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إصدار
إن منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة مقتنعة بأنه ميكن القضاء عىل الجوع وسوء التغذية
خالل فرتة حياتنا .ولرفع تحدي القضاء عىل الجوع ،من األهمية مبكان ضامن االلتزام السيايس
وإقامة تحالفات كربى مع أصحاب املصلحة الرئيسيني .وال ميكن دحر انعدام األمن الغذايئ إالّ
من خالل التعاون الف ّعال مع الحكومات واملجتمع املدين والقطاع الخاص واملؤسسات األكادميية
ومراكز البحوث والجمعيات التعاونية ،واالستفادة مام تتمتع به كل جهة من معارف ومزايا
نسبية.
وتفعيال لهذا االلتزام ،متثلت أحدى أولويايت ،باعتباري املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة ،يف
تعزيز الرشاكات مع الجهات الفاعلة اإلمنائية األخرى .وهذه االسرتاتيجية هي خطوة إىل األمام
يف هذا االتجاه وستساعد عىل ضامن إمكانية متخض جهودنا املشرتكة عن أثر إيجايب أكرب يف
مكافحة الجوع وتحقيق التنمية املستدامة.
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وقد أثبت املجتمع املدين بجميع أشكاله املختلفة  -الحركات االجتامعية واملنظامت القامئة عىل
األعضاء واملنظامت غري الحكومية والجمعيات الرسمية وغري الرسمية -قدرته عىل تعبئة وحشد
وإطالق مبادرات تسعى إىل ضامن العدالة االجتامعية ،واحرتام حقوق اإلنسان ،والعيش حياة
كرمية مبنأى عن الفقر والجوع .وتتمتع منظامت املجتمع املدين ،إىل جانب عملها يف مجايل
الدعوة واملنارصة ،باملعرفة الفنية والشعبية التي ترتبط بسياقات محددة وذات أهمية عىل
الصعيد العاملي .وغالبا ما تتزامن شواغلها وعملها مع عمل املنظمة وواليتها.
وبيّنت األدلة أن إنشاء محافل أكرث شموال يعرب فيها أصحاب املصلحة عن أصواتهم قد ساعد
بعض البلدان عىل قطع أشواط يف مجال الحد من الجوع .وقد أدت هذه املحافل إىل قدر أكرب
من املشاركة والشفافية والشمولية والتعددية يف املناقشات املتعلقة بالسياسات ،مام أسفر عن
زيادة األخذ بزمام القرارات التي ستؤثر يف نهاية املطاف يف مستقبل الناس.
وتقر اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة املتعلقة بالرشاكات مع منظامت املجتمع املدين
باملساهامت الرئيسية املختلفة للحركات االجتامعية واملنظامت غري الحكومية واملنظامت
القامئة عىل األعضاء يف القضاء عىل الفقر وانعدام األمن الغذايئ ،مع تزويد موظفي املنظمة
بتوجيهات عملية بشأن كيفية إقامة الرشاكات مع منظامت املجتمع املدين .كام تحدد املبادئ
واألهداف العامة ومجموعة من األدوات التكميلية لتوجيه مسار تعاون املنظمة مع املجتمع
املدين يف الجهود املشرتكة الرامية إىل استئصال الجوع وانعدام األمن الغذايئ عىل املستويات
العاملية واإلقليمية والوطنية.

وتشكل هذه الوثيقة مثرة عملية تشاورية وعمل دؤوب للبلدان األعضاء ومنظامت املجتمع
املدين وموظفي املنظمة يف املكاتب القطرية واإلقليمية ويف املقر .وأنتهز هذه الفرصة ألتوجه
بالشكر إىل جميع الذين ساهموا يف جعلها حقيقة ملموسة.
وإن القضاء عىل الجوع وسوء التغذية من عاملنا خالل فرتة حياتنا أمر ممكن .ولكن ال سبيل
إىل ذلك إالّ بدعم من أهم حلفائنا  -املزارعون من الرجال والنساء ،والصيادون والرعاة ،والكبار
والشباب الذين ينتجون األغذية التي نحتاج إليها للعيش حياة سعيدة ومثمرة ومفعمة بالصحة.
جوزيه غرازيانو دا سيلفا
املدير العام ملنظمة األغذية الزراعة
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موجز
وكانت املنظمة تعمل ،منذ عدة سنوات ،مع املئات من منظامت املجتمع املدين (املنظامت
غري الحكومية واملنظامت املعتمدة عىل املجتمعات املحلية واالتحادات املهنية والشبكات
وغري ذلك) يف األعامل التقنية وعمليات الطوارئ امليدانية والتدريب وبناء القدرات والدعوة
للمامرسات الزراعية األفضل .وخالل السنوات املاضية تطورت منظامت املجتمع املدين
من حيث التنسيق والهيكل والخدمات اإلرشادية والتعبئة وقدرات الدعوة .وأثناء هذه
الفرتة تعرضت املنظمة أيضا لتغيريات يف اإلدارة ومراجعة إطارها االسرتاتيجي وإعطاء دفعة
جديدة لالمركزية .ولذا تعني إجراء استعراض لسياسات واسرتاتيجية املنظمة لعام 9991
الخاصة بالتعاون مع املنظامت غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين.
وتنظر هذه االسرتاتيجية إىل املجتمع املدين باعتباره من العنارص الفاعلة غري الحكومية
التي تعمل يف املجاالت ذات الصلة بوالية املنظمة .وال تتناول الرشاكات مع األكادمييات
ومؤسسات البحوث أو املؤسسات الخريية حيث يجري تناولها يف وثائق أخرى للمنظمة.
3

وسيجري النظر بصورة منفصلة إىل منظامت منتجي األغذية بالنظر إىل الطابع الخاص لهذه
املنظامت وصلتها الوثيقة بوالية املنظمة .فنظرا ألن هذه املنظامت تعمل من حيث املبدأ
للحصول عىل الربح فإنها تقع ضمن االسرتاتيجية الخاصة بالقطاع الخاص ما مل تُعلن هذه
املنظامت غري ذلك ،وتلتزم مبعايري منظامت املجتمع املدين .وسوف تُعالج هذه الحاالت
بصورة منفردة.
وتحدد االسرتاتيجية ستة مجاالت للتعاون ومستويني للتفاعل مع مختلف األسانيد وطرق
العمل :املستوى العاملي  -املقر الرئييس ،ومستوى املكاتب امليدانية (اإلقليمية والقطرية
واملحلية) .ويتمثل الرتكيز الرئييس لهذه االسرتاتيجية يف العمل مع املجتمع املدين عىل
املستوى امليداين.

موجز
وقد حددت املنظمة يف إطارها االسرتاتيجي املُراجع خمسة أهداف اسرتاتيجية للقضاء عىل
الفقر وانعدام األمن الغذايئ .ولتحقيق ذلك ،تسعى املنظمة إىل توسيع نطاق تعاونها مع
منظامت املجتمع املدين التي تلتزم بهذه األهداف.
تجري بلورة هذه اإلسرتاتيجية عىل أساس الفهم بأن ( )1املتحاورين الرئيسيني يف املنظمة
هم الحكومات األعضاء بالنظر عىل الطابع األسايس لعضويتها وحوكمتها و( )2أن النصوص
األساسية والقواعد واإلجراءات لن تتأثر بهذه اإلسرتاتيجية.
ويف نطاق إطار األولويات الذي حددته الدول األعضاء لعمل املنظمة عىل املستوى القطري
املتجسدة يف أطر الربمجة القطرية ،ميكن للمنظمة أن تساعد البلدان يف تحديد منظامت
املجتمع املدين املحلية الرئيسية التي ميكن أن تسهم ،تحت قيادة الحكومات ،يف هذه
األولويات.
وعىل املستوى القطري ،ميكن للمنظمة أن تضطلع بدور
تحفيزي يف تيسري ودعم الدول األعضاء لزيادة الحوار مع
منظامت املجتمع املدين من خالل توفري الخربات يف املناقشات
التقنية أو تحديد مكان محايد للمداوالت .وميكن للمنظمة،
بناء عىل طلب الدول األعضاء ،أن تساعد يف توفري بيئة مؤدية
إىل الحوار.

حددت منظمة األغذية والزراعة
خمسة أهداف اسرتاتيجية للقضاء
عىل الفقر وانعدام األمن الغذايئ.

