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باألمن الغذائي والتغذية  المعنيملخص وتوصيات تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى 
لتمويل األمن الغذائي والتغذية  عن الشراكات في ما بين أصحاب المصلحة المتعددين
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 فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية

 
 1مقتطف من التقرير

 
 الشراكات في ما بين أصحاب المصلحة المتعددين 

 2030لتمويل األمن الغذائي والتغذية وتحسينهما في إطار خطة عام 
 

 الموجز والتوصيات
 

 موجز
 

                                                                                                    هناك اعرتاف متزايد بأن  املسائل املعقدة واملتعددة األبعاد على غرار األمن الغذائي والتغذية تتطلب اتباع ُن ج  
 شاملة ومشرتكة بني القطاعات وجتميع املوارد واملعارف واخلربات لدى خمتلف أصحاب املصلحة.

 
                                                              ال تقتصر على أهداف التنمية املستدامة فحسب وإمنا تشمل أيض ا وسائل  2030                               وإن  خطة التنمية املستدامة لعام  
من أهداف التنمية املستدامة بشكل خاص "الشراكة العاملية من أجل حتقيق التنمية املستدامة،  17ويشجع اهلدف  حتقيقها.

               وهو يدعو أيض ا  .2030ة عام                                                                         يكم لها استخدام الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين" كوسيلة لتطبيق خط
الدول وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل "تشجيع وتعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع العام وبني القطاعني العام واخلاص 
وشراكات اجملتمع املدين" من أجل "مجع املعارف واخلربات والتكنولوجيا واملوارد املالية وتشاطرها وذلك هبدف حتقيق أهداف 

 املستدامة يف مجيع البلدان، وال سيما البلدان النامية".التنمية 
 

                                                      
. الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين لتمويل األمن الغذائي والتغذية 2018فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية،  1

. تقرير وضعه فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي العاملي، 2030وحتسينهما يف إطار خطة عام 
 www.fao.org/cfs/cfs-hlpe.. سيتاح التقرير بنسخته الكاملة على العنوان التايل 2018روما 

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe
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من فريق اخلرباء  2016ويف هذا السياق، طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي )اللجنة( يف شهر أكتوبر/تشرين األول  
حاب املصلحة الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية املنبثق عنها إصدار تقرير عن "الشراكات يف ما بني أص

" وذلك لالسرتشاد هبا يف مناقشاهتا خالل 2030املتعددين لتمويل األمن الغذائي والتغذية وحتسينهما يف إطار خطة عام 
 .2018الدورة العامة اخلامسة واألربعني للجنة يف شهر أكتوبر/تشرين األول 

 
                         األغذية على خمتلف املسيييتويات                                                             وتكتسيييي الشيييراكات يف ما بني أصيييحاب املصيييلحة املتعددين يف سيييياق حوكمة 

                                                                 فإىل جانب النقاش املفاهيمي حول التعريف احملدد للمفاهيم من قبيل أصيييييييييحاب                                     أمهية متزايدة ولكنها ال ختلو من اجلدل.
                                                                                                       املصييلحة والشييراكات، يتسيياءل العلماء واجلهات الفاعلة األخرى عن الفوائد واملدود املمكنة يف هذا النوع من الشييراكات 

                   وهم يتساءلون أيض ا                                                                                 وجدواها حىت، باعتبارها آلية مؤسسية مالئمة لتمويل األمن الغذائي والتغذية وحتسينهما.            وعن أدائها
                                                                                               عن الشييييرويت الب ينبغي توافرها لكي تسيييياهم الشييييراكات يف ما بني أصييييحاب املصييييلحة املتعددين بشييييكل فعال يف إعمال 

                                                          هذا التقرير، ينبغي اعتبار الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة                            وعليه، وعلى حنو ما هو مبني  يف                     املق يف الغذاء الكايف.
          لذا، يركز                                          جاهز ا ألي من املشييييياكل يف أي من السيييييياقات.               وهي ال تتيح حال                              ة أكثر منها هدف ا حبد ذاهتا. ل            املتعددين وسيييييي

                يف حتسيييييييني مسيييييييامهة تلك                                                                                الفصيييييييل األخا من هذا التقرير على الشيييييييرويت الداخلية والبي ة اخلارجية الب  كن أن تسييييييياعد 
                                                      الشراكات يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية بصورة مستدامة.

 
                                                                                                 وقد تناولت معظم اإلصييدارات السييابقة من تقارير فريق اخلرباء الرفيع املسييتوى مسييائل كانت البيانات واألدبيات  

                           رير، باتت الشييييييييييييييراكات يف ما بني                       كما هو مبني  يف هذا التق  و                                                 العلمية املوثوقة متاحة بشييييييييييييييأُنا. وعلى العك  من ذلك، 
       العلوم                     ومل يعد مقصييييييييور ا على                اجملتمعات العلمية      جيند        موضييييييييوع ا      تشييييييييكل                يف اآلونة األخاة                      أصييييييييحاب املصييييييييلحة املتعددين 

                                                           والقرائن والبيانات املتاحة حمدودة من حيث الوقت والنطاق وتتغا                                 وال تزال هذه اجملتمعات صييييييييييييييغاة املجم.            االجتماعية.
                                                                                      من الصييعب إجياد معلومات مفصييلة ومتاحة للعموم بشييأن الشييراكات يف ما بني أصييحاب املصييلحة املتعددين     لذا         بسييرعة.
                                                        وإن  القسييييييم األكرب من البيانات املتاحة قد أفادت عنها ذاتي ا                                                      ة حالي ا، خاصيييييية يف ما يتعلق بامليزانية والتمويل واألثر. م     القائ

                                            وال بد من تكثيف البحوث واجلهود لتوليد مزيد من        منها.                                               الشييييييييييراكات نفسييييييييييها دون أي ضييييييييييمانة لوجود حتقق مسييييييييييتقل  
                                                                    املعلومات الشاملة عن الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين ونواجتها.

 
 جلميع املسائل املطروحة بل إنه يوضح املفاهيم وحيدد التحديات       كامال                                           وعليه، ال  كن هلذا التقرير أن يقدم حتليال   

                                                     ولي  باستطاعة التقرير، لألسباب عينها، أن يعطي تقييم ا  إىل أفضل القرائن والبيانات واملالحظة املتاحة.                  الرئيسية استناد ا
                                                                                            جلميع الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين القائمة بل إنه يقرتح املعايا ذات الصلة الب متك ن          وشامال        مفصال  

إجراء عمليات التقييم بنفسها باتباع منهجية مشرتكة ولتحديد مسارات  املكومات واجلهات الفاعلة من غا الدول من
 التحسني املمكنة.

 
ويسعى هذا التقرير والتوصيات املنبثقة عنه إىل مساعدة الدول واجلهات الفاعلة من غا املكومات على حتسني  

                                    لشفافية واملساءلة وحتسني عملية التعل م مسامهة تلك الشراكات يف إعمال املق يف الغذاء الكايف، خاصة من خالل زيادة ا
 من خالل توليد املعارف وتشاطرها.

