فقط من أصل منظمات اجملتمع املدين البالغ عددها  9، وقعت 2013وهكذا، منذ عام 

اتفاقية شااااااراسة ركية مع منظمة اذيذية والةراعةت وبعلارع أورل، من  31واملستتتتتجلة على أهّنا تتمتع بوضتتتتتع رمس 
اتفاقيات مع منظمات امتمع املدينت وقد اعرت ت  9اتفاقية شاااااااااااراسة أقامت ا املنظمة، مل ت رب  م ساااااااااااول  28أمااااااااااا  

 .ل الفين، من والة منن ا مفة ركيةاملنظمة  لتعاون املثمر مع ا، وامة على املستو 

                                                           
 أ(ت2017منظمة اذيذية والةراعة ) 27
ة يا ترل معايا من  الصااافة االساااتشاااارية، والصااافة االساااتشاااارية املتخصاااصاااة،   ساااياساااة منظمة اذيذية والةراعة بشاااأن العالقات مع املنظمات الدولي 28

الصاالر عن  39/57الصاالر عن الدورع الساابعة للم مر؛ القرار رقم  37/53الصاالر عن الدورع الساالساة للم مر، القرار رقم  74/51احلكومية )القرار رقم 
 الدورع التاسعة للم مر(ت

itas Carمنظمة املساااااااااااااات لكني الدولية، واالحتال الدويل حلفظ الطليعة واملوارل الطليعية )الذي يتمتع بصاااااااااااااافة اسااااااااااااااتشاااااااااااااااري متخصااااااااااااااص(، ومنظمة  29

Internationalis واالحتال الدويل جلمعيات الصليب اذير واهلالة اذير )الذي يتمتع بصفة استشاري(ت ، 
واالحتال الدويل للموثقني الالتينيني، ي "Slow Foodالشااااااارساذ اتمساااااااة هم االحتال الدويل حلرسات الةراعة العضاااااااوية، واحلرسة الدولية للوجلات املتأنية " 30
 واملنتدل الريفي العامليت URGENCI منظمةو 

منظمة على الصفة االستشارية املتخصصة،  43منظمات يا حكومية لولية الصفة االستشارية، وحصلت  9، م ننت 2020ا من  رباير/ شلاط اعتلار   31
 ا بتعاو ا، ال سيما على املستول الفينتمنظمة مفة "اتصاة" مع املنظمة اعرتا    76وم ننت 
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 32خمتلفة تعكس مساااااااتوايت خمتلفة من االلتةام واملسااااااااذلةتشاااااااراسات املختلفة ترتيلات  االخنراطأنواع  قتضااااااايوت -74
إلنشااااذ إطار تعاون هالف، أو من  33وميكن إضااافاذ الطابع الركي على الشاااراسات من والة مذسرات التفاهم

ا من حيم الوقت أو النطاال وإذا سان ال يتضاااااااااااااامن أّي التةام والة تلالة اتطا ت إذا سان التعاون ودول  
مايلت وعند وجول ضااغوط سااياسااية إلضاافاذ طابع ركي على الشااراسة، قد ي سااتنساان الشااروع   إضاافاذ طابع 

ت وتو ر هااذه اذلاع ل النيااة والتاادابا إلعاادال اتفاااقيااة أسثر مشوال  ركي من والة التوقيع على وطااامل نوااي حيااد
 . رمة الستكشاف  رل الشراسة وللتوم  إىل اتفاال خيدم سال الطر ني

ذات اتربات املتنوعة، ورأو املاة اللشري  34امتمع املدين  وة عريضة تشم  طائفة واسعة من املنظماتيشّك   -75
  ماة تنمية القدرات،  ضاااااااااااال عن بعض التندايت، مث  لوران املو فني، واملايل، واذماااااااااااوة ومواطن القوع 

والقيول املاااالياااة، والتناااا س على املوارلت ويتطلاااب االخنراط مع امتمع املااادين التفااااوض على اذهاااداف، وتقااادمي 
القائم على االخنراط الدعم واحلوا ة لتنقيق تلك اذهداف وتسااااااااااا ي  التعاون   ماة القيمة املشااااااااااارتسةت وي عّد 

ا على نطاال املشاااارسةت وعند الساااعي واملد وع  لنتائج مسااا ولية مشااارتسة على مساااتوايت عديدع، اعتمال   الطلب
إىل حتقيق التعاون املوجه  و اهلدف والشااااااااااراسات ذات القيمة املشاااااااااارتسة مع منظمات امتمع املدين، جيب أن 

بناذ  على ورباهتم وموارلهم وإمكانية الوماااااااوة اليت يتمتعون  -ت ويل املنظمة االعتلار الواجب لقدرات الشااااااارساذ 
لشااراساتت وبشااك  ملموو، يتللور ذلك   ممارسااة املقر الرئيسااي للمنظمة مااالحياته طواة عملية بناذ ا -هبا 

عندما تكون املكاتب القطرية يا قالرع على حتقيق أهداف اإلجراذ املقرتح بشااااك  م رٍض وحيم ميكن إضاااافاذ 
لار عند حتديد القيمة على املسااااااتول العاملي )على مسااااااتول املقر الرئيسااااااي(ت وقد أتوذ املنظمة ما يلي   االعت

مللدأ التلعية: )أ( ال يقع اماة املعين ضااامن اوتصاااال  و ق امع الشااارساذ  االخنراط القائم على الطلبمساااتوايت 
املقر الرئيسااااااي للمنظمة )ب  ضاااااامن اوتصااااااال املكتب القطري(؛ )مل( عدم مكن املكاتب القطرية من حتقيق 

لك ميكن أن ينفذ املقر الرئيسااااااااي للمنظمة اإلجراذ )ج( لذ (؛أهداف اإلجراذ املقرتح بشااااااااك  ساٍف )الضاااااااارورع
 .بنشاح أسرب بسلب حشمه أو إاثره )القيمة املضا ة(

ومن اذمثلة على املسااااااااااااااتول العاملي، نذسر االحتال الدويل حلفظ الطليعة واملوارل الطليعية، الذي وقع مذسرع  -76
الدويل حلفظ الطليعة واملوارل الطليعية،  ت ومن منظور االحتال2014تفاهم مع منظمة اذيذية والةراعة   عام 

سان من املفرتض أن تساااااااااااااااعد مذسرع التفاهم   معاجلة بعض التندايت اليت يواج  ا   ماة املناماااااااااااااارع 
واالتصااااااااااة وسذلك الربمة امليدانيةت ومع ذلك، ال تتداو  املنظمتان   ماالت العم   قط، ب  تتنا ساااااااااان 

                                                           
رتتيلات مذسرات التفاهم، وتلالة اتطا ت، واتفاقيات تقاسااااااااام التكاليف، واتفاقيات املسااااااااااةة، واالتفاقيات امانية، واتفاقيات املن  تشااااااااام  هذه ال 32

لشااااعلة( مدير االصااااغاع / املساااااةات، وبيا ت إلارع املعارف ونشاااارها، وبيا ت الشااااراسة )وهي واثئق ركية، موقعة عالع من قل  مساااااعد املدير العام أو 
ة اذيذية والةراعة، وواثئق املشروع / اتفاقيات املن  اليت وا قت علي ا اجل ات املا ة، مع التنديد املسلق للشريك )الشرساذ( املنفذين )مبلالرع من منظم

 وذلك لتشنب أّي أسولة وتملة حوة املساعدع املشروطة(، واتفاقات الشرساذ التشغيليني ووطا ت االتفاالت
ا ملا ورل أعاله، وال سااااااااايما لتنفيذ لك، ردر اإلشاااااااااارع إىل أنّه ال يوجد   مذسرات التفاهم ما يفرض التةامات مالية على أي من الطر نيت وو ق  ومع ذ 33

تضاذ، مع اذنشطة املشرتسة مبوجب مذسرات التفاهم اليت قد تتضمن ل ع اذمواة، سيتم إبرام ترتيب قانوين منفص  ودل من قل  اذطراف، حسب االق
 (ت8) 3لع مراعاع القواعد اإللارية واملالية ذات الصلة واإلجراذات املعموة هبات انظر مذسرع التفاهم النموذجية ملنظمة اذيذية والةراعة، املا

الرئيسااية للمسااتفيدين   مموعة خمتلفة بناذ  على امموعات  12مل(ت وحدلت منظمة اذيذية والةراعة 2013أ؛ 2013انظر منظمة اذيذية والةراعة ) 34
ا، والعاملون الةراعيون، والصاايالون، والعماة   مصااايد اذكاو، والرعاع ومربّو املاشااية، املنظمةت وهم: مااغار املةارعني، والفالحون الذين ال ميلكون أرضاا  

يا احلكومية، والنسااااااذ والشااااالاملت وتضااااامن هذه وساااااكان الغا ت، واذقليات العرقية، والشاااااعومل اذمااااالية، و قراذ احلضااااار، واملسااااات لكون، واملنظمات 
 امموعات مراعاع املصام واذموات واالهتمامات املتلاينة للمشتمعت
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ة  لساااااااااياساااااااااات العامةت وال تنّص مذسرع التفاهم على ماية وحتديد واضااااااااا  على  ع اذمواة والتوعي أيضااااااااا ا
ا للكفاذات، مما يدعو إىل التشكيك    عالية الشراسة واستدامت ات و إلشارع إىل مذسرع التفاهم املوقعة حديث  

ال   التعاااون ، ال ي عتقااد أّن االحتااال الاادويل حلفظ الطليعااة واملوارل الطليعيااة قااد أحاادث أّي  ر 2018  عااام 
حىت ا نت و إلضااا ة إىل ذلك، تساام  و ورات احلشم   املنظمة  سااتقراذ سااياسااات االحتال وبتنويل ا إىل 
ملالرات أسثر أةية، مما يتسلب   احتكاسات عندما ال حيص  االحتال على االعرتاف الدويل املناسبت سما 

حلفظ الطليعااة واملوارل الطليعيااة باادور أسرب على  توقعاات منظمااة اذيااذيااة والةراعااة اضااااااااااااااطالع االحتااال الاادويل
مساااااتويي التعاقد من اللاطن وتنفيذ امللالرات الساااااياسااااااتية اتاماااااة هبات وعليه،  إّن عالقة االحتال مع منظمة 
اذيااذيااة والةراعااة مياا  إىل أن تكون هرميااة وال ميكن تكرارهااا من الناااحيااة املن شيااة مع الشااااااااااااااراسااات الاادولياة 

  .ة لالحتال، مما حيد من املنا ع املتلاللةاذورل التابع
ا للطر ني ا مفيد  ومنظمة اذيذية والةراعة ترتيل   "We Effect’s" سان ينلغي أن تكون الشااااااااااااااراسة بني منظمة -77

امللنية على اتفاقيات ميدانية طويلة اذج  وعلى بناذ القدرات  "We Effect’s" بفضاااا  وربع وحضااااور منظمة
االليني، إىل جانب التأثا الكلا ملنظمة اذيذية والةراعة وقدرهتا على جذمل االهتمام والتوامااااااااااا  مع املو فني 

ا  و الساااااياساااااات احلكوميت ومع ذلك، بينما سانت املنظمة الساااااويدية تريب   االضاااااطالع بدور أسثر توج   
 ذحرل بدور  العامة وتساااااعى جاهدع لالخنراط مع املنظمة   قضاااااااي املسااااااواع بني اجلنساااااني،  قد اضاااااطلعت

بسلب  We Effect تنفيذيت وواج ت منظمة اذيذية والةراعة حتدايت   وضع اقرتاحات مشرتسة مع منظمة
لوران بعض املو فني إثر إجراذ تغياات هيكلية   املقر الرئيساااااااااايت وسان للشااااااااااراسة تداعيات على العالقة بني 

هبيك  ال مرسةي  We Effect شتتةت وتتسم منظمةمنظمات الغا ت ومنظمات املنتشني، لكن النتائج سانت م
 حيوة لون تعميق التعاون االساااااااااااااارتاتيشيت و   اية املطاف، يلدو أّن مذسرع إىل حّد سلا، ما يشااااااااااااااك  حتداي  

بشااااااك  أسرب ذّ ا تضاااااافي علي ا مشااااااروعية  We Effect ختدم مصااااااام منظمة 2015التفاهم املوقعة   عام 
 .اكة من الناحية التشغيلية  لنسلة ملنظمة اذيذية والةراعة أو ملرا ق الغا ت واملةارعسياسية ولكن ا ال ت عّد ح

وت شااااا املقابالت إىل أّن أنشااااطة الشااااراسة املنفذع على املسااااتول امليداين ال تنلثق من االتفاقات الركية املربمة    -78
تقر اتفاقيات الشاااراسة املوقعة بني منظمة مقر املنظمة، ولكن من امللالرات االساااتلاقية ذمااانامل املصااالنةت وتف

 ActionAid ومنظمااة العماا  من أجاا  املعونااة الاادوليااة La Via Campesina اذيااذيااة والةراعااة ومنظمااة

International بني منظمة اذيذية والةراعة  ولي ا، تلقت شااااااااراسة ّ  تشااااااااكيل ا الستتتتتتنغالو   إىل الوضااااااااوحت
بوماااافه  (CNCR) ومنظمة العم  من أج  املعونة الدولية واملس الوطين للتشاااااور والتعاون مع سااااكان الريف

مليون لوالر أمريكي من الرب مج العاملي للةراعة  48ت2 بقيمة ، مويال  La Via Campesina ا   منظمةعضااو  
لتنفيذ مشااااروع بشااااأن "تعةية ساااال  عيع املرأع الريفية من أج   (GAFSP) واذمن الغذائي التابع لللنك الدويل

 .التنمية االقتصالية املستدامة   منطقة  ملاسوندا"ت ومع ذلك، ال ت شا وثيقة املشروع إىل اتفاقية الشراسة
رابطة امل ندسااااني  -و  الساااانغاة، عةزت منظمة اذيذية والةراعة الشااااراسات مع منظمات امتمع املدين االلية  -79

ومنظمة التكا     ( FNPC) واالحتال الوطين ملنتشي القطن (AVSF) الةراعيني واذطلاذ الليطريني بال حدول
ومع  -والشاااااااااااااالكة الوطنية للمدربني   ماة اإللارع املتكاملة لإلنتاج  "Symbiose Sénégal" الساااااااااااااانغاة

، واملعنون "إلماج GCP/SEN/065/LDF يوة العامليةم سسات أورل لتنفيذ املشروع املموة من قل  مر ق الل
املرونة املناوية   اإلنتاج الةراعي واحلرجي والرعوي من أج  حتقيق اذمن الغذائي   املناطق الريفية املستضعفة 
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ارو من والة  ج املدارو احلقلية للمةارعني"ت واساااتفال امتمع املدين من رربة منظمة اذيذية والةراعة   املد
حظاع للدجاج وحدائق وضااااااااروات  80احلقلية الةراعية والرعوية، واليت قدمت الدعم لملساااااااار الرعوية إلنشاااااااااذ 

متمعيةت و  الوقت نفساااااااااااااه، أ حت رابطة امل ندساااااااااااااني الةراعيني واذطلاذ الليطريني بال حدول "نظام اإلنذار 
يذية والةراعة، والذي قّدم تنلي ات عرب الرسائ  و" اتال هبا ملشروع منظمة اذلواملعلومات الرعوية لصنراذ  ا 

 .امشارس   518القصاع إىل 
وينلغي أن تضااااااااامن املنظمة أن تكون ذوجه التعاون والشاااااااااراسات النارة قيمة متلاللة وأن تتقاسااااااااام العبذ من  -80

ملالئ والة تعلوة طائفة مناساااااااالة من املوارل لتنقيق أهداف ودلع ومشاااااااارتسةت وينلغي أن تسااااااااتعرض املنظمة 
االخنراط اتامة هبا وأن تتأسد من أّن اذلوار واملستوايت ونطاال املشارسة املد وعة  لطلب ستفضي إىل تطوير 

 .عالقات تعاون وشراسات اسرتاتيشية ومستدامة مع امتمع املدين
 

 ا ق تنفيذ االستتتتتترتاتيجيةي  : مّت إدراج آليات املنظمة طدارة املخاطر وللعناية الواجبة والعمليات املرتبطة13النتيجة 
ّس أبي حال من األحوال  ك أّن هذه مع و  .مؤستتستتة حكومية دوليةبةتتفتها ياد املنظمة واستتتقالهلا ونزاهتها حب ال مي 

فإهّنا ت عترب مرهقة وطويلة ومقيدةي وه  قّد ابلتايل من عدد الشتتتتتتتتراكات اله املنشتتتتتتتتودي  اآلليات قد حققك الغرض
  .تربمها املنظمة

تنّص االساااااارتاتيشية على أّن عملية شاااااااملة قد و ضااااااعت لتقييم خماطر الشااااااراسات املقرتحة مع منظمات امتمع  -81
وألرجت املنظمة  35اماةتاملدين، وسيشري حتسني هذه العملية مع استسامل املنظمة املةيد من اتربات   هذا 

إليات إلارع املخاطر   عملية تنفيذ االساااااارتاتيشية، وذلك بساااااالب خمتلف املعايا اليت جيب بلوي ا عند وضااااااع 
النظم الغذائية والةراعية واحلاجة إىل ضاااااااااااامان حيال املنظمة واسااااااااااااتقالهلا ونةاهت ا سم سااااااااااااسااااااااااااة حكومية لولية 

يات مماثلة إللارع املخاطر   منظومة اذمم املتندع، إل وتسااااااااااااااول 36للتنّيةتاذحواة تتعّرض أبي حاة من  ال
حيم تكون الو ائف املتصاالة بتقييم املخاطر وإلارهتا منفصاالة عن و ائف الدعوع والتنفية إلقامة الشااراساتت 
وقامت بعض وساالت اذمم املتندع بتكييف الو ائف املتصااااااااالة  ذ اث املساااااااااتقللية وإبلارع املخاطر و عل ا 

 .وحىت  لتعاون مع  رال الشراسات ولي االطلب من أج  تعةية الفعالية والكفاذع؛ ويتّم تنفيذها  مصممة حسب
عوام  املخاطر امل ساااااااااساااااااااية لدل املنظمة ومعايا املسااااااااا ولية االجتماعية  2014/14وحتدل نشااااااااارع املدير العام  -82

وبينما سان تنفيذ م ام  37اتركي   ا لتقييم خماطر  يع مقرتحات الشااااااااااراسة واملوا قة علي إطار اللشاااااااااارسات، وتو ر 
ا العناية الواجلة ي وس  سابقا  إىل مو في شعلة الشرسات / أو إىل استشاريني، ّ  إنشاذ  ريق العناية الواجلة ركي  

                                                           
 أ(ت2013منظمة اذيذية والةراعة ) 35
 املرجع نفسهت 36
مارو/إذار، إىل "نشرع املدير العام املنقنة بشأن "اتطوط التوجي ية للسياسات املتعلقة إبعدال  31الصالرع    14/2014تشا نشرع املدير العام رقم  37

بشاااأن إجراذات إعدال  2014/13أ(ت يا أّن نشااارع املدير العام رقم 2014االتفاقيات وإجازهتا وتوقيع ا، اليت هي قيد املراجعة" )منظمة اذيذية والةراعة، 
يا  2014/14و 2014/13مارو/إذارت و لتايل  إّن النشاااااااارتني  18مل(، قد   نشاااااااارها   2014، )منظمة اذيذية والةراعة، وتصاااااااافية وتوقيع االتفاقات

مارو/إذار بشأن "استعراض الشراسات مع اجل ات الفاعلة من يا الدوة وتشكي   31الصالرع    2014/14متصلتنيت وعالوع على ذلك،  إّن النشرع 
تذسر  شنة الفرعية ملراجعة االتفاقات املالية وياها من االتفاقات ال حتّدل االتفاقات املالية اليت تتناوهلا وحدع العناية الواجلة"ت وهيجلنة الشاااااااااااااااراسات والل

ت املتعلقة  ملةااي ا أنه "سااااااايتم إرسااااااااة  يع املقرتحات امل هلة إىل اللشنة الفرعية ملراجعة االتفاقات املالية واالتفاقات اذورل، إىل جانب التوماااااااياأيضااااااا  
 واملخاطر االتملة"، ولكن ا ال حتدل تلك امل هلة ليتم إرساهلا على اللشنة الفرعيةت
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، وهو يتلع ملكتب  ئب مدير شاااااااعلة الشاااااااراساتت وبدأ هذا التغيا بناذ  على توماااااااية من 2019  مايو/ أاير 
  .الداولية للنسا ت اذواع واليت حّدلت عدم وجول قدرات خمصصة هلذه الو يفةاملراجعة 

وأنشااأت االساارتاتيشية جلنة الشااراسات لتكون اهليوة اليت توا ق على الشااراسات املقرتحةت ويرتّتب على ذلك،    -83
هي اهليوة اليت تتمّتع  املمارسااااااااااااااة العملية، أّن اللشنة الفرعية السااااااااااااااتعراض االتفاقات املالية واالتفاقات اذورل

،   نق  2020(ت و  يناير/ سانون الثاين 2  امللنق  1نظر الشك  ابسلطة املوا قة على الشراسات املقرتحة )
 ريق العناية الواجلة إىل قساام تطوير القطاع اتال إلنشاااذ وحدع خمصااصااة للعناية الواجلة ولللنوث املسااتقللية، 

احااد و  )( واثنني من يا املو فني2-وإور من  وااة ف 3-حااد من  وااة فوهي تتااألف من مو فني اثنني )وا
يناير/ سانون  1و  الفرتع املمتدع من (ت وإور مبوجب اتفاال ودمات شااااااااااخصااااااااااية COF LOC مبوجب عقد

ا للفرز )مبا   ذلك الطللات اليت طلل   641، تلقى الفريق ما مموعه 2020يونيو/ حةيران  30إىل  2019الثاين 
ِنلت  ويا امل هلة و / أو تلك اتارجة عن اوتصاااال شاااعلة الشاااراسات(،  إلضاااا ة إىل طللات مطلوعات سااا 

