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متهيد
ويكمــن الغــرض مــن وراء إشــراك املنظمــة للقطــاع اخلــاص يف إحــداث تغيــرات
وابتــكارات حتويليــة ،إىل جانــب آثــار ومنافــع مســتدامة قابلــة للقيــاس.

تــرز اســراتيجية منظمــة األغذيــة والزراعــة إلشــراك القطــاع اخلــاص للفــرة
 2021-2025رؤيــة استشــرافية جديــدة لتعزيــز إشــراك القطــاع اخلــاص بشــكل
ً
حتقيقــا ألهــداف التنميــة املســتدامة.
اســراتيجي

وينبغــي لعمليــات إشــراكنا للقطــاع اخلــاص أن تكــون ذكيــة واســراتيجية ،وأن تــؤدي
إىل النهــوض باجلهــود اجلماعيــة التــي يبذلهــا أصحــاب املصلحــة املتعــددون ،وأن
تتيــح حلــو ًال مبتكــرة تأخــذ البلــدان بزمامهــا وتعــود ملكيتهــا لهــا.

ويشــكّ ل تعزيــز إشــراك القطــاع اخلــاص وتوثيــق أواصــره ،بالنســبة إيل باعتبــاري
املديــر العــام ،إحــدى األولويــات التــي أصبــو إىل حتقيقهــا ،وهــذه االســراتيجية تعتــر
خطــوة مهمــة إىل األمــام يف هــذا االجتــاه.

وإذا أردنــا حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ،ســنحتاج إىل املزيــد مــن األفــكار
واملزيــد مــن االبتــكار وإىل عــدد أكــر من الشــركاء االســراتيجيني .ويتعني علينــا اتخاذ
معــا
إجــراءات مشــرك ومتناســقة وحاســمة اآلن ،فالوقــت يداهمنــا .وبوســعنا ً
تســريع وتــرة طموحاتنــا املشــركة مــن أجــل الزراعــة واألمــن الغذائــي والتغذيــة
والتنميــة الريفيــة واالســتخدام املســتدام للمــوارد الطبيعيــة يف املســتقبل.

وإين لعلــى قناعــة مــن أن حشــد قــدرات القطــاع اخلــاص ومــوارده أمــر ال غنــى
ولعــل ذلــك يتجلــى يف أوضــح صــوره
عنــه لبلــوغ أهــداف التنميــة املســتدامة.
ّ
يف جمــال النظــم الغذائيــة الزراعيــة العامليــة أكــر مــن غــره ،حيــث يــؤدي القطــاع
مهمــا .واليــوم ،يوجــد قطاعــا األغذيــة والزراعــة علــى أهبــة االســتعداد
اخلــاص دو ًرا
ً
للتصــدي لبعــض التحديــات األكــر جســامة التــي تلقــي بظاللهــا علــى العــامل؛ مــن
توفــر أغذيــة مغذيــة يف املتنــاول وبتكلفــة معقولــة لعــدد متزايــد مــن الســكان،
إىل مواجهــة اآلثــار الوخيمــة أص ـ ًلا املرتتبــة عــن تغــر املنــاخ ،ومعاجلــة الشــواغل
البيئيــة األخــرى ،والتصــدي للتهديــدات املســتجدة الناشــئة عــن اآلفــات واألمــراض.

وتعتــر اســراتيجية املنظمــة إلشــراك القطــاع اخلــاص ثمــرة عمليــة تشــاورية
شــاملة .فهــي تقــوم علــى االحتياجــات التــي أعــرب عنهــا أعضــاء املنظمــة،
وكذلــك التوصيــات والتعقيبــات الــواردة مــن ممثلــي القطــاع اخلــاص .وأغتنــم هــذه
ألتوجــه بالشــكر إىل كل مــن ســاهم يف ترجمــة هــذه الرؤيــة املشــركة إىل
الفرصــة
ّ
اســراتيجية ملموســة.

وإن التحـ ّـول نحــو نظــم غذائيــة زراعيــة صحيــة ومســتدامة ليــس باملهمــة الهينــة،
يــدا بيــد إلجــراء التحســينات الالزمــة .وثمــة حاجــة
وســيقتضي منــا كافــةً العمــل ً
ماســة اآلن إىل إجــراء تغيــر حتويلــي يف الطريقــة التــي نحمــي بهــا البيئــة والكيفيــة
التــي ننتــج ونســتهلك بهــا أغذيتنــا.

وتكمــن األولويــة القصــوى التــي أصبــو إىل حتقيقهــا يف جعــل منظمــة األغذيــة
والزراعــة منظمــة كفــوءة وشــفافة وشــاملة للجميــع ،وإن هــذه االســراتيجية
حتــرص علــى أن ينطبــق ذلــك علــى مــا نقــوم بــه مــن عمــل مــع شــركاء القطــاع
اخلــاص بقــدر مــا ينطبــق علــى عالقاتنــا مــع أعضائنــا وشــركائنا اآلخريــن.

ً
شــريكا اســراتيج ًيا يف جمــال التنميــة؛ فهــو
وميكــن للقطــاع اخلــاص أن يكــون
يتيــح أدوات ومــوارد ومعــارف وتكنولوجيــات مبتكــرة تكتســي أهميــة حاســمة
لتعزيــز أثرنــا يف امليــدان .وســتضطلع جمموعــة واســعة مــن اجلهــات الفاعلــة
يف القطــاع اخلــاص ،مــن مزارعــن ،مبــا يف ذلــك أصحــاب احليــازات الصغــرة
واملزارعــون األســريون واحلرجيــون وصياديــو األســماك ،إىل الشــركات املتناهيــة
الصغــر والصغــرة واملتوســطة احلجــم والشــركات الكبــرة وكذلــك املؤسســات
املاليــة ،بــدور أساســي يف دفــع عجلــة هــذه اجلهــود.

وكلــي ثقــة مــن أن هــذه االســراتيجية ســتؤدي إىل عمليــات إشــراك جمديــة
ومبتكــرة للقطــاع اخلــاص ،تســهم يف حتقيــق تطلّعنــا إىل عــدم تــرك أي أحــد خلــف
الركــب مــن أجــل نظــم غذائيــة شــاملة ومســتدامة وقــادرة علــى الصمــود مــن
خــال إنتــاج أفضــل وتغذيــة أفضــل وبيئــة أفضــل وحيــاة أفضــل.

السيد شو دونيو
املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة
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مقدمة
هنــاك اعــراف متزايــد بأنــه يجــب حتويــل النظــم الغذائيــة غــر املســتدامة لكــي
تصبــح أكــر اســتدامة إذا مــا أراد اجملتمــع الــدويل حتقيــق أهــداف التنميــة
املســتدامة .وبالتــايل ،يتعــن علــى احلكومــات واملنظمــات الدوليــة ،مبــا يف ذلــك
منظمــة األغذيــة والزراعــة لــأمم املتحــدة والقطــاع اخلــاص وأصحــاب املصلحــة
املعنيــن اآلخريــن ،اتبــاع نهــج جديــد مــن أجــل إعــادة خطــة عــام  2030إىل مســارها
الصحيــح .ومل يتبــق ســوى القليــل مــن الوقــت للوصــول إىل مقاصــد أهــداف التنميــة
املســتدامة ،يف حــن أن بيئــة االقتصــاد الكلــي العامــة تشــكل حتد ًيــا ،مــع وجــود
ضغــوط كبــرة علــى امليزانيــات واملاليــة العامــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،هنــاك أعــداد
متزايــدة مــن اآلفــات واألمــراض النباتيــة واحليوانيــة مبــا يف ذلــك األمــراض احليوانيــة،
وكذلــك التهديــدات الناشــئة مثــل مقاومــة مضــادات املكروبــات والصدمــات
املناخيــة التــي تتطلــب ً
بحثــا وابتــكا ًرا وتعاو ًنــا جديـ ًـدا.

مــن خــال حتديــد مســار واضــح نحــو شــراكات أكــر ابتــكا ًرا مــع القطــاع اخلــاص.
وتســعى االســراتيجية ً
أيضــا إىل إقامــة شــراكات قائمــة علــى املبــادئ وموجهــة
أحــدا خلــف الركــب ،مــع احرتامهــا
أثــرا ذا مغــزى ال يــرك
ً
نحــو األهــداف ،حتقــق ً
للخطــوط التوجيهيــة بشــأن نهــج قائــم علــى املبــادئ للتعــاون بــن األمم املتحــدة
2
وقطــاع األعمــال.
لقــد انخرطــت املنظمــة يف شــراكة مــع القطــاع اخلــاص منــذ أن وضعــت مبادئهــا
وخطوطهــا التوجيهيــة األوليــة للتعــاون مــع القطــاع اخلــاص يف عــام  .2000ومت
ً
ـتعراضا شــام ًلا يف عــدد مــن املناســبات،
اســتعراض شــراكات القطــاع اخلــاص اسـ
مبــا يف ذلــك يف عمليــة متعمقــة بــدأت يف عــام  2010وأدت يف نهايــة املطــاف
إىل املوافقــة علــى اســراتيجية املنظمــة للشــراكات مــع القطــاع اخلــاص يف عــام
( 2013اســراتيجية عــام  ،2013منظمــة األغذيــة والزراعــة.)2013 ،

كمــا الحظــت دراســة مشــركة بــن منظمــة األغذيــة والزراعــة والصنــدوق
الــدويل للتنميــة الزراعيــة" :تتصــدى النظــم الغذائيــة للتحديــات املتمثلــة يف توفــر
أغذيــة كافيــة وميســورة التكلفــة ومغذيــة لســكان العــامل الذيــن يتزايــد عددهــم،
والتصــدي لآلثــار القاســية بالفعــل لتغــر املنــاخ علــى اإلنتــاج ،وتبديــد الشــواغل
املتعلقــة بانبعاثــات غــازات الدفيئــة والبصمــة البيئيــة" (منظمــة األغذيــة والزراعــة
والصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة .)2019 ،ويتطلــب حتويــل النظــم الغذائيــة غــر
املســتدامة وحتقيــق النظــم الغذائيــة املســتدامة مــن جميــع أصحــاب املصلحــة
أن يعــززوا دورهــم ويضطلعــوا بــه بنشــاط .وتضطلــع جمموعــة واســعة مــن
اجلهــات الفاعلــة يف القطــاع اخلــاص ،مــن املزارعــن ،مبــا يف ذلــك أصحــاب
احليــازات الصغــرة واملزارعــون األســريون واحلرجيــون وصياديــو األســماك ،إىل
الشــركات املتناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة احلجــم والشــركات الكبــرة،
بــدور أساســي يف دفــع عجلــة هــذا التحــول .وتهــدف خطــة عمــل أديــس أبابــا
إىل مواءمــة التدفقــات املاليــة العامــة واخلاصــة لدعــم حتقيــق أهــداف التنميــة
املســتدامة ،مــع االعــراف بــأن العــامل لــن يحققهــا دون تعبئــة قــدرات ومــوارد
حتديــدا علــى جمــال
القطــاع اخلــاص (األمم املتحــدة2015 ،أ) .ويصــح ذلــك
ً
املنظمــة الــذي يضطلــع فيــه القطــاع اخلــاص بــدور بــارز.