 



 إطار خطة تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى بشأن الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين لتمويل األمن الغذائي والتغذية وحتسينهما يف 
 (2018يونيو/حزيران  13مقتطف من التقرير: املوجز والتوصيات ) 2030عام 

 

3/15 

 الشراكات في ما بين أصحاب المصلحة المتعددين: السياق والتعاريف
 
                                                                                                      بات سوء التغذية جبميع أشكاله )نقص التغذية والعجز يف املغذيات الدقيقة والوزن الزائد والسمنة( يطال البلدان   - 1

                                                    وكما أشييييارت إليه التقارير السييييابقة لفريق اخلرباء الرفيع                                       واملتوسييييطة واملرتفعة الدخل على حد سييييواء.               كافة، املتدنية
                                                                                                    املسييييييييييييييتوى، ال بييد من إجراءات حتولييية عرب النظم الغييذائييية لتعزيز الركييائز األربع لألمن الغييذائي والتغييذييية )التوافر 

                     الغذاء الكايف للجميع.                                                     والقدرة على املصول واالستخدام واالستقرار( وإعمال املق يف
 
ويشا العديد من صانعي القرارات واملاحنني إىل فك ارتبايت الدول على املستوى الوطين وإىل عدم كفاية التمويل  -2

وهم يدعون، يف هذا السياق، إىل تعزيز دور القطاع اخلاص يف متويل  العام املخصص للتنمية على املستوى الدويل.
                                                   ويعتربون أن  الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين       ككل .  2030األمن الغذائي والتغذية وخطة عام 

ات يف سبيل                                                                            ممكن ا ملشد مزيد من األموال، ال سيما األموال اخلاصة أو اخلاية، ملؤازرة جهود املكوم           تشكل سبيال  
ومع ذلك، تبقى الدول مسؤولة يف ُناية املطاف عن اعتماد اسرتاتيجيات فعالة للقضاء  .2030حتقيق خطة عام 

على اجلوع وعلى شىت أشكال سوء التغذية وللحرص على تضافر جهود مجيع أصحاب املصلحة مع املصلحة 
د الدول التزامها وأن جتري زيادة االستثمارات العامة                  ويتطل ب هذا أن جتد العامة ومع إعمال املق يف الغذاء الكايف.

ويتمثل التحدي بعد ذلك يف تنسيق جهود أصحاب  املخصصة لألمن الغذائي والتغذية وللتنمية املستدامة.
املصلحة كافة، سواء أكانوا من الدول أو من غا الدول، من خالل آليات املوكمة املناسبة لتوفا سلعة عامة 

 ئي والتغذية على حنو أفضل.كاألمن الغذا
 
         ( لتلبية  1 )                                                                                و كن تصيينيف احتياجات التمويل املخصييص للتنمية املسييتدامة ضييمن ثالث ف ات هي االسييتثمارات:  - 3

                                                                         )اسييت صييال الفقر واجلوع وحتسييني الصييحة والتعليم وإتاحة الفرصيية للحصييول على الطاقة                    االحتياجات األسيياسييية
    )مبا                                                االحتياجات الوطنية بالنسييبة إىل التنمية املسييتدامة       تلبية  (  2                                      بسييعر معقول وتشييجيع املسيياواة بني اجلنسييني( و)

                    )مبا يف ذلك تغا املناخ         لعاملية          التحديات ا         ( مواجهة  3                                      التحتية والتنمية الريفية( باإلضييييييييييييييافة إىل )    ية          يف ذلك البن
                                                  ومحاية البي ة يف العامل( وتوفا السلع العامة العاملية.

 
                                    ( يف تقرير االستثمارات يف العامل الصادر     2014                                                          وتشا تقديرات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد،   - 4

                                               تنمية املسيييتدامة يف البلدان النامية تبلا ما يقارب                                                        عنه، إىل أن  الفجوة السييينوية يف االسيييتثمارات لتحقيق أهداف ال
     دوالر     ات      ترليونيي   4 . 1                                            ومقييارنيية مبسييييييييييييييتوى االسييييييييييييييتثمييار املييايل )الييذي يبلا حوايل               دوالر أمريكي.    ات      ترليونيي   5 . 2

                                 ( إن  مجيع أهداف التنمية املسييييييييييييييتدامة  1                           لكن جتدر اإلشييييييييييييييارة إىل ما يلي: )                                 أمريكي(، تبدو هذه الفجوة هائلة.
                                                    ج متكاملة أن حيف ز أوجه التآزر عرب القطاعات وأن حيد من                               بينها يف العمق ومن شييييييييييييييأن وجود ُن              مرتابطة يف ما 

  (  3                                                                      ( ومن املرجح أن تكون كلفة اجلمود أعلى بكثا من كلفة اختاذ تدابا تصيييييييييحيحية؛ ) 2                   احتياجات التمويل؛ )
                              نسبة إىل األمن الغذائي والتغذية                              كن أن يكون له أثر ملحوظ بال  2                                   وحىت تغيا بسيط يف ختصيص املوارد املوجودة

                                                      
ترليون  225رباء املكومية الدولية يف األمم املتحدة املعنية بتمويل التنمية املستدامة، يبلا الرصيد املايل من األصول املالية العاملية حبسب جلنة اخل 2

 (. 2014ترليون دوالر أمريكي يف السنة )األمم املتحدة،  22دوالر أمريكي فيما تبلا الوفورات العاملية 
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                                         موارد إضافية فحسب بل أيض ا يف حتسني التنسيق        تعب ة                             بعبارة أخرى، ال يكمن التحدي يف   و                     والتنمية املستدامة.
                                                                                                واسييتخدام املوارد املتاحة لوجهة حمددة من أجل متويل األمن الغذائي والتغذية وحتسييينهما ولدعم حتقيق خطة عام 

2030     .   
 
                                                                                         ومن املرجح أن يتطل ب سييييد  هذه الفجوة مشيييياركة أصييييحاب املصييييلحة كافة وتنسيييييق عملهم واالسييييتخدام املالئم   - 5

       ويف هذا    .                    بشييرويت ميسييرة أو جتارية                                                                   جلميع مصييادر التمويل املتاحة، سييواء أكانت حملية أو دولية، عامة أو خاصيية، 
                                 ، على مر العقدين املاضيييني، كجزء من                                                          السييياق، برزت بسييرعة الشييراكات يف ما بني أصييحاب املصييلحة املتعددين

                                                                                      ُنج جديد للحوكمة من أجل التنمية املسيييييييييتدامة على مسيييييييييتويات خمتلفة، وإن كانت فكرة مشييييييييياركة أصيييييييييحاب 
                                                                                        مصييلحة متعددين يف عمليات صيينع القرارات أقدم من مصييطلح الشييراكة يف ما بني أصييحاب املصييلحة املتعددين 

   ت.                                   بعينها وتشا إىل جمموعة منو عة من املاال
 
     سيييواء                                                                                 وت سيييتخدم عادة لفظة "صييياحب املصيييلحة" لأشيييارة إىل أي شيييخص أو جمموعة هلا "مصيييلحة" أي فائدة،   - 6

                                                                 وي قصيييد هبا أي شيييخص أو جمموعة تتأثر أو  كن أن تؤثر على حالة أو مسيييألة    .                          كانت مالية أم ال، يف قضيييية ما
، باإلضييييييييييييييافة إىل حتقيق أهداف منظمة ما.                             مفهوم "صيييييييييييييياحب املصييييييييييييييلحة" هذا  في             لكن، مبا أن                                             على احملك 

                                                                                         اختالفات هامة من حيث املقوق واألدوار واملسييييييؤوليات واملصيييييياا والدوافع والسييييييلطة واملشييييييروعية، يدعو بع  
ا عن ذلك.                                       وهم يعتربون أنه، من منظار حقوق اإلنسيييييييان،                                                       املؤلفني إىل اسيييييييتخدام تعبا "اجلهات الفاعلة" عوضييييييي 

                                                        اطنني باعتبارهم "أصييحاب حقوق" و"أصييحاب واجبات" )بشييكل أسيياسييي                               جيدر التمييز بشييكل أسيياسييي بني املو 
                                                      من واجبهم احرتام املق يف الغذاء الكايف ومحايته والوفاء به.  و                                 الدول واملنظمات املكومية الدولية( 