مشااااااااارتسة، ورعاية مشااااااااارتسة / وتنظيم مشااااااااارتو لملحداث ومشاااااااااارسة   االجتماعات والتصااااااااارف   اذماااااااااوة 
 .ومعلومات/ توجي ات

ا ت واعتلار  2020لوالر أمريكي   عام  000ت40بلغت امليةانية املخصااصااة لغا املو فني ذنشااطة العناية الواجلة  -84
العناية الواجلة واللنوث املساااااااااااتقللية تقاريرها إىل  ئب املدير العام، بينما وحدع ، ت قدم 2020من مارو/ إذار 

العناية الواجلة واللنوث  وحدعتوامااااااا  شاااااااعلة الشاااااااراسات تو ا ميةانية اذ رال ويا املو فنيت لذلك، يلدو أّن 
بشاااااااك  ساٍف لدعم التنلي    الوقت املناساااااااب وبشاااااااك  جيد الختاذ القرارات بشاااااااأن  عم ة املساااااااتقللية يا 

مع اجل ات الفاعلة يا احلكومية )مبا   ذلك منظمات امتمع املدين(ت و إلضااااااااااااااا ة إىل ذلك، وسما  االخنراط
ّية بني  -مبا   ذلك اذلوار واملساااااااااتوايت ونطاال االلتةام -ا،  إن التصااااااااانيف احلايل لوحظ ساااااااااابق   هيوات ال مي 
إلية متلاينة  حالي اإلية متمايةع وملسطة لتقييم املخاطرت ولذلك، ال توجد  حالي ات ولذلك، ال توجد امتمع املدين

 .وملّسطة لتقييم املخاطر
 

احلد من طة ببناء التعاون والشتتتتتتراكات بني املنظمة وأعضتتتتتتائها واجملتمع املدين ق : تكمن التحدايت املرتب14النتيجة 
دةي واطجراءات غري املتستتقة والنهج التفاعلية بدال  من النهج واملعقّ  اله تستتتغرق وقت ا طويال  والعمليات  الستتياستتات
 .االسرتاتيجية

للتعاون مع امتمع املدينت وتصاااف الرتتيلات امل ساااساااية لتنفيذه، وتقدم  إطار اهتدف االسااارتاتيشية إىل أن تكون  -85
توجي ات إىل مو في املنظمة بشااااااااأن إقامة شااااااااراسات  عالة مع منظمات امتمع املدينت ومع ذلك، وجد  ريق 

طاال لدي م   م ودول إىل حّد ما لن الشاااعب الفنيةالتقييم أّن مو في املنظمة على املساااتول القطري و  بعض 
ساااااااياساااااااات املنظمة وألواهتا املتعلقة  لرتتيلات التعاونية و للوائ  التنظيمية اليت حتكم خمتلف مساااااااتوايت وأنواع 
التفاع  مع امتمع املدينت وقد أّلت هذه املعر ة االدولع إىل تلين  ج يتشنب املخاطر عند إبرام الشااااااااااااااراسات 

 .اتيشيةوإىل إجراذات ودولع للناذ أسس الشراسات االسرت 
وذسر العديد من اذشااااااااااخال الذين ّمت مقابلت م، من لاو  املنظمة ووارج ا على السااااااااااواذ، أّن اإلجراذات  -86

ت والحظ ممثلو منظمات امتمع املدين أّن ا طويال  اإللارية املتعلقة إبقامة الشااااااااااااراسات مرهقة وأّ ا تسااااااااااااتغرال وقت  
  تعدي  اذنشااااااااطة املقررع مل ت فِض إىل تطوير تعاون مطّوة القصاااااااااع اذج  واملرونة االدولع  االتفاالوطا ت 
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ا، واليت ما رد املنظمات يا احلكومية اذمغر حشم   يالل ا لتنقيق نتائج اسرتاتيشية ومستدامةت و وأطوة أجال  
أو مع  من املو فني، نفساا ا   منا سااة يا عاللة مع املنظمات يا احلكومية الدولية الكربل ا قليال  تضاام عدل  

منظمات امتمع املدين اذسثر وربع   التعام  مع املسااااااااائ  اإللارية املتعلقة  التفاقيات الرئيسااااااااية مع شاااااااارساذ 
، يا متناساااااااالة مع ا طويال  التنميةت و إلضااااااااا ة إىل ذلك، اعت ربت متطللات اإلبال  املعقدع واليت تسااااااااتغرال وقت  

، طللت 2013تمام أنّه عندما ّ  اعتمال االسرتاتيشية   عام مستول وحشم التدوالت املعنيةت ومن املثا لاله
 38توحتديث امنظمات امتمع املدين من منظمة اذيذية والةراعة استعراض بعض ألواهتا اإللارية 

وتقر االسرتاتيشية بضرورع وجول هيك  قانوين إلبرام اتفاقات ركيةت وحتتاج منصات امتمع املدين أو املنظمات  -87
عية اليت ليس هلا وضاااع قانوين إىل مسااااعدع منظمات امتمع املدين ذات الشاااخصاااية االعتلارية للدووة   امتم

اتفاااقيااة تعاااون منّظمااة مع منظمااة اذيااذيااة والةراعااةت وطورت املنظمااة اذلوات واإلجراذات الالزمااة إلقااامااة أّي 
يعت وقد ألل ذلك،  القرتان مع قواعد تعاون مع منظمات امتمع املدين، مبا   ذلك عدع وطوات قل  التوق

املنظمة ولوائن ا بشااااااااأن شااااااااراذ الساااااااالع واتدمات، إىل أتوا تنفيذ اذنشااااااااطة   العديد من احلاالتت وردر 
، بوماافه ألاع خطامل االتفاقاإلشااارع إىل أنّه من بني ألوات التعاون االدلع   االساارتاتيشية، جيب أاّل يتشاوز 

ا ما مل يربر املساا وة شاا ر   18ة مبصااالر وارجية ذلاذ ودمات منظمات امتمع املدين، إلارية تساام   السااتعان
اتامااااااااة  آلية التنفيذ مع الشتتتتتتركاء التشتتتتتتغيلينياملفوض ذلك،  قط بعد تقييمه للمخاطر االتملةت وتساااااااام  

بتنديد الشااااااااارساذ التشاااااااااغيليني االتملني واوتيارهم لون إجراذ عملية  -من بني أمور أورل مدرجة  - ملنظمة 
اوتيار تنا سااية عندما يتّم اعتلارهم شاارساذ اساارتاتيشيني للمنظمة ويكونون واضااعني التفاقية شااراسة إطارية مث  

، كشتتتتريك منّفذإىل أنّه عندما ميكن ملقّدم اتدمة التأه  وتشاااااا اذلوات اإللارية املوماااااو ة  39التفاهمتمذسرع 
ميكن التفاقية الشاااراسة الركية أن منع إجراذ عملية اوتيار تنا ساااية للنصاااوة على أ ضااا  قيمة مقاب  املاة من 

 .أج  تللية متطللات املنظمة
مالية على أّي من الطر نيت ومع ذلك، ي شااااااااااااااا التقييم إىل أّنه ال يوجد   مذسرع التفاهم ما يفرض التةامات  -88

وعليه، سااتندل اذطراف اذنشااطة املشاارتسة اليت يتم تنفيذها مبوجب مذسرع التفاهم واليت قد تتضاامن ل ع أمواة 
 40هبات  ترتيب قانوين منفص  أيوذ   االعتلار  يع القواعد اإللارية واملالية ذات الصلة واإلجراذات املعموة 

تقدمي اذكاذ واإلعال ت املوقعة للشاارساذ التشااغيليني يا احلكوميني ومقاولي م وضاامن  لة أمور أورل، جيب 
، والسااارتاتيشية املنظمة اتاماااة 2014/14من اللاطن لفنص يتووى العناية الواجلة و ق ا لااااااااااااااااانشااارع املدير العام 

 .(2015 لشراسات مع منظمات امتمع املدين عند االقتضاذ )منظمة اذيذية والةراعة، 
تقر املنظمة   االساارتاتيشية أبّن ساالساالة املساااذلة راه السااكان املتضااررين متد من مصاادر التموي  وحىّت املسااتفيد  -89

، حصااااااااااااا  خساااااااااااااة من الشااااااااااااارساذ املنفذين من امتمع املدين على 2020ومايو/ أاير  2013الن ائيت وبني عام 

                                                           
 أ(2013منظمة اذيذية والةراعة، ) 38
و إلضااا ة إىل  تتمتع هذه املنظمات بوضااع  ريد ميكن ا من االسااتفالع من الدعم السااياسااي واتربع املتخصااصااة و/أو القدرع التشااغيلية لتنقيق النتائجت 39

 ذلك،  إّن قدراهتا الفنية تدعم والية املنظمة أو تكّمل ات
 ( من مذسرع التفاهم النموذجية ملنظمة اذيذية والةراعةت8) 3املالع  40
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من والة االوتيار امللاشر واملقارن وبقيمة  41تنفيذ، مموعه مثاين اتفاقيات مع الشرساذ التشغيليني أو اتفاقيات ما
ت وأ  رت الساااااشالت واملراجع املساااااتعرضاااااة واملتو رع   ماااااندوال بريد اا أمريكي  لوالر   32 395 950إ الية قدرها 

، أنّه مل يتّم اعتمال 2020اذرشيف اتال  للشنة الفرعية املنلثقة عن جلنة الشراسات    اية يونيو/ سانون الثاين 
أّي من اتفاقيات الشاااااارساذ التشااااااغيليني / اتفاقيات التنفيذ الثمانية من ِقل  اللشنة الفرعية املعنية مبراجعة االتفاقات 

 42تالتشغيلينياملالية/ جلنة الشراسات بشأن أسلومل التنفيذ بواسطة الشرساذ   العمليات/ اتفاال الشرساذ 

                                                           
( PSDN / OPIM)يالحظ مكتب التقييم اساااتنال ا إىل املعلومات الوارلع من أسااالومل التنفيذ بواساااطة الشااارساذ   العمليات / طرال التشاااغي  اجلديدع  41

)حيم مل تكن ألاع "اتفاال الشااارساذ التشاااغيليني" موجولع قل  إمااادار  2014أّن اتفاقيات التنفيذ قد   توقيع ا مع منظمات امتمع املدين التالية   عام 
 من للي  املنظمة لإلجراذات اإللارية(: 701القسم 

  (Deutsche Welthungerhilfeمنظمة املعونة العاملية من أج  القضاذ على اجلوع ) -

ا )  التوقيع عليه   ا أمريكي  لوالر   543 191 2(، AINA، "اإلجراذات املتكاملة   التغذية والغذاذ" )GCP/MAG/081/ECاملشااااااروع:  (1)
 (،2014يوليو/ موز 

 577 836 11(، APNة )(، اإلنتاج الةراعي والتغذيLFSP، "بر مج سااااااااااااال  العيع واذمن الغذائي )GCP/ZIM/025/UKاملشاااااااااااااروع:  (2)
 (ت2014ا )ّ  التوقيع عليه   نو مرب/ تشرين الثاين ا أمريكي  لوالر  

 الوالايت املتندع اذمريكية -( WWFالصندوال العاملي للنياع الربية ) -

ق الواقعة وارج ، "اإللارع املسااااااااااتدامة ملصااااااااااايد أكاو التونة واحلفاظ على التنوع الليولوجي   املناطGCP/GLO/365/GFFاملشااااااااااروع:  (1)
 (ت2014)ّ  التوقيع عليه   سلتمرب/ أيلوة  ةأمريكي تلوالرا 108 386 4(، ABNJنطاال الوالية الوطنية" )

، لولت إلية التنفيذ مع الشرساذ التشغيليني حية 701للي  اإلجراذات اإللارية ملنظمة اذيذية والةراعة، الفص  السابع، اذساليب التشغيلية، القسم  42
العام سانتا سااااااريتني منذ توقيع اتفاقية التنفيذ  نشااااار  املدير  إّن سال (ت ومع ذلك،2015)منظمة اذيذية والةراعة،  2015سااااالتمرب/ أيلوة  30التنفيذ   

 يلي:ت ومت اإلشارع إىل ما 2014اذوىل الوارلع على القائمة   يوليو/ موز 
 مل(ت2014)منظمة اذيذية والةراعة،  2014/14أ( ونشرع املدير العام رقم 2014)منظمة اذيذية والةراعة،  13/2014*نشرع املدير العام رقم 

مبوجله منظمة ، وت قيم سان اكه الفعلي  أاي  على أّن مصااااااااطل  "اتفاال" هو مصااااااااطل  عام  تتت   13/2014الفقرع الثانية من نشاااااااارع املدير العام رقم تنّص 
 اذيذية والةراعة عالقات مع الشرساذ مث   تتت  منظمات امتمع املدينت

ا إىل  تتت  : " لنسااااااااالة للساااااااااياساااااااااات العامة واإلجراذات اليت حتكم االتفاقات مع منظمات امتمع املدين  تتت  ينلغي اإلشاااااااااارع أيضااااااااا  3احلاشاااااااااية رقم *
 (تCL 146/8مع منظمات امتمع املدين )وثيقة املس  اسرتاتيشية منظمة اذيذية والةراعة للشراسات

، وما إىل ذلك( TCP، GCP ،UTFعلى أّن "االتفاقات اليت تنّص على تنفيذ التعاون   إطار مشااااااااااااااروع قائم )من ماااااااااااااانف:  8احلاشااااااااااااااية رقم *تنّص 
وا قة مكتب الشاااااراسات والدعوع وتنمية القدرات، واللشنة ساااااتتطلب  قط موا قة اإللارع الفنية املعنية ومكتب الشااااا ون القانونيةت وجيب احلصاااااوة على م

اقيات مدع املشااااااروع الفرعية ملراجعة االتفاقيات املالية و/أو االتفاقيات اذورل و/أو جلنة الشااااااراسات، إذا لةم اذمرت وال ميكن أن تتشاوز مدع هذه االتف
 الذي يتم تنفيذه   إطارهات 

على ما يلي خبصاااااااااول االتفاقات مع اجل ات الفاعلة يا احلكومية: " إلضاااااااااا ة إىل اإلجراذات  13/2014ر العام من نشااااااااارع املدي 4الفقرع رقم * تنّص 
املدين(  املنصااااول علي ا   هذه النشاااارع، جيب تقدمي مسااااولات االتفاقيات مع اجل ات الفاعلة يا احلكومية )على ساااالي  املثاة  تتت  منظمات امتمع

والدعوع وتنمية القدرات   مرحلة ملكرع لضااامان االتسااااال، وسذلك االتسااااال مع االسااارتاتيشيات امل ساااساااية والقواعد االدلع   إىل مكتب الشاااراساتأوال  
لة، وتنسااايق للمنظمةت وسااايقوم مكتب الشاااراسات والدعوع وتنمية القدرات أبلاذ الو ائف املتعلقة  لوسااااطة   الشاااراسات، وتنفيذ عمليات العناية الواج

الياة واالتفااقاات عااونية العااملياة واإلقليمياة، واحلفااظ على الرقااباة، ومراجعاة اجلولع، واملوا قاة علي اا من قلا  اللشناة الفرعياة ملراجعاة االتفااقياات املااذطر الت
 اذورل و/أو جلنة الشراسات، على الننو املوموف   نشرع املدير العام ذات الصلة"ت

على ما يلي: "من أج  ضاااااااامان اإللارع الفعالة للمخاطر   تنفيذ شااااااااراسات املنظمة مع اجل ات  14/2014عام من نشاااااااارع املدير ال 4الفقرع رقم * تنّص 
ة واحلرسات الفاعلة يا احلكومية، قرر املدير العام تلساايط إجراذات مراجعة مقرتحات الشااراسة هذه وتقييم ات وهي تشاام   تتت  املنظمات يا احلكومي

ما يتعلق  نظمات املةارعني  تتت ت وسااااااايقوم مكتب الشاااااااراسات والدعوع وتنمية القدرات بتنسااااااايق العملية"ت وتنّص النشااااااارع  االجتماعية والتعاونيات وم
اذيذية والةراعة، بعملية االسااتعراض أنّه: "جيب إرساااة  يع مقرتحات الشااراسة الوارلع من املقر الرئيسااي واملكاتب امليدانية، مبا   ذلك ممثليات منظمة 
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راعة والة الفرتع نفساااا ا ساااات اتفاقيات للشاااارساذ التشااااغيليني / اتفاقيات تنفيذ مع ووقّعت منظمة اذيذية والة  -90
، و السااااااااااتنال إىل ةأمريكي اتلوالر  11 096 206أربعة شاااااااااارساذ ركيني من امتمع املدين، بقيمة إ الية قدرها 

وحدها، وقعت منظمة اذيذية  2017-2016ترتيلات الشاراسة واالوتيار امللاشارت و  الفرتع املمتدع بني عامي 
والةراعة ثالث اتفاقيات للشااااااارساذ التشاااااااغيليني مع اثنني من ه الذ الشااااااارساذ عن طريق االوتيار امللاشااااااار، بقيمة 

ت ويتعلق اثنان من اتفاقيات الشاااااااارساذ التشااااااااغيليني هذه  لعم  الذي اا أمريكي  لوالر   4 018 555إ الية قدرها 
إقليمي   أمريكا الالتينية، بينما تتعلق االتفاقية اذورل مبشااااروع عاملي يغطي يتعني االضااااطالع به   مشااااروع 

قايية وسينيا والنيشرت ويشاااااااا التقييم سذلك إىل أنّه على الريم من تطليقه الأورويواي وبورسينا  اساااااااو و  ورية 
، مل يقم قسااام الشاااراسات   على س  من االوتيار امللاشااار واالوتيار املقارن للشااارساذ التشاااغيليني يا احلكوميني

لااااااااااااااانشرع املدير  و ق ااملقر الرئيسي بفنص الشرساذ التشغيليني يا احلكوميني واملقاولني من اللاطن املومى هبم 
والسااااارتاتيشية منظمة اذيذية والةراعة اتاماااااة  لشاااااراسات مع منظمات امتمع املدينت وأسد  2014/14العام 

ا ذن الشااااااااااااارساذ قد تعاونوا مع منظمة اذيذية والةراعة   القدرات أنّه نظر   مكتب الشاااااااااااااراسات والدعوع وتنمية
ومايو  2013مع ا،  إنّه ال يعتقد أّن موا قة اللشنة الفرعية ضروريةت وبني عام  43املاضي وأبرموا اتفاقيات شراسة

بقيمة إ الية تللت ، م ن  نفس الشااااااريكني عقول ودمة )من والة االوتيار امللاشاااااار والتنا سااااااي( 2020أاير  /
 .ا، هذه املرع من والة وطا ت اتفاالا أمريكي  لوالر   7 797 512

 االتفاال،   اسااااتخدام وطا ت 2020إىل مايو  2013وأشااااار  ريق التقييم سذلك إىل أنه   الفرتع املمتدع من  -91
ا ملقدمي اتدمات، ا   قائمة منظمات امتمع املدين عقول  ا مدرج  شااااااااريك   21على نطاال واسااااااااع، حيم تلقى 

و  الفرتع نفسا ا،  44لوالرا  أمريكيا ت 25 569 839من والة االوتيار امللاشار والتنا ساي، بقيمة إ الية قدرها 
شااريكا  من الشاارساذ املدرجني   قائمة منظمات امتمع املدين عقولا  وامااة بشاارساذ التنفيذ / مقدمي  11تلقى 

 .لوالرا  أمريكيا  لوحدها 2 492 316اتدمات من والة االوتيار امللاشر، بقيمة إ الية تللت 
واملوارل الطليعية، بومفه املنظمة  ومن بني اذمثلة على املستول العاملي، نذسر مثاة االحتال الدويل حلفظ الطليعة -92

ات  عضاااااو  سيا     1 400العاملية ملعاهد احلفظ العامة، واليت ترسة بشاااااك  رئيساااااي على املشااااااريع   أ ريقيا وتضاااااّم 
وعليه،  إن أتثاها ونفوذها   وزارات الليوة    يع أ اذ العامل هو على قدم املساواع مع العالقات اليت تقيم ا 

 يالل اا وع ملة ساااااياساااااية أسرب بكثا، و وزارات الةراعةت ولكن من الناحية العملية، ملك املنظمة موارل  املنظمة مع 
ما يكون االحتال  يالل اما يقرتن عمل ا  لوالية املتصاااااااااااااورع لالحتال الدويل حلفظ الطليعة واملوارل الطليعيةت وعليه، 

                                                           
مكتب الشااااااااراسات والدعوع وتنمية القدراتت وساااااااايسااااااااتعرض مكتب الشااااااااراسات والدعوع وتنمية القدرات  يع املقرتحات من والة  نص يتوّوى إىل 

 ا مللالئ الشراسة املشرتسة بني اذمم املتندع ومنظمة اذيذية والةراعةت العناية الواجلة و ق  
فرعية ملراجعة االتفاقات املالية واالتفاقات اذورل، إىل جانب التومااااااااايات املتعلقة  ملةااي واملخاطر *سااااااااايتم إرسااااااااااة  يع املقرتحات امل هلة إىل اللشنة ال

ا وسااااااااتوا ق ملاشاااااااارع على أّي  معمق  االتملة"، ولكن ا ال حتدل تلك امل هلة ليتم إرساااااااااهلا على اللشنة الفرعيةت وبعد ذلك، ساااااااات شري اللشنة الفرعية حتليال  
 "تواضنة ومن يا االتم  أن مث  خماطر سلاع منا عشراسات مقرتحة حتقق 

، أقرهتا 2014  سلتا احلالتني، سان الشااارساذ التشاااغيليون يا احلكوميني املوماااى هبم قد وقعوا  لفع  اتفاقيات شاااراسة ركية )مذسرات تفاهم(   عام  43
 جلنة الشراسةت

ا موزعة ا أمريكي  لوالر   21 714 097ا وطا ت اتفاال وامااة مبقدمي اتدمات / الشاارساذ التنفيذيني بقيمة إ الية قدرها شااريك   21شاارساذ من بني  6ميلك  44
ا(؛ الصاااااااااااندوال العاملي ا أمريكي  لوالر   138 838 3) (Deutsche Welthungerhilfeعلى الننو التايل: منظمة املعونة العاملية من أج  القضااااااااااااذ على اجلوع )

