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CL165/4-  2020نوفمرب/تشرين الثاين  -1املذكرة اإلعالمية رقم 
 2025-2021 للفرتة اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة الخنراط القطاع اخلاص

 
 قائمة االلتزامات النشطة مع القطاع اخلاص

 
والعشرين بعد املائة للجنة الربانمج استجابة لطلب االجتماع املشرتك بني الدورة التاسعة  1تقدَّم املذكرة اإلعالمية رقم  -1

 والدورة الثالثة والثمانني بعد املائة للجنة املالية، الذي ينص على ما يلي:
ابلتزام اإلدارة بزايدة الشفافية، وشدد على ضرورة أن تكون مجيع واثئق الشراكة، مبا يف ذلك " 1رّحب االجتماع املشرتكو  -2

، وطلب Connect أو غريها من أشكال االتفاقات متاحة من خالل بوابة مذكرات التفاهم أو رسائل إعالن النوااي
 ".اإلدارة إاتحة قائمة مجيع الشراكات احلالية قبل انعقاد الدورة اخلامسة والستني بعد املائة للمجلس إىل

خالل أدوات مثل مذكرات ا من أدانه قائمة الشراكات احلالية مع القطاع اخلاص واليت متت بلورهتا رمسي   1وترد يف اجلدول  -3
قائمة االلتزامات األقل جدية مع كياانت القطاع اخلاص واليت ال ترقى  2ويتضمن اجلدول  التفاهم أو تبادل الرسائل.

يف وتشمل هذه االلتزامات احلاالت اليت مت فيها توقيع رسائل إعالن نوااي للتعبري عن رغبة  مستوى الشراكات الرمسية. إىل
 التعاون احملتملة من دون التعّهد ابلتزامات جّدية من جانب أي من املشاركني. استكشاف جماالت

، ترد يف االسرتاتيجية اآلن إشارة واضحة إىل أنه سيتم ضمان اإلفصاح التام CL165/4 Rev.1وكما هو موّضح يف الوثيقة  -4
 .2للتواصل CONNECTمن خالل بوابة عن اتفاقات الشراكة والواثئق املتصلة هبا وإاتحتها ملوظفي املنظمة وأعضائها 

، فإنه من املتوقع أن تكون وظيفة 2021سيستغرق اجلزء األكرب من عام  CONNECTويف حني أن التطوير الكامل لبوابة  -5
وستكون النصوص الكاملة التفاقات الشراكة  2021البوابة كمستودع على اإلنرتنت جاهزة حبلول الربع الثاين من عام 

 متاحة لألعضاء يف املنظمة.
ا للنشر على موقع منظمة األغذية والزراعة على اإلنرتنت، اشرتطت النصوص ويف حني تتضمن النماذج املنّقحة حديث ا شرط   -6

تايل، سيلزم التماس املوافقة ابل السابقة على احلصول على موافقة مسبقة من مجيع األطراف قبل اإلفصاح العلين عنها.
  واحلصول عليها قبل نشر النصوص السابقة.

  

                                                             
 .CL165/9)ل( من تقرير االجتماع املشرتك  9الفقرة   1
 .CL165/4 Rev.1من الوثيقة  35الفقرة   2
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  3قائمة اتفاقات الشراكة النشطة :1اجلدول 

 مذكرة تفاهم بشأن التعاون بني منظمة األغذية والزراعة ومؤسسة العنوان:
 Messe Düsseldorf GmbH 

 Messe Düsseldorf GmbH اسم الكيان:

 شركة كبرية اخلاص حبسب االسرتاتيجية:نوع كيان القطاع 

 أملانيا بلد منشأ الكيان:

اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية 
 والزراعة:

 2013مايو/أاير  9

 2021مايو/أاير  8 اتريخ انتهاء الصالحية:

 duesseldorf.com-www.messe الرابط اإللكرتوين:

 الصني، إقليم آسيا واحمليط اهلادئ، اتيلند التغطية اجلغرافية:

 12 ،2 ف التنمية املستدامة:االصلة أبهد

 من خالل تبادل الرسائل. 2017جتديدها يف عام  معّدلة من خالل:

املشاورات، وتنسيق اجلهود، والعمل املشرتك يف اجملاالت ذات االهتمام هتدف مذكرة التفاهم هذه إىل توفري إطار للتعاون من خالل  ملخص:
  املشرتك بغية حتقيق أهداف مبادرة توفري األغذية واالضطالع مبشاريع حمددة خاصة هبذه األخرية.

 

                                                             
 وترد االتفاقات ابلتسلسل الزمين حبسب اتريخ توقيعها من جانب منظمة األغذية والزراعة. اتفاقات الشراكة النشطة فقط. 1يتضمن اجلدول   3

التفاهم التابعة ملكتب الشؤون القانونية وقاعدة البياانت بشأن الشراكات التابعة لشعبة واملعلومات مستمدة من قاعدة البياانت بشأن مذكرات 
 الشراكات والتعاون مع األمم املتحدة.

http://www.messe-duesseldorf.com/
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 اتفاق تعاون بني منظمة األغذية والزراعة واندي املصّدرين واملستثمرين اإلسبانيني العنوان:
 Club de Exportadores e Inversores (Acuerdo de Cooperación entre la الكيان:اسم 

FAO y el Club de Exportadores e Inversores) 

 رابطات صناعية وجتارية واحتادات القطاع اخلاص نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 إسبانيا بلد منشأ الكيان:

 2013نوفمرب/تشرين الثاين  14 منظمة األغذية والزراعة:اتريخ التوقيع من جانب 

 2021نوفمرب/تشرين الثاين  13 اتريخ انتهاء الصالحية:

 www.clubexportadores.org الرابط اإللكرتوين:

 العامل التغطية اجلغرافية:

 2 ف التنمية املستدامة:اصلة أبهدال

 تبادل الرسائل بني منظمة األغذية والزراعة واندي املصّدرين واملستثمرين معّدل من خالل:
 Club de Exportadores e Inversores 

ا للتعاون الرامي إىل إنشاء قنوات اتصال من شأهنا أن تيّسر حتديد الفرص املتاحة للقيام بصورة مشرتكة يوّفر اتفاق التعاون هذا إطار   ملخص:
نامية بتعزيز تبادل املعارف وهتيئة القدرات لتطوير املبادرات واالسرتاتيجيات اهلادفة إىل حتسني مستوى عيش السكان الريفيني يف البلدان ال

  واملسامهة ابلتايل يف القضاء على اجلوع والفقر يف العامل.