وتعزز هذه االسرتاتيجية من القدرة عىل عرض وجهات نظر صغار املزارعني وصيادي األسامك
والنساء والشباب وغريهم يف املناقشات السياساتية واملعيارية والتقنية التي تجريها املنظمة.
ويف هذا الصدد ،ميكن عندما ينص عىل ذلك قرار للدول األعضاء ،أن تدعو املنظمة شبكات
املجتمع املحيل املعنية إىل الحضور بصفة مراقب يف اجتامعات اللجان التقنية (لجنة مصايد
األسامك ولجنة الغابات ولجنة الزراعة) أو األجهزة الرئاسية بالتنسيق مع رؤساء أو أمانة
الهيئات املعنية.
ويف حني أن الرشاكة مع منظامت املجتمع املدين تهدف إىل الحد من الفقر وانعدام األمن
الغذايئ ،وضعت املنظمة آليات لضامن عدم انحياز املنظمة مع املحافظة يف نفس الوقت
عىل خاصيتني جوهريتني من خواص املنظمة وهام ( )1القدرة عىل توفري منتدى محايد
للمناقشات و( )2عملها املعتمد عىل القرائن يف مجال املعرفة.
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موجز
وحرصا عىل عدم إرضار الرشاكات بحياد املنظمة وعدم انحيازها ،تتوخى هذه االسرتاتيجية
عملية لتقييم املخاطر ونظام للرصد والتقييم لقياس النتائج وتأثري التعاون.
وتقرتح االسرتاتيجية ،لزيادة الفعالية يف الحد من الفقر وانعدام األمن الغذايئ ،الرتتيبات
التالية لتنفيذها بالتنسيق الوثيق مع الحكومات:
(أ)إنشاء شبكة إقليمية لجهات االتصال لرشاكات املنظمة املخصصة تتناقش مع املمثلني
القطريني وغريهم لوضع خطط عمل إقليمية لتعزيز التعاون عىل املستوى امليداين؛

(ب)مجموعة من األدوات (مثل كتيبات املعايري والخطوط التوجيهية أنــشــأت منظمة األغذية
لضامن التمثيل املتوازن) ملساعدة موظفي املنظمة يف إقامة والزراعة آليات لضامن حياد
الرشاكات؛
املنظمة.
(ج)مواد بناء القدرات املوجهة ملوظفي املنظمة عىل املستوى امليداين ومستوى املقر
الرئييس يعدها مكتب االتصاالت والرشاكات والدعوة بالتعاون مع الوحدات الرئيسية
يف املنظمة؛
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(د)نظام إلدارة املخاطر قائم بالفعل لتحديد الرشاكات املحتملة التي قد تفرض ولو أدىن
املخاطر عىل حياد املنظمة واستقالليتها .ويشمل ذلك )1( :عملية مراقبة سليمة لجميع
الرشاكات الرسمية بني املنظمة ومنظامت املجتمع املدين؛ ( )2حوكمة داخلية متينة
يف شكل لجنة للرشاكات ولجنة تنفيذية فرعية تستفيد ضمن جملة أمور من املشورة
القانونية؛
(ﻫ)وضع مؤرشات التأثري كجزء من نظام الرصد والتقييم لقياس األداء وضامن الشفافية
واملساءلة؛

موجز
(و)سيعد مكتب االتصاالت والرشاكات والدعوة ،بوصفه الوحدة املسؤولة عن هذه
االسرتاتيجية تقريرا سنويا بشأن الرشاكات الرئيسية يتضمن تفاصيل عن األموال املخصصة
واملنظامت املختارة والنتائج والتأثريات؛
(ز)سيتوىل مكتب االتصاالت والرشاكات والدعوة إبالغ األجهزة الرئاسية املالمئة عىل أساس
منتظم بالتقدم املحرز يف تنفيذ هذه االسرتاتيجية والدروس املستفادة.
وهذه النسخة املستكملة من االسرتاتيجية حصيلة مشاورات واسعة النطاق مع موظفي
املنظمة ومنظامت املجتمع املدين والدول األعضاء ،وترتكز عىل األسس التي وضعها العمل
املؤسيس الرئييس يف املنظمة الذي نفذ يف السنوات األخرية (التقييم الخارجي املستقل وخطة
العمل الفورية ،واالسرتاتيجية عىل نطاق املنظمة بشأن الرشاكات ،واإلطار االسرتاتيجي
املراجع).
وتوفر االسرتاتيجية إطارا سوف يقدم ،باالشرتاك مع األدوات املكملة ،توجيهاً ملوظفي املنظمة
لعملهم مع منظامت املجتمع املدين يف سعيهم نحو القضاء عىل الجوع املعتمد عىل تحقيق
األهداف االسرتاتيجية الخمسة للمنظمة.
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مقدمة
وتضطلع منظامت املجتمع املدين 1بدور رئييس يف األمن الغذايئ والحد من الفقر .وقد أثبتت باطراد
قدرتها وإمكانياتها يف تصميم الربامج واملرشوعات وإنجازها وتنفيذها عىل املستويات اإلقليمية
والوطنية واملحلية . 2وقد نجحت منظامت املجتمع املدين يف السنوات األخرية يف فتح مجاالت للحوار
مع الدول األعضاء وغريها من العنارص الفاعلة عىل املستويات اإلقليمية والعاملية حيث أسهمت
بقدراتها وخرباتها يف املناقشات السياساتية واملعيارية رفيعة املستوى.
وتضطلع منظامت املجتمع املدين بدور رئييس يف األمن الغذايئ والحد من الفقر .وقد أثبتت باطراد
قدرتها وإمكانياتها يف تصميم الربامج واملرشوعات وإنجازها وتنفيذها عىل املستويات اإلقليمية
والوطنية واملحلية  .وقد نجحت منظامت املجتمع املدين يف السنوات األخرية يف فتح مجاالت للحوار
مع الدول األعضاء وغريها من العنارص الفاعلة عىل املستويات اإلقليمية والعاملية حيث أسهمت
بقدراتها وخرباتها يف املناقشات السياساتية واملعيارية رفيعة املستوى.
7

وتعمل املنظمة منذ سنوات عديدة مع املئات من منظامت املجتمع املدين (من بينها منظامت غري
حكومية ومنظامت تعتمد عىل املجتمع املحيل واالتحادات املهنية والشبكات) يف العمل التقني،
وعمليات الطوارئ امليدانية والتدريب وبناء القدرات والدعوة للمامرسات الزراعية الفُضىل .وقد
تطورت منظامت املجتمع املدين يف السنوات األخرية من حيث التنسيق والهيكل والخدمات اإلرشادية
والتعبئة وقدرات الدعوة .كام تعرضت املنظمة أيضا لتغيريات يف اإلدارة ،ووفرت دفعة جديدة

 1سوف تستخدم منظامت املجتمع املدين يف هذه االسرتاتيجية كتعيري جامع يشمل روابط وشبكات ومنتديات املجتمع املدين واملنظامت املعتمدة عىل املجتمع املحيل والروابط
واملجموعات القروية غري الرسمية وغري ذلك.
 2تستخدم كلمة املحلية يف هذه الوثيقة لإلشارة إىل مختلف مستويات اإلدارة لدى مختلف الدول .فعىل سبيل املثال ،مستوى الوالية واملديرية واملستوي اإلقليمي والبلديات أو األحياء.

لالمركزية .وعالوة عىل ذلك ،راجعت إطارها االسرتاتيجي الذي يدرج ضمن وظائفها األساسية تيسري
الرشاكات من أجل األمن الغذايئ والتغذية والزراعة والتنمية الريفية فيام بني الدول األعضاء ورشكاء
التنمية ومنظامت املجتمع املدين والقطاع الخاص .ولذا كان من الرضوري إجراء مراجعة لسياسات
املنظمة واسرتاتيجيتها املتعلقة بالتعاون مع املنظامت غري الحكومية واملجتمع املدين لعام .1999
ويف حني تشرتك املنظمة مع منظامت املجتمع املدين يف الحد من الفقر وانعدام األمن الغذايئ ،أنشأت
آليات لضامن تجرد املنظمة مع املحافظة يف نفس الوقت عىل خاصيتني جوهريتني للمنظمة هام:
( )1القدرة عىل توفري منتدى محايد للمناقشات؛ ( )2قدرة عملها املعتمد عىل املعرفة عىل تحسني
سبل العيش.
وال ترد األكادمييات ومؤسسات البحوث واملؤسسات واالتحادات
والتعاونيات يف هذه االسرتاتيجية .ويجري النظر بصورة منفصلة
إىل منظامت منتجي األغــذيــة 3بالنظر إىل طابعها الخاص
ولصلته الوثيقة بوالية املنظمة .ومن حيث املبدأ تقع منظامت
منتجي األغذية تحت اسرتاتيجية القطاع الخاص ما مل تذكر
غري ذلــك ومتتثل للمعايري الخاصة مبنظامت املجتمع املــدين.