كمــا حدثــت تطــورات وفــرص هامــة منــذ اعتمــاد اســراتيجية املنظمــة لعــام
 .2013أو ًلا ،تدعــو أهــداف التنميــة املســتدامة إىل إشــراك القطــاع اخلــاص بشــكل
أوســع وأعمــق يف حتقيــق نتائــج التنميــة ،ســواء مــن خــال املســاهمة يف حتقيــق
أهــداف حمــددة أو مــن خــال تبنــي ســلوك مســؤول يف كل أبعــاد االســتدامة.
وهــذا واضــح يف الهــدف  17مــن أهــداف التنميــة املســتدامة ،الــذي يقــر أهميــة
الشــراكات يف إمتــام أهــداف اخلطــة (األمم املتحــدة 2015،ب).
وثان ًيــا ،بفضــل مشــاركة القطــاع اخلــاص وغــره مــن اجلهــات الفاعلــة ،تســنّى
وضــع عــدد مــن الصكــوك للمســاهمة يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة،
مبــا يف ذلــك مبــادئ جلنــة األمــن الغذائــي العاملــي اخلاصــة باالســتثمارات
3
املســؤولة يف الزراعــة ونظــم األغذيــة وغريهــا.
ً
وثالثــا ،تعــرف عمليــة إصــاح األمم املتحــدة باألهميــة املركزيــة للشــراكات يف
نهجــا علــى نطــاق املنظومــة يف
حتقيــق كل أهــداف خطــة عــام  2030وتقــرح ً
إدارة اخملاطــر .ومــن املس ـلّم بــه أن مؤسســات القطــاع اخلــاص ذاتهــا وســعت
مــن عملهــا والتزامهــا يف مــا يتعلــق بتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة .وإن كل
مــا ســبق يجعــل حتديــث اســراتيجية عــام  2013يأتــي يف الوقــت املناســب ،حيــث
ـل االســراتيجية التــي متــت املوافقــة عليهــا يف عــام
ـل هــذه االســراتيجية حمـ ّ
حتـ ّ
.2013

ويتضمــن اإلطــار املقبــول عامل ًيــا ألهــداف التنميــة املســتدامة دو ًرا قو ًيــا للقطــاع
اخلــاص يف التنميــة العامليــة .وقــد نهضــت أهــداف التنميــة املســتدامة بتطــورات
جديــدة يف القطــاع اخلــاص حيــث تتحمــل الشــركات مســؤولياتها األوســع جتــاه
جديــدا للشــراكات
نهجــا
اجملتمــع والبيئــة .وقــد آن األوان لكــي تبــدأ املنظمــة ً
ً
االســراتيجية مــع القطــاع اخلــاص ،باعتبارهمــا شــريكني متســاويني .ويســمح
هــذا النهــج للمنظمــة بالقيــام بــدور نشــط وحتفيــزي يف تعــاون القطــاع اخلــاص
مــن أجــل حتويــل النظــم الغذائيــة غــر املســتدامة.

ومــن هــذا املنطلــق ،شــرعت املنظمــة يف عمليــة شــاملة لبلــورة رؤيــة جديــدة
وحتديــث الحــق الســراتيجية عــام  .2013وتعتــر هــذه االســراتيجية ثمــرة عمليــة
تشــاورية للغايــة وهــي تقــوم علــى )1( :التوصيــات واالحتياجــات التــي أعــرب عنهــا
أعضــاء املنظمــة؛ ( )2والتوصيــات والتعقيبــات الــواردة مــن اجلهــات الفاعلــة
يف القطــاع اخلــاص؛ والــدروس املســتفادة مــن وكاالت األمم املتحــدة األخــرى،
وخاصــة الــوكاالت التــي توجــد مقارهــا يف رومــا؛ ( )4وجتربــة املنظمــة اخلاصــة
باســراتيجية عــام 2013؛ ( )5والطلــب القــوي مــن املكاتــب الفنيــة واإلقليميــة

وتســعى اســراتيجية املنظمــة إلشــراك القطــاع اخلــاص للفــرة 2025-2021

(االســراتيجية) إىل تعزيــز دور أكــر اســتباقية وحتفيـ ًـزا للمنظمــة يف دعــم أعضائهــا
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واإلقليميــة الفرعيــة والقطريــة التابعــة للمنظمــة لتعزيــز إشــراك القطــاع اخلــاص؛
أقــر جملــس املنظمــة
( )6والتقييــم املســتقل الــذي أجــري يف عــام  .2019وقــد ّ
االســراتيجية يف دورتــه اخلامســة والســتني بعــد املائــة املعقــودة يف ديســمرب/
كانــون األول .2020
وتشــمل االســراتيجية )1( :رؤيــة للتطويــر االســتباقي للشــراكات مــع القطــاع
اخلــاص؛ ( )2ومبــادئ املشــاركة؛ ( )3وحتديــد جمــاالت العمــل االســراتيجية
الرئيســية؛ ( )4وآليــات جمــددة وموســعة ميكــن مــن خاللهــا إقامــة الشــراكات؛ ()5
ونهــج للعنايــة الواجبــة مناســب لغرضــه مــن أجــل تقييــم اخملاطــر وإدارتهــا؛ ()6
وســبل جديــدة لتقييــم النتائــج املتوقعــة مــن الشــراكات وقياســها.
ُ
ويســتند تعزيــز التعــاون مــع القطــاع اخلــاص ضمــن هــذه االســراتيجية إىل الفهــم
أنــه )1( :بالنظــر إىل الطبيعــة اجلوهريــة ألعضــاء املنظمــة وحوكمتهــا ووضعهــا
كمنظمــة حكوميــة دوليــة يف منظومــة األمم املتحــدة ،فــإن املتحاورين الرئيســيني
معهــا هــم األعضــاء فيهــا )2( .وال تتغــر أو تتأثــر النصــوص األساســية أو اللوائــح أو
اإلجــراءات أو تشــكيلة األجهــزة الرئاســية للمنظمــة بهــذه االســراتيجية.
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الرؤية

معا
ما نحتاج إىل حتقيقه ً
تتمثــل الرؤيــة الشــاملة الســراتيجية إشــراك القطــاع اخلــاص للفــرة 2015-2021
يف متكّ ــن املنظمــة ،مــن خــال إشــراكها للقطــاع اخلــاص ،مــن إحــداث تغيــرات
وابتــكارات حتويليــة ،إىل جانــب آثــار ومنافــع مســتدامة قابلــة للقيــاس ،مــن أجــل
حتقيــق تطلّعنــا إىل عــدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب مــن خــال نظــم غذائية مســتدامة
وشــاملة وقــادرة علــى الصمــود مــن أجــل إنتــاج أفضــل ،وتغذيــة أفضــل ،وبيئــة
4
أفضــل وحيــاة أفضــل.

إحداث تغيريات
وابتكارات
حتويلية ،إىل
جانب آثار ومنافع
مستدامة قابلة
للقياس ،من
أجل حتقيق
تط ّلعنا

وتتوقــع املنظمــة أن إشــراكها للقطــاع اخلــاص ســيثمر شــراكات اســراتيجية،
وســيزيد مــن اجلهــود اجلماعيــة ألصحــاب املصالــح املتعدديــن ،وســيأتي بحلــول
مبتكــرة تأخــذ البلــدان بزمامهــا وتعــود ملكيتهــا لهــا ملســاعدة أعضــاء املنظمــة
يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ،ويف نهايــة املطــاف ،ســيعظم األثــر
5
اإليجابــي بالنســبة إىل املســتفيدين الذيــن تدعمهــم املنظمــة.
وتركــز منظمــة األغذيــة والزراعــة ،بواســطة هــذه الرؤيــة ،بشــكل أكــر علــى عمــل
املنظمــة والقطــاع اخلــاص كشــريكني متســاويني يف حتقيــق أهــداف التنميــة
املســتدامة ،وخاصــة الهــدف  1مــن أهــداف التنميــة املســتدامة (القضــاء علــى
الفقــر) والهــدف  2مــن أهــداف التنميــة املســتدامة (بشــأن القضــاء علــى اجلــوع)،
فض ـ ًا عــن أهــداف التنميــة املســتدامة األخــرى ذات الصلــة بواليــة املنظمــة.
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مبادئ اإلشراك

االلتزام بقيم األمم املتحدة

يسرتشــد إشــراك املنظمــة لشــركاء مــن القطــاع اخلــاص مببــادئ واضحــة
ومدروســة بعنايــة وال ميكــن التفــاوض عليهــا ،والبــد مــن التبليــغ بهــا بشــكل جيــد
يف املراحــل األوىل مــن املناقشــات املتعلقــة بإقامــة الشــراكة .ويتــم إدمــاج
املبــادئ يف جممــل عمليــة تنفيــذ هــذه االســراتيجية ،وال ســيما يف عمليــة
اســتعراض الشــراكات مــع القطــاع اخلــاص ،ووضــع صــك قانــوين مناســب وآليــات/
ســبل لعمليــات اإلشــراك 6.وعليــه ،ينبغــي لعمليــات اإلشــراك أن تقــوم مبــا يلــي:
.1

تربهن على إسهام واضح يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛

.2

وحترتم قيم املنظمة واألمم املتحدة 7؛

.3

وأال تضر بحياد املنظمة وعدم انحيازها ،أو نزاهتها أو استقاللها أو
مصداقيتها أو سمعتها؛

.4

وتدار بفعالية وتتالفى تضارب املصالح أو أي خماطر أخرى على املنظمة؛

.5

وتظهر مساهمة لوالية املنظمة وأهدافها ومهمتها وأهداف التنمية
الوطنية ألعضائها؛

.6

وحترتم الطبيعة احلكومية والدولية للمنظمة وصالحية أعضائها يف اتخاذ
قرارات ،على النحو املنصوص عليه يف دستور املنظمة؛

.7

وتدعم وتعزز النهج العلمي القائم على الرباهني واملتسم باحلياد
وباالستقاللية ،الذي يستند إليه عمل املنظمة دون تنازالت؛

.8

وحتمي املنظمة من أي تأثري ال مربر له ،وال سيما على عمليات وضع
السياسات والقواعد واملعايري وتطبيقها؛

.9

وتتم على أساس الشفافية واالنفتاح والشمول واملساءلة والنزاهة
واالحرتام املتبادل؛

 .10وتعظم تأثري التنمية على املستوى احمللي واملستفيدين ،وال سيما
احرتاما ملبدأي
صغار املزارعني ورابطاتهم ناهيك عن الشباب والنساء
ً
"عدم ترك أحد خلف الركب" و"عدم إحلاق الضرر".
واحرتامــا ملبــادئ اإلشــراك اآلنفــة الذكــر ،تتواءم كل أنشــطة الشــراكات مــع األولويات
ً
الوطنيــة ومــع األهــداف االســراتيجية للمنظمــة .فالشــراكات شــاملة ،وتقــوم
علــى احتياجــات ومطالــب حقيقيــة يف امليــدان .وتوضــع املبــادرات املشــركة
مــع الشــركاء بالتشــاور املســبق الوثيــق مــع اجملتمعــات احملليــة وجمتمعــات
الســكان األصليــن ،حيثمــا يكــون مناس ـ ًبا ،مشــفوعة بأهــداف واضحــة تتمثــل يف
القضــاء علــى اجلــوع والقضــاء علــى الفقــر ،وال ســيما الفقــر يف املناطــق الريفيــة،
وتقليــل أوجــه عــدم املســاواة وزيــادة العمالــة يف املناطــق الريفيــة ،وحتســن
إمكانيــة وصــول أصحــاب احليــازات الصغــرة إىل األراضــي واملــوارد الطبيعيــة األخــرى
واخلدمــات والتمويــل واألســواق ،وغــر ذلــك مــن أجــل حتســن ســبل عيشــهم
وحمايــة البيئــة مــع العمــل يف الوقــت ذاتــه علــى صــون التنــوع البيولوجــي وخصوبــة
الرتبــة.
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ما هو القطاع اخلاص وما هي
ماهية الشراكة؟
تعريف الشراكة:
هنــاك طــرق خمتلفــة للتعامــل مــع القطــاع اخلــاص وأوســاط األعمــال التجاريــة،
كل منهــا ينطــوي علــى دور خمتلــف تقــوم بــه املنظمــة .وتعـ ِّـرف املنظمــة إشــراك
القطــاع اخلــاص علــى أنــه "أي نــوع مــن التفاعــل مــع الكيانــات التجاريــة ،ذات األهــداف
اخملتلفــة ،التــي تــراوح بــن احملادثــات واملناقشــات غــر الرســمية ،ومنصــات
تبــادل املعــارف ،والشــراكات الكاملــة التــي تنطــوي علــى التمويــل .وميكــن تنفيــذ
هــذه االلتزامــات مــن خــال طرائــق خمتلفــة ،مبــا يف ذلــك علــى ســبيل الذكــر ال
احلصــر الشــراكة ،وقــد تنطــوي علــى مســتويات خمتلفــة مــن تعــرض اجلمهــور".
وتتبــع هــذه االســراتيجية ً
أيضــا تعريــف الشــراكة الــوارد يف اســراتيجية منظمــة
األغذيــة والزراعــة بشــأن الشــراكات علــى نطــاق املنظمــة ( :)2012أي "التعــاون
منســق
والتــآزر بــن وحــدات املنظمــة واألطــراف اخلارجيــة يف عمــل مشــرك أو
َّ
لتحقيــق هــدف عــام .وهــي تشــمل عالقــة تســهم فيهــا جميــع األطــراف يف حتقيــق
النــواجت وإجنــاز األهــداف أكــر مــن كونهــا عالقــة ماليــة فقــط" (منظمــة األغذيــة
والزراعــة2012 ،أ).