ا(؛ ومنظمااة ا أمريكياا  لوالر   727 168 1) Action Aidمنظمااة  لوالر أمريكي(؛ 6 150 301لوالر أمريكي(؛ منظمااة الرؤيااة العااامليااة ) 2 270 900)للطليعااة 
 تا(ا أمريكي  لوالر   5 526 611ا(؛ واالحتال الدويل للنفاظ على الطليعة )ا أمريكي  لوالر   PLAN INTERNATIONAL( )418 759 2اتطة الدولية )
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ا من التموي ، بينما تضااااااااااااااطلع املنظمة مب ام للخدمة/ مسااااااااااااااتفيد  ا الدويل حلفظ الطليعة واملوارل الطليعية مقدم  
 .املتعاقد/ املان 

ستتتتتتّك منظمات وبني املكتب اإلقليمي الفرعي للمنظمة   الساااااااانغاة  2018وهتدف الشااااااااراسة املوقعة   عام  -93
 Carrefour ، وم سااااااااسااااااااة(CECI) مركز كيبيك للدراستتتتتتات والتعاون الدوليني: )، أال وهيتعاون دولية

-UPA) قسم التنمية الدولية –واقاد املنتجني الزراعيني ، (SUCO) والتضامين واالقاد التعاوين، يةالدول

DI) ، والشتتتتركة الدولية للتعاون اطمنائ (SOCODEVI) وشاااااارسة (Mer et Monde ) إىل إنشاااااااذ  اعة
املمارساااااني املعنيني  لقدرع على الصااااامول إزاذ تغا املناق من أج  حتقيق اذمن الغذائي والتغذوي   السااااانغاةت 

الكندية(  والفرنكو ونيةماليني لوالر أمريكي )بتيسااااااااااااااا من وزارع العالقات الدولية  5وقد ألل ذلك إىل تعلوة 
بشأن "بناذ القدرات   ماة ختطيط التكيف مع تغا املناق  GCP/GLO/921/GQC من أج  موي  مشروع

وتنفيذه املشاااااارتوت ومع ذلك، شاااااا دت مرحلة ( SAGA) من أج  حتقيق اذمن الغذائي والتغذية   الساااااانغاة
التفاااوض والتوقيع على وطااا ت االتفاااال العااديااد من التااأواات بساااااااااااااالااب مااااااااااااااعوبااة اتلاااع إجراذات املنظمااةت 

ّث   وذج التموي  القائم على التموي  املساااالق ملنظمة التعاون الدويل  ّ ساااادال القسااااطني و إلضااااا ة إىل ذلك، م
وأعربت  تاطوعي   الذي سانوين، ا للعض املنظمات، مث  منظمة التضاااااااامن النقا  والتعاا سلا  الثاين والثالم، قيد  

 كتب القطريت االتفاال مع امل يع منظمات التعاون الدويل عن أساااف ا للطذ وتاع املفاوضاااات وتوقيع وطا 
قسااااام التنمية الدولية أطوة  رتات التأوات وبدأت  -وشااااا د االتفاال مع احتال املنتشني الةراعيني  ت  السااااانغاة

ت وسااااااااللت عملية 2020، وتا ّوجت بتوقيع اتفاقية    رباير/ شاااااااالاط 2018االالاثت   نو مرب/ تشاااااااارين الثاين 
الفنية واملالية املةيد من التأواات ما عّط  ل ع القسااااط الثاين تدمات منظمات مصااااالقة املنظمة على التقارير 

امتمع املدين، و لتايل، تقدم اذنشطة   هذا اماةت و إلضا ة إىل ذلك، أ شا إىل إجراذات الشراذ املرهقة   
 .املنظمة سعام  حيّد من حتقيق نتائج املشروع

ت الطوارئ لتأمني سل  عيع الرعاع املستضعفني املتأثرين  ذزمة الرعوية   وساعد مشروع "املساعدع   حاال -94
أساارع متضااررعت و  الفرتع  7 199لاااااااااااااااااا  على الصاامولقدرع العلى تعةية  (OSRO/SEN/801/BEL) "الساانغاة

اة ، وقع املكتب اإلقليمي الفرعي للمنظمة   الساااااااانغ2018املمتدع من مايو/ أاير إىل ليساااااااامرب/ سانون اذوة 
لوالر أمريكي مع منظميت امتمع املدين االليتني "رابطة امل ندساااااااني الةراعيني  400 000وطا ت اتفاال بقيمة 

  ."Billital Maroobe واذطلاذ الليطريني بال حدول" و"شلكة
وجيب أن أيوذ القرار   االعتلار  يع العوام  ذات  45تقديريةتوي عّد حتديد اذلاع واإلجراذات املناسااالة مساااألة  -95

و لفع ، يتمتع الكيان امل ه  بشاااااااااااك   ريد و/أو املفوض و/أو الوحيد املقّدم للخدمات  حتكار  46الصااااااااااالةت
مباا   ذلاك مبوجاب "ترتيلاات  - عليت ومع ذلاك، ي الحظ  ريق التقييم أنّاه   حني أّن إثلاات أهلياة سياان ماا 

ي عّد  –من للي  املنظمة لإلجراذات اإللارية ( 3اللند ) 12، النقطة 3، اجلةذ 507ارلع   القسااااااام الشاااااااراسة" الو 
ا للقيام بذلكت وقد تتعاقد سا ي    اا الوتيار وطامل االتفاال،  إنه وحده ال ميكن أن يو ر سااااااالل  ا أسااااااااساااااااي  شااااااارط  

                                                           
من للي  اإلجراذات اإللارية  507من للي  اإلجراذات اإللارية للمنظمة، ووطامل اتفاال مبوجب القسااااام  502ا مبوجب القسااااام تشااااام  اتيارات عقد   45

 من للي  اإلجراذات اإللارية للمنظمة وياهات 701للمنظمة، واتفاال الشرساذ التشغيليني مبوجب القسم 
 مبعىن إور، طليعة اتدمات، ومدل تو رها   املكان الذي سيتم تسليم ا  يه، ووصائص مقدم اتدمةت 46
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امنظمة اذيذية والةراعة  لع أو اذعماة أو اتدمات مبوجب مع منظمة يا حكومية قانونية لشااااااراذ الساااااا أيضاااااا 
 47تاإللاريةمن للي  املنظمة لإلجراذات  502القسم 

وبناذ  على ذلك، ي شااااااااااا التقييم إىل أنّه   حني ميكن اسااااااااااتخدام وطا ت االتفاال للنصااااااااااوة على اتدمات  -96
املتعلقة بتنفيذ اذنشااااااطة أو املكو ت الفرعية أو مكو ت مشااااااروع أو بر مج ما،  إّن اللوائ  واإلجراذات ذات 

وطامل االتفاال، على الننو املنصاااول الصااالة الوتيار مقدمي اتدمة، وسذلك لضااامان اجلولع وللموا قة على 
من للي  املنظمة لإلجراذات اإللاري، ليساااااااااات سا ية إللارع املخاطر اإلضااااااااااا ية املرتلطة  507عليه   القساااااااااام 

 الساتعانة مبصاالر وارجية لتنفيذ مشاروع أبسمله أو مكون رئيساي من املشاروعت وت عّد منظمة اذيذية والةراعة 
ذعلى معايا املساذلة، من أج   و ق ااة املوسلة إلي ا بشك  مني  وشفاف، مس ولة عن ضمان إنفاال اذمو 

ضااااامان أقصاااااى قدر من الثقة العامةت ويشاااااا التقييم إىل اذةية احلاكة اليت يتسااااام هبا االمتثاة للقواعد وللوائ  
تول االلتةام، وقل  ا يكف  تناسااب الضااما ت املعموة هبا مع مسااا متسااق  التنظيميةت وجيب أن تتلع املنظمة  ش  

 .سّ  شيذ، عدم وجول استثناذات
 

: ال تركز غالبية مبادرات الشتتتتتتتتتراكة مع منظمات اجملتمع املديني وال ستتتتتتتتتيما تلك املربمة على املستتتتتتتتتتوى 15النتيجة 
 ا إىلالقطريي على بناء عالقات طويلة األمد وعلى املشاركة ق إنشاء الشراكات وتقاسم األعباء. وي عزى ذلك جزئي  

حمدودية قدرات التخطيط واالفتقار إىل حستتتتتتن إدارة املعارفي وندرة التوجيهات املتعلقة ابالستتتتتتتفادة من الشتتتتتتركاء 
  .احلاليني ورعايتهم أو إجياد شركاء جدد

   ّ  االراهات والتندايت احلالية، من الضاااااااااروري إبرام شاااااااااراسات اسااااااااارتاتيشية إلجيال حلوة طويلة اذج   -97
شكالت العامليةت ومع ذلك، هناو نقص ملنوظ   وطط العم  املخصصة اليت تستفيد لملسلامل اجلذرية للم

 عمليات اخنراطمن الشاااااااااارساذ احلاليني وتدعم م وتلنم عن ماالت تعاون اساااااااااارتاتيشية جديدعت وال تسااااااااااتند 
االت برام ا، املنظمة مع منظمات امتمع املدين إىل تقييمات اساااارتاتيشية ذوجه التكام  والت زر االتملة مع م

الفنية إىل أّن التعاون والشراسات  الشعبوال سيما على املستول الفينت وتشا املقابالت مع املكاتب امليدانية و 
مع امتمع املادين تقتصاااااااااااااار   الغاالاب على لورات التنفياذ الراهناة للربامجت وهي تسااااااااااااااتناد بشااااااااااااااكا  عاام إىل 

طَّط ملعاجلة الضرو   .رات االسرتاتيشية الطويلة اذج االحتياجات احلالية ومل خت 
 إىل جلنة الرب مج   املنظمة، ت عّد نظم و سااااتثناذ التقارير املرحلية عن تنمية الشااااراسات املطلومل تقدمي ا ساااانواي   -98

إلارع املعارف والرمااد واإلبال  اتامااة  لشااراسات   منظمة اذيذية والةراعة يا سا ية لتساا ي  تلالة أ ضاا  
ا إىل قدراهتا الفنية واللشااااااارية لدروو املساااااااتخلصاااااااة من تنفيذ االسااااااارتاتيشيةت وي عةل ذلك جةئي  املمارساااااااات أو ا

يتعلق  ذقسام و/أو اذ رال التابعني    مااالدولعت وسخطوع أوىل، تتطلب إلارع الشراسات إلارع  عالة الوضوح 
فاظ على هذا الوضاااوح عندما ينتق  عن القدرع على احل  ضاااال  للمنظمة واملسااا ولني عن إلارع شاااراسات ودلع، 

ه الذ اذ رال إىل مناماااااااب أورلت وتّدعي الشااااااالكة اإلقليمية للنك اذيذية أّن منظمة اذيذية والةراعة مل تلتةم 
 لشااااااااااااااراسة اليت تربط ما على  و ساٍفت وعلى الريم من أّن التوقعات سانت عالية، مل يتقدم التعاون سما سان 

اأعماة الدراساااااات التنضاااااايةت وقد أتثر مساااااتول االلتةام مأموال ،  ساااااتثناذ بعض  بسااااالب لوران مو في  أيضااااا 
                                                           

من للي   502ا للقسم على سلي  املثاة، جيب أن يتم شراذ اتدمات واملدوالت املتاحة بشك  عام   السوال التشارية، وسذلك شراذ اذعماة، و ق   47
 اإلجراذات اإللارية للمنظمةت
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املنظمة، واال تقار إىل التعاون املساااااتمر والفشااااا    ضااااامان اتلاع  ج شاااااام  ومساااااتدامت وعلى الريم من لعوع 
مناقشات بشأن توسيع ، مل تكن هناو 2020الشلكة اإلقليمية للنك اذيذية للمشارسة   امل مر اإلقليمي لعام 

  .نطاال الشراسة
وسخطوع اثنية، حيتاج مو فو املنظمة إىل ملالئ توجي ية تشاااااغيلية واضااااانة، وتوجي ات متساااااقة بشاااااأن إليات  -99

وألوات لعم ج ول الشااااراسة، ومشااااورع عملية وعمليات لاولية ملسااااطة لضاااامان االسااااتشابة لشااااواي  الشاااارساذ 
جراذات اللاوقراطية قد مثّلت معوبة رئيسية   بداية شراسا  املنظمة ورنب التأوا   معاجلت ات وذ سر أّن اإل

احلضرية  النظم الغذائيةوأ ح بر مج  .URGENCI منظمةو  Slow Food املتأنية لوجلاتمع احلرسة الدولية ل
عمليات رساااام اترائط واختاذ  من والة URGENCI منظمةا للتعاون مع التابع ملنظمة اذيذية والةراعة  رماااا  

القرارات من جانب أمنامل املصلنة املتعدلينت ومن الناحية العملية، اقرتحت منظمة اذيذية والةراعة العم  
 شااااالكة ميدانية نشاااااطة،   حني أّن املدن اليت اقرتح ا منظمة URGENCI منظمة  املدن اليت ال ملك  ي ا 

URGENCI لل إىل إضاااااااااااااعة الفرلت و  أعقامل ذلك، وبساااااااااااالب لوران مو في  تكن هتّم املا ني، ما أمل
املنظمة، سان على الشاااااااارساذ إقامة اتصاااااااااالت جديدع والتفاع  مع إلارع خمتلفة   املنظمة، وسذلك التعام  مع 
متطللات إعدال التقارير اتامااااااااااة بنموذج وطة العم  اجلديدعت وعلى املسااااااااااتول القطري، أتور بدذ مشااااااااااروع 

اذراضااااااااي من أج  حتقيق االزلهار املشاااااااارتو   حوض  ر الساااااااانغاة" ملدع عامنيت وأ الت  "حتسااااااااني حوسمة
وملالرع التقارير أّن اال تقار إىل الوضااااااوح بشااااااأن الرتتيلات امل سااااااسااااااية وإلارع املوارل بني منظمة اذيذية والةراعة 

اللتني طّور  بشاااااك  مشااااارتو مشاااااروع حوض  ر السااااانغاة بتموي  من  ،ةوالريفي ةالةراعي اللنوث االساااااتشااااارا ية
 .أملانيا، قد ساهم   هذا التأوا

واتضااااااا  من املقابالت والتقارير أّن وحدع الشاااااااراسات والتعاون مع اذمم املتندع ملك قدرع ودولع على تقدمي  -100
الشرساذ االتملنيت واعت رب أّن ألوات مشورع  عالة وحسنة التوقيت بشأن  ج الشراسة أو توجي ات بشأن حتديد 

التعلم اإللكرتوين اليت قدمت ا وحدع الشراسات والتعاون مع اذمم املتندع تو ر مقدمة عامة عن احلاجة إىل إبرام 
شاااااااراسات مع منظمات امتمع املدين ولكن ا ال ت قّدم ساااااااول إرشاااااااالات عملية ودولع بشاااااااأن سيفية تطويرهات 

الشااااااااااااراسات اإلقليمية وم اراهتم  سااااااااااااب املنطقة، حيم يكتسااااااااااااب معظم م وربع    وتتلاين قدرات مو في
التعام  مع القطاع اتال أثناذ العم ، وال يوجد تدريب من شي وشاااااااام  بشاااااااأن هذا املوضاااااااوعت ووالة  رتع 

لمكاااتااب ا لا واادل  التقييم، مل ت قااّدم وحاادع الشااااااااااااااراسااات والتعاااون مع اذمم املتناادع أو املكاااتااب اإلقليميااة لعماا  
 .القطرية للناذ الشراسات، سما مل يكن ي توّقع أن تقوم بذلك

ا  ريدع للتوام ت مو ف، ما يو ر  رم   30 000لولة وتضّم  100ملك "منظمة الرؤية العاملية" شلكة واسعة    -101
و  إطار تطوير هذه الشاااااااااااااراسة، أرالت املنظمة االساااااااااااااتفالع من قدرع منظمة الرؤية العاملية على توزيع التموي  
واملوال إلنشاااااذ مصااااالر لو  مسااااتدامة وحتسااااني اذمن الغذائي والتغذوي   امتمعات الريفية املسااااتضااااعفة   

اة ومنظمة الرؤية العاملية أ ريقيا وإساااااااااااايات ووقعت منظمة اذيذية والةراع ، ّ  2015مذسرع تفاهم   عام  أيضاااااااااااا 
ت واعتربت وطة العم  اذوىل للشااااااااااااراسة يامضااااااااااااة للغاية، بينما لعت 2018  عام  2023مديدها حىّت عام 

اتطة التالية إىل تعاون أوثق على املساااااااااتول القطريت وقد ّ  تفعي  هذه اتطط بشاااااااااك  حصاااااااااري من والة 
الت وت سد املقابالت اليت أ جريت مع مس ولني من منظمة اذيذية والةراعة ومنظمة الرؤية العاملية وطا ت االتفا

على السااواذ أّن منظمة اذيذية والةراعة تقدم اسااتشا ت يا منتظمة وهلا أولوايت خمتلفة على املسااتول االلي، 
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ذلااك، ت عااّد املكاااتااب اإلقليميااة مفياادع بينمااا تكون املكاااتااب القطريااة اذسرب أسثر تفاااعليااةت وعلى العكس من 
بشاااك  عام لإلجراذات اإللارية والتموي  والعم  الوسااايطت وعلى الريم من اجل ول اليت تلذهلا ج ات االتصااااة 
  وحدع الشاااااااااراسات والتعاون مع اذمم املتندع   سّ  من املقر الرئيساااااااااي وعلى املساااااااااتول اإلقليمي من أج  

 .ا من املكاتب القطريةلى ضرورع اتلاع  ج من القاعدع إىل القمة، انطالق  تلسيط التعاون، هناو إ اع ع
ا لتدوالت معّينة، للمشاالت االدلع مساااااااالق   و ق اوت دار عمليات التعاون والشااااااااراسات على املسااااااااتول القطري  -102

حيم ال يوجد لدل املكاتب القطرية و يفة خمصااااااااااصااااااااااة لتعةية  ج شااااااااااام  للشااااااااااراساتت ويعتمد التعاون مع 
نظمات امتمع املدين   املقام اذوة على املشااااااااريع، إذ ختصاااااااص املشااااااااريع ميةانيات للمنامااااااارع والتوامااااااا ت م

وت ساااتخدم هذه اذمواة بشاااك  أسااااساااي لتوعية الشااارساذ االتملني  لقضاااااي احلاكة اليت يعاجل ا املشاااروعت ومع 
للعض أماااانامل املصاااالنة  و ق ات و ذلك،   ي ليساااات سا ية لضاااامان اتلاع  ج اساااارتاتيشي وشااااام  للشااااراسات

ّلف ثغرات عندما يتعلق  املشااااااارسني   مشااااااروعات املنظمة، يتّم ختصاااااايص اذمواة  قط لتنفيذ اذنشااااااطة، ما خي 
ات و إلضا ة إىل ذلك، ال تستخدم اذمر إبلارع الشرساذ و لتكاليف اإللارية، ويقّوض إمكانية التةام أسثر تنظيم  

ركي لتقييم الدروو املساااااااتخلصاااااااة أو لتوثيق ا من أج  االساااااااتفالع من العم  الذي  املكاتب القطرية أّي نظام
تقوم به منظمات امتمع املدينت وعليه، ال يتّم تقييم املعر ة املكتسااااااالة على املساااااااتول القطري مبا يتشاوز اذ رال 

 تاا معل  املشارسني   الشراسات، وت عّد االستفالع من النتائج أمر  
  إطار مشااااروع "تعةية حوسمة اذمن الغذائي والتغذوي   الساااانغاة"، أعرمل املس الوطين للتشاااااور والتعاون  -103

، عن اهتمامه بتعةية املشاااارسة La Via Campesina منظمةا   ، بومااافه عضاااو  (CNCR) مع ساااكان الريف
ذائي والتغذية عن طريق إجراذ النشااااااااطة ملنظمات امتمع املدين   حوار سااااااااياسااااااااا  بشااااااااأن الةراعة واذمن الغ

ورل  مشاورات واسعة ولراسات تكميلية أو موازية أو متناقضةت ومع ذلك، مل يتنقق ذلك التعاون،  لنسب ما
اوتار مساااااا ولو املنظمة عدم املخاطرع من والة جع  شااااااراساهتم تقتصاااااار على م سااااااسااااااات الدولةت و  إطار 

التنمية االقتصالية املستدامة   منطقة  ملاسوندا   السنغاة"، مشروع "تعةية سل  عيع املرأع الريفية من أج  
واملس الوطين للتشاااااااور والتعاون مع  ActionAid الذي تنفذه منظمة اذيذية والةراعة  الشاااااارتاو مع منظمة

ساااااكان الريف، ال تةاة اتال ات املتعلقة بوضاااااع املشاااااروع ت  ور إضااااافاذ طابع ركي على ذلك التعاون، وهناو 
 .2019مفاوضات جارية منذ أستوبر/ تشرين اذوة 

وعلى الريم من أّن اذحداث اتامة تتي  تلالة بعض املعارف،  إّن املنظمة ال ملك منّصة مميةع لتلالة وربهتا  -104
  ماة تطوير وتنفيذ الشاااااااااااااراسات مع املساااااااااااااتخدمني أو املوارل أو اترباذ أو الوحدات ذات الصااااااااااااالةت وسانت 

ممارسااات تطوير الشااراسة بني خمتلف وحدات املنظمة ودولع، حىت بني مساا ويل الشااراسات  االتصاااالت بشااأن
اإلقليمية أنفسااااااااا مت وخبالف إور اذولار، ال يتّم حتديم موقع املنظمة اتال  لشاااااااااراسات  نتظام أب ضااااااااا  

 .املمارسات املوثقة   هذا اماة
ظمات امتمع املدين واملكاتب القطرية للمنظمة وميلك معظم اذشااااااااخال الذين أجريت مع م مقابالت من من -105

، أعاقت تلك املعر ة االدولع املشااااااااااااااارسة لبنانفي  معر ة ودولع  لعمليات اإلقليمية والعاملية وبفرل االلتةامت 
الساااااااياساااااااات الذي تفتقر إليه منظمات بشاااااااأن  االتملة   حوار أوساااااااع وإمكانية بناذ القدرات   ماة احلوار