يكمن املــحــور الــرئــيــي لهذه
االسرتاتيجية يف إقامة رشاكات عىل
املستوى الالمركزي.

وتوفر هذه االسرتاتيجية 4بوصفها وثيقة مؤسسية توجيها عاما ملوظفي املنظمة للنهوض بالتعاون
مع منظامت املجتمع املدين .وتحدد ستة مجاالت للتعاون ومستويني للمشاركة مع مختلف األسانيد
وطرق العمل :املستوى العاملي  -املقر الرئييس و مستوى املكاتب امليدانية (اإلقليمية والوطنية
واملحلية) .ويتمثل تركيزها الرئييس يف إقامة رشاكات عىل املستوى امليداين.

 3متيل املنظمة إىل أن تنظر لصغار املنتجني يف نطاق املجتمع املدين ،يف حني تعامل املؤسسات األكرب أو منظامت األغذية التجارية عادة عىل أنها من القطاع الخاص .ومع ذلك فإن هذه
التقييامت ليست واضحة عادة ولذا قد يُنظر إىل هذه املنظامت عىل أساس كل حالة عىل حدة لتحديد االسرتاتيجية التي تقع فيها بصورة سليمة .ونظرا للوالية التي تتمتع بها املنظمة،
ستعمل عىل ضامن التمثيل واملشاركة الكافيني ملنظامت املنتجني يف اجتامعات املنظمة وعملياتها لضامن نظر وتجسيد وجهات نظرها .وسيتم ذلك وفقا إما السرتاتيجية الرشاكات مع
القطاع الخاص أو االسرتاتيجية مع املجتمع املدين.
 4ستوضع أيضا مجموعة من األدوات الستكامل االسرتاتيجية.
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أصبح دور منظامت املجتمع املدين خالل تسعينات القرن املايض أكرث بروزا يف املداوالت العاملية
بشأن التنمية الزراعية .وإدراكا ألهمية منظامت املجتمع املدين ،دعمت املنظمة تعاونها وحوارها
مع هذه املنظامت (مبا يف ذلك الحركات االجتامعية واملنظامت غري الحكومية ومنظامت املجتمعات
املحلية) مام أدى إىل إرشاك منظامت املجتمع املدين الواسع يف مؤمتر القمة العاملي لألغذية الذي
عقد يف روما عام .1996
ويف عام  ،1999اعتمدت املنظمة سياسة واسرتاتيجية للتعاون مع املنظامت غري الحكومية ومنظامت
املجتمع املدين 5مدركة لألدوار املتغرية للدول األعضاء ومنظامت املجتمع املدين واملنظمة سعيا إىل
زيادة كل من الرشعية والكفاءة يف عملية صنع القرار .ويف عام  ،2002قدم مؤمتر القمة العاملي:
خمس سنوات بعد االنعقاد دفعة قوية لعالقات املنظمة امليدانية مع منظامت املجتمع املدين من
خالل إرشاكها عىل نطاق واسع يف عملية مؤمتر القمة .وكان من نتيجة ذلك تعيني املكاتب اإلقليمية
للمنظمة جهات اتصال للمجتمع املدين سعيا إىل تعزيز العالقات مع هذه املنظامت عىل املستوى
اإلقليمي.
9

وأيد التقييم الخارجي املستقل وخطة العمل الفورية ( )8002-7002الحاجة إىل توسيع نطاق
الرشاكات مع مختلف أصحاب املصلحة وقدما توصية عامة بزيادة مستوى التعاون واالتفاقات مع
منظامت املجتمع املدين التي تشارك يف اختصاصاتها.
ويف عام  ،2102أطلق املدير العام عملية التفكري االسرتاتيجي لتحديد االتجاه املستقبيل للمنظمة.
وأكد املدير العام الجديد ،كجزء من هذه العملية ،أهمية إقامة رشاكات لالضطالع باختصاصات
املنظمة مؤكدا مكانة منظامت املجتمع املدين باعتبارها إحدى حلفاء املنظمة الرئيسيني يف مكافحة
الجوع وسوء التغذية والفقر.

http://www.fao.org/docrep/x2214e/x2214e00.htm 5

i ii iii iv v vi
وتحدث هذه االسرتاتيجية التي تكمن جذورها يف التوصيات املتلقاة والدروس املستفادة عرب السنوات
املاضية ،سياسة واسرتاتيجية املنظمة للتعاون مع املنظامت غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين
لعام .1999
وقد خضعت هذه االسرتاتيجية لعملية تشاورية اشرتكت فيها اإلدارة العليا للمنظمة وكبار املوظفني
يف املقر الرئييس واملكاتب امليدانية فضال عن طائفة عريضة من منظامت املجتمع الدويل والدول
األعضاء.6
وتلتزم هذه االسرتاتيجية التي تتوافق مع االسرتاتيجية
املؤسسية لتنمية القدرات لعام 72011باملبادئ الرئيسية
املحددة يف االسرتاتيجية الخاصة بالرشاكات عىل نطاق
املنظمة يف عام  ،2010وتدعم األهــداف االسرتاتيجية
الخمسة يف اإلطار االسرتاتيجي للقضاء عىل الفقر وانعدام
األمن الغذايئ.

قامت منظمة األغذية والزراعة ،إدراكا
منها بأهمية منظامت املجتمع املدين،
بتعزيز تعاونها وحوارها معها.

وأخريا ،فإن العنارص املشرتكة بني االسرتاتيجيتني الخاصتني بالرشاكة مع املجتمع املدين والقطاع الخاص
تتمثل يف أنهام يستندان إىل نفس املبادئ التوجيهية ويتبعان نفس نظام إدارة املخاطر ،ويف بعض
األحيان يتعلقان مبنظامت ميكن معالجتها بواسطة أي من االسرتاتيجيتني.
10

 6أرسلت  50منظمة تعليقاتها إىل لجنة التخطيط الدولية للسيادة الغذائية وقد لخصت هذه التعليقات وقدمت للمنظمة إلدراجها يف مرشوع االسرتاتيجية.
 7الوثيقة .PC 106/2
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األهداف والمبادئ
تقيم االسرتاتيجية إطارا للتعاون بني املنظمة ومنظامت املجتمع املدين وتزود موظفي املنظمة
بالتوجيه العميل بشأن كيفية إقامة الرشاكات الفعالة مع منظامت املجتمع املدين.
وقد تم بلورتها من خالل الفهم بأنه ( )1نظرا للطابع املتأصل لعضوية املنظمة وحوكمتها،
فإن املتحاورين الرئيسيني فيها هم الحكومات األعضاء فيها؛ ( )2أن النصوص األساسية
والقواعد واإلجراءات أو تكوين األجهزة الرئاسية يف املنظمة 8مل تتأثر كلها باالسرتاتيجية.
وتتمثل األهداف املحددة لالسرتاتيجية عىل املستويني املختلفني للمشاركة يف:
عىل املستوى امليداين:
(أ)املساعدة يف االضطالع بعمليات رسم الخرائط وتحديد منظامت املجتمع املدين املحلية
التي تعمل يف مجاالت األمن الغذايئ والتغذية والتي ميكنها أن تساهم يف األولويات التي
تحددها الدول األعضاء يف أطر الربمجة القطرية؛
(ب)تدعيم التعاون والرشاكات بني املنظمة والدول األعضاء ومنظامت املجتمع املدين خالل
مختلف مراحل وضع الربامج والسياسات وخاصة عىل املستوى امليداين والتشغييل؛
(ج)االستفادة من القدرات اإلرشادية ملنظامت املجتمع املدين فضال عن معرفتها املفصلة
بالحقائق عىل مستوى القاعدة والسياقات اإلقليمية مام ميكن أن يكمل مخزون املعارف
والخربات التقنية لدى املنظمة؛
(د)أن تدعم اآلليات التشاورية والخاصة بأصحاب املصلحة املتعددين عىل املستويات
الوطنية واإلقليمية بتمثيل عريض ملختلف دوائر املجتمع املدين إلجراء املناقشات
املتعلقة بالسياسات وتنفيذ الربامج ورصدها؛