 
       القطاع                                                                                  وحتدد األدبيات العلمية عادة ثالثة جماالت واسييعة من أصييحاب املصييلحة حبسييب وضييعهم القانوين وهي:   - 7

ط ا    .                        والقطاع اخلاص واجملتمع املدين       العام       ملنوعة  ا                 بالنظر إىل اجملموعة            بشيييييكل مفريت                             وقد يبدو هذا التصييييينيف مبسييييي 
                                                    والطريقة املختلفة الب  كن من خالهلا تصنيف أصحاب املصلحة      ف ة                             من أصحاب املصلحة اجملمعني ضمن كل 
  .       لسياسية ا                     عامة مفيدة للمناقشات       صورة                                  من الناحية التحليلية، غا أنه يعطي 

 
                                                                                           ومن شأن الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين أن ختلق عالقة عمل طويلة األجل أحيان ا وأن تطلق   - 8

                                                                                         حوار ا وأن تبين الثقة بني أصييييحاب مصييييلحة خمتلفني يصييييبحون، من خالل تشيييياطر املوارد واملسييييؤوليات واملخاطر 
      أصييحاب         يف ما بني                                 ينبغي التمييز بوضييوح بني الشييراكات       لذا،                                         واملنافع، شييركاء يف سييبيل حتقيق أهداف مشييرتكة.

     ، مما        املعاملة                                                                        واملعامالت الب جتري ملرة واحدة والعقود التقليدية حيث ينتهي التعاون لدى إمتام          املتعددين        املصيييلحة 
             أصحاب املصلحة          يف ما بني         الشراكات    بني                            وينبغي أيض ا التمييز بوضوح                                   حيقق منافع اقتصادية ملختلف األطراف.

                             ( حيث تكون املشييييييياركة مفتوحة أو  1 )                                                       والعمليات واملنصيييييييات املتعددة اجلهات الفاعلة األوسيييييييع نطاق ا:         املتعددين 
                                                                                            حمددة مبوجب القانون، مبعىن أن  الشركاء ال  تارون أنفسهم بنفسهم كما قد تكون املال يف بع  الشراكات يف 

                                                      يعود صيينع القرارات بصييورة كاملة ال لب  فيها إىل املكومات.     حيث  و   (  2                              ما بني أصييحاب املصييلحة املتعددين؛ )
                                                     وهلذه املواصفات تداعيات هامة من حيث املشروعية واملساءلة.
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                                                                                           وبالنظر إىل مجيع هذه العناصيييير، تعر ف الشييييراكات يف ما بني أصييييحاب املصييييلحة املتعددين على أُنا "أي ترتيب   - 9
                                                     و أكثر من جماالت اجملتمع )القطاع العام والقطاع اخلاص و/أو                                    تعاوين بني أصييييييييحاب مصييييييييلحة من جمالني اثنني أ

                                                                                               اجملتمع املدين( جيمعون مواردهم مع ا ويتشيياطرون املخاطر واملسييؤوليات إلجياد حل  ملسييألة مشييرتكة ومعاجلة نزاع ما 
     و/أو                                                                                        وبلورة رؤية مشييرتكة وحتقيق هدف مشييرتك وإدارة مورد مشييرتك و/أو ضييمان محاية ناتج للمصييلحة اجلماعية

                                                                 ويركز هذا التقرير على املسييييييييييييييامهات الب  كن أن تقدمها الشييييييييييييييراكات يف ما بني   3                           العامة أو بلورته أو حتقيقه".
                                                                                             أصييييييحاب املصييييييلحة املتعددين املتصييييييلة بالنظم الغذائية، بصييييييورة مباشييييييرة أو غا مباشييييييرة، لتمويل األمن الغذائي 

                   والتغذية وحتسينهما.
 
       ، تركز     2030                                                                              وبالنظر إىل تفصييييييل الشيييييراكات يف ما بني أصيييييحاب املصيييييلحة املتعددين كوسييييييلة لتنفيذ خطة عام   -  10

     وعلى                                                                                         بع  اجلهات الفاعلة اهتمامها على كيفية حتسييييييييييييييني أدائها لتمويل األمن الغذائي والتغذية وحتسييييييييييييييينهما.
                        ات يف ما بني أصييحاب املصييلحة                                    الفاعلة األخرى تتسيياءل عن جدوى الشييراك       اجلهات                     العك  من ذلك، ال تزال 

                                                                                           املتعددين والرغبة فيها وتسلط الضوء عوض ا عن ذلك على ضرورة إعادة النظر يف ختصيص األموال العامة.
 
                                                                                       ولدى أصييحاب املصييلحة تصييورات خمتلفة بشييأن املنافع احملتملة واملدود اخلاصيية بالشييراكات يف ما بني أصييحاب   -  11

                                                                      الدول الب تواجه قيود ا مالية أداة مفيدة ملشييييييييد مزيد من التمويل، مبا يف              وقد تعتربها بع                  املصييييييييلحة املتعددين.
                                           وقد تعتربها بع  اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص                                                      ذلك التمويل من القطاع اخلاص، لتحقيق األولويات العامة.

                ظمات اجملتمع املدين                وقد تقر  بع  من                                                                  طريقة للتأثا على صنع القرارات أو السياسات العامة أو لتحسني مسعتها.
                                                                                          بدور الشيييييييراكات الشييييييياملة يف متكني اجملموعات املهم شييييييية والضيييييييعيفة مبوازاة وجود خماوف إزاء السيييييييلطة املمنوحة 

       ويف هذا                                             أصييييييحاب املصييييييلحة املتعددين يف عمليات صيييييينع القرار.                                    للقطاع اخلاص يف بع  الشييييييراكات يف ما بني
                                                       واملسييامهات املمكنة للشييراكات يف ما بني أصييحاب املصييلحة املتعددين                                      السييياق، يسييتعرت التقرير املنافع واملدود 

                                                                            كجزء من ُنج جديد خاص باملوكمة من أجل األمن الغذائي والتغذية والتنمية املستدامة.
 

 وتنوعها المتعددين المصلحة أصحاب بين ما في الشراكات خرائط رسم
 

                                               املصيييييييييلحة املتعددين كمجال اهتمام يف األدبيات العلمية                                           برزت مؤخر ا نسيييييييييبي ا الشيييييييييراكات يف ما بني أصيييييييييحاب   -12
             أصييييييييييحاب املصييييييييييلحة         يف ما بني                                       وال تزال القرائن والبيانات عن الشييييييييييراكات                                 املختصيييييييييية باألمن الغذائي والتغذية.

                                                                                     حمدودة، خاصيييييييييييييية يف ما يتعلق بالتمويل وامليزانيات واألثر وتعتمد إىل حد كبا على عمليات التقييم          املتعددين 
                   ويف ظل  هذه األوضيييييييييييييياع،                                                        عنها ذاتي ا والب مل يتم التحقق منها من قبل طرف مسييييييييييييييتقل .       املبلا          والبيانات         الذاتية 

                         ، اقرتح فريق اخلرباء الرفيع                      أصحاب املصلحة املتعددين                       تصنيف الشراكات يف ما بني     حنو                      وحرص ا على إحراز تقدم 
                                     من التقرير، اسييييييتبيان ا قد يسيييييياعد أصييييييحاب   V0                                                املسييييييتوى خالل املشيييييياورة املفتوحة الب عقدت بشييييييأن املسييييييودة 

                                                      
املصلحة "اجلماعية" على أُنا مصلحة مشرتكة بني أصحاب املصلحة املعنيني أو املمثلني يف الشراكة يف ما بني أصحاب                      يف هذا التعريف، ت فهم  3

ما بني                                                                                                                 املصلحة املتعددين يف حني أن  املصلحة "العامة" هي املصلحة الشاملة للمجتمع ككل  مبختلف جماالته، سواء أكان ممثال  يف الشراكة يف 
              قد يطرح حتدي ا  -                                                                                             تعددين أم ال. وإن  التوتر القائم بني جمموعب املصاا هذه أي املصلحة "اجلماعية" مقابل املصلحة "العامة" أصحاب املصلحة امل

                                                                           هام ا بالنسبة إىل الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين ويشكك يف مشروعيتها.
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                                                                                       املصييييييلحة املختلفني على إجراء عملية التقييم اخلاصيييييية هبم للشييييييراكات يف ما بني أصييييييحاب املصييييييلحة املتعددين 
                   مبوجب منهجية مشرتكة.

