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 معلومات أساسية   -أوالا 
 

اعتمدها  ليتا ،(االسرترترترترترترترتماتيجية)للشرترترترترترترترتراكات مع الق اع ا ا   (املنظمة)توفر اسرترترترترترترترتماتيجية منظمة األغذية والزراعة  -1
تحالفات بني املنظمة والق اع اللت وير عمل  ، إطار20131يف عام  بعد املائة واألربعني السرترترترترترترترترترترتادسرترترترترترترترترترترتة جملس املنظمة يف دورته

 ا  هتدف إىل توجيه موظفي املنظمة بشرترترترترترترترترترترترترترت ش كيفية إقامة شرترترترترترترترترترترترترتراكات فع الة دعماليت ا ا . كما توفر جمموعة من األدوات 
 ألهداف االسماتيجية للمنظمة.ل
 
واجملتمع املدين  ا ا -جمايل الق اع العامهداف التنمية املستدامة إقامة شراكات فع الة يف اجملال العام و أع شج  تو  -2

غ ي سرترتتة أهداف،  تملشرترترا  عامليا   21هي اهليئة املسرترتلولة عن ر رترتد  ةاملنظمو لتعزيز اإلجراءات الرامية إىل حتقيق األهداف. 
 األخرى. 4مساهم رئيسي يف امللشرات كما أهنا 

 
شرترترترترترترترترترتركات الق اع ا ا ، من خالل االسرترترترترترترترترترتتثمار املسرترترترترترترترترترتلول وتنفيذ  ا   األعمال التجارية ميكن أش تسرترترترترترترترترترتاهم و  -3

مثل الزراعة املسرترترترترترترتتدامة والتغذية  منيف ق اعات  2030ملة، يف األولويات اليت حددهتا خ ة التنمية املسرترترترترترترتتدامة لعام االشرترترترترترترت
 وكذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ،وال اقة املستدامة والبنية التحتية والنقل

 
 للشرترترترترترترتراكة مع أ رترترترترترترتحا  املصرترترترترترترتلحة  2013تعزز املنظمة تنفيذ اسرترترترترترترتماتيجياهتا املعتمدة يف عام ضرترترترترترترتمن هذا اإلطار، و -4

عمل مع بط تر ت، اليت تسرترترترترترترترترترترتاهم يف حتقيق األهداف االسرترترترترترترترترترترتماتيجية و (الق اع ا ا  ومنظمات اجملتمع املدين)من غري الدول 
 تعزيز وسرترترترترترترترترترترتائل التنفيذ وتنشرترترترترترترترترترترتيط الشرترترترترترترترترترترتراكة العاملية من أجل حتقيق  من أهداف التنمية املسرترترترترترترترترترترتتدامة: 17اهلدف على املنظمة 
 املستدامة.التنمية 

 
 عاملية  وبناء سرترترتياسرترترتات اش رترترتحا  املصرترترتلحة كنلية للنقألع أهداف التنمية املسرترترتتدامة إقامة منابر متعددة تشرترترتج  و  -5

مت إىل عدد انضالتحدي، فقد أخذت املنظمة على عاتقها مواجهة هذا و يف برامج مكافحة اجلوع وسوء التغذية والفقر. 
عمل لل (احلكومات وكيانات الق اع ا ا  ومنظمات اجملتمع املدين)من املبادرات التعاونية مع الق اعني العام وا ا  

 يف خمتلف جماالت عمل املنظمة. معا  
 
 واجملتمعاليت شرترترترترتاركت فيها كيانات من الق اع ا ا  و  ،2016أبرزت امللمترات اإلقليمية اليت عقدت يف عام و -6

وخا ة  ، ا االق اع دور اجلمعيات يف دعم عمل املنظمة، مبا يف  لك تشجيع الشراكات بني الق اع العام و  ،املدين
 .2030يف إطار خ ة 

 
لقد أُطلقت آليات ملسرترترترتسرترترترتية تكفل حياد املنظمة واسرترترترتتخدام هنج المركزي يف تنفيذ االسرترترترتماتيجية، مع احلفا  و  -7

ش االقدرة على توفري منتدى حمايد لنق (1): قبيلبشرترترترترترترترترترترترترترت ش قضرترترترترترترترترترترترترترتايا من هذا ال ابع  للمنظمة وتعزيزعلى ال ابع اجلوهري 
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أعمال املنظمة يف جمال املعرفة القائمة على األدلة ونشرترترترترترترترترترترترها و  (2) لدول األعضرترترترترترترترترترترتاء؛لدى احتسرترترترترترترترترترترتني قدرات  رترترترترترترترترترترتنع القرار 
 وتعميمها.

 
 احملرز  بالتقدم 20152تشرترترترترترترترترترترترترترترين الثاين /نوفم  4يف  املنعقدب االجتماع املشرترترترترترترترترترترترترترتمم بني جلنيت ال نامج واملالية رح  و  -8

نفيذ ونشرترترترترترتر العمل الرامي إىل تعزيز ت خا رترترترترترتة  و  ،(الق اع ا ا  ومنظمات اجملتمع املدين)يف إطار كل من االسرترترترترترتماتيجيتني 
ألهداف يف دعم ا اتعلى أمهية الشرترترترترترترترترترتراك املختلفة. كما شرترترترترترترترترترتدد  االجتماع املشرترترترترترترترترترتمم أيضرترترترترترترترترترتا   "التوجيهية ال وعية ا  وط"

قييم املخاطر واحلفا  تتلتزم مببادئ العناية الواجبة يف ضرترتماش عملية مع  ،االسرترتماتيجية وإقامة الروابط وزيادة كفاءة املنظمة
 على حياد املنظمة.

 
زيد من النتائج تلدي إىل امل، ومن املتوقع أش 2016الشرترترترترترتراكات االسرترترترترترتماتيجية حا ة األمهية خالل عام  وكانت -9

اعتماد  ومنذ. 2017-2016للفمة  وامليزانيةدعم تنفيذ برنامج العمل هذه الشرترترترترترترترترترترترترتراكات واآلثار اإلجيابية فيما توا رترترترترترترترترترترترترتل 
 مع أصتتتتتتتتتحا  الميتتتتتتتتتلحة من غير الدو ، 3استتتتتتتتتتراتيجيةشتتتتتتتتتراكة  100أقيم أكثر من  ،استتتتتتتتتتراتيجيات المنظمة

 .القطاع الخاصمن كيانات منها مع  في المائة  35
 

خالل السرترتنة املاضرترتية، تركزت اجلهود على تعميق وتكرار وتوسرترتيع ن اا الشرترتراكات القائمة، ودعم تنفيذ خ ط و  -10
نافذة. وأضرترترترتيفت شرترترترتراكات جديدة  ات قيمة اسرترترترتماتيجية وتغ ية إقليمية واسرترترترتعة.  العمل خمتلف اتفاقات الشرترترترتراكة الر ية 

مثل زيادة  شرترترتراكات أخرى يف جماالت منلمنظمة والق اع ا ا  ع  اتفاقات حملية بني املكاتب امليدانية لكما أضرترترتيفت 
 قدرة اجملتمعات احمللية على الصمود وحصول املرأة على قروض وخفض اهلدر يف السلسلة الغذائية.