منظمات املنتجني
11
وتعاونياتهم

تضطلــع منظمــات املنتجــن وتعاونياتهــم بــدور
حمــوري يف متكــن املزارعــن وصيــادي األســماك
واحلرجيــن ،ومســاعدتهم علــى الوصــول إىل
األســواق والتكنولوجيــات واخلدمــات املاليــة،
ً
وأيضــا تكثيــف إنتاجيتهــم وقدرتهــم علــى االبتــكار.

الشركات املتناهية
الصغر والصغرية
واملتوسطة احلجم

تضطلــع شــركات األغذيــة الزراعيــة املتناهيــة
الصغــر والصغــرة واملتوســطة احلجــم
واملشــاريع الريفيــة غــر الزراعيــة ،مبــا فيهــا
املشــاريع الناشــئة بــدور رئيســي يف حتقيق األمن
الغذائــي والقضــاء علــى الفقــر .وتشــجع املنظمــة
تطويــر املشــاريع املتناهيــة الصغــر والصغــرة
ً
حمــركا رئيســ ًيا
واملتوســطة احلجــم بوصفهــا
لتحقيــق اإلمكانــات االجتماعيــة واالقتصاديــة
لقطاعــات األغذيــة الزراعيــة والقطاعــات الريفيــة
غــر الزراعيــة ،مــع الرتكيــز بشــكل خــاص علــى
األعمــال التجاريــة التــي يقودهــا الشــباب والنســاء.

نطاق القطاع اخلاص:
تعتــر املنظمــة ،ألغــراض هــذه االســراتيجية ،أن القطــاع اخلــاص يشــمل جمموعة
واســعة مــن الكيانــات ،تــراوح بــن املزارعــن وصيــادي األســماك واحلرجيــن ورعــاة
املاشــية والشــركات املتناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة احلجــم (مبــا يف
ذلــك التعاونيــات ومنظمــات املزارعني/صيــادي األســماك /احلرجيــن /منتجــي
الــروة احليوانيــة واملؤسســات االجتماعيــة) إىل الشــركات الكبــرة ،ســواء الشــركات
احملليــة أو املتعــددة اجلنســيات ،واملؤسســات اخلرييــة.

الشــركات الكبــرة (مبــا يف ذلــك الشــركات الكبــرة
الشركات الكبرية:
الشركات الكبرية الوطنية الوطنيــة واملتعــددة اجلنســيات ،والشــركات
اململوكــة للدولــة) .وقــد أقامــت الشــركات
واملتعددة اجلنسيات،
املتعــددة اجلنســيات الكبــرة شــراكات ثنائيــة
مبا يف ذلك الشركات
للقطــاع اخلــاص مــع املنظمــة بشــأن جمموعــة
اململوكة للدولة
واســعة مــن املواضيــع املواضيعيــة يف الســنوات
األخــرة.

وتراعــي هــذه االســراتيجية ً
أيضــا الرابطــات الصناعيــة والتجاريــة ،واالحتــادات التــي
مت ّثــل مصالــح القطــاع اخلــاص .وإن أي احتــادات أو منظمــات أو مؤسســات ،يتــم
قطاعــا
متويلهــا إىل حــد كبــر أو حكمهــا مــن قبــل كيانــات القطــاع اخلــاص ،ســتعترب
ً
خاصــا ،باإلضافــة إىل مؤسســات متلكهــا الدولــة 8.وال تشــمل هــذه االســراتيجية
ً
9
اجلديــدة األوســاط األكادمييــة ومؤسســات البحــوث .

املؤسسات املالية

تضطلــع املؤسســات املاليــة ،مبــا يف ذلــك
بنــوك التنميــة الدوليــة والوطنيــة والبنــوك
التجاريــة واملســتثمرون مــن القطــاع اخلــاص،
واملؤسســات
املؤثــرون
واملســتثمرون
االســتثمارية اخلاصــة األخــرى ،بــدور حاســم
األهميــة مــن أجــل حتســن عمليــة االســتثمار
واالســتفادة مــن إمكانــات التمويــل املبتكــر إلزالــة
اخملاطــر وتعبئــة االســتثمار اخلــاص لتحقيــق
أهــداف التنميــة املســتدامة.

الرابطات الصناعية
والتجارية واحتادات
12
القطاع اخلاص

تتيــح الرابطــات الصناعيــة والتجاريــة واالحتــادات
للمنظمــة حتقيــق تأثــر أكــر مــن خــال التعــاون
مــع جمموعــة مــن أصحــاب املصلحــة امللتزمــن
ذوي التفكــر املماثــل الذيــن لديهــم القــدرة علــى
تعزيــز التأثــر مــن حيــث حتقيــق أهــداف التنميــة
املســتدامة والســامة الغذائيــة والتغذيــة.

املؤسسات اخلريية

تضطلــع املؤسســات اخلرييــة بــدور رئيســي يف
حتقيــق خطــة عــام  2030وهــي مصــدر مهــم
لتمويــل التنميــة.

حتديدا ،تعمل منظمة األغذية والزراعة ،على سبيل الذكر ال احلصر،
وبصورة أكرث
ً
مع الكيانات التالية (اجلدول :)1
اجلدول  .1أنواع كيانات القطاع اخلاص التي تعتزم
منظمة األغذية والزراعة إشراكها

املزارعون ومنظمات
10
املزارعني

يشــكل املزارعــون (مبــن فيهــم املزارعــون
أصحــاب احليــازات الصغــرة واملزارعــون
األســريون) ومنظمــات املزارعــن مكونــات هامــة
ليــس بوصفهــم كيانــات مــن القطــاع اخلــاص
وعوامــل للتغيــر فحســب ،بــل بوصفهــم ً
أيضــا
مســتفيدين مــن إشــراك القطــاع اخلــاص .وتلتــزم
املنظمــة بتســهيل تقــدم عقــد األمم املتحــدة
للزراعــة األســرية وتواصــل إعطــاء األولويــة لعملهــا
الــذي يركــز علــى املزارعــن األســريني وصغــار
صيــادي األســماك واحلرجيــن.
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ملاذا ينبغي عقد شراكة مع
القطاع اخلاص؟
تعــرف املنظمــة بالــدور الفريــد الــذي يؤديــه القطــاع اخلــاص يف االبتــكار والتجــارة
والتمويــل واالســتثمار وقدرتــه علــى التأثــر يف حتـ ّـول النظــم الغذائيــة علــى نطــاق
واســع .وللمنظمــة مصلحــة قويــة يف زيــادة مشــاركتها مــع القطــاع اخلــاص
لالســتفادة مــن هــذه اإلمكانــات واالســتجابة بشــكل أفضــل الحتياجــات األعضــاء.
كمــا تأمــل املنظمــة ،مــن بــن جوانــب أخــرى ،أن تــؤدي عمليــات اإلشــراك هــذه إىل:
.1

حتسني فهم قضايا التنمية بهدف حتسني تصميم احللول ،مع مراعاة ما
يرتبط بها من مفاضالت؛

.2

وتشجيع اإلدماج االقتصادي واالجتماعي؛

.3

ربحا؛
وتسهيل اإلدماج يف سالسل القيمة والوصول إىل أسواق أكرث ً

.4

ودعم االبتكار وتوسيع نطاقه؛

.5

وتعبئة اخلربة العلمية واملستندة إىل األدلة؛

.6

والقيام بدور حتفيزي يف تغيري الطريقة التي تعمل بها األعمال التجارية
واالستثمار يف النظم الغذائية والزراعية؛

.7

وتطوير قدرات أصحاب احليازات الصغرية والشركات املتناهية الصغر
والصغرية واملتوسطة احلجم؛

.8

والدعوة إىل تغيري السياسات واملؤسسات؛

.9

واملساهمة يف إدخال تعديالت على أولويات القطاع اخلاص
واسرتاتيجيات األعمال التجارية التي تتضمن ممارسات االستدامة
وتعززها؛

 .10وتشجيع االستثمار لسد ثغرات التمويل الرئيسية التي تعوق حتقيق
أهداف التنمية املستدامة؛
 .11واستحداث بيانات ميكن أن تساعد يف تسريع وترية االبتكار وعملية صنع
القرار القائمة على األدلة ورصد أهداف التنمية املستدامة؛
 .12ودعم القطاع اخلاص لالعرتاف مبسؤوليته االجتماعية باملساهمة يف
األمن الغذائي والتغذوي للسكان من خالل أشكال مستدامة من اإلنتاج
تخفف التأثري يف البيئة.
وعــاوة علــى ذلــك ،ففــي حــن تعــرف املنظمــة بخطــر التأثــر غــر املــرر مــن
جانــب القطــاع اخلــاص ،فــإن العمــل املعيــاري الــذي تقــوم بــه ميكــن أن يســتفيد إىل
حــد كبــر مــن معــارف القطــاع اخلــاص وتكنولوجياتــه وابتكاراتــه .وميكــن لشــراكات
القطــاع اخلــاص أن تولــد معــارف وبيانــات يف الوقــت احلقيقــي ،ومعلومــات عــن
تيســر النشــر الفعــال للمعلومــات علــى
األســواق وأفضــل املمارســات ،وأن ّ
الصعيديــن الوطنــي والعاملــي.
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ملاذا ينبغي أن يعقد القطاع اخلاص
شراكة مع منظمة
األغذية والزراعة؟
متزايــدا مبواءمــة
التزامــا
تظهــر العديــد مــن شــركات ورابطــات القطــاع اخلــاص
ً
ً
اســراتيجياتها وممارســاتها واســتثماراتها مــع ق ّيــم خطــة عــام  2030وأهدافهــا.
وتتطلّــع اجلهــات الفاعلــة يف القطــاع اخلــاص إىل خــرة منظمــات مثــل منظمــة
األغذيــة والزراعــة ،التــي ميكــن أن توفــر التوجيــه بشــأن املمارســات التجاريــة
املســتدامة واملســؤولة اجتماع ًيــا.
وتشــر مشــاورات املنظمــة إىل أن القطــاع اخلــاص يتوجــه إىل املنظمــة ألنــه ينظــر
إليهــا علــى أنهــا:
.1

رائدة على املستوى العاملي يف جمال األغذية والزراعة ووسيط للمعارف
بالنسبة للحكومات؛

.2

ومركز "للتوفيق" ،يجمع األعضاء وكيانات القطاع اخلاص ذات الصلة حول
األولويات واالستثمارات املشرتكة؛