 
                                                                                         ويسييييتخدم هذا االسييييتبيان جمموعة من املعايا لوصييييف شييييراكة معينة يف ما بني أصييييحاب املصييييلحة املتعددين، مبا  -13

  ي  أ )                ونطاقها اجلغرايف                              )من حملي، وطين، إقليمي إىل عاملي(         نطاقها و  (  2   ؛ )        املواضييييييييعي          جمال عملها   (  1       يشيييييييمل: )
ا التشييييكيل والوضييييع القانوين وبنية                  البنية والتنظيم و  (  3                                         البلد أو اإلقليم الذي تشييييمله حسييييب املقتضييييى(؛ )                                      )حتديد 

  .                    جماالت التدخل الرئيسية و  (  5   ؛ )            بنية التمويل و  (  4                           املوكمة والطابع التمثيلي(؛ )
 

وقد حدد فريق اخلرباء الرفيع املستوى مخسة جماالت تدخل رئيسية للشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين  -14
مجع و( 5؛ )واإلجراءات( 4؛ )وضع املعاياو( 3؛ )الدعوة( 2؛ )املشاركة يف توليد املعرفة وبناء القدرات( 1هي: )
وبإمكان  وهذه اجملاالت ال يستثين الواحد منها اآلخر وباإلمكان بلورهتا بشكل أكرب:. املوارد وتعب ةاألموال 

وقد تساعد الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين أن تتدخل يف جماالت عدة وأن حتقق نتائج متعددة. 
كات يف ما بني أصحاب املصلحة هذه اجملاالت املمارسني وصانعي القرارات على حتديد ف ات واسعة من الشرا 

ويرتافق كل جمال يف التقرير  املتعددين الب قد تواجه نف  التحديات أو الفرص لتحسني األمن الغذائي والتغذية.
  مع أمثلة ملموسة عن الشراكات املوجودة يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين.

 
من أجل تعزيز األمن  املشاركة يف توليد املعرفة وبناء القدرات                                             وبإمكان هذه الشراكات أن تؤدي دور ا أساسي ا يف  -15

وقد تتسم الشراكات يف ما بني أصحاب املعلومات والتجارب وتشاطرها. الغذائي والتغذية خاصة من خالل مجع 
املصلحة املتعددين بأمهية حامسة يف اإلنتاج املشرتك ألشكال جديدة من املعرفة، مبا يف ذلك من خالل طرق 

رتكة بني االختصاصات وتشاركية يف جمال البحث والتطوير، وذلك عرب املقارنة بني منظورات خمتلفة وأشكال مش
                                               خمتلفة أيض ا من املعرفة واخلربة واملهارات والتجارب.

 
على املستويات العاملية أو اإلقليمية أو الوطنية والتوعية باملسائل  الدعوةو كن هلذه الشراكات أن تشارك يف  -16

الرئيسية املتصلة باألمن الغذائي والتغذية واقرتاح مسارات ممكنة حنو نظم غذائية أكثر استدامة باالستناد إىل املوارد 
لب أطلقتها وقادهتا املكومات ومثة أمثلة على هذا النوع من الشراكات ا                                   واخلربات املكم لة لدى الشركاء املعنيني.

 أو القطاع اخلاص.
 

                                                                كانت فيه الشييراكات يف ما بني أصييحاب املصييلحة املتعددين نشييطة منذ عقود          منفصييال       جماال              وضييع املعايا      ويعد    -17
                                                                                              عد ة. وبرزت مبادرات جديدة قام فيها أصييييييييحاب املصييييييييلحة يف القطاع اخلاص أو اجملتمع املدين، أحيان ا بالتعاون 

                                            ج طوعية مسيييييييييتندة إىل األسيييييييييواق بالنسيييييييييبة إىل اسيييييييييتدامة                                            املكومات واألجهزة املكومية الدولية، بإرسييييييييياء ُن     مع 
                                     املمارسات يف النظم الزراعية والغذائية.
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يف األنشطة الب ترتاوح من  اإلجراءاتوتساهم الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين املوجهة حنو  -18
إدارة املوارد الطبيعية )مبا يف ذلك إدارة املياه أو اإلدارة اجملتمعية للموارد املرجية أو املناطق احملمية( والتنمية الزراعية، 

                                                                  ومما ال شك  فيه أن  العديد من أنشطتها قد ترتبط أيض ا بالدعوة أو وضع   إىل جتهيز األغذية وتوزيعها.      وصوال  
                                                                                                عايا واملشاركة يف توليد املعرفة وبناء القدرات، غا أن  حمور تركيزها األساسي هو تطبيق السياسات والربامج امل

واملشاريع على مستويات خمتلفة، من العاملي إىل احمللي منها. ومن شأن هذه الشراكات أن تساهم يف حتقيق األمن 
 .                           وارئ أو من منظار أطول أجال  الغذائي والتغذية والتنمية املستدامة يف حاالت الط

 
 آخر من جماالت التدخل الب                                              لألمن الغذائي والتغذية والتنمية املستدامة جماال   مجع األموال وتعب ة املوارد     يعد   -19

فهي قادرة على حتفيز أوجه                                                                           باستطاعة الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين أن تؤدي فيها دور ا هام ا. 
املوارد من القطاعني العام واخلاص لألمن الغذائي  تعب ة                                              التآزر وعلى جتن ب تشتت اجلهود وتساهم بذلك يف حتسني 

والتغذية وتنسيقها واستهدافها. و كن القيام بذلك من خالل آليات مبتكرة على غرار مزيج من تسهيالت التمويل 
 .2030ألولويات الوطنية واإلطار اإلمجايل خلطة عام شريت أن تتواءم جهودها مع ا

 
 المحتملة والحدود المنافع :المتعددين المصلحة أصحاب بين ما في الشراكات

 
للشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين، باإلضافة إىل جمموعة من  احملتملةيناقش التقرير املنافع واملدود  -20

اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية والنظر يف املقايضات بني هذه املعايا بغية  القائمةاملعايا لتقييم أداء الشراكات 
ويقرتح  لتغذية وحتسينهما.تكوين فهم أفضل وحتسني مسامهات هذا النوع من الشراكات يف متويل األمن الغذائي وا

أدوات مشرتكة ومنهجية مشرتكة لكي جيري أصحاب املصلحة على اختالفهم عمليات تقييم خاصة هبم للشراكات 
 املوجودة ويقومون بتشاطرها.

