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 مقدمة
 

جرى تقديم اسرتاتيجيات منظمة األغذية والزراعة )الفاو( اخلاصة بالشراكات مع منظمات اجملتمع املدني  -1

ومع القطاع اخلاص )االسرتاتيجيات( لكي يستعرضها االجتماع املشرتك للجنيت الربنامج واملالية يف مارس/آذار 

 .4513ولتوافق عليها الدورة السادسة واألربعون بعد املائة للمجلس يف أبريل/نيسان ، 45131

 

، يقوم، إىل حسب الرتتيبتشّكل االسرتاتيجيات إطارا للتعاون مع منظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص و -4

من  الفاعلة فعالة مع هذه اجلهاتجانب جمموعة من األدوات املكملة، بإرشاد موظفي املنظمة إىل كيفية إقامة شراكات 

 غري الدول، لدعم األهداف االسرتاتيجية للمنظمة.

 

من غري الدول بهدف احلد من الفقر وانعدام  الفاعلة وقد ُوضعت االسرتاتيجيات لتعزيز الشراكات مع اجلهات -3 

لعضوية  اجلوهريةنظرا إىل الطبيعة فيها  احلكومات األعضاء هم للمنظمة نيالرئيسي علما بأن احملاوريناألمن الغذائي 

     .الفاو وحوكمتها

 

أنشأت املنظمة آليات تضمن  2وإعماال للتوجيه الصادر عن الدورة السادسة واألربعني بعد املائة للمجلس -2

 حيادها، ونهجا المركزيا لتنفيذ االسرتاتيجيات، مع احملافظة يف الوقت نفسه على مستني أساسيتني للمنظمة، 

 ( عملها املعتمد على القرائن يف جمال املعرفة.4)حمايد للنقاش؛ ( القدرة على توفري منتدى 1وهما: )أال 

 

الفاعلة اتفاقا بني املنظمة واجلهات  62 إبرام، مت 4513منذ املوافقة على االسرتاتيجيات يف أبريل/نيسان عام  -6

، ضمن اجملاالت الستة للتعاون اليت حددت للمنظمة االسرتاتيجيةمن غري الدول وهي تعترب حامسًة لتحقيق األهداف 

( الدعوة 3( احلوار بشأن السياسات؛ )4( وضع برامج تنموية وفنية/برناجما ميدانيا؛ )1يف االسرتاتيجيات: )

عارف وتنمية /األنشطة املعيارية؛ و)خامسا( إدارة املعرفة ونشرها/تقاسم املاملعايريالقواعد وواالتصال؛ و)رابعا( وضع 

 القدرات؛ و)سادسا( تعبئة املوارد/االستخدام املشرتك للموارد يف حاالت الطوارئ.

 

بناء على طلب الدورة السادسة واألربعني بعد املائة للمجلس، قّدم تقرير مرحلي بشأن تنفيذ االسرتاتيجيات إىل  -5

 سادسةة بعد املائة للجنة الربنامج والدورة الالبلدان األعضاء، من خالل االجتماع املشرتك للدورة السادسة عشر

واخلمسني بعد املائة للجنة املالية. وتبّين الوثيقة التقدم األولي احملرز يف تنفيذ االسرتاتيجيات، مبا يف ذلك األقسام 

العمليات  التالية: )أ( متكني الشراكات يف اإلطار االسرتاتيجي املراجع؛ )ب( الشراكات يف العمل؛ )ج( األدوات؛ )د(

 اليت تضم أصحاب املصلحة املتعددين؛ )هـ( الرصد والتقييم؛ و)و( نظام إدارة املخاطر و)ز( التوجيهات امللتمسة.

 

                                        
 JM 2013.1/2و CL 146/8 الوثيقتان  1

 CL 146/REPالوثيقة   2
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 املراجع االسرتاتيجيمتكني الشراكات يف اإلطار  -ألف

 

تشجيع ل من خال يعترب مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات الوحدة املسؤولة عن تنفيذ االسرتاتيجيات -7

من غري الدول، مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص  الفاعلة التعاون الفعال واجملدي مع اجلهات

 والتعاونيات ومنظمات املنتجني واملؤسسات األكادميية والبحثية. 

 

ة حتقيقا لوالية ويسهم املكتب املذكور يف تنمية قدرات موظفي املنظمة على تعزيز الشراكات االسرتاتيجي -8

ا يؤدي إىل مم، واحداملنظمة. ويتم ذلك من خالل تعزيز جمموعة من املهارات الفنية واملوجهة حنو العمليات يف آن 

مفاوضات فعالة وإدارة املخاطر، فضال عن إنتاج أدوات وآليات لتحديد الشراكات املستدامة وإرسائها وتنفيذها ورصدها 

 املركزي والالمركزي. ينيوتقييمها، وذلك على املستو

 

من غري الدول الفاعلة ( أن يساهم كل التعاون مع اجلهات 1عند إقامة الشراكات، يضمن املكتب ما يلي: ) -9

( باالتفاق مع احلكومات، يتم حتديد الشركاء 4يف إطار األهداف االسرتاتيجية؛ ) نواتجالحتقيق  يفبشكل ملموس 

 االسرتاتيجيني على املستويات الالمركزية لدعم األولويات اليت مت حتديدها يف إطار الربجمة القطرية. 