، ألل التعاون مع منظمة اذيذية والةراعة إىل توساااااايع ماة نفوذ رابطة آستتتتتياامتمع املدين الللنانية للغايةت و  
السااااااياسااااااات على املسااااااتويني بشااااااأن املةارعني ا ساااااايويني بشااااااك  سلا، مما ألل إىل زايلع اماة املتاح للنوار 
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إىل توساااااايع الشاااااالكة من والة إبرام حتالفات جديدعت ويتّم مثي  رابطة املةارعني ا ساااااايويني اإلقليمي والعاملي و 
على املستول اإلقليمي، مع مشارسة قليلة أو معدومة ملنظمات املةارعني على املستول القطريت وعلى الريم من 

االلتةام   أطر الربمة القطرية، وأّن أّن وطة العم  املر قة مبذسرع التفاهم مع منظمة اذيذية والةراعة تشاااااااا إىل 
بعض اإلجراذات قد نا ّفذت بشاااااااااااااك   عاة   العديد من الللدان، مل ت للت رابطة املةارعني ا سااااااااااااايويني عن أّي 

وهي  رمااااااااااة أورل ضااااااااااائعة لاللتةام مع منظمات املةارعني    -مشااااااااااارسة ذعضااااااااااائ ا   أطر الربمة القطرية 
، ساااان  ريق املكتاااب القطري ملنظماااة اذياااذياااة والةراعاااة يفتقر إىل املعر اااة ليونستتتتتتتتتتترياامللاااالرات الوطنياااةت و  

 سااااااارتاتيشية الشاااااااراسات مع منظمات امتمع املدين ومبلالئ ا و تطوط التوجي ية املتعلقة هبذه الشاااااااراسات مما 
واملوا قة على النواتج  ا إىل طوة  رتع إجراذات الشراذتسلب   أتوا إبرام اتفاقيات الشراسة، وي عةل ذلك جةئي  

املتوواااعت وتعاااوناات منظمااة اذيااذيااة والةراعااة مع العااديااد من منظمااات امتمع املاادين االليااة مبوجااب وطااا ت 
ات واقتصااااااار هذا التعاون على أنشاااااااطة ودلع، ومل يتم التخطيط له بشاااااااك  اتفاال بشاااااااأن تنفيذ املشاااااااروع ميداني  

كاتب القطرية اذورل، ال ميلك مكتب ساااااااااليون ج ة اتصااااااااة اسااااااارتاتيشيت وسما هو احلاة   العديد من امل
معنية  لشاراساتت وتقع ج ة االتصااة الوحيدع املعنية  لشاراسات   املكتب اإلقليمي الذي يغطي العديد من 
الللدان، مما يشاااااااااا إىل وجول عبذ عم  سلا وإىل عدم سفاية الدعم واملسااااااااااعدع املقّدمة للمكاتب القطرية   

 48تالشراساتماة 
وريم ترسية االساااارتاتيشية على نظم الرمااااد والتقييم لقياو ألاذ ملالرات الشااااراسة،  إّن قاعدع الليا ت الداولية  -106

تفتقر إىل هذه املعلوماتت وي شاااا التقييم إىل إمكانية وجول " SharePointة "املخصاااصاااة للشاااراسات امل ساااساااي
ا شوات   الذاسرع امل سسية للشراسات اليت أقيمت قل  االسرتاتيشية، ولكن سان هناو  نقص   الواثئق  أيض 

ااملتعلقة  لشاااراسات اليت أ قيمت بعد اعتمالهات وأشاااارت وحدع الشاااراسات والتعاون مع اذمم املتندع   إىل أيضااا 
أّ ا مل تتلق بعض املعلومات من الوحدات الفنية املساااااااا ولة عن هذه الشااااااااراساتت وسانت بعض التقارير املرحلية 

 .عن الشراسات مفقولع أو مل يتّم إعدالها بشك  مني 
وال تو ر وحدع الشاااااااااااراسات والتعاون مع اذمم املتندع أّي ضااااااااااامان للشولع املتعلقة  ستماة ومبنتول التقارير  -107

ية اليت يقدم ا املو فون الفنيون املساااااا ولونت و لفع ، يشااااااا التقييم إىل أّن الشااااااراسات ليساااااات جةذ ا من املرحل
وطة عم  املو فني الفنيني وليساااااااااااااات مدرجة   نظام تقييم وإلارع اذلاذت وعلى الريم من أّن قاعدع الليا ت 

عب اذورل، إال أّن اسااتخدام ا عرب املنظمة ضااوي ت وتوا ماا   ريق التقييم بشااك  مطوة مع وحدع متاحة للشاا 
الشاااااااااااااراسات والتعاون مع اذمم املتندع، لتنديد املساااااااااااااتندات الداعمة املفقولع   اتفاقيات الشاااااااااااااراسة الركية 

تسم   واسرتلالهات ومع ذلك،   معظم احلاالت، سانت املعلومات املقدمة   التقارير املرحلية ضويلة لدرجة ال
ل االلتةامت وعلى سااااااااالي  املثاة،   حالة شاااااااااراسة املنظمة مع الشااااااااالكة اإلقليمية للنك بتقييم النتائج أو مساااااااااتو 

 .  قاعدع بيا ت الشراسات الداولية 2019و 2015و 2014اذيذية، مل يتّم تضمني التقارير املرحلية لملعوام 
م املتندع بشأن شراسة و  مثاة إور، سانت الواثئق اتامة بقاعدع بيا ت وحدع الشراسات والتعاون مع اذم -108

( 2020)  االطالع علي ا   أبري / نيساااااااان ومايو/ أاير  Caritas Internationalis املنظمة مع م ساااااااساااااااة

                                                           
ملوقعة والتقارير لى الريم من الطللات املتكررع مل يتمكن املكتب القطري ملنظمة اذيذية والةراعة   سااااااااااليون من تةويد املقّيم املسااااااااتق   التفاقات اع 48

شااااااراسات مع منظمات امتمع املرحلية عن التنفيذ ملنظمات امتمع املدين املدرجة سشاااااارساذ   املنظمةت و ملث ، مل يتم تقدمي الدروو املسااااااتخلصااااااة من ال
 ا  قطتاملدين،   حني ّ  تقدمي نتائج التعاون جةئي  



PC 129/INF/7 42 

 

، على الريم من أّن الشااااااراسة   2016  عام  Caritas Roma تتألف من مذسرع تفاهم موقعة مع م سااااااسااااااة
 2017،  إلضاااااااااااا ة إىل التقريرين املرحليني لعامي ""Caritas Internationalis قاعدع الليا ت سانت بعنوان

إىل اذنشاااطة املنفذع  2018و 2017ت وأشاااار التقريران املرحليان لعامي 2019وتقرير مرحلي  ار  لعام  2018و
لون أّي مييةت وأسدت مقابلة أ جريت مع  Caritas Internationalisو Caritas Roma مع م ساااسااايت

اذمم املتندع أّن مذسرع التفاهم تتعلق بتوجيه الفوائض الغذائية ويا الغذائية وحدع الشااااااااااااااراسات والتعاون مع 
يتعلق أبنشااااااطة التوعية والتواماااااا  املذسورع   التقارير،    مات و Caritas ملنظمة اذيذية والةراعة إىل م سااااااسااااااة

 مذسرع التفاهم، ولكن ا أسدت وحدع الشراسات والتعاون مع اذمم املتندع أّن هذه اذنشطة مل يتّم تضمين ا  
 تنا ّفذت سإجراذات مشرتسة إضا ية

لتوزيع  Caritas Roma وأوضااانت املقابلة مع ج ة االتصااااة   مذسرع التفاهم أّن االتفاال قد و قّع مع م ساااساااة -109
 ائض اذيذية واملشاااااااارو ت ومنتشات العالج الذا  من ممع الساااااااالع واتدمات التابع ملنظمة اذيذية والةراعة، 

 Caritas ا هلذا الغرض من قل  م سسةت وّ  تيسا مذسرع التفاهم املوقعة وصيص  2017لذي   إيالقه   عام وا

Internationalis  ّاليت مل يعد لدي ا أّي التةام بتنفيذ مذسرع التفاهمت وت عد Caritas Internationalis  م سااااسااااة
،   تلالة 2014، وهلا مااافة "اساااتشااااري" لدل منظمة اذيذية والةراعةت و  عام Caritas Roma مساااتقلة عن

  ذلك مشااااااااارسة منظمة اذيذية  اتطا ت هبدف تعةية تعاو ما بشااااااااأن تلالة املعر ة واملناماااااااارع والتواماااااااا ، مبا
 ية الطوعية لدعم والةراعة   يلة "أسااااااااااااارع بشااااااااااااارية واحدع، يذاذ للشميع"، اليت تدعو إىل تنفيذ امللالئ التوجي

  ذلك وضااااااااع مقرتحات لقوانني  اإلعماة التدرجيي للنق   الغذاذ الكا    سااااااااياال اذمن الغذائي الوطين، مبا
 49،50تاإلطار النموذجي، وتعلوة املوارل املشرتسة ومواذمة احلمالت الدولية والرؤية املتلاللة

ث  حالة  -110  إورت  على الريم من مثاال   (FOCSIV) الدوليةاقاد املنظمات املستتتتتتتتتتتيحية للخدمة التطوعية وم 
، إاّل أن اذنشااااااااااااااطة املخطط هلا لنشاااااااااااااار متطوعني إيطاليني   تنةانيا 2017توقيع مذسرع التفاهم هذه   عام 

والساااااااااااااانغاة ويواتيماال وسولومليا مل تتنققت وسان احتال املنظمات املسااااااااااااااينية للخدمة التطوعية الدولية يتطلب 
ت وقد بدأ أّوة مشاااااااااروعني 2019ذية والةراعة عليه، وهي عملية مل تكتم  حىت  اية عام مصاااااااااالقة منظمة اذي

ت 2020، مع باادذ العمليااات اذوىل  لوة  ااايااة عااام 2020رريليني )  اإلسوالور وباو(    رباير/ شاااااااااااااالاااط 
لذلك مل ت نشة الكثا ا، مل يتم توثيق عمليات العناية الواجلة واسااااتعراض مقرتحات الشااااراسة بشااااك  جيد، وأوا  

لتعةية التطوير بناذ  على الدروو املسااااااااتخلصااااااااةت وال تو ر السااااااااشالت املتاحة   اتفاقيات الشااااااااراسة الركية مع 

                                                           
 (2005منظمة اذيذية والةراعة ) 49
، على الننو الذي اقرتحه مس وة االتصاة   وحدع الشراسات والتعاون مع اذمم املتندع، طلب Caritas Internationalisبعد مقابلة مع م سسة  50

ا من الواثئق حوة تنفيذ مذسرع التفاهم مع م ساااااااساااااااة ن ت قّدم ج ة االتصااااااااة التابعة لوحدع الشاااااااراسات والتعاون مع اذمم املتندع مةيد  املقّيم املساااااااتق  أ
Caritas Roma  املستق  مل يتلق لتقييم الليا ت واملعلومات الكمية والنوعية عن توزيع املوال الغذائية ويا الغذائيةت ومع ذلك، ي شا التقييم إىل أّن املقّيم

 أي تعليقات   هذا الصدل، وأنّه مل يتم توضي  من جيب أن يكون املقّيم، بشك  سام ت

" Caritas Roma، سانت قاعدع الليا ت بشاأن الشاراسات    اية املطاف ت ساند ملكية الشاراسة إىل م ساساة "2020ويشاا التقييم إىل أنّه   يونيو/حةيران 
ت وسان يقدم 2020  يونيو/ حةيران  2019ا(ت ورمبا ّ  حتديم التقرير املرحلي لعام " )سما سانت تساااااااااااااااّمى ساااااااااااااااابق  Caritas Internationalis من "بدال  

 Caritasت ومل يتّم تغيا ج ة االتصاااة اتامااة  لشااريك و لت سما أشااارت إلي ا م سااسااةCaritas Romaمعلومات موجةع عن إبرام الشااراسة مع م سااسااة 

Internationalis ا معلومات عن م سسيت أيض   2018و 2017ت وتضّمن التقريران املرحليان لعاميCaritas Roma وCaritas Internationalisت 
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منظمات امتمع املدين واملوجولع   مااندوال بريد اذرشاايف اتال  للشنة الفرعية املنلثقة عن جلنة الشااراسات 
 .ا لعمليات املراجعةا جةئي  سول مسار  

 
 دمج املواضيع املشرتكة بني القطاعات 3-4
 

 .:  ّلى تعميم مراعاة املنظور اجلنساين إىل حّد ما ق تةميم وتنفيذ مبادرات الشراكات اله مت تطويرها16النتيجة 
( إىل أنّه على الريم من بطذ 2019أشااااااار تقييم عم  منظمة اذيذية والةراعة بشااااااأن املساااااااواع بني اجلنسااااااني ) -111

املنظمة   إقامة تعاون مع اجل ات الفاعلة يا احلكومية لتعةية القضااااااااااي اجلنسااااااااانية ومكني املرأع، سانت هناو 
حاالت   بعض الللدان اليت زارها  ريق تقييم املساااااااواع بني اجلنسااااااني، اضااااااطلعت  ي ا منظمات امتمع املدين 

ناماااارع قضااااااي النوع االجتماعي، مث  حصااااوة النساااااذ على اذراضااااي وعلى ودمات بدور متةايد   التوعية وم
تكنولوجيا املعلومات، والتمكني االقتصاااااااااالي للنسااااااااااذ املساااااااااتضاااااااااعفات، ومثي  النسااااااااااذ   منظمات املةارعني 

ويواتيماااال  قايية وجورجيااا ويااا الواملنتشنيت وّ  العثور على أمثلااة  رزع    رايواي وترسيااا وتونس و  وريااة 
وسينيا وموريتانيا ونيلاةت وتعرتف االسرتاتيشية مراحة   ملساواع بني اجلنسني ضمن امللالئ املتلاللة اليت جيب أن 
تشاااااااك  أسااااااااو شاااااااراساهتا مع منظمات امتمع املدين من أج  اذمن الغذائي وحتساااااااني سااااااال  العيعت وعلى 

  .اليت ت دمج قضااي املساواع بني اجلنسني   إقامة الشراساتاملستول القطري، أشار التقييم إىل بعض امللالرات 
  ماة الةراعة اذساااارية النساااااذ   ألوار املدّرمل واملتدرمل  Caritas ، ت ربز مشاااااريع م سااااسااااةكابو فريديو   -112

على السااااااااواذت ونظمت امل سااااااااسااااااااات االئتمانية العاملة   ماة االئتمان اللالت الصااااااااغر ورع عم  موج ة إىل 
النسااااذ ملوازنة نةعة الرجاة إىل تويل مسااا ولية الشااا ون املالية بصااافت م من يرأساااون اذسااارعت وسانت املوا قة على 

  املائة من اإل ثت وسانت منظمة اذيذية والةراعة  70ما يص  إىل  إلماجشاريع تتطلب   بعض احلاالت امل
تذل به بسلب تو يف ا مو فات وليات بشك  رئيسي وأتسيدها على ضرورع استفالع  وذج     املائة  40ا حي 

  هذه املشااااريع   بعض امتمعات مث Morabi على اذق  من النسااااذ والشااالامل من املشااااريعت ونفذت  عية
اا ، نظمت منظمة اذيذية والةراعة تدريل  لبنانا   برااي وساااااااانتو أنتاوت و  اذسثر ضاااااااعف   بشاااااااأن "النوع  وامااااااا 

ا ملمثلي منظمات امتمع املدين والللدايت ووزارع الةراعةت و إلضااااااااااا ة إىل االجتماعي   ماة الغا ت"، موج   
لى ضااااااامان املشاااااااارسة املتسااااااااوية للممثلني الذسور واإل ث   االجتماعات امتمعية ذلك، حرمااااااات املنظمة ع

اوأنشااطة التدريب والتوعيةت ومن والة منظمات امتمع املدين، ساا لت املنظمة  املشااارسة امللاشاارع للنساااذ  أيضاا 
 .  عمليات إعالع التنريج

، ت عاجل اجلوانب اجلنسااااااااااااااانية من والة التعاون مع منظمات امتمع املدين العاملة مع مموعات ابراغوايو   -113
الشااااعومل اذماااالية، بشااااأن حالة املرأع والشاااالامل   املناطق الريفية وال ساااايما نساااااذ الشااااعومل اذماااالية، واذمن 

ة لتعةية حّق الشاااااااااعومل ، سشةذ من اجل ول امللذولالستتتتتتتنغالالغذائي والتغذوي، وسااااااااايالع ساااااااااكان الريفت و  
املوا قة املسلقة واحلرع ومنظمة اذيذية والةراعة للي  " ActionAid اذملية   االنتفاع  لتنمية، نشرت منظمة

وقامت منظمة اذيذية  51ت2016" لعام واملساااااتناع: حّق الشاااااعومل اذمااااالية وممارساااااة جيدع للمشتمعات االلية
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 الةراعيني واذطلاذ الليطريني بال حدول واالحتال الوطين ملنتشي القطن والةراعة،  لتعاون مع رابطة امل ندسااااااااااااااني
امرأع من املشاااااااااااارسة   التخطيط  7 245، بتمكني "Symbiose Sénégal " ومنظمة التكا     السااااااااااانغاة

 اإل ائي لقراهم و  تنفيذ اذنشااااااااااااااطة االقتصااااااااااااااالية والثقا ية والدينية على مسااااااااااااااتول امتمع من والة نوالي

Dimitra  أجرل املكتب القطري ملنظمة اذيذية والةراعة عملية تنزانيا، بوماااف ا منصاااة اساااتشاااارية وليةت و ،
اجرل للمسااااااواع بني اجلنساااااني، واليت قّيمت  مساااااتول تعميم مراعاع املنظور اجلنسااااااين   ماااااياية املشااااااريع  أيضااااا 

 2020لعااام      وريااة تنةانيااا املتناادعوتنفيااذهااا، سشةذ من حتسااااااااااااااني عماا  ممثليااة منظمااة اذيااذيااة والةراعااة 
اتطوط التوجي ية الطوعية بشااااااااااأن احلوسمة املساااااااااا ولة حليازع اذراضااااااااااي و  تنةانيا، تعم  منصااااااااااة  52بعدهت وما

، واملتكونة من أمااااااانامل املصااااااالنة املتعدلين على تعميم مراعاع املنظور اجلنسااااااااين ومصاااااااايد اذكاو والغا ت
 .تلك امللالئ التوجي ية الطوعيةسأحد ملالئ ا العشرع لتطليق 

 
: يتم دمج اعتبارات التكّيف والقدرة على الةتتمود ق وج  تغرّي املناإ إىل حد ما ضتتمن الشتتراكات اله 17النتيجة 

 .على تعزيز االستدامة البي ية صريحتركز بشكل 
تتضااامن امللالئ اذسااااساااية لالسااارتاتيشية ضااارورع ختطيط أنشاااطة الشاااراسة لتعةية االساااتدامة االقتصاااالية والليوية  -114

واالجتماعيةت ووجد التقييم أمثلة لشااااااراسات ّ  تشااااااكيل ا للتكّيف مع تغا املناق وتعةية االسااااااتدامة الليويةت وّ  
اللية واحلكومات وامتمع املدين   إثيوبيا وبورسينا لدعم امتمعات ا 2014إطالال العم  ضااّد التصاانر   عام 

 اسااااااااااااو والساااااااااااانغاة ويامليا والنيشر ونيشااي   مكا نة إاثر تغا املناق والتصاااااااااااانر، من والة تعةية اإللارع 
املساااتدامة واساااتعالع الغا ت   املناطق القاحلةت وتدعو وطة العم  الوطنية للنّد من خماطر الكوارث وإلارهتا 

، واليت ّ  تطويرهااا باادعم  ين من منظمااة اذيااذيااة والةراعااة، إىل إقااامااة مجهوريتة الو التدميقراطيتة الشتتتتتتتتتتتعبيتة  
شااااراسات عرب القطاعات ملعاجلة التعقيد الذي يتساااام به تغا املناقت و  ضااااوذ ذلك، ّ  تشااااكي  شااااراسات مع 

ة إبلارع خماطر الكوارث، مما يسااااااااا م   مموعات املةارعني واملنظمات يا احلكومية   إطار مموعة عم  معني
اجل ول الوطنية للتكيف مع تغا املناق واحلّد من خماطر الكوارثت وينشااااط أعضاااااذ مموعة العم  هذه    يع 

مقاطعة، مما يو ر القدرع على االسااااااااتشابة مبرونة وساااااااارعة أسرب لالحتياجات  17مقاطعات اللالل اللالت عدلها 
بني عامي  تنزانياا   تضااااااااااررع من الكوارثت وّ  وضااااااااااع إرشااااااااااالات الةراعة الذسية مناوي  امللنة   امتمعات امل

، سشةذ من  ج متعدل القطاعات قائم على الشااراسة، بقيالع  ريق عم  من أماانامل املصاالنة 2016و 2014
تااال، وسااذلااك من املتعاادلين متكون من اترباذ   ماااة الةراعااة والليوااة واملناااق والتنميااة من القطاااعني العااام وا

  53تمنظمات امتمع املدين
 

                                                           
ا لتعميم مراعاع املنظور اجلنساااااينت وهي أيضااا  ت شااااك  هذه العملية جةذ ا من املتطللات املعيارية الدنيا مبوجب سااااياسااااة املساااااواع بني اجلنسااااني   املنظمة  52

تنةانيا املتندع"ت جةذ من املراجعة الدورية لتقييم مدل تعميم املسااااااااواع بني اجلنساااااااني   مشااااااااريع وبرامج "عم  ممثلية منظمة اذيذية والةراعة     ورية 
 ت1(، الصفنة 2019انظر منظمة اذيذية والةراعة )

 ج(2017)منظمة اذيذية والةراعة  53
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يتعلق ابخلطامل العام بشتتأن املستتائل املتعلقة ابحلوكمةي توفر النةتتوص األستتاستتية للمنظمة آليات  ق ما: 18النتيجة 
 .منظمات اجملتمع املدينيشمل اجلهات الفاعلة غري احلكوميةي مبا  الخنراط