 
                     املوارد املكملة وتنسيييييييق        تعب ة                                                               وتتمثل املنفعة األسيييييياسييييييية للشييييييراكات يف ما بني أصييييييحاب املصييييييلحة املتعددين يف   -21

                     ختلفني إلجياد حل  ملسيييييييألة   امل     صيييييييلحة   امل                                                        امها )مبا يف ذلك املوارد البشيييييييرية واملادية واملالية( من أصيييييييحاب      اسيييييييتخد
        يف شييراكة                      جتميع املوارد املكم لة       من شييأن   و   .      مبفرده                                                 مشييرتكة ملا كان باسييتطاعة أي من أصييحاب املصييلحة معاجلتها 

                               يسييييييييييياعد الشيييييييييييركاء على تشييييييييييياطر املخاطر                                 تعددين أن حيف ز أوجه التآزر وأن  امل     صيييييييييييلحة   امل              يف ما بني أصيييييييييييحاب 
     إىل                                                                                         واملسييييييؤوليات على حنو أفضييييييل السييييييتقطاب موارد جديدة أو اسييييييتخدام املتاح منها مبزيد من الفعالية وصييييييوال  

                               يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين.    ات                                                           حتقيق األهداف والغايات املتصلة باألمن الغذائي والتغذية يف الشراك
 

                          بني الشركاء وتيس ر التقارب                    حتس ن الفهم املتبادلوباستطاعة الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين أن  -22
بني السياسات والتوصل إىل توافق يف اآلراء، من خالل إفساح اجملال للحوار بشأن السياسات ألصحاب مصلحة 

                                     مت ت مراعاة حقوق أصحاب املصلحة املختلفني  خمتلفني لديهم وجهات نظر متباينة ومصاا متعارضة. وإذا ما
ومصاملهم واحتياجاهتم على النحو املالئم، قد تكون االسرتاتيجيات والقرارات وخطط العمل الب تعدها شراكة 
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تعددين مقبولة على نطاق أوسع وقد يسهل تطبيقها من جانب اجلميع وقد تفضي املصلحة امليف ما بني أصحاب 
 حيث األمن الغذائي والتغذية والتنمية املستدامة.إىل نتائج أفضل من 

 
ا الشييييراكات   -23                                      حتديات وحدود ا كربى لالسييييتفادة من طاقاهتا           املتعددين              أصييييحاب املصييييلحة         يف ما بني                      وتواجه أيضيييي 

                                             شيييراكة يف ما بني أصيييحاب املصيييلحة املتعددين بسيييبب عدم   ال                     أن تظهر بني الشيييركاء يف           للتوترات     كن   و           الكامنة.
                األهداف املشيييييرتكة يف   و                     تشيييييخيص الوضيييييع الراهن؛   و                                                    الثقة أو التعارت يف وجهات النظر بشيييييأن: القيم املشيييييرتكة؛ 

                                                                            أولويات العمل؛ واملوارد الالزمة لتطبيق خطة العمل. وأوجه التعارت هذه متجذ رة يف   و                      األجلني القصييا والطويل؛ 
                                         شييراكة يف ما بني أصييحاب املصييلحة املتعددين. وقد   ال                                           ملصيياا والدوافع واألدوار واملسييؤوليات للشييركاء يف       خمتلف ا

                                         يف الشراكة يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين.                 التضارب يف املصاا                       تنتج التوترات أيض ا عن 
 

 طراف الفاعلة األقوى.القائم وأن تعزز موقع األ عدم تناظر القوىوهناك خطر من أن تكرر تلك الشراكات  -24
وتتمثل إحدى التحديات بالنسبة إىل الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين يف جمال األمن الغذائي 

                                                وتعد  الشمولية والشفافية واملساءلة أساسية ملواجهة  والتغذية يف اإلقرار بوجود عدم التناظر هذا يف القوى ومعاجلته.
                                                                                         وإن  املشاركة الكاملة والفعالة للمجموعات األشد  هتميش ا وضعف ا املتأثرة بصورة مباشرة بانعدام  ذا التحدي.ه

األمن الغذائي وسوء التغذية سوف تكون ممكنة فيما لو كان للشركاء األضعف املق والقدرة على الكالم وعلى 
موارد للمشاركة يف النقاش، مبا يف ذلك خالل االجتماعات                                                     إمساع صوهتم والتأثا على القرارات. ويتطل ب هذا وقت ا و 

  عن املعلومات واخلربة ومهارات التواصل.                   حبضور املشاركني، فضال  
 

                           قدر ا أكرب من الوقت والطاقة املتعددين أصحاب املصلحة  يف ما بني                                    وقد يتطل ب اختاذ القرارات يف الشراكات  -25
 تكاليف للمعامالتيها أصحاب املصلحة بشكل منفصل مما ينطوي على واملوارد مقارنة بالعمليات الب يعمل ف

                                                                                                       مباشرة وغا مباشرة مالزمة هلا. وتتطل ب تلك الشراكات وقت ا والتزام ا من قبل الشركاء لكي تكون عملية وناجحة.
 

 نتيجة هلا حبد ذاهتا.                                                                              وحتدد عملية اجلمع بني أصحاب املصلحة أداء تلك الشراكات ونتائجها وهي غالب ا ما تكون  -26
                                                                                             وعليه، فإن  أي تقييم لشراكة ما يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين جيب أال تشمل نتائجها امللموسة فحسب 
                                                                                                 بل أيض ا عملية اختاذ القرارات نفسها. ويقرتح فريق اخلرباء الرفيع املستوى من هذا املنطلق مثاين خصائص ترتبط 

 اء الشراكة.بالنتائج أو بالعمليات وحتدد أد
 

       تعب ة                          الكفاءة واألثر والقدرة على    :  هي                      خصيييييائص متصيييييلة بالنتائج                                     ويبحث فريق اخلرباء الرفيع املسيييييتوى يف ثالث   -27
                                                                   تعين مدى حتقيق الشييييراكة يف ما بني أصييييحاب املصييييلحة املتعددين النتائج املنشييييودة          الكفاءة                  املوارد. ويف حني أن  

                                                                          إىل النواتج األطول أمد ا واألوسيييييييييع نطاق ا وإىل األهداف النهائية للشيييييييييراكة، مبا فيها       األثر                      والنواتج الفورية، يشيييييييييا 
               جزء ا من كفاءة                          القدرة على تعب ة املوارد                                                              حتسييييييني سييييييبل العيش واألمن الغذائي والتغذية. ومع أن ه باإلمكان اعتبار 

                         قييم مسامهة الشراكات يف ما                                                                  الشراكة يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين، فهي تستحق عناية خاصة لدى ت
                                                       بني أصحاب املصلحة املتعددين يف متويل األمن الغذائي والتغذية.
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                                وهي الشيييييييييمولية واملسييييييييياءلة والشيييييييييفافية                         مواصيييييييييفات متصيييييييييلة بالعملية                                 وحيدد فريق اخلرباء الرفيع املسيييييييييتوى مخ    -28

                                                         املواصيييييفات املتصيييييلة بالعملية مدى تيسيييييا الشيييييراكات يف ما بني أصيييييحاب      هذه      وتعك                        واالنعكاسيييييية والكفاءة.
                                                                                         املصييييلحة املتعددين بفعالية املناقشييييات بني أصييييحاب املصييييلحة مبا  ك نهم من العمل مع ا يف سييييبيل حتقيق هدف 

           والعمليات                               يف ما بني أصيييييييحاب املصيييييييلحة املتعددين      شيييييييراكة   ال                                     مشيييييييرتك. وهي تؤثر إىل حد كبا على مشيييييييروعية 
                                    عندما "ت سيييييمع أصيييييوات مجيع أصيييييحاب املصيييييلحة           الشيييييمولية                                      جراءات والقرارات املتصيييييلة هبا. وجيري ضيييييمان    واإل

         املسييييييييييييياءلة       وت فهم    (.     2009                                                                  خاصييييييييييييية األكثر تأثر ا بانعدام األمن الغذائي" )جلنة األمن الغذائي العاملي،    -       املعنيني 
                                سييييييييبها ممثل أو جمموعة ما من خالل فعل                                                            عادة، سييييييييواء أكانت داخلية أو خارجية، على أُنا املسييييييييؤولية الب يكت

                                  أن  مجيع أصيييييييحاب املصيييييييلحة املعنيني لديهم           الشيييييييفافية                                              الكالم أو اختاذ القرارات نيابة عن شيييييييخص آخر. وتعين 
                                                                                        القدرة على النفاذ بشيييييييكل مفتوح أو سيييييييهل إىل أفضيييييييل املعلومات املتاحة بشيييييييأن حوكمة الشيييييييراكات يف ما بني 

              هي القدرة على             واالنعكاسييييييية                                      وعملياهتا وتكاليفها وأنشييييييطتها وقراراهتا.                                 أصييييييحاب املصييييييلحة املتعددين وقواعدها
        على أُنا          الكفاءة            وت فهم عادة                                                                     التعل م من األخطاء وتقييم االجتاهات الطويلة األجل والتفاعل على أسييييييييييييياسيييييييييييييها.