 

لضمان االتساق يف تنفيذ هذه االسرتاتيجيات على املستويني العاملي وامليداني، مت تعزيز التنسيق على النحو  -15

للشراكات  جهات تنسيقت مخس وظائف للمسؤولني عن الشراكات يف املكاتب اإلقليمية؛ وقد مت تعيني التالي: أنشئ

يدعم املكتب هذه الشبكات ومن قبل املديرين العامني املساعدين املعنيني لدى الشعب الفنية يف املقر الرئيسي للمنظمة. 

 مع حتسني تطوير وتنسيق ورصد التعاون اجلاري استمراربالتوجيه وبناء القدرات  فيوفرويتعاون معها تعاونا وثيقا، 

 ية.واحملتمل مع اجلهات غري احلكوم

 

إلقليمية، حمددة امن غري الدول يف خطط العمل الفاعلة أعدت املكاتب اإلقليمية  خطة عمل إلشراك اجلهات  -11

من غري الدول. وقد  الفاعلة همات اجلهاتاألنشطة الرئيسية ضمن املبادرات اإلقليمية اليت من شأنها أن تستفيد من مسا

شاركت املنظمة خرباتها ومعارفها املتعلقة بالعمل مع خمتلف أصحاب املصلحة، وعززت العمليات التشاركية مع 

، وبرنامج األغذية العاملي، خ  اجمللس االقتصادي واالجتماعيكيانات أخرى يف منظومة األمم املتحدة، وعلى األ

اليت تقوم هي أيضا بتطبيق ُنهج  3ملية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،ومنظمة الصحة العا

 من غري الدول. الفاعلة مشولية بالنسبة إىل إشراك اجلهات 

 

  

                                        
 ؛ برنامج األغذية العاملي؛ منظمة الصحة العاملية؛ برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.االقتصادي واالجتماعي اجمللس  3
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 العمل ضمن الشراكات -باء

 

مع جمموعة منوعة من  اتفاقا 62 رمسيا إبرام، مت 4513بعد املوافقة على االسرتاتيجيات يف أبريل/نيسان  -14

من غري الدول ضمن اجملاالت الستة للمشاركة اليت مت حتديدها يف كل اسرتاتيجية من أجل دعم الفاعلة اجلهات 

يقدم هؤالء الشركاء للمنظمة جمموعة واسعة جدا من  ،األهداف االسرتاتيجية للمنظمة. وبفضل مرونة الشراكة كأداة

 4املوارد وتنمية القدرات وصوال إىل االتصال والدعوة.أوجه الدعم، بدءا من تعبئة 

 

وباإلضافة إىل تشجيع الشراكات مع منظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص، فقد مت عقد شراكات مع  -13

وجيري تنفيذها حاليا بالنظر إىل الدور  6، ومنظمات املنتجني والتعاونيات5األوساط األكادميية ومنظمات البحوث

 احملوري الذي تؤديه يف إعمال والية املنظمة. 

 

اتفاقا مع القطاع  19ودعما لألهداف االسرتاتيجية، مت إرساء عشرة اتفاقات مع منظمات اجملتمع املدني، و -12

من و األكادميية ومنظمات البحوث.اتفاقا مع األوساط  42اخلاص واتفاق واحد مع التعاونيات ومنظمات املنتجني، و

 اليت مت إرساؤها: 62بني االتفاقات الرمسية الـ
 

 9  املساهمة يف استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء  - 1يف املائة تساهم يف اهلدف االسرتاتيجي

 التغذية

 31 واخلدمات من الزراعة، زيادة وحتسني توفري السلع   - 4 اهلدف االسرتاتيجي يف املائة تساهم يف

 واحلراجة ومصايد األمساك بصورة مستدامة

 2 احلد من الفقر يف الريف  - 3اهلدف االسرتاتيجي  يف املائة تساهم يف 

 11  التمكني من وجود ُنُظم للزراعة واألغذية أكثر مشواًل وكفاءة  - 2اهلدف االسرتاتيجي يف املائة تساهم يف

 والدولي احمللي والوطين املستوياتعلى 

 5  زيادة صمود ُسبل كسب العيش يف مواجهة التهديدات  - 6يف اهلدف االسرتاتيجي يف املائة تساهم 

 واألزمات 

  شاملة لعدة قطاعاتيف املائة من هذه االتفاقات  22يف حني أن ما نسبته. 

