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 معلومات أساسية -أوالا 
 

  ،(يرترتةاالسرترترترترترترترترترترترترت اتيج) املرترتدي اجملتمع منظمرترتاتللشرترترترترترترترترترترترترتراكرترتات مع  (الفرترتاو)توفر اسرترترترترترترترترترترترترت اتيجيرترتة منظمرترتة األغرترتذيرترتة والزراعرترتة  -1
 الفاو إبرام الشرترترترترترترترتراكات بنياً يرعى ، إطار 20131يف عام  بعد املائة واألربعني السرترترترترترترترتادسرترترترترترترترتة اعتمدها جملس املنظمة يف دورته اليت
قامة إل وجيهاتت وففي املنظمةمل اليت توفّرجمموعة من األدوات من خالل االسرترترترترترترترترترترترترت اتيجية  لوُتكم   .املدي اجملتمع منظماتو 

 ألهداف االس اتيجية للمنظمة.تحقيق ال اً شراكات فّعالة دعم
 
 ،اخلاصو  العام نيالقطاع وبني ،العاميف القطاع  فّعالة شرترترتراكاتإقامة اجلديدة هداف التنمية املسرترترتتدامة أع شرترترتجّ تو  -2
موشراً  21صد سوولة عن ر هي اجلهة امل ةاملنظموإن األهداف.  هذه اجملتمع املدي لتعزيز اإلجراءات الرامية إىل حتقيقمع و 

 األخرى. األربعةاملوشرات  رئيسي يف تساهم بشكلكما أهنا أهداف،   ستة شمليمبا عاملياً 
 
منظمرترتات اجملتمع املرترتدي لتحقيق األمن اليرترتذائي واارترتد من الفقر. فقرترتد  الرترتدور اروري الرترتذي تلعبرترتهبرترت الفرترتاووتقّر  -3

 قدراهتا وإمكاناهتا على وضرترترترترترترترترترتع مشرترترترترترترترترترتاريع متعّلقة باألمن اليذائي والتيذوي وتنفيذها، عن بصرترترترترترترترترترتورة متزايدة األخرية  برهنت
 مبا يف ذلك مبادرات خاصة بالتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي.

 
 املصرترترتلحة مع أصرترترتحاب شرترترتراكات إلقامة 2013يف عام  تنيها املعتمديتتنفيذ اسرترترت اتيجيهذا اإلطار،  يف وتعزز الفاو -4

عمل  يربطونو يف حتقيق األهداف االسرترترترترترترترت اتيجية  ونسرترترترترترترترتامي ذين، ال(القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدي)من غري الدول 
تعزيز وسرترترترترتائل التنفيذ وتنشرترترترترتيا الشرترترترترتراكة العاملية من أجل التنمية  الرامي إىل من أهداف التنمية املسرترترترترتتدامة 17اهلدف باملنظمة 
 املستدامة.

 
 ووضرترتع وارللحآلية باعتبارها أصرترتحاب املصرترتلحة متعددة  منصرترتات إنشرترتاءعلى ع أهداف التنمية املسرترتتدامة تشرترتجّ و  -5

لتحدي، اقد أخذت املنظمة على عاتقها مواجهة هذا و برامج مكافحة اجلوع وسوء التيذية والفقر.  ضمن سياسات عاملية
 اص ومنظماتالقطاع اخل وهيئات منكومات اا) العام واخلاص نيالقطاععاونية بني التعدد من املبادرات  تشارك يفوإهنا 

ية وحيازة األراضرترترترترتي والزراعة األسرترترترترتر  ةالزراعة اإليكولوجي :مثل املنظمة تُعىن هبايف جماالت متعددة  عمل معاً لل (اجملتمع املدي
 أخرى. جماالتمن مجلة 

 
اافاظ  وازاةمبتنفيذ االسرترت اتيجية،  عندواسرترتتخدام هنج المركزي  الفاولقد أُطلقت آليات موسرترتسرترتية تكفل حياد و  -6

لتحسرترترترترترترترتني  دعماً ش انقلالقدرة على توفري منتدى حمايد ل (1): مثلمسرترترترترترترترتائل بشرترترترترترترترتأن  هعلى الطابع اجلوهري للمنظمة وتعزيز 
هذه  القائمة على األدلة ونشرترترترترترترترترترترترترترتر املعارفاملنظمة يف جمال  عمل (2) ؛لدول األعضرترترترترترترترترترترترترترتاءا ات من جانبالقرار عملية اختاذ 
 .املعارف
 

                                                           
 .CL 146/REP من الوثيقة 25 و 24 تانالفقر   1
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  دورهتا السرترترترترترترترترترترتتنييفاملالية جلنة و يف دورهتا الثامنة عشرترترترترترترترترترترترة بعد املائة الربنامج  ةاملشرترترترترترترترترترترت ك بني جلن ب االجتماعرحّ و  -7
 تطبيقيز العمل الرامي إىل تعز وال سرترتيما  االسرترت اتيجيتنياررز يف إطار  بالتقدم ،2(2015تشرترترين الثاي /نوفمرب 4) بعد املائة 

 ع املشرترترترترترترترترترت ك . كما شرترترترترترترترترترتدّد االجتما هاونشرترترترترترترترترترتر اليت وضرترترترترترترترترترتعتها جلنة األمن اليذائي العاملي  التوجيهية الطوعية املختلفة اخلطوط
العناية  إيالء ضرترترترترترترتمان مبوازاة ،األهداف االسرترترترترترترت اتيجية وإقامة الروابا وزيادة كفاءة املنظمة يف حتقيق اتعلى أمية الشرترترترترترترتراك

 تقييم املخاطر واافاظ على حياد املنظمة.لالواجبة 
 
النتائج  يف إحراز تسرترترترترترترترترتتمر، ومن املتوقع أن 2016الشرترترترترترترترترتراكات االسرترترترترترترترترت اتيجية حا ة األمية خالل عام  وكانت -8
اعتماد  منذولقد وّقعت املنظمة، . 2017-2016للف ة  وامليزانيةدعم تنفيذ برنامج العمل  مبوازاةاآلثار اإلجيابية حتقيق و 
 يف املائة مع منظمات اجملتمع املدي واملنصرترترترترترترترترترترترترتات التابعة  25منها  ،3شرترترترترترترترترترترترترتراكةاتفاق  100، على حوايل تنيسرترترترترترترترترترترترترت اتيجياال

 .هلا اليت تضم عدداً كبرياً من الشبكات اإلقليمية والوطنية
 
دعم  جانب إىل، هانطاق وتوسرترترتيع هاوتكرار  القائمة تعميق الشرترترتراكاتخالل السرترترتنة املاضرترترتية، تركزت اجلهود على و  -9

ع منظمات مشرترترترترترترتراكات جديدة  إبرامغري أنه مت . السرترترترترترترتاريةختل  اتفاقات الشرترترترترترترتراكة الر ية اخلاصرترترترترترترتة مبعمل التنفيذ خطا 
 على املستوى ارلي.املرتبطة بشبكة املكاتب امليدانية اجملتمع املدي 

 
لموارد وتعزيز االسرترتتخدام املسرترتتدام ل الطوارئاالت بادرات مهمة يف إطار االسرترتتجابة اولقد اضرترتطلعت املنظمة مب -10

لدويل جلمعيات االحتاد ااجملتمع املدي على غرار  من مع منظمات أقامتها متنّوعةشرترترترترترترترترترتراكات  عربالطبيعية والتيذية، وذلك 
موسرترترترترترترترترترترتسرترترترترترترترترترترتة و  اليذائية السرترترترترترترترترترترتيادة أجل من الدولية التخطيا جلنةو الصرترترترترترترترترترترتليب األمحر واهلالل األمحر ومنظمة املعونة الدولية 

Welthungerhilfe e.V.  الريفيني للمزارعني الدولية ااركةاملعنية مبكافحة اجلوع و (La Via Campesina)  الصرترترترترترترترترترترترترترتندوقو 
 من مجلة موسسات أخرى.الربية  للحياة العاملي
 

 الطوعية يهيةالتوج اخلطوطتنفيذ أطر معيارية مثل لوشرترترترترترتهد هذا العمل ا راطاً ودعماً من منظمات اجملتمع املدي  -11
لتوجيهية )اخلطوط ا الوطين اليذائي األمن سرترترترترتياق يف واليابات األ اك ومصرترترترترتايد األراضرترترترترتي ايازة املسرترترترترتوولة ااوكمة بشرترترترترتأن

