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 وجزامل

  القطاع اخلاص  إلشراك منظمة األغذية والزراعة اجلديدة اسرتاتيجيةالوثيقة آخر املعلومات عن تنفيذ تقدم هذه
 . 2020منذ أن وافق عليها اجمللس يف دورته اخلامسة والستني بعد املائة يف ديسمرب/كانون األول 

  ويرّكز هذا التقرير على اإلجراءات الفورية املتخذة منذ اعتماد االسرتاتيجية، مع تسليط الضوء على اإلجنازات
الصادرة من تنفيذ االسرتاتيجية اليت تعاجل التوصيات الرئيسية  كجزءجراءات املتوقعة اليت ينبغي اختاذها  الفورية واإل

 أعضاء منظمة األغذية والزراعة. عن 
  القطاع اخلاص احلالية وترد نتيجة  إشراكعمليات  حافظة حول حتلياًل أيًضا منظمة األغذية والزراعة  أجرتو

من الشراكات النشطة واالسرتاتيجية إىل جمموعة خمتارة  حباجةنظمة املأن ويظهر التحليل التحليل يف هذا التقرير. 
 والتحويلية املتوازنة من حيث التغطية اجلغرافية وأنواع كياانت القطاع اخلاص وجماالت املشاركة املواضيعية.

 جهودها الرامية إىل هتيئة بيئة متكينية لتنفيذ  نظمةكثّفت امللمجلس،  الدورة األخرية لاعتماد االسرتاتيجية يف  ومنذ
، وحتديث آليات وقواعد العناية الواجبة وتدريب (CONNECT)االسرتاتيجية، وسيكون تطوير بوابة االتصال 

 . 2021املوظفني وتنمية القدرات من املبادرات الرئيسية طوال عام 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة الربانمج 

  شراكديدة إلعن اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة اجلاحملدثة ابملعلومات  العلمإن جلنة الربانمج مدعوة إىل أخذ 
 القطاع اخلاص.

 مسودة املشورة
 :اللجنةإن 
   ا ابلتقدم الذي أحرزه تنفيذ االسرتاتيجية اجلديدة منذ اعتمادها خالل الدورة اخلامسة والستني أخذت علم

وثيقة حلصول على نسخة حمدثة من إىل اوتطلعت  2020األول بعد املائة للمجلس يف ديسمرب/كانون 
 االسرتاتيجية خالل دورهتا املقبلة.
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 السياق -أوال  

، وافق أعضاء منظمة األغذية 2020خالل الدورة اخلامسة والستني بعد املائة للمجلس يف ديسمرب/كانون األول  -1
 يف ما بعد) 2025-2021القطاع اخلاص للفرتة  شراكاألغذية والزراعة اجلديدة إلاسرتاتيجية منظمة والزراعة على 

مع القطاع اخلاص من أجل  ةاالسرتاتيجي املشاركةللمنظمة لتعزيز  االستشرافيةتعكس االسرتاتيجية الرؤية و "االسرتاتيجية"(. 
 ذا االجتاه.هبحتقيق أهداف التنمية املستدامة وخطوة هامة إىل األمام 

االجتماع  على سلسلة من التوصيات اهلامة والثاقبة الصادرة عن 1 بعد املائةنياخلامسة والستاجمللس يف دورته  وافقو  -2
. وعالوة على 2التاسعة والعشرين بعد املائة للجنة الربانمج والدورة الثالثة والثمانني بعد املائة للجنة املاليةاملشرتك بني الدورة 

سُيدرج يف االسرتاتيجية، وطلب إىل  23ذلك، وافق اجمللس على االسرتاتيجية على اعتبار أّن مضمون املذكرة اإلعالمية 
 يف أقرب وقت ممكن. صدارهانظمة إامل
 قرارا إىل وقدمتها، استنادً  2ا إىل املذكرة اإلعالمية اجمللس، قامت اإلدارة بتعديل االسرتاتيجية استنادً ورة دبعد و  -3