ميكن للش ات الفاعلة يا احلكومية واملنظمات الدولية يا احلكومية احلضور واملشارسة   اجتماعات اذج ةع  -115
ويشاااارو بعض  54والندواتتالرائساااية واللشان الفنية   املنظمةت وميكن لعوهتا إىل اجتماعات اترباذ وامل مرات 

ه الذ الشااااااااااارساذ   جلنة اذمن الغذائي العاملي من والة إلية امتمع املدين، ويسااااااااااااةون   التفاوض بشاااااااااااأن 
ات  املخرجات السااااااااااياساااااااااااتية للشنةت وقد لعمت املنظمة على املسااااااااااتويني العاملي واإلقليمي منتدايت ومنصااااااااااّ

ية، وتشااااااااّشع على اختاذ القرارات التشااااااااارسية وعلى ذماااااااانامل املصاااااااالنة املتعدلين تو ّر القواعد واملعايا الدول
اتطامل الساااياساااا ت وتضااامن املنظمة إشاااراو منظمات امتمع املدين   هذه املنصااااتت وهي تشااام  االتفاقية 
الدولية لوقاية النلا ت، ومدونة قواعد السااااااالوو بشاااااااأن الصااااااايد الرشااااااايد، واللشان الفنية التابعة ملنظمة اذيذية 

يااة مبصاااااااااااااااايااد اذكاااو، والغااا ت، والةراعااة، وسااذلااك امل مرات واهليوااات اإلقليميااة للمنظمااة، مثاا  والةراعااة املعن
ااجلماعات االقتصاااااااااالية اإلقليمية   أ ريقيات ووجد  ريق التقييم  اتطوط أمثلة على لعم املنظمة إللماج  أيضااااااااا 

  السااااياسااااات الوطنية  او والغا تالتوجي ية الطوعية بشااااأن احلوسمة املساااا ولة حليازع اذراضااااي ومصااااايد اذك
على أساااو املشاااورات التشااارسية مع منظمات امتمع املدينت وّ  االعرتاف بفريق العم  املعين مبصااايد اذكاو 
والتابع للشنة التخطيط الدولية للسااايالع الغذائية   أوراال املعلومات اذسااااساااية اتاماااة بلشنة مصاااايد اذكاو 

ا إىل ارتفاع حتديد   2014أشااااااااااااااارت جلنة مصااااااااااااااايد اذكاو   لورهتا املنعقدع   عام ت و 2018و 2016لعامي 
مسااااتول مشااااارسة منظمات املصااااايد الصااااغاع احلشم لتنفيذ اتطوط التوجي ية الطوعية املعنية بضاااامان اسااااتدامة 

 55تمصايد اذكاو الصغاع احلشم   سياال اذمن الغذائي والقضاذ على الفقر
، بدعم من منظمة اذيذية والةراعة La Via Campesina منظمةالدعوع اليت قامت هبا ومن والة أنشااااااااااطة  -116

إعالن األمم املتحدة بشتتتتتتتتتتأن حقوق وشااااااااااااارساذ إورين، اعتمد ملس حقوال اإلنساااااااااااااان التابع لملمم املتندع 
 La Via منظمةت ونشاااااااااااااارت 2018  ساااااااااااااالتمرب/ أيلوة  الفالحني وغريهم من العاملني ق املناطق الريفية

Campesina   ا عن إعالن اذمم املتندع بشاااااااااأن حقوال الفالحني وياهم من العاملني   ا مصاااااااااور  ا ستيل  الحق
 .، والذي حيظى بشعلية بني أعضائ ا2020املناطق الريفية   مارو/ أذار 

 
املبادرات اله : و يتّم دمج االعتبارات التغذوية بشتتتتتتتكل جيد ق الشتتتتتتتراكاتي ابستتتتتتتتثناء عدد قليل من 19النتيجة 

 .تستهدف قضااي التغذية على وج  التحديد
تنخرط منظمة اذيذية والةراعة مع منظمات امتمع املدين   نقاع عاملي بشااأن اجلوانب املتعلقة  لتغذية، من  -117

من والة املشااااااااااورات   إطار املنتدل العاملي لملمن الغذائي والتغذية، و  ساااااااااياال امل مرات الدولية للتغذية، و 
والة أحداث عاملية مث  السنة الدولية لللقوة، أو الندوع عن مستقل  الغذاذت ومع ذلك، مل حتقق هذه اجل ول 

ومع ذلك، ال تةاة هناو إمكانية ةت يتعلق  وانب التغذي   ماأي شااااااااااااراسات سلاع مع منظمات امتمع املدين 
 ملالرات الشااااراسة املسااااتقللية للمنظمةت ويو ّر االتفاال سلاع لةايلع الرتسية على املوضااااوعات املتعلقة  لتغذية  

                                                           
 ت"النصول اذساسية للمنظمة، اجلةذ الثاين، القسم "ميم أ(2017منظمة اذيذية والةراعة ) 54
 أ(2015منظمة اذيذية والةراعة ) 55
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اذوا مع التنالف العاملي لتنسااني التغذية إمكانية لةايلع التعاون النشااط من أج  زايلع توا ر اذيذية املغذية 
 .  الللدان النامية

 عاليته   احلّد من انعدام اذمن الغذائيت وبفض  مشارسة امتمع  الربازيلوأثلت بر مج القضاذ على اجلوع    -118
بني بلااادان    مااااا ينلغي تكراره   بلااادان أورل من والة التعااااون املااادين القوياااة، ي عاااّد هاااذا الرب مج  وذجااا  

اسااااااااات اجلنوملت وّ  الرتويج للمشلس الوطين الربازيلي لملمن الغذائي والتغذوي، بوماااااااافه هيوة لتنساااااااايق السااااااااي
أ نشاااااوت حتت رعاية مكتب الرئيس، سنموذج  عاة لدمج ماالت الساااااياساااااة املختلفة )مث  احلماية االجتماعية 
والةراعة والصااااانة( هبدف القضااااااذ على اجلوعت وعملت املنظمة مع الربازي  لنشااااار أ ضااااا  املمارساااااات   ماة 

 .و املستخلصة من رربت ا   شراذ اذيذيةالوجلات الغذائية والتغذية والتعليم   املدارو، بناذ  على الدرو 
لدعم اساااااتخدام املنتشات  56، تعاونت املنظمة مع  عية التنمية املتكاملة لروال اذعماة الشااااالاملغواتيماالو   -119

، شاااااااشع مشاااااااروع املنظمة املعنون "العقد قريغيزالمجهورية الةراعية املساااااااتدامة   برامج التغذية املدرسااااااايةت و  
تاجي / زايلع النقد"، الذي   تنفيذه  لتعاون مع حتالف امتمع املدين للتغذية واذمن الغذائي، االجتماعي اإلن

على زراعة االاماااي  املغذية وعلى التثقيف الغذائي لساااكان منطقة جالة أ ل من ذوي الدو  املنخفضت و  
بني الوساالت تقولها احلكومة وتشرو عملية مشرتسة  REACH ، ت عّد ملالرعمجهورية الو الدميقراطية الشعبية

أماااااانامل املصاااااالنة   خمتلف القطاعات، مبا   ذلك املنظمات يا احلكومية الدولية، ملعاجلة أساااااالامل نقص 
 .تغذية اذطفاة وانعدام اذمن الغذائي

 
 االستنتاجات والتوصيات -4
 االستنتاجات 4-1

الربا ية والتشتتتغيلية  امع اجملتمع املدين ق أنشتتتطتهاخنراطها : تؤكد االستتترتاتيجية التزام املنظمة مبواصتتتلة 1االستتتتنتاج 
فقد كان هناك  يدوداحملالشتتتراكات الرمسية عدد وعلى الرغم من  .اله تضتتتطلع  ا الدعوةوالستتتياستتتاتية وق أنشتتتطة 

تمع املدين ق  االت العمل املواضتتتيعية للمنظمةي وال ستتتيما اجمل هي اتخمتلف ا اه متزايد حنو ققيق تعاون أكرب مع 
نظمة إىل البناء على هذه الرتتيبات وإىل توجي  وحداهتا بشتكل فعال حنو املقتاج و والالمركزي. فين على املستتويني ال

 االلتزامات االسرتاتيجية الطويلة األجل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
من ا ال تةاة  21شراسة مع منظمات امتمع املدين بشك  ركي،  28ّ  إبرام (، 2019-2013   رتع التقييم ) -120

ت وي شااااااا امجيري اللنم   رديد وتم  هل   طور االالاثتن اوشااااااراستشااااااراسات يا نشااااااطة،  5، ونشااااااطة
قد وقعت اتفاقية  57شااراسة مدرجة على أّ ا تتمتع بوضااع ركي 129 قط من أماا   شااراسات 9التقييم إىل أّن 

 الشااااااعب الفنيةت وبغض النظر عن ذلك، واماااااالت 2013من العام  شااااااراسة مكتوبة مع منظمة اذيذية والةراعة
، هذه الشااااااااااااااراسات، وهناو أمثلة إجيابية على هيوات امتمع املدينمع االخنراط نظمة املواملكاتب امليدانية   

                                                           
 تقدم  عية التنمية املتكاملة لروال اذعماة الشلامل ودمات لتنفيذ ممارسات إلارع املخاطر   القطاع الةراعيت 56
منظمة على مفة "استشاري متخصص"،  43استشاري"، وحصلت "منظمات يا حكومية لولية مفة  9، م ننت 2020ا من  رباير/ شلاط اعتلار   57

 ا بتعاو ا، ال سيما على املستول التقينتمنظمة مفة "اتصاة" اعرتا    76وم ننت 
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ا قيمة من ماالت العم  وجيب على املنظمة أن تستخلص لروس  يتماشى مع امللالئ الرئيسية لالسرتاتيشيةت  مبا
 هذه إلنتاج حلوة إ ائية حتويلية ومستدامةت

 
والفرص الناشتتتتتت ة عن املستتتتتتامهة املتزايدة  2013الذي مت إحرازه منذ عام  املهم : على الرغم من التقّدم2االستتتتتتتنتاج 

ملنظمات اجملتمع املدين ق ققيق أهداف التنمية املستتتتتدامةي فإّن معظم شتتتتراكات املنظمة مع منظمات اجملتمع املدين 
لالستتتتفادة بشتتتكل و . حبّد أدىن برامج املنظمة وخطط عملهاومّت إدماجها ق و يتّم التخطيط هلا بشتتتكل استتترتاتيج ي 

ا بذل جهود  يتعنّي على املنظمة أن تي 2030خطة عام  إمكاانت اختاذ إجراءات عاملية مشتتتتتتتتتترتكة حنو ققيق كامل من
منظمات اجملتمع املدين وأن قدد على الطل  على أستتتامل املستتتاواة والثقة املتبادلةي  مبنيةمتضتتتافرة طقامة شتتتراكات 

املمارستتتتتتة   منبدال   يم املستتتتتتاواة وعلى املدى الطويلكشتتتتتتركاء ق التنمية على قدبفعالية   تنخرط معهاوأن املناستتتتتتبة 
 للمهام والتدخالت القةرية األجل. ادماهتالستعانة خبالتعاقد معها لاحلالية املتمثلة ق 

وعلى الريم من أّن شااااااااااراسات منظمة اذيذية والةراعة مع منظمات امتمع املدين قد حققت إىل حّد ما منا ع  -121
عام إىل ترتيلات تكون  ي ا منظمات امتمع املدين إّما مقدمة للخدمات أو  متلاللة،  إّ ا تسااااااااااااااتند بشااااااااااااااك 

مسااااااااااااااتفيدع من بناذ القدرات أو نق  املعارفت ووجد التقييم أمثلة جيدع للتعاون املثمر، ومع ذلك  قد سانت 
لرات أو برامج  ت عقد ملرع واحدع   سااااااااااياال ملامعظم شااااااااااراسات املنظمة مع امتمع املدين انت ازية و/أو أحدااث  

إ ائية ودلعت و ستثناذ الشراسات اليت   تشكيل ا حوة وطامل  كالتخمصصة مصممة ملعاجلة قضااي أو مش
اتطوط التوجي ية الطوعية سياسا  عاملي وامللالرات اليت تطللت املشارسة النشطة للمشتمع املدين )مث  تقدمي 

(،  إّن ياللية مسااااةات الشاااراسة مل تسااارتع اذكاو والغا تبشاااأن احلوسمة املسااا ولة حليازع اذراضاااي ومصاااايد 
اتلاع  إمكانية ا أو مل تكن مساااااااااااااتدامة بعد مدع االتفاقيةت وينلغي أن تنظر منظمة اذيذية والةراعة  ا سلا  انتلاه  

 ج أسثر اساااااااااارتاتيشية لرساااااااااام ورائط الشااااااااااراسات مع منظمات امتمع املدين وحتديدها والتخطيط هلا، وتعةية 
، وللناذ قدرات ةالشاااراسات الشااااملة وذات املنفعة املتلاللة لتعةية املمارساااات الغذائية والةراعية امللتكرع واملساااتدام

 ني ا ورينتمنظمات امتمع املدين وأمنامل املصلنة الرئيسي
 

رتتيبات الشتتتراكة يقتةتتتر على عدد قليل من النماذج وأدوات التعاون العمل العام ل: يبدو أّن أستتتلومل 3االستتتتنتاج 
نظمة ق املالقائم على الطل  مع منظمات اجملتمع املدين كشتتتتتتتتركاء ق التنمية. وجي  أن تنظر  االخنراطاله ال تعزز 

الشتتتتتراكة لتستتتتتهيل  وصتتتتتكوكات يشتتتتتراكات من خالل توستتتتتيع نطاق االتفاقالإمكانية قستتتتتني إجراءات الدخول ق 
 الذي حيقق املنافع املتبادلة.التآزري التعاون 

عند  ،جيب أن تنظر املنظمةو مع امتمع املدينت والشااااااااااااااراسة هتدف االساااااااااااااارتاتيشية إىل أن تكون إطارا  للتعاون  -122
مع امل ساااساااات واجل ات الفاعلة اذورل  اتعاو    مساااتول، اوتيار منظمات امتمع املدين اليت ساااتعم  مع ا

ومن املفارقات أّن اذلوات التعاونية  58ت  الدولة، وورباهتا الفنية وقدراهتا على التواماااااااااااااا    املناطق الريفية
املساااااتخدمة إللارع مث  هذه الشاااااراسات اقتصااااارت بشاااااك  ملنوظ على وطا ت االتفاال اليت تضاااااع الشااااارساذ 

 لنشااار متعلقة ت و إلضاااا ة إىل ذلك، سانت هناو قضاااااي النطاال "مقدمي اتدمات" الواساااعةاتارجيني    وة 

                                                           
 أ(2013منظمة اذيذية والةراعة ) 58
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 عن إحساااو عام  لتساالساا  اهلرمي بني املنظمة وشاارسائ ا، على ساالي  املشاارتو وحقوال التأليف والنشاار،  ضااال  
 نظمة اذيذية والةراعة وليس للطر نيتا ململك  املثاة، عندما تكون املخرجات 

قصااااد اذماااالي هو أن يتلقى مو فو املنظمة إرشااااالات بشااااأن بناذ شااااراسات  عالة مع منظمات امتمع سان الو  -123
ا أّن العوام  الرئيسااااااااااااية اليت حتّد من  اح ترتيلات شااااااااااااراسة منظمات عموم  املتفق عليه املدينت ومع ذلك،  من 

اساااات املنظمة وألواهتا بشاااأن هذا امتمع املدين لاو  منظمة اذيذية والةراعة تشااام  الف م االدول لنطاال ساااي
مع منظمات امتمع املدين، بناذ  على املناسلة ستوايت التفاع  مبالتعاون، إىل جانب املعر ة االدولع بااماالت و 

يا  ساليبت عّد العمليات الطويلة واملعقدع واإلجراذات يا املتسقة واذو أسلامل منطقية وأساليب عم  خمتلفةت 
يتعلق  لشراسات، إليات حتمي املنظمة من املخاطر،    مافاعلية(، إىل جانب  ج رنب املخاطر املتطورع )الت

ولكن ا من  املو فني واملنظمة القلي  من املرونة للتعام  مع الشااااااااااااارساذ اتارجيني، مما حيد من  رل الشاااااااااااااراسة 
 املثمرع مع امتمع املدينت

أن يكون مبثابة مركز ال للتوجي  وطدارة املعارف ميكن إىل نظام فعّ  ات: ال تستتتتند جهود تطوير الشتتتراك4االستتتتنتاج 
ا لتنمية الشراكات والتعاون.  تنظيم  ألفضل املمارسات والن هج املوثقة جيد 

ت و  حني  -124 النتائج،  إّن نظام اإلبال  يرسة على حتقيق وضااااااااع نظام للرمااااااااد والتقييم على االساااااااارتاتيشية نصااااااااّ
الشاااااراسات الركية، يا مناساااااب لقياو ألاذ ملالرات بشاااااأن الداولي  SharePointم احلايل، مبا   ذلك نظا

الربمة لمج الشااااااراسات   أطر إىل حّد ما بشااااااأن  العامةوبصاااااارف النظر عن اإلرشااااااالات  تت او عالي الشااااااراسة
إمكانية الوموة إىل الدورات التدريلية عرب اإلنرتنت، ال ملك املكاتب القطرية وجول وتول ودول من و القطرية 

وحتتاج  لالستفالع من أ ض  ممارسات ملالرات الشراسة ونتائش اتالتنظيم دع موال إرشالية أو قاعدع معر ية جيّ 
وتغيا نظمة إىل إنشاااااذ نظام رمااااد وتقييم قويني جل ول الشااااراسة ملساااااعدع املنظمة   حتسااااني جولع شااااراساهتا امل

ات وساااايسااااتشيب هذا النظام اليت ّ  التوماااا  إلي ا علوماتتنفيذ االساااارتاتيشية بناذ  على املطرال  نداذ إىل ال أيضاااا 
رتسية على ولل، االدلع اذهدافمقاب  إلجراذ تقييم للتقدم االرز  ام ور   للمنظمة الرائسااايةالذي وج ته اذج ةع 

والقيول املتصااااااااااااالة  لصاااااااااااااةوتلالة اتربات والدروو املساااااااااااااتخاملطروحة  والتندايت االققة واملنا ع امليداينالتأثا 
  تاالسرتاتيشية لشراسات وتنفيذ 
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 التوصيات 4-2
 درجة اطحلاح )ابلسنوات( احملتمل التأثري معايري التقييم

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

ضمان رسم اترائط والتخطيط االسرتاتيشي  -1
 للشراسات االتملة

      

املصلنة االخنراط   ملالرات أمنامل  -2
 املتعدلين، وراوز الشراسات الثنائية

      

ترتيلات وعمليات الشراسة ومتابعة  استعراض -3
 تطويرها

      

       رفاحتسني نظام الرمد وإلارع املع -4

 
ينبغ  لالستتتتتترتاتيجية أن تظل مبثابة إطار الخنراط منظمة األغذية والزراعة مع اجملتمع املدين ق اجملاالت  :1التوصتتتتتتية 

رة  التعاون القائم على القيم املشتتتترتكة والشتتتتراكات املبنّية على  الواستتتتعة لامن الغذائ  وتنمية القطال الزراع ي ميستتتتّ
 افع املتبادلة.الطل  على أسامل املساواة والثقة والشمولية واملن

ق كل  ال من  االت العمل الفنيةي ينبغ  لشعبة الشراكات توجي  الشع  الفنية ق املنظمة طجراء قليل  (1)
للفرص واملنافع املتبادلة احملتملة اله قد تنشأ عن إدراج منظمات اجملتمع املدين ق مسارات عملها الرئيسيةي مع 

تعب ة  موعة مناسبة من املعارف واملوارد واألصول لتحقيق األهداف الرتكيز على الشراكات اله من شأهنا 
 .2030 التنظيمية وخطة عام

برسم خرائط للجهات الفاعلة غري احلكومية ذات  أن يقوم لربانمجاملشمولة ق ا كّل بلد من البلدانلينبغ    (2)
مع هذه اجلهات وكيفية مسامهة التعاون املبيّن على الطل  معها ق ققيق  وأن جيري وقليال جملاالت التعاوني الةلة

أهداف إطار التعاون اجلديد لامم املتحدة وأطر الرب ة القطرية. وعلى النحو املنةوص علي  ق االسرتاتيجيةي ينبغ  
 .رائط هذهلشعبة الشراكات أن تعزز جهودها ملساعدة املكات  امليدانية ق إجراء عمليات رسم اخل

 
إىل بذة ج ول قوية لتنمية الشااااااااااااااراساتت ولالسااااااااااااااتشابة ، أحدإةاة ، اليت تلتةم بعدم 2030تدعو وطة عام  -125

 يتعنّي علىا، ساااااااااااااا إ ائي  لنموذج التنمية اجلديد الذي مل يعد  يه امتمع املدين مرل ألاع إ ائية ب  مااااااااااااااار عامال  
مع اجل ات الفاعلة يا احلكومية، مبا   ذلك منظمات امتمع املدين، والرتسية  اخنراط انظمة توساااااااايع نطاال امل

تلالة و  اإللماج واملساواع، واليت تست دف احللوة املشرتسة واملنا ع املتلاللةاملتمنورع حوة على تعةية الشراسات 
قضااااااااااااااذ على اجلوع من أج  ال التعاونحتفية الفعاة والتمكني املتلالة و االخنراط  نقيقوالتشااااااااااااااور لت املعلومات

الشاااااعب جيب أن يو ر قسااااام الشاااااراسات والتعاون مع اذمم املتندع اإلرشاااااال لكّ  من ت و وانعدام اذمن الغذائي
واملكاتب القطرية   رساام ورائط الفرل االتملة وحتديدها والتنقيق الفعاة للشااراساتت وينلغي أن يقدم  الفنية
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ملتندع الدعم االسااااتشاااااري بشااااأن تطوير ومواماااالة احلوار املنتظم وتوساااايع قساااام الشااااراسات والتعاون مع اذمم ا
 تصميم وتنفيذ الشراسات وامللالرات التعاونيةتبشأن املشاورات مع الشرساذ من امتمع املدين، وسذلك 