وجيهية اخلاصة )اخلطوط الت النطاق الصيرية األ اك مصايد استدامة لضمان الطوعية التوجيهية اخلطوطاخلاصة باايازة( و 
 سرترترترترترترتياق يف كاف  غذاء يف للحق املطرد عمالاإل أجل من الطوعية التوجيهية اخلطوط( و النطاقالصرترترترترترترتيرية  مبصرترترترترترترتايد األ اك

 خلرترتاصرترترترترترترترترترترترترترترتةا العرترتاملي اليرترتذائي األمن جلنرترتة مبرترتادئ)اخلطوط التوجيهيرترتة اخلرترتاصرترترترترترترترترترترترترترترتة برترتااق يف اليرترتذاء( و  الوطين اليرترتذائي األمن
ة شرترترتدد على أمي(، مما ياملسرترترتوولة الزراعية باالسرترترتتثمارات اخلاصرترترتة)املبادئ  األغذية ونظم الزراعة يف املسرترترتوولة باالسرترترتتثمارات
 املستوى ارلي. تآزر علىوأوجه  شركاءال البحث عن

 

                                                           
 .CL 153/8 من الوثيقة 7الفقرة   2

 ./http://www.fao.org/partnerships/ar اخلاص والتقّدم اررز لتنفيذها على املوقع التايل: ترد قائمة كاملة بالشراكات مع القطاع  3
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القدرات  ناءب الرامي إىلالعمل ذاك هذا التقرير العمل اجلاري مع التعاونيات ومنظمات املنتجني ال سيما  وييّطي -12
 .4على إدارة التعاونيات الزراعية

 
. وتصرترترترتل نسرترترترتبة الشرترترترتراكات مع 5يةحبثو بعض األنشرترترترتطة اجلارية مع موسرترترترتسرترترترتات أكادميية كما تتضرترترترتمن هذه الوثيقة  -13

 صد.ومجع البيانات والر  البحثتدعم املنظمة من خالل مشاريع  وإهنا ،يف املائة من اتفاقات الشراكة 40اجلامعات إىل 
 

التحال  من أجل و  ،كافحة اجلوعاملعنية مبنّفذهتا اجلبهات الربملانية بعض األنشرترترترترترترترترترترترترتطة اليت كما يشرترترترترترترترترترترترترتمل التقرير  -14
 ل للسالم.املنظمة وااائزين على جائزة نوباألمن اليذائي والسالم املربم بني 

 
 للمنظمة والميزانيةبرنامج العمل  الشراكات في سياق -ثانياا 

 
باعتبارها  الشرترترترترترتراكات والدعوة وتنمية القدراتدور شرترترترترترتعبة  2015-2014 املالية للف ة الربامجتقرير تنفيذ  يصرترترترترترت  -15

  التواصرترترترترترترترترترترترترترترترترتلوفرترترتائ   وهو يقيس . 6التواصرترترترترترترترترترترترترترترترترتلبشرترترترترترترترترترترترترترترترترتأن  8هلرترترتدف الوفيفي احتقيق عن إحرترترتدى الوحرترترتدات املسرترترترترترترترترترترترترترتوولرترترتة 
 وتعبئرترتة املوارد والتعرترتاون  القرترتدرات واالتصرترترترترترترترترترترترترترترتاالت وبنرترتاءوالتطوير املوسرترترترترترترترترترترترترترتسرترترترترترترترترترترترترترتي  اتيف املنظمرترتة من خالل إقرترتامرترتة الشرترترترترترترترترترترترترترتراكرترت

 لدان اجلنوب.ببني 
 

 إقامة األنشطة املرتبطة من حيثكانت مرضية جداً   2015-2014أن ف ة السنتني إىل  الربامجتقرير تنفيذ  ويشري -16
بعض النتائج  جتاوزو  8اهلدف الوفيفي  نظراً إىل حتقيق اليايات اليت ينطوي عليها القدرات وبناء ات والتواصرترترترترترترترترتللشرترترترترترترترترتراكاب

 7.بعض هذه الياياتمن  املتوقعة
 

 ملنظمةمل اعيف آليات  تنيضرترترترترتمان دمج االسرترترترترت اتيجيلبذل وتكثي  اجلهود  2016واصرترترترترتلت املنظمة خالل عام و  -17
 .األهداف االس اتيجية حتقيق الكبرية يف تهاسامملنظراً 

  

                                                           
 طاع اخلاص.مع الق للشراكاتعن تنفيذ اس اتيجية املنظمة يات ومنظمات للمنتجني يف التقرير ترد مبادرات عمل أخرى أقيمت مع تعاون  4
كما يّتبع اآلليات   ،التوجيهية الداخلية للمنظمة اخلاصرترترتة بمقامة الشرترترتراكات مع املوسرترترتسرترترتات األكادميية والبحثيةاخلطوط يسرترترتتند العمل يف هذا اجملال إىل   5

اهتا. تفاقات الشراكة مع قواعد املنظمة وإجراءاملالئمة إلدارة املخاطر من أجل التحقق من حياد الشركاء ارتملني من القطاع األكادميي وضمان اتساق ا
علومات ث من القطاعني العام واخلاص تفادياً لتكرار املو ويتضمن هذا التقرير معلومات عن األنشطة اليت أجريت مع املوسسات األكادميية ومعاهد البح

 .الواردة يف التقرير عن اس اتيجية القطاع اخلاص
 .C 2017/8من الوثيقة  246و 245الفقرتان   6
 .C 2017/8من الوثيقة  249و 248الفقرتان   7
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 هاوتنفيذ تمكين الشراكات االستراتيجية -ثالثاا 
 

 على نطاق أوسع لقدراتا تنمية تسهيل -ألف
 

يذ االتفاقات القائمة لى تنفاملرحلة ااالية ع يف منظمات اجملتمع املديمع للشرترترترترترترترتراكات  االسرترترترترترترترت اتيجيةتنفيذ رّكز ي -18
حتديد الشراكات ى عللمكاتب امليدانية لالقدرات الفنية نظمة تعزيز امل وتواصل. حبسب كل حالة على حدة وسيعهات و/أو
 ددها ااكومات يف أطر الربجمة القطرية.حتاملستوى القطري لدعم املبادرات اإلقليمية واألنشطة اليت  على
 

 زيرترترترترترترتادة ااوار والتعرترترترترترترتاون بملكرترترترترترترتاترترترترترترترتب امليرترترترترترترتدانيرترترترترترترتة ختل  املتنفيرترترترترترترتذ االسرترترترترترترترترترترترترترت اتيجيرترترترترترترتة   ح، ممرترترترترترترتاثرترترترترترترتلعلى حنو و  -19
حمددة؛  مبادرات شرترترتراكة (1): اجملاالت التاليةعلى حنو ملحوظ وذلك يف يف السرترترتنوات األخرية منظمات اجملتمع املدي مع 
 واملهاراتتبادل املعارف  (3)؛ حول الرسرترتائل األسرترتاسرترتية اليت ترّومل هلا املنظمةالوعي  محالت مشرترت كة لالرتقاء مبسرترتتوى (2)

 .الفنية
 

 ، ةوالوطني ةيالفرع ةواإلقليمي ةعلى املسرترترترترترترترترترترترترترتتويات اإلقليميمنظمات اجملتمع املدي، مع  والشرترترترترترترترترترترترترترتراكاترّكز ااوار يو  -20
وال بة  ،ةالزراعة األسرترترترترياملسرترترترتاواة بني اجلنسرترترترتني و  . وتشرترترترتمل هذه اجملاالتصرترترترتلة بوالية املنظمةالعلى عدد من اجملاالت ذات 

  واملهدراقد الف د منااونظم األغذية املسرترترترترتتدامة، مبا يف ذلك  ،(جمالكل ب اخلاصرترترترترتة الدولية واتسرترترترترتياق السرترترترترتن يف)والبقول 
، إىل جانب نشرترتر الصرترتكوك املعيارية الصرترتادرة عن املنظمة وجلنة األمن تعزيز املمارسرترتات الزراعية اإليكولوجيةو  ؛من األغذية

اليذائي العاملي مثل اخلطوط التوجيهية اخلاصرترترترترترترترترتة بااق يف اليذاء واخلطوط التوجيهية اخلاصرترترترترترترترترتة بااوكمة املسرترترترترترترترترتوولة للحيازة 
 .ةواملبادئ اخلاصة باالستثمارات الزراعية املسوولي

 
يف هذا  الفاو شجعوتملنظمة. ا اتأولوي أولوية من يف املكاتب امليدانيةباتساق االس اتيجية  وإن ضمان تطبيق -21