 .4عضاء منظمة األغذية والزراعةاخلاصة أب بوابةالعن طريق  ء املنظمةابللغات الرمسية الست إىل أعضااجمللس، 
االسرتاتيجية من قبل الدورة اخلامسة والستني ءات الفورية املتخذة منذ اعتماد ويرّكز هذا التقرير على اإلجرا -4

تنفيذ  من كجزءاملائة للمجلس، مع تسليط الضوء على اإلجنازات الفورية واإلجراءات املتوقعة اليت ينبغي اختاذها   بعد
االسرتاتيجية اليت تعاجل التوصيات الرئيسية اليت قدمها أعضاء منظمة األغذية والزراعة. ويشدّد على اإلجراءات األولية 

 نظمة تنفيذ االسرتاتيجية بطريقة منهجية.فيما تواصل املاملتخذة 

 القطاع اخلاص  احلافظة احلالية إلشراكحتليل الثغرات يف - ااثني  

 من كياانً   41القطاع اخلاص. ويف الوقت احلايل، تتعاون املنظمة مع   للحافظة احلالية إلشراكاملنظمة حتلياًل  أجرت -5
 5و 17و 78كياانت القطاع اخلاص حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم وتبادل للخطاابت وخطاب للنوااي معها. وهي متثل 

 القطاع اخلاص على التوايل.حافزة إشراك من يف املائة 
 

                                                           
  CL 165/REPلوثيقة ا  1
  165/9CLالوثيقة   2
 CL 165/4 Inf. Note2 الوثيقة  3
 CL 165/4 Rev.2-Post الوثيقة  4
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 1الرسم البياين 

 

 
 2الرسم البياين 

 
 
 
 
 

؛  (MSMEs)؛ والشركات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم(FDN) ؛ واملؤسسات(ASSOC) االحتادات
  .(IF/FI) واملؤسسات املالية؛ (MNC)والشركات املتعددة اجلنسيات ؛ (LRG) والشركات الكبرية

%2أفريقيا،  %7الشرق األدىن، 

آسيا واحمليط 
%17اهلادئ، 

%0آسيا الوسطى، 

%59أورواب، 

…أمريكا 

كارييب، أمريكا الالتينّية وال
5%

)%(عمليات املشاركة حسب اإلقليم 

MSME, 
10%

LRG, 20%

MNC, 20%

IF/FI, 
10%

ASSOC, 29%

FDN, 12%

()%عمليات املشاركة حسب نوع الكيان 



PC 130/INF/3 5 

 

1اهلدف
7%

2اهلدف 
51%

4اهلدف 
5%

6اهلدف 
7%

12اهلدف 
22%

14اهلدف 
5%

15اهلدف 
5%

(. 1احلالية عرب األقاليم )الرسم البياين  املشاركةهناك متثيل غري متوازن لكياانت القطاع اخلاص يف عمليات  -6
، يف حني متثل يف املائة( 59) املشاركةأورواب أغلبية كبرية من عمليات  توجد مقارها يفكياانت القطاع اخلاص اليت  وتشكل

أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ وآسيا الوسطى وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر  توجد مقارها يفكياانت القطاع اخلاص اليت 
يف املائة املتبقية. وتشكل احتادات القطاع اخلاص والشركات املتعددة اجلنسيات والشركات  41ا الكارييب وأمريكا الشمالية معً 

حني ال متثل الشركات املتناهية الصغر والصغرية مع القطاع اخلاص، يف  املشاركةالكبرية أغلبية كبرية من مجيع عمليات 
 (.2القطاع اخلاص )الرسم البياين  حافظة إشراكا إال ُعشر واملتوسطة احلجم حاليً 

يف هدف واحد من أهداف التنمية املستدامة مع كياانت القطاع اخلاص  املشاركةهم مجيع عمليات اوتس -7
القضاء على  -من أهداف التنمية املستدامة  2هم األغلبية بصورة أساسية يف اهلدف ا(. وتس3)الرسم البياين األقل  على