8يف هذه الوثيقة حيمثا يشار إىل األجهزة الرئاسية للمنظمة ،فإن ذلك يأيت تحت املبدأ الشامل بأن هذه االسرتاتيجية ال تغري من قدرات صنع القرار الحالية للدول األعضاء ،وال تغري
من القواعد واإلجراءات يف األجهزة الرئاسية .وتخضع مشاركة منظامت املجتمع املدين يف اجتامعات األجهزة الرئاسية للمنظمة لقرار يصدر من الدول األعضاء.
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(ﻫ)دعم الدول األعضاء يف تحقيق األهداف االسرتاتيجية الخمسة باعتبارها “نتائج إمنائية”
محددة يف اإلطار االسرتاتيجي املراجع للمنظمة وخاصة تلك النتائج الواردة تحت الهدف
االسرتاتيجي  1بشأن القضاء عىل الجوع ،والهدف االسرتاتيجي  3بشأن الحد من الفقر.
وعىل املستوى العاملي:
(أ)إرشاك طائفة عريضة ومتساوية من منظامت املجتمع املدين يف رشاكات مع املنظمة مبا
يضمن التمثيل الجغرايف املتوازن؛
(ب)ضامن عرض وجهات نظر الفقراء واملهمشني عىل املناقشات املتعلقة بالسياسات لدى
املنظمة من خالل منظامتهم الخاصة باملجتمع املدين؛
(ج)تشجيع العمليات الشاملة للحوار من أجل السياسات واإلدارة التقنية وتقاسم الخربات
واملعارف؛
(د)تحسني معارف املنظمة وقدراتها عىل العمل يف رشاكة مع منظامت املجتمع املدين متاشيا
مع املبادئ التوجيهية لهذه االسرتاتيجية.
سوف تتعاون املنظمة مع منظامت املجتمع املدين لضامن نتيجتني رئيسيتني:
13

النتائج املوجهة نحو العمليات:
الرتكيز عىل مشاركة وإدراج طائفة عريضة من منظامت املجتمع املدين املعنية مبا يضمن
التمثيل املتوازن بني املناطق الجغرافية وأنواع املنظامت ومختلف العنارص املكونة لتحسني
االستنارة والتأثري يف املناقشات واملداوالت املتعلقة بالسياسات.
النتائج املوجهة نحو النواتج:
بشأن األعامل التقنية عىل املستوى امليداين الذي تعمل فيه املنظمة والــدول األعضاء
واملنظامت الرشيكة صوب تحقيق نواتج مشرتكة .وتحسن هذه النواتج من حياة الفقراء
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املبادئ األساسية ملشاركة املنظمة ومنظامت املجتمع املدين
من خالل الجمع بني خربات املنظمة التقنية والخدمات اإلرشادية ملنظامت املجتمع املدين
واملعارف املحلية.
جرت بلورة هذه االسرتاتيجية عىل أساس الفهم بأن ( )1املتحاورين الرئيسيني يف املنظمة
هم حكوماتها األعضاء بالنظر إىل الطابع املتأصل لعضويتها وحوكمتها؛ ( )2وأن النصوص
األساسية والقواعد واإلجراءات ذات الصلة بأجهزة املنظمة الرئاسية وتكوينها لن تتأثر بهذه
االسرتاتيجية.
وتنشأ الرشاكات الناجحة عن مختلف املنظامت العاملة صوب تحقيق األهداف املشرتكة.

غري أن العمل معا ال يعني رضورة أن تتقاسم األطراف نفس املواقف والرؤية أو اآلراء .وبدال
من ذلك فإن الرشاكات مع منظامت املجتمع املدين سوف تستند إىل مبادئ مقبولة بصورة
متبادلة.
املبادئ املتبادلة
(أ) الرشاكة عبارة عن اتحاد طوعي لعنارص فاعلة تتقاسم اهتاممات مشرتكة وتستند إىل
االحرتام املتبادل والتقدير لقدرات كل منظمة وترتكز عىل امليزة النسبية واملعرفية
الخاصة لكل منظمة وال ترض مبواقف أو وجهات نظر أو طبيعة أي من الطرفني.
(ب)مراعاة مبادئ األمم املتحدة وحقوق اإلنسان وكرامته واملساواة بني الجنسني وعىل وجه
الخصوص التحقيق التدريجي للحق يف الغذاء الكايف يف سياق األمن الغذايئ الوطني.
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اعرتاف املنظمة باملبادئ ذات الصلة ملنظامت املجتمع املدين
(أ) االستقالل الذايت والتنظيم الذايت ،بوسع منظامت املجتمع املدين لدى منحها الدخول يف
منتدى ،أن تقوم بتنظيم ذايت وأن تقرر الوسيلة األفضل لشغل املواقع املختلفة للحوار
واإلعراب عن مواقفها.
(ب)املشاورات الداخلية :تجري منظامت املجتمع املدين مشاورات داخلية فيام بني عنارصها
لتحديد مواقفها وتعيني ممثليها.
(ج) الوقت الكايف :تحتاج منظامت املجتمع املدين إىل بعض الوقت لتوصيل املعلومات ذات
الصلة إىل مكاتبها الرئيسية وأعضائها قبل تدعيم وتقديم موقف مشرتك.
املجتمع املدين يعرتف باملبادئ ذات الصلة باملنظمة

15

(أ) عضوية املنظمة وحوكمتها :املنظمة مسؤولة أمام دولها األعضاء .وتنطوي طبيعة
املنظمة عىل اتفاقات واعتامد املواصفات الخاصة باألجهزة الرئاسية األخرى لألمم
املتحدة واألجهزة الحكومية الدولية؛
(ب)منتدى محايد :ميكن أن توفر املنظمة منتديا محايدا للحوار والنقاش؛
(ج)منظمة للمعرفة :فاملنظمة مؤسسة للمعرفة وليس للتمويل ويف تلك الحاالت التي متول
املنظمة منظمة للمجتمع املدين ،تطبق قواعد املنظمة ولوائحها.
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تعريف منظمات

المجتمع المحلي وأنواعها

املجتمع املدين :تعريف
يف عام ، 1998عرفت األمم املتحدة املجتمع املدين بأنه “املجال الذي تنظم فيه الحركات
االجتامعية نفسها حول أهداف وعنارص مكونة ومصالح مواضيعية” ، 9واملجتمع املدين عبارة
عن فئة عريضة تشمل طائفة عريضة من املنظامت تتقاسم ،رغم أنها مختلفة ،بعض األهداف
املشرتكة واملوارد و/أو النهج لتنظيم قدراتها عىل صنع القرار والدعوة واملعرفة.

أنواع منظامت املجتمع املدين
17

تنظر هذه االسرتاتيجية إىل منظامت املجتمع املدين عىل
أنها تلك العنارص الفاعلة غري الحكومية التي تناسب
ثالث فئات رئيسية (أي املنظامت املعتمدة عىل األعضاء
واملنظامت غري الحكومية والحركات االجتامعية (عىل النحو
الوارد أدناه) ،التي تعمل يف مجاالت تتعلق باختصاصات
املنظمة .ونظرا لطابعها املتنوع ،فإن تصنيف منظامت
املجتمع املدين يف فئات مميزة ميثل تحديا وقد يحدث تداخل يف التصنيف.

يشكل تصنيف منظامت املجتمع
املدين إىل مجموعات متميزة تحديا،
ومن املرجح أن يكون هناك تداخل
فيام بينها.

وبالنظر للمنظامت التي ال تتمتع بوضع قانوين ،سيتعني اتخاذ قرار عىل أساس كل حالة
عىل حدة .وتتطلب االتفاقات الرسمية وجود هيكل قانوين :وسيتعني عىل تلك املنتديات
الخاصة باملجتمع املدين أو املنظامت املعتمدة عىل املجتمع املحيل التي ال تتمتع بوضع قانوين
أن تطلب مساعدة من منظمة للمجتمع املحيل تتمتع بوضع قانوين إذا أًريد إبرام اتفاق
رسمي مع املنظمة .وعندما تكون جوانب التعاون غري رسمية وال سيام عىل املستوى امليداين
مع املنظامت املعتمدة عىل املجتمع املحيل ،تتمثل أحدى مساهامت املنظمة الرئيسية يف
مساعدتها يف إضفاء الطابع الرسمي عىل منظمتها.