 يف املقر الرئيسرترترترتي واملكاتب امليدانية، اسرترترترتتخدام أدوات التعلم اإللك وي الفنيةمن أنشرترترترتطة بناء القدرات  وكجزءالصرترترترتدد 
لشرترترترترتراكات اليت توفر للموففني توجيهات بشرترترترترتأن اآلليات اليت تسرترترترترتتخدمها املنظمة إلقامة شرترترترترتراكات مع أنواع اخلاصرترترترترتة با
 .من غري الدول اهليئاتخمتلفة من 

 
 المنظمة مع منظمات المجتمع المدني شراكات في إطارتعزيز إدارة المخاطر  -باء

 
بيانات القاعدة  ثمت حتديقد و تقييم الشراكات املق حة. من شأهنا خاطر املدارة إلآلية  على االس اتيجية تنطوي -22

 مشوالً ليل أكثر جراء حتإلجديدة  يةأدوات معلومات مت تطبيقو ، طوال العام املاضرترترتياجلهات الفاعلة من غري الدول ب املّتصرترترتلة
 األهداف االس اتيجية.حتقيق  بشكل ملحوظ يفسامة امللشركاء املنظمة ارتملني القادرين على 

 
اسرترترترترترترترترترترترتية كما أنه يتحقق من االمتثال للقيم األسرترترترترترترترترترترترت،  لألمم املتحدةإىل املبادئ التوجيهية األّويل  يسرترترترترترترترترترترترتتند التحليلو  -23

ان وإعالن اقوق اإلنسرترترترترترترترترت العامليعن اإلعالن  ااوكمة املنبثقو  والعمل والبيئةاملنصرترترترترترترترترتوص عليها يف إطار حقوق اإلنسرترترترترترترترترتان 
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ة األسرترترتاسرترترتية يف العمل وإعالن ريو بشرترترتأن البيئة والتنمية واتفاقية األمم املتحدبشرترترتأن املبادئ وااقوق منظمة العمل الدولية 
 ملكافحة الفساد.

 
 قاتعالتضرترترترترترترترترترترترتطلع به الوحدات الفنية من أجل إدارة ال الذي سرترترترترترترترترترترترتتعرا االو توجيه ومن شرترترترترترترترترترترترتأن العمل اخلاص بال -24
تنظيم عرب ذه ه العملية. وتطّبق املخاطرإدارة جمال يف  الفاوبه  تقومالعمل الذي  مع منظمات اجملتمع املدي أن يكّمل 

 ها،تسرترترترترترترترتجيلو مشرترترترترترترترتاركة اجلهات الفاعلة من اجملتمع املدي يف اجتماعات املنظمة تقييم و  ،اجتماعات فنية لتبادل املعلومات
 من مجلة أمور أخرى.

 
يجية لتحقيق األهداف االسرترترترترترترترت ات دورها الداعمها الرامي إىل تقييم ورصرترترترترترترترتد ويف ما خيّص نظام متابعة الشرترترترترترترترتراكات -25

بآليات املعلومات وإعداد  ، على ربا هذا النظام2016يف عام  فه يف االسرترترترترترت اتيجية، اسرترترترترترتتمر العملللمنظمة كما يرد وصرترترترترترت
 التخطيا القائم على النتائج يف املنظمة. يف سياق املستخدمةوبأدوات إدارة املشاريع  الفاوالتقارير يف 

 
 منظمات المجتمع المدنيمع  المنظمةشراكات  -رابعاا 

 
 2016في عام  في عملها مع منظمات المجتمع المدنيمنظمة النهج  -ألف

 
مية األسرترترترترتائل ذات املحول وتعزيزه حشرترترترترتد الوعي العام  (1)يف ما يلي:  ملنظمات اجملتمع املدي أن تسرترترترترتاهمميكن  -26
اتيجيات سرترترترت  االتقاسرترترترتم أفضرترترترتل املمارسرترترترتات واخلربة الفنية مع ااكومات واملنظمات الدولية هبدف وضرترترترتع  (2)جتماعية، الا
 من مجلة أمور أخرى.إىل بعض اجملتمعات،  تقدمي املساعدة الفنية مباشرةً  (3)ربامج، الو 
 

فنية قدرات منظمات اجملتمع املدي على استخدام املعارف ال ألنه يعززآثاراً إجيابية  الشركاتويوّلد هذا النوع من  -27
لتقليدية والقدمية مبا يف ذلك تبادل املعارف اوتقّرها للمنظمة مبا يشمل نشر الصكوك العاملية اليت تضعها األجهزة الرئاسية 

 اليت يكتنزها صيار املنتجني الزراعيني.
 

، 2017-2016ف ة لل وامليزانيرتةبرنرتامج العمرتل برتالنسرترترترترترترترترترترترترترتبرتة إىل اليت أقّرهرتا مورر املنظمرتة اخلطوط التوجيهيرتة برت وعمالً  -28
  ريقعن طاملعتمرترتدة تعميق الشرترترترترترترترترترترترترترتراكرترتات القرترتائمرترتة، ودعم تنفيرترتذ خطا العمرترتل العرترتام املرترتاضرترترترترترترترترترترترترترتي على  خاللتركزت اجلهود 

الرامية إىل  الربنامج جلنةراشياً مع توصيات  ،، سنحت املنظمةيف الوقت نفسهو . ةالساريشراكة الر ية الاتفاقات من عدد 
مع بعض ة جديد إلقامة شرترترترترتراكات اسرترترترترت اتيجيةفرصرترترترترتاً ، اجلوانب اخلاصرترترترترتة باملسرترترترترتاواة بني اجلنسرترترترترتني ضرترترترترتمن الشرترترترترتراكات تعزيز
مبادرات حملية ترمي  يف اهلند بيية تشرترتجيع اسرترتاهبن يعملن الالئي النسرترتاء رابطةمثل: اجملتمع املدي  ت الرئيسرترتية مننظماامل
 تنسرترترتيق لملنظمات غري ااكومية اإليطالية اليت تضرترترتم: املوسرترترتسرترترتة اإليطالية لشرترترتبكة ا، و الري النسرترترتاء والشرترترتباب يف  ركني إىل

تضرترتامن لتنسرترتيق واللاملنظمات اإليطالية  ورابطةاملعنية بالتنسرترتيق،  "Link 2007"(، وموسرترتسرترتة CINIمع الشرترتبكات الدولية )
 تقدمي املساعدة اإلنسانية وبناء القدرة على الصمود.على ( هبدف العمل سوياً AOIالدوليني )
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 قيقحت علىإىل أقصرترترترترترترترترترترترترتى درجة  فيها منظمات اجملتمع املدي سرترترترترترترترترترترترترتاعدت جماالت العمل اليت ترد ،بشرترترترترترترترترترترترترتكل عامو  -29
 األهداف االس اتيجية للمنظمة يف ما يلي:

 
 املزارعني رابطةو  ،ذائيةالي السيادة أجل من الدولية التخطيا جلنةالتوجيهية الطوعية )تنفيذ األطر املعيارية/ اخلطوط  (أ)

 االجتمرترتاعيرترتةو  اخلرييرترتة لألعمرترتال الكرترتاثوليكيرترتة للمنظمرترتات الرترتدويل االحترترتادو  ،املسرترترترترترترترترترترترترتترترتدامرترتة الريفيرترتة للتنميرترتة اآلسرترترترترترترترترترترترترتيويني
 (؛)كاريتاس

 العاملي الصرترترترتندوقو  الريفيني للمزارعني الدولية ااركة) االسرترترترتتخدام املسرترترترتتدام للموارد الطبيعية والزراعة اإليكولوجية (ب)
 (؛الدولية املعونة منظمةو  ،الربية للحياة

 ؛بالتيذية( اجملتمع املدي اخلاصة )شبكةالتيذية  (مل)
 ؛("Slow Food" ةاملتأني للوجبات الدولية اجلمعيةمستدامة ) غذائيةنظم  (د)
اجلوع  مبكافحة املعنية .Welthungerhilfe e.V موسرترترترتسرترترترتة)حاالت الطوارئ وبناء القدرة على الصرترترترتمود  التدخل يف (ه)

 ؛(األمحر واهلالل األمحر الصليبو 
 ؛(ارلية اجملتمعات إلذاعات العاملية الرابطة) واالتصاالت اإلذاعيالبث  (و)

 
 فذ اليت تنالشرترترترترترترترترترترترترترتراكة مشرترترترترترترترترترترترترترتاريع /أو ومبادرات إذ تشرترترترترترترترترترترترترترتمل قليمي يف بناء الشرترترترترترترترترترترترترترتراكات. اإلتوازن الالفاو  وتراعي -30