 

نيابة عن املنتدى ، AGRIDEAمذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة ومركز  العنوان:
 العاملي للخدمات االستشارية الريفية

 AGRIDEA اسم الكيان:

 مؤسسة صغرية ومتوسطة احلجم نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 سويسرا بلد منشأ الكيان:

 2014فرباير/شباط  19 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 2022فرباير/شباط  17 اتريخ انتهاء الصالحية:

 www.agridea.ch الرابط اإللكرتوين:

 العامل التغطية اجلغرافية:

 14، 6، 2 ف التنمية املستدامة:اصلة أبهدال

للفرتة  رسالة جتديد لتمديد مّدة مذكرة التفاهم ألربع سنوات إضافية وإطار العمل اجلديد معّدلة من خالل:
 اإلضافية نفسها.

ا للتعاون الرامي إىل تقوية القدرات االستشارية الزراعية والريفية التعددية اليت يقودها الطلب، توّفر مذكرة التفاهم هذه إطار   ملخص:
  املستوايت الوطنية واإلقليمية والدولية. على

 

http://www.clubexportadores.org/
http://www.agridea.ch/
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 الدويل للدواجنمذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة واجمللس  العنوان:

 اجمللس الدويل للدواجن اسم الكيان:

 رابطات صناعية وجتارية واحتادات القطاع اخلاص نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 الوالايت املتحدة األمريكية بلد منشأ الكيان:

 2015أبريل/نيسان  17 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 2021أبريل/نيسان  17 انتهاء الصالحية:اتريخ 

 العامل التغطية اجلغرافية:

 15، 6، 2 ف التنمية املستدامة:اصلة أبهدال

 www.internationalpoultrycouncil.org  الرابط اإللكرتوين:

لتمديد مّدة مذكرة التفاهم بني منظمة األغذية والزراعة واجمللس الدويل تبادل الرسائل  معّدلة من خالل:
 للدواجن.

اجملاالت  ا للتعاون بني الطرفني من خالل املشاورات وتنسيق اجلهود واملساعدة املتبادلة والعمل املشرتك يفتوّفر مذكرة التفاهم هذه إطار   ملخص:
 الفنية أو السياساتية ذات االهتمام املشرتك لتنمية قطاع الدواجن على حنو مستدام.ذات االهتمام املشرتك واملتعّلقة ابملسائل 

 

مذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة واجلمعية اإلسبانية للتجار واملستوردين  العنوان:
 واملصنعني وموردي منتجات الصيد وتربية األحياء املائية

 Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y اسم الكيان:
Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR) 

 رابطات صناعية وجتارية واحتادات القطاع اخلاص نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 إسبانيا بلد منشأ الكيان:

 2015سبتمرب/أيلول  15 والزراعة:اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية 

 2023سبتمرب/أيلول  15 اتريخ انتهاء الصالحية:

 العامل التغطية اجلغرافية:

 14 ف التنمية املستدامة:اصلة أبهدال

  https://conxemar.com/en/association الرابط اإللكرتوين:

تبادل الرسائل بني منظمة األغذية والزراعة واجلمعية اإلسبانية للتجار واملستوردين  من خالل:معّدلة 
 واملصنعني وموردي منتجات الصيد وتربية األحياء املائية.

قطاع التجميد؛ هتدف مذكرة التفاهم هذه إىل: حتسني املعارف املتعّلقة مبنتجات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، ال سيما  ملخص:
سامهة وحتسني إمكانية وصول سكان البلدان النامية إىل املوارد، وتيسري صنع القرارات من جانب املشّغلني من البلدان النامية يف العامل، وامل

 نشر املعارف املتعّلقة ا؛ واملسامهة يفا مهم  حتقيق أهداف منظمة األغذية والزراعة يف البلدان النامية اليت تعد فيها مصايد األمساك مورد   يف
ليات مبوارد مصايد األمساك أو األسواق أو أي جانب آخر يكتسي أمهية ابلنسبة إىل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية من خالل تنظيم فعا

 .ىل ذلكوما إمثل املؤمترات والندوات وغريها؛ وتقوية العالقات مع املسؤولني عن مصايد األمساك يف البلدان النامية، 

http://www.internationalpoultrycouncil.org/
https://conxemar.com/en/association
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مذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة واللجنة األوروبية لرابطات منتجي اآلالت  العنوان:
 الزراعية

 European Agriculturalاللجنة األوروبية لرابطات منتجي اآلالت الزراعية؛  اسم الكيان:

Machinery Industry Association (CEMA)؛ Comité Européen des 

groupements de constructeurs du machinisme agricole (CEMA) 
 رابطات صناعية وجتارية واحتادات القطاع اخلاص نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 بلجيكا بلد منشأ الكيان:

 2015أكتوبر/تشرين األول  2 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 2021أكتوبر/تشرين األول  2 الصالحية: اتريخ انتهاء

 agri.org-www.cema الرابط اإللكرتوين:

 العامل التغطية اجلغرافية:

 2 ف التنمية املستدامة:اصلة أبهدال

بية لرابطات منتجي متديد مذكرة التفاهم بني منظمة األغذية والزراعة واللجنة األورو  معّدلة من خالل:
 اآلالت الزراعية.

يتمثل الغرض من مذكرة التفاهم هذه يف توفري إطار للجنة األوروبية لرابطات منتجي اآلالت الزراعية لكي تدعم عمل منظمة  ملخص:
ة من خالل األغذية والزراعة الرامي إىل حتسني رفاه األسر الزراعية وهتيئة ديناميكيات إجيابية وفرص لتحقيق النمو االقتصادي يف املناطق الريفي

 ننة املستدامة.  جهود املك

 

  .Google Incمذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة و العنوان:
 .Google Inc اسم الكيان:

 شركة كبرية نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 الوالايت املتحدة األمريكية بلد منشأ الكيان:

اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية 
 والزراعة:

 2015ديسمرب/كانون األول  1

 2022نوفمرب/تشرين الثاين  30 اتريخ انتهاء الصالحية:

 https://www.google.com الرابط اإللكرتوين:

 العامل التغطية اجلغرافية:

 15، 14، 12، 2 ف التنمية املستدامة:اصلة أبهدال

ذات املسؤولية  Googleمتديد مّدة مذكرة التفاهم بني منظمة األغذية والزراعة وشركة  معّدلة من خالل:
 2019احملدودة املوّقعة يف عام 

http://www.cema-agri.org/
https://www.google.com/
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يف جمال املنتجات  Googleا للتعاون بني الطرفني من أجل االستفادة من اخلربة الفنية اليت متلكها شركة توّفر مذكرة التفاهم هذه إطار   ملخص:
  املكانية والقدرات التدريبية للمساعدة على تطوير نظم املنظمة وخدماهتا ودعمها لرصد الغاابت، وسبل العيش، والبيئة.اجلغرافية 

