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 علومات أساسيةم
 
يووة والزراعووة تتوووىل بووعبة الشووراكات والتعوواون ب مووا بووب بلوودان اتنووو  )الشووعبة( تنفيووذ اسوو اتيجي  منظمووة األغذ -1

)املنظمة( اخلاصة بالشراكات مع القطاع اخلاص ومع منظموات اتتموع املودا )االسو اتيجيتان( اللتوب وايوق عليسموا  لو  
2013املنظمة ب دورته السادسة واألربعب بعد املائة ب عام 

1. 
 
ى غوورار منظمووات اتتمووع املوودا وتشووجع االسوو اتيجيتان التعوواون الفعووا  والكفووت مووع اويئووات غوو  ا كوميووة، علوو -2

والقطاع اخلاص والتعاونيات ومنظمات املنتجب واملتسسات األكادميية ومتسسات البحوث، وسواها من املتسسات ذات 
الصولة مثوول النملانووات. وتق حووان لليوات العموول مووع املنظمووة نيقاموة ةالفووات بووب املنظمووة واتسوات الفاعلووة غوو  ا كوميووة. 

اتيجيتان  موعوة مون األدوات الو  ترموي إىل إربواد موونفي املنظموة ب  وا  إقاموة الشوراكات الفعالوة املوتا رة وتقّدم االسو  
 لألهداف االس اتيجية للمنظمة. 

 
ويتنوواو  هووذا التقريوور اتوانووة املتسسووية املشوو كة املتعلقووة بتنفيووذ االسوو اتيجيتب، وينظوور ب النووواحي ذات الصوولة  -3

 . 2019-2018ورة ب برنامج العمل وامليزانية للمنظمة للف ة واألولوية املذك
 
2017-2016ويبووّب تقريوور تنفيووذ الوونامج للفوو ة  -4

، تعزيووز  ووج عموول املنظمووة مووع اتسووات موون غوو  الوودو . وقوود 2
غذيوة والزراعوة ساهم العديد من الشركاء بصورة نشطة ب مبادرات املنظمة املتصولة بأهوداف التنميوة املسوتدامة واسوتدامة األ

 على املستويات العاملية وانيقليمية والوطنية. 
 
، قامووا املنظمووة، بفضوول ةالفوات اسوو اتيجية مووع اتسووات 2019-2018وخوال  السوونة األوىل موون يوو ة السونتب  -5

كنولوجيووات موون غوو  الوودو ، قشوود القوودرات علووى أريووع املسووتويات موون حيوول البيانووات واألدوات الفنيووة واملوووارد املاليووة والت
وقووودرات الووودعوة الووو  توووتثر ب أهوووداف التنميوووة املسوووتدامة، وذلووو  مووون خوووال  مسوووا تسا املبابووورة ب الووونامج االسووو اتيجية 

 واملبادرات امليدانية. 
 
املبوووادرات الوو  تنفوووذها الووودو  األعضووواء موون أجووول ةقيوووق أهوووداف التنميووة املسوووتدامة، عووون إقاموووة املنظموووة  دعموتوو -6

مبوا ب ذلو  تعاونيوات ، هم ب خلق الظروف املناسبة لكي يوتمكن الشوركاء ب القطواع اخلواص واتتموع املوداةالفات تسا
 إضاية إىل األوساط األكادميية، من توي  الدعم لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.  ،ومنظمات املنتجب

                                                      
 CL 146/REP الوثيقة  1
 C 2019/8الوثيقة   2
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 التقدم واإلنجازات على صعيد تنفيذ االستراتيجيتين -أوالا 
 
"تيسووو  إقاموووة الشوووراكات، ب اخلطوووة املتوسوووطة األجووول علوووى أّن الونوووائم األساسوووية للمنظموووة تتمثووول ب  تووون  -7

"  واالت األمون الاووذائي والتاذيوة والزراعوة والتنميووة الريفيوة، بوب ا كومووات وبوركاء التنميوة واتتمووع املودا والقطواع اخلوواص
و  املشواكل الرئيسوية ب  وا  التنميوة الو  ينباوي التصودي ووا مون منظوار مع انيقرار بوالية املنظمة الواسعة النطاق ال  تتنوا