بشرترترترترترتكل صرترترترترترتلة هنا متنظراً إىل أ دعماً كامالً اإلطار االسرترترترترترت اتيجي للمنظمة دعم وتاألقاليم مجيع منظمات اجملتمع املدي مع 
 املبادرات اإلقليمية./أو أطر الربجمة القطرية ووتشييلي بدعم مباشر 
 

 عاون مع عدد بالت ،دعمتوفري الاسرترترترترترترترترترترتتمر ااوكمة املسرترترترترترترترترترترتوولة للحيازة، ب اخلاصرترترترترترترترترترترتةويف ما خيص اخلطوط التوجيهية  -31

 جملتمع ارلياتمع املدي ومنظمات منظمات اجمل وعيزيادة  من شرترترترترترترترترترترترترترتأنه تدرييب تنفيذ منوذمللمن املنظمات غري ااكومية، 
اصرترترترترترترترترترترتة بااوكمة اخلطوط التوجيهية اخل لتنفيذ العام)الدليل  العامةمنهجيات التيسرترترترترترترترترترترتري خطوط التوجيهية عرب اسرترترترترترترترترترترتتخدام لل

ني من جنوب أفريقيا والسرترترترترترترترتنيال وغواتيماال ونيبال والفلباملسرترترترترترترترتوولة ايازة األراضرترترترترترترترتي(. وجرى تنفيذ أنشرترترترترترترترتطة حمددة يف كل 
 وكولومبيا وليبرييا وسرياليون ومنيوليا.

 
سرترترترترترترترترتعياً إىل دعم عملية نشرترترترترترترترترتر اخلطوط  للموثقنيمع االحتاد الدويل  شرترترترترترترترترتراكة بدأت املنظمة خالل هذا العامكما  -32

 التوجيهية واملمارسات اجليدة بني شركائها حول العامل.
 

ول املبادئ اخلاصرترترترتة باالسرترترترتتثمارات الزراعية املسرترترترتوولة يف إقامة حوار ح بالنسرترترترتبة إىلورّثل العمل مع اجملتمع املدي  -33
ت الزراعية املنتجني، يف سياق عمل املنظمة املّتصل باالستثمارادور منظمات اجملتمع املدي، مبا فيها التعاونيات ومنظمات 

 وحتديد رفاتقاسرترترترترترترترترترترتم املعملنظمات اجملتمع املدي هبدف حلقة عمل ، 2016املنظمة يف يونيو/حزيران  وعقدت املسرترترترترترترترترترترتوولة.
التنفيذ )الربنامج  امجيف برندماجها بيية إاخلاصرترترترترتة باالسرترترترترتتثمارات الزراعية املسرترترترترتوولة بادئ املتعّلقة باملاجملاالت ذات األولوية 

 .اإلطاري( الذي ستتوىل املنظمة تنسيقه
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يف سرترترترترترترتياق متابعة االلتزامات الناشرترترترترترترتئة عن املورر الدويل الثاي املعين بالتيذية، مع منصرترترترترترترتة منظمات وبدأ التعاون،  -34
 اجملتمع املدي املعنية بالتيذية لدعم تنفيذ عقد العمل من أجل التيذية.

 
يف اللجنة التوجيهية املسرترترترترتوولة عن  منظمات اجملتمع املدي، شرترترترترتاركت 2016خالل السرترترترترتنة الدولية للبقول يف عام و  -35

 .والنشر ةفني مساماتتقدمي  عربتنسيق أنشطة السنة الدولية 
 

والدعم  اتلتوجيها الفاو تيف العمليات اجلارية يف املنظمة، قدم منظمات اجملتمع املدي مبشرترترترترترترترترترتاركةما يتعلق  يفو  -36
، الصدد هذا شفافة وتشاركية. ويفو من خالل آليات فعالة  للنصوص األساسية واالس اتيجية هذه املشاركة امتثاللضمان 

جتماعات ذات غريها من االللمنظمة و  يف املوررات اإلقليمية واللجان الفنيةاجملتمع املدي مت تيسرترترترترترترترترترترترتري مشرترترترترترترترترترترترتاركة منظمات 
 لمنظمرترتة لالزراعرترتة اإليكولوجيرترتة لتحقيق األمن اليرترتذائي والتيرترتذيرترتة والنرترتدوة الرترتدوليرترتة عن  اإلقليميرترتةالنرترتدوات عرترتاملي مثرترتل الطرترتابع ال

 "دور التكنولوجيات البيولوجية الزراعية يف النظم اليذائية املستدامة والتيذية".عن 
 

بعض  زيادة اهتمام واملتمّثل يفااايل العام  خالل وجتدر اإلشرترترترترترترترترترترترترترتارة إىل أحد اجلوانب املهمة للعمل الذي أجري -37
يف التماس دعم الفاو إلنشرترترترترترترترترتاء آليات متعددة اجلهات الفاعلة تشرترترترترترترترترتمل منظمات  ااكومات ومنظمات التكامل اإلقليمي

 والسرترترترترترترترترترترترترترتوق ياليةبالربت الناطقة البلدان ومثل مجاعة ؛سرترترترترترترترترترترترترترترياليون والكونيو ومنيوليا مثل ،ومنظمات غري حكوميةللمنتجني 
 على املستوى اإلقليمي. ،أمريكا الوسطى تكامل املش كة ومنظومة اجلنوبية
 

 اجلوع  كرترتافحرترتةمل ربملرترتانيرترتةمع اجلبهرترتة ال ااملنظمرترتة تعرترتاوهنرترت ترترتابعرترتت: الجوع بمكاااف ااة المعنيااة البرلمااانيااة الجبهات -38

جبهة وطنية وأربع جبهات إقليمية فرعية. ومنذ إنشاء  17الدعم الفين إىل  مقّدمةً  يف إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
دالئل ك، ُوضرترترترترترترتعت أربعة أطر قانونية  2009عام يف اجلوع يف إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  ملكافحة ربملانيةاجلبهة ال

 باألمن اليذائي والتيذية على املستوى الوطين. يتعلققانوناً  20للبلدان، وُسّن أكثر من 
 

كما يّسرت   هلا، دعمتقدمي الالفريق املعين مبتابعة الشراكات مع اجلبهات الربملانية و  2016وعززت املنظمة يف عام  -39
الربملانيني يف أفريقيا  نيبنشر آليات العمل اخلاصة باجلبهة الربملانية ملكافحة اجلوع يف إقليم أمريكا اجلنوبية والبحر الكارييب 

التحال  األفريقي  ةاألفريقي البلدان برملاناجلنوب، أنشرتأ أعضرتاء  مع روح التعاون بني بلدان شرتياً ورا ،وآسرتيا. ونتيجة لذلك
 لألمن اليذائي والتيذية. كما أنشأ الربملان األورويب جبهة برملانية ملكافحة اجلوع وسوء التيذية.

 
 التحرترترتال  من أجرترترتل األمن اليرترترتذائي والسرترترترترترترترترترترترترترتالم املربم يف  2016وتتمثرترترتل إحرترترتدى املبرترترتادرات األخرى املهمرترترتة لعرترترتام  -40

 ال يشّكل 2016 يف مايو/أيّار اليت أُطلق للسالم. وعلى الرغم من أن هذا التحال ل املنظمة وااائزين على جائزة نوببني 
كمجموعة العمل  بل للسرترترتالم سرترترتيسرترترتمح للحائزين على جائزة نوب مبتكراً  منوذجاً متعددة أصرترترتحاب املصرترترتلحة، فمنه ميّثل  آلية

 من اخلرباء دعماً ملختل  املبادرات اليت تضطلع هبا املنظمة من أجل تعزيز الروابا بني السالم واألمن اليذائي.
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 ت قيق األهداف االستراتيجية للمنظمة المساهمة في -باء
 

 لمسرترترترترترترترترترتامة ل منظمات اجملتمع املديمع  التعاون اسرترترترترترترترترترتتمرارضرترترترترترترترترترتمان  من أجل، 2016يف عام  اجلهودبذل  تكّث  -41

 واملعارفباجلودة املتعلق  6عن اهلدف  األهداف االسرترترترترترترترترترت اتيجية اخلمسرترترترترترترترترترتة للمنظمة، فضرترترترترترترترترترتالً  حتقيق على وجه التحديد يف
 شرترترترترتياً ارذلك و  ،وااوكمة والتيذية وتيري املناخ املسرترترترترتاواة بني اجلنسرترترترترتنيشرترترترترتاملة مثل  مواضرترترترترتيعيطي يي ذالو ، الفنية واخلدمات