 
وبوترية  ا  واضرترترترترترترترتح أكيدا  تقدما   (الق اع ا ا  ومنظمات اجملتمع املدين)بوجه عام، حيرز تنفيذ االسرترترترترترترترتماتيجيات و  -11

للعمل وتعزيز  ةالتقنيوتوسرترترترترترترترترترترتيع القدرات  وامليزانيةفعالة يف تنفيذ برنامج العمل مسرترترترترترترترترترترتامهة  ا  سرترترترترترترترترترترتامهمكما هو متوقع،   ،جيدة
 التنسيق بني خمتلف اجلهات الفاعلة على أرض الواقع.

 
اء من الق اع مع شركع  أعمال اختذت نظمة قدرهتا على االستجابة اللوجيستية يف حاالت ال وارئ املزت عز  و  -12

واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر  (Kuehne Foundation) كيوهنا ا  ومنظمات اجملتمع املدين، مثل ملسسة  
 .(AAI)واهلالل األمحر ومنظمة املعونة الدولية 

 
عت املو -13 ألسرترترتريني الصرترترتغار الية للمزارعني ااملصرترترتكوم تقنية أفضرترترتل لتنفيذ النظمة أيضرترترتا  قدرهتا على تصرترترتميم حلول وسرترترت 

للتمويل الصرترترترترتغري  (Boulder) ومعهد بولدر (Rabobank) بدعم من ملسرترترترترتسرترترترترتة رابوبنك ،توسرترترترترت ة احلجماملواملشرترترترترتاريع الريفية 
 .اوغريمه
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 حقلييف ل عمل الوحدات التقنية غو غو  (TRAGSA) سرترترترترتاغجمموعة ترا ، دعمت شرترترترترتراكتنا معبشرترترترترتكل مشرترترترترتابهو  -14
نع الصرترترتيد غري االتفاا بشرترترت ش التدابري اليت تتخذها دولة امليناء مل"مصرترترتايد األ ام والغابات يف جماالت حمددة تتعلق بتنفيذ 

 عمال وضرترترترترترتع ا رائط واملخ  ات إلدارة وتنظيم املوارد ال بيعية من خالل كما تتعلق ب،  "القانوين دوش إبالغ ودوش تنظيم
 .ية االستبانة وغريها من الوسائلاستخدام البيانات الساتلية العال

 
 للمنظمة والميزانيةابط ضمن نطاق برنامج العمل و ر ال   -ثانياا 

 
، وهي إحدى الشرترترترترترترترتراكات والدعوة وتنمية القدراتدور شرترترترترترترترتعبة  2015-2014للفمة  ال امج رترترترترترترترتف تقرير تنفيذ و  -15

 التوا رترترترترترتل لتقييم وظائف  ا  أسرترترترترترتاسرترترترترترت وف ر  لكوقد . 4التوا رترترترترترتلبشرترترترترترت ش  8الوحدات املسرترترترترترتلولة عن االمتثال للهدف الوظيفي 
 والت وير امللسرترترترترترترترترترترترترترتسرترترترترترترترترترترترترترتي وبنرترتاء القرترتدرات واالتصرترترترترترترترترترترترترترترتاالت وتعبئرترتة املوارد والتعرترتاوش  اتيف املنظمرترتة من خالل إقرترتامرترتة الشرترترترترترترترترترترترترترتراكرترت

 لداش اجلنو .ببني 
 

ات لشراكما يتعلق با يفكانت مرضية جدا    2015-2014الضوء على أش فمة السنتني  ال امجط تقرير تنفيذ سل  و  -16
 5.بعض النتائج املتوقعة مت جتاوز، بل حتققت 8ألش األهداف احملددة ضمن اهلدف الوظيفي  ،وبناء القدرات والتوا ل

 
فتها وكث  املنظمة جهودها وا رترترترترترترتلت ، 2016نظرا  ملسرترترترترترترتامهة املنظمة الكبرية يف األهداف االسرترترترترترترتماتيجية خالل عام و  -17

 .مجيعا عمل يف أحناء املنظمةاللضماش إدما  االسماتيجيات يف آليات 
 

 تمكين وتنفيذ الشراكات االستراتيجية   -ثالثاا 
 

 أوسع للقدرات تنميةتمكين    -ألف
 

 تنفيذ االسرترترترترترترترترترترترترترتماتيجية مع الق اع ا ا  أثناء املرحلة احلالية على تنفيذ االتفاقات القائمة و/أو توسرترترترترترترترترترترترترترتيعها رك ز  -18
املسرترترترترترتتوى  حتديد الشرترترترترترتراكات علىعلى نظمة تعزيز القدرة التقنية للمكاتب امليدانية املكل حالة خا رترترترترترتة. كما وا رترترترترترتلت يف  

 ددها احلكومات يف أطر ال جمة الق رية.حتالق ري لدعم املبادرات اإلقليمية واألنش ة اليت 
 

 على حنو مشرترترترترترترترترترترترترترتابه، أتاي تنفيذ االسرترترترترترترترترترترترترترتماتيجية يف السرترترترترترترترترترترترترترتنوات األخرية للمكاتب امليدانية زيادة احلوار والتعاوش و  -19
والية املنظمة وحضرترترترترترتورها املتزايد لالوعي رفع درجة و  (2)مبادرات شرترترترترترتراكة حمددة؛  (1)على: زيادة هامة مع الق اع ا ا  

 ملهارات التقنية.تبادل املعارف واو  (3)يف حمافل األعمال التجارية؛ 
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، على عدد والوطين الفرعي رك ز احلوار ورك زت الشرترترترترترتراكة مع الق اع ا ا  على املسرترترترترترتتويات اإلقليمي واإلقليميو  -20
 ةياا "السرترترترتنضرترترترتمن سرترترترت)والمبة والبقول  ؛الزراعة األسرترترترتريةت هذه اجملاالت مشلقد من اجملاالت  ات الصرترترترتلة بوالية املنظمة. و 

ألمن ونشرترترتر  رترترتكوم جلنة ا ؛من األغذية واملهدرونظم األغذية املسرترترتتدامة، مبا يف  لك خفض الفاقد  ؛(الدولية" لكل منها
 الغذائي العاملي.