.3

ووسيط مستقل وحمايد وموضوعي وصادق للتحالفات متعددة
التخصصات ،قادر على تسهيل التواصل بني احلكومات والقطاع اخلاص
جنبا إىل جنب مع اجلهات الفاعلة األخرى من غري الدول؛

.4

وداعية ومناصرة لالبتكار والرقمنة يف األغذية والزراعة املستدامتني،
وإدارة املوارد الطبيعية لضمان األمن الغذائي ،والنهوض بالتنمية
املستدامة وتعزيز التنمية الريفية يف جميع أنحاء العامل ،وخاصة بالنسبة
للمزارعني أصحاب احليازات الصغرية؛

.5

ومقدمة للقواعد واملعايري العاملية وراعية للسياسات العاملية
واملعاهدات الدولية ومدونات قواعد السلوك وغري ذلك من صكوك
ملزمة وغري ملزمة 13،حيث توفر املعايري الدولية املناسبة التي ميكن أن
يستخدمها القطاع اخلاص لتحسني األنشطة املتصلة بالتنمية؛

.6

وجهة مساهمة يف تعبئة الشبكات العامة واخلاصة ،ودعم تعزيز البيانات
واملعلومات واملعرفة من خالل قدرتها على حشد واجتماع خمتلف
أصحاب املصلحة.
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ملاذا إشراك القطاع اخلاص مهم-
النتائج والفوائد
النتائج املنشودة:

املستدامة ،مثل اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة
حليازة األراضي ومصايد األسماك والغابات يف سياق األمن الغذائي
الوطني ومبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة باالستثمارات
15
املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية؛

تكمــن الغايــة العامــة لالســراتيجية يف تعزيــز إشــراك القطــاع اخلــاص يف عمــل
املنظمــة ،مبــا يف ذلــك علــى املســتوى امليــداين ،علــى أنهــا "منظمــة واحــدة"
للعمــل نحــو حلــول مســتدامة أطــول أجـ ًلا .وبشــكل أكــر حتديـ ًـدا ،ينبغــي أن تشــمل
النتائــج املنشــودة مــن زيــادة التعــاون االســراتيجي بــن املنظمــة والقطــاع
اخلــاص مــا يلــي:
.1

إشراك الشركاء من القطاع اخلاص ،وال سيما الشركات املتناهية الصغر
والصغرية واملتوسطة احلجم يف الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان
ّ
منوا والبلدان النامية غري الساحلية ،يف تطوير نظم غذائية شاملة
األقل ً
مما يساعد على تنشيط االقتصادات الريفية وضمان
ومستدامة،
ّ
ً
وضعفا؛
فقرا
املشاركة االقتصادية ألشد أصحاب املصلحة ً

.2

إقامة شراكات متعددة القطاعات حتويلية قصرية وطويلة األجل وذات
يدا بيد 14،استجابة
قيمة مشرتكة مع القطاع اخلاص ،مثل مبادرة العمل ً
الحتياجات حمددة تركز على املستفيدين ،متاش ًيا مع أولويات احلكومات
الوطنية؛

.3

إسهام الشراكات وااللتزامات التي تركز على االبتكار والتكنولوجيات
اجلديدة وطرق العمل اجلديدة يف إيجاد حلول فعالة من حيث التكلفة
ومستدامة وقابلة للتعديل ملواجهة التحديات اإلمنائية التي طال أمدها؛

.4

متتع الشركات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم بإمكانية
أفضل للحصول على التمويل واالستثمار ،يف حني أن بيئات األعمال
هي أكرث استدامة للمؤسسات املالية واملستثمرين ،باالعتماد على
خربة املنظمة والصكوك الدولية لالستدامة ومواءمة أهداف التنمية
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.5

وآليات حتفيزية مناسبة على مستوى السياسات قائمة على األدلة من
أجل توجيه القطاع اخلاص نحو مزيد من االستدامة؛

.6

وتواؤم األعمال التجارية للقطاع اخلاص بشكل أفضل مع أهداف التنمية
املستدامة والتزامها بشكل أكرب بتخفيض بصمتها البيئية ،واحلفاظ
على التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية على الصعيد العاملي،
واحلد من آثارها املناخية وضمان االستدامة؛

.7

وتوفر بيانات ومعارف القطاع اخلاص بشكل علني مع إمكان الوصول
إليها من خالل مستودعات السلع العامة؛

.8

وإضافة القطاع اخلاص صوته إىل احلوار الوطني واإلقليمي والعاملي
دعما ألهداف التنمية املستدامة.
بشأن السياسات،
ً
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هياكل إشراك القطاع اخلاص
مواءمــة إشــراك القطــاع اخلــاص مــع اإلطــار االســراتيجي :يتيــح إعــداد اإلطــار
االســراتيجي اجلديــد 16الفرصــة ملواصلــة بلــورة جمــاالت للرتكيــز وأســاليب عمــل
جديــدة وإدراجهــا ملســاعدة البلــدان يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.
متامــا مــع اإلطــار االســراتيجي اجلديــد عنــد
وســتتم مواءمــة هــذه االســراتيجية
ً
املوافقــة عليهــا خــال مؤمتــر املنظمــة املزمــع عقــده يف يوليو/متــوز .2021
وبــدأ يظهــر عــدد مــن جمــاالت الشــراكات ذات األولويــة مــع القطــاع اخلــاص ،وهــذه
اجملــاالت تشــمل مــا يلــي:
.1

خطة تسخري النظم الغذائية :تعد النظم الغذائية من بني نقاط الدخول
الرئيسية لالستفادة من الروابط املتبادلة وتسريع التقدم يف جميع أهداف
التنمية املستدامة (األمم املتحدة .)2019 ،ومن األهمية مبكان وضع نهج
النظم الغذائية يف جدول األعمال السياسي ،حيث ينبغي أن تقود املنظمة
ً
حتالفا قو ًيا لألمم املتحدة لضمان حتسني اإلنتاج والتغذية والصحة والبيئة
يدا بيد؛
واملعيشة .خري مثال على ذلك هو مبادرة العمل ً

.2

واالرتقاء بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار لتحقيق أهداف التنمية املستدامة:
حتول عميق
يعترب تسخري العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ً
أمرا أساس ًيا لتحقيق ّ
يف النظم الغذائية والزراعية .ويتعني أن تستجيب املنظمة بكفاءة وفعالية،
وبصوت واضح ومتسق ،لإلمكانيات والتحديات التي ينطوي عليها ذلك؛

.3

وعقد شراكات من أجل األمناط الغذائية الصحية والقضاء على جميع
أشكال سوء التغذية (مبا يف ذلك السمنة) :تزايد تأكيد ومناصرة املنظمة
لهذا املوضوع ،وينبغي أن تسعى إىل العمل بشكل أوثق وطموح ،مع
اجلهات الرائدة يف القطاعني العام واخلاص يف هذا اجملال ،وكذلك مع
املستهلكني ومنظماتهم؛

.4

وتسهيل االستثمارات من القطاع اخلاص بكمية أكرب ونوعية أفضل:
قد وافق جملس املنظمة  17على توسيع نطاق عمل املنظمة لتعزيز
االستثمارات العامة واخلاصة باعتبارها أفضل وسيلة لزيادة اخلربات التقنية
مع الرتكيز على املنتجات واخلدمات املستدامة احملايدة للمناخ ،فضال عن
االستثمارات الشاملة؛

.5

وتعزيز التنمية الريفية واستئصال الفقر يف الريف :ميكن أن توسع
املنظمة نطاق الشراكات االسرتاتيجية لتحقيق الهدفني  1والهدفني 2
من أهداف التنمية املستدامة ،بالتحديد احلد من الفقر يف الريف .ولهذه
يدا بيد إىل تسريع وترية االستثمارات الشاملة
الغاية ،تهدف مبادرة العمل ً
يف املناطق الريفية وتشمل تطوير األنشطة االقتصادية الريفية اجلديدة
والناشئة .وميكن زيادة توسيع الشراكات اإلنسانية ،ال سيما يف سياق
الرتابط القائم بني املسائل اإلنسانية واإلمنائية واملتصلة بالسالم؛
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.6

واالستفادة من البيانات ومصادر البيانات غري التقليدية وعلوم البيانات:
تقوم املنظمة بوضع منصات لدمج البيانات متعددة القطاعات من مصادر
خمتلفة ألجل التحليل والتنبؤ يف الوقت احلقيقي .ويشمل ذلك مصادر
البيانات غري التقليدية ،مثل األخبار والشبكات االجتماعية واالستشعار عن
بعد والبيانات املفتوحة واملنتجات التحليلية؛

.7

وتعزيز أدوات القياس واإلبالغ املؤسسي عن أهداف التنمية املستدامة
وقضايا االستدامة الغذائية والزراعية :تضع املنظمة إطا ًرا للمؤشرات
لإلبالغ من قبل القطاع اخلاص عن أهداف التنمية املستدامة .ومن شأن
املشاركة الوثيقة مع القطاع اخلاص يف أنشطة التطوير املنهجي
لتحسني القياس واإلبالغ عن قضايا االستدامة الرئيسية أن تيسر اجلهود
العاملية لرصد أهداف التنمية املستدامة؛

.8

وضمان االستدامة البيئية وتعميم التنوع البيولوجي وقدرة النظم الغذائية
والزراعية على الصمود يف وجه تغري املناخ :للنظم الزراعية والغذائية
بصمة بيئية كبرية ،مع االعرتاف بوظيفة احتجاز الكربون لقطاع الزراعة
والدور الذي يؤديه القطاع حال ًيا يف حتقيق األمن الغذائي .كما أن التنوع
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية أمر ال غنى عنه الستدامة قطاعات
الزراعة والغابات وتربية األحياء املائية ومصايد األسماك .ومن األساسي أن
تبتكر املشاريع اخلاصة يف جمايل األغذية والزراعة من أجل احلد بشكل كبري
من بصمتها البيئية وتعميم التنوع البيولوجي وزيادة القدرة على الصمود
بوجه التغريات املناخية؛

.9

ومعاجلة أزمتي األغذية واملياه :تضطلع املنظمة بدور قيادي رئيسي يف
الوقاية من األزمات الغذائية واالستعداد لها واالستجابة لها (مبا يف ذلك
اآلفات واألمراض العابرة للحدود وجائحة كوفيد )19-ودعم النتيجة اجلماعية
للقضاء على اجلوع واحلد من االحتياجات واخملاطر ونقاط الضعف املرتبطة
التزاما قو ًيا باإلدارة املستدامة للمياه بهدف
باجلوع احلاد .وتلتزم املنظمة
ً
حتقيق الهدف  6من أهداف التنمية املستدامة.
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هياكل اإلشراك اجلديدة والقائمة
اســتخدمت املنظمــة ،يف إطــار اســراتيجية عــام  ،2013ســتة هيــاكل أو
طرائــق إلشــراك القطــاع اخلــاص (اجلــدول  ،)1-2ال تــزال صاحلــة .ومــن خــال
هــذه االســراتيجية ،ستشــرع املنظمــة يف عــدة جمــاالت إضافيــة وســتدعو
إىل املشــاركة فيهــا (اجلــدول  .)2-2وهــذه اجملــاالت اإلضافيــة ليســت حصريــة
وتظهــر اســتعداد املنظمــة للعمــل بشــكل خــلّاق وفعــال مــع شــركاء القطــاع
اخلــاص.