              وارد )املدخالت(                                                                                العالقة بني املنافع )املخرجات( الناجتة عن شييراكة ما يف ما بني أصييحاب املصييلحة املتعددين وامل
               املستثمرة فيها.

 
وينبغي النظر بعناية يف العالقات املنطقية وأوجه التآزر واملقايضات بني هذه املواصفات الثماين عند تقييم أداء  -29

                                    مع أن  مزيد ا من الشمولية والشفافية و فعلى سبيل املثال،  الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين.
أصحاب املصلحة املتعددين، فهي  املعامالت الفورية يف الشراكات يف ما بني تكاليفواملساءلة قد يؤدي إىل زيادة 

                                                                                                  أساسية لضمان املشاركة الكاملة والفعلية للشركاء األكثر هتميش ا وضعف ا بغية املسامهة بفعالية أكرب، يف األجل 
 اإلعمال املطرد ملقهم يف الغذاء الكايف. الطويل، يف

 
 الغذائي األمن تحقيق في المتعددين المصلحة أصحاب بين ما في الشراكات مساهمة تحسين مسارات
 والتغذية

 
                                                                                          مع أن  الشييييراكات يف ما بني أصييييحاب املصييييلحة املتعددين، باعتبارها إحدى اآلليات املؤسييييسييييية املمكنة يف جمال   -30

                                                                            قد ال تكون النهج األنسييييب يف أي حالة، من الضييييروري اسييييتكشيييياف الظروف الداخلية والبي ة               حوكمة األغذية، 
                                                                                             اخلارجية الب قد تسيييييييياعد يف حتقيق املسييييييييامهة األمثل لتلك الشييييييييراكات يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية والتنمية 

          املستدامة.
 

                                      الشيييراكة يف ما بني أصيييحاب املصيييلحة املتعددين                                  إىل ما  كن القيام به أو تغياه ضيييمن                  الظروف الداخلية    تشيييا   و   -31
    وقد                                                                                            من قبل الشيييييركاء أنفسيييييهم أو من قبل الشيييييراكة كمجموعة لتحسيييييني أدائها اخلاص باألمن الغذائي والتغذية.

                                                                                        حدد فريق اخلرباء الرفيع املسيييييييييتوى سيييييييييت  خطوات هامة ينبغي اتباعها لدى إقامة شيييييييييراكة يف ما بني أصيييييييييحاب 
                                                                    ديد أصييييحاب املصييييلحة املعنيني الذين سيييييتم إشييييراكهم واالتفاق على بيان املشييييكلة؛    ( حت 1 )                  املصييييلحة املتعددين:
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              ( وإنشييييييياء بنية  4                                                  ( وحتديد أدوار خمتلف الشيييييييركاء ومسيييييييؤوليتهم بشيييييييكل واضيييييييح؛ ) 3                      ( وبلورة رؤية مشيييييييرتكة؛ ) 2 )
         والعملية                                       ( والعمل بصيييييورة منتظمة على رصيييييد النتائج  6                                    ( وتصيييييميم اسيييييرتاتيجية مشيييييرتكة وتطبيقها؛ ) 5         املوكمة؛ )
                                                                           ومن شييييييييييأن هذه الطريقة املؤلفة من سييييييييييت  خطوات أن تسيييييييييياهم بشييييييييييكل ملمو  يف معاجلة القيود             وتقييمهما.

                                                                                                 والتحديات املشييييييييييييار إليها أعاله من خالل بناء الثقة وتعزيز أوجه التآزر بني الشييييييييييييركاء ومعاجلة أوجه عدم تناظر 
                                          السلطة وخف  تكاليف املعامالت يف األجل البعيد.

 
                                                          بني الشييركاء، يف املراحل األوىل من الشييراكة يف ما بني أصييحاب املصييلحة                     الثقة وأوجه التآزر            يعتمد تعزيز      وسييوف   -32

                                                                                                  املتعددين، على قوة االتفاق على بيان املشييكلة وتركيبة الشييراكة، باإلضييافة إىل قدرة الشييركاء على توضيييح قيمهم 
                                     ن العمل بوضيييييييييوح على حتديد خمتلف التطلعات                           وال بد قبل إقامة أي شيييييييييراكة م                           املشيييييييييرتكة وبلورة رؤية مشيييييييييرتكة.

                                         واالهتمامات والدوافع للشركاء على اختالفهم.
 

                                                                                  وباإلمكان احملافظة على هذه الثقة من خالل املشيييييييييياركة املسييييييييييتمرة ألصييييييييييحاب املصييييييييييلحة وفقط يف حال كانت   -33
            ومعاجلتها من        لسييييييلطة           عدم تناظر ا                                                              الشييييييراكات يف ما بني أصييييييحاب املصييييييلحة املتعددين قادرة على اإلقرار بأوجه 

                                    وحتديد أوجه التضيييييييييييارب املمكنة يف املصييييييييييياا؛       شيييييييييييريك   كل            ومسيييييييييييؤوليات                     ( تعريف واضيييييييييييح ألدوار  1      خالل: )
                                                                                    شياملة ملوكمة الشيراكات يف ما بني أصيحاب املصيلحة املتعددين مبا يكفل املشياركة الكاملة والفعلية         وبنيات  (  2 )

                                                                                                للشييييييييركاء األضييييييييعف ومع إسييييييييناد األولوية للجهات الفاعلة األشييييييييد  تأثر ا بانعدام األمن الغذائي وسييييييييوء التغذية؛ 
                                   ( وآليات قوية وشفافة ملل  النزاعات. 3 )

 
                 تكاليف للمعامالت           تعددين على   امل     صيييييييييلحة   امل                              ، تنطوي العمليات اخلاصييييييييية بأصيييييييييحاب               حنو ما جاء أعاله      وعلى  -34

                                                                                     لكن باإلمكان اعتبار تكاليف املعامالت هذه اسييييييتثمارات طويلة األجل لتعزيز الشييييييمولية والشييييييفافية            مالزمة هلا.
                                                                                 من املرجح أن تسيياهم الشييراكات يف ما بني أصييحاب املصييلحة املتعددين مبزيد من الفعالية يف األجل   و           واملسيياءلة. 