 .هذه االس اتيجيةمع و  2015لتوصيات الصادرة عن االجتماع املش ك يف عام مع ا
 

 املسامة يف القضاء على اجلوع وانعدام األمن اليذائي وسوء التيذية :1اهلدف االس اتيجي 
 

تنظيم أنشرترترترترترترترترترترترترتطة التوعية  عرب، عمل املنظمة 1تدعم منظمات اجملتمع املدي، يف سرترترترترترترترترترترترترتياق اهلدف االسرترترترترترترترترترترترترت اتيجي  -42
 ضمن شبكاهتا الواسعة النطاق. وال ويج للمسائل الرئيسية املتعّلقة باألمن اليذائي والتيذية

 
ة باايازة صكوك مثل اخلطوط التوجيهية اخلاصبروز حتسني  يف ي،العامل على املستوى املنظمات،هذه  سامتوقد  -43

ة الصرترترترترتيرية ااجم واخلطوط التوجيهية اخلاصرترترترترتة بااق يف اليذاء واملبادئ اخلاصرترترترترتاخلاصرترترترترتة مبصرترترترترتايد األ اك  واخلطوط التوجيهية
ا وأمريكا مبادرات حمددة يف بلدان من آسرترترترترتي مبوازاة دعمعية بأمية هذه الصرترترترترتكوك، التو يف و  ،باالسرترترترترتتثمارات الزراعية املسرترترترترتوولة

باملواضرترترتيع املتعلق جي اإلضرترترتايف ة باهلدف االسرترترت اتيالالتينية وأفريقيا يف سرترترتياق تطبيق خمتل  اخلطوط التوجيهية الطوعية املرتبط
 املعونة منظمة، و ةاليذائي للسرترترترترترترتيادة الدولية التخطيا جلنة: املعنيني ومن ضرترترترترترترتمن الشرترترترترترترتركاء .(التيذية)لقطاعات املشرترترترترترترت كة بني ا

 وغريها. اجلوع مبكافحة املعنية .Welthungerhilfe e.V موسسة، و كاريتاس  موسسةو  للموثقني، الدويل االحتاد، و الدولية
 

 واخلدمات من الزراعة ومصايد األ اك  السلع : زيادة وحتسني توفري2اهلدف االس اتيجي 
 بطريقة مستدامة واليابات

 
 ، 2يف سرترترترترترترترترتياق السرترترترترترترترترتعي إىل حتقيق اهلدف االسرترترترترترترترترت اتيجي  ،ترّكز التعاون والشرترترترترترترترترتراكات مع منظمات اجملتمع املدي -44

على زيادة فعالية الربامج واملشرترترترترتاريع امليدانية للمنظمة على أسرترترترترتاس خربة اجملتمع املدي يف جماالت التخفي  من حدة الفقر 
 واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية. 

 
ة وأفريقيا يف جماالت اإلدارة املستدامة لليابات والزراعآسيا يف بادرات امل عدد من إىل دعمهذه الشراكات  وأّدت -45

تيري املسرترتاواة بني اجلنسرترتني و ) قطاعاتلباملواضرترتيع املشرترت كة بني ااملتعلق االسرترت اتيجي اإلضرترتايف اإليكولوجية املرتبطة باهلدف 
املسرتتوى العاملي، ااوار بشرتأن السرتياسرتات اخلاصرتة حبقوق املزارعني املنصرتوص  هذه الشرتراكات، علىوتسرتّهل بعض  .(املناخ

هية اخلاصة مبصايد ، إىل جانب تنفيذ اخلطوط التوجيوالزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد بشأن الدولية املعاهدةعليها يف 
 الرتدوليرتة املعونرتة منظمرتة: 2حتقيق اهلرتدف االسرترترترترترترترترترترترترترت اتيجي  على. ومن بني املنظمرتات اليت تعمرتل النطرتاقاأل رتاك الصرترترترترترترترترترترترترترتيرية 

 والصرترترترترتندوق ذائيةالي للسرترترترترتيادة الدولية التخطيا وجلنة الريفيني للمزارعني الدولية وااركةالدولية  World Visionوموسرترترترترتسرترترترترتة 
 وغريها. الربية للحياة العاملي
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 الفقر يف الري  من: ااد 3اهلدف االس اتيجي 
 

 وتسرترترترترترترترترترتعى الشرترترترترترترترترترتراكات مع املزارعني األسرترترترترترترترترترتريني وااركات االجتماعية ومنظمات املنتجني الداعمني لعمل املنظمة  -46

 مما يوّلد أوجه تآزر  التنمية أجل من االتصرترترترترترترترترترتاالتإىل نشرترترترترترترترترترتر املمارسرترترترترترترترترترتات اجليدة عرب  3يف سرترترترترترترترترترتياق اهلدف االسرترترترترترترترترترت اتيجي 

 بني إجراءات ااماية االجتماعية وبرامج التنمية الريفية للحد بصورة فّعالة من انعدام األمن اليذائي لدى سّكان األرياف.

 
 نصرترترترترترترتةماملسرترترترترترترتامة يف  الفاوويف سرترترترترترترتياق هذا اهلدف، واصرترترترترترترتلت منظمات اجملتمع املدي اليت أبرمت شرترترترترترترتراكات مع  -47

مجع معلومات رقمية ذات جودة عالية من كافة أرجاء العامل حول الزراعة  هنا من شرترترتأيتال األسرترترترية بالزراعة اخلاصرترترتة املعارف
صرترتاءات حواملمارسرترتات اجليدة والبيانات واإلعني االعتبار القوانني واألنظمة الوطنية والسرترتياسرترتات العامة باألسرترترية مع األخذ 

 ذات الصلة إىل جانب البحوث واملقاالت واملطبوعات.
 

ا على أمية تطوير املعارف ونشرها؛ ولقد مت دعم مبادرات حمددة يف أمريك الضوء االجتماع املش ك وباملثل سّلا -48
 الالتينية وآسرترترتيا من أجل تعزيز سرترترتبل التواصرترترتل يف اجملتمعات ارلية باعتبار ذلك حمرّكاً للتيرّي االجتماعي والتنمية يف املناطق

 .ارلية اجملتمعات إلذاعات العاملية الرابطة: 3 للهدف االس اتيجي الريفية. ومن بني الشركاء الداعمني
 

 مع تعاونيات ومنظمات للمنتجني يف الشرترترقاألنشرترتطة اليت مت االضرترتطالع هبا  عدد منحظي هذا العمل بدعم و  -49
 بنرترترتاء القرترترتدرات يف جمرترترتايل اإلدارة والتنظيم. ومن األمثلرترترتة على ذلرترترتك العمرترترتل الرترترتذي تقوم برترترته الفرترترتاو  األدىن وأفريقيرترترتا هبرترترتدف

 الشراكةأو اتفاق  ،ةالريفي املالية اخلدماتوصول النساء يف أفريقيا إىل  بشأناملعنية مبكافحة الفقر  We effectمع موسسة 
تعزيز وصرترترتول  إىل اهلادفةملنظمات النسرترترتائية إىل جانب األنشرترترتطة ا تعزيزالرامي إىل  اسرترترتاهبن يعملن الالئي النسرترترتاء رابطةمع 

 النساء إىل التكنولوجيات.
 

 : ركني نظم زراعية وغذائية أكثر مشوالً وكفاءة4 االس اتيجياهلدف 
 

  ،4ي يف حتقيق اهلدف االسرترترترترترترترترت اتيج املسرترترترترترترترترتامةات مع منظمات اجملتمع املدي، يف سرترترترترترترترترتياق الشرترترترترترترترترتراكو  ّكز التعاونر  -50
على القيام بأنشرترترتطة مشرترترت كة لتبادل املعارف وبناء القدرات اسرترترتتناداً إىل مناذمل موسرترترتسرترترتية شرترترتاملة وكفوة دعماً للنظم الزراعية 

 واليذائية، وكذلك على حتديد أوجه التآزر ملعاجلة املشاكل الناشئة عن الفاقد واملهدر من األغذية.
 