اجلدول  1-2هياكل اإلشراك القائمة

احلوار بشأن السياسات  -تدعم املنظمة إشراك القطاع اخلاص
يف احلوار السياسي ألصحاب املصلحة املتعددين يف ما يتعلق
بالزراعة والبيئة واملوارد الطبيعية واألمن الغذائي والتغذية يف
إطار والية املنظمة .ويوفر إشراك القطاع اخلاص وجهة نظر
خمتلفة بشأن التحديات اإلمنائية املعقدة ويساعد على حتسني
ممارسات الشركات .كما أنه يساعد على مواءمة معايري القطاع
مع السياسات احلكومية واملعايري الدولية.
تنمية القدرات  -تتعاون املنظمة مع القطاع اخلاص بشأن أنشطة
تنمية القدرات يف عدد من اجملاالت ،مبا يف ذلك أنشطة حمددة
وموجهة للمزارعني ومنظمات املنتجني والتعاونيات والشركات
املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم ،لتحسني وتعزيز
تدفقات العمل يف سالسل القيمة الزراعية.
حشد املوارد  -تلقت املنظمة مساهمات مالية وعينية من
القطاع اخلاص لدعم برامج املنظمة ومشاريعها يف اجملاالت
ذات االهتمام املشرتك.
التعاون التقني  -تشرك املنظمة القطاع اخلاص يف ما يتصل
باالحتياجات والتحديات الربناجمية احملددة ذات املواصفات الفنية
احملددة يف جماالت عمل املنظمة .كما تعمل املنظمة مع
شركاء القطاع اخلاص لتبادل اخلربات وتصميم حلول للمشاكل
التي ال تتوفر لها حلول حالية أو ال تكون مناسبة.
املعارف والبحوث  -يساهم القطاع اخلاص يف معارف املنظمة
وقدرتها البحثية من خالل تقدمي بيانات ومعلومات عن اجتاهات
السوق ،والتكنولوجيات املستجدة .ومن املمكن أن تقدم معارف
القطاع اخلاص إسهامات مهمة يف جمال املنافع العامة .وغال ًبا
ما تطلب املنظمات العامة واخلاصة والدولية املشورة الفنية من
املنظمة.
الدعوة واالتصال  -تعمل املنظمة مع القطاع اخلاص يف ما يخص
تبادل ونشر املعلومات وأفضل املمارسات املتعلقة باألولويات
الرئيسية للمنظمة .وكانت الدعوة إىل عمل املنظمة مبثابة شكل
قدمي من أشكال املشاركة مع القطاع اخلاص ،حيث ساعدت
وسائل اإلعالم املنظمة يف الرتويج للقضاء التام على اجلوع على
سبيل املثال.
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اجلدول  2-2هياكل اإلشراك اإلضافية

االبتكار  -يساعد القطاع اخلاص على ضمان أن تطبق املنظمة ليس فقط
العلم والتكنولوجيا احلديثني وإمنا أن تعتمد ً
أيضا جميع أشكال ال ُنهج املبتكرة
معا
اخلاص
والقطاع
املنظمة
ملواجهة األوضاع والتحديات اجلديدة .وتعمل
ً
لضمان استخدام النهج املبتكرة وتوسيع نطاقها ،وإتاحة الفرص للعمل على
خال من اجلوع والفقر وسوء التغذية .ويف حني تستمر املنظمة
حتقيق عامل ٍ
يف سعيها للمشاركة مع القطاع اخلاص لتحسني قاعدة معارف املنظمة
كطريقة مشاركة قائمة ،فإنها تركز على دورها كجهة وسيطة للوصول إىل
االبتكارات يف قطاع األغذية الزراعية ،وخاصة بالنسبة إىل املزارعني أصحاب
احليازات الصغرية ورعاة املاشية وصيادي األسماك واحلرجيني.
تبادل البيانات ونشرها  -تشجع املنظمة وتدعم تبادل ونشر بيانات القطاع
اخلاص واملعلومات من خالل الشبكات العاملية وكمنافع عامة عاملية .وتتط ّلع
املنظمة إىل القطاع اخلاص من أجل إكمال وتعزيز مصادر البيانات الزراعية
اخملتلفة التي تقوم برصدها وجتمعها على أساس منتظم.
الدعم للتمويل واالستثمار  -إن التنمية الزراعية وغري الزراعية يف املناطق
الريفية تتطلب مستويات عالية من االستثمار اخلاص لتلبية أهداف التنمية
املستدامة .ويف الوقت الذي يستمر فيه وجود هذا النموذج التقليدي لتعبئة
املوارد ،تقوم املنظمة بتحويل تركيزها من رصد املبالغ إىل توفري التمويل.
التحول على إحداث تغيري كبري يف حمور تركيز املنظمة ،من
وينطوي هذا
ّ
تعبئة املوارد أو ًلا يف شكل منح ملشاريعها وبراجمها إىل حتفيز مصادر
خمتلفة للتمويل احمللي والدويل والعام واخلاص واالستفادة منها ودجمها
وتنظيمها من أجل حتقيق نتائج إمنائية جماعية وحتويلية ومستدامة .وتسعى
املنظمة إىل االنخراط يف آليات جديدة لزيادة االستثمارات املتوائمة مع أهداف
التنمية املستدامة يف األنظمة الغذائية والزراعية .ويشمل هذا العمل مع
املؤسسات املالية ،العامة واخلاصة واحمللية والدولية ،لدعم اآلليات املالية
ً
كافة.
التي تيسر االستثمارات املسؤولة يف سالسل اإلمدادات الزراعية

©FAO/Sumy Sadurni

جهــود املنظمــة لضمــان شــمولية تدخــات القطــاع اخلــاص :تكفــل املنظمــة
بــأن تكــون األنشــطة مــع القطــاع اخلــاص شــاملةً وبخاصــة مــع أصحــاب احليــازات
الصغــرة وأصحــاب املشــاريع الصغــرة واملتوســطة احلجــم .وســتقوم املنظمــة
مبــا يلــي:

التواؤم مع أهداف التنمية املستدامة  -تدعم املنظمة استخدام القطاع
اخلاص لسلسلة من الصكوك التي مت التصديق عليها دول ًيا والتي تتوافق مع
أهداف التنمية املستدامة ،والتي تعترب املنظمة اجلهة الراعية الرئيسية
لها .وهي تشمل مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة باالستثمارات
املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية واخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن
احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األسماك والغابات يف سياق األمن
الغذائي الوطني ومدونات قواعد السلوك املشار إليها ً
آنفا ،فض ًلا عن أدوات
قياس االستدامة والرصد واإلبالغ يف جماالت خربة املنظمة وضمن الوالية
امللقاة على عاتقها .ويتوخى هذا الدعم الفني واالمتثال خلطة عام 2030
وأهداف التنمية املستدامة ،واستخدام أدوات دعم األداء لتوجيه ورصد االلتزام
بأهداف التنمية املستدامة واإلبالغ عنه.
الدعوة ألهداف التنمية املستدامة  -تسعى املنظمة إىل توسيع شراكات
متعددة األطراف ومتعددة األبعاد مع كيانات القطاع اخلاص من أجل الدعوة
إىل قضايا االستدامة والتحديات واحللول الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية
املستدامة .وقد يشمل هذا املواءمة االسرتاتيجية مع التحالفات واالحتادات
القائمة التي يقودها القطاع اخلاص ،مثل املنتدى االقتصادي العاملي ،واالتفاق
العاملي لألمم املتحدة ،واجمللس العاملي لألعمال التجارية من أجل التنمية
املستدامة.
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.1

استهداف تدخالتها املناطق التي يوجد فيها عدد ملحوظ من أصحاب
احليازات الصغرية وأصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم ،مثل
يدا بيد؛
النهج اإلقليمية املنفذة يف إطار مبادرة العمل ً

.2

وتوفري املعلومات العامة لتيسري شفافية مشاركة القطاع اخلاص
بطريقة تنافسية؛

.3

والعمل مع احلكومات لضمان أوجه التكامل الضرورية بني احلوكمة ورأس
املال البشري واملؤسسات بشكل شامل؛

.4

واستخدام الشراكات احلالية واجلديدة مع املؤسسات املالية الدولية
وغريها من املنظمات الدولية من أجل فتح اجملال لنزع اخملاطر عن
االستثمارات بصورة تنافسية.
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الربط والدعم والتأييد

الركائز اإلرشادية لهذه االسرتاتيجية
وســيتم إنشــاء جمموعــة استشــارية غــر رســمية للقطــاع اخلــاص لتعزيــز تعــاون
ومشــاركة املنظمــة عــر القطــاع اخلــاص 19.ومــن األهميــة مبــكان أن تشــتمل
هــذه اجملموعــة علــى جمموعــة متنوعــة مــن كيانــات القطــاع اخلــاص .ويف
فرصــا
حــن أن أنهــا ليســت هيئــة رســمية لصنــع القــرار ،فإنهــا تتيــح للمنظمــة
ً
للحــوار وتشــكل حمفــ ًلا للمنظمــة واألعضــاء للتشــاور الــدوري مــع اجملموعــة
للحصــول علــى املشــورة والــرد بشــأن جمــاالت وأســاليب املشــاركة املقرتحــة.
وتضــم اجملموعــة ممثلــن مــن جميــع الكيانــات الرئيســية املدرجــة يف اجلــدول .1
وتعمــل اجملموعــة االستشــارية ملــدة ســنتني علــى األقــل .وبعــد مــرور ســنتني،
تق ّيــم املنظمــة مــا إذا كان ينبغــي التمديــد للمجموعــة االستشــارية للفــرة الفــرة
املتبقيــة مــن االســراتيجية ،ويف إطــار أي واليــة ،وإىل متــى ،وحتــدد تنــاوب املمثلــن.
ويدعــى ممثلــو اجملموعــة اإلقليميــة إىل املشــاركة بصفــة مراقبــن لضمــان
الشــفافية الكاملــة ألعضــاء املنظمــة.

نهجــا أكــر اســتباقية يف البحــث عــن التزامــات جديــدة للقطــاع
تعتمــد املنظمــة ً
اخلــاص وتنميتهــا وتوســيع نطاقهــا .وإن النهــج الــذي تتبعــه املنظمــة يتلخــص يف
سلســلة متصلــة مــن االلتزامــات ،الربــط بــن املنظمــة والقطــاع اخلــاص بشــكل
را تأييــد
اســتباقي ،ودعــم تنميــة االلتزامــات املؤثــرة بطريقــة شــفافة ومرنــة ،وأخـ ً
االلتزامــات مــن خــال قيــاس التأثــرات وتعزيزهــا.

الربط
النهج االستباقي للتواصل واملشاركة
تقــرح املنظمــة إطــاق آليتــن
جديدتــن لدعــم تعزيــز املشــاركة
مــع القطــاع اخلــاص :بوابــة
"التواصــل" وجمموعة استشــارية
غــر رســمية للقطــاع اخلــاص
لتقــدمي املشــورة بشــأن تنفيــذ
االســراتيجية.

وتتأكــد املنظمــة مــن أن تشــكيل اجملموعــة يعكــس اجلوانــب التاليــة :التنــوع
(اجلغــرايف والفئــوي وهيكل/حجــم املؤسســة) والصلــة باملوضــوع ،والتأثــر
واالبتــكار واإلتاحــة وااللتــزام بواليــة املنظمــة والتــوازن بــن الشــركاء املعروفــن
مــن املنظمــة والشــركاء اجلــدد احملتملــن .ويتــم اختيــار أعضــاء اجملموعــة
االستشــارية للقطــاع اخلــاص مــن قبــل املنظمــة مــن خــال عمليــة شــفافة
ومفتوحــة بالتشــاور مــع املكاتــب امليدانيــة للمنظمــة ،باإلضافــة إىل املكاتــب
علمــا بتشــكيل اجملموعــة
الفنيــة والفــروع يف املقــر .وســيحاط أعضــاء املنظمــة ً
االستشــارية للقطــاع اخلــاص غــر الرســمية ،مبــا يف ذلــك املعلومــات بشــأن
حجمهــا وتنــاوب األعضــاء فيهــا واملراقبــن ،مــن خــال التقاريــر املنتظمــة التــي
ترفعهــا املنظمــة إىل األجهــزة الرئاســية بشــأن تنفيــذ االســراتيجية.