                                                                                                البعيد يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية والتنمية املسييييييييييييييتدامة مقارنة باإلجراءات املعزولة الب يتخذها أصييييييييييييييحاب 
                                 بني الشييييركاء ومعاجلة أوجه عدم تناظر                                                              املصييييلحة بصييييورة منفصييييلة، وذلك من خالل بناء الثقة واملد من التوترات 
  .      وفعالة                                                                  السلطة وإدارة النزاعات واملرص على مشاركة الشركاء األضعف بصورة كاملة 

 
يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين والب حتددها الدول  اتالبي ة الب تعمل فيها الشراك بالبي ة اخلارجية       وي قصد  -35

ويستعرت التقرير اخليارات املمكنة  ضافة إىل األطراف الفاعلة من غا الدول.واملنظمات املكومية الدولية، باإل
ويف خطة عمل أدي  أبابا باعتبارمها  2030                                           اللتني يشار إليها مرار ا وتكرار ا يف خطة عام  الشفافية واملساءلةلتعزيز 

عاملني أساسيني لكي تساهم الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين بنجاح يف حتقيق األمن الغذائي 
وهو يسلط الضوء بشكل خاص، من بني هذه اخليارات، على أمهية وجود آليات قوية  والتغذية والتنمية املستدامة.
                                                                       أجل تسهيل مجع البيانات وتشاطر الدرو  وعمليات التعل م وبناء القدرات داخل  لرفع التقارير والرصد من

 الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين ويف ما بينها.
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          فعلى سييييبيل                                                           داخلي ا ودعمه من قبل منظمات خارجية تعمل مع تلك الشييييراكات.              تشيييياطر املعرفة           و كن تشييييجيع   -36
                                                                ما بني أصحاب املصلحة املتعددين أن تشجع تشاطر املعارف داخلي ا من خالل                             املثال، باستطاعة الشراكات يف

                                                                                                  إبالغ املنظمات التابعني هلا بالتجارب ضمن الشراكة على نطاق واسع، مما  لق ثقافة تعل م داخلية تستنا مبنافع 
              ى عملية تشييياطر                            وباإلمكان تطبيق أدوات عدة عل                                                 الشيييراكات يف ما بني أصيييحاب املصيييلحة املتعددين وحدودها.

                                                                             وبيياإلمكييان تشييييييييييييييجيع بنيياء القييدرات من خالل إشييييييييييييييراك موظفني خمتلفني من املنظمييات التييابعني هلييا يف          املعرفيية.
ا االسيييييتعانة بفعاليات للتعلم وعمليات تقييم ومبادرات خمصيييييصييييية                            االجتماعات اخلاصييييية بالشيييييراكة.                                                                 و كن أيضييييي 

               لتشاطر املعارف.
 

)اهلدف  2030والدول واملنظمات املكومية الدولية هي املسؤولة بالدرجة األوىل، على حنو ما جاء يف خطة عام  -37
من أهداف التنمية املستدامة(، عن تشجيع سيادة القانون على املستويني الوطين والدويل وعن تطوير مؤسسات  16

اعة الدول واملنظمات املكومية الدولية، من خالل وباستط فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة على املستويات كافة.
                             وأن توف ر اإلطار املؤسسي الالزم  التقارب بني السياساتاخلطويت التوجيهية الدولية واألنظمة الوطنية، أن تدعم 

لكي تسعى الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين بشكل فعال إىل حتسني األمن الغذائي والتغذية 
 طرد للحق يف الغذاء الكايف.واإلعمال امل

 
                                                                                              ويسييتكشييف التقرير الطاقات الكامنة يف اآلليات املبتكرة على غرار املسييؤولية االجتماعية على نطاق املؤسييسييات   -38

                                                                                                أو التسييييييييييييهيالت املالية املختلطة جلذب مزيد من املوارد أو لتحسييييييييييييني مواءمة املوارد املتاحة مع األولويات العاملية 
                                                                                   باألمن الغذائي والتغذية والتنمية املسيييييييتدامة، باإلضيييييييافة إىل الظروف الب  كن لتلك اآلليات أن                   والوطنية املتعلقة

                                                تساهم من خالهلا بشكل فعال يف حتقيق األولويات العامة.
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 التوصيات
 

                                                                                     جيب أن تكون الشيييييراكات يف ما بني أصيييييحاب املصيييييلحة املتعددين جزء ا ال يتجزأ من االسيييييرتاتيجيات واخلطط  
                               وهي تتيح آليات مبتكرة  كنها أن                                                                            والربامج عرب القطاعات لتحقيق األهداف والغايات املتصيييييييييلة باألمن الغذائي والتغذية.

                                                     غا أن  الشييراكات يف ما بني أصييحاب املصييلحة املتعددين ال ت غين                                                 تسيياهم يف متويل األمن الغذائي والتغذية وأن حتسيينهما.
                                         وهناك عدد من القيود أو املدود الب ال بد من                                  العامة يف األمن الغذائي والتغذية.                               عن املاجة إىل اسيييييييتمرار االسيييييييتثمارات 

                                                                                                    تذليلها لكي تكون الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين شفافة وخاضعة للمساءلة ولكي تتواءم جهودها مع 
                        ويقرتح يف هذا السييييييييييييياق فريق              غذاء الكايف.                                                                   األولويات العاملية واإلقليمية والوطنية وتسيييييييييييياهم يف اإلعمال املطرد للحق يف ال

                                                                                                     اخلرباء الرفيع املسيييتوى التوصييييات التالية لتعزيز مسيييامهة الشيييراكات يف ما بني أصيييحاب املصيييلحة املتعددين يف متويل األمن 
                           الغذائي والتغذية وحتسينهما.

 
      بشعع ل           المتعددين         المصععلحة       أصععحاب     بين    ما    في          الشععراكات       تسععاهم    أ        لضععما           للسععياسععات      إطار     وضععع  - 1

       ال افي        الغذاء    في      للحق        المطرد        اإلعمال    في      فعال
 

                                 يتعي ن على الدول القيام بما يلي:
 
النظر يف دور الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين لدى وضع االسرتاتيجيات واخلطط والربامج لتحقيق  )أ(

 والغايات الوطنية اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية؛األهداف 
                                                                                                      وضمان أن تشج ع األطر القانونية والتنظيمية الشفافية واملساءلة وأن تسه ل إدارة التضارب يف املصاا يف الشراكات  )ب(

 يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين؛ 
                                 ة املتعددين يف اإلعمال املطرد للحق يف                    يف ما بني أصيييييييحاب املصيييييييلح   ة                              واملرص على أن تسييييييياهم جهود الشيييييييراك    )ج(

                            وأن تسيييييييرتشيييييييد باملنتجات الرئيسيييييييية   (                        اخلطويت التوجيهية الطوعية )                                       الغذاء الكايف يف سيييييييياق األمن الغذائي الوطين 
 4                                   الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي؛

حنو أفضل يف متويل األمن وتشجيع وضع مواثيق للشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين للمسامهة على  )د(
 ا إىل املبادئ الب جرى تفصيلها يف هذا التقرير.                                  الغذائي والتغذية وحتسينهما استناد  
  

                                                      
التغذية الصادر عن جلنة األمن الغذائي العاملي؛ واخلطويت التوجيهية الطوعية بشأن املوكمة مبا يف ذلك: اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي و  4

ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين؛ وإطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات  األراضياملسؤولة مليازة 
ونظم األغذية الصادرة عن جلنة األمن الغذائي  االستثمارات الزراعية املسؤولةبعاملي؛ واملبادئ اخلاصة املمتدة الصادر عن جلنة األمن الغذائي ال

                                                    العاملي، خاصة يف سياق االستثمارات الزراعية األكرب حجم ا.