 

ق شتتتتتتتبكات  اخنراطها نطاق أن تنظر ق إمكانية توستتتتتتتيع للمنظمة ي ينبغ 2030عام خطة : ق ستتتتتتتياق 2التوصتتتتتتتية 
 ات الشراكة الثنائية.يالفعالة بني أصحامل املةلحة املتعددين مبا يتجاوز اتفاق ةوآليات الشراك

للمنظمة أن تستتتتتتتجي  على حنو أكرب لفرص الشتتتتتتراكة املتناميةي ال ستتتتتتيما عندما يتعلق األمر بتنفيذ ينبغ   (1)
اجملتمع املدين وسائر اجلهات  وتشجيع إنشاء مبادرات متعددة أصحامل املةلحة هتدف إىل إشراك 2030 خطة عام

 .الفاعلة بةورة شاملة وفّعالة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة
ينبغ  للمكات  القطرية التابعة للمنظمة أن  ري تقييم ا ألوج  التكامل والتآزر مع عمل سائر اجلهات  (2)

مم املتحدة للتعاون ق  ال التنمية الفاعلة ق  ال التنمية ضمن  االت العمل ذات األولوية ق إطار عمل األ
املستدامة. واستناد ا إىل املزااي النسبية اله تتمتع  ا املنظمةي قد ختتار املكات  القطرية أن تقود أو أن تشارك ق 
إقامة شراكات متعددة أصحامل املةلحة مع منظمات اجملتمع املدين ووكاالت األمم املتحدة وسائر اجلهات الفاعلة 

 ال التنمية ضمن  االت العمل ذات األولوية ق إطار عمل األمم املتحدة للتعاون ق  ال التنمية املستدامة.ق  
 

، مما جيع  املنظمة منفتنة لتعزيز أوج  التآزر على مجيع املستتتتتتوايتوجيب أن تتخذ املنظمة اتطوات الالزمة  -126
املالئم للغرض على التعاون مع  يع اجل ات الفاعلة ذات الصااااااالة، ويسااااااام    الوقت نفساااااااه مبتابعة التعاون 

أتوذ املنظمة   االعتلار الشاااروط املسااالقة التالية عند حتديد  قدو  ذات القيمة املشااارتسةت والشتتتراكات املنشتتتود
ا مللدأ التلعية: )أ( أّن املنطقة املعنية ال تقع ضاااااااااامن و ق   ،مع الشاااااااااارساذ االخنراط القائم على الطلبمسااااااااااتوايت 

)مل( عدم مكن املكاتب القطرية من حتقيق  (؛اوتصاااااال املقر الرئيساااااي للمنظمة )اوتصاااااال املكتب القطري
)ج( ومن   ميكن للمقر الرئيسااااااي للمنظمة أن ينفذ اإلجراذ  (؛أهداف اإلجراذ املقرتح بشااااااك  ساٍف )ضاااااارورع

 القيمة(تإضفاذ بسلب حشمه أو إاثره )نشاح أسرب ب
 

ينبغ  للمنظمة أن تقوم ابستتتتتتعراض ووضتتتتتع هنج مّتستتتتتق لتحديد ترتيبات إقامة الشتتتتتراكاتي وتبستتتتتيط : 3التوصتتتتتية 
عملياهتاي ومراجعة صتتتتتتكوكها للتعاون مع منظمات اجملتمع املدين للتأكد من أّن الضتتتتتتماانت تتناستتتتتت  مع مستتتتتتتوى 

 االخنراط ونطاق .
ق هذا الةتتددي ميكن للمنظمة اغتنام الفرص املتاحة لالبتكار واالستتتناد إىل أفضتتل املمارستتات والنماذج و  (1)

القائمة اله ميكن االستتتترتشتتتتاد  ا وتوستتتتيع نطاقهاي من أجل إنشتتتتاء بوابة إلكرتونية واحدة شتتتتاملة متكاملة ميكن من 
 خالهلا التفاعل مع الشركاء )احملتملني(.
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على زة مة و هّ منظّ أن تكون حديث ا  اله مت إنشتتتتتتتتتتتا هااملستتتتتتتتتتتتقبلية  والبحوثوحدة العناية الواجبة لينبغ   (2)
وممارستتتتتتتتتتة دورها أبكرب قدر ممكن من املوضتتتتتتتتتتوعية  ة على الشتتتتتتتتتتراكاتاحملتمل اتإدارة الطلبالنحو املالئم من أجل 

 59.والفعالية

واستتتتتتتخدام إطار االتفاق  تخطااباللجوء إىل عترب مبوجبها ت  ميكن للمنظمة أن تستتتتتتتكشتتتتتتف الظروف اله  (3)
خاصتتتتتتة  ا لتحقيق أهداف املنظمة دون احلاجة إىل ترتيبات إضتتتتتتافية أو خمتلفةاالتفاق وحده كافي   تطاابخلاملستتتتتتاءلة 
 ي مثل تلك الواردة ق أسلومل التنفيذ بواسطة الشركاء ق العمليات.ابلشراكات

 
ينلغي أن تساااااتخدم املنظمة و على أةية إشاااااراو الشااااالكات واملنظمات أبوساااااع مثي  ممكنت  االسااااارتاتيشية تنصّ  -127

البوابة املتعددة لتنسااااااااااني اجلولع وزايلع املساااااااااااذلة والشاااااااااافا يةت وميكن أن تكون القائمة ألواهتا وورباهتا الفنية 
ر املشااااااارسة الشاااااااملة يسااااااّ ت  أن  امبثابة ألاع تضاااااامن النةاهة واالنفتاح والشاااااافا ية واملساااااااذلةت ومن شااااااأ  اخلدمات

وميكن أن  تالتنظيمية ساعد على حتسني الكفاذع، مع ضمان االمتثاة للقواعد واللوائ أن ت  والشفا ة وامللسطة و 
اتتضاامن اللوابة  ا ملسااتول املخاطر املصااممة و ق   العناية الواجبة وإجراءات املوافقة ذات الةتتلةعمليات  أيضاا 

الشااااراسات املعنيةت و  هذا الصاااادل، قد تنظر املنظمة   إمكانية تفويض ساااالطة الفرز اذويل وتقييم ذي مثله ال
املخاطر إىل املكاتب اإلقليمية )واإلقليمية الفرعية( والقطرية، بشاااارط أاّل يكشااااف اسااااتعراض العناية الواجلة عن 

قائم اسااااارتجاعي عملية العناية الواجلة بتنلي  و  ةالتقييم املسااااالق عمليات ينلغي تعةيةو املنظمةت تواجه أّي خماطر 
م شااارات مرتلطة بتنقيق املسااااةات   أهداف التنمية املساااتدامة وبو اذ شااارساذ امتمع مع على معايا اذلاذ، 

ااملدين  لتةاماهتم و لقيمة اليت تنشو ا هذه الشراساتت وميكن أن تنظر املنظمة  ج أسثر  إمكانية اتلاع   أيض    
  مع منظمات امتمع املدين، رمبا على أساو خمصص )على سلي  املثاة،  خنراطنة تو ر وسائ  إضا ية لالمرو 
ا العالقة على أ ّ بناذ ج أق  ركية إذا مل يتّم يتعلق بنق  املعارف أو امل ارات(ت وقد يسااااااااااااااتلةم ذلك اتلاع     ما

 تأو تفاعال  ا " أو حوار  ا معر ي  "شراسة"، ولكن  عتلارها "تلالال  
ميكن أن ت  وااذ اذحكااام التاااليااة املسااااااااااااااتماادع من للياا  اإلجراذات اإللاريااة اتااال مبنظمااة اذيااذيااة والةراعااة    -128

 بومفهمقدم اتدمة  ميكن اإلشارع إىل ال سيما عندماو االعتلار عند اختاذ قرار بشأن ترتيلات الشراسة املقرتحة، 
 تامنفذ   اشريك  

يتداو  وماف الغرض من "أسالومل التنفيذ بواساطة الشارساذ    :الشارساذ   العملياتأسالومل التنفيذ بواساطة  -129
وميكن اسااااااااتخدامه عندما تكون هناو ميةع ودلع  60املنظمةتوضااااااااعته الذي  "الشااااااااراسة" فالعمليات" مع تعري

و  للمنظمة من حيم حتقيق ولعم اسااتدامة النتائج على أساااو اذهداف املشاارتسة واالدلع بشااك  مشاارتو لا

                                                           
 مبوجب إورو  اسااااتشاااااري ولي مبوجب عقد )واحدواثنني من يا املو فني ( 2-برتلة ف وا ور 3-برتلة ف)أحدةا  اثنني من مو فني هي تتكونو  59

ت ا للفرزطلل   641ه ، تلقى الفريق ما مموع2020يونيو/ حةيران  30إىل  2019يناير/ سانون الثاين  1اتفاال ودمات شااااااااااخصااااااااااية(ت و  الفرتع املمتدع من 
ا من مارو/ واعتلار  ت لوالر أمريكي، وهي خمصااصااة لملنشااطة املتعلقة  لعناية الواجلة 40 000مللت  2020عام   تللت امليةانية املخصااصااة لغا املو فني و 

التقييم إىل أنه على  ومع ذلك، يشاااااااااا ت ئب املدير العام Bechdolالسااااااااايدع تقاريرها إىل  املساااااااااتقلليةلنوث العناية الواجلة و ت قدم وحدع ال، 2020إذار 
،  إن و ائف وحدع تنمية القطاع اتال وميةانية يا املو فني ال تةاة قائمة   قساااااااام الشااااااااراسات لر ع التقارير الريم من التغيا   التساااااااالساااااااا  اإللاري

 والتعاون   اذمم املتندع )قسم الشراسات سابق ا(ت

 أ(2013؛ 2012منظمة اذيذية والةراعة ) 60
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 من ألوار ا حيدل سال  ملةم قانوني   الفرليةت وهو  ج منظم ي تّوج  تفاال الشاااااااارساذ التشااااااااغيليني، ومااااااااكّ  اريعاملشاااااااا
شااااارساذ ال  عن شاااااروط التعاون اذورلت وهو يتضااااامن  نص،  ضاااااال  شاااااغيلينظمة والشاااااريك التاملومسااااا وليات 

العناية الواجلة، ما يضاااااااااامن حيال من والة عملية  واملتعاقدين مع ماملومااااااااااى هبم التشااااااااااغيليني يا احلكوميني 
 املنظمة واستقالهلا ونةاهت ا سم سسة ال تتعّرض أبي حاة من اذحواة للتنّيةت

على مّر الساااااااااااااانني، وّزعااات املنظماااة ملاااالت سلاع على منظماااات امتمع املااادين من والة  :االتفااااال توطاااا  -130
يتعلق    مامفيدع،  إّ ا تتضااااااااااااامن خماطر واماااااااااااااة هبا عّد ت  وعلى الريم من أّن هذه اذلاع  وطا ت االتفاالت

أوال ، تضااع وطا ت   لشاافا ية واملساااذلة، و   اية املطاف بكفاذع املنظمة   االضااطالع بعمل ا اذساااساايت
وإذا   استخدام ا على نطاال واسع،   ي تفاقم خماطر استمرار  "مقدم اتدمة،"االتفاال امتمع املدين   لور 

ا مع نطاال وأتثا شاااااااااااااا ر   18ا ما تتةامن مدهتا االدولع اللالغة ويالل   تمال" امتمع املدين على موارل املا نيت"اع
 طامل اتفاال، مث يتمتع خب ما العمليات التم يدية مقدم ودمةتساااااتلعد وي شاااااا التقييم إىل أنّه عندما  ودولينت

أو وطر التعرض تطر معنويت وي طلب من املس وة  العملية اتفاقية شراسة،  قد يرتتب على ذلك انقطاع توقيع
ع وطامل االتفاال التنقق من مااانة القرار الساااابق، مع قلوة املسااااذلة الكاملة مبوجب قواعد املفوض الذي وقّ 

ميكن و وتيار واملوا قة، من بني أمور أورلت بشااااااااااااااأن االمن للي  اإلجراذات اإللارية للمنظمة  507القساااااااااااااام 
تكشف الظروف اليت يعترب مبوجل ا وطامل املوا قة واستخدام إطار املساذلة   وطامل االتفاال للمنظمة أن تس

، مث  تلك وامااااة  لشااااراسات ا لتنقيق أهداف املنظمة لون احلاجة إىل ترتيلات إضااااا ية أو خمتلفةوحده سا ي  
أّن و ع هذه العملية، ال ساااايما الوارلع   أساااالومل التنفيذ بواسااااطة الشاااارساذ   العملياتت ويشااااا التقييم إىل  ائد

الشاااااراذ العام، على سااااالي  املثاة، قد قواعد السااااالوو اتاماااااة بعمليات رنب تضاااااارمل املصاااااام وااللتةام مبدونة 
 الطريقة على توقيع وطا ت االتفاال واتفاقيات الشراسةتوبنفس  القدر بنفسان ينطلق ال

 
ينبغ  للمنظمة أن قّسن تقييمها لقيمة الشراكات اجلارية والسابقة وأتثريهاي وأن تستفيد من أفضل املمارسات : 4التوصية 
تعاون ومبادرات الشراكة الفّعالةي وإجراء أي قديثات ال دف إعداد توجيهات حمّدثة للشرول ق هنج  املستخلةةوالدرومل 

 .ضرورية لتنفيذ االسرتاتيجية
تيبات املقرتحة أصتتتال  لتنفيذ االستتترتاتيجيةي ينبغ  لشتتتعبة الشتتتراكات والتعاون مع األمم املتحدةي عمال  ابلرت  (1)

تعزيز نظامها لرصد الشراكات على حنو كبريي وضمان قديث قاعدة بياانت الشراكات ق الوقك املناس ي ووضع 
 .أدوات لقيامل فعالية الشراكات

ينبغ  هلا تقييم أتثري الشتتتتتتتتتتتراكات ومنافعها والتحدايت اله تواجهها ابطضتتتتتتتتتتتافة إىل تعزيز نظام الرصتتتتتتتتتتتدي  (2)
ألغراض املستتتتتتتتتتتاءلة والتعّلم. وينبغ  إدراج املعلومات املنبثقة عن هذا التقييم ق مواد التوجي  واملنتجات املعرفيةي 

ل تقرير تنفيتذ الربامجي وكتذلتك ق التقتارير املنتظمتة املقتدمتة إىل جلنتة الربانمج وق ستتتتتتتتتتتتائر آليتات رفع التقتاريري مثت
 التأثريات". -واستعراضات منتةف املدةي وتقارير "املواردي الشراكات 

اللسااااااااااايطة إىل اذنشاااااااااااطة  اتاإلشاااااااااااار مبا يتشاوز الرماااااااااااد  ها   ماةوينلغي أن ت وساااااااااااع املنظمة نطاال ج ول -131
ومن ت وإاثرها رات الشاااااااااااراسةلالاإل ائية ملنتائج الواملخرجات، وأن ترسة على توليد اذللة للمسااااااااااااعدع   تقييم 

مع منظمات امتمع املدينت  لالخنراطأ ع الساااااااااااال  أن يةول إلارع املنظمة مبعلومات قيمة لتنديد شااااااااااااأن ذلك 
ونتائج وأثر ، قياو ألاذ   املنظمة منظمة اذيذية والةراعة، سشةذ من عملية التعلم واملساااااااذلةتكف  وينلغي أن 
هداف اذو و ائه  لغرض حسب احلاجة لضمان  االخنراط هذاكّيف ي  وأن مع منظمات امتمع املدين؛  االخنراط
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الواثئق التوجي ية واملنتشات املعر ية ذات الصااااااالة لتوجيه وحدات املنظمة   تطوير ملالرات وإنتاج املقصاااااااولع؛ 
 الشراسة وتنفيذهات

على اذللة ووامااااة  مللالرات التعاونية الناجنة وأ ضاااا  وضااااع نظام  عاة لتطوير قاعدع بيا ت قائمة  نلغيوي -132
املمارساااات ملسااااعدع املنظمة على حتساااني جولع شاااراساهتات وميكن اساااتخدام هذه املعلومات إلجراذ التنديثات 

الذي ي قّدم تقرير الوالتنسااااااينات الالزمة لتنفيذ االساااااارتاتيشيةت وينلغي تعةية إليات اإلبال  احلالية، مبا   ذلك 
إلراج تقييم مفص  للتقدم  عن طريقشراسة،  الشراسات والتقارير املرحلية لك ّ عن إىل جلنة الرب مج ّ  سنتني س

، املكتساااااااااااااالااة اترباتو  ،املاااثلااةاالققااة، والتناادايت  واملنااا عاالرز مقاااباا  اذهااداف، واذثر على أرض الواقع، 
 االسرتاتيشيات املتفق علي ات، وأّي قيول على الشراسات و/أو تنفيذ املستفالعوالدروو 
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 املراجع
Centro Nacional de Análasis y Documentación Judicial. 2015. Ley de Fomento al 
Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y Protección de Bosques 
en Guatemala ‒ PROBOSQUE. Decreto Numéro 2‒2015. Guatemala City: Congress of the 

Republic of Guatemala :ا على الرابط  http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/ت )متاح أيضااااااااا 
UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2015/pdf

2015.pdf-s/decretos/D02ت) 
ا على الرابط: مدونة السااالوو الدولية عن توزيع املليدات واساااتعماهلات 2002ت منظمة األغذية والزراعة ت رومات )متاح أيضااا 

http://www.fao.org/3/y4544a/y4544a00.htmت) 
ت اتطوط التوجي ّية الطوعّية لدعم اذعماة املطرل للنق   يذاذ ساف   سااااياال اذمن 2005ت منظمة األغذية والزراعة

 (تy7937a.pdf-http://www.fao.org/3/a)متاح أيض ا على الرابط: رومات الغذائي القطريت 
 ,FAO Administrative Manual. Chapter V, Property and Servicesت 2011ت منظمة األغذية والزراعة

Section 507 – Letters of Agreementت رومات 
 روماتت FAO Organization-Wide Strategy on Partnershipsأت 2012ت األغذية والزراعةمنظمة 

حليازع اذراضاي ومصاايد اذكاو  اتطوط التوجي ية الطوعية بشاأن احلوسمة املسا ولةملت 2012 منظمة األغذية والزراعة.
ا ت روماااااااااات )ماااااااااتااااااااااح والاااااااااغاااااااااا ت   ساااااااااااااااااااااايااااااااااال اذمااااااااان الاااااااااغاااااااااذائاااااااااي الاااااااااوطاااااااااين عااااااااالاااااااااى الاااااااااراباااااااااط: أيضاااااااااااااااااااااا 

http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdfت) 
ت رومات اساااااااارتاتيشية منظمة اذيذية والةراعة اتامااااااااة  لشااااااااراسات مع القطاع اتالت أ2013 منظمة األغذية والزراعة.