ومتاشــ ًيا مــع إحــدى توصيــات
تقييــم عــام  ،2019تنشــئ
املنظمــة بوابــة "التواصــل"
لشــركاء القطــاع اخلــاص علــى
شــبكة اإلنرتنــت ،التــي تعمــل مبثابــة قنــاة رســمية تســتطيع املنظمــة مــن خاللهــا
18
التفاعــل مــع الشــركاء احملتملــن واحلاليــن .وإن البوابــة مبثابــة مســتودع
للمعلومــات املتعلقــة بالشــركاء علــى شــبكة اإلنرتنــت ،يســتند إىل الشــفافية
واالنفتــاح والشــمولية واملســاءلة والنزاهــة واالحــرام املتبــادل .وتعمــل البوابــة
علــى جعــل اتفاقــات الشــراكة الســابقة واحلاليــة واملســتقبلية ،مثــل مذكــرات
التفاهــم مــع مــا يتصــل بهــا من خطــط عمــل وخطابــات النوايــا وغريهــا ،يف املتناول
وعلــى إتاحــة إمكانيــة الوصــول ملوظفــي املنظمــة وأعضائهــا .كمــا تعمــل البوابــة
كنظــام إلدارة العالقــات بــن الشــركات يف املنظمــة لضمــان إتاحــة املعلومــات
األساســية عــن الشــركاء (مبــا فيهــم القدامــى واحلاليــون واملســتقبليون) وحالــة
املشــاركة بســهولة وبانتظــام جلميــع موظفــي املنظمــة ،بصــرف النظــر عــن
املوقــع ،وكذلــك للشــركاء أنفســهم وأعضــاء املنظمــة .ويجــب إتاحــة الوصــول إىل
جميــع وثائــق الشــراكة ،مبــا يف ذلــك مذكــرات التفاهــم املتصلــة بهــا وغــر ذلــك
مــن أشــكال االتفاقــات ،مــن خــال البوابــة.

الدعم
منوذج جتاري شفاف ومنتشر لبناء
الشراكات
مــن العناصــر البالغــة األهميــة
يف االســراتيجية وضــع خطــوط
واضحــة
داخليــة
توجيهيــة
وموجــزة ملوظفــي املنظمــة،
وتوفــر إرشــادات عمليــة بشــأن
إلدارة
التشــغيلية
اجلوانــب
الشــراكات ،مبــا يف ذلــك التيســر
وتقييــم اخملاطــر والعنايــة الواجبــة،
فض ـ ًلا عــن إجــراءات اإلبــاغ .وتعتــر الصكــوك القائمــة حال ًيــا للتعامــل مــع القطــاع
اخلــاص غــر كافيــة لتلبيــة احتياجــات االســراتيجية .ومتاش ـ ًيا مــع التــزام املنظمــة
بتوســيع جمــاالت عملهــا مــع القطــاع اخلــاص ،يلــزم وضــع جمموعــة أوســع مــن
الصكــوك (مبــا يف ذلــك الصكــوك القانونيــة) واألدوات املرتبطــة بهــا ،مــع وضــع
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خطــوط توجيهيــة تشــغيلية واضحــة .ومــن جملــة أمــور أخــرى ،يتعــن دعــم أفضــل
ملوظفــي املنظمــة 20يف حتديــد الشــراكات املؤثــرة مــن أجــل معاجلــة نتائــج
التقييــم والــدروس املســتفادة مــن تنفيــذ االســراتيجية احلاليــة.

التأييد
قياس أثر التعزيز
ثمــة ســمة أخــرى لالســراتيجية وهــي
الرتكيــز علــى تقديــر وقيــاس النتائــج
احلاصلــة مــن الشــراكة مــع القطــاع
اخلــاص .وينبغــي أن يشــمل ذلــك البيانــات
واملقاييــس األخــرى املرتبطــة بأهــداف
متوائمــا
التنميــة املســتدامة وأن يكــون
ً
مــع املؤشــرات واملقاصــد الــواردة
يف اإلطــار االســراتيجي لقيــاس تأثــر
عمليــات إشــراك القطــاع اخلــاص .وينبغــي أن تســتفيد املنظمــة مــن الشــراكات
القائمــة لتوســيع نطــاق املمارســات اجليــدة وتوســيع نطاقهــا جغرافيــا.

وهنــاك ً
أيضــا حاجــة إىل اتفاقــات تعــاون علــى الصعيــد احمللــي 21.ولئــن كان مــن
املهــم حتديــد أدوات مفتوحــة ومرنــة وحتديــد جمــاالت التعــاون العامــة واجملــاالت
اجلغرافيــة ذات األهميــة علــى الصعيــد العاملــي ،فــإن هنــاك حاجــة ً
أيضــا إىل
مفصلــة علــى الصعيــد احمللــي .والهــدف مــن ذلــك هــو التوصــل
اتفاقــات تعــاون
ّ
إىل اتفاقــات تضــع جميــع األطــراف علــى نفــس املســتوى ،ممــا يســمح لهــا بحشــد
القــوى وتبــادل اخلــرات والتكنولوجيــا واالبتــكار واالســتفادة مــن أوجــه التــآزر وتــرك
خيــار تقاســم املــوارد االقتصاديــة علــى املســتوى احمللــي مفتوحــا.
ويف الوقــت نفســه ،ســتقوم املنظمــة بتحديــث قواعدهــا مثــل حقــوق امللكيــة
الفكريــة والعالمــات التجاريــة واســتخدام الشــعار .وتكفــل املنظمــة أن تكــون أي
حتديثــات لإلجــراءات والعمليــات املتعلقــة بإشــراك القطــاع اخلــاص متماشــية مــع
معايــر األمم املتحــدة وضوابطهــا الوقائيــة احلاليــة مبوجــب القانــون الــدويل ،دون
املســاس بنزاهــة املنظمــة أو اســتقالليتها أو حيادهــا أو مصداقيتها أو ســمعتها.

وباإلضافــة إىل تقريــر ســنوي عــن الشــراكات ،مبــا يف ذلــك إشــراك القطــاع اخلــاص،
تنشــر املنظمــة نتائجهــا ومقاييســها بشــأن كل نــوع مــن أنــواع عمليــات إشــراك
القطــاع اخلــاص مــن خــال البوابــة اإللكرتونيــة .وتتــاح ً
أيضــا وثائــق إضافيــة ،مثــل
صحائــف الوقائــع ،وملخصــات عــن املمارســات اجليــدة ،ومســتودعات البيانــات
املعــززة الناجتــة عــن شــراكات املنظمــة ،بوصفهــا منافــع عامــة عامليــة.
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تقدمي الدعم الكامل لفرص
اإلشراك اإلقليمية والوطنية
يف حــن ميكــن ألي شــخص داخــل املنظمــة أو خارجهــا ،مبــا يف ذلــك األعضــاء،
أن يحــدد حاجــة أو فرصــة لإلشــراك احملتمــل لكيــان مــن كيانــات القطــاع اخلــاص،
ـما بشــكل خــاص يف بنــاء الشــراكات مــع القطــاع
فــإن للمكاتــب امليدانيــة دو ًرا حاسـ ً
اخلــاص علــى أرض الواقــع .ولتعزيــز إشــراك القطــاع اخلــاص ،تعتــر تنميــة قــدرات
حاســما لضمــان
أمــرا
املوظفــن ،وال ســيما يف املكاتــب اإلقليميــة والقطريــةً ،
ً
رعايــة الشــراكات ودعــم عمــل املنظمــة .ويركــز تخطيــط العمــل املبكــر لتنفيــذ
ً
نشــاطا ذا أولويــة
هــذه االســراتيجية علــى تنميــة قــدرات املوظفــن باعتبارهــا
(الوثيقــة .)JIU/REP/2017/8
املنظور اإلقليمي
تســتدعي الطبيعــة املتكاملــة ألهــداف التنميــة املســتدامة التعــاون يف اجملــاالت
املتعلقــة بالتحديــات املعقــدة العابــرة للحــدود .وتشــرك املنظمــة القطــاع
اخلــاص علــى املســتوى اإلقليمــي يف قضايــا التعــاون واالســتثمار داخــل املنطقــة
ذات الصلــة مبســاهمة املنظمــة تعزيــز اإلمكانــات االقتصاديــة لقطــاع األغذيــة
والزراعــة ،فضــ ًلا عــن حتقيــق األمــن الغذائــي والتغذيــة.
وتســعى املنظمــة إىل حتقيــق أقصــى قــدر مــن املشــاركة مــع القطــاع اخلــاص
بالتعــاون مــع املؤسســات اإلقليميــة ،مثــل االحتــاد األفريقــي وجامعــة الــدول
العربيــة واالحتــاد األوروبــي ورابطــة أمم جنــوب شــرق آســيا وجماعــة دول أمريــكا
الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي ومنظومــة التكامــل ألمريــكا الوســطى واجلماعــة
الكاريبيــة .وتســعى املؤمتــرات اإلقليميــة للمنظمــة ً
أيضــا إىل اجتــذاب املزيــد مــن
إشــراك القطــاع اخلــاص كأســاس للشــروع يف مزيــد مــن املشــاركة ملعاجلــة
األولويــات اإلقليميــة.
املستوى القطري
تتماشــى الشــراكات التــي يتــم إقامتهــا علــى املســتوى القطــري مــع أولويــات
احلكومــة ،علــى النحــو املب ّيــن يف أطــر الربجمــة القطريــة للمنظمــة وإطــار عمــل
األمم املتحــدة للتعــاون يف جمــال التنميــة املســتدامة .وتتــوىل املنظمــة إقامــة
شــراكات واتفاقــات تشــغيلية علــى الصعيــد القطــري تهــدف إىل تعزيــز إشــراك
القطــاع اخلــاص يف اجملــاالت ذات األولويــة التــي حتددهــا احلكومــة.
ومــن املتوقــع أن تضــع املكاتــب اإلقليميــة والقطريــة خطــط عمــل مصممــة
اســتنادا إىل األولويــات التــي حددتهــا
خصيصــا للعمــل مــع القطــاع اخلــاص،
ً
ً
املؤمتــرات اإلقليميــة ،وأطــر التخطيــط القطريــة ،وأطــر األمم املتحــدة للتعــاون يف
جمــال التنميــة املســتدامة ،حســب االقتضــاء.
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نهج العناية الواجبة املناسب
للغرض لتقييم اخملاطر وإدارتها
خماطــر املشــاركة :ميكــن أن ينطــوي إشــراك املنظمــة لكيانــات القطــاع
اخلــاص علــى خماطــر حتتــاج إىل إدارة فعالــة .وقــد ينطــوي توســيع نطــاق إشــراك
كيانــات القطــاع اخلــاص علــى املزيــد مــن اخملاطــر املتعلقــة بالســمعة البيئيــة
واالجتماعيــة واحلوكمــة .ويتطلــب اعتمــاد نهــج مفتــوح إزاء شــراكات القطــاع
اخلــاص آليــات كافيــة لتحديــد وإدارة اخملاطــر احملتملــة التــي قــد تؤثــر علــى الطابــع
احلكومــي الــدويل للمنظمــة وكذلــك اســتقاللها وحيادهــا .ويف الوقــت نفســه ،ويف
ضــوء النهــج اجلديــد إلعــادة تنشــيط الشــراكة مــع القطــاع اخلــاص املطلــوب يف
خطــة عــام  ،2030تلتــزم املنظمــة بتقــدمي نهــج "اســتباقي" إزاء بــذل العنايــة
الواجبــة (تيســر صياغــة الشــراكات وتنفيذهــا) ،مبــا يتجــاوز النهــج "الدفاعــي"
(حمايــة نزاهــة املنظمــة وحيادهــا واســتقاللها وإدارة اخملاطــر) ،متاشــ ًيا مــع
تقريــر وحــدة التفتيــش املشــركة لعــام .2017
ويجــري حال ًيــا وبشــكل منفصــل وضــع إطــار املنظمــة اخلــاص بــإدارة اخملاطــر
ومبســطة
بالنســبة إىل اجلهــات الفاعلــة مــن غــر الــدول ،مــع إجــراءات حديثــة
ّ
للعنايــة الواجبــة وتقييــم اخملاطــر.
وتتعلق اخملاطر ،ضمن جوانب أخرى ،مبا يلي:
.أتضارب املصالح؛
ربر أو غري السليم الذي ميارسه كيان من القطاع اخلاص
.بوالتأثري غري امل ّ
على عمل املنظمة ،وال سيما على سبيل الذكر ال احلصر ،السياسات
والقواعد ووضع املعايري؛
.جوالتأثري السلبي على نزاهة املنظمة أو استقاللها أو مصداقيتها أو
سمعتها أو واليتها؛
.دواستخدام اإلشراك يف املقام األول خلدمة مصالح كيان القطاع اخلاص،
مع فائدة حمدودة أو معدومة للمنظمة؛
.هواإلشراك الذي مينح إقرار اسم كيان القطاع اخلاص أو عالمته التجارية أو
منتجه أو وجهات نظره أو نشاطه؛
.ووتبييض صورة كيان من كيانات القطاع اخلاص من خالل إشراك املنظمة
له؛
.زوإخفاق الشراكة يف توفري الفوائد املتوقعة.
وتضمــن عمليــة االســتعراض أن متتثــل كل شــراكة مــع القطــاع اخلــاص ملبــادئ
املنظمــة بشــأن املشــاركات ،وأن تكــون ذات صلــة بواليــة املنظمــة ومتســقة مــع
أولويــات البلــدان وأن حتــدد تدابــر للحــد مــن اخملاطــر .وتواصــل املنظمــة تفــادي
أي تضــارب للمصالــح قــد يكــون لكيــان مــن كيانــات القطــاع اخلــاص مــع املنظمــة،
أو التأثــر غــر املــرر الــذي قــد ميارســه ،أو ينظــر إليــه بشــكل معقــول علــى أنــه
ميارســه علــى عمليــة صنــع القــرار يف املنظمــة أو مصاحلهــا.
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معايري اإلقصاء
تتق ّيــد املنظمــة مبجموعــة مــن معايــر اإلقصــاء التــي تنطبــق علــى إشــراك
املنظمــة للقطــاع اخلــاص .وتشــر هــذه املعايــر إىل فئــات األعمــال التجاريــة و/أو
املمارســات التــي تعتــر جوهر ًيــا متعارضــة مــع ق ّيــم األمم املتحــدة ومعاهداتهــا،
أو أي معايــر دوليــة .وال تشــرك املنظمــة الكيانــات التــي:
.1