من أفريقيا وأوروبا للمنظمة أن حتدد، اسرترترترترتتناداً إىل القدرات الفنية  اً تشرترترترترتمل بلدان حمددةخمتلفة  شرترترترترتراكات تو ح -51
 ة القائمة ونظم توزيع األغذي ات الزراعة األسرترترترترترترترترترية إىل األسرترترترترترترترترتواقوصرترترترترترترترترتول منتج ملنظمات اجملتمع املدي، مناذمل مبتكرة تعزز

واملهدر من األغذية  ن الفاقدتدابري حمددة للحد م هذه الشراكاتبعض عزز يامن )بني املنتجني واملستهلكني(. و على التض
ومن بني الشرترترترترترترتركاء املعنيني: موسرترترترترترترتسرترترترترترترتة كاريتاس وشرترترترترترترتبكة بنوك اليذاء  األغذية". توفري"بادرة مل دعماً  على الصرترترترترترترتعيد العاملي

اإلقليمية واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر واجلمعية الدولية للوجبات املتأنية وجلنة التخطيا الدولية 
 الدولية للزراعة القائمة على اجملتمعات ارلي، من مجلة جهات أخرى. URGENCIللسيادة اليذائية و شبكة 
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 واألزمات التهديداتالعيش على الصمود أمام سُبل قدرة : زيادة 5اهلدف االس اتيجي 
 

حول تعبئة املوارد البشرية واملادية  5سياق اهلدف االس اتيجي  تتمحور الشراكات مع منظمات اجملتمع املدي يف -52
 زيادة من أجلنظمة ملىل جانب توسرترترتيع نطاق الدعم الفين الذي تقّدمه االوفرية وتوفيفها بشرترترتكل مشرترترت ك إو واملالية املتاحة 

  ما يتعّلقيففضرترتالً عن نشرترتر املعارف واملعلومات على أسرترتاس منتظم ال سرترتيما  ،القدرة على الصرترتمود واألولوية املسرترتندة إليه
 التأهب للكوارث عرب نظم اإلنذار املبكر.ب
 

ة العاملية عمل اجملموع يفويندرمل بعض منها  .وتدعم هذه الشرترترترترترتراكات إجراءات حمددة يف الشرترترترترترترق األدىن وأفريقيا -53
األمن  يف جمالدولية تنسرترترترترتيق االسرترترترترتتجابة اللاملعنية باألمن اليذائي اليت يتوىل كل من الفاو وبرنامج األغذية العاملي توجيهها 

اجلوع،  مبكافحة املعنية Welthungerhilfe e.V موسسة اليذائي خالل أزمة إنسانية ما. ومن الشركاء الرئيسيني املشاركني:
 .وغريها الدولية  World Visionوموسسة األمحر،  واهلالل األمحر الصليب جلمعيات الدويل واالحتاد
 

 منظمات المجتمع المدني الشراكات مع تنفيذأمثلة عن  -جيم
 

 2016عام  خالل منظمات اجملتمع املديشرترترترترترترترترترترترترترتراكات مع  تنفيذبعض األمثلة عن النتائج النامجة عن يف ما يلي  -54
 .ألهداف االس اتيجية للمنظمةتحقيق ادعماً ل
 
 8الغذائية السيادة أجل من الدولية التخطيط لجنة )أ(

 
  .خطوط التوجيهية الخاصااااااااة بال يا ةاليف سرترترترترترترترترترتياق  ةتنفيذ األطر املعياريل دعماً  2016يف عام  العملاسرترترترترترترترترترتتمر  (1)

اخلطوط  همفمنظمات اجملتمع املدي لتسرترترترترترترترترترترترتهيل  إىل دليل موّجه ُنشرترترترترترترترترترترترتر املبذولة هلذه الياية، اجلهود ويف سرترترترترترترترترترترترتياق
 .هاالسياق الوطين وتطبيق حبسب التوجيهية

لخطوط ل تمع املدي واملنظمات ارليةمنظمات اجمل لتعزيز وعي تدرييب منوذملاسرترترترترترترترترترترترترترتتمّر العمل على تطبيق  كما (2)
غواتيماال ونيبال أفريقيا والسرترترترترترتنيال و يف جنوب باايازة. وسرترترترترترتتطّبق املرحلة الثانية من املشرترترترترترتروع  اخلاصرترترترترترتةالتوجيهية 

 والفلبني وكولومبيا وليبرييا وسرياليون ومنيوليا.
 تركيز، مت النطاقالطوعية لضرترترترترتمان اسرترترترترتتدامة مصرترترترترتايد األ اك الصرترترترترتيرية  التوجيهيةتطبيق اخلطوط  عمليةوضرترترترترتمن  (3)

رات املدرجة القد وبناءوالتوعية  اإلرشرترتادأنشرترتطة  على اليذائية السرترتيادة أجل من الدولية التخطيا جلنةمسرترتامات 
 يف برنامج التنفيذ العام.

لجنة عقد لألغذية والزراعة أيّدت منظمات عديدة تابعة ل النباتيةالدولية بشأن املوارد الوراثية  املعاهدةويف سياق  (4)
 يف املعاهدة الدولية ( املنصوص عليها9تطبيق حقوق املزارعني )املادة لحوار بشأن السياسات حول التقّدم اررز 

                                                           
ت االجتماعية امنظمة من منظمات العّمال الريفيني واارك 800تشرترتّكل جلنة التخطيا الدولية من أجل السرترتيادة اليذائية منصرترتة عاملية تضرترتم أكثر من   8

 املعنية باملسائل الزراعية واليذائية.
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 عقدت للمشاورة العاملية بشأن حقوق املزارع اليتعن طريق مشاورات إقليمية مع منظمات اجملتمع املدي حتضرياً 
 .2016يف بايل يف سبتمرب/أيلول 

 واملتعّلقة بالندوات اإلقليمية عن الزراعة اإليكولوجية  2015ويف صرترترترترترترترترترترترترترتدد متابعة األنشرترترترترترترترترترترترترترتطة اليت أجريت يف عام  (5)
 2016اليت مت تنظيمها يف الربازيل والسرترترتنيال وتايلند، سرترترتامت املنظمات التابعة للجنة بصرترترتورة نشرترترتطة خالل عام 

 ني ت يف الصرترترترترترترترترترترترترتاليت ُعقد والتيذية اليذائي األمن أجل من اإليكولوجية بالزراعة املعنية الدولية لندوةيف اإلعداد ل
 تبرترترتادلوملختل  منظمرترترتات اجملتمع املرترترتدي، . و حرترترتت منترترترتديرترترتات ااوار هرترترتذه للفرترترتاو 2016يف أغسرترترترترترترترترترترترترترتطس/آب 

 املعلومات عرب عر  دراسات اااالت واملمارسات اجليدة اخلاصة بالزراعة اإليكولوجية.
 

 :البرية لل ياة العالمي الصندوق (ب)
 

تعاون مع الصرترترتندوق وبال النطاق، يف سرترترتياق تطبيق اخلطوط التوجيهية اخلاصرترترتة مبصرترترتايد األ اك الصرترترتيرية نّظمت الفاو 
، املورر اإلقليمي 2016واهليئة العامة ملصرترترترترترترترترترترترترتايد أ اك البحر األبيض املتوسرترترترترترترترترترترترترتا، يف مارس/آذار  الربية للحياةالعاملي 

وسرترترترتا والبحر الصرترترترتيد التقليدي يف منطقة البحر األبيض املتاملنعقد يف اجلزائر بعنوان "بناء مسرترترترتتقبل مسرترترترتتدام ملصرترترترتايد 
منظمات اجملتمع املدي حول املشرترترترترترترترتاكل االجتماعية االقتصرترترترترترترترتادية والبيئية  عإقامة حوار م األسرترترترترترترترتود". و ح املورر هذا
 ود.يف البحر األبيض املتوسا والبحر األسالنطاق الصيرية األ اك قطاع مصايد الرئيسية النامجة عن تطوير 

 
 الدولية: المعونة منظمة (ج)
 

امت الفاو، وق رحورت األنشرترترترترترترتطة اليت مت االضرترترترترترترتطالع هبا مع منظمة املعونة الدولية حول دعم الربامج امليدانية؛ (1)
 وإطرترتار  اليرترتابرترتات قطرترتاع يف والتجرترتارة وااوكمرترتة القوانني نفرترتاذخالل العرترتام اجلرترتاري ويف إطرترتار برنرترتاجمهرترتا اخلرترتاص برترتم

يف كمة اليابات وإدارهتا و ركني املرأة وحقوق اجملتمع ارلي يف جمال حالربجمة القطرية يف ليبرييا، بمعداد املشرترترتروع 
اتيجي . ويكمن اهلدف من هذه املبادرة املرتبطة باهلدف االس  وذلك بالتشارك مع منظمة املعونة الدولية ليبرييا،

اليابات  )املسرترتاواة بني اجلنسرترتني(، يف حتسرترتني قدرة النسرترتاء على إدارة لقطاعاتا باملواضرترتيع املشرترت كة بنياملتعّلق  6
 .2018و 2016بني  يف ليبرييا اً حملي اً جمتمع 27يف  تأهيلهاإعادة و 