 

                                        
جية والتقدم األولي احملرز يف تنفيذها، على العنوان ميكن االطالع على القائمة الكاملة للشراكات، مبا يف ذلك الصلة بينها وبني األهداف االسرتاتي  4

 .http://www.fao.org/partnerships/arالتالي: 

طريق  خارطةإطار الشراكات بني منظمة الزراعة واألغذية واألوساط األكادميية ولوضع  الستعراض 4512عقدت مشاورة للخرباء يف يونيو/حزيران   5

   /http://www.fao.org/partnerships/academia/ar لتنفيذه
إلنشاء  إجياد بيئة مواتية( دعم احلكومات من أجل 1مسارات يعزز أحدها اآلخر وهي: )تتبع الشراكات مع منظمات املنتجني والتعاونيات ثالثة   6

( توليد املعارف واملعلومات 3( تعزيز القدرات التنظيمية ملنظمات املنتجني والتعاونيات من خالل الشراكات؛ )4منظمات للمنتجني وتعاونيات؛ )

  http://www.fao.org/partnerships/cooperatives/arوتقامسها. 

http://www.fao.org/partnerships/ar
http://www.fao.org/partnerships/academia/ar/
http://www.fao.org/partnerships/cooperatives/ar
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 وتضم األمثلة على الشراكات النشطة حاليا: -16

 

 ااالت الطوار  يف جنو  للرؤية العاملية: التوزيع املشرتك ألدوات سبل املعيشة يف الدوليةاملنظمة  -01

 5اهلدف االسرتاتيجي  -السودان
 

رزمة أدوات لصيد  3 555، قامت الفاو باالشرتاك مع املنظمة الدولية للرؤية العاملية بتوزيع 4512يف مارس/آذار 

شخ . وباإلضافة إىل ذلك،  9 555وب السودان، فبلغت حوالي األمساك يف حاالت الطوارئ يف والية الوحدة، جن

وات وأدوات لصيد األمساك يف والية أعالي النيل احملاصيل وخضريف حاالت الطوارئ جرت عمليات توزيع مشرتكة 

 رزمة أدوات على املستفيدين حتى اآلن.  7 355فتلقاها املستفيدون يف كل من فاشودا ومانيو وملوط ورنك. وقد مت توزيع 

 

  3اهلدف االسرتاتيجي  -يف تنزانيا وكينيا وإثيوبيا  القروضرابوبنك: وصول صغار املزارعني إىل  -01

  2واهلدف االسرتاتيجي 
 

واخلربات  يف أفريقيا من خالل اجلمع بني الدراية املالية لرابوبنك القروضحتّسن وصول أصحاب احليازات الصغرية إىل 

من أصحاب احليازات الصغرية لكي يصبحوا مؤهلني  645الفنية للفاو والشبكات احمللية. ويف تنزانيا، قدم الدعم إىل 

ا يسم  هلم بتمويل وتطوير أنشطة سلسلة القيمة الزراعية وحتويلها إىل مشاريع ممللحصول على القروض الرمسية، 

على املوارد. ويف  احلفاظجملموعات املزارعني الذين ميارسون زراعة  فضيليةبأسعار تمرحبة. ويف كينيا، تقدم القروض 

رئيسا لالحتادات التعاونية وتعاونيات املنتجني والقادة احلكوميني يف املنطقة فيما  21إثيوبيا،  جيري تطوير قدرة 

 خ  التمويل الزراعي للتعاونيات الصغرية واملشاريع التجارية املتوسطة احلجم. 

 

وسائط اإلعالم احمللية من أجل األمن الغذائي والزراعة  :الرابطة العاملية إلذاعات اجملتمعات احمللية -18

  شامل عدة قطاعات –األسرية 
 

تتشارك الفاو والرابطة يف العمل من أجل ضمان إمساع صوت املزارعني وقيام منظمات املزارعني بالضلوع بنشاط يف 

العمليات اخلاصة بالسياسات. وتستخدم اإلذاعة احمللية كمنتدى من أجل إشراك اجملتمع احمللي الزراعي يف 

 يف خمتلف األقاليم حول العامل. 4512احلوارات السياسية اخلاصة بالسنة الدولية للزراعة األسرية 

 

19- Eataly 2: وصول التعاونيات النسائية احمللية يف إثيوبيا  إىل األسواق العاملية: اهلدف االسرتاتيجي 

 
مبساعدة التعاونيات النسائية يف إثيوبيا على الوصول إىل األسواق العاملية من خالل  Eatalyتقوم الشراكة بني الفاو و