 

 مذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة  العنوان:
 .Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.Aو

 .Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES,S.A اسم الكيان:

 مؤسسة مالية نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 إسبانيا بلد منشأ الكيان:

 2016سبتمرب/أيلول  26 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 2021سبتمرب/أيلول  25 اتريخ انتهاء الصالحية:

 www.cofides.es اإللكرتوين:الرابط 

 إكوادور، إقليم أمريكا الالتينية التغطية اجلغرافية:

 2 ف التنمية املستدامة:اصلة أبهدال

 تبادل الرسائل لتمديد مّدة مذكرة التفاهم بني منظمة األغذية والزراعة معّدلة من خالل:
 Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A. 2018و

توّفر مذكرة التفاهم هذه إطارا  للشراكة بني الطرفني من أجل تعزيز االستثمار لصاحل أصحاب املصلحة العاملني يف قطاع األعمال  ملخص:
  وأهدافهما. COFIDESالتجارية الزراعية اخلاصة وحتقيق والية منظمة األغذية والزراعة وشركة 

 

 .Nibulon Ltdمذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة و العنوان:
 .Nibulon Ltd اسم الكيان:

 شركة كبرية نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 أوكرانيا بلد منشأ الكيان:

 2017ديسمرب/كانون األول  5 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 2020ديسمرب/كانون األول  4 اتريخ انتهاء الصالحية:

 www.nibulon.com  الرابط اإللكرتوين:

 ، إقليم أورواب وآسيا الوسطى، إقليم الشرق األدىن، صربياالعربية مصرمجهورية  التغطية اجلغرافية:

 12 ،2 املستدامة:ف التنمية اصلة أبهدال

يتمثل الغرض من مذكرة التفاهم هذه يف حتديد األحكام والشروط اخلاصة ابلتعاون بني الطرفني من أجل تطوير األعمال واملشاريع  ملخص:
  املشرتكة والرتويج هلا وتعزيزها لتحسني سالسل إمدادات احلبوب، وال سيما كفاءة نظم ما بعد احلصاد.

 

http://www.cofides.es/
http://www.nibulon.com/
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 eWaterمذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة واحلكومة األسرتالية وشركة  العنوان:

Limited 
 Australia eWater Limited اسم الكيان:

 شركة نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 أسرتاليا بلد منشأ الكيان:

 حكومة أسرتاليا الطرف املشارك يف التوقيع:

 2017ديسمرب/كانون األول  5 منظمة األغذية والزراعة: اتريخ التوقيع من جانب

 2020ديسمرب/كانون األول  4 اتريخ انتهاء الصالحية:

 https://ewater.org.au الرابط اإللكرتوين:

 إقليم آسيا واحمليط اهلادئ التغطية اجلغرافية:

 12، 6، 2 املستدامة:ف التنمية اصلة أبهدال

ترغب األطراف بتعزيز التعاون بني منظمات قطاعي املياه العام واخلاص األسرتالية ومنظمة األغذية والزراعة ومع املنظمات القطرية  ملخص:
ة ت الدراسياملعنية إبقليم آسيا واحمليط اهلادي، مع الرتكيز على برامج بناء القدرات وحلقات العمل لتبادل املعارف واحلوارات السياساتية واجلوال

بادل املوظفني وغريها؛ والتعاون الفين وأنشطة العرض؛ واملشورة اليت يقدمها األخصائيون األسرتاليون ملنظمة األغذية والزراعة والبلدان الشريكة؛ وت
 .ذلكوما إىل وأنشطة/ فعاليات تقاسم املعارف؛ وتيسري إقامة الشبكات بني املنظمات األسرتالية ومنظمات بلدان أخرى يف اإلقليم؛ 

 

 .Telefónica S.Aمذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة و العنوان:
 2017ديسمرب/كانون األول  27 ؛ مت توقيعها يف:.Telefónica S.A اسم الكيان:

 شركة كبرية نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 إسبانيا بلد منشأ الكيان:

 2017ديسمرب/كانون األول  27 األغذية والزراعة:اتريخ التوقيع من جانب منظمة 

 2020ديسمرب/كانون األول  26 اتريخ انتهاء الصالحية:

 نيكاراغوا  كولومبيا،  غواتيماال،شيلي،  السلفادور، بريو، إكوادور، ،إقليم أمريكا الالتينية التغطية اجلغرافية:

 6، 2 ف التنمية املستدامة:اصلة أبهدال

 www.telefonica.com  اإللكرتوين:الرابط 

رسالة تعديل خلطة العمل املدرجة يف مذكرة التفاهم بني منظمة األغذية والزراعة وشركة  معّدلة من خالل:
Telefónica S.A. 

الطرفني من أجل تطوير استخدام تكنولوجيا املعلومات/ االبتكارات يتمثل الغرض من مذكرة التفاهم هذه يف توفري إطار للشراكة بني  ملخص:
  الرقمية والوصول إىل البياانت من جانب املزارعني أصحاب احليازات الصغرية وأصحاب املصلحة احملليني، وتعزيزمها.

 

https://ewater.org.au/
http://www.telefonica.com/
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 ، Nigerian Agip Oil Company Limitedاتفاق تعاون بني شركة  العنوان:
 ، وشركةAgip Energy and Natural Nigeria Limited وشركة

Nigerian Agip Exploration Limited   إيين نيجرياي( ومنظمة األغذية والزراعة(
لدعم تنفيذ املبادرات املستدامة اليت تطلقها احلكومة النيجريية ملواجهة حتدي أزمة 

 حبرية تشاد يف مشال شرق البالد
 )إيين نيجرياي(  .Eni Spa اسم الكيان:

 شركة كبرية نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 إيطاليا بلد منشأ الكيان:

 2018فرباير/شباط  26 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 2021فرباير/شباط  25 اتريخ انتهاء الصالحية:

 https://www.eni.com/ الرابط اإللكرتوين:

 نيجرياي، إقليم أفريقيا التغطية اجلغرافية:

 6، 2 ف التنمية املستدامة:اصلة أبهدال

إمكانية الوصول  وتتعاون األطراف بصورة خاصة لتوفري يهدف هذا التعاون إىل تعزيز الزراعة وموارد املياه احملّسنة يف مشال شرق نيجرياي. ملخص:
ا يف مشال شرق نيجرياي من أجل تلبية االحتياجات املنزلية والزراعية لألسر من خالل آابر املياه العميقة إىل مياه الشرب املأمونة للنازحني داخلي  

 اليت تعمل ابلطاقة الكهرابئية اليت توّلدها نظم الطاقة الفولطائية الشمسية.
 