 9قرار الجمعية “ 071/35/Aترتيبات ومامرسات لتفاعل املنظامت غري الحكومية يف جميع أنشطة منظومة األمم املتحدة”
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/202/59/pdf/N9820259.pdf?OpenElement
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املنظامت القامئة عىل األعضاء
املنظامت القامئة عىل األعضاء عبارة عن منظامت قامئة محليا تتألف من أصحاب مصلحة
(مثل صغار املزارعني والصيادين وقاطني الغابات) الذين يريدون العمل صوب تحقيق طائفة
من األهداف املشرتكة مثل إدارة موارد مشرتكة أو إجراء مداوالت مع دولها األعضاء بشأن
قضايا معينة أو املساعدة يف الوفاء باالحتياجات املحلية من خالل توفري السلع والخدمات.
وميثل هدفها الرئييس بوصفها منظمة يف تحسني سبل عيشها وعيش أعضائها .وتعمل املنظامت
املعتمدة عىل األعضاء لتحقيق االكتفاء الذايت وتطلب من األعضاء املساهمة بطريقة أو بأخرى
من خالل سداد رسوم سنوية أو توفري خدمات.
املنظامت القامئة عىل األعضاء عبارة عن هيكل دميقراطي يخضع للقوانني واللوائح املحلية،
وتوفر املساءلة الداخلية أمام أعضائها وتعزز رشعية تلك املنظامت .وكثريا ً ما ينتمي قادة تلك
املنظامت ،إىل أشد املجتمعات املحلية ضعفاً ،ويجري انتخابهم دميقراطيا من جانب أعضائها.
وتهدف أنشطة هذه املنظامت إىل التأثري يف السياسات أو توفري منافع أو خدمات عامة (وليست
خاصة).حيث تظهر ثغرات يف الخدمات املقدمة من جانب الدولة أو القطاع الخاص .وميكن أن
يرتاوح ذلك بني تدريب أعضائها عىل الدعوة والتأثري.

املنظامت غري الحكومية
ت ُشكّل املنظامت غري الحكومية رسمياً وتس َّجل وفقاً للقانون وال تشوبها أي مصالح تجارية،
وهي منظامت ال تسعى إىل تحقيق الربح ،وتقدِّم خدمات ومعلومات وخربات تقنية ،وتعمل
عىل توعية الرأي العام ،وتجري أنشطة الدعوة.وتعمل املنظمة منذ سنوات مع املنظامت غري
الحكومية يف مناقشات السياسات والعمل املعياري واملبادرات امليدانية (مثل التعاون يف إجراء
التقييامت وتبادل الدعم التقني واملعرفة بشأن األمن الغذايئ والتغذية ،وما إىل ذلك) .ويف الوقت
ذاته وتبعاً لحجم املنظمة غري الحكومية ،تستفيد املنظمة أيضاً من قدرات تلك املنظامت عند
تنفيذ برنامجها امليداين .وميكن أيضاً للمنظامت غري الحكومية أداء دور حيوي يف تيسري التنفيذ
الرسيع لتدخالت االستجابة يف حاالت الطوارئ لصالح السكان املترضرين.

 10تختلف املنظامت القامئة عىل األعضاء عن الحركات االجتامعية من حيث أنها تستجيب بصورة مبارشة ألعضائها .وتنسق الحركات االجتامعية مختلف املنظامت التي قد تضم
منظامت املجتمع املحيل فضال عن املنظامت غري الحكومية.

18
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الحركات االجتامعية العاملة يف مجال األمن الغذايئ

10

تشمل هذه الفئة املنتديات واللجان واآلليات واالتحادات والشبكات املعتمدة عىل الدعوة
واملنظامت املوجهة صوب السياسات ذات الصلة باختصاصات املنظمة بشأن األمن الغذايئ
والتغذية والتي تروج ملطالبات أو حقوق العنارص املكونة النوعية (مثل املزارعني وماليك
األرايض والصيادين والعامل املعدمني ،وفقراء الحرض والشعوب األصلية).
وقد نشأت الحركات االجتامعية العاملة يف األمن الغذايئ من ظروف تاريخية .فهي تتقاسم
أهداف مامثلة وتستثري الوعي وتحاول التأثري يف صانعي السياسات يف قضايا التنمية والقضايا
11
االجتامعية و/أو السياسية والتي يتوافق بعضها مع والية املنظمة .ويف حني أن وضعها القانوين
وسامتها قد تتباين ،فإن صفاتها املشرتكة تتمثل يف العمل عىل تعزيز قدرات املنظامت التي
تخضع ملظلتها التشغيلية للدعوة للمصالح والشواغل ووجهات النظر واألهداف املشرتكة يف
دوائرها.12

19

الشعوب األصلية واألقليات العرقية األخرى
يعرتف باحتياجات الشعوب األصلية واألقليات العرقية األخرى يف سياسة املنظمة لعام 2010
بشأن الشعوب األصلية والقبلية . 31وتأخذ هذه السياسة يف االعتبار أن هذه الشعوب واألقليات
التي تقع بني أشد الفئات ضعفا تستحق اهتامما خاصا .وتشري التقديرات إىل أنه عىل الرغم من
أن الشعوب األصلية متثل  5يف املائة من سكان العامل ،فإنها تشكل نحو  15يف املائة من مجموع
الفقراء .وترى املنظمة أن الشعوب األصلية والقبلية تعترب ،بفضل ما متلكه من ثروة من معارف
القدماء ،رشيكا اسرتاتيجيا رئيسيا يف الكفاح ضد الجوع .ويعترب تزايد مشاركة الشعوب األصلية
واألقليات العرقية األخرى يف مداوالت ومنتديات السياسة العامة خطوة هامة صوب تعزيز
حقوقها وتحسني أوضاعها.

11تعمل املنظمة يف املسائل املتعلقة باألمن الغذايئ مع عدد من الحركات واملنتديات االجتامعية التي قد ال يكون لها صفة قانونية كحركة إالّ أن أعضاءها يشكلون العديد من
املنظامت املسجلة قانونا .ويف تلك الحاالت حيث يتعني إبرام اتفاق رسمي بني املنظمة والحركة ،ستفوض منظمة مسجلة قانونا من داخل الحركة باملسؤولية عن العمل الذي
يجري تنفيذه وتوقع عىل أي اتفاقات رسمية مع املنظمة نيابة عن الحركة االجتامعية بأرسها.
 12تقوم املنظمة بوضع مؤرشات لتتمكن من تحديد ورصد هياكل الحوكمة ومستويات املسؤولية ومتثيل الحركات االجتامعية لضامن أن تكون هذه الحركات تعمل حقيقة مع
الناس واملنظامت الذين تدعو متثيلهم..
http://www.fao.org/docrep/013/i1857e/i1857e00.htm 13

تعاون

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والمجتمع المدني
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المنافع المتبادلة ومجاالت

التعاون

املنافع املتبادلة
تهدف املنظمة من توسيع تعاونها مع منظامت املجتمع املدين االستفادة من قدرات ومعارف
ومهارات هذه املنظامت وتضمن املنظمة أن تنفذ أي مساعدات تقدمها للسكان املستضعفني
إمنا تتم بطريقة منسقة ومسؤولة .وتوفر هذه املنافع املتبادلة األساس الذي تعتمد عليه
املنظمة يف االنخراط يف رشاكة مع منظامت املجتمع املدين.14
وتعرتف املنظمة باملزايا النسبية التالية ملنظامت املجتمع املدين :قدراتها اإلرشادية للفقراء
واملستضعفني وقدراتها عىل التعبئة والدعوة ومتثيل شبكاتها العريضة ،ودورها الرئييس يف
اإلدارة املعتمدة عىل املجتمع املحيل للموارد الطبيعية ومعارفها يف السياقات املحلية.