 املشاركةعمليات عدد أقّل من هم اسياالستهالك واإلنتاج املسؤوالن. و  - 12هم جزء كبري منها يف اهلدف ااجلوع، بينما يس
 7؛ 6الصحي )اهلدف  لصرفاخدمات يف املائة(، وضمان توفّر املياه النظيفة و  7؛ 1احلد من الفقر يف الريف )اهلدف  يف

 أساسية من أهداف التنمية املستدامة.  ايف املائة( ابعتبارها أهدافً 
تعترب املشاركة يف تنمية سالسل القيمة حيث (. 4)الرسم البياين  كبريها البتنوع املشاركةتتسم قطاعات و  -8

 ، مع حصص مماثلة تتعلق بتنمية القدرات واخلدمات االستشارية، فضاًل من األغذية األكثر متثياًل وقطاعات الفاقد واملهدر 
جاالت جديدة مبما يتعلق  التمويل. ويفإضافة إىل عن التغذية والتكنولوجيا الزراعية، والرقمنة واالبتكار جبميع أشكاله، 

 2يف املائة يف البياانت و 5يف املائة يف جمال التمويل، و 10يف املائة يف جمال التكنولوجيا واالبتكار، و 10للمشاركة، هناك 
 ا بيد.يف املائة ترتبط مببادرة العمل يدً 

 3الرسم البياين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهداف التنمية املسامهات يف – القائمة القطاع اخلاص عمليات إشراك
 املستدامة
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 4الرسم البياين 

 

 
منظمة األغذية والزراعة حباجة إىل جمموعة خمتارة من الشراكات النشطة  أنّ بوضوح التحليل ظهر ويُ  -9

واالسرتاتيجية والتحويلية املتوازنة من حيث التغطية اجلغرافية وأنواع كياانت القطاع اخلاص وجماالت املشاركة 
اجلزرية الصغرية وبلدان مبادرة  مع القطاع اخلاص يف الدول النامية املشاركةتعزيز الرتكيز على عمليات ويعترب  املواضيعية.

 املنطمةهم الشراكات بشكل واضح يف اجملاالت ذات األولوية لوالية ا عن احلاجة إىل أن تس، فضاًل ا بيد ضرورايالعمل يدً 
من أهداف التنمية املستدامة.  10و 2و 1 األهدافا مع أهداف التنمية املستدامة، وال سيما شيً اوإطارها االسرتاتيجي مت

بد من قياس التقدم احملرز من  والاجمللس. دورة لك مع طلب األعضاء خالل كله يتفق مع روح االسرتاتيجية، وكذ وهذا
 خالل مؤشرات األداء الرئيسية اليت مت وضعها هلذا الغرض. 

 التقدم احملرز يف تنفيذ االسرتاتيجية اجلديدة -ااثلث  

 النظام والعملية  -ألف

من  "العمالء"هتدف بوابة االتصال إىل إاتحة مركز جامع ونظام إدارة  :(Connect Portal)بوابة االتصال  -10
وصلة  1مل املرحلة تصميم. وتشالمرحلة العمل جاٍر حالًيا على أجل مشاركة منظمة األغذية والزراعة والقطاع اخلاص. و 

 )%( حصة كل قطاع – القائمة القطاع اخلاصعمليات مشاركة 

 ةاملالي اتتعزيز االستثمار 
10% 

 البياانت
 5% 

 األمساك وتربية األحياء املائية مصايد
 5% 

 التكنولوجيا واالبتكارات
10% 

 سلسلة القيمة نميةت
 12% 

 تغري املناخ
 2% 

 محاية احملاصيل 
 2% 

  التغذية
 10% 

 األعمال التجارية الزراعية 
 2% 

 اخلدمات االستشارية وتنمية القدرات
10% 

 الطاقة
 2% 

 