منظمة األغذية والزراعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار مذكرة تفاهم بني  العنوان:
 الزراعي

 جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي اسم الكيان:

 مؤسسة نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 اإلمارات العربية املتحدة بلد منشأ الكيان:

 2018مارس/آذار  19 األغذية والزراعة: اتريخ التوقيع من جانب منظمة

 إقليم الشرق األدىن التغطية اجلغرافية:

 2 ف التنمية املستدامة:اصلة أبهدال

 https://kiaai.ae/en الرابط اإللكرتوين:

دعم سلسلة قيمة خنيل التمر لكي تتضمن استثمارات مسؤولة ترمي هتدف مذكرة التفاهم هذه إىل تعزيز التعاون بني الطرفني من أجل  ملخص:
  إىل تعزيز األمن الغذائي وحتسني سبل العيش يف اإلقليم.

 

https://www.eni.com/
https://kiaai.ae/en
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 مذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة واحللف التعاوين الدويل العنوان:

 احللف التعاوين الدويل اسم الكيان:

 تعاونية االسرتاتيجية:نوع كيان القطاع اخلاص حبسب 

 بلجيكا بلد منشأ الكيان:

 2018مايو/أاير  14 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 2021مايو/أاير  13 اتريخ انتهاء الصالحية:

 العامل التغطية اجلغرافية:

 12، 5، 2 ف التنمية املستدامة:اصلة أبهدال

 www.ica.coop الرابط اإللكرتوين:

يتمثل الغرض من مذكرة التفاهم هذه يف حتديد األحكام والشروط اخلاصة ابلتعاون بني الطرفني لتطوير وتعزيز والرتويج لألعمال  ملخص:
ا يف القضاء على اجلوع وانعدام ا رئيسي  ة( بوصفها شريك  واملشاريع املشرتكة اليت تدعم املسامهات الفريدة للتعاونيات )ال سيما التعاونيات الزراعي

 .  األمن الغذائي وسوء التغذية، واحلد من الفقر يف الريف، وإدارة املوارد الطبيعية واستخدامها على حنو مستدام، واليت حتّسنها وتعززها

 

 Philippine Disasterمذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة ومؤسسة  العنوان:

Resilience Foundation, Inc. 
  Philippine Disaster Resilience Foundation, Inc. (PDRF) اسم الكيان:

 مؤسسة نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 الفلبني بلد منشأ الكيان:

 2018أكتوبر/تشرين األول  11 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 2021أكتوبر/تشرين األّول  10 اتريخ انتهاء الصالحية:

 الفلبني التغطية اجلغرافية:

 2 ف التنمية املستدامة:اصلة أبهدال

 www.pdrf.org الرابط اإللكرتوين:

هذه يف حتديد األحكام والشروط اخلاصة ابلتعاون بني الطرفني من أجل تطوير األعمال واملشاريع يتمثل الغرض من مذكرة التفاهم  ملخص:
نشأ، والرتويج املشرتكة الرامية إىل استعادة سبل العيش وحتسني مستوايت األمن الغذائي والتغذية يف املناطق املعّرضة لألخطار الطبيعية والبشرية امل

  ل دعم اجملتمعات احمللية الضعيفة وتقدمي املساعدة لتعزيز القدرة على الصمود.هلا وتقويتها، ال سيما من خال

 

http://www.ica.coop/
http://www.pdrf.org/
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 Confederazione مذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة واحتاد املزارعني العنوان:

Nazionale Coldiretti 
  Confederazione Nazionale Coldiretti اسم الكيان:

 رابطة املنتجني االسرتاتيجية:نوع كيان القطاع اخلاص حبسب 

 إيطاليا بلد منشأ الكيان:

 2018نوفمرب/تشرين الثاين  21 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 2021نوفمرب/تشرين الثاين  20 اتريخ انتهاء الصالحية:

 العامل التغطية اجلغرافية:

 12، 2 ف التنمية املستدامة:اصلة أبهدال

 www.coldiretti.it اإللكرتوين:الرابط 

يتمثل الغرض من مذكرة التفاهم هذه يف توفري إطار للتعاون بني الطرفني هبدف االمتثال ألهداف التنمية املستدامة وحتقيقها يف جمايل  ملخص:
  الزراعة واألغذية الزراعية.

 

 مذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة  العنوان:
 Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimientoو

 Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento (FLAMA) اسم الكيان:

 اخلاصرابطات صناعية وجتارية واحتادات القطاع  نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 الربازيل بلد منشأ الكيان:

 2018نوفمرب/تشرين الثاين  21 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 2023نوفمرب/تشرين الثاين  20 اتريخ انتهاء الصالحية:

 إقليم أمريكا الالتينية التغطية اجلغرافية:

 12، 2 ف التنمية املستدامة:اصلة أبهدال

 www.laflama.org اإللكرتوين:الرابط 

يتمثل الغرض من مذكرة التفاهم هذه يف توفري إطار للتعاون بني الطرفني من أجل تعزيز األعمال املشرتكة اليت تساهم يف: تطوير  ملخص:
يف اإلقليم؛  املمارسات اجلّيدة يف جمايل التجارة الشاملة واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية، ونشرها؛ وتقوية مناذج إدارة أسواق البيع ابجلملة

والبحر  وحتقيق األمن الغذائي والتغذوي، واإلنتاج املستدام للسلع واخلدمات الزراعية، ونظم اإلمدادات االجتماعية يف بلدان أمريكا الالتينية
 .وما إىل ذلكالكارييب، 

 

http://www.coldiretti.it/
http://www.laflama.org/
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 مذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة والتحالف العاملي لتحسني التغذية العنوان:
  التحالف العاملي لتحسني التغذية اسم الكيان:

 رابطات صناعية وجتارية واحتادات القطاع اخلاص نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 سويسرا بلد منشأ الكيان:

 2019مارس/آذار  7 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 2024مارس/آذار  6 اتريخ انتهاء الصالحية:

 www.gainhealth.org اإللكرتوين:الرابط 

 العامل التغطية اجلغرافية:

 2 ف التنمية املستدامة:اصلة أبهدال

زايدة توافر األغذية املغذية جلميع يتمثل الغرض من مذكرة التفاهم هذه يف توفري إطار للتعاون من أجل العمل بصورة مشرتكة على  ملخص:
ذائي األشخاص يف البلدان النامية وحصوهلم عليها، ودعم تنفيذ األهداف االسرتاتيجية للمنظمة، ال سيما القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغ

  وسوء التغذية، ومتكني النظم الزراعية والغذائية الشاملة والفعالة.
 