املنافع للمنظمة
21

-

إدراج الفئات املعزولة واملستضعفة يف املناقشات
تحسني التمثيل يف املداوالت واملناقشات
زيادة قدرات الدعوة والتعبئة
اإلرشاد التكمييل وقدرات العمل يف األنشطة امليدانية مبا يف ذلك لتحسني االستجابة للطوارئ
تعزيز ملكية السياسات واالسرتاتيجيات املوافق عليها
الحصول عىل املوارد (البرشية واملادية واملعرفية)

املنافع ملنظامت املجتمع املدين

توفر املنظمة فرص الوصول إىل املنتديات املحايدة إلجراء املناقشات مع القطاع الخاص ،والدول األعضاءوأصحاب املصلحة اآلخرين
 الحصول عىل املعلومات وبناء القدرات واملعارف التقنية والخربات يف مجاالت األمن الغذايئ الرئيسية احتامل اقرتاح بنود للمناقشة يف جداول أعامل اجتامعات املنظمةميكن أن تيرس املنظمة املناقشات وتبادل وجهات النظر يف منظامت املجتمع املدين والدول األعضاء عىلكافة املستويات

 14لدى املشاركة مع منظامت املجتمع املدين ،ينبغي مراعاة عدد من االعتبارات (مثل عدم قدرة بعض منظامت املجتمع املدين عىل املشاركة بالكامل يف جميع مستويات حوار
السياسات واعتامد بعضها عىل التمويل الخارجي مام قد يؤثر يف وجهات نظرها ويثري قضايا االستدامة واحتامل إحداث انقسام بني الحكومات املحلية واملجتمع املدين املحيل).
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مجاالت التعاون
جرى تحديد ستة مجاالت للتعاون:15

الربنامج امليداين
لتعزيز القدرات املحلية والخدمات اإلرشادية للمرشوعات بطريقة تحقق قدرا أكرب من مردودية التكاليف.
وسوف تعزز املنظمة بالتنسيق مع الدول األعضاء الحوار والرشاكات عىل املستوى امليداين مع املجتمع املدين
لتصميم وتنفيذ املبادرات املحلية والربامج واملرشوعات واالستجابة للطوارئ ،ورصد جودتها واستدامتها .وتعرتف
املنظمة بأن سلسلة املسؤولية إزاء السكان املترضرين متتد من مصدر التمويل وحتى املستفيد النهايئ مام
يتطلب أن تناقش املنظمة والوكاالت وتتفاوض مع الرشكاء (مثل مجموعة األمن الغذايئ ورشكاء املساعدات
اإلنسانية ونظم مراقبة طرائق الغابات عىل املستوى الوطني مع منظامت املجتمع املدين املحلية ،وإكثار البذور
يف هايتي مع املنظامت غري الحكومية املحلية).

تقاسم املعارف وتنمية القدرات
متثل املنظمة مركزا فريدا يتيح لها ترويج وتيسري تدفق املعارف العاملية املتعلقة بقضايا
الزراعة والتغذية ،وتوفريها لجميع قطاعات املجتمع .غري أن املنظمة سوف تستفيد أيضاً
املفصلة املتوافرة لدى منظامت املجتمع املدين من مستوى القاعدة والسياقات
من املعارف َّ
اإلقليمية مام سيك ِّمل بدرجة كبرية من ثروات املعرفة والخربات التقنية التي تروج لها
املنظمة .وسوف يتيح هذا التبادل للمنظمة االستجابة بطريقة أفضل للسياقات واالحتياجات
املحلية (مثل أن إدارة الغابات يف غامبيا عملت مع املنظمة ومؤسسات املجتمع املدين
املحلية ،مثل اإلدارة االستشارية الوطنية للخدمات اإلرشادية الحرجية والتدريب إلضفاء
الطابع املؤسيس عىل أداة تنمية الخربات التشاركية التدريجية التي تدعم استدامة تحويل
املوارد الحرجية للمجتمعات املحلية).

الحوار من أجل السياسات
قد تنشئ املنظمة منتديات إلجراء الحوار من أجل السياسات حول القضايا ذات الصلة باألمن
الغذايئ والتغذية ،وقد تكون هذه املنتديات يف شكل مناقشات متعددة ألصحاب املصلحة
تضم منظامت املجتمع املدين يف حوار مع الدول األعضاء وصانعي السياسات مام يزيد من
ملكية ومسؤولية واستدامة اعتامد السياسات وتنفيذها (مثل توفري املدخالت ملؤمترات
املنظمة اإلقليمية ،16وما بعد مؤمتر ريو .)02+

15يقصد من مجموعة األدوات استكامل االسرتاتيجية وتحديد خطة للتنفيذ والتوجيه مبا يضمن التمثيل املتوازن ملشاركة منظامت املجتمع املدين.
 16عىل سبيل املثال أوضح “املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا لعام ،2012أهمية تنفيذ املنتديات الشاملة املتعددة أصحاب املصلحة يف التحفيز عىل اإلجراءات املنسقة الرامية إىل القضاء عىل
الجوع وانعدام األمن الغذايئ.
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االستخدام املشرتك للموارد يف حاالت الطوارئ
لدى املنظامت غري الحكومية الدولية والوطنية الكبرية ،واملؤسسات ،واملؤسسات األكادميية،
مخزونات كبرية من رؤوس األموال البرشية واملالية ،واإلمدادات ،واألصول ،وقدرات تنمية
القدرات .ويكلف بعض هذه الكيانات وميول بصورة محددة لتوفري الدعم لوكاالت األمم
املتحدة من خالل طائفة من الخدمات .وسيكون لدى منظامت املجتمع املدين عىل مستوى
القاعدة ،بدورها ،العديد من االتصاالت ال عىل مستوى القاعدة فحسب ،بل ومع الشبكات
االجتامعية واملنتديات الرسمية وغري الرسمية كذلك .وستزيد املنظمة من تعاونها مع
بعض املنظامت لالشرتاك معا يف تعبئة واستخدام املوارد البرشية واملادية واملالية الكبرية
املتاحة ،وزيادة حجم وتركيز الدعم التقني الذي تقدمه املنظمة ،وتحسني قدرات التنسيق
لدى جميع أصحاب املصلحة ،وضامن تحسني املساءلة أمام السكان املترضرين( 17مثل إن
املنظامت اإلنسانية لديها اتفاقات رشاكة احتياطية مع املنظمة ميكن من خاللها إتاحة
املوظفني واملعدات واإلمدادات لبعثات االنتشار الخاصة باملنظمة لدى استجابتها لألزمات).
وسوف تتعاون شعبة الطوارئ واإلحياء مع مكتب االتصاالت والرشاكة والدعوة يف هذه
التدخالت.

األنشطة املعيارية
23

تدعم املنظمة إرشاك منظامت املجتمع املدين جنبا إىل جنب مع الدول األعضاء ومؤسسات
البحوث وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني يف تنفيذ مدونات السلوك ،واالتفاقيات العاملية
واألُطر التنظيمية يف املجاالت املتصلة ذات الصلة باختصاصات املنظمة (مثل مدونة السلوك
بشأن الصيد الرشيد18؛ واملعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
والخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك
والغابات).19

الدعوة واالتصال
ستشرتك املنظمة والرشكاء من املجتمع املدين يف استثارة الوعي العام وبناء دعم قوي وإرادة
سياسية يف الكفاح ضد الفقر وانعدام األمن الغذايئ .وسوف تستفيد من خربات كل منها
الواسعة النطاق فضال عن الشبكات والخدمات اإلرشادية .وميكنها معا أن تصل املعنيني عىل
مستوى القاعدة ،وإثارة القضايا أمام صانعي القرارات وتحقيق االستثارة للرأي العام (سوف
تلتزم أي مبادرة للدعوة املشرتكة مببادئ األمم املتحدة).

17التزمت املنظمة يف عام  ،2011من خالل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ،بتعزيز املساءلة أمام السكان املترضرين مع رشكائها وإدراج هذه االلتزامات يف اتفاقات الرشاكة.
ويجري إعداد مذكرة توجيه بشأن املساءلة أمام السكان املترضرين.
 18ستكون مشاركة مختلف أصحاب املصلحة ،حسب مقتىض الحال ،يف اللجان التقنية عىل أساس قرارات يتخذها األعضاء.
 19نشأت هذه األُطر املعيارية والخطوط التوجيهية عن املفاوضات واملناقشات التي دارت يف اللجان التقنية للمنظمة ،مثل لجنة الغابات ،ولجنة مصايد األسامك ،ولجنة الزراعة.
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تنفيذ االستراتيجية
الرتتيبات املؤسسية
وفقا للتوجيه العام الصادر من املدير العام سيكون فرع الرشاكات والدعوة التابع ملكتب
االتصاالت والرشاكات والدعوة هو الوحدة الرئيسية املسؤولة عن تنفيذ هذه االسرتاتيجية.
سيكون فرع الرشاكات والدعوة مسؤوال عن ما ييل لدعم تنفيذ االسرتاتيجية:
(أ)مساعدة كل مكتب إقليمي من املكاتب اإلقليمية الخمسة للمنظمة يف تعيني جهات
االتصال بشأن الرشاكات .وسوف توفر جهات االتصال هذه التوجيه والدعم يف تنفيذ أطر
الربمجة القطرية يف تنفيذ الرشاكات مع منظامت املجتمع املدين عىل املستويات اإلقليمية
والوطنية ودون الوطنية؛
(ب)توفري الدعم والعمل يف تعاون وثيق مع موظفي املنظمة يف الوحدات التقنية واملكاتب
امليدانية؛
(ج)تقديم الدعم ملوظفي املنظمة عىل جميع املستويات يف إقامة حوار منتظم ومواصلته
مع منظامت املجتمع املدين لدعم العالقات املعتمدة عىل الثقة املتبادلة والتشجيع عىل
األنشطة املشرتكة والتعاون؛
(د)التعاون مع الوحدات الرئيسية يف املنظمة إلعداد مواد بناء القدرات ملوظفي املنظمة يف
املكاتب امليدانية واملقر الرئييس .وستوفر مواد تنمية القدرات التوجيه للموظفني عىل
جميع املستويات بشأن كيفية االتصال مع منظامت املجتمع املدين؛
(ﻫ)إجراء عمليات تقييم لتحديد جوانب التعاون القامئة مع منظامت املجتمع املدين يف
مختلف إدارات املنظمة؛
(و)وضع مجموعة من األدوات مبا يف ذلك الكتيبات املتضمنة قامئة من املعايري للرشكاء
املحتملني وخطط توجيهية عن ضامن التمثيل املتوازن ملنظامت املجتمع املدين استنادا
إىل العنارص الجغرافية والجنسانية والدوائر ونوع املنظمة.