ار احملّسن، األمر الذي يزيد دخلهّن بنسبة ملحوظة. وتقدم املنظمة هلّن املساعدة الفنية فيما متنحهن مربى الصّب

Eataly واق العاملية والتربعات العينية.الوصول إىل األس 

 

http://splash.amarc.org/
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45- Slow Food شامل عدة قطاعات –: استقطا  التأييد العاملي للكينوا والزراعة األسرية 
 

 Slow Food، وحدت الفاو و4512عام لوبسنة الزراعة األسرية  4513عام لالدولية للكينوا  ةيف إطار االحتفال بالسن

جهودهما لزيادة الوعي العاملي بالدور اهلام للكينوا والزراعة األسرية يف القضاء على اجلوع وسوء التغذية والفقر. ومشلت 

القائمة على الكينوا لكبار الطهاة، وتنظيم معرض األنشطة نشر كتاب "الكينوا يف املطبخ" وهي جمموعة من الوصفات 

 . 4512الزراعة األسرية يف يونيو/حزيران 

 

 4اهلدف االسرتاتيجي  -مؤسسة بنك غرامني: التكنولوجيا للممارسات التقليدية واجلديدة يف أوغندا  -40

تقوم املنظمة وبنك غرامني بتيسري مشاركة املعارف التقليدية للممارسات التقليدية واجلديدة ألصحاب احليازات 

قاعدة بيانات التكنولوجيات واملمارسات املتاحة )الصغرية. ويف أوغندا، تستخدم مؤسسة بنك غرامني معلومات من 

مقاطعة عن طريق اهلواتف  37مزارع يف  476 555لبلوغ أكثر من  (http://teca.fao.org) (لصغار املنتجني الزراعيني

 .الذكية عرب أداة البحث اخلاصة مبجموعة العاملني باملعارف احمللية

 

 5اهلدف االسرتاتيجي  -الصليب األمحر واهلالل األمحر: زيادة التعاون للقدرة على الصمود  -44

يتم تنفيذ برنامج الفاو للصمود بوجه الكوارث من خالل تعاون أوثق على مجيع املستويات مع االحتاد الدولي للصليب  

يف املنتديات الدولية، يرأس االحتاد واملنظمة جهودا مشرتكة الستقطاب واألمحر واهلالل األمحر وجلمعياته الوطنية. 

ة املعرضة للخطر يف حاالت األزمات. وهما يوحدان جهودهما عرب إدراج التأييد للبلدان الضعيفة واجملتمعات احمللي

مواد التعّلم اإللكرتوني للفاو املتعلقة بالزراعة واألغذية والتغذية يف برنامج التعليم اإللكرتوني اخلاص باالحتاد، وهكذا 

البلدان اليت متر بأزمات، يعّد االحتاد يف الكثري من ويبلغان شبكتهما املؤلفة من عدة ماليني من املوظفني واملتطوعني. 

عضوا نشطا يف جمموعة األمن الغذائي، إذ يوفر املوارد البشرية الرئيسية على الصعيدين العاملي والوطين. ويف مجهورية 

 واتتوزيع البذور واألد لضمان 3أفريقيا الوسطى، عملت الفاو واالحتاد معا يف االستجابة حلاالت الطوارئ من املستوى 

 على األسر الضعيفة املتضررة.

 

 2اهلدف االسرتاتيجي  -تعزيز بناء القدرات اإلاصائية يف بنغالديش  :مؤسسة ميليندا وبيل غايتس -43

بالتعاون مع مؤسسة ميليندا وبيل غايتس، تشارك املنظمة يف تنفيذ عدد من املشروعات يف جمال اإلحصاءات والسياسات 

الدعم حاليا لتحسني نظمها ملعلومات األسواق الزراعية وذلك باستخدام الطرق املبتكرة الزراعية. وتتلقى بنغالديش 

والتكنولوجيا الرقمية. وقد صممت هذه املبادرة يف سياق نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية الذي أنشئ بناء على 

استجابة لعدم ذائية ولتشجيع تنسيق السياسات لتعزيز الشفافية يف أسواق السلع الغ 45طلب وزراء زراعة جمموعة الـ

 اليقني يف األسواق.

 

 2اهلدف االسرتاتيجي  -منو االستثمار يف قطاع احلبو  األوكراني :والتعمري لإلنشاء األوروبيالبنك  -42

 ت، من شأن التعاون مع البنك األوروبي لإلنشاء والتعمري أن ُيسمع صوت القطاع اخلاص يف عمليات صنع السياسا

http://teca.fao.org/
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ا يؤدي إىل تيسري االستثمار يف مجيع مراحل السلسلة الغذائية. ومن األمثلة على ذلك، العمل املشرتك الذي أجرته مم

ساهم يف اجتذاب االستثمارات اهلامة وحفز اإلنتاج  مماالفاو والبنك لتحسني السياسات يف قطاع احلبوب األوكراني، 

يف هذا القطاع االسرتاتيجي. ومن اجملاالت األخرى ذات األولوية تيسري التعاون بني القطاعني العام واخلاص من أجل 

لزيادة اة باعتبارها أد -يف شكل إشارات جغرافية عموما -التوصل إىل بطاقات توسيم عالية اجلودة وقائمة على املنشأ 

 دخل املنتجني.