 احلصول على املياه
 2% 

 امليكنة 
 2% 

 سبل العيش
  2% 

 ألغذيةاخلدمات اللوجستية ل
 2% 

 الفاقد واملهدر من األغذية
سالمة األغذية   12% 

5% 

 مبادرة العمل يدا بيد 
2% 
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، النجاحاتاخلاص، والنتائج احملققة، و نظمة والقطاع امل، تتضمن معلومات عن األساس املنطقي للشراكات بني شبكية عامة
 نظمةاملعلومات رفيعة املستوى عن شركاء عن ما إىل جنب مع قاعدة بياانت ميكن البحث فيها ووسائل العمل جنبً 

 1ا. وستعرض نسخة املرحلة ا األماكن اليت تنشط فيها الشراكات حاليً وستربز خريطة عاملية أيضً القطاع اخلاص.  يف
، يف الربع األول من عام طاع اخلاص احملتملني كنموذج أويل عن شركاء القنظمة وموظفيها، فضاًل املالبوابة على أعضاء  من

 .موتعليقاهتاملستخدمني جلمع ردود  2021
قاعدة  ( للوصول إىلسرّ بكلمة  األغذية والزراعة وموظفيها )حمميمتاح ألعضاء منظمة  اثن   نطاقكون هناك يوس -11

 نظمة. املأعضاء  ذلك ، كما طلبمن االتفاقات القانونية النافذة اتفاقات الشراكة وغريهابياانت 
لبناء  2، سيجري إدخال حتسينات وسُتطلق املرحلة النسخة النموذجية صدارمن إ مدةستوبعد مجع التعليقات امل -12

منتظمة وشفافية كاملة لألعضاء. وستشمل املرحلة إصدار معلومات حمدثة ضمان "العمالء" من أجل نظام كامل إلدارة 
جذابة لتشجيع جمموعة واسعة من الشراكات ه بشأن كيفية جعل بوابة االتصال ا مع القطاع اخلاص ملعرفة آرائا متعمقً حوارً  2

واستخدامها. وسيتم ا تدريب موظفي املنظمة على كيفية الوصول إىل البوابة . وسيتم أيضً املتنوعة بقدر أكربسرتاتيجية و اال
 ا مع مؤشرات األداء الرئيسية.رصد استخدام بوابة االتصال وفعاليتها بشكل وثيق متاشيً 

اليت طلبها األعضاء، حيث يتم حتديد االختصاصات حتليل التكاليف مقابل املنافع وبدأت عملية إجراء  -13
. ومبجرد االنتهاء 2021الصلة. ومن املقرر أن يبدأ هذا التحليل الكامل للتكاليف مقابل املنافع يف الربع الثاين من عام  ذات

 من التحليل، سيتم اإلبالغ عن النتائج يف التقرير املرحلي السنوي لالسرتاتيجية.

 التنظيم املؤسسي وتنمية القدرات والتدريب -ابء

اجملموعة االسـتشـارية  إبطالقستقوم منظمة األغذية والزراعة اجملموعة االسـتشـارية غري الرمسية للقطاع اخلاص:  -14
، ع اخلاص. وكما أوصى األعضاء بقوةمع القطا  مشاركتهاغري الرمسية للقطاع اخلاص كمنتدى لتعزيز تعاون املنظمة و 

، القطاع اخلاص اجلهات الفاعلة يف ا منة متوازنة وواسعة ومتنوعة جغرافيً ا لكفالة وجود جمموعا خاصً نظمة اهتمامً امل ستويل
ضمان أن يعكس  مع الرتكيز بشكل كبري على الشركات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم. وستسعى املنظمة إىل

م ، واألثر، واالبتكار، والتوافر وااللتزايةي وهيكل/حجم املؤسسة(، واألمهتكوين الفريق اجلوانب التالية: التنوع )اجلغرايف والفئو 
 نظمة والشركاء اجلدد احملتملني.  املوالتوازن بني الشركاء املعروفني ابلفعل لدى نظمة املبوالية 

اختصاصات اجملموعة االسـتشـارية غري الرمسية للقطاع اخلاص،  بلورة املنطمة، تواصل ا هبذا املبدأواسرتشادً  -15
التابعة وسيجري اختيار ممثلي القطاع اخلاص ابلتشاور مع املكاتب امليدانية األعضاء.  أصدرهاس التوصيات اليت يعك مبا