 
يف هذا ملنظمة. و ا اتأولويواحدا  من يف املكاتب امليدانية باتسرترترترترترترترترتاا ضرترترترترترترترترتماش أش ت بق االسرترترترترترترترترتماتيجية ال زال و -21

اسرترتتخدام  تشرترتجيعبيف املقر الرئيسرترتي واملكاتب امليدانية،  التقنيةاملنظمة، كجزء من أنشرترت ة بناء القدرات قامت الصرترتدد، 
أدوات التعلم اإللكموين على الشرترترترترتراكات اليت توفر للموظفني توجيهات بشرترترترترت ش اآلليات اليت تسرترترترترتتخدمها املنظمة إلقامة 

شرترترترترترترترترتراكات الر تقييم خماطهي شرترترترترترترترترتراكات مع أنواع خمتلفة من الكيانات من غري الدول؛ واجملاالت الرئيسرترترترترترترترترتية للمشرترترترترترترترترتاركة 
مع ملسسات  تاتنظيم فر  تعلم وجها لوجه يف إطار شراكل نش ة باملنظمة دفعت كذلك واملوافقة.   وعمليات الفرز
  نامج القيادة يف كلية بوس ن.كتدريب رئيسية  

 
 تعزيز إدارة المخاطر في الشراكات مع القطاع الخاص   -باء

 
قد ُحد ثت طوال العام املاضرترترترتي قاعدة بيانات و لتقييم الشرترترترتراكات املقمحة.  6االسرترترترتماتيجية آلية إدارة خماطرضرترترترتع ت -22
اجلهات الفاعلة من غري الدول ونف ذت أدوات تكنولوجيا معلومات جديدة بغية إجراء حتليل أكثر تعمقا  لشرترترترترترترترترترترترترترتركاء عن 

 األهداف االسماتيجية.هامة يف املنظمة احملتملني القادرين على تقدمي مسامهة 
 

حبقوا تتعلق  ، وينظر يف مسائل"وحقوا اإلنساش التجاريةاملبادئ التوجيهية لألعمال "يستند هذا التحليل إىل و  -23
و بشرترترترت ش و"إعالش ري "إعالش منظمة العمل الدولية بشرترترترت ش املبادئ واحلقوا األسرترترترتاسرترترترتية يف العمل"و اإلنسرترترترتاش والعمل والبيئة

 الفساد. واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة "البيئة والتنمية
 

 اوش ددة يف املبادئ وا  وط التوجيهية اليت اعتمدهتا املنظمة للتعاحمل ر ا يتناول هذا التحليل أيضرترترترترترترترترترترترترترتا عوامل و  -24
السماتيجية وتقدم دليال  عملياتيا  مفصال  للتعامل ل ةلكم  م وهي، 2015وجددهتا يف عام  2000يف عام مع الق اع ا ا  

املبادئ ا ا رترترترترتة باالسرترترترترتتثمارات الزراعية املسرترترترترتلولة يف نظم الزراعة مع الشرترترترترتراكات مع الق اع ا ا . ويشرترترترترتمل هذا التنقي  
ل وعية بشرترترترترترترترترترترترت ش اا  وط التوجيهية )وا  وط التوجيهية بشرترترترترترترترترترترترت ش احليازة  واألغذية ا ا رترترترترترترترترترترترتة بلجنة األمن الغذائي العاملي،

 .(احلوكمة املسلولة حليازة األراضي
 

يشرترتمل العمل الذي قامت به املنظمة يف إدارة املخاطر توجيه واسرترتتعراض مشرترتاركة املنظمة يف اجتماعات الق اع و  -25
 ارير بنليات املعلومات وإعداد التق ور رترترترترترترتد الشرترترترترترترتراكاتاسرترترترترترترتتمر العمل على ربط نظام تتبع وقد  ا ا  والعكس بالعكس.

 املنظمة وب دوات إدارة املشاريع اليت تستخدم كجزء من التخ يط القائم على النتائج يف املنظمة. يف
 

                                                           
6  i3444e.pdf-http://www.fao.org/3/a نظر الفصل السادس. اسماتيجية املنظمة يف إدارة املخاطرا. 

http://www.fao.org/3/a-i3444e.pdf
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بإدرا  معلومات لك و نرُتف ذت أيضا  آليات مل سسة ر د الشراكات االسماتيجية يف تقرير إطار ال جمة الق رية، و  -26
 .نتائج الشراكات يف شبكة معلومات املكاتب الق ريةعن 

 
 شراكات منظمة األغذية والزراعة مع القطاع الخاص   -رابعاا 

 
 2016نهج لعمل منظمة األغذية والزراعة مع القطاع الخاص في عام    -ألف

 
 ، تركزت اجلهود طوال العرترترتام املرترترتاضرترترترترترترترترترترترترترتي 2017-2016للفمة  وامليزانيرترترتةبرترترتاتبرترترتاع ا  وط التوجيهيرترترتة ل نرترترتامج العمرترترتل  -27

يف و على تعميق الشرترترترترترترترترترترتراكات القائمة، ودعم تنفيذ خ ط العمل اليت اعتمدهتا اتفاقات الشرترترترترترترترترترترتراكة الر ية املختلفة النافذة. 
ملسسة و ل غو غإلقامة شراكات اسماتيجية جديدة مع بعض الشركات الرئيسية مثل:  ا  املنظمة فر طو رت الوقت نفسه، 

، فضرترترتال  عن إقامة شرترترتراكات مع شرترترتركات (Autogrill) ريلغوأوتو  (TRAGSA) سرترترتاغترا وجمموعة (Rockefeller) روكفلر
جماالت و الق اع ا ا  حملية مرتب ة بشرترترتبكة املكاتب امليدانية تسرترترتاهم أعماهلا يف حتقيق أهداف إطار ال جمة الق رية. من 

 قصى هي:احلد األللمنظمة إىل  ةف االسماتيجياهدالعمل اليت دعم فيها الق اع ا ا  األ
 

نسرترترترترترترتاء مل شرترترترترترترتخا رترترترترترترتة التعاونيات الزراعية اليت تو اسرترترترترترترتتثمار لدعم  رترترترترترترتغار املزارعني، مالية وآليات   رترترترترترترتكومت وير  (أ)
 (MasterCard) وماسمكارد (Crédit Agricole) ريكولغأ توكريد (Rabobank) ملسسة رابوبنك)

 (Marsمارز )حتسني سالمة السلسلة الغذائية  ( )
 (Autogrillريل غأوتو )إمكانية و ول منتجات األسر الزراعية إىل األسواا  ( )
 (IKEAإيكيا )ملوارد ال بيعية احتسني سلسلة قيمة  (د)
 (Kuehne Foundationملسسة كيوهن )حاالت ال وارئ وبناء القدرة على الصمود لوجستيات  (ه)
 (Googleل غو غ)للحكومات واملنظمة يف ر د الغابات ومصايد األ ام  التقنيةالقدرات  تقوية (و)

 
تعبئة  (1)التقنية يف أنش ة معينة مثل:  أنش ة مشمكة لزيادة قدرات املنظمةمشلت هذه الشراكات فيما مشلت و  -28

الق اع ا ا  يف فرا املنظمة إشرترترترام خ اء و  (3) ؛تدريب مهنيي املنظمةو  (2) ؛املوارد املالية والبشرترترترية والسرترترتلع وا دمات
 ق اعات معينة.يف سياسايت الوار احلمشاركة خ اء الق اع ا ا  يف و  (4) ؛املتعددة التخصصات ملسائل حمددة جدا  

 
 فذ مبادرات الشرترترترترترترترتراكة و/أو املشرترترترترترترترتاريع اليت تنفتوازش إقليمي يف بناء الشرترترترترترترترتراكات. أش يكوش هنام كفلت املنظمة و  -29

اشرة وعملياتية  لة مبهنا متصلة إدعما  كامال ، إ  اإلطار االسماتيجي للمنظمة دعم وتمجيعها املناطق تغ ي مع شركائنا 
 .موفرة هلا الدعم  طر ال جمة الق رية واملبادرات اإلقليميةب
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 ،ة رترترتكوم عاملي، ترك ز االهتمام على تعزيز تنفيذ عمليات 2017-2016 للفمة وامليزانيةبرنامج العمل مع  شرترترتيا  امتو  -30
اعية املسلولة واملبادئ ا ا ة باالستثمارات الزر  ا  وط التوجيهية ال وعية بش ش احلوكمة املسلولة حليازة األراضيمن مثل 