 Korea Telecomمذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة وشركة  العنوان:

 Korea Telecom اسم الكيان:

 شركة كبرية نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 مجهورية كوراي بلد منشأ الكيان:

 2019يونيو/ حزيران  12 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 2022يونيو/ حزيران  11 الصالحية:اتريخ انتهاء 

 العامل التغطية اجلغرافية:

 2 ف التنمية املستدامة:اصلة أبهدال

 https://corp.kt.com/eng/ الرابط اإللكرتوين:

لالتصاالت هبدف  Korea Telecomيتمثل الغرض من مذكرة التفاهم هذه يف توفري إطار للشراكة بني منظمة األغذية والزراعة وشركة  ملخص:
مية تشجيع االبتكار التكنولوجي ورايدة أعمال الشباب وتعزيز استخدام التكنولوجيات واالبتكارات لتحسني الكفاءة والشمولية يف عمليات التن

 يمة اخلاصة إبدارة األعمال التجارية الزراعية والزراعة الرقمية.وسالسل الق

 

http://www.gainhealth.org/
https://corp.kt.com/eng/
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 Seeds&Chips مذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة و العنوان:
 Seeds&Chips اسم الكيان:

 شركة نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 إيطاليا بلد منشأ الكيان:

 2019يونيو/ حزيران  13 األغذية والزراعة:اتريخ التوقيع من جانب منظمة 

 2022يونيو/ حزيران  12 اتريخ انتهاء الصالحية:

 العامل التغطية اجلغرافية:

 2 ف التنمية املستدامة:اصلة أبهدال

 www.seedsandchips.com الرابط اإللكرتوين:

مذكرة التفاهم هذه يف توفري إطار للشراكة بني الطرفني لتحقيق االعرتاف املؤسسايت املتبادل واملسامهة يف القضاء  يتمثل الغرض من ملخص:
اب، اجلوع وسوء التغذية يف العامل من خالل حتسني التواصل والتوعية يف ما خيص االبتكار الزراعي واألغذية والتغذية، مع الرتكيز على الشب على

 سات الزراعية املستدامة، مبا يف ذلك تطوير الزراعة احملكمة، واألمناط الغذائية الصحية والقضااي األخرى ذات الصلة بوالية الطرفني.والرتويج للممار 

 

 HELP Logistics AGمذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة  العنوان:
 (Kuehne Foundation)شركة اتبعة ملؤسسة  HELP Logistics منظمة اجملتمع املدين:

  مؤسسة نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 سويسرا بلد منشأ الكيان:

 2019يوليو/متوز  31 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 2022يوليو/متوز  30 اتريخ انتهاء الصالحية:

 العامل التغطية اجلغرافية:

 12، 2 ف التنمية املستدامة:اأبهدصلة ال

 stiftung.org-www.kuehne الرابط اإللكرتوين:

 يتمثل الغرض من مذكرة التفاهم هذه يف االتفاق على ترتيبات التعاون بني الطرفني من أجل تطوير األعمال واملشاريع املشرتكة لالستفادة ملخص:
يف جمال إدارة سلسلة اإلمدادات وحتسني فعالية وكفاءة عمليات منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بسلسلة اإلمدادات،  HELPمن معارف منظمة 

لفقر مبا ويج هلذه األعمال واملشاريع وتعزيزها هبدف احلد من فواقد األغذية يف البلدان النامية واملسامهة يف حتقيق هدف القضاء على اجلوع واوالرت 
  يتماشى مع أهداف التنمية املستدامة.

 

http://www.seedsandchips.com/
http://www.kuehne-stiftung.org/
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 Danoneمذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة شركة  العنوان:
 Danone منظمة اجملتمع املدين:

  شركة نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 فرنسا بلد منشأ الكيان:

 2019سبتمرب/أيلول  23 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 2022سبتمرب/أيلول  22 اتريخ انتهاء الصالحية:

 www.danone.com الرابط اإللكرتوين:

 العامل التغطية اجلغرافية:

 15، 14، 12، 6، 2 ف التنمية املستدامة:اصلة أبهدال

إنشاء آلية ملواكبة االجتاهات  (1)لكي تدعم عمل منظمة األغذية والزراعة عرب  Danoneهتدف مذكرة التفاهم هذه إىل توفري إطار لشركة  ملخص:
وتشجيع األمناط الغذائية املستدامة والعادات الغذائية  (2)واحملركات اجلديدة اليت قد تؤدي إىل بروز القضااي الناشئة يف جمال سالمة األغذية؛ 

 املستدامة. واإلقرار بربامج التعليم والتدريب اجلارية املتعّلقة أبهداف التنمية (3)وأمناط احلياة الصحية؛ 
 

 مذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة واالحتاد العاملي ألسواق البيع ابجلملة العنوان:

  االحتاد العاملي ألسواق البيع ابجلملة اسم الكيان:

 رابطات صناعية وجتارية واحتادات القطاع اخلاص نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 هولندا بلد منشأ الكيان:

 2019أكتوبر/تشرين األول  17 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 2022أكتوبر/تشرين األول  16 اتريخ انتهاء الصالحية:

 www.wuwm.org الرابط اإللكرتوين:

 العامل التغطية اجلغرافية:

 12، 2 ف التنمية املستدامة:اصلة أبهدال

هتدف مذكرة التفاهم هذه إىل توفري إطار لالحتاد العاملي ألسواق البيع ابجلملة من أجل دعم عمل منظمة األغذية والزراعة الرامي  ملخص:
  األغذية ونظم توزيعها. تنفيذ املبادرات واألنشطة والربامج املشرتكة للحد من الفاقد واملهدر من األغذية وحتسني أسواق إىل

 

http://www.danone.com/
http://www.wuwm.org/
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 Nederlandseمذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة وبنك التنمية اهلولندي  العنوان:

Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V. 
 Netherlands Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor اسم الكيان:

Ontwikkelingslanden N.V.  )بنك التنمية اهلولندي( 

 مؤسسة مالية نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 هولندا بلد منشأ الكيان:

 2019أكتوبر/تشرين األول  18 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 2021أكتوبر/تشرين األول  17 اتريخ انتهاء الصالحية:

 www.fmo.nl الرابط اإللكرتوين:

 كينيا التغطية اجلغرافية:

 5، 2 ف التنمية املستدامة:اصلة أبهدال

هتدف مذكرة التفاهم هذه إىل توفري إطار لبنك التنمية اهلولندي لكي يدعم منظمة  ملخص:
لصاحل أصحاب املصلحة العاملني يف قطاع األغذية والزراعة من أجل تعزيز االستثمار 

  األعمال التجارية الزراعية اخلاصة وحتقيق والية املنظمة وبنك التنمية اهلولندي وأهدافهما.
 