 .الرئيسي يف املقرالعمل  مساراتو  الفنية عن الوحدات ، فضاًل ملنظمة األغذية والزراعة
قليم للمشاركة إكل   وتطلب املنظمة إىل رؤساء اجملموعات اإلقليمية تسمية عضو واحد بصفة مراقب من -16
 اجملموعة االسـتشـارية غري الرمسية للقطاع اخلاص. يف

أمهية ابلغة ، ا يف املكاتب اإلقليمية والقطريةتنمية قدرات املوظفني، وال سيم تكتسيتنمية القدرات الداخلية:  -17
ضمان رعاية الشراكات ودعم عمل املنظمات غري احلكومية. وإىل جانب إطالق من أجل تعزيز مشاركة القطاع اخلاص و 

لزايدة الوعي والتوصل إىل فهم مشرتك لالسرتاتيجية املعتمدة ها جلسات إحاطة إعالمية ملوظفي املنظمة تعقداالسرتاتيجية، 
 ا.   حديثً 
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املنظمة من فهم مسامهات القطاع اخلاص يف أهداف يف لتمكني املوظفني املعنيني  شامل أكثروجيري إعداد تدريب  -18
انمج االسرتاتيجية. ومن املتوقع أن يتم تنفيذ الرب  عمليات املشاركةالتنمية املستدامة بشكل أفضل وكيفية النظر يف زايدة 

حنو النصف الثاين ا تدرجييً الرئيسي يف املقر  الفنيةاتب امليدانية والوحدات الذي يستهدف املكاالفرتاضي لتنمية القدرات 
 جانب شعبة دعم املشاريع بشأن حتديث إجراءات العناية الواجبة وتقييم املخاطر.  ، إىل2021من عام 

تقوم منظمة األغذية والزراعة إبنشاء جمموعة العمل املشرتكة بني اإلدارات املعنية ابلقطاع وعالوة على ذلك،  -19
 عن املكاتب ، فضاًل مسارات العمليتعلق مبشاركة القطاع اخلاص يف مجيع الوحدات و  ما اخلاص كآلية للتعلم من النظراء يف

 امليدانية.

 السياسات واخلطوط التوجيهية التشغيلية -جيم

ة من العناصر ذات األمهية احلامسة يف االسرتاتيجية وضع خطوط توجيهية داخلية واضحة وموجز دليل املوظفني:  -20
عملية بشأن اجلوانب التنفيذية إلدارة الشراكات، مبا يف ذلك التيسري وتقييم املخاطر واإلدارة، توفر توجيهات نظمة اململوظفي 

ابالقرتان وحتديثها  عن إجراءات اإلبالغ. وتقوم املنظمة بتجديد اخلطوط التوجيهية الداخلية القائمة والعناية الواجبة، فضاًل 
وحتديث إجراءات العناية الواجبة وتقييم املخاطر بطريقة تشاركية ومجع التعليقات  (CONNECT)مع وضع بوابة االتصال 

  هناية عام 2021. من املستخدمني، ال سيما من املكاتب امليدانية. وينبغي إجناز ذلك حبلول
ما يتعلق مبشاركة  ا مبسؤولية العناية الواجبة يفاضطلعت شعبة دعم املشاريع رمسيً  العناية الواجبة وتقييم املخاطر: -21

هذا العمل وضع هنج داخلي مستكمل للعناية الواجبة وإدارة املخاطر يتماشى مع االسرتاتيجية  وقد استوجبالقطاع اخلاص. 
إجراء  . ويتوخى اجلدول الزمين2021كانون الثاين يناير/بدأت يف اليت اجلديدة لتجنب التضارب احملتمل يف املصاحل 

. 2021آذار مارس/ إىل شباطفرباير/من منتصف  املمتدة إجراؤها يف الفرتة من املزمعاستعراض عمليات مشاورات داخلية و 
اجلديدة خالل اجتماع غري رمسي لتلقي تعليقات املستوى آلية العناية الواجبة  وستعرض املبادئ التوجيهية والعمليات الرفيعة

السرتاتيجية احملّدثة يف الدورة املقبلة اب لحقمضمن قواعد العناية الواجبة النهائية آليات و  تاحمجيع األعضاء. وست مبكرة من
 للجنة الربانمج.  