 

  الشراكة بني األقران يف بوركينا فاسو

 

أدت شراكة توسطت هلا الفاو فيما بني كل من منظمات املنتجني )رابطة فالحي فاسو(، ومجعية التنمية  -46

سم التنمية ق -الدولية الزراعية والصناعية للمحاصيل الربوتينية والزيتية، واحتاد املنتجني الزراعيني ملقاطعة كيبيك 

ثالثة أضعاف( والوصول إىل األسواق من خالل الزراعة  احملاصيلالدولية، إىل حتسني إنتاجية صغار املنتجني )زادت 

 بعبادالتعاقدية مع اجملهزين، وزيادة الدخل وخفض االتكال على املنتجات املستوردة يف سلسلة التوريد اخلاصة 

ة يف هذا اإلطار. وأعرب االحتاد النقدي لغرب أفريقيا عن اهتمامه بتوسيع الشمس. وقد قدمت املنظمة املساعدة الفني

نطاق هذا النهج على املستوى اإلقليمي الفرعي يف غرب أفريقيا. وقد أصبحت هذه املبادرة من بني أولويات الربنامج 

 )مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات(الوطين للقطاع الريفي يف بوركينا فاسو. 

 

 األدوات -جيم

 

جمموعة من األدوات واملوارد اليت تكمل االسرتاتيجيات وتعزز  مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدراتوضع  -45

 القدرات التنظيمية للموظفني والشركاء للعمل مع اجلهات احلكومية يف جماالت والية املنظمة:

 

املعايري اليت ينبغي أن تؤخذ : اجملتمع املدني املباد  واخلطوط التوجيهية اخلاصة بالشراكات مع منظمات -41

يف االعتبار من جانب موظفي املنظمة، قبل الدخول يف شراكات مع منظمات اجملتمع املدني، وذلك لضمان حياد 

املنظمة وعدم احنيازها وشفافيتها فضال عن اتساقها القوي مع اهلدف االسرتاتيجي والتمثيل املتوازن للمجتمع املدني يف 

 7أنشطة املنظمة، استنادا إىل اجلغرافيا ونوع اجلنس واجلمهور ونوع املنظمة.

 

مفصلة بشأن  تشغيليةتوفر توجيهات : املباد  واخلطوط التوجيهية اخلاصة بالشراكات مع القطاع اخلاص -42

يمها وإدارة املخاطر اختيار ترتيبات الشراكات وإقرارها وإدارتها، مبا يف ذلك رصد الشراكات مع القطاع اخلاص وتقي

 املتعلقة بها.

 

                                        
7  214543/resources/en/c/-society/details-http://www.fao.org/partnerships/civil 

http://www.fao.org/partnerships/civil-society/details-resources/en/c/214543/3
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 الوحدة تعرض (:2للتعاونيات ومنظمات املنتجني بشأن حتليل التنظيم وتطويره )و.ت  2وادة التعلم  -49

تتضمن والنهج واألدوات لتعزيز أداء املنظمات من أجل حتسني األمن الغذائي واحلد من الفقر وتعزيز التنمية املستدامة. 

عملية وجمموعة أدوات تستخدمها منظمات املنتجني والتعاونيات ومنظمات اجملتمع املدني وهيئات  هذه الوحدة حاالت

  8القطاع اخلاص من بني هيئات أخرى لتعزيز أدائها التنظيمي من خالل الشراكات.

 

بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدني، أعدت املنظمة سلسلة من الكتيبات اليت  :كتّيبات احلق يف الغذاء -35

تستند إىل خمتلف أجزاء "جمموعة األدوات املنهجية املتعلقة باحلق يف الغذاء" وهي ترمي إىل توفري معلومات عملية 

جماالت العمل الرئيسية، أي  وتوجيهات بشأن كيفية إعمال احلق يف الغذاء، وتطبيق نهج قائمة على حقوق اإلنسان يف

  9والتثقيف.)متاحة باللغة اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والربتغالية(.وامليزانية  والرصد والتقييم التشريعات

 

اخلطوط التوجيهية إلشراك القطاع اخلاص يف تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة  -31

 قيد اإلعداد. حاليا هي ،والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين ألمساكحليازة األراضي ومصايد ا

 