 (تi3444a.pdf-http://www.fao.org/3/aعلى الرابط: أيض ا )متاح 
 Guidelines for ensuring balanced representation of Civil Societyملت 2013 منظمة األغذية والزراعة.

in FAO meetings and processes ، متاح رومات( على الرابط:أيض اau892a.pdf-http://www.fao.org/3/a ت) 
 Guidelines for ensuring balanced representation of Civil Societyجت 2013 منظمة األغذية والزراعة.

in FAO meetings and processes ، ا )مااتااااااااح روماااااااات ماانااظااماااااااة اذياااااااذياااااااة والااةراعاااااااة  عاالااى الاارابااط:أيضاااااااااااااااااااا 

au892e.pdf-http://www.fao.org/3/aت) 
 Guidelines for ensuring balanced representation of Civil Societyجت 2013 منظمة األغذية والزراعة.

in FAO meetings and processes ، ا )مااتااااااااح روماااااااات ماانااظااماااااااة اذياااااااذياااااااة والااةراعاااااااة  الاارابااط:عاالااى أيضاااااااااااااااااااا 

au892e.pdf-http://www.fao.org/3/aت) 
 Director-General’s Bulletin No. 2014/14: Review of Partnerships أت2014 .منظمة األغذية والزراعة

with Non-State Actors and Composition of the Partnerships Committee and the Sub-Committee 

for the Review of Financial and other agreements ترومات 

http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2015/pdfs/decretos/D02-2015.pdf
http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2015/pdfs/decretos/D02-2015.pdf
http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20leyes/2015/pdfs/decretos/D02-2015.pdf
http://www.fao.org/3/y4544a/y4544a00.htm
http://www.fao.org/3/a-y7937a.pdf
http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3444a.pdf
http://www.fao.org/3/a-au892a.pdf
http://www.fao.org/3/a-au892e.pdf
http://www.fao.org/3/a-au892e.pdf
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 Director-General’s Bulletin No. 2014/13: Procedures for the. مل2014. منظمة األغذية والزراعة

preparation, clearance and signature of Agreements ترومات 
اتطوط التوجي ية الطوعية لضاامان اسااتدامة مصااايد اذكاو مااغاع النطاال   سااياال . أ2015. منظمة األغذية والزراعة

 (ت i4356ar.pdf-http://www.fao.org/3/a على الرابط: أيض امتاح ت رومات )اذمن الغذائي والقضاذ على الفقر
 FAO Administrative Manual. Chapter VII, Operational. مل2015. متتنتتظتتمتتتتتتة األغتتتتتتذيتتتتتتة والتتزراعتتتتتتة

Modalities, Section 701 – Operational Partners Implementation Modality ت رومات 
ا متاح رومات )النصااااول اذساااااسااااية ملنظمة اذيذية والةراعة لملمم املتندعت . أ2017. منظمة األغذية والزراعة على أيضاااا 

 (ت mp046a.pdf-http://www.fao.org/3/a الرابط:
ت رومااات Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management. مل2017. منظمتتة األغتتذيتتة والزراعتتة

 (تbl813e.pdf-http://www.fao.org/3/a على الرابط:أيض ا متاح )
 Climate-smart Agriculture Guidelines for the United Republic. ج2017. منظمة األغذية والزراعة

of Tanzania: A country–driven response to climate change, food and nutrition insecurity ت رومات
 (تi7157e.pdf-http://www.fao.org/3/a على الرابط:أيض ا متاح )

 Publishing at FAO. Strategy and guidance, Office for Corporate. ل2017. منظمة األغذية والزراعة

Communication – Publications Branch (OCCP) ا ماااااااااتااااااااااح )ت روماااااااااات  عااااااااالاااااااااى الاااااااااراباااااااااط:أيضاااااااااااااااااااااا 
i7429e.pdf-http://www.fao.org/3/a ت) 

متاح )ت رومامدونة السلوو الدولية بشأن استخدام اذكدع وإلارهتا على  و مستدامت . أ2019. منظمة األغذية والزراعة
 (ت http://www.fao.org/3/ca5253ar/ca5253ar.pdf على الرابط:أيض ا 

 لار السالمت ت Gender Stocktaking report for FAO Tanzania. مل2019. منظمة األغذية والزراعة
 Cluster evaluation of FAO’s contribution to the Pastoralist. 2020. منظمة األغذية والزراعة

Knowledge Hub ( الرابط:على أيض ا متاح رومات/http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA8460ENت) 
وثيقة نتائج امل مر الدويل الثاين املعين  التغذيةت إعالن روما عنت 2014ومنظمة الةحة العاملية.  منظمة األغذية والزراعة

ا متااااح ت )2014نو مرب/تشاااااااااااااارين الثااااين  21-19 لتغاااذياااة، روماااا،  http://www.fao.org/3/a- على الرابط:أيضاااااااااااااااا 

ml542a.pdf ت) 
املوا قة احلرّع واملسلقة واملستناع: حّق الشعومل اذمليّة وممارسة ت ActionAid .2016ومنظمة  منظمة األغذية والزراعة
 (تi6190a.pdf-http://www.fao.org/3/a على الرابط:أيض ا متاح ) رومات جيّدع للمشتمعات االليّةت

(ت رومات 2024-2019الساانغاة: بر مج الفرل االساارتاتيشية القطرية )ت ج وريّة 2019الصااندوال الدويل للتنمية الةراعيةت 
ا متااح الصاااااااااااااانادوال الادويل للتنمياة الةراعياةت )  https://webapps.ifad.org/members/eb/126/ على الرابط:أيضاااااااااااااا 

18.pdf-R-126-2019-arabic/EBdocs/ت) 

http://www.fao.org/3/a-i4356ar.pdf
http://www.fao.org/3/a-mp046a.pdf
http://www.fao.org/3/a-bl813e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7157e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7429e.pdf
http://www.fao.org/3/ca5253ar/ca5253ar.pdf
http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA8460EN/
http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6190a.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/126/docs/arabic/EB-2019-126-R-18.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/126/docs/arabic/EB-2019-126-R-18.pdf
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IPC. 2016. People’s Manual on the Guidelines on Governance of Land, Fisheries and Forests: 
A guide for promotion, implementation, monitoring and evaluation. Rome: Land and Territory 

Working Group of the International Planning Committee for Food Sovereignty( ا متاح ت على أيضاا 
 (تsynergies.eu/docs/peoplesmanual.pdf-https://www.forum الرابط:

ت ساااان  رانسااايساااكو(ت 7)2ت ميثاال اذمم املتندع والنظام اذسااااساااي الكمة العدة الدولّيةت املالع 1945 األمم املتحدة.
 (تnations/index.html-united-https://www.un.org/ar/charter على الرابط:أيض ا متاح )

ت روماااااااات  اإللاااااكااااارتوناااااياااااااةالااااانساااااااااااااااااااخاااااااة  ت Zero Hunger Challenge لون  ريااااا (تمااااان )األمتتتتم املتتتتتتتتتحتتتتتتدة. 
hunger-zero-https://www.un.org/zerohunger/content/pathwaysت 

 Agenda 21: The United Nations Programmeت 1992إلارع الشا ون االقتصااليّة واالجتماعّية  ذمم املتندعت 

of Action from Rio. Rio de Janeiro, Brazil: United Nations Department of Economic and Social 

Affairs( على الرابط:أيض ا متاح ت /https://www.un.org/esa/dsd/agenda21ت) 
ت Country programme document for Senegal (2019‒2023)ت 2019بر مج اذمم املتنااااااادع اإل اااااااائيت 

DP/DCP/SEN/3( ا ماااااااتااااااااح ت ناااااااياااااااوياااااااورو: بااااااار ماااااااج اذمااااااام املاااااااتااااااانااااااادع اإل اااااااائاااااااي  عااااااالاااااااى الاااااااراباااااااط:أيضاااااااااااااااااااا 
header-collapse-files-https://digitallibrary.un.org/record/1636226?ln=en#recordت) 

ت الرتتيلات واملمارساااااااااااااات املتعّلقة بتعام  املنظمات يا احلكومّية مع  يع أنشاااااااااااااطة 1998اذمم املتندع اجلمعّية العاّمةت 
ا متاح ت )A/53/170.منظومة اذمم املتندعت تقرير اذمني العام،   https://digitallibrary.un.org على الرابط:أيضاااااااااااااا 

record/259709/ت) 
ت رومااات بر مج اذيااذيااة Food Security Cluster 2020‒22 Strategic Planت 2020بر مج اذيااذيااة العااامليت 

 (ت plan-strategic-cluster-security-https://fscluster.org/news/food على الرابط:أيض ا متاح )العامليت 

https://www.forum-synergies.eu/docs/peoplesmanual.pdf
https://www.un.org/ar/charter-united-nations/index.html
https://www.un.org/zerohunger/content/pathways-zero-hunger
https://www.un.org/esa/dsd/agenda21/
https://digitallibrary.un.org/record/1636226?ln=en#record-files-collapse-header
https://digitallibrary.un.org/record/259709
https://digitallibrary.un.org/record/259709
https://fscluster.org/news/food-security-cluster-strategic-plan
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 متك مقابلتهماألشخاص الذين  :1 املرفق
 الرقم االسم الوظيفة املنظمة

   االقتصالية والتنمية املروية الةراعة مشروع
 السنغاة( – بولور( الريفية اذقاليم

 Abdou Aziz Sow  1 السّيد منسق املشروع

 Abdou Badiane  2 السّيد التغذية   مستشار والةراعة اذيذية منظمة

 Abdoul Karim Dosso  3 السّيد الرب مج مدير منظمة الطاقة من أج  التأثا

 واذمن الةراعة لرب مج الوطين املنسق والةراعة اذيذية منظمة
 Abdoulaye Niokane  4 السّيد العاملي الغذائي

طار التوجي ية املعنية إب اللشنة رئيس  لسنغاة وامليةانية املالية وزارع
 للفرتع   املنظمة الربمة القطرية 

2019-2023 
 Adboulaye Didi Diouf  5 السّيد

 Adilet Jumabekov  6 السّيد مةارع  تشوي مقاطعة سيمني، مدينة

 Ahujia Vinod  7 السّيد  والةراعة اذيذية منظمة ممث  منغوليا – والةراعة اذيذية منظمة

   ورية   واذراضي الغا ت مستخدمي  عية
 القريية

 Aitkul Burkhanov  8 السّيد مدير

 Alberto Broch  9 السّيد COPROFAMملنظمة  العام اذمني الةراعيني للعماة الوطين االحتال

 Alberto Chinchilla  10 السّيد املنظمة ممث  ACICAFOCمنظمة 

 ماة   التقنيني اترباذ سلاع والةراعة اذيذية منظمة
اتطوط التوجي ية الطوعية و  اذراضي

 بشأن احلوسمة املس ولة حليازع اذراضي
 منسقة؛ ومصايد اذكاو والغا ت

  ين  ريق

 Alejandra Vega Rodriguez  11عالسّيد

احتال عماة الةراعة   رئيسة منظمة  الوطين للمةارعات الريفيات االحتال
 Alessandra Lunas  12 عالسّيد (FETAGROروندونيا )

 والتقييم الرمد ماة   أوصائي سولومليا – والةراعة اذيذية منظمة
 Alfredo Bruges  13 السّيد السنوية التقارير إعدال عن مس وة

 اإلنتاج ماة   للمدربني الوطنية الشلكة
 ا  ات وإلارع املتكام 

 Aliou Gueye  14 السّيد امليدانية املةارعني مدرسة منسق

 الرمد ماة   مشاريع مس وة والةراعة اذيذية منظمة
 منطقة م ريج   1000والتقييم: 
 الساح 

 Alioune Watt  15 السّيد

 Aliya Ibraimova  16 عالسّيد عمدير  CAMP Alatooمنظمة 

 الشعومل بشأن ةوطني عر مستشا والةراعة اذيذية منظمة
 AlmeidaInsfran, Benicia  17 عالسّيد اذملية

 Amacodou Diouf  18 السّيد سابق رئيس التنمية لدعم احلكومية يا املنظمات ملس

 املست لكني وش ون للمواطنة أ ريقيا عموم مع د
  والتنمية

 Amadou Kanoute  19 السّيد مدير

   متخصصة وطنية ولاع مستشارع والةراعة اذيذية منظمة
 الشاملة اإلنتاجية االسرتاتيشيات

 الريفية واملشاريع
 Ana Louteiro  20 عالسّيد
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واورع منظمة اذيذية والةراعة    أبر ، جامعة
 الربتغاة

 Ana Pinto de Moura  21 عالسّيد جامعية أستاذع

 Andrea Dell'Angelo  22 عالسّيد رئيسة إسيا   الدويل التضامن رابطة 

 Andrea Florence  23 عالسّيد اإلنسان حقوال ماة    شطة الدولية العفو عضو سابقة   منظمة

 التنمية أمني الريفيني؛ العماة واثئق بر مج
 الريفية؛ التنمية منطقة   اإلقليمية
 الريفية با ملوسو جامعة اإلقليمية، التنمية اتفاقية

 االحتالية

 MDAعضو سابقة   منظمة 
Women 

 Andrea Lorena Butto Zarzar  24 عالسّيد

 Andro Khetereli  25 السّيد مدير الةراعية   جورجيا احلرسة

 Angeline Munzara  26 عالسّيد املستشارين سلاع العاملية الرؤية منظمة

 اللشنة/ الةراعة لوزارع التابع التخطيط مكتب
 الغذائية النفاايت ملكا نة الوطنية

 Antonio Cerca Miguel  27 السّيد اتصاة موّ ف

  الربتغاة  Alto Tâmega عية تنمية منطقة 
(ADRAT) 

 António Montalvão Machado  28 السّيد عام أمني

 29 أنور حدال السّيد رئيس (JODA) للتمور اذرلن  عية

 و الغا ت و الةراعة لتنمية الوطين الصندوال
 املراعي

 Arfang Ndour  30 السّيد والتقييم الرمد ولا

 Aristides Santos  31 السّيد رئيس التنمية لدعم احلكومية يا املنظمات ملس

 Asel Kuttubaeva  32 عالسّيد مديرع امتمعية التنمية حتالف

 أولوية بشأن الدولية والعم  املعلومات شلكة
 الغذاذ

 Ashok Bahadur Singh  33 السّيد تنفيذي مدير

 Asli Ocal  34 عالسّيد املنظمة ممثلة La Via Campesinaمنظمة 

 بال الليطريني واذطلاذ الةراعيني امل ندسني رابطة
 حدول

 Atoumane Kane  35 السّيد الرعي   ولا

 Aura Marina Cumes  36 عالسّيد برامج مساعدع والةراعة اذيذية منظمة

 Babacar Samb  37 السّيد قطري ممث  Carrefour Internationalشرسة 

الشلكة الوطنية للمدربني   ماة اإلنتاج املتكام  
 وإلارع ا  ات

 Barka Dieng  38 السّيد رئيس

 بر مج والتقييم، الرمد مس وة والةراعة اذيذية منظمة
 Bassirou Diagne  39 السّيد العاملي الغذائي واذمن الةراعة

 BB Thapa  40 السّيد تنفيذي مدير نيلاة   احلكومية يا املنظمات احتال

 Beqa Dzadzamia  41 السّيد وطين مشاريع منسق والةراعة اذيذية منظمة

 االلية امتمعات   الغا ت مستخدمي احتال
 نيلاة

 Bharati Pathak  42 عالسّيد ةرئيس

 Binod Saha  43 السّيد ممث  املنظمة املساعد )لش ون الربامج( والةراعة اذيذية منظمة

 44 بشرل حلواين عالسّيد الةراعية املشاريع   خمتصة CONCERNمنظمة 

 Caio Galvão de França  45 السّيد أقدم سكرتا الفالحة وزارع

 Carolina Santos Nino  46 عالسّيد املدين امتمع منظمات مشاريع منسقة والةراعة اذيذية منظمة

 Caroline Von Gayl  47 عالسّيد برامج مس ولة منظمة اذيذية والةراعة

 Cesar Galvan  48 السّيد وطين زراعي م ندو منظمة اذيذية والةراعة

 49 شالي م ىن السّيد مدير الةراعة وزارع الطليعية، واملوارل الريفية التنمية إلارع
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 Chanthalath Pongmala  50 السّيد ممث  املنظمة املساعد )لش ون الربامج( منظمة اذيذية والةراعة

 الدميقراطية الو   ورية -منظمة اذيذية والةراعة
 الشعلية

، مرسة طوارئ عمليات ةوطني عمستشار 
 Chanthavisouk, Chintana  51 عالسّيد اذمراض احليوانية العابرع للندول

 Cheikh Christophe Gueye  52 السّيد املنظمة ملمث  أسلق مساعد منظمة اذيذية والةراعة

 Cheikh Omar Ba  53 السّيد تنفيذي مدير الريفية التطلعية امللالرع

مشروع تعةية  الةراعة، علم   ولا منظمة اذيذية والةراعة
 Cheikh Sadibou Pene  54 السّيد القدرع على الصمول إزاذ تغا املناق

 يامليا  ر والي   املوز منتشي  عية
(APROVAG) 

 Cheikh Samb  55 السّيد تنفيذي أمني

 Cheikh Thioune  56 السّيد والتقييم الرمد ولا منظمة اذيذية والةراعة

 Christelle Nickie Assogba  57 عالسّيد مشاريع منسقة )السنغاة( Mer et Mondeمنظمة 

 Clemen Gamboa  58 السّيد الربامج لش ون معاون منظمة اذيذية والةراعة

 Colonel Baba BA  59السّيد تقين مستشار املستدامة والتنمية الليوة وزارع

 الصغاع اللستنة مشروع منسقة منظمة اذيذية والةراعة
 Coumbaly Diaw  60 عالسّيد لاسار ميالن اإلقليمي،

ا لية مع د العلوم التطليقية    يسو  لربتغاة، 
 اذسالميية متمع الللدان الناطقة  للغة الربتغالية

 ملس   وعضو أستاذع جامعية
 Cristina Amaro da Costa  61 عالسّيد والتغذوي الغذائي اذمن

 Danielle Laferte  62 عالسّيد الربامج مو  عن الرئيسية املس ولة Carrefour Internationalشرسة 

 Darren Williamson  63 السّيد العمليات مدير أسرتاليا - RedRمنظمة

 Darya Alekseyeva  64 عالسّيد مس ولة منظمة اذيذية والةراعة

 ،Magungaya Mindanao, Incorporated منظمة
 الفللني

 Datusikie Ampilan  65 السّيد تنفيذي مدير

 نشر وطنية: لعم مشاريع منسق والةراعةمنظمة اذيذية 
 Demba Sow  66 السّيد وتنفيذها التطوعية التوجي ية امللالئ

 Denise Musni  67 عالسّيد مشاريع مس ولة حتالف املنظمات يا احلكومية ا سيوية

، مشاريع ةقمنسّ  سولومليا – والةراعة اذيذية منظمة
GCP/GLO/347/MUL عالسّيد Derly Aldana Quiceno 68 

 Diego Recalde  69 السّيد  مساعد ممث  املنظمة )الرب مج( منظمة اذيذية والةراعة

 بلدان بني   ما التعاون عن مس ولة منظمة اذيذية والةراعة
 Dina Lopez  70 عالسّيد اجلنومل

 Dinara Rakhmanova  71 عالسّيد مساعدع والةراعة اذيذية منظمة ةلممث القريية   ورية – والةراعة اذيذية منظمة

 Dragan Angelowsky  72 السّيد (الرب مج  ريق رئيس)،  تقين مستشار منظمة اذيذية والةراعة

 Dulclair Sternadt  73 عالسّيد الشراسات عن مس ولة منظمة اذيذية والةراعة

 املنظمة مثي  تنسيق مرسة تنسيق مرسة La Via Campesinaمنظمة 
 سولومليا  

 (FENSIUGRO)عضو   منظمة 
 Eberto Díaz  74 السّيد

 Edoardo Calza Bini  75 السّيد الشراسات   مستشار منظمة اذيذية والةراعة

 Ek Raj Chhatkuli  76 السّيد تنفيذي مدير (FOCUS) امتمع مستول ر ع نظام منتدل

 Elhadj Faye  77 السّيد الربامج مدير ENDA PRONATمنظمة 

 Elhadj Thierno Cisse  78 السّيد تنفيذي أمني الريفي للتشاور الوطين املس

 Elmer Barrios  79 السّيد قانوين وممث  تنفيذي مدير اإلقليمية ADIJEمنظمة
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 Estrella Penunia  80 عالسّيد عامة أمينة ا سيويني املةارعني رابطة

 Fabiana Villa Alves 81 عالسّيد املنظمة ممثلة (Embrapa) الربازيلية الةراعية اللنوث شرسة

 الذسي التكّيف مشروع منسق والةراعة اذيذية منظمة
 املناطق   احلرجية الطليعية للمنا ر
 اجلللية

 82  الي أكر السّيد

، االجتماعية احلماية ماة   مستشارع والةراعة اذيذية منظمة
 Fatou Mbaye  83 عالسّيد اجلنسانية الش ون تنسيق مرسة

  رايواي   اذمليني السكان من املرأع بيان
(MIPY) 

 Faustina Alvarenga  84 عالسّيد املنظمة ممثلة

 Fernando Rodrigues  85 السّيد واسب (BNDES) الربازيلي الوطين التنمية بنك

 Foday Swaray  86 السّيد قطري مدير سااليون - ActionAidمنظمة 

 Francesca Guarascio  87 عالسّيد مس ولة منظمة اذيذية والةراعة

رئيس مكتب منظمة اذيذية والةراعة  منظمة اذيذية والةراعة
 Francisco Sarmento  88 السّيد   الربتغاة

 الرب مج ومستشار لللنان قطري مدير Mercy Corpsشرسة 
 89  جورج أنطون السّيد اإلقليمي

 Geraldine Cordinet  90 عالسّيد السنغاة  ر حوض مشروع مستشارع منظمة اذيذية والةراعة

 Givanilson Silva  91 السّيد رائسي مستشار الةراعيني للعماة الوطين االحتال

 أولوية بشأن الدولية والعم  املعلومات شلكة
 الغذاذ

 Gokarna Rupakheti  92 السّيد أمني عام

للةراعة  Kaydaraم سس مةرعة  حدائق أ ريقيا
 Gora Ndiaye  93 السّيد اإليكولوجية

 منسق منظمة اذيذية والةراعة
 Gregorio Velasco Gil  94 السّيد مرسة معارف الرعويني 

 اذسرية الةراعة وحدع رئيس منظمة اذيذية والةراعة
 امتمع منظمات مع والشراسات

  املدين
 اذمم   والتعاون الشراسة قسم

 املتندع

 Guilherme Brady  95 السّيد

 Gulnaz Kaseeva  96 عالسّيد مكتب رئيس Agrolead العامة اجلمعية

 Hamdiatou Diallo  97 السّيد  ين مدير  (FNPC) القطن ملنتشي الوطين االحتال

 98 يةع عليد السّيد مشروع مدير CONCERNمنظمة 

 Hans Lind  99 السّيد اإللارع ملس عضو WeEffectمنظمة 

 Hari Bahadur K.C 100 السّيد مساعد أمني احليوانية الثروع وتنمية الةراعة وزارع

 Hauser Sharon  101 السّيد واملنامرع واجلولع تطوير الربامج مدير  ييت  م - الطفولة إنقاذ منظمة

 102 حياع نصار عالسّيد والةراعة اذيذية منظمة ممثلة منظمة اذيذية والةراعة

 Ibrahima Faye  103 السّيد الربامج   ش ون معاون منظمة اذيذية والةراعة

 Ibrahima Gano  104 السّيد  برامج منسق SOCODEVIمنظمة 

 Ibrahima Yade  105 السّيد رئيس التنمية لدعم احلكومية يا املنظمات ملس

 حوة احلوار   املتخصصني سلا اذيذية والةراعةمنظمة 
 Ignacio Martin Eresta  106 السّيد االسرتاتيشية السياسات
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 اإلنتاج ماة   للمدربني الوطنية الشلكة
 ا  ات وإلارع املتكام 

 Imam Diallo  107 السّيد امليدانية املةارعني مدرسة ميسر

 Imanbekova Ainura  108 عالسّيد رئيسة قاييةستان جلم ورية التعاوين االحتال

 Inoguchi, Akiko  109 عالسّيد الغا ت ةمس ول منظمة اذيذية والةراعة

 ملنظمة التابعة والةراعة لمليذية الوراثية املوارل هيوة
 والةراعة اذيذية

 Irene Maria Hoffmann  110 عالسّيد أمينة عامة

 Isabelle Demers  111 عالسّيد ميدانية مديرع )السنغاة( Mer et Mondeمنظمة 

 Isseur Dieye Dia  112 عالسّيد اجلنسانية  ملسائ  معنية مديرع الريفي للتشاور الوطين املس

 Janet Martires  113 عالسّيد مشاريع مس ولة Yakap Kalikasanمنظمة 

 Janybek Beishenaliev  114 عالسّيد ةمةارع تشوي مقاطعة سيمني، مدينة

 Jasmine Magtibay  115 عالسّيد برامج مساعدع منظمة اذيذية والةراعة

 إلارع ملس عضو الشعيب والتعليم اللنوث مرسة
 Javier Lautaro Medina  116 السّيد إقليميا  شا تتلع اليت التنمية برامج