 االتصال والتواصل - لدا

يف البحث عن التزامات جديدة للقطاع اخلاص وتنميتها  ا بقدر أكرباستباقيً ا تعتمد منظمة األغذية والزراعة هنجً  -22
نظمة احملددة يف املا إىل أولوايت كياانت القطاع اخلاص املرتقبة استنادً مع  ا  اسرتاتيجيً وتوسيع نطاقها، مما يتطلب تواصاًل 

مبا يعكس  اع اخلاصلقطللمنظمة اخلاصة اباإلطار االسرتاتيجي اجلديد. وكخطوة أوىل، جرى جتديد الصفحة اإللكرتونية 
، وعرض قائمة كياانت القطاع 5سرتاتيجية وأهدافها. ويتيح املوقع اإللكرتوين نسخة مطبوعة من االسرتاتيجية اجلديدةاال

 ا شراكة رمسية وتقدم العديد من دراسات احلاالت.نظمة حاليً املاخلاص اليت أقامت معها 
 عن الرتويج النشط ، فضاًل شكل نشاط إعالمي علىدارة العليا وسيتم تكثيف أنشطة التوعية اليت تقوم هبا اإل -23

السرتاتيجية للرتويج لا الجتاه االسرتاتيجية. وعالوة على ذلك، جيري تصميم خطة عمل للتوعية لالتفاقات الرمسية املربمة وفقً 
 واألدوات ذات الصلة مع كياانت القطاع اخلاص.  

                                                           
5  /sector/ar-http://www.fao.org/partnerships/private 

http://www.fao.org/partnerships/private-sector/ar/
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 اخلطوات التالية -ارابع  

وقد عجلت ، اجمللس يف دورته اخلامسة والستني بعد املائة أن اعتمدهامنذ إّن العمل جاٍر على تنفيذ االسرتاتيجية  -24
وسيكون مع القطاع اخلاص.  للمشاركةجديدة اعتماد طرق ها من أجل نظمة جبهودها الرامية إىل هتيئة بيئة متكينية ملوظفيامل

 . 2021أولوية قصوى طوال عام للتطوير املستمر لبوابة االتصال 
سيعرض يف وقت واحد يف الدورة الثالثني بعد املائة للجنة  (2031-2022)اإلطار االسرتاتيجي اجلديد ومبا أن  -25

والدورة اخلامسة والثمانني بعد املائة للجنة املالية، فإن منظمة األغذية والزراعة سوف تضمن املواءمة الكاملة  الربانمج
 مع الصيغة النهائية.لالسرتاتيجية 

، ثة وإطار تقييم املخاطر وإدارهتاالعناية الواجبة احملدّ  -ملحقنيالسرتاتيجية املعدلة مع وستقدم اإلدارة ا -26
 احلادية والثالثني بعد املائة للجنة الربانمج. يف الدورة  اخلاصواختصاصات اجملموعة االسـتشـارية غري الرمسية للقطاع 

 يف سلسلة من اإلحاطات غري الرمسية تواصل التقيد مببدأ الشفافية، إشراك األعضاء دورايً وتعتزم اإلدارة، وهي  -27
. وابإلضافة إىل هذه احلوارات غري الرمسية، (CONNECT)بشأن املعامل الرئيسية لالسرتاتيجية، مثل إطالق بوابة االتصال 

سيقدم تقرير سنوي شامل عن التقدم احملرز يف تنفيذ االسرتاتيجية وإجنازها )مبا يف ذلك نتيجة حتليل التكاليف مقابل 
 .2022املنافع( يف الدورة الثانية والثالثني بعد املائة للجنة الربانمج يف عام 

 