من أجل تيسري تدفق املعلومات املتبادلة فيما بني املنظمة والدول  موقع الشراكات اإللكرتوني لقد مت حتديث  -34

ية، األمر الذي يتي  معلومات ذات صلة وأدوات وخطوات واضحة بشأن كيفية األعضاء واجلهات الشريكة الرئيس

  http://www.fao.org/partnerships/استهالل األنشطة التعاونية فضال عن قائمة حمدثة بالشراكات احلالية 

 

وقد أقيم العديد من حسابات األمانة لتيسري  .ملواردا حلشدعملية مشرتكة  غالبا ما تؤدي إقامة الشراكات إىل -33

ميكن ومشاركة منظمات اجملتمع املدني يف عمليات صنع السياسات، ولتشجيع املساهمات من قبل القطاع اخلاص. 

 ختصي  املوارد جملاالت معينة مت حتديدها دعما لألهداف االسرتاتيجية.

 

بالتعاون الوثيق مع مكتب الشؤون القانونية  واجلاريةللشراكات املاضية  مؤسسية قاعدة بياناتأنشئت  -32

واألخالقية للفاو. وتيّسر قاعدة البيانات هذه املتابعة املنتظمة للتعاون القائم، مع حتديد الوحدة التقنية املسؤولة عن 

 الداخلية.اإلنرتانت طريق شبكة قاعدة البيانات هذه متاحة جلميع موظفي املنظمة عن وسوف تكون التنفيذ. 

 

خي  اجتماعات الفاو، يف أبريل/نيسان  نظام جديد للفاو على اإلنرتنت لتسجيل املشرتكنيوقد أطلق  -36

من غري الدول يف  الفاعلة إدارة تسجيل اجلهات و من أجل تيسري تقييم إعالنات أصحاب املصلحة عن اهتمامهم 4513

 يطة ودقيقة وفعالة.الفعاليات العاملية بطريقة بس

 

                                        
8  .pdf4/FAO_CD_LM314528fao.org/docs/eims/upload/http://www.  
9  hanbooks/en/-food-to-centre/right-ood/knowledgehttp://www.fao.org/righttof  

http://www.fao.org/partnerships/
http://www.fao.org/partnerships/
http://www.fao.org/docs/eims/upload/314528/FAO_CD_LM4.pdf
http://www.fao.org/righttofood/knowledge-centre/right-to-food-hanbooks/en/
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، للمنظمات الدولية غري احلكومية اليت هلا االيًا صفة رمسية مع املنظمة معمقحتليال وقد أجرت املنظمة  -35

 146منظمات قامت  458وذلك بهدف حتديد املنظمات اليت ال تزال نشطة ومهتمة بالتعاون. ومن قائمة أصلية تضم 

 متاحة على 10منظمة باستخدام موقعها الرمسي بشكل فعال خالل السنوات اخلمس األخرية. وهذه القائمة احملدثة

 .شبكة اإلنرتنت اخلاصة بالشراكات

 

 العمليات اليت تضم أصحا  املصلحة املتعددين -دال

 

بارها طريقة عمل متزايدة يف السنوات األخرية، برزت العمليات اليت تضم أصحاب املصلحة املتعددين باعت -37

، أصبحت جمموعة من اخلطوط التوجيهية اليت 4513األهمية. وبناء على طلب االجتماع املشرتك يف مارس/آذار 

 حتتوي معايري حول كيفية الضلوع يف الشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين وتنفيذها، قيد التطوير حاليا. 

 

مع منظومة األمم املتحدة، تواصل املنظمة تقديم الدعم للعمليات اليت تضم أصحاب املصلحة املتعددين  ومتاشيا -38

وتشمل األمثلة عن هذا  11موحدة اجلهود من خمتلف القطاعات ألجل زيادة الكفاءة والشفافية والتآزر بني املؤسسات.

 العمل:

 للزراعة الدولية السنة تنفيذ تيسري على املنظمة تعمل: 4102 األسريِّة للزراعة الدولية السنة )أ(

 واملنظمات املزارعني ومنظمات الدولية، التنمية ووكاالت احلكومات مع بالتعاون ،4512 عام األسرية

 .املتحدة األمم منظومة يف الصلة ذات األخرى

مع  Messe Düsseldorfتتعاون الفاو و :املبادرة العاملية بشأن احلد من الفاقد واملهدر من األغذية )ب(

اجلهات املاحنة والوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف واملؤسسات املالية، والشركاء من القطاع اخلاص 

 غذية.على وضع وتنفيذ برنامج خاص باحلد من الفاقد واملهدر من األ

جمموعات أصحاب  إن هذه الشراكة املبتكرة عبارة عن منرب دائم يضم أهم: املنتدى العاملي للموز  )ج(