تشارك بصورة مباشرة يف أنشطة ال تتسق مع اجلزاءات أو القرارات
الصادرة عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة أو االتفاقيات (مثل اتفاقية
املناخ أو التنوع البيولوجي أو اجلرمية املنظمة العابرة للدول أو متويل
اإلرهاب) أو غريها من التدابري املماثلة ،مبا يف ذلك معايري مكافحة
غسيل األموال/مكافحة متويل اإلرهاب التي وضعتها فرقة العمل
املعنية باإلجراءات املالية التابعة لصندوق النقد الدويل)؛

.2

وتكون متورطة يف انتهاكات حقوق اإلنسان ،أو تتساهل مع العمل
القسري أو اإللزامي أو استخدام عمل األطفال؛

.3

وال تتماشى مع مبادئ االتفاق العاملي لألمم املتحدة؛

.4

وتكون مشاركة يف إنتاج وتوزيع منتجات التبغ باجلملة ،أو التي تستمد
إيراداتها من املقامرة (باستثناء اليانصيب) أو املواد اإلباحية؛

.5

وأخفقت بصورة منهجية يف إظهار االلتزام بالوفاء مببادئ األمم املتحدة،
أو مل تف عمليا بها ،مبا يف ذلك البيانات أو املبادئ التي تتسق مع اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان وتعكسه ،وإعالن ريو ،وإعالن منظمة العمل
الدولية بشأن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل ،ومبادئ األمم
املتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ،أو سياسة
األمم املتحدة على نطاق املنظومة بعدم التسامح املطلق إزاء جميع
أشكال االستغالل واالنتهاك اجلنسيني.

ومــن حيــث املبــدأ ،ينبغــي عــدم متابعــة إقامــة شــراكات يحتمــل أن تنــدرج ضمــن
معايــر اإلقصــاء .ولكــن ،يف حــاالت اســتثنائية ،قــد تظــل التفاعــات واالتصــاالت
ممكنــة مــع بعــض الشــركات التــي يتــم تقييمهــا علــى أنهــا تنطــوي علــى خماطــر
كبــرة (علــى ســبيل املثــال ،تضــارب املصالــح احملتمــل) حيــث ســتكون هنــاك
فائــدة كبــرة للمســتفيدين مــن املنظمــة وأصحــاب املصلحــة مــن خــال مشــاركة
حمــددة بوضــوح تدعــم تنفيــذ واليــة املنظمــة وحيــث ميكــن وضــع اآلليــات حلمايــة
مصالــح املنظمــة.
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للتخفيــف مــن اخملاطــر أو لوقــف عمليــة إشــراك .وينبغــي إدارة خماطــر عمليــة
اإلشــراك واإلبــاغ عنهــا علــى نطــاق املنظمــة .وتقــر هــذه االســراتيجية ً
أيضــا
باحلاجــة إىل اتخــاذ قــرارات ال مركزيــة بشــأن إدارة اخملاطــر.

العناية الواجبة وتقييم اخملاطر
تقــوم املنظمــة ،قبــل العمــل يف شــراكة مــع أي كيــان مــن القطــاع اخلــاص ،بإيــاء
العنايــة الواجبــة وتقييــم اخملاطــر للحفــاظ علــى نزاهتهــا .وحتــدد جمموعــة شــاملة
مــن فئــات اخملاطــر إلشــراك القطــاع اخلــاص ،فضــ ًلا عــن إطــار املســاءلة يف
22
عمليــة تقييــم اخملاطــر التــي تقــوم بهــا ،يف إطــار إجــراء داخلــي للعنايــة الواجبــة
ً
وتبســيطا
(يجــري حتديثــه حال ًيــا) .وســيكون اإلجــراء الداخلــي اجلديــد أكــر قــوة
مــن املمارســات احلاليــة .وتضمــن األنظمــة واللوائــح املاليــة للمنظمــة إرســاء
اإلجــراءات االســتئمانية الضروريــة للتخفيــف مــن اخملاطــر والضوابــط الوقائيــة يف
مــا يخــص اخملاطــر املاليــة وااللتزامــات املاليــة .ويف حــال عــدم موافقــة املؤمتــر،
تفــرض عــدم القبــول باملســاهمات الطوعيــة إذا كان مــن املمكــن أن ترتــب
التزامــات علــى عاتــق العضويــة بأســرها بحــال أدت املشــاركة بطريقــة مباشــرة أو
غــر مباشــرة إىل حتميــل الربنامــج العــادي مســؤوليات معينــة .وينصــب التأكيــد علــى
إجــراء هــذه التقييمــات يف املراحــل املبكــرة مــن عمليــة اإلشــراك.

االنسحاب وعدم االمتثال لالسرتاتيجية
حتتفــظ املنظمــة باحلــق يف االنســحاب مــن الشــراكات عندمــا يكــون هنــاك غيــاب
مســتمر للتعــاون النشــط بــن املنظمــة والشــريك ،أو عندمــا ال ميتثــل الشــريك
اللتزاماتــه ،ســواء املاليــة أو الربناجميــة ،علــى النحــو املتفــق عليــه مبوجــب االلتزامات
الناشــئة عــن هــذه االســراتيجية.
ً
ســلوكا يفــي باملعايــر اإلقصائيــة للمنظمــة؛
وميكــن أن يشــمل عــدم االمتثــال
واســتخدام إشــراك املنظمــة للشــريك ألغــراض أخــرى غــر دعــم تنفيــذ واليــة
املنظمــة ،مثــا ألســباب جتاريــة أو ترويجيــة أو تســويقية أو إعالنيــة؛ وإســاءة
أثــرا
اســتخدام اســم املنظمــة أو شــعارها أو أي تصرفــات للشــريك قــد متــارس ً
ســلبيا يف نزاهــة املنظمــة أو اســتقالليتها أو مصداقيتهــا أو ســمعتها أو واليتهــا.

إدارة اخملاطر
نهجــا إلدارة اخملاطــر يف إشــراك كيانــات القطــاع اخلــاص ،وال
تتبــع املنظمــة
ً
تلتــزم بالشــراكة إلّا عندمــا تفــوق الفوائــد (مــن حيــث املســاهمات املباشــرة أو غــر
املباشــرة و/أو املــوارد الالزمــة لتحقيــق أهدافهــا وواليتهــا) أي خماطــر متبقيــة
لعمليــة اإلشــراك ،فض ـ ًلا عــن الوقــت والنفقــات التــي تنطــوي عليهــا إقامــة عمليــة
اإلشــراك هــذه املشــاركة واحلفــاظ عليهــا .ويتــم رصــد الشــراكات لتقييــم مــا
إذا كان ينبغــي احلفــاظ علــى التــوازن املناســب أو مــا إذا كان ينبغــي اتخــاذ تدابــر

وميكــن أن ترتتــب عــن عــدم امتثــال كيــان مــن القطــاع اخلــاص ألحــكام هــذه
االســراتيجية عواقــب علــى الكيــان املعنــي بعــد مراعــاة األصــول القانونيــة ،مبــا يف
ذلــك التذكــر ،أو اإلنــذار أو ورســالة التوقــف والكــف ،أو رفــض جتديــد عمليــة اإلشــراك،
أو إنهائهــا .وأي مســاهمة ماليــة تتلقاهــا املنظمــة يكتشــف يف مــا بعــد أنهــا غــر
متوافقــة مــع شــروط االســراتيجية يجــوز أن تعــاد إىل املســاهم.
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partnerships2%Fguidelines_principle_based_approach_between_un_business_sector.pdf).