 ملنظمة الوسطى وإسيا ذورو  اإلقليمي املكتب
 جورجيا - والةراعة اذيذية

 Javier SanzAlvarez  117 السّيد برامج مس وة

 Jean Michel Waly Sene  118 السّيد الربامج مدير ENDA PRONATمنظمة 

 Jeanes, KevinWayne  119 السّيد التقنيني املستشارين سلا منظمة اذيذية والةراعة

 Jean-Luc POIRIER  120 السّيد االسرتاتيشّية اإللارع   مستشار احتال املنتشني الةراعيني للتنمية الدولية

 Jeffrey Campbell  121 السّيد مدير منظمة اذيذية والةراعة

 Jerome Faucet  122 السّيد قطري ممث  اذير اذملاين الصليب

 Joana Dias  123 عالسّيد منسقة Actuar / CONSANمنظمة 

 / اجلا ة اذراضي ملسائ  عاملي منسق الطليعية واملوارل الطليعة لصون الدويل االحتال
 Jonathan Davies  124 السّيد الةراعة مستشاري سلا

 Jorge Meza  125 السّيد والةراعة اذيذية منظمة ممث  منظمة اذيذية والةراعة

 José Luís Coelho Silva  126 السّيد لبلوماسي الربتغالية اتارجية وزارع

 Jose Luiz Fernandez  127 السّيد  لفللني للمنظمة سابق ممث  منظمة اذيذية والةراعة

 اذملية للشعومل الوطنية امل سسة
 ساو ( / جامعةFUNAIم سسة اهلنول الوطنية )

 االحتالية ري لي  جواو

 جامعي أستاذ
 (UFSJ) ري لي  جواو ساو جامعة 
 االحتالية

 José Renato de Castro Cesar  128 السّيد

 االئتالف – اذراضي وحقوال اإلسكان شلكة
 للموائ  الدويل

 لسيالع الدولية التخطيط جلنة ميسر،
 اذلد الشرال منطقة - اذيذية
 أ ريقيا ومشاة
 وحقوال اإلسكان شلكة منسق

 للموائ  الدويل االئتالف – اذراضي

 Joseph Schechla  129 السّيد

 منظمة بني املشرتو بر مج عمستشار  والةراعةمنظمة اذيذية 
 اذورو  واالحتال والةراعة اذيذية
 واحلوسمة الغا ت قانون إلنفاذ

 اهلالئ وااليط  سيا والتشارع

 Josil Murray  130 عالسّيد

 Juan Fidel Rodriguez  131 السّيد وطنية برامج مساعد منظمة اذيذية والةراعة

 Juliana Millán  132 عالسّيد رئيسة (RENAF) العائلية الوطنية الةراعة شلكة

 Kader AKA  133 السّيد الرعي قسم رئيس احليواين واإلنتاج احليوانية الثروع وزارع
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 Kader Fanta Ngom  134 السّيد مستشار ووامي   ماة اذراضي ASAM مشروع

 Kajsa Johansson  135 عالسّيد اسرتاتيشية مستشارع WeEffectمنظمة 

 Kaori Abe  136 عالسّيد الشراسات عن مس ولة منظمة اذيذية والةراعة

 Kapinga, Natalie  137 عالسّيد والتقييم الرمد ماة   وطنية أوصائية منظمة اذيذية والةراعة

 Katerina Poberezhna  138 عالسّيد مشاريع منسقة منظمة اذيذية والةراعة

 Katya Mascarenhas Neves Sancha  139 عالسّيد تنفيذية مساعدع اذيذية والةراعةمنظمة 

مس وة أقدم   ماة السياسات  منظمة اذيذية والةراعة
 Kayan Jaff  140 السّيد العامة

 Kazuyuki Fujiwara  141 السّيد الشراسات عن ةمس و  منظمة اذيذية والةراعة

 الغذائي اذمن اا وطنية بر مج مس ولة منظمة اذيذية والةراعة
 Kimambo, Stella  142 عالسّيد والتغذية

 اذسرية الةراعة ماة   مستشارع منظمة اذيذية والةراعة
 Korzenszky, Anna  143 عالسّيد والشراسات

 اذيذية منظمة مشروع الفريق، رئيس منظمة اذيذية والةراعة
 Krishna Pant  144 السّيد الوسطى وإسيا  لقوقاز والةراعة

تشوي  مقاطعة  ايي،   الريفية املرأع منظمة
 )  ورية قاييةستان(

 Kyial Tilebaeva  145 عالسّيد مشر ة

 Kyialbek Temishev  146 السّيد برامج أوصائي العاملي اذيذية بر مج

 Laur Brun  147 عالسّيد والتقييم الرمد ماة   مستشارع ENDA PRONATمنظمة 

 Laura Lorenzo  148 عالسّيد  مديرع العاملي الريفي املنتدل

 Laura Simeoni  149 عالسّيد مس ولة منظمة اذيذية والةراعة

 - اذسرية  لةراعة املعين املتخصص االجتماع
 املشرتسة اجلنوبية السوال

 Lautaro Viscay  150  السّيد أمني عام

 Lazarova, Ekaterina  151 عالسّيد اللشرية املوارل عن مس ولة والةراعةمنظمة اذيذية 

  مقاطعة بنه لته  الغا ت منتشات  عية
 ( م  ييت)

 Le Huy Tran  152 السّيد املنظمة ممث 

 Leonardo O. Delgado Méndez  153 السّيد مدير عام وممث  قانوين اإلقليمية FEDECOVERAمنظمة 

 Leopold Sarr  154 السّيد ولا الةراعية للتنمية الدويل الصندوال

 Lilian Rahal  155 عالسّيد ولاع وزارع املواطنة / االجتماعية التنمية وزارع

 Lina Franco  156 عالسّيد املنظمة ممثلة اذملية للشعومل  رايواي مع د

 Lina Gonçalves  157 عالسّيد Morabiرئيسة م سسة  للتموي  الصغا  Morabiم سسة 

 Linda Gagnon  158 عالسّيد برامج مديرع والتعاوين النقا  التضامن

 Lira Kasymbekova  159 عالسّيد وحدع رئيسة اذيذية وحتسني ومناعة الةراعة وزارع

 الوطنية اتطة   الثقا ات بني املشرتو الن ج
 الفقر من للند

 Lorenza Benítez  160 عالسّيد املنظمة ممثلة

 Luca Di Paoli  161 السّيد سوملليا - مدير اإل ائي للتعاون اإليطالية الوسالة

 Luiz Facco  162 السّيد مساعد الةراعيني للعماة الوطين االحتال

 Luka Vukadinovic  163 السّيد اتصاة مس وة منظمة اذيذية والةراعة

 Madiodio Niasse  164 السّيد سابق مدير لملراضي الدويل االئتالف
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إبطار التوجي ية املعنية  اللشنة رئيسة  وامليةانية املالية وزارع
 الربمة القطرية   املنظمة للفرتع

2013-2017 
 Maguette Ndiaye  165 عالسّيد

 Mai Bac My  166 السّيد الدويل التعاون مدير  ئب  ييت  م مةارعي احتال

 القطري للممث  مساعد والةراعةمنظمة اذيذية 
 Makhfousse Sarr  167 السّيد القطرية الربامج عن مس وة

 Malick Ba  168 السّيد تنفيذي مدير  Symbioseاملنظمة يا احلكومية

 Malick Ndiaye  169 السّيد مشاريع منسق منظمة اذيذية والةراعة

 Mamadou Cissokho  170 السّيد شر  رئيس شلكة منظمات املةارعني واملنتشني   يرمل أ ريقيا

 Mamadou Sonko  171 السّيد املرونة/اإلنسانية الش ون   ولا منظمة اذيذية والةراعة

 السياسات   ولا منظمة اذيذية والةراعة
 Mame Ndiobo Diene  172 السّيد املناق مرونة مشروع منسق/وامل سسات

 والةراعة اذيذية منظمة ممث  مساعد منظمة اذيذية والةراعة
 Mamuka Meskhi  173 السّيد جورجيا -

 Manuel Claros Oviedo  174 السّيد الشراسات ماة   مستشار منظمة اذيذية والةراعة

 Manuel Pinheiro  175 السّيد رئيس االدلع Vinho Verdeمنطقة 

   التدو  ملديرية سابق مديرع اإلقليم رديد وسالة
 Manuela Urrego  176 عالسّيد اذراضي

 Marcos Cavalcante  177 السّيد منسق   ماة إلماج املنتشات بنك التنمية الوطين الربازيلي

 اذسرية الةراعة املتخصصني، سلا والةراعة اذيذية منظمة
 Marcos Rodriguez Fazzone  178 السّيد الشاملة واذسواال

 María Luisa Duarte  179 عالسّيد املنظمة ممثلة )السكان اذمليني( Kuña Aty منظمة

أوصائية   ش ون اذمن الغذائي  منظمة اذيذية والةراعة
 Maria Pastores  180 عالسّيد والتغذية الوطنية 

 Mariam Jorjadze  181 عالسّيد مديرع ELKANA عية 

 Mariana Seremet  182 عالسّيد شنغ اي للتعاون الحة، رئيسة منظمة  Gradina Moldoveiمنظمة 

 Marianne Jane Naungayan  183 عالسّيد املشاريع عن مس ولة ا سيوية احلكومية يا املنظمات حتالف

 Marie-Annick Taillon  184 عالسّيد الربامج عن مس ولة SOCODEVIمنظمة 

 امل سسي اإلطار   وطنية أوصائية منظمة اذيذية والةراعة
 وسالمة الليطرية السالمة) والتنظيمي
 (اذيذية

 Marika Bokuchava  185 علسّيدا

 Marina Almeida  186 عالسّيد عامة أمينة ساريتاو

 Marina Molino Lova  187 عالسّيد قطرية ممثلة الدولية اتدمة   املتطوعني  عية

 ريف   اللشرية املوارل لتنمية ا سيوية الشراسة
 العامة اذمانة - إسيا

 Marlene D. Ramirez  188 عالسّيد عامة أمينة

 ريف   اللشرية املوارل لتنمية ا سيوية الشراسة
 العامة اذمانة - إسيا

 Marlene Ramirez  189 عالسّيد عامة أمينة

 اذمن للشنة اذملية والشعومل املدين امتمع إلية
 العاملي الغذائي

 Martin Woldop-Bosien  190 السّيد منسق

منسقة الشراسة العاملية من أج  القدرع  منظمة اذيذية والةراعة
 Martina B. Hernandez  191 عالسّيد على الصمول
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اذملية   جلنة اذمن  والشعومل املدين امتمع إلية
 الغذائي العاملي

 والشعومل املدين امتمع إلية ممثلة
 Maryam Rahmanian  192 عالسّيد العاملي الغذائي اذمن جلنة   اذملية

 Maurice Saade  193 السّيد والةراعة اذيذية منظمة ممث  منظمة اذيذية والةراعة

 للسيالع الدولية التخطيط للشنة العامة اذمانة
 الغذائية

 Mauro Conti  194 السّيد رئيس

 Maya Nehme  195 عالسّيد تنفيذية مديرع التششا إلعالع امللالرع الللنانية

 Maynor Estrada  196 عالسّيد مساعدع ممث  املنظمة )الرب مج( منظمة اذيذية والةراعة

 Mayra Vazquez Lopez  197 عالسّيد تنفيذية مساعدع منظمة اذيذية والةراعة

 Mborow, Beatha  198 عالسّيد اذراضي عن مس ولة منظمة اذيذية والةراعة

   الوسطى  سيا اإلقليمي الليوي املرسة وحدع
 بيشكيك

 Meder Seitkasymov  199 السّيد مكتب رئيس

 التغذية   املتخصصني سلاع منظمة اذيذية والةراعة
 Michela Espinosa Reyes  200 عالسّيد التغذية سوذ ومكا نة

 اإلنتاج ماة   للمدربني الوطنية الشلكة
 ا  ات وإلارع املتكام 

 Modou Fanta Mbow  201 عالسّيد والتعليم اإلعالم عن مس ولة

 Modou Mboup  202 عالسّيد تقنية مستشارع الريفية واملعدات الةراعة وزارع

 Mouhamadou Leye  203 السّيد قطري مدير الدويل والتعاون للدراسات سيليك مرسة

 بال الليطريني واذطلاذ الةراعيني امل ندسني رابطة
 حدول
 الغذائية للسيالع الدولية التخطيط جلنة

 وطين منسق
 Moussa Balde  204 السّيد

 Moussa Sabaly  205 السّيد رئيس القطن ملنتشي الوطين االحتال

 Moustapha Dia  206 السّيد تنسيق مرسة  Billital Maroobé شلكة

 Mukhabbat Mamadalieva  207 عالسّيد  الحة، رئيسة منظمة شنغ اي للتعاون   )نساذ وأرض( Zan va Zamin منظمة

 208 معتصم احلياري السّيد الطليعية املوارل إلارع بر مج مدير الصندوال اذرلين اهلامشي للتنمية اللشرية

 Nadjirou Sall  209 السّيد رئيس الريفي للتشاور الوطين املس

 Mukhabbat Mamadalieva  210 عالسّيد اذراضي تنسيق مرسة  لسنغاة احلقوقيات النساذ  عية

 الرمد/السياسات و الربامج مديرع السنغاة - ActionAidمنظمة 
 Nathaly Soumahoro  211 عالسّيد والتقييم

 وطين مشاريع منسق منظمة اذيذية والةراعة
 Ndeye Yacine Ndour Badiane  212 السّيد السنغاة  SAGAمموعة  

 NdeyeYandé Ndiaye  213 السّيد اذراضي بر مج عن مس وة  لسنغاة احلقوقيات النساذ  عية

 Ndiakhate Fall  214 السّيد لغرمل أ ريقيا منسق La Via Campesinaمنظمة 

 Nemo Andrade Amaral  215 السّيد مساعد الةراعيني للعماة الوطين االحتال

 Ngouye Camara  216 السّيد رئيس Yakaar Niani Wulliاحتال 

مساعد ممث  منظمة اذيذية والةراعة  منظمة اذيذية والةراعة
 Nguyen Song Ha  217 السّيد للربامج

 تغا ماة   وطين مشاريع مس وة منظمة اذيذية والةراعة
 وإعالع والتسري  السالح ونةع املناق

 اإللماج
 Nguyen, Thaianh  218 السّيد

 Nguyenphuong, Oanh  219 عالسّيد عمليات عولا  منظمة اذيذية والةراعة
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  جلنة اذمن  اذملية والشعومل املدين امتمع إلية
 الغذائي العاملي

 والشعومل املدين امتمع إلية ممثلة
 Nora McKeon  220 عالسّيد العاملي الغذائي اذمن جلنة   اذملية

ملشروع اإلجراذات الرامية  سابق منسق والةراعةمنظمة اذيذية 
 إىل تعةية القدرع على الصمول

(ProAct) 
 Omar Diouf  221 السّيد

 Oumar Barry  222 السّيد عمليات ولا منظمة اذيذية والةراعة

 Oumar Syll  223 السّيد APIمنسق مشروع   شرسة  منظمة اذيذية والةراعة

 Pablo Frere  224 السّيد تنفيذي أمني Redes Chakoمنظمة 

 Pablo Manzano Baena  225 السّيد رسة معارف الرعوينيمل سابق منسق منظمة اذيذية والةراعة

 Padam Upreti  226 السّيد املنظمة ممث  والريفية امتمعية التنمية  عية

 Padungtod, Pawin  227 السّيد أقدم  ين منسق منظمة اذيذية والةراعة

 Patrica Castillo  228 عالسّيد برامج مديرع العاملية ActionAidمنظمة 

الليوية  و االقتصالية االجتماعية التنمية ودمات
 )منظمة اللذور الدولية(

 Patricia R. Sfeir  229 عالسّيد برامج مديرع

 Petri, Monica  230 عالسّيد برامج مديرع والةراعة اذيذية منظمة

 Phan Luc  231 السّيد املنظمة ممث  يةفييت  مال الدواجن  عية

 Phouttasinh  232 السّيد تنسيق مرسة ا سيويني املةارعني رابطة /الوو مةارعي شلكة

 Rafael Umbrero  233 السّيد والتقييم الرمد أوصائي والةراعة اذيذية منظمة

 Rami Lakkis  234 السّيد رئيس والتدريب للدراسات الللنانية املنظمة

 Silangang Dapit sa Habagatangمنظمة
Sidlakang Mindanao الفللني ، 

 Rande Bayate  235 السّيد تنفيذي مدير

 Ricardo A. Salomão da Luz  236 السّيد السماو مصائد إلارع   مس وة اذوضر الرأو   والليوة الةراعة وزارع

 Rita Kawand  237 عالسّيد عامة منسقة للنان الليوية، للرتبية ترامل  عية

 للسيالع الدولية التخطيط جلنة أمانة MOCASE (La Via Campesina)منظمة 
 ومنطقة الالتينية ذمريكا الغذائية
 )مع لور سياسي( الكارييب اللنر

 Rodolfo Gonzalez Greco  238 السّيد

 Sally Berman  239 عالسّيد الشراسات عن مس ولة والةراعة اذيذية منظمة

 Salustiana Caballero  240 عالسّيد املنظمة ممثلة الثقا ات بني املشرتو للعم  SUNUمنظمة 

  املدين امتمع م سسات   ولاع والةراعة اذيذية منظمة
GCP/GLO/347/MUL  مشروع  

 سوملليا   والةراعة اذيذية منظمة
 Sandra Bermudez  241 عالسّيد

 Santiago Mazo  242 السّيد املدين امتمع مع مشاريع   مستشار والةراعة اذيذية منظمة

 والتغذوي الغذائي اذمن ملس
 ReAlimentar (Actuar)  

 Sara Rocha  243 عالسّيد تقنية مس ولة

 Serena Ferrari  244 عالسّيد الرعي ماة   أوصائية والةراعة اذيذية منظمة

واملاليني  التقنيني الشرساذ منسقة منصة اإل ائي املتندع اذمم بر مج
 Sérigne Mbacké Hane  245 عالسّيد )مموعة اتمسني(

 Sérigne Segnane  246 عالسّيد الليوية اإللارع   أوصائية الريفي للتشاور الوطين املس

 Shahzod Avazov  247 السّيد والتقييم الرمد عن مس وة والةراعة اذيذية منظمة

 Shrawan Adhikary  248 السّيد الربامج عن ةو مس   والةراعة اذيذية منظمة
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 والرمد التخطيط شعلة مشرتو؛ أمني والليوة الغا ت وزارع
 Sindhu Prasad Dhungana  249 السّيد والتنسيق

 Singvilay, Olayvanh  250 السّيد الةراعة ماة   وطين مستشار والةراعة اذيذية منظمة

مساعدع ممث  منظمة اذيذية والةراعة  والةراعة اذيذية منظمة
 Solange Matta Saade  251 عالسّيد للربامج

 Somsak Pipoppinyo  252 السّيد والةراعة اذيذية منظمة ممث  والةراعة اذيذية منظمة

 Sophie Grouwels  253 عالسّيد مس ولة والةراعة اذيذية منظمة

 Sundar Baniya  254 السّيد والتوثيق الرمد منسق اذرض حلقوال الوطين املنتدل

 Ta Huong Thu  255السّيد  م  ييت   القطري املكتب /املن  مدير الطفولة إنقاذ منظمة

 احلكومة مع العالقات عن مس وة والةراعة اذيذية منظمة
 256 طالة الفاية السّيد واالتصاة

 Tamar Toria  257 عالسّيد تنفيذية مديرع اجلورجيني املةارعني  عية

مساعدع ممث  منظمة اذيذية والةراعة  الفللني - والةراعة اذيذية منظمة
 Tamara Palisduran  258 عالسّيد للربامج

 منطقة الدولية للسيالع الغذائية اا التخطيط جلنة
 اهلالي وااليط إسيا

 Tammi Jonas  259 عالسّيد إقليمية منسقة

 Theresia Massoy  260 عالسّيد  الحي ةلمس و  تنةانيا - والةراعة اذيذية منظمة

 Tran Duc Manh  261 السّيد الكوارث خماطر من احلد تنسيق مرسة الطفولة إنقاذ منظمة

 Tran, TuanAnh  262السّيد والتقييم للرمد وطين منسق منظمة اذيذية والةراعة

 Triani Claudio  263السّيد إقليمي برامج مس وة الطفولة إنقاذ منظمة

مساعد ممث  منظمة اذيذية والةراعة  مولدو ا - والةراعة اذيذية منظمة
 Tudor Robu  264  السّيد للربامج

اذيذية والةراعة مساعد ممث  منظمة  تنةانيا - والةراعة اذيذية منظمة
 Tulahi, Charles  265 السّيد للربامج

 Tunga Bhadra Rai  266 السّيد وطين منسق اذملية الشعومل لقوميات نيلاة احتال

 Ursula Zacarias  267 عالسّيد اجلنسانية الش ون تنسيق مرسة برازي  - والةراعة اذيذية منظمة

 وش ون اجلنسانية الش ون   أوصائية منظمة اذيذية والةراعة
 Veronica P. Chicas Martinez  268 عالسّيد اذمليني السكان

 Victoria Medina  269 عالسّيد إقليمية ميسرع Margaridasشلكة 

 270 و اذ الرماضنة عالسّيد وطنية برامج منسقة منظمة اذيذية والةراعة

 Wilberto Carrascal  271 السّيد قانوين ممث  الرؤل أمنامل الشلامل م سسة

 Yacine Cisse  272السّيد اتصاالت مساعد منظمة اذيذية والةراعة

 Yoro Idrissa Thioye  273 السّيد الةراعية السياسات مستشار الريفي للتشاور الوطين املس

 Yovani Alvarado  274 السّيد مدير  الوطنية UTZ CHEمنظمة 

 Zakaria Sambakhé  275 السّيد قطري مدير السنغاة ActionAidمنظمة 

 Zulma Fonseca  276 عالسّيد التغذية مديرع اذسرع لرعاية الكولوميب املع د
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 حقاملال
 االوتصامات :1امللنق 
 لراسة توليف التقييم :2امللنق 
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