 للتمويل املتناهي الصغر Boulderمذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة ومعهد  العنوان:
  Boulder Institute of Microfinance اسم الكيان:

 مؤسسة مالية/ احتادات القطاع اخلاص نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 الوالايت املتحدة األمريكية بلد منشأ الكيان:

 2019نوفمرب/تشرين الثاين  25 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 2023نوفمرب/تشرين الثاين  24 اتريخ انتهاء الصالحية:

  https://www.bouldermicrofinance.org/ الرابط اإللكرتوين:

 العامل التغطية اجلغرافية:

 12، 5، 2 :ف التنمية املستدامةاصلة أبهدال

إطار للشراكة بني الطرفني هبدف دعم تنمية القدرات، وإدارة املعارف، واحلوار يتمثل الغرض من مذكرة التفاهم هذه يف توفري  ملخص:
بادرات القطاع اخلاص، ومبادرات التوعية حول القضااي املتعّلقة ابلتمويل واالستثمار الريفيني والزراعيني واخلدمات املالية لفقراء الريف وم مع

 التعاون بني القطاعني العام واخلاص لتشجيع االستثمارات الزراعية املسؤولة والشاملة اليت جيريها القطاع اخلاص. 

 

http://www.fmo.nl/
https://www.bouldermicrofinance.org/
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 مذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة  العنوان:
 .Incatema consulting & engineering, S.Lو

 .Incatema consulting & engineering, S.L اسم الكيان:

 شركة كبرية نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 إسبانيا بلد منشأ الكيان:

 2019ديسمرب/كانون األول  10 والزراعة:اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية 

 2021ديسمرب/كانون األول  9 اتريخ انتهاء الصالحية:

 دومينيكا، اجلمهورية الدومينيكية، هاييت، سانت لوسيا التغطية اجلغرافية:

 12، 2 ف التنمية املستدامة:اصلة أبهدال

 https://incatemaconsulting.es الرابط اإللكرتوين:

يتمثل الغرض من مذكرة التفاهم هذه يف توفري إطار للتعاون بني الطرفني من أجل حتقيق الغاايت واألهداف املشرتكة املتعّلقة بتحسني  ملخص:
وال ، مبا يف ذلك مؤسسات جتهيز األغذية اخلاصة أبصحاب احليازات الصغرية يف الدول األمن الغذائي وتطوير النظم الغذائية األكثر كفاءة ومش

 اجلزرية الصغرية النامية.

 

 مذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة واالحتاد العاملي للبقول العنوان:
 االحتاد العاملي للبقول اسم الكيان:

 رابطات صناعية وجتارية واحتادات القطاع اخلاص نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 اإلمارات العربية املتحدة بلد منشأ الكيان:

 2019ديسمرب/كانون األول  10 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 2022ديسمرب/كانون األول  9 اتريخ انتهاء الصالحية:

 https://globalpulses.com الرابط اإللكرتوين:

 بوركينا فاسو التغطية اجلغرافية:

 12، 2 :ف التنمية املستدامةاصلة أبهدال

الغاايت واألهداف املشرتكة املتعّلقة بتعزيز يتمثل الغرض من مذكرة التفاهم هذه يف توفري إطار للتعاون بني الطرفني من أجل حتقيق  ملخص:
  ا لتحسني األمن الغذائي والتغذوي واستدامة النظم الزراعية.إنتاج البقول واستهالكها والتجارة فيها دولي  

 

https://incatemaconsulting.es/
https://globalpulses.com/
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 EcorNaturaSiمذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة وشركة  العنوان:
 EcorNaturaSÌ اسم الكيان:

 شركة كبرية اخلاص حبسب االسرتاتيجية:نوع كيان القطاع 

 إيطاليا بلد منشأ الكيان:

 2020مارس/آذار  26 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 2023مايو/أاير  4 اتريخ انتهاء الصالحية:

 العامل التغطية اجلغرافية:

 12، 15، 2 ف التنمية املستدامة:اصلة أبهدال

 www.ecornaturasi.it اإللكرتوين:الرابط 

أجل  يتمثل الغرض من مذكرة التفاهم هذه يف توفري إطار للتعاون بني الطرفني يكون هدفه العام تطوير األعمال املشرتكة وتعزيزها من ملخص:
كان املقيمني يف املناطق الريفية والنظم اإليكولوجية اهلشة من قبيل اجلبال واجلزر، وضمان نظم غذائية وزراعية أكثر حتسني سبل عيش الس

  مشوال  على املستوايت احمللية والوطنية والدولية.

 

 بشأن اخلرباء املعارين .Mars Incتبادل رسائل بني منظمة األغذية والزراعة وشركة  العنوان:
 Mars Incorporated الكيان:اسم 

 شركة كبرية نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 الوالايت املتحدة األمريكية بلد منشأ الكيان:

 2020مارس/آذار  27 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 اتريخ انتهاء الصالحية:
 

 العامل التغطية اجلغرافية:

 12، 2 التنمية املستدامة:ف اصلة أبهدال

 https://www.mars.com/ الرابط اإللكرتوين:

يف تنفيذ برانمج منظمة األغذية والزراعة للتخفيف  Marsيتمثل الغرض من تبادل الرسائل يف إضفاء طابع رمسي على مسامهة شركة  ملخص:
 من أثر مقاومة مضادات امليكروابت من خالل إعارة خدمات اخلرباء يف جمال سالمة األغذية للمنظمة.