دي بنرترتاء قرترتدرات منظمرترتات اجملتمع املرترتلقطريرترتة يف هرترتاييت لالربجمرترتة إطرترتار ا كمرترتا تُنّظم حلقرترتات عمرترتل مشرترترترترترترترترترترترترترت كرترتة يف (2)
جملتمعات ارلية اأمية اخلطوط التوجيهية اخلاصرترترترترترتة باايازة وفائدهتا لضرترترترترترتمان حقوق ب وتوعيتهاواجملتمعات ارلية 

اسرترترترترترترترتتخدام يف كمبوديا ب ارليةاألراضرترترترترترترترتي التابعة للمنظمات ومن املزمع إطالق عملية لرسرترترترترترترترتم خرائا اايازة. يف 
 مجع البيانات عن اايازة. حيتيبرجميات الفاو املفتوحة إلدارة األراضي اارة مبا 

 
 (كاريتاس) واالجتماعية الخيرية لألعمال الكاثوليكية للمنظمات الدولي االت اد (د)
 

، األنشرترترترتطة املشرترترترت كة الرامية إىل زيادة نشرترترترتر الرسرترترترتائل الرئيسرترترترتية وال ويج هلا ألغرا  التوعية 2016اسرترترترتتمرت، يف عام 
 وباملثل،  .يف إطار اخلطوط التوجيهية اخلاصرترترترترترترترترترترترترترتة بااق يف اليذاء ، وذلكولفت االنتباه ألمية القضرترترترترترترترترترترترترترتاء على اجلوع

 مت تعزيز مبادرات تعاون حمددة متعّلقة بااد من الفاقد واملهدر من األغذية بالتشارك مع موسسة كاريتاس.
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 :(VIA CAMPESINA) الريفيين للمزارعين الدولية ال ركة (ه)
 

ة يف للمزارعني الريفيني على تبادل املعارف وبناء القدرات لتعزيز املمارسرترترترتات اجليدمع ااركة الدولية  التعاونّكز ير  (1)
 جمال الزراعة املستدامة.

الزراعة ب اخلاصرترترترترتةاملعارف واخلربات وأفضرترترترترتل املمارسرترترترترتات  ونشرترترترترترالعمل الرامي إىل توثيق اسرترترترترتتمر  ،2016يف عام و  (2)
منهجية اسرترترتتخدام بني بلدان اجلنوب وبالتعاون  ويف سرترترتياقمدارس املزارعني.  عربااركة  تتيحهااليت اإليكولوجية 

 عدة جلسرترترترترترترترترترتات لتبادل املعارف يف إندونيسرترترترترترترترترترتيا وتايلند ومايل وبوركينا فاسرترترترترترترترترترتو.  التدريب "بني املزارعني"، ُعقدت
نشرترترترترترترتر املعارف  يةبيهذا العمل اجلهود اليت تبذهلا الفاو  ويدعمتنظيم أنشرترترترترترترتطة مماثلة يف بلدان أخرى.  املزمعومن 
  منهجيرترترتة عيرترترتة بصرترترترترترترترترترترترترترتريرترترتة اسرترترترترترترترترترترترترترتتنرترترتادًا إىل  تعليميرترترتة مواد، كمرترترتا أنرترترته من املزمع إعرترترتداد ل املمرترترتارسرترترترترترترترترترترترترترترترتاتأفضرترترترترترترترترترترترترترترترتو 

 بني املزارعني".التعّلم "
 

الدولية للزراعة القائمة على  URGENCIشااااااااااابكة  – الغذائية السااااااااااايادة أجل من الدولية التخطيط لجنة و()
 المجتمعات الم لية

 
 األعمال التجارية الشرترترترترترترترترترترترترترتاملة، وعن طريق رسرترترترترترترترترترترترترترتم خرائا اجلهات الفاعلة يف سرترترترترترترترترترترترترترتياق تبادل املعارف عن مناذمل 

من منظمرترتات اجملتمع املرترتدي اليت تشرترترترترترترترترترترترترترترتارك يف نظم تسرترترترترترترترترترترترترترتويق األغرترتذيرترتة القرترتائمرترتة على التضرترترترترترترترترترترترترترترتامن )بني املنتجني 
 عةالتاب ارلية اجملتمعات على القائمة للزراعة الدولية URGENCI شرترترترترترترترترترترتبكةالتعاون مع  واملسرترترترترترترترترترترتتهلكني(،  ح لنا

 ليت تتمتع والدراية امنظمات اجملتمع املدي قدرات ، حتديد اليذائية السرترترترترترترترترترترترترترتيادة أجل من الدولية التخطيا للجنة
مدادات املباشرترترترترة بني املنتجني واملسرترترترتتهلكني يف بلدان منطقة البحر األبيض املتوسرترترترتا: اجلزائر سرترترترتالسرترترترتل اإليف هبا 

 طني وإسبانيا وتونس وتركيا.وكرواتيا ومصر وفرنسا واليونان وإيطاليا ولبنان وامليرب وفلس
 
 األحمر والهالل األحمر الصليب لجمعيات الدولي االت اد  ()
 

والكوارث  تدابري الوقاية من املخاطر وتطبيقتعزيز القدرة على الصرترترترترترتمود يف مواصرترترترترترتلة األنشرترترترترترتطة  رّثل اهلدف من  (1)
تطبيق لمن آثارها بالنسبة إىل أكثر اجملتمعات تعّرضاً هلا. وخالل العام ااايل، مت إعداد وثيقة مش كة  والتخفي 

 .والساحل للصحراء العظيم األخضر اجلدار مبادرةلتنفيذ  " دعماً ورعايتهااألشجار  غرسمحلة "
 كرترتافرترتة يف لتكّي  مع تيرّي املنرترتاخ والتخفي  من آثرترتارهالراميرترتة إىل امن الترترتدخالت  جمموعرترتة املبرترتادرةوجيرترتب اعتبرترتار  (2)

 حتسني سبل كسب العيش واألمن اليذائي والتيذية.إىل جانب بلدان الصحراء الكربى، 
 يةتعلم دورات من االحتاد عربمتطوع  4 000لتدريب أكثر من ، 2016يف عام  القدراتأنشطة تنمية  واستمرت (3)

رد تحسرترترترترترترترترترترترترترتني مهارات املوففني واملتطوعني يف كافة أرجاء العامل. ويف ما خيّص تعبئة املوالتنّظمها الفاو  ةإلك وني
نا فاسرترتو يوركإطار الربجمة القطرية يف تشرترتاد وبإىل يف توسرترتيع نطاق الدعم املقّدم  ، يتم النظر حالياً بشرترتكل مشرترت ك

 لى الصمود.من أجل تعزيز االس اتيجيات اخلاصة بالقدرة ع
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 الجوع بمكاف ة المعنية Welthungerhilfe e.V مؤسسة (ح)
 

 تشرترترترترتّكل هذه املوسرترترترترتسرترترترترتة شرترترترترتريكاً مهماً للمنظمة يف امليدان حبيث أهنا تعمل على زيادة قدرة سرترترترترتبل كسرترترترترتب العيش 
 خدامسرترترترترترترترتتالقائمة على اال اإلجراءات. و ح هذا التعاون، يف إطار األزماتو على الصرترترترترترترترتمود يف وجه التهديدات 

املشرترترت ك للموارد يف حاالت الطوارئ، تنفيذ مشرترترتاريع مشرترترت كة يف سرترترتوريا والسرترترتودان وجنوب السرترترتودان ومدغشرترترتقر 
 وزمبابوي من خالل تقدمي خدمات اإلرشاد الريفي ودورات التدريب إىل جانب توزيع البذور.