24
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الالمركزية
سريكز تنفيذ االسرتاتيجية عىل املستوى امليداين .20وقد اكتسبت املنظمة ثالثة دروس هامة
من التعاون بني املنظمة و منظامت املجتمع املدين يف املايض عىل املستوى امليداين مام أتاح
االستنارة لهذه االسرتاتيجية:
أن املناقشات واالتفاقات بني الصناعة ومنظامت املزارعني رضورية لتحقيق
(أ)
كفاءة اإلدارة يف سلسلة األغذية؛
أن السياسات الريفية وخطط الحامية االجتامعية تكون أكرث كفاءة عندما تشارك
(ب)
فيها املنظامت املعتمدة عىل املجتمع املحيل ومنظامت املجتمع املدين؛

أن لدى منظامت املجتمع املدين قدرات إرشادية ميكن ملنظمة األغذية والزراعة أن
(ج)
هامة يف املناطق الريفية ،واملناطق املعزولة ،وبني السكان تؤدي دورا تحفيزيا يف تيسري ودعم
املستضعفني ومن ثم تطلع عىل املعلومات الهامة عن نظم زيادة الحوار مع منظامت املجتمع
األغذية املحلية التي تكمل خربات املنظمة التقنية.
املدين.
25

ستكون أطر الربمجة القطرية 21األداة الرئيسية لتنفيذ هذه
االسرتاتيجية ولالتصال مع ممثيل املنظمة القطريني ،ومكاتب املنظمة اإلقليمية وملساعدة
الدول األعضاء يف تحديد الرشكاء املحليني املحتملني من منظامت املجتمع املدين.
وتستطيع املنظمة ،إذا طلبت منها الدول األعضاء ذلك ،أن تساعد يف تحديد الرشكاء املحليني
املحتملني من منظامت املجتمع املدين .وعالوة عىل ذلك ،ميكن للمنظمة أن تضطلع بدور
تحفيزي يف تيسري ودعم الحوار املتزايد مع منظامت املجتمع املدين من خالل توفري مكان
محايد للحوار والخربات يف مجال املناقشات التقنية.

 20تحدد أطر الربمجة القطرية أولويات الدول األعضاء للحصول عىل دعم املنظمة.
21وضعت بعض الدول األعضاء اسرتاتيجية وطنية للرشاكات مع مختلف أصحاب املصلحة يف مجال األمن الغذايئ .وسوف توفر هذه االسرتاتيجية الوطنية االستنارة لعمليات أطر
الربمجة القطرية وميكن للمنظمة إذا طلبت الدولة العضو ذلك أن تسهم يف تنفيذها.
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اختيار الرشكاء من منظامت املجتمع املدين

سوف يتوقف اختيار الرشكاء من منظامت املجتمع املدين عىل ما إذا كان التعاون يتم عىل
املستوى العاملي مع املقر الرئييس أو عىل املستوى امليداين (أي اإلقليمي والوطني واملناطق
والبلدان واألحياء).
فمن املهم عىل املستوى العاملي إرشاك الشبكات واملنظامت بأوسع متثيل ممكن مقابل
دوائرها واإلقليم .وعالوة عىل ذلك ،تروج املنظمة لعرض وجهات نظر صغار املزارعني
وصيادي األسامك والنساء والشباب وغريهم يف املناقشات املتعلقة بالسياسات والنواحي
املعيارية والتقنية التي تجريها املنظمة ويف اللجان التقنية (أي لجنة مصايد األسامك ولجنة
الغابات ولجنة الزراعة) أو األجهزة الرئاسية للمنظمة عىل أن يخضع ذلك لقرار تصدره الدول
األعضاء .ويف هذه الحالة األخرية ،تدعو املنظمة ،بالتنسيق مع رؤساء اللجان واألمانات،
شبكات املجتمع املدين املعنية للحضور بصفة مراقب.
وعىل املستوى الوطني ،ستعمل املنظمة من خالل إطار
الربمجة القطرية الذي تحدده الدول األعضاء .وميكن للمنظمة
أن تساعد ،استنادا إىل خرباتها ،الحكومات يف تحديد منظامت
املجتمع املــدين املحلية الرئيسية التي ميكن أن تسهم يف
األولويات الواردة يف إطار الربمجة القطرية .وسوف تراعي
االعتبارات التالية لدى اختيار منظامت املجتمع املدين التي
تعمل معها :مستوى التعاون السابق مع املؤسسات والعنارص

مــن األهمية إرشاك
الشبكات واملنظامت
التي تتمتع بأكرب متثيل
ممكن.
26
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أدوات التعاون
الفاعلة األخرى يف البلدان؛ وخرباتها التقنية؛ وقدراتها اإلرشادية يف املناطق الريفية.
وضعت املنظمة عددا من األدوات واإلجراءات اإلدارية 22للتعاون مع منظامت املجتمع
املدين .وفيام ييل اإلدارات الرئيسية منها:

( )1مذكرات التفاهم
ميكن أن تضع املنظمة مذكرات تفاهم لوضع إطار للتعاون بالغ األهمية مع منظامت
املجتمع املدين.23

( )2تبادل الخطابات
يف حالة أن يقترص التعاون عىل فرتة زمنية محددة من الوقت أو إذا كان نطاق التعاون
محدودا ً وال ينطوي عىل أي التزامات مالية ،قد يكون تبادل الخطابات غري الرسمية أداة
مالمئة..وميكن استخدام الخطابات ،مثال ،إلجراء عملية تقييم مشرتكة أو لتنسيق إجراءات
خالل تنفيذ األنشطة امليدانية..وتتامثل عملية املوافقة مع تلك الخاصة مبذكرات التفاهم.

( )3خطابات االتفاق
قد متثل خطابات االتفاق أداة إدارية مفيدة للتعاقد عىل خدمات من منظامت املجتمع
املدين..ويقترص نطاق خطابات االتفاق عادة عىل التعاقد عىل خدمات من كيانات غري تجارية
(مثل تنظيم اجتامعات يف املكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية؛ أو الوطنية؛ وتنفيذ برنامج
ملراقبة األمراض الحيوانية العابرة للحدود مع منظامت غري حكومية محلية ،وغري ذلك).
وتنطوي عملية تبادل الخطابات عىل تحويل موارد من املنظمة إىل منظمة غري ساعية للربح

22طلبت منظامت املجتمع املدين وخاصة الحركات االجتامعية التي تفتقر إىل الوضع القانوين السليم من املنظمة أن تراجع وتحسن من بعض األدوات اإلدارية .وتقوم املنظمة
حاليا بتحليل هذه الطلبات داخليا.
 23تشري نرشة املدير العام رقم  9/99إىل مذكرات التفاهم وتبادل الخطابات.
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مسجلة مقابل خدمات محددة سابقة التحديد وينظمها القسم  507من مجموعة اإلجراءات
اإلدارية للمنظمة مبوجب املسؤولية الشاملة لدائرة املشرتيات والوحدات التقنية.

( )4العالقات الرسمية

لبعض منظامت املجتمع املدين التي تتمتع بوضع دويل وآليات حوكمة عالقات رسمية
مع املنظمة ،وميكن دعوتها إىل حضور اجتامعات املنظمة بصفة مراقب..وتحدد النصوص
األساسية للمنظمة النظام املعني حيث ترى أن العالقات الرسمية مع منظمة غري حكومية
دولية قد تتخذ شكال من ثالثة أشكال وفقا ألهمية مجال نشاطها بالنسبة ألنشطة املنظمة،
مهام تكن درجة التعاون املتوخاة يف مجال النشاط املشرتك..وهذه األشكال الثالثة هي
الوضع االستشاري ،والوضع االستشاري املتخصص ،أو حالة االتصال .واستنادا إىل النصوص
األساسية للمنظمة سيجري استعراض الوضع الرسمي الذي متنحه املنظمة ويحافظ عليه
حسب مقتىض الحال .وسيجري بانتظام تحديث قامئة املنظامت التي لديها وضع رسمي مع
املنظمة وإتاحتها عىل صفحة املنظمة الشبكية.