 

http://www.ecornaturasi.it/
https://www.mars.com/
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 Syngentaتبادل رسائل بني منظمة األغذية والزراعة و العنوان:
 Syngenta اسم الكيان:

 شركة كبرية االسرتاتيجية:نوع كيان القطاع اخلاص حبسب 

 سويسرا بلد منشأ الكيان:

 2020مايو/أاير  18 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 2023مايو/أاير  17 اتريخ انتهاء الصالحية:

 ا بيد(العامل )مع الرتكيز على بلدان مبادرة العمل يد   التغطية اجلغرافية:

 15، 6، 2 املستدامة:ف التنمية اصلة أبهدال

 www.syngenta.com  الرابط اإللكرتوين:

ا بيد، وحتقيق أهداف التنمية املستدامة، يتفق الطرفان على التعاون من أجل النهوض مببادرة منظمة األغذية والزراعة للعمل يد   ملخص:
 املشرتك بني املؤسستني.جماالت عديدة ذات االهتمام  ويف

 

بوصفها الوكالة املنفذة  Swisscontactمذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة و العنوان:
مبوجب اتفاق خدمة وقعته وزارة  (SIPPO)للربانمج السويسري لتشجيع االسترياد 

الدولة السويسرية للشؤون االقتصادية واملشار إليه يف ما بعد ابسم 
"Swisscontact/SIPPO" 

 )املؤسسة السويسرية للتعاون الفين( Swisscontact اسم الكيان:

 مؤسسة نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 (SIPPOالربانمج السويسري لتشجيع االسترياد ) اسم الطرف املشارك يف التوقيع:

 سويسرا بلد منشأ الكيان:

 2020يونيو/ حزيران  8 األغذية والزراعة:اتريخ التوقيع من جانب منظمة 

 2023يونيو/ حزيران  7 اتريخ انتهاء الصالحية:

 إقليم أفريقيا، إقليم آسيا واحمليط اهلادئ التغطية اجلغرافية:

 14، 2 ف التنمية املستدامة:اصلة أبهدال

 www.swisscontact.org الرابط اإللكرتوين:

يتمثل الغرض من مذكرة التفاهم هذه يف توفري إطار للتعاون بني الطرفني من أجل بلوغ الغاايت واألهداف املشرتكة املتعّلقة بتحقيق  ملخص:
األمن الغذائي للجميع من خالل ضمان إمكانية حصول السكان بشكل منتظم على أغذية كافية ومن نوعية عالية لتمكينهم من العيش 

والصحة، وذلك عرب الرتكيز على تعزيز التصدير املستدام لألغذية وهتيئة فرص العمل وسبل العيش اآلمنة وحتسني حياة مفعمة ابلنشاط 
 املداخيل وضمان اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية. 

 

http://www.syngenta.com/
http://www.swisscontact.org/
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 Rabobankمذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة ومؤسسة  العنوان:
 Rabobank اسم الكيان:

 مؤسسات مالية القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:نوع كيان 

 هولندا بلد منشأ الكيان:

 2020يوليو/متوز  3 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 2023يوليو/متوز  2 اتريخ انتهاء الصالحية:

 www.rabobank.com الرابط اإللكرتوين:

 اهلند ،كينيا  غاان، ،إقليم أفريقيا، إقليم أمريكا الالتينية ،اهلادئإقليم آسيا واحمليط  التغطية اجلغرافية:

 12، 2 ف التنمية املستدامة:اصلة أبهدال

 https://www.rabobank.com  الرابط اإللكرتوين:

االسرتاتيجي بني الطرفني من أجل بلوغ الغاايت واألهداف املشرتكة يتمثل الغرض من مذكرة التفاهم هذه يف توفري إطار للتعاون  ملخص:
ا بيد، ومواجهة حتدايت تغرّي املناخ، وتيسري حتّول النظم املتعّلقة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة، وتنفيذ مبادرة العمل يد  

  الغذائية، وغريها من األولوايت.
 

 األغذية والزراعة ومركز الزبري للمؤسسات الصغرية مذكرة تفاهم بني منظمة العنوان:

 مركز الزبري للمؤسسات الصغرية اسم الكيان:

 مؤسسة صغرية ومتوسطة احلجم نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 مانسلطنة ع   بلد منشأ الكيان:

 2021سبتمرب/أيلول  7 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 2023سبتمرب/أيلول  6 اتريخ انتهاء الصالحية:

 مانسلطنة ع   التغطية اجلغرافية:

 2 ف التنمية املستدامة:اصلة أبهدال

 https://zubairsec.org/ الرابط اإللكرتوين:

وسرتكز بصورة خاصة على اجملاالت املتعّلقة بتطوير  واملتوسطة احلجم.هتدف هذه الشراكة إىل تقوية قدرات املؤسسات الصغرية  ملخص:
شاركة سلسلة القيمة، ومهارات األعمال واملهارات املالية، وتشجيع احلوارات بني أصحاب املصلحة املتعددين بشأن النظم الغذائية املستدامة مب

ا إىل إذكاء وعي مؤسسات مستهدفة صغرية ومتوسطة ف الشراكة أيض  وهتد واخنراط نشطني من جانب املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم.
أهداف احلجم يف سلطنة عمان حول مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابالستثمارات املسؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية ابلتواؤم مع 

 التنمية املستدامة.

 

https://www.rabobank.com/
https://zubairsec.org/
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 4النشطةقائمة األشكال األخرى من االلتزامات  :2اجلدول 

 السويدية ومنظمة األغذية والزراعة IKEAرسالة إعالن نوااي بني شركة  العنوان:
  السويدية IKEAشركة  اسم الكيان:

 شركة كبرية نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 السويد بلد منشأ الكيان:

 2015يونيو/ حزيران  3 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 www.ikea.com  الرابط اإللكرتوين:

تعزيز التعاون بينهما وإجراء دراسة تشخيصية للنهوض لنوااي هذه التأكيد على رغبتهما يف يعيد الطرفان من خالل رسالة إعالن ا ملخص:
 ورية فييت انم االشرتاكية.ابإلدارة املستدامة للغاابت وإصدار الشهادات احلرجية يف مجه

 

 Unilever PLCرسالة إعالن نوااي بني منظمة األغذية والزراعة ومؤسسة  العنوان:
  Unilever PLC اسم الكيان:

 شركة كبرية نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 الشماليةيرلندا آهولندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و  بلد منشأ الكيان:

 2017سبتمرب/أيلول  19 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 غري متاح اتريخ انتهاء الصالحية:

 www.unilever.com الرابط اإللكرتوين:

الفاقد واملهدر من األغذية؛ وخطة العمل العاملية املتعلقة ابملناخ وتغرّي املناخ  يعرب الطرفان عن نيتهما يف التعاون يف اجملاالت التالية: ملخص:
ة والزراعة؛ والتعاون يف جمال االبتكار الرقمي؛ ودعم بناء القدرة على الصمود خالل الكوارث وحاالت الطوارئ؛ واخلطوط التوجيهية الطوعي

 بشأن احلوكمة املسؤولة للحيازة/ احلقوق يف األراضي. 