األمم املتحدة .2017 .ترتيبات الشراكة بني منظومة األمم املتحدة والقطاع اخلاص يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام  – 2030وحدة التفتيش املشرتكة –
تقرير رقم  .8/2017/JIU/REPجنيف (متاح ً
أيضا على الرابط التايل.(https://undocs.org/ar/JIU/REP/8/2017 :
األمم املتحدة .2019 .تقرير التنمية املستدامة على الصعيد العاملي  – 2019املستقبل يبدأ اآلن :تسخري العلم من أجل حتقيق التنمية املستدامة .نيويورك( .متاح
ً
أيضا على الرابط التايل.(https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26926ArabicGlobalSusDevReport2019Web.pdf :
االتفاق العاملي لألمم املتحدة .بدون تاريخ[ .The Ten Principles of the UN Global Compact .النسخة اإللكرتونية].
(.)https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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احلواشي النهائية
 1يف ســياق هــذه االســراتيجية ،تغطــي املنظمــة أ ًيــا مــن جمــاالت املســؤولية املناطــة بهــا وجميــع الســلع الزراعيــة (الغذائيــة وغــر الغذائيــة) ،مبــا يف ذلــك قطاعــات
الــروة احليوانيــة واحلراجــة ومصايــد األســماك واســتخدام املــوارد الطبيعيــة التــي تشــمل كامــل سلســلة القيمــة ،وصونهــا.
 2األمم املتحــدة ( )2015اخلطــوط التوجيهيــة التــي وضعــت يف عــام  2000كإطــار عمــل مشــرك للتعــاون التجــاري املتصــل بــاألمم املتحــدة ،والتــي نقحــت وأعيــد
إصدارهــا عــام  2009والتــي عدلــت ً
ثــم يف عــام .2015
أيضــا مــن ّ
ً
ارتباطــا وث ًيقــا بهــذه االســراتيجية ،مثــل اخلطــوط
 3هنــاك عــدد مــن التوصيــات الصــادرة عــن جلنــة األمــن الغذائــي العاملــي علــى مســتوى السياســات ،بعضهــا مرتبــط
التوجيهيــة الطوعيــة مــن أجــل اإلعمــال املطــرد للحــق يف غــذاء كاف يف ســياق األمــن الغذائــي الوطنــي (اخلطــوط التوجيهيــة) ،واخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن
احلوكمــة املســؤولة حليــازة األراضــي ومصايــد األســماك والغابــات يف ســياق األمــن الغذائــي الوطنــي ،علــى ســبيل تســمية األمثلــة األكــر أهميــة .ويتــم التفــاوض علــى
جميــع "منتجــات" اللجنــة هــذه يف إطــار عمليــة متعــددة أصحــاب املصلحــة ،مبــا يف ذلــك آليــة القطــاع اخلــاص التابعــة للجنــة ،والتــي مت تبنيهــا بالتوافــق يف اآلراء .وتتفاوض
ـجع املنظمــة الشــركاء مــن القطــاع اخلــاص علــى النظــر يف اعتمــاد صكــوك اللجنــة
اللجنــة حال ًيــا علــى اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن النظــم الغذائيــة والتغذيــة .وتشـ ّ
املتعلقــة بالسياســات ،بالنظــر إىل مــا تتســم بــه مــن طابــع طوعــي.
4

يــرد هــذا الطمــوح بالتفصيــل يف اخلطــوط العريضــة لإلطــار االســراتيجي للفــرة  2031-2022واخلطــوط العريضــة للخطــة املتوســطة األجــل للفــرة .2025-2022

(.)http://www.fao.org/3/nd976ar/nd976ar.pdf

 5إن املنظمــة هــي وكالــة األمم املتحــدة "الراعيــة" لـــ 21مؤشـ ًـرا ألهــداف التنميــة  2و 5و 6و 12و 14و 15وهــي وكالــة مســاهمة يف خمســة مؤشــرات أخــرى .وبهــذه الصفــة،
تدعــم املنظمــة جهــود البلــدان يف رصــد تنفيــذ خطــة عــام .2030
 6يجــوز للمنظمــة ،حســب االقتضــاء ،إعــداد وثائــق قانونيــة أخــرى قابلــة للتطبيــق للشــراكة مــع القطاعــات اخلاصــة مبــا يتجــاوز اجملموعــة احلاليــة (مذكــرة تفاهــم ،وخطــاب
نوايــا ،ومــا إىل ذلــك) مــن أجــل التك ّيــف مــع االحتياجــات واملتطلبــات احملــددة جملــاالت املشــاركة املوســعة التــي ستسرتشــد مببــادئ اإلشــراك.
 7تلتــزم املنظمــة بتعزيــز االلتــزام بإطــار األمم املتحــدة علــى نطــاق املنظومــة وباملبــادئ العشــرة التــي نــص عليهــا االتفــاق العاملــي لــأمم املتحــدة ،مبــا فيهــا املبــادئ
التوجيهيــة بشــأن األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان (األمم املتحــدة .)2011 ،وإن املبــادئ املتعلقــة بحقــوق اإلنســان والعمــل والبيئــة ومكافحــة الفســاد هــي معايــر
أساســية يف عمليــة العنايــة الواجبــة التــي تقــوم بهــا املنظمــة مــن أجــل املشــاركة مــع القطــاع اخلــاص .انظــر االتفــاق العاملــي لــأمم املتحــدة (بــدون تاريــخ)
8

يشري هذا إىل كيانات مت تأسيسها مبوجب القوانني الوطنية ،كما هي احلال بالنسبة إىل املؤسسات املتوخية للربح.

 9تتــم إدارة الشــراكات مــع املؤسســات األكادمييــة والبحثيــة ومــع اجملتمــع املــدين بطريقــة منفصلــة وخــارج نطــاق هذه االســراتيجية ،مع اإلشــارة إىل أهمية املؤسســات
غــر احلكوميــة كافــة بالنســبة إىل منظمــة األغذيــة والزراعة.
 10متيــل املنظمــة إىل تنــاول منظمــات صغــار املنتجــن مــن منظــور اجملتمــع املــدين ،يف حــن تعامــل املؤسســات اخلرييــة أو اجلهــات التجاريــة املنتجــة لألغذيــة عــادة
دائمــا .ولذلــك ،ميكــن تنــاول فــرادى تلــك املنظمــات كل حالــة علــى حــدة لتحديــد االســراتيجية
علــى أنهــا مــن القطــاع اخلــاص .ولكــن التقســيم بــن الفئتــن ليــس
ً
واضحــا ً
التــي تنــدرج يف إطارهــا علــى نحــو أنســب .وبصــرف النظــر عــن هــذا ،نظـ ًـرا إىل واليــة املنظمــة ،تســعى هــذه األخــرة إىل ضمــان التمثيــل الالئــق ومشــاركة منظمــات املنتجــن
يف اجتماعاتهــا وعملياتهــا لضمــان ســماع أصــوات تلــك املنظمــات واألخــذ بهــا.
 11متيــل املنظمــة إىل تنــاول منظمــات صغــار املنتجــن مــن منظــور اجملتمــع املــدين ،يف حــن تعامــل املؤسســات اخلرييــة أو اجلهــات التجاريــة املنتجــة لألغذيــة عــادة
دائمــا .ولذلــك ،ميكــن تنــاول فــرادى تلــك املنظمــات كل حالــة علــى حــدة لتحديــد االســراتيجية
علــى أنهــا مــن القطــاع اخلــاص .ولكــن التقســيم بــن الفئتــن ليــس
ً
واضحــا ً
التــي تنــدرج يف إطارهــا علــى نحــو أنســب .وبصــرف النظــر عــن هــذا ،نظـ ًـرا إىل واليــة املنظمــة ،تســعى هــذه األخــرة إىل ضمــان التمثيــل الالئــق ومشــاركة منظمــات املنتجــن
يف اجتماعاتهــا وعملياتهــا لضمــان ســماع أصــوات تلــك املنظمــات واألخــذ بهــا.
 12ميثــل املنتــدى االقتصــادي العاملــي ،واجمللــس العاملــي لألعمــال التجاريــة مــن أجــل التنميــة املســتدامة ،واالتفــاق العاملــي لــأمم املتحــدة أمثلــة علــى الكيانــات التــي
تعمــل معهــا املنظمــة يف إطــار اســراتيجية عــام .2013
 13مــن األمثلــة علــى ذلــك اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن اإلدارة املســؤولة للحيــازة (منظمــة األغذيــة والزراعــة2012 ،ب)؛ ومبــادئ جلنــة األمــن الغذائــي العاملــي
لالســتثمار املســؤول يف النظــم الزراعيــة والغذائيــة (جلنــة األمــن الغذائــي العاملــي)2014 ،؛ واالتفــاق بشــأن تدابــر دولــة املينــاء (منظمــة األغذيــة والزراعــة2016 ،أ)،
ومدونــات قواعــد الســلوك بشــأن الفاقــد واملهــدر مــن األغذيــة (قيــد اإلعــداد) واخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة للجنــة األمــن الغذائــي العاملــي بشــأن النظــم الغذائيــة
والتغذيــة (قيــد اإلعــداد) .وتشــجع املنظمــة الشــركاء مــن القطــاع اخلــاص علــى النظــر يف اعتمــاد صكــوك اللجنــة املتعلقــة بالسياســات ،بالنظــر إىل مــا تتســم بــه مــن
طابــع طوعــي.
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يدا بيد ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين.http://www.fao.org/hand-in-hand/ar/ :
لالطالع على مبادرة العمل ً

 15منظمــة األغذيــة والزراعــة (2021ب) وجلنــة األمــن الغذائــي العاملــي ( .)2014هــذه ليســت قائمــة وافيــة .تتضمــن األمثلــة األخــرى :اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة لضمــان
اســتدامة مصايــد األســماك صغــرة النطــاق ومدونــة الســلوك بشــأن الصيــد الرشــيد ومدونــة الســلوك الدوليــة اخلاصــة بــإدارة مبيــدات اآلفــات ،ومدونــة الســلوك الدول ّيــة
بشــأن اســتخدام األســمدة وإدارتهــا علــى نحــو مســتدام أو املواصفــات الدوليــة لألغذيــة (هيئــة الدســتور الغذائــي املشــركة بــن منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة
الصحــة العامليــة) ،التوجيهــات الصــادرة عــن منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي واملنظمــة بشــأن سالســل اإلمــدادات الزراعيــة املســؤولة ،وغــر ذلــك.
ـددا الشــركاء مــن القطــاع اخلــاص علــى النظــر يف اعتمــاد صكــوك اللجنــة املتعلقــة بالسياســات ،بالنظــر إىل مــا تتســم بــه مــن طابــع طوعــي.
وهنــا ،تشــجع املنظمــة جمـ ً
 16س ُيعرض اإلطار االسرتاتيجي ( )2031-2022على األجهزة الرئاسية يف دوراتها األوىل يف عام .2021
17

انظر تقرير الدورة الرابعة والستني بعد املائة جمللس املنظمة (انظر http://www.fao.org/3/nc436ar/nc436ar.pdf

و.)http://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf

 18ســتضمن البوابــة وجــود ضمانــات مناســبة وجــدار مانــع للتحكــم يف درجــة الوصــول إىل املعلومــات .ويف حــن ســيتم ضمــان اإلفصــاح التــام عــن اتفاقــات الشــراكة
مقيــدا.
بالنســبة إىل موظفــي املنظمــة وأعضائهــا ،قــد يكــون وصــول األطــراف اخلارجيــة إليهــا
ً
 19ســيتم إنشــاء اجملموعــة االستشــارية للقطــاع اخلــاص يف البدايــة علــى الصعيــد العاملــي ،ولكــن ســيتم النظــر يف املســتقبل يف آليــة مماثلــة علــى الصعيــد اإلقليمــي،
مــع تقــدم املنظمــة يف توســيع نطــاق املشــاركة مــع القطــاع اخلــاص.
20

سيتم النظر ً
أيضا يف التدريب على والية املنظمة وقيمها اجلوهرية لضمان اتساق الشراكات املقرتحة مع النصوص األساسية ووضع املنظمة.

 21كمــا تقــدم املنظمــة املشــورة للحكومــات بشــأن كيفيــة التعامــل مــع مشــاركة القطــاع اخلــاص بشــكل أكــر فعاليــة بهــدف حتويــل قطاعاتهــا الزراعيــة .وتعتــر
عنصــرا أساســ ًيا .انظــر منظمــة األغذيــة والزراعــة (2016ب).
الشــراكات بــن القطاعــن العــام واخلــاص
ً
 22يســري إطــار املنظمــة للعنايــة الواجبــة علــى جميــع اجلهــات الفاعلــة مــن غــر الــدول مبــا يشــمل القطــاع اخلــاص ،ويجــري حتديثــه بشــكل مســتقل .وســتنطوي
اإلجــراءات الداخليــة للعنايــة الواجبــة علــى قائمــة بفئــات متنوعــة مــن اخملاطــر :مثــل الســمعة واســتخدام الشــراكة مــع األمم املتحــدة كواجهــة لتغطيــة انتهــاكات معينــة،
والفئــة السياســية والقانونيــة واملاليــة فض ـ ًا عــن حتديــد تدابــر للتخفيــف مــن اخملاطــر.
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