 إطار خطة تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى بشأن الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين لتمويل األمن الغذائي والتغذية وحتسينهما يف 
 (2018يونيو/حزيران  13مقتطف من التقرير: املوجز والتوصيات ) 2030عام 

 

13/15 

    ما    في          الشعععراكات     خالل    من           واسعععتهداف          وتنسعععيق           والتغذية         الغذائي       باألمن       الخاص         التمويل       تعبئة       تحسعععين  - 2
          المتعددين         المصلحة       أصحاب     بين

 
                                                                             مع المنظمات الح ومية الدولية بما فيها مؤسعععسعععات التنمية المتعددا األطراي، القيام                            تعي ن على الدول، بالتعاو  ي

         بما يلي:
 
                                                                                         تشيييجيع طرق مبتكرة ملشيييد التمويل العام الدويل واحمللي للشيييراكات يف ما بني أصيييحاب املصيييلحة املتعددين من     )أ(

                                  واإلنفاق املتصيييل باملسيييؤولية االجتماعية                                                             خالل اسيييتخدام آليات خمتلفة على غرار السيييياسيييات الضيييريبية التدرجيية 
                  على نطاق املؤسسات؛

                                                                                               وإنشيياء صييناديق خاصيية مدعومة من القطاع العام ملنح اهلبات والقروت لألطراف الفاعلة املهمشيية والضييعيفة، مبا     )ب(
                                                                                        يف ذلك صغار منتجي األغذية واجملموعات واملؤسسات الصغاة واملتوسطة املجم واحتادات الشعوب األصلية؛

وتشجيع إتاحة مزيد من التمويل املنسق من القطاعني العام واخلاص للشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة  )ج(
 املتعددين من أجل األمن الغذائي والتغذية مبا يف ذلك من خالل إنشاء تسهيالت مالية خمتلطة؛

ها من أجل ختصيص املوارد املؤسسية إرساء تشريعات خاصة باملسؤولية االجتماعية على نطاق املؤسسات وتطبيق )د(
                                                                            لألمن الغذائي والتغذية متاشي ا مع املسؤولية االجتماعية وأهداف التنمية املستدامة؛

وتشجيع الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين من أجل تسهيل تعب ة التمويل لألمن الغذائي والتغذية  )ه(
املبادرات القائمة على اجملتمع احمللي، مبا يف ذلك جمموعات املساعدة واستهدافه من خالل توطيد العالقات بني 
 الذاتية النسائية ومؤسسات التمويل الرمسي.

 
       مبادئ     خالل    من           المتعددين         المصععععلحة       أصععععحاب     بين    ما    في          الشععععراكات    في           والمسععععاءلة          الشععععةافية       تعزيز  - 3

          واإلدارا         الحوكمة       تةعيل
 

 بين أصحاب المصلحة المتعددين القيام بما يلي: يتعين على الشركاء في الشراكات في ما
 
                                                                                               حتديد التوترات املمكنة بني الشيييييركاء وأوجه عدم التناظر والتضيييييارب يف املصييييياا واإلقرار هبا يف مراحل مبكرة من     )أ(

                                        الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين؛
اعد واملواثيق الوطنية، باإلضافة إىل املنتجات الرئيسية                                                      ووضع مدونات السلوك املناسبة متاشي ا مع التشريعات والقو  )ب(

 الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي؛
وحتديد أدوار ومسؤوليات واضحة ملختلف الشركاء من حيث التمثيل واملشاركة وصنع القرارات واملسامهة املالية  )ج(

 ضمن عمليات الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين؛
وتشجيع العمليات الشاملة لصنع القرارات مع ضمان املشاركة الفعلية واهلادفة ألصحاب املصلحة كافة، وخباصة  )د(

 النساء والشباب والشعوب األصلية وصغار منتجي األغذية وغاهم من اجلهات الفاعلة املهمشة أو الضعيفة؛
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                                         وتطوير آليات شفافة ومناسبة ملل  النزاعات؛ )ه(
                                                                                         آليات لتعزيز بناء القدرات للشركاء األكثر ضعف ا مع ضمان املساعدة املالية والفنية الكافية هلم.وإنشاء  )و(
 
        وتشععاطر          والتقييم       الرصععد       تةعيل     خالل    من           المتعددين         المصععلحة       أصععحاب     بين    ما    في          الشععراكات     أثر       زيادا  - 4

        التجارب
 

 بما يلي:                                                              يتعي ن على الشركاء في الشراكات في ما بين أصحاب المصلحة القيام
 
 عن خطط مجع البيانات وإدارهتا املتصلة بتحقيق األهداف والغايات                                    حتديد املؤشرات واملقايي  املناسبة فضال   )أ(

 اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية املتصلة هبا؛
                                                                                                وإرساء نظم مالئمة وشفافة لرصد الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين وتقييمها استناد ا إىل املعايا  )ب(

واألثر والقدرة على تعب ة املوارد والشمولية واملساءلة والشفافية  الفعاليةهي: و املشار إليها يف هذا التقرير، أال 
 واالنعكاسية والكفاءة؛

                                                                          على عمليات الرصييييد والتقييم مع صييييانعي السييييياسييييات واجملتمع لتحقيق األثر على املسييييتوى                   وتشيييياطر التعقيبات    )ج(
        املنشود.

 
                                                                                               يتعي ن على الدول والمنظمات الح ومية الدولية، بالتعاو  مع أصحاب المصلحة اآلخرين، القيام بما يلي:

 
يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين  إنشاء آليات لتحسني عملية مجع البيانات وتشاطر املعلومات عن الشراكات (د)

 على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية.
 
     بين    ما    في          الشعععراكات      بشععع          للبحوث        إضعععافية       مجاالت          واسعععت شعععاي         المعرفة    من        مختلةة       أشععع ال     دمج  - 5

          وتحسينهما          والتغذية         الغذائي      األمن        لتمويل           المتعددين         المصلحة       أصحاب
 

                                                                            األكاديمي، بالتعاو  مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الحائزين على المعرفة،                           يتعي ن على الدول والمجتمع 
                القيام بما يلي:

 
 تشجيع برامج ومشاريع البحث التشاركي مع مراعاة املعارف احمللية والتقليدية؛ )أ(
مبختلف أشكال املعرفة وتشجيع الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين، حسب املقتضى، كأداة لأقرار  )ب(

 ودجمها ولتشاطر التجارب؛
 ودعم تطوير نظم فعالة لأرشاد، مبا يف ذلك من خالل الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين؛ )ج(
 ومتويل وإجراء مزيد من البحوث بشأن الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين من أجل استكشاف: )د(
 

                                              استناد ا إىل املعايا املشار إليها يف هذا التقرير؛ والطويلرة لتقييم األثر يف األجلني القصا منهجيات مبتك (1)
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حوكمة الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين، مبا يف ذلك القواعد والعمليات اخلاصة بصنع و  (2)
 واخلاص واجملتمع املدين؛القرارات، وبالنظر إىل األدوار واملسؤوليات التكميلية للقطاعني العام 

والسبل املناسبة ملعاجلة أوجه عدم التناظر يف السلطة وتضارب املصاا يف الشراكات يف ما بني أصحاب  (3)
 املصلحة املتعددين؛

                                                                                       والتداعيات الفورية والطويلة األجل لتكاليف املعامالت املرتبطة بإقامة الشيييييييييييراكات يف ما بني أصيييييييييييحاب   ( 4 )
          وعملياهتا؛                املصلحة املتعددين 

وحاالت النجاح والفشل يف الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين القائمة من أجل متويل  (5)
                                                                                            األمن الغذائي والتغذية وحتسينهما مع إيالء عناية خاصة ملقوق اجملموعات املهم شة والضعيفة واحتياجاهتا؛

                                       ب املصييييييييلحة املتعددين للنهوت باألمن الغذائي                                               وترتيبات التمويل املبتكرة للشييييييييراكات يف ما بني أصييييييييحا  ( 6 )
          والتغذية.