 

                                                             
 .وهي ال تعرّب عن التزامات جّدية وال تقيم شراكة بني األطراف تعكس رسائل إعالن النوااي عن رغبة املشاركني ابستكشاف جماالت التعاون احملتملة.  4

http://www.ikea.com/
http://www.unilever.com/
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 Nuffield International Farmingرسالة إعالن نوااي بني منظمة األغذية والزراعة و العنوان:

Scholars 
 Nuffield International Farming Scholars اسم الكيان:

 مؤسسة نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و  بلد منشأ الكيان:

 2017نوفمرب/تشرين الثاين  1 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 غري متاح اتريخ انتهاء الصالحية:

 https://www.nuffieldinternational.org/ الرابط اإللكرتوين:

ا ومتساوية بني اجلنسني للمزارعني ومنتجي األغذية عن نيتهما يف توفري فرص احلصول على منح دراسية شاملة ثقافي   يعرب الطرفان ملخص:
والصيادين وغريهم من اجلهات الفاعلة يف سلسلة القيمة الزراعية، ال سيما الذين هم من بلدان اجلنوب والذين ترتاوح أعمارهم بني 

 ذه املنح لطالب اجلامعات.ا، بدال  من إعطاء هعام   40و 28
 

بشأن  .Pasona Group Incرسالة إعالن نوااي بني منظمة األغذية والزراعة وشركة  العنوان:
 أنشطة تنمية القدرات والدعوة والتوعية 

 .Pasona Group Inc اسم الكيان:

 شركة كبرية نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 الياابن بلد منشأ الكيان:

 2018يناير/كانون الثاين  31 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 غري متاح اتريخ انتهاء الصالحية:

 https://www.pasonagroup.co.jp/english/index.html الرابط اإللكرتوين:

الدراسات أو املشاريع املشرتكة يف جماالت مواضيعية حمددة؛ وأنشطة بناء  يعرب الطرفان عن نيتهما يف التعاون يف اجملاالت التالية: ملخص:
القدرات اليت تشمل التدريب، وبرامج التدريب الداخلي، والزماالت، واحملاضرات؛ وتبادل املعارف ونشر املعلومات؛ والدعوة والتوعية 

 عاليات واملعارض املشرتكة.خالل الف من

 

https://www.nuffieldinternational.org/
https://www.pasonagroup.co.jp/english/index.html
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رسالة إعالن نوااي بشأن تطوير قرى أهداف التنمية املستدامة بني منظمة األغذية  العنوان:
 لألوراق املالية Guangfaوالزراعة وشركة 

  Guangfa Securities اسم الكيان:

 شركة نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 الصني بلد منشأ الكيان:

 2018يوليو/متوز  6 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 2021يوليو/متوز  5 اتريخ انتهاء الصالحية:

 http://en.gf.com.cn الرابط اإللكرتوين:

إلعادة تنشيط املناطق الريفية؛ واملسامهة يف حتقيق  يعرب الطرفان عن نيتهما يف مساعدة حكومة الصني على تنفيذ اسرتاتيجيتها ملخص:
احلقلية  أهداف التنمية املستدامة؛ والتعاون يف إطار برانمج منظمة األغذية والزراعة للحد من الفقر يف الصني؛ ومتكني برانمج مدارس املزارعني

 نشيط املناطق الريفية يف الصني.بفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وتعزيز الزراعة اإليكولوجية وإعادة ت

 

 Euglenaرسالة إعالن نوااي بني منظمة األغذية والزراعة وشركة  العنوان:
 Euglena Co., Ltd اسم الكيان:

 مؤسسة صغرية ومتوسطة احلجم )شركة انشئة( نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 الياابن بلد منشأ الكيان:

 2019أغسطس/آب  28 جانب منظمة األغذية والزراعة:اتريخ التوقيع من 

 غري متاح اتريخ انتهاء الصالحية:

 https://www.euglena.jp/ الرابط اإللكرتوين:

اهتمام مشرتك ابملسامهة يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. ويعرب الطرفان  Euglenaلدى منظمة األغذية والزراعة وشركة  ملخص:
ا على وضع الصيغة النهائية لالتفاقات اليت ستعاجل جماالت حمددة ذات األولوية مت حتديدها بصورة مشرتكة بني منظمة نيتهما يف العمل مع   عن

 والتكثيف والتنويع املستدامني لإلنتاج الزراعي. (2(ة، وسالمة األغذية وجودهتا؛ حتسني التغذي (1(وتشمل:  Euglenaاألغذية والزراعة وشركة 

 

http://en.gf.com.cn/
https://www.euglena.jp/
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 Mandulis Energyرسالة إعالن نوااي بني منظمة األغذية والزراعة وشركة  العنوان:

Limited 
 Mandulis Energy Limited اسم الكيان:

 ومتوسطة احلجم )شركة انشئة(مؤسسة صغرية  نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 أوغندا بلد منشأ الكيان:

 2020يونيو/ حزيران  30 اتريخ التوقيع من جانب منظمة األغذية والزراعة:

 غري متاح اتريخ انتهاء الصالحية:

 www.mandulisenergy.com الرابط اإللكرتوين:

الطرفان عن رغبتهما يف التعاون يف اجملاالت ذات االهتمام املشرتك مثل حتسني القدرة على الصمود والكفاءة يف إنتاج احملاصيل عرّب  ملخص:
 املزارعني.للنظم الغذائية يف البلدان النامية؛ وتعزيز إمكانية وصول األسر على حنو مستدام وبكلفة ميسورة إىل الطاقة البديلة؛ ودعم تنويع دخل 

 

 رسالة إعالن نوااي بني منظمة األغذية والزراعة واالحتاد الدويل حلياة احملصول العنوان:
 االحتاد الدويل حلياة احملصول اسم الكيان:

 رابطات صناعية وجتارية واحتادات القطاع اخلاص نوع كيان القطاع اخلاص حبسب االسرتاتيجية:

 بلجيكا بلد منشأ الكيان:

 2020أكتوبر/تشرين األول  2 جانب منظمة األغذية والزراعة:اتريخ التوقيع من 

 غري متاح اتريخ انتهاء الصالحية:

 https://croplife.org/ الرابط اإللكرتوين:

اإلدارة السليمة ملبيدات اآلفات  (1) االهتمام املشرتك:يعرب الطرفان عن نيتهما يف النظر يف إمكانية التعاون يف اجملاالت التالية ذات  ملخص:
من أجل التقليل من املخاطر اليت تطرحها ابلنسبة إىل تكثيف اإلنتاج املستدام للمحاصيل وحتسني محاية صحة اإلنسان والبيئة؛ 

وتبادل  (3) الغالت لتحقيق األمن الغذائي؛اآلفات واألمراض النباتية العابرة للحدود من أجل التقليل إىل أدىن حد من خسائر  وإدارة (2)
 ومبيدات اآلفات. تالبياانت واملعلومات يف ما يتعّلق إبدارة اآلفا

 

 

http://www.mandulisenergy.com/
https://croplife.org/