يف قطاع املوز. ويشمل املنتدى ممثلني من منظمات املزارعني والشركات األساسيني املصلحة 

. ويشجع اجملتمع املدنيواحلكومات ومؤسسات البحوث والنقابات العمالية وغريها من منظمات 

وز حول العامل. ويعمل املنتدى على اعتماد املمارسات اجليدة لإلنتاج والتجارة املستدامتني يف قطاع امل

الربنامج من خالل جمموعات العمل املتخصصة اليت يقوم فيها أصحاب املصلحة بصورة مشرتكة 

بوضع إرشادات عملية يف خمتلف اجملاالت مثل احلد من استخدام مبيدات اآلفات، والصحة 

 القيمة.اإلنتاج املستدام وتوزيع والسالمة املهنية، واملساواة بني اجلنسني، وتكاليف 

                                        
10  /174288resources/en/c/-society/details-http://www.fao.org/partnerships/civil 
 .للحصول على قائمة كاملة من الشراكات والعمليات بني أصحاب املصلحة املتعددين http://www.fao.org/partnerships/ar يرجى الرجوع إىل 11
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يتمثل اهلدف يف وضع  : على الصعيد البيئيالثروة احليوانية  وأداء الشراكة من أجل تقييم  )د(

. ويضم الشركاء كال الثروة احليوانيةتوجيهات شاملة ومنهجية لفهم األداء البيئي لسلسلة إمدادات 

اخلاصة،  العامة ووضع املعايري وأجهزةمن القطاع اخلاص والدول األعضاء واألوساط األكادميية 

 واملنظمات غري احلكومية.

جتمع بني احلكومات واملنظمات اإلقليمية واملؤسسات وغريها من  الشراكة العاملية من أجل الرتبة )هـ(

أصحاب املصلحة على خمتلف املستويات، من أجل حتسني إدارة موارد الرتبة احملدودة يف العامل 

على املستويات الالمركزية، تقوم وعامل يسوده األمن الغذائي. بغية كفالة وجود تربة صحية ومنتجة ل

 واملشاريعالشراكات اإلقليمية من أجل الرتبة بالربط بني الشبكات الوطنية واحمللية والشركاء 

 قطري. دفعواألنشطة لضمان أن تكون عملية الشراكة ذات 

 

 نع القرار. ومن األمثلة على ذلك:املنظمة املشاركة النشطة للجهات الفاعلة من غري الدول يف عمليات ص تيّسر -39
 

 ومصايد األراضي يازةحل املسؤولة احلوكمة بشأن الطوعية التوجيهية اخلطوط تنفيذ إطار يف )أ(

 عليها، ووافقت غذائيال األمن جلنة ناقشتها اليت الوطين الغذائي األمن سياق يف والغابات األمساك

 املصلحة أصحاب قيام لضمان واحلكومات للمنظمة القطرية املكاتب لدعم عمل حلقات تنظيم متوقد 

 أو إلنشاء الظروف تهيئة بغية وذلك الوطنية، للحوارات النظر ووجهات إسهامات بتقديم املعنيني

 .القطري املستوى على املتعددين املصلحة ألصحاب احلالية املنصات تعزيز

وضعت الفاو ومنظمة الصحة العاملية خارطة طريق لتمكني  :املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية )ب(

من غري الدول من تقديم مساهماتها يف العملية املؤدية إىل املؤمتر الدولي الثاني املعين الفاعلة اجلهات 

، وكذلك أثناء 4512نوفمرب/تشرين الثاني  41إىل  19يف الفرتة من  يف املنظمة بالتغذية املقرر عقده

من غري الدول  الفاعلة املؤمتر، مبا يتفق مع القواعد واملمارسات املتعلقة باملشاركة من قبل اجلهات

طلب األعضاء، عقد اجتماع غري رمسي  بناء علىوالتعامل معها، يف أنشطة الوكالتني واجتماعاتهما. 

اجتماعات  3. وسوف تعقد املنظمةمن غري الدول يف مقر فاعلة المع اجلهات  4512يف يونيو/حزيران 

سيحظى خالهلا ممثلو القطاع اخلاص  4512نوفمرب/تشرين الثاني  18و 17قبل املؤمتر يومي 

ومنظمات اجملتمع املدني والربملانيون بفرصة مناقشة مواقف مشرتكة واالتفاق عليها من أجل عرضها 

 .عين بالتغذيةالدولي الثاني امل على املؤمتر

خالل املشاركة القوية للمكاتب ٌاإلقليمية والوطنية،  منجمموعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية:  )ج(

تساهم املنظمة يف دعم االسرتاتيجية اإلقليمية لألمن الغذائي والتغذوي جملموعة البلدان الناطقة باللغة 