 الق اع ا ا  رئيسية.من مع شركات  ،يف نظم الزراعة واألغذية ا ا ة بلجنة األمن الغذائي العاملي
 

، على اعتماد ا  وط التوجيهية بشرترترترترت ش احليازة. Rabobankشرترترترترتج ع هذا العمل بعض الشرترترترترتركات، مثل رابوبنك و  -31
ومن جانبها، عززت منظمة التنمية والتعاوش يف امليداش االقتصرترترترترترترترترترترتادي مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي ضرترترترترترترترترترترتمن مشرترترترترترترترترترترتاريع 

اجلهات الفاعلة يف البلداش اليت تشرترترترترترتكل جزءا  من املنظمة، و لك ادف ضرترترترترترتماش إدرا  مشرترترترترترتاريع الق اع ا ا  املختلفة و 
 يف جمال التنمية.اليت تتبناها خمتلف آليات التعاوش يف هذه املبادئ 

 
 و لك ،لتستخدمها كيانات الق اع ا ا  جلنة األمن الغذائي العاملياجلاري تعزيز ونشر مبادئ عمل يشمل الو  -32

من خالل احلوار بشرترترترترترت ش دور األعمال التجارية يف تنفيذها. ويف هذا السرترترترترترتياا، نظمت حلقة عمل لتقاسرترترترترترتم املعرفة وحتديد 
 التغ ية. دماجها يف تصميم برنامجبغية إ ،بادئ جلنة األمن الغذائي العامليالناج  ملت بيق للاجملاالت  ات األولوية 

 
، شرترترتاركت كيانات الق اع ا ا  اليت جتمع الراب ات الوطنية املنتجة 2016خالل السرترترتنة الدولية للبقول يف عام و  -33

 واملايل لتنفيذ بتقدمي الدعم التقينو لك  (املسرترترترترترترترتلولة عن تنسرترترترترترترترتيق أنشرترترترترترترترت ة السرترترترترترترترتنة الدولية)للبقول معا  يف اللجنة التوجيهية 
 الغذائي.واألمن حتقيق التنمية املستدامة والتغذية يف مسامهة البقول عن أنش ة توعية خمتلفة 

 
 دعم لضرترترترترترترترترترترترترترتماش املنظمة التوجيه وال تالق اع ا ا  يف العمليات اجلارية يف املنظمة، قدماخنراط ما يتعلق ب يفو  -34

هذا  من خالل آليات فعالة شرترترتفافة وتشرترترتاركية. ويفو لك االمتثال للنصرترترتو  األسرترترتاسرترترتية واالسرترترتماتيجية، مع أش جيري  لك 
رت  مثل  من بني أ رترترترتحا  املصرترترترتلحة، بشرترترترت ش حوكمة املنابر واملنتديات املتعددة الق اعاتباحثات ماملنظمة السرترترترتياا، يسرترترترت 

يف تنظيم  . كما سرترترترترترترتامهتوجدول األعمال العاملي بشرترترترترترترت ش الثروة احليوانية املسرترترترترترترتتدامة مناخيا  التحالف العاملي للزراعة الذكية 
النرتدوة الرتدوليرتة و  حقيق األمن الغرتذائي والتغرتذيرتةالزراعرتة اإليكولوجيرتة لتعن  النرتدوات اإلقليميرتةاجتمرتاعرتات عرتامليرتة، من بينهرتا 

 ."دور التكنولوجيات البيولوجية الزراعية يف النظم الغذائية املستدامة والتغذية"عن ملنظمة األغذية والزراعة 
 

 الدعم لتحقيق األهداف االستراتيجية للمنظمةتقديم    -باء
 

 2016هذه االسماتيجية، ُكث فت يف عام مع و  2015لتو يات الصادرة عن االجتماع املشمم يف عام شيا  مع اامت -35
ألهداف ايف على وجه التحديد يف املسرترترترترترترترتامهة الشرترترترترترترترتراكات مع الق اع ا ا  كافة سرترترترترترترترتتمر  أش تالرامية إىل ضرترترترترترترترتماش اجلهود 

معا  ي غ ت يتباجلودة التقنية واملعرفة وا دمات، الاملتعلق  6االسرترترترترتماتيجية ا مسرترترترترتة للمنظمة، فضرترترترترتال عن اهلدف اإلضرترترترترتايف 
   ق اعات.واحلوكمة والتغذية وتغري املناخ العابرة لل املساواة بني اجلنسني مواضيع
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 املسامهة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية :1اهلدف االسماتيجي 
 

و ات ق اعات لمشرترتمكة بني ا الق اع ا ا  على مواضرترتيعمع لع اا يف إطار شرترتراكات ضرترت ُ اليت اترك ز األنشرترت ة  -36
من الغذائي الدعم لعمليات اشرترترترترترترترترتتمالية تتعلق باألعلى على تعزيز تدابري التنسرترترترترترترترترتيق و هذه إ  تن وي  ،أمهية حا ة للمنظمة

 ة األراضي وتنفيذالتوجيهية بش ش حياز  للخ وط والتغذية واحلق يف الغذاء الكايف. ويف هذا السياا، كاش تشجيع االمتثال
 .جمال اهتمام بالغ مدعوم من الق اع ا ا  ا  وط التوجيهية ذهه
 

ة واحمللية وفعالية مبادرات التوعية العامة الدوليبروز سرترترتاعدت هذه الشرترترتراكات يف مجيع أحناء العاحت على حتسرترترتني وقد  -37
ش والمويج املشرترترترترترترترتمم لاجراءات اليت تقودها املنظمة بشرترترترترترترترت  رعايةالو عالمية اإلمالت احلشرترترترترترترترتمكة و املبيانات إطالا المن خالل 

أقيمت شرترترترترترترتراكات  هذا السرترترترترترترتياا، ويف .(التغذية)لق اعات باملواضرترترترترترترتيع املشرترترترترترترتمكة بني ااملتعلق اهلدف االسرترترترترترترتماتيجي اإلضرترترترترترترتايف 
 (EFE)سرترتبانية وكالة األنباء اإل، اجلغرافية الوطنية اجلمعيةمع  الشرترتراكات هامن أبرز  ،اسرترتماتيجية تسرترتاهم يف ن اا هذا اهلدف

  .El Paísو حيفة البايس 
 

 وا دمات من الزراعة ومصايد األ ام  السلع : زيادة وحتسني توفري2اهلدف االسماتيجي 
 ب ريقة مستدامة والغابات

 
ضرترترترتماش ت بيق  ا   األعمال  2تشرترترترتمل األنشرترترترت ة املضرترترترت لع اا يف املسرترترترتاعدة على حتقيق ن اا اهلدف االسرترترترتماتيجي  -38

حليازات الصرترتغرية ملة تضرترتع مصرترتاح أ رترتحا  ااتيسرترتري حتقيق عملية حوكمة شرترتبالتجارية املسرترتتدامة يف إدارة املوارد ال بيعية، و لك 
قد أ رترترتب  تقدمي الدعم إلنشرترترتاء ونشرترترتر واسرترترتتخدام أفضرترترتل املمارسرترترتات وأدوات بناء القدرات واملعرفة امللسرترترتسرترترتية و يف مركز النقاش. 