( )5لجنة الرشاكات الستعراض االتفاقات املالية وغريها من االتفاقات
29

أنشأ املدير العام يف سنة  0102لجنة الرشاكات 24الستعراض االتفاقات املالية وغريها من
االتفاقات التي تفحص الرشاكات مع املنظامت غري الحكومية واملنظامت الحكومية الدولية..
ويهدف االستعراض الذي تجريه اللجنة بالدرجة األوىل إىل ضامن االمتثال لعدد من املبادئ
والخطوط التوجيهية ،وتحديد التدابري والظروف ورشوط التعاقد حسب مقتىض الحال
املشكالت املحتملة ذات الصلة بتضارب املصالح ،والتصورات ،والحوكمة ،ومدونات السلوك.

( )6حسابات األمانة املتعددة املانحني لدعم مشاركة املجتمع املدين
ستضع املنظمة حسابات أمانة متعددة املانحني لدعم الرشاكة والتعاون بني املنظمة
ومنظامت املجتمع املدين .فعىل سبيل املثال ،أنشئ حساب أمانة متعدد املانحني يف عام
 2011لتخصيص املوارد ملشاركة املجتمع املدين يف لجنة األمن الغذايئ العاملي .وستنظر
املنظمة يف احتامل إنشاء حسابات أمانة متعددة املانحني للمجتمع املدين كأداة لبناء

 24يرأس لجنة الرشاكات املدير العام وتتألف من اإلدارة العليا (انظر نرشة املدير العام )22/0102
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تقييم املخاطر

القدرات والتوسع يف املشاركة يف مجاالت العمل العريضة للمنظمة.
بغية ضامن عدم إرضار الرشكات بحياد املنظمة وعدم انحيازها ،تتضمن االسرتاتيجية عملية
لتقييم املخاطر ونظاما للرصد والتقييم سوف تقيس األداء .واستنادا إىل نتائج الرصد ،قد ميكن
مواصلة تحسني عملية تقييم املخاطر مع اكتساب املزيد من الخربات يف هذا املجال .وسوف
تحدد هذه العنارص وتدير أي مخاطر محتملة قد تنشأ عن زيادة الرشاكات (مثل تضارب
املصالح ،والتأثري غري الرضوري عىل وضع املواصفات واملميزات غري العادلة لبعض املنظامت).
وسيكون أي تحديد لرشكاء محتملني عىل املستوى الوطني يف نطاق إطار الربمجة القطرية
ويتضمن موافقة الحكومة منذ املرحلة األوىل.
وخالل السنوات األخرية تزايد الطلب عىل الرشاكات مع منظامت املجتمع املدين سواء عىل
مستوى املقر الرئييس أو املكاتب امليدانية .وبغية التمكن من االستجابة لهذه الطلبات،
وضعت عملية دقيقة لتقييم املخاطر لتقييم الرشاكات املقرتحة مع منظامت املجتمع املدين.
وسيجري تحسني هذه العملية مع اكتساب املنظمة املزيد من الخربات يف هذا املجال.
وتتألف عملية تقييم املخاطر الحالية لدى املنظمة من ثالث خطوات مختلفة:

( )1الفحص األوىل – مكتب االتصاالت والرشاكات والدعوة
يقوم مكتب االتصاالت والرشاكات والدعوة بفحص الرشيك يف ضوء امليثاق العاملي لألمم
املتحدة (حقوق اإلنسان والعمل واملامرسات البيئية والحوكمة) وإجراء تقييم أويل للرشاكة يف
ضوء عوامل املخاطر لدى املنظمة (تضارب املصالح واألخطار التي تتعرض الحيادية واملصداقية
العلمية واملميزات غري العادلة واملخاطر املالية) .وتستخدم مدونة املبادئ لتوفري تحليل
فوري لنتائج فحص التقييم بحسب مستوى االمتثال للمبادئ واملعايري الدولية .25وتتضمن
املعلومات املجمعة أيضا( :أ) تحديد أنشطة الرشكاء املقرتضني وعملياتهم الجغرافية؛ (ب)

 25يستنري الفحص اإلداري باملبادئ والخطوط التوجيهية لتعاون املنظمة مع املجتمع املدين عىل النحو الوارد يف سياسات املنظمة واسرتاتيجيتها لعام .1999
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تكوين هيكلها التوجيهي والتنفيذي؛ (ج) صالت املنظمة باملنظامت أو املؤسسات األخرى.

()2االستعراض – اللجنة الفرعية الستعراض االتفاقات املالية وغريها
من االتفاقات
تستعرض اللجنة الفرعية الستعراض االتفاقات املالية وغريها من االتفاقات املشكلة من إدارة
املنظمة وكبار املسؤولني التقنيني (مبا يف ذلك ممثل عن كل من املكاتب اإلقليمية واملكتب
القانوين) وتفحص مقرتح الرشاكة الرسمية مع املنظمة يف سياقها التشغييل النوعي .وتوجز
اللجنة الفرعية استنتاجاتها بعد ذلك وتقدم توصيات للجنة الرشاكات )1( :بقبول املقرتح
الرسمي للتعاون؛ ( )2قبوله مع بعض التعديل؛ ( )3رفض املقرتح.

( )3القرار  -لجنة الرشاكات
لجنة الرشاكات التي تعقد عىل أعىل مستوى يف املنظمة ويرأسها املدير العام ،مسؤولة
عن القرار النهايئ بشأن مقرتحات هذه الرشاكات املقدمة من اللجنة الفرعية الستعراض
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رصد وتقييم الرشاكات

االتفاقات املالية وغريها من االتفاقات ،وتقرر ما إذا كانت توافق عىل املقرتح املقدم من
اللجنة الفرعية أو ترفضه.
سيواصل مكتب االتصاالت والرشاكات والدعوة مع وحدات املنظمة األخرى وضع وتعزيز
نظام الرصد والتقييم .وسوف يزود هذا النظام املنظمة مبجموعة من املؤرشات التي يجري
يف ضوئها قياس األداء الذي ميكن تقييمه واإلبالغ عن فعاليته مع توفري املعلومات عن التأثري
والنتائج .وسوف يساعد النظام املنظمة يف تحسني نوعية الرشاكات ويف إدخال التغيريات عىل
تنفيذ االسرتاتيجية استنادا إىل املعلومات املحدثة.
وستتمكن املنظمة ،من خالل نهج موجه نحو تحقيق النتائج من تحقيق الرصد الفعال
ثم التقييم بعد ذلك للرشاكات الجديدة .وسيجري ربط نظام الرصد بأدوات املعلومات
املؤسسية وإدارة املرشوعات يف املنظمة ،ولن ينطوي عىل عمليات إبالغ معقدة ومخصصة
من الوحدات التقنية واملكاتب امليدانية .وسوف يستند تقييم تأثري الرشاكات بني املنظمة
ومنظامت املجتمع املدين إىل البيانات التي يقدمها نظام الرصد .واستنادا إىل املعلومات من
نظام الرصد والتقييم ،يوفر مكتب االتصاالت والرشاكات والدعوة االستنارة لعمليات املراجعة
املستقبلية لالسرتاتيجية إذا نشأت حاجة إىل ذلك.
وسيصدر مكتب االتصاالت والرشاكات والدعوة تقريرا دوريا يتضمن تفاصيل عمليات
التعاون الرئيسية بني املنظمة ومنظامت املجتمع املدين عىل املستوى العاملي .وسيوفر التقرير
معلومات مفصلة عن التمويل وأنواع املنظامت واإلنجازات الرئيسية.

وسيوفر املوقع الشبيك ملكتب االتصاالت الرشاكات والدعوة املعايري املختارة املستخدمة
يف التعاون مع منظامت املجتمع املدين وقامئة مستكملة بالرشاكات املوافق عليها ضامنا
للشفافية.
وعالوة عىل ذلك ،سوف يبلغ املكتب األجهزة الرئاسية املالمئة عىل أساس منتظم بالتقدم
املحرز يف تنفيذ هذه االسرتاتيجية والدروس املستفادة.
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