ة الوطنية ومنتديات أصحاب املصلحة املتعددين من الربتغالية، وال سيما من خالل تعزيز أطر احلوكم

 .أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذوي يف أنغوال والرأس األخضر وتيمور الشرقية
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 الرصد والتقييم -هاء

 

مدى مساهمة شراكاتها يف حتقيق األهداف اإلبالغ عن  والتقييم من أجلتعكف املنظمة على وضع نظام للرصد  -25

من خالل خطاب موافقة، قامت املنظمة و ولتقدير قيمتها املضافة بناء على األهداف االسرتاتيجية. وقياسه العاملية

يف إنشاء الشراكات بني  تقدمالعمل امل يفعامًا  45 لديها خربةبتكليف "مبادرة الشراكة"، وهي منظمة غري متوخية للرب  

ات الواسعة النطاق يشجع "مبادرة الشراكة" التعاونتوالقطاعات، بأن تضع نظاما للرصد والتقييم خي  الشراكات. 

واملنتظمة والفعالة بني اجملتمع املدني واحلكومات واملنظمات املاحنة ووكاالت التنمية والقطاع اخلاص. وهي تعمل 

على نطاق أوسع، وإذ تدعم هذه األخرية يف توسيع نهجها على صعيد الشراكات.  ،بشكل كبري مع املنظمة منذ سنتني

ملت املبادرة مع وكاالت عدة لألمم املتحدة مبا فيها منظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ع

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، ومنظمة 

العمليات واألدوات، وبناء القدرة على عقد  وضعنشاء اسرتاتيجيات للشراكات، الصحة للبلدان األمريكية، عرب دعم إ

جمموعة من املؤشرات واملعايري. يتطابق نظام  استنادا إىل وسوف يتم تقييم أداء كل شراكةالشراكات بني املوظفني. 

يكمل إطار اإلدارة املستند إىل الرصد والتقييم مع أدوات املنظمة إلدارة املعلومات املؤسسية واملشاريع، وهو يرشد و

 النتائج. وهو يشجع التحسني املستمر عرب تسجيل وتنظيم ونشر أفضل املمارسات والدروس املستفادة. 

 

 نظم إدارة املخاطر -واو

 

بناء على ما طالبت به الدول األعضاء، وضعت املنظمة آليات لتحديد وإدارة املخاطر احملتملة أو الفعلية  -21

من غري الدول. وقد مت تعزيز عملية استعراض الشراكات لضمان اإلدارة الفاعلة عن الشراكات مع اجلهات املتأتية 

الفعالة للمخاطر يف تنفيذ شراكات املنظمة. ومت توسيع تشكيلة اللجنة الفرعية املتجددة املعنية باستعراض االتفاقات 

 12اسرتاتيجي ومن أجل ضمان التنسيق مع املكاتب امليدانية.املالية وغريها من االتفاقات لكي تشمل ممثال لكل هدف 

 

من غري الدول مبوجب جمموعة من  الفاعلة ومتارس املنظمة إجراءات العناية الواجبة بصرامة على اجلهات -24

العناية الواجبة معايري األهلية واالستثناء. وباإلضافة إىل ضمان االمتثال ملبادئ االتفاق العاملي لألمم املتحدة، فإن عملية 

هذه تأخذ يف االعتبار جمموعة جديدة من القضايا اليت تتصل على حنو خاص بسياق املنظمة، مثل سالسل اإلمداد 

للزراعة املسؤولة واالستثمارات الزراعية، واالمتثال للخطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد 

جرى تعزيز تقييم املقرتحات املتعلقة باستخدام اهلوية املؤسسية وألمن الغذائي الوطين. األمساك والغابات يف سياق ا

من غري الدول، إىل جانب تدعيم آليات التنسيق بني خمتلف املكاتب املعنية الفاعلة )شعار الفاو( من قبل اجلهات 

الشراكات والدعوة وتنمية القدرات  ومكتب يف املنظمة ، ومكتب االتصاالتواألخالقية بالتقييم )مكتب الشؤون القانونية

 منهم.  62شريكا حمتمال فوافقت على  93، درست الفاو وضع 4513منذ أبريل/نيسان وومكتب املدير العام(. 
 

                                        
 .4512مارس/آذار  31الصادرة بتاريخ  4512/12لالطالع على نظام االستعراض املفّصل يرجى الرجوع إىل نشرة املدير العام رقم   12
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 التوجيهات امللتمسة -زاي

 

ظمة اخلاصة إّن اللجنة املشرتكة مدعوة إىل اإلحاطة علما مبا أحرز من تقدم على صعيد تنفيذ اسرتاتيجيات املن -23

 بالشراكات مع منظمات اجملتمع املدني ومع القطاع اخلاص، وإىل اإلدالء بتعليقاتها وفقا ملا ترتأيه.