 
 منتجينللتعاونيات ومنظمات الشراكات مع الأمثلة على  -دال

 
 مواضيع خمتلفة: بشأنتعاونيات المع  2016يف عام  أجرييرد يف ما يلي بعض األمثلة على العمل الذي  -55

 
  الفقر بمكاف ة المعنية We effect مؤسسة )أ(
 

هم لسامت الشراكة االس اتيجية مع هذه املوسسة يف تعزيز استقاللية صيار املنتجني من النساء والشباب وعم
 النسرترترترترترترترترترترتبة ب على القرو  صرترترترترترترترترترترتولاا وإمكانيةاملالية سرترترترترترترترترترترترية مع ال كيز على اإلدارة الزراعة األاجلماعي إىل جانب 

الوي وميامنار موكينيا و  وغواتيماال التعاونيات يف بوليفيا. ورحور العمل حول منظمات املنتجني و إىل النسرترترترترترترترترترترترترترتاء
 غوا وفييت نام وزامبيا.اونيكار 

 
 العالمية المزارعين منظمة (ب)
 

لتوجيهية اخلطوط ا ال كيز على دورات التدريب ونشرترترترترترترترترترترترترترتر مع منظمة املزارعني العاملية مع التعاون واصرترترترترترترترترترترترترترتلت الفاو
بشرترتكل خاص على وصرترتول النسرترتاء إىل األراضرترتي. ويتمّثل ذلك يف جمموعة ومع التشرترتديد اخلاصرترتة حبيازة األراضرترتي 

 من األحداث املشرترترترترترترترترترترترترترت كة يف إطار خطةقد عدد آخر كما عُ من الدورات التدريبية اليت مت تنظيمها يف أوغندا.  
 .يف األريافمسائل التيذية والشباب  حول 2030التنمية املستدامة لعام 

 
 9يةوالب ث كاديميةاأل مؤسساتال معشراكات المنظمة  -هاء

 
لية واإلقليمية ار يةالبحثو تعاون مع املوسرترترترترترتسرترترترترترتات األكادميية بزيادة وتعزيز الالسرترترترترترتنوات األخرية خالل الفاو  قامت -56

لموسرترتة املتعاون الالعام واخلاص دعماً إلطار الربجمة القطرية واملبادرات اإلقليمية. ومّكن ذلك من حتديد فرص  ذات الطابع
 لمسامة بشكل خاص يف حتقيق األهداف االس اتيجية اخلمسة للمنظمة.على حنو مالئم ل

 
  لتأكدلوامتثاالً آلليات إدارة املخاطر املناسرترترترترترترترترترترترترترتبة آنفاً ليت جرى ذكرها راشرترترترترترترترترترترترترترتياً مع اخلطوط التوجيهية الداخلية او  -57

من حياد الشرترترترتركاء ارتملني من القطاع األكادميي الذين تربطهم أواصرترترترتر عدة هبيئات من القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع 
مان اتسرترترترترتاق ملوسرترترترترتسرترترترترتات لضرترترترترتاليت قد توثر على جماالت عملهم، تطّبق الفاو إجراءات متعددة حبسرترترترترتب طبيعة هذه ا املدي

                                                           
معلومات عن األنشرترترترترتطة اليت جرى القيام هبا مع املوسرترترترترتسرترترترترتات األكادميية ومعاهد البحث من القطاعني العام واخلاص تفادياً لتكرار  ترد يف هذا القسرترترترترتم  9

 املعلومات الواردة يف التقرير عن اس اتيجية القطاع اخلاص.
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 وتنطبق اإلجراءات املنصرترترترترترترترترترترترترترتوص عليها يف اسرترترترترترترترترترترترترترت اتيجية اجملتمع املدي . وإجراءاهتا املنظمة مع قواعد الشرترترترترترترترترترترترترترتراكةاتفاقات 
ر أما االتفاقات املمولة من مصرترترترترترترتاد عامة. مصرترترترترترترتادراملمّولة من  يةالبحثو مع املوسرترترترترترترتسرترترترترترترتات األكادميية  املربمة االتفاقاتعلى 

 خاصة فتتبع اإلجراءات املنصوص عليها يف اس اتيجية الشراكات مع القطاع اخلاص.
 

 ،)إيطاليا( RomaTreأبرمت اتفاقات مع جامعة أنقرة )تركيا(، وجامعة كيوتو )اليابان( وجامعة ، 2016ويف عام  -58
 la Sapienzaات الزراعية )زمبابوي( وجامعة واملعهد األفريقي للدراسرترترترترترترترترترترترترترتمريكية(، )الواليات املتحدة األ Tuftsوجامعة 

 )إيطاليا(. وتعزز هذه االتفاقات العمل املش ك يف جماالت الزراعة األسرية وتيرّي املناخ واإلحصاءات والتيذية.
 

 :رد يف ما يلي بعض األمثلة على هذه الشراكاتوي -59
 

  مشرترترترترترترترترترترترترترتروع تكثي  زراعة األرز يف كمبوديا والو ، يفمعهد التكنولوجيا يف آسرترترترترترترترترترترترترترتيا إىل جانب ،الفاو تركشرترترترترترترترترترترترترترتا )أ(
 .وفييت نام وتايلند

نظام اإلنذار ، A&Mجلامعة تكسرترترترترترترترترترترترترترتاس  لألحباث الزراعية التابع Agri-Lifeمركز  من خالل ،أطلقت الفاوو  (ب)
من أجل توفري ة اجلافالرعوية لمناطق ل لوضرترترترترترترترترترترترتع مناذملالذي يشرترترترترترترترترترترترتّكل أداة  بالثروة اايوانية يف كينيااخلاص املبكّر 

 .معلومات أساسية للرعاة ومنظمات اإلغاثة عن حالة املياه املخصصة للمواشي
 األورويب ملركزبتعزيز دور ا M.V. Lomonosov Moscow Stateمع جامعة اليت أبرمتها الفاو  شرترترترتراكةال و حت )مل(

 اإلقليمية لل بة.لشراكة باعتباره أمانة ا ياليذائ لألمن اآلسيوي
 العديد يف التنمية أجل من الزراعية للبحوث الدويل التعاون مركز البحث الشرترترترتريكة، سرترترترتاهم موسرترترترتسرترترترتاتومن بني  )د(

إلدارة املسرترترترترترتتدامة لليابات، ومراقبة أمرا  نبتة اليوكا، وتنمية قدرات املختربات الوطنية من األنشرترترترترترتطة الرامية إىل ا
 ملركزايف أفريقيا الشرترترترترترترترترقية واليربية. ويقّدم  األمرا وحتليل صرترترترترترترترتحة اايوانات وإدارة  األمرا  عنعلى الكشرترترترترترترترت  

 متعدد هنج وضرترترترترترترتعل األدىن للشرترترترترترترترق املياه ندرة بشرترترترترترترتأن اإلقليمية لمبادرةدعمه ل املااة باملياه املروية للزراعة الدويل
 لتطوير نظام ملراقبة اجلفاف على املستوى الوطين. املصلحة أصحاب

 
ويف ما يتعّلق بتنمية القدرات، تقوم الفاو بتقاسرترترترترترتم معارفها الفنية لتحسرترترترترترتني برامج التخصرترترترترترتص يف  س جامعات  -60

(، واحتاد جامعات أمريكا LSB) LaSalle Beauvais( واملعهد الفين AITشرترترترترترترترتريكة وهي: املعهد اآلسرترترترترترترترتيوي للتكنولوجيا )
االت األمن ( يف جمرترتTAMU) A&M تكسرترترترترترترترترترترترترترترتاسة ، وجرترتامعرترتRomaTre(، وجرترتامعرترتة UDUALالالتينيرترتة والبحر الكرترتارييب )

ىل تقاسرترترترترترترتم إسرترترترترترترترية واملسرترترترترترترتاواة بني اجلنسرترترترترترترتني وتيرّي املناخ وإدارة الثروة اايوانية. وغالباً ما يسرترترترترترترتتند التعّلم اليذائي والزراعة األ
 ة ودورات التعّلم اإللك وي.تتمتع هبا الفاو يف امليدان إىل جانب دراسات ااالاليت  اخلربات
 

، ال سرترترتيما خالل السرترترتنة الدولية اإلرشرترترتادمع املنظمة نشرترترتطة جداً يف جمال  اليت أبرمت شرترترتراكات اتاجلامع كانتو  -61
للبقول، حبيرترتث أهنرترتا نّظمرترتت جمموعرترتة من األحرترتداث للتوعيرترتة مبنرترتافعهرترتا اليرترتذائيرترتة والبيئيرترتة إىل جرترتانرترتب عقرترتد أحرترتداث عن الفرترتاقرتد 

لى هذه عمن األمثلة والتيذية، من مجلة مواضرترترترترتيع أخرى. و  ،ئ االسرترترترترتتثمارات الزراعية املسرترترترترتوولةواملهدر من األغذية، ومباد
حول  فاولل الندوة الدولية موضرترترترترترترترتوعهاعقد جلسرترترترترترترترتة تفاعلية مع طاّلب من سرترترترترترترترتبع جامعات من خمتل  األقاليم  ،املبادرات

  املاضي. شباطاليت ُعقدت يف شهر فرباير/ "دور التكنولوجيات اايوية الزراعية يف النظم اليذائية املستدامة والتيذية"