 تعلقة باإلدارة ور د املوارد ال بيعية املستدامة جمال اهتمام رئيسي يف الشراكات مع الق اع ا ا  لدعم هذا اهلدف.امل
 

ضرترترترترتماش لمصرترترترترتممة جنو  الصرترترترترتحراء ويف آسرترترترترتيا واحمليط اهلادئ  إفريقياهذه الشرترترترترتراكات مشرترترترترتاريع حمددة يف تدعم و  -39
بناء القدرات يف جماالت التنمية الريفية وإدارة الغابات واالسرترترترتتخدام املسرترترترتتدام لألراضرترترترتي وامليكنة ع  اسرترترترتتدامة السرترترترتياسرترترترتات 

جي اإلضايف ويرتبط بعض  لك باهلدف االسماتي غري القانوين دوش إبالغ ودوش تنظيمصيد المكافحة و الزراعية املستدامة 
 .(تغري املناخ) ق اعاتلباملواضيع املشمكة بني ااملتعلق 

 
املنتدى العاملي للخدمات  -ريدياغأو  ،لغو غو  ايكيا، :2من بني الشرترترترترترتركاء الذين يدعموش اهلدف االسرترترترترترتماتيجي و  -40

 ،(APFNet) هاوشرترترترترترتبكة آسرترترترترترتيا واحمليط اهلادئ لادارة املسرترترترترترتتدامة للغابات وإعادة ت هيل ،(GFRAS) االسرترترترترترتتشرترترترترترتارية الريفية
 .(TRAGSA) ساغوجمموعة ترا ،(CEMA)ومجعية مصنعي املعدات الزراعية 

 
 الفقر يف الريف من: احلد 3اهلدف االسماتيجي 

 
مسرترترترترترتتدامة، ومتكني املنتجني و  شرترترترترترتاملة شرترترترترترتراكات لدعم ت وير سرترترترترترتالسرترترترترترتل قيمةدرا  إ 3أتاي اهلدف االسرترترترترترتماتيجي  -41

-يةأفريقية وأمريكو املزيد من الدخل. وتدعم هذه الشرترترتراكات مبادرات خمتلفة يف بلداش آسرترترتيوية توليد واملزارعني احملليني من 
 التينية تتوفر فيها بيئة مواتية لتوليد عمالة ريفية زراعية وغري زراعية، وخا رترترترترترتة عن طريق حتسرترترترترترتني حصرترترترترترتول  رترترترترترتغار املزارعني 



9 JM 2016.2/4 

 النسرترترترترترترترتاء والشرترترترترترترترتبا ،  بمكيز على ،على املعلومات الزراعية وا دمات املالية وبناء القدرات يف جمال التمويل الريفي والزراعي
 .(املساواة بني اجلنسني) الشاملة واضيعاملتعلق باملره باهلدف االسماتيجي اإلضايف يرتبط بدو ما 
 

 ومعهد  AgriCordريكورد غأ، و Grameenرامني غملسرترترترترترترترترترتسرترترترترترترترترترتة  :من بني الشرترترترترترترترترترتركاء الذين يدعموش هذا اهلدفو  -42
 للتمويل الصغري. Boulderبولدر 

 
من العمل املشرتمم مع التعاونيات ومنظمات  3اهلدف االسرتماتيجي غايات على حنو مشرتابه، ي يت الدعم لتحقيق و -43

 لرترتة للمنظمرترتة يف الوفرترتاء بواليتهرترتا املتمثوش اسرترترترترترترترترترترترترتماتيجي ءشرترترترترترترترترترترترترتركرترتالالء املنتجني وأنواع أخرى من منظمرترتات العمرترتل اجلمرترتاعي، وه
 ع األسرترترترترترترترترترترترترترية املزار  يف القضرترترترترترترترترترترترترتاء على اجلوع والفقر وتعزيز النظم الغذائية املسرترترترترترترترترترترترترتتدامة من خالل متكني و رترترترترترترترترترترترترتول املنتجات من

لة على هذه يرد بعض األمثو إىل األسرترتواا وزيادة دخل سرترتكاش الريف مع تركيز على النسرترتاء والشرترتبا ، من بني تدابري أخرى. 
 الشراكات يف القسم الالحق.

 
 : متكني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوال  وكفاءة4 االسماتيجياهلدف 

 
مبادرات حمددة للحصول على التمويل واالستثمار لدعم  غار  4الشراكات يف إطار اهلدف االسماتيجي تدعم  -44

ي ة، فضرترترترترتال  عن الدعم امللسرترترترترتسرترترترترتي من املنظمة وشرترترترترتركائها لتعبئة املوارد ومحالت التثقيف التغذو اإلفريقياملزارعني يف البلداش 
وسالمة األغذية ومتكني و ول منتجات الزراعة األسرية إىل األسواا، من بني جوانب أخرى مرتب ة باهلدف االسماتيجي 

د من الفاقد تعزز هذه الشرترترتراكات تدابري حمددة للح ،. وعلى الصرترترتعيد العاملي(التغذية) الشرترترتاملة واضرترترتيعاملتعلق باملاإلضرترترتايف 
 األغذية". توفري"واملهدر من األغذية من خالل مبادرة 

 
 ميسرترترترترترترترترترترترترتي دوسرترترترترترترترترترترترترتلدورفو ، Rabobankملسرترترترترترترترترترترترترتسرترترترترترترترترترترترترتة رابوبنك من بني الشرترترترترترترترترترترترترتركاء الذين يدعموش هذا اهلدف: و  -45

Messe Düsseldorf، ،ريلغأوتو و  ونادي املصدرين واملستثمرين اإلسباين Autogrill  زومار Mars. 
 

 واألزمات التهديداتالعيش على الصمود أمام سُبل قدرة : زيادة 5اهلدف االسماتيجي 
 

بناء القدرات التقنية يف جمال ا دمات اللوجسرترترترتتية  5تشرترترترتمل الشرترترترتراكات اليت أقيمت لدعم اهلدف االسرترترترتماتيجي  -46
ة، لتحسرترترترترترتني إلفريقياالصرترترترترترتناعية املوجهة إىل املوظفني امليدانيني يف املنظمة والشرترترترترترتركاء احملليني يف البلداش -اإلنسرترترترترترتانية والزراعية

لسسة كيوهن مإدارة املخاطر وزيادة القدرة على الصمود يف البلداش املعنية. ومن بني الشركاء الذين يدعموش هذا اهلدف: 
Kuehne Foundation  وماسمكاردMasterCard روكفلر  وملسسةRockefeller Foundation. 
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 أمثلة عن تمكين إقامة الشراكات مع القطاع الخاص   -جيم
 

دعما   2016يرد أدناه بعض األمثلة عن النتائج النامجة عن متكني إقامة شرترترترترترترتراكات مع الق اع ا ا  خالل عام  -47
 لألهداف االسماتيجية للمنظمة.

 
 Kuehne Foundation: مؤسسة كيوهن  )أ(

 
للمنظمة ألهنا مك نت حتسرترترترترترتني كفاءة نظام ا دمات اللوجسرترترترترترتتية ملعاجلة اسرترترترترترتماتيجية تعت  هذه الشرترترترترترتراكة  (1)

لت مشقد يف جنو  السرترترترتوداش وتنزانيا. و مع امللسرترترترتسرترترترتة تتعاوش املنظمة و  .3حاالت ال وارئ من املسرترترترتتوى 
-ت اللوجستية اإلنسانية والصناعيةبش ش ا دما يتصميم التدريب الفور  2013األنش ة اليت بدأت عام 

 ملوظفني امليدانيني يف املنظمة والشركاء احملليني.وتقدميه إىل االزراعية 
ضرترترتورا  أك  وهي تتي  هلا ح ،هذه الشرترترتراكة هي األوىل اليت أبرمتها املنظمة مع كياش للخدمات اللوجسرترترتتية (2)

حتسرترترترتني كفاءة  يف ة األمهيةألش ا دمات اللوجسرترترترتتية حا  الزراعية-ق اع التخ يط العمراين والصرترترترتناعة يف
دمات لى ا تدريب عوحدة بت وير  لسرترترترترترترترتسرترترترترترترترتة حاليا  املاملنظمة و  وتقوم. كليهما  النظام الغذائي يف اجملالني

مترتاحرتة  هرتذه األدواتو البلرتديرتات. إىل ملخ  ني العمرانيني و إىل الوجسرترترترترترترترترترترترترترتتيرتة لألغرتذيرتة للبلرتدات موجهرتة ال
ها ن مد  كميقد كانت نتائج هذه الشرترترترترترترتراكة مشرترترترترترترتجعة جدا  و و عضرترترترترترترتائها لبناء القدرات التقنية. ألللمنظمة و 
 .(األردش)والشرا األوسط  إفريقياأخرى يف  ا  بلدانلتشمل 

 
 :Googleل غو غ ( )
 

واملنظمة على العمل معا  يف شرترترترترترترترترترتراكة وثيقة لضرترترترترترترترترترتماش أش تكوش  "Google Mapsوغل غ "خرائطاتفقت  (1)
ري املناخ البلداش على التصرترترترترترترتدي لتغ لك سرترترترترترترتاعد فيالرقابة اجلغرافية املكانية وأدوات ا رائط أيسرترترترترترترتر مناال ، 

 تكنولوجيا وبناء قدرات ا  اء العاملني يف جمال سرترترترترترترترتياسرترترترترترترترتات الغابات واسرترترترترترترترتتعمال األراضرترترترترترترترتي. الب حدث 
ل واملنظمة يف اسرترترترترترترترترترترترتتخدام غو غفريق عمل مكوش من خ اء من يف مقر املنظمة نشرترترترترترترترترترترترت  ، أ2016يف عام و 

املعلومات السرترترترتاتلية العالية االسرترترترتتبانة أداة لالسرترترترتتخدام اليومي يف إدارة املوارد ال بيعية بغية دعم املشرترترترتاريع 
ب يرترتاملختلفرترتة. وأطلق برنرترتامج ترترتدريرترتب لق رترتاع احلراجرترتة إلترترتاحرترتة إمكرترتانيرترتة حصرترترترترترترترترترترترترترتول ا  اء على فمة ترترتدر 

 .املتاحةل للبيانات اجلغرافية املكانية غو غملنظمة وملفات لدى اواستخدام برنامج حاسويب 
ميكن للخ اء الوطنيني من خمتلف البلداش اسرترترتتخدام هذه األداة للحصرترترتول على رسرترترتم للخرائط يف الوقت  (2)

 قد تلدي و  ،فر  الشرترترترترترترترترتراكة يف املسرترترترترترترترترتتقبل يف بلداش حمددة واسرترترترترترترترترتعة جدا  و عمال التصرترترترترترترترترتنيف. ألاحلقيقي و 
 مكرترترترتافحرترترترتة اآلفرترترترتات إىل إدارة امليرترترترتاه إىل إىل ابتكرترترترتار يف جمموعرترترترتة متنوعرترترترتة من املواضرترترترترترترترترترترترترترتيع من التغرترترترتذيرترترترتة 

 .تغري املناخإىل و 
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جيري اليت  "Google Earth لغو غ"أرض على حنو مشرترترترترترترترترترترترتابه، تشرترترترترترترترترترترترتمل االسرترترترترترترترترترترترتتخدامات املختلفة ألداة  (3)
تيسرترترترترترترترتري مجع البيانات وحتليلها وإمكانية احلصرترترترترترترترتول عليها يف مشرترترترترترترترتاكل حمددة، هي: اجلراد  هافااسرترترترترترترترتتكشرترترترترترترترت

 وإزالة الغابات وتدهورها وتسجيل السفن.االحتباس احلراري الصحراوي وغازات 
 

 : El Paísصحيفة البايس  ( )
 

 واملنظمة يف أنشرترترترترترترترترترت ة شرترترترترترترترترترتراكة خمتلفة ادف  El Paísشرترترترترترترترترترترعت  رترترترترترترترترترتحيفة يف ف اير/شرترترترترترترترترترتباط هذا العام،  (1)
حتسرترترترترترترترتني وتوسرترترترترترترترتيع املعلومات املتعلقة باجلوع والزراعة واألغذية. وخالل األشرترترترترترترترتهر القليلة األوىل، نشرترترترترترترترترت 

ويدور حوهلا نقاش، وهي: السرترتالم واألمن  ا  عامتلقى اهتماما  حول مواضرترتيع أسرترتاسرترتية  ا  تقرير  26الصرترتحيفة 
يف مارس/ آ ار من هذا العام، انضرترترتم و ذية، واسرترترتتعماالت األراضرترترتي. الغذائي، وهدر األغذية، وسرترترتوء التغ

 إىل املنظمة لفمة تدريب يف جمال تغ ية املواضيع املتعلقة بوالية املنظمة.الصحيفة  حفي من 
 

 TRAGSA Groupسا غمجموعة ترا (د)
 

شرترتركة ا دمات و  "Empresa de Transformación Agraria S.A "شرترتركة التحويل الزراعي الشرترتراكة مع (1)
أيار "، اليت أطلقت يف مايو/ Empresa  Tecnologías y Servicios Agrarios S.A"والتقنيات الزراعية

بعمل مشرترترترترترترترترتمم القيام ادف نشرترترترترترترترترتئت قد أو أحدث الشرترترترترترترترترتراكات مع الق اع ا ا . إحدى ، هي 2016
بدأ بعض و وانية. ثروة احليوتعزيز نظم تتبع ور رترترترتد ال دوش إبالغ ودوش تنظيم غري القانوين صرترترترتيدالملكافحة 

األنشرترترترترت ة بالفعل خالل عمر الشرترترترترتراكة القصرترترترترتري، وهي: املشرترترترترتاركة يف حلقة عمل بشرترترترترت ش املواءمة بني نظم 
يف أديس أبابا؛  2016يونيو/حزيراش يف يف إثيوبيا،  (مبا يف  لك التتبع)حتديد اهلوية وأنظمة التسرترترترترترترترترترترترترترتجيل 

 TRAGSAوزارة الزراعة اإلسبانية و وإطالا مشروع جترييب لدعم السجل العاملي لسفن الصيد، تنسقه
 

 :Rabobank Foundationمؤسسة رابوبنك  (ه)
 

 أكثر شرترترترترترترترترترترتراكات املنظمة اسرترترترترترترترترترترتماتيجية  ىحدوال تزال إكانت شرترترترترترترترترترترتراكة املنظمة مع ملسرترترترترترترترترترترتسرترترترترترترترترترترتة رابوبنك  (1)
تصرترترتميم وتنفيذ مشرترترتاريع لزيادة إمكانية لالناجحة  تناشرترترتراكنا وا رترترتل ،2016يف السرترترتنوات األخرية. ففي عام 

من هذا  تاستفادد قاحلصول على التمويل واالستثمار لدعم املزارعني الصغار يف تنزانيا وإثيوبيا وكينيا. و 
توفر  ،يف كينيا. ويف إثيوبيا 1500يف إثيوبيا و 400يف تنزانيا و عنير زاامل  رترترترترترترترترتغارمن أسرترترترترترترترترترة  500املشرترترترترترترترترتروع 

 لمنظمة لدعم أنش ة بناء القدرات. لملسسة رابوبنك التمويل 
يف كينيا، وسرترترترتعت هذه الشرترترترتراكة لتشرترترترتمل مشرترترترتروع حفل زراعي من خالل الت وير املشرترترترتمم لنمو   متويل  (2)

 املاضي. يوسم الزراعاملللمزارعني نف ذ خالل 
والتسويق والتخزين  معاجلة اإلنتا على تتعلق األنش ة الرئيسية ببناء قدرات املنظمات الزراعية  ،يف تنزانيا (3)

 االسرترترترترترترترترترترترترترتتمرار  ميكنكي املخصرترترترترترترترترترترترترترتصرترترترترترترترترترترترترترتة هلذه املبادرة   امليزانيةقد زيدت و من التمويل.  واملت لبات اليت حتد  
 .2017حزيراش يف تنفيذها حىت يونيو/
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 Autogrilريل غشركة أوتو  (و)
 

 اعم مإىل   رترترترترترترتغريي الن اا إدخال منتجات املزارعني ريلغشرترترترترترترتركة أوتو  تشرترترترترترترتمل الشرترترترترترترتراكة بني املنظمة و (1)
ألواي ) زيد من منتجات األسرترترترترترتر الزراعيةاملأدخل هذا العام قد الشرترترترترترتركة على ال ريق السرترترترترترتريع ويف امل ار. و 

  وكمكونات للبيع املباشرترترترترترترترترترترترترترتر (من إكوادور ومكسرترترترترترترترترترترترترترترات من بوليفيا وجوز الكاجو من كينيا شرترترترترترترترترترترترترترتوكوالتة
جهودها يل ر غأوتو األوروبية. وعلى حنو مشرترتابه، وا رترتلت  ريلغم اعم أوتو على قائمة األطعمة يف شرترتبكة 

ة القيام حبمالت تثقيف تغذوي بواسرترترترترت ة نشرترترترترتر رسرترترترترتائل رئيسرترترترترتيبوتعهدت  األغذية"توفري "يف دعم مبادرة 
لنظم الغذائية الصرترترترترترترترترترتحية، مبا يف  لك جوانب من السرترترترترترترترترترتنة الدولية للبقول طعمة يف اتتعلق باسرترترترترترترترترترتتخدام األ

يف شرترترترترترترترترترترترترترتبكة م اعمها. ويرتبط هذا اإلجراء باهلدف االسرترترترترترترترترترترترترترتماتيجي أكياس محل باقي ال عام وإدخال 
 .(التغذية) الشاملة واضيعاملتعلق باملاإلضايف 

 
 Marsشركة مارز  (ز)
 

 الغذائية للمنظمة بتسرترترترتهيل احلصرترترترتول على البيانات التقنية وتوفرييف برنامج السرترترترتالمة مارز سرترترترتامهت شرترترترتركة  (1)
، تركزت اإلجراءات على تقليرترتل 2016يف عرترتام و تتبع األغرترتذيرترتة. جمرترتال مثرترتل  ،خ اء يف جمرترتاالت رئيسرترترترترترترترترترترترترترتيرترتة

هذه من ول تنااملاحلد من إش ئية. ياملخاطر اليت هتدد سرترترترترترترترترترترترترترتالمة األغذية املتعلقة بالتلوث بالسرترترترترترترترترترترترترترتموم اجلز 
 حتسني الصحة العامة والصحة احليوانية يف مجيع أحناء العاحت. يف ي السموم عامل أساس

رجة املسرترترتامهة يف اسرترترتتبياش املنظمة لتحديد القضرترترتايا احلشرترترتركة مارز مشلت النتائج اليت حققتها الشرترترتراكة مع  (2)
سرترترترترترترترتالمة األغذية واألمن الغذائي عن يف مائدة مسرترترترترترترترتتديرة تها ومشرترترترترترترترتارك ،والناشرترترترترترترترتئة يف جمال األمن الغذائي

 وزمتيف يوليو/ ي عقرترترتدذنظمتهرترترتا املنظمرترترتة يف االجتمرترترتاع السرترترترترترترترترترترترترترتنوي للراب رترترتة الرترترتدوليرترترتة حلمرترترتايرترترتة األغرترترتذيرترترتة الرترترت
 من هذا العام.

 
 MasterCardماستركارد شركة  (ي)
 

 ةنقديال تتحويالالعرضرترترترترتة للمخاطر من خالل آلية واملنظمة دعم األسرترترترترتر املاسرترترترترتمكارد تتي  هذه الشرترترترترتراكة مل (1)
، أحرز تقدم يف تنفيذ املرحلة 2016األساسية واملدخالت الزراعية يف األسواا احمللية. ويف عام  السلعلشراء 

 الج  فروا  170 000التجريبية يف خميم كاكوما لالجئني يف مقاطعة توركانا، كينيا، اليت تسرترترترترترترترترتتضرترترترترترترترترتيف حاليا 
يم ب اقات ، سيع ى سكاش املخمن احلرو  والعنف يف البلداش اجملاورة. ويف العنصر الثاين من هذه املرحلة

 ستدامة ينتجها اجملتمع احمللي.مدفوعة ُمسبقا  لشراء الفحم ملواقد م
كن لعمالء ماسرترتمكارد ي  ميحب ،بتعبئة املواردتتعلق تتضرترتمن هذه الشرترتراكة متابعة مبادرة شرترتراكة مسرترتتقبلية  (2)

 استخدام آلية خا ة لتقدمي ت عات إىل املنظمة لدعم مكافحة اجلوع.
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 Rockefeller Foundation مؤسسة روكفلر (ط)
 

ملبادرة العاملية بشرترترت ش قيام امللسرترترتسرترترتة بدعم ا، 2016أيلول سرترترتبتم /تتضرترترتمن هذه الشرترترتراكة، اليت أطلقت يف  (1)
بش ش  إلفريقيالتنفيذ إعالش ماالبو الصادر عن االحتاد  إفريقياالفاقد واملهدر من األغذية يف سياا إقليم 
 .2025الزراعة وخسائر ما بعد احلصاد حبلول عام 

تدريب املسرترترترترترتلولني احلكوميني واجلهات الفاعلة من الق اع بتوفر هذه الشرترترترترترتراكة بناء القدرات امللسرترترترترترتسرترترترترترتية  (2)
ذية. من خسرترترترترتائر األغ تصرترترترترتميم سرترترترترتياسرترترترترتات االسرترترترترتتثمار واسرترترترترتماتيجيات وبرامج ترمي إىل احلد  على ا ا  

  را  رئيسرترترترترترترتيا يف توعية  رترترترترترترتانعي السرترترترترترترتياسرترترترترترترتات ب مهية إدرا  اسرترترترترترترتماتيجيات احلد  سرترترترترترترتتلعب هذه املبادرات دو و 
من الفاقد واملهدر من األغذية يف مرحلة ما بعد احلصرترترترتاد يف ا  ط الوطنية لالسرترترترتتثمار الزراعي يف بلداش 

 وبرترتدعم  ةويرترتأولأش هلرترتا  اإلفريقيفضرترترترترترترترترترترترترترتال  عن بلرترتداش أخرى حرترتدد االحترترتاد  ،(نيجرييرترتا وكينيرترتا وتنزانيرترتا)معينرترتة 
 .ياإفريقمن خسائر ما بعد احلصاد يف  لسسة للحد  " الذي كر سته املYieldWise"ييلد وايز  من برنامج

 "مجاعة املمارسرترترترتني يف جمال قياس القدرة على الصرترترترتمودمن خالل الشرترترترتراكة مع مبادرة " ،على حنو مشرترترترتابه (3)
املنظمة   اقامت القدرة على الصرترترترتمود لجرى تبادل للمعرفة بشرترترترت ش أعمال قياس اليت أطلقتها امللسرترترترتسرترترترتة، 

 شرترترترترترترترترترترترترترتبكة املعلومات بشرترترترترترترترترترترترترترت ش األمن الغذائي. ومك ن  لك املنظمة من و  الغذاء" توفري"كجزء من مبادرة 
من إرسرتاء املشرتاركة والقيادة يف التقدم احملرز يف اختبارات جتريبية لقياس ر رتد وتقييم القدرة على الصرتمود 

 ذكورة أعاله.األنش ة امل وير موارد مالية كافية لترف املنظمة بتصلسسة املقد وضعت و وقدرات التعلم. 
 

 أمثلة على شراكات مع تعاونيات ومنظمات منتجين   -دا 
 

يسرترترترترترترترترترترتل م اإلطار ائة من اتفاقات الشرترترترترترترترترترترتراكة املوقعة. و يف امل 5متثل الشرترترترترترترترترترترتراكات مع التعاونيات ومنظمات املنتجني  -48
ر اشرترترترترترترترتتمالية من الفقر يف املناطق الريفية ومتكني نظم زراعية وغذائية أكث احلد   االسرترترترترترترترتماتيجي ب مهية مثل هذه التعاونيات يف

 وكفاءة على املستويات احمللي والوطين والدويل.
 

اسماتيجية عن ير التقر "سيصف نظرا  لالرتباط الوثيق خب وط العمل اليت طورت مع منظمات اجملتمع املدين، و -49
عاونيات بناء القدرات إلدارة وتنظيم التجتار   "بالشرترترترترترترترترترترتراكات مع منظمات اجملتمع املدينمنظمة األغذية والزراعة املعنية 

 ومنظمات املنتجني.
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ا يتعلق بمويج م يتضرترترترترترترتمن هذا التقرير أيضرترترترترترترتا  بعض األمثلة على الشرترترترترترترتراكة مع التعاونيات ومنظمات املنتجني يفو  -50
سرترترتلول مثل حصرترترتول املرأة على القروض واالسرترترتتثمار املمن  ،اليت تركز على املسرترترتائل التقنية الشرترترتاملة التجارية ا   األعمال 

 مدرجة أدناه: ذهوه .للمنظمة 3االسماتيجي  اهلدفنفذت خصيصا  لدعم واليت وامليكنة الزراعية والقدرة على الصمود، 
 

 : (ICAالحلف التعاوني الدولي ) (أ)
 

 نيانو قعن منت على اإلنومن  تعمل املنظمة مع احللف التعاوين الدويل على ت وير قاعدة بيانات عاملية  (1)
منا قالرئيسرترترترترترتي على املسرترترترترترتتوى الق ري. ويف هذا اإلطار،  اتالتعاونيات، مع معلومات عن قانوش التعاوني

 ر سرترترترترترترتلسرترترترترترترتلة منتديات ودراسرترترترترترترتات ومناسرترترترترترترتبات لتعزيز دور التعاونيات يف حتقيق األمن الغذائي، مثال  بت وي
 كندا.ب كيبيكيف  إثيوبيا، و ويف ، 2016ليسوتو يف يونيو/حزيراش بيف ماسريو 

 
 (UPA-DIقسم التنمية الدولية ) -اتحاد المنتجين الزراعيين لمقاطعة كيبيك  ( )
 

سرترترتاعدت الشرترترتراكة مع االحتاد على تشرترترتجيع املبادرات الرامية إىل تعزيز منظمات املنتجني يف من قة مشال  (1)
التخ يط  (1) . وقرترترتد وضرترترترترترترترترترترترترترتعرترترتت ثالثرترترتة خ وط توجيهيرترترتة لترترترتدريرترترتب املرترترتدربني يف اجملرترترتاالت الترترترتاليرترترتة:إفريقيرترترتا

تفاوض بني منظمات حلوار والاتعزيز آلية  (2) االسرترتماتيجي: من التشرترتخيت التنظيمي إىل إدارة املشرترتروع؛
 اإلدارة املرترتاليرترتة. وبرترتال ريقرترتة  اهترترتا، نظمرترتت أربع حلقرترتات عمرترتل وطنيرترتة  (3) املنتجني وجهرترتات فرترتاعلرترتة أخرى؛

تشرترترترترترين فم /يتانيا وتونس بني نو تعزيز آليات احلوار السرترترترترتياسرترترترترتي واملفاوضرترترترترتات يف اجلزائر واملغر  ومور  عن
عن اإلدارة املرترتاليرترتة ملنظمرترتات  فرعيرترتة وعقرترتدت حلقرترتة عمرترتل إقليميرترتة 2015الثرترتاين وديسرترترترترترترترترترترترترترتم /كرترتانوش األول 
 .2016املنتجني يف تونس يف أبريل/نيساش 

 تصرترترترترترترترتميم وتنفيذ مشرترترترترترترترتروع بعنواش "تقدمي الدعم إل رترترترترترترترتالي قانوش التعاونيات الزراعية  يدعم االحتاد أيضرترترترترترترترتا   (2)
، وضرترترترترترتع بشرترترترترترتراكة وثيقة مع مكتب املنظمة اإلقليمي للشرترترترترترترا األدىن "(TCP / EGY / 3503)يف مصرترترترترترتر 
 .2017و 2016هلا يف عامي  املقر الرئيسي لتنفيذ األنش ة الرئيسية املخ طمع و  إفريقياومشال 