 .3واسع ومتكامل
 
وبانيمجووا ، ىظووى تنفيووذ االسوو اتيجيتب مبزيوود موون الوودعم موون خووال   ووج عموول املنظمووة علووى املسووتويب املركووزي  -8

( وتشوووجيع ا ووووار حوووو  السياسوووات العاموووة 2؛ )( تعزيوووز القووودرات الفنيوووة وبلور وووا1وامليوووداا، ويسوووتند إىل الركوووائز التاليوووة: )
( وتعبئووة املوووارد )الشووراكات املاليووة وغوو  املاليووة(. ويقضووي عموول الشووعبة ب عطوواء 3)اآلليووات املتعووددة أصووحا  املصوولحة(؛ )

 توجيسات متسسية وإجراء عمليات ةليل اس اتيجي، والربط بب الشركاء واملنظمة. 
 
2019-2018برنوامج العمول وامليزانيوة للفو ة مسوودة  تالقدرات وتنميتسوا، أبوار  وب  االت الشراكات وتعزيز -9

4 
 للشراكات: إىل  االت األولوية التالية

 
موون أهووداف التنميووة املسووتدامة،  17تعزيووز تطبيووق االسوو اتيجيات اخلاصووة بالشووراكات، اابووي ا مووع اووودف  (أ)

تدامة مووون قبووول موووونفي املنظموووة علوووى املسوووتويب وإعوووادة تنشووويط التحوووالم العووواملي مووون أجووول التنميوووة املسووو
 انيقليمي والوطين؛ 

 وتطبيق  ج تنمية القدرات ب النامج االس اتيجية بصورة أكن. ( )

 
، جوورى تكثيووم اتسووود موون أجوول توطيوود عالقووات التعوواون القائمووة وتوسوويع نطاقسووا، موون خووال  2018وب عووام  -10

 . 2030تنفيذ خطة عام ل ضمن النامج االس اتيجية ب املقر الرئيسي  يادة املسا ات املتوقعة من الشراكات
 

، تقوووم االسوو اتيجيتان بتعزيووز إطووار النتووائج ب املنظمووة الووذي يوودعم الوودو  2019-2018وخووال  يوو ة السوونتب  -11
 نشطة التالية: ، وذل  من خال  األإعطاء التوجيسات املسا ة ب ةقيق أهداف التنمية املستدامةاألعضاء من حيل 

 
مبووا ب تشووجيع اعتموواد معوواي  موون قبوول القطوواع اخلوواص ب  ووا  تربوويد االسووتثمارات ب القطوواع الزراعووي،  (أ)

وتشوجيع نقول القودرات الفنيوة لودى القطواع اخلواص مون أجول ذل  املتسسات الصا ة واملتوسطة ا جم، 
د وا وا ود مون الفاقود واملسودر مون األغذيوة، تعزيز قدرات البلدان واملنظمات ب  ا  سوالمة األغذيوة وجو 

 ومن أجل توي  خدمات مالية للمزارعب.

                                                      
 C 2017/30الوثيقة  من( و)11الفقرة   3
 .من النسخة انينكليزية 730الصفحة ، C 2017/3الوثيقة   4



4 JM 2018.2/4 

 

واسووتخدامسا  5تعزيووز قوودرات منظمووات اتتمووع املوودا موون أجوول يسووم اخلطوووط التوجيسيووة الطوعيووة للمنظمووة ) (
األراضووي ب  وتنفيووذها، فوودف اكينسووا موون املشوواركة بصووورة يعالووة ب العمليووات السياسوواتية املتصوولة قيووا ة

 السياقات احمللية. 
تشووجيع أيضوول لوودورها ب دعووم منظمووة األغذيووة والزراعووة ومنظمووات املسووتسلكب موون أجوول اكتسووا  يسووم  )ج(

 .التاي  ب سبيل ةقيق استدامة النظم الزراعية
قضاء التام علوى تعزيز قدرات النملانات نيجراء تاي ات ب األطر التشريعية والسياسات العامة سعيا  إىل ال )د(

 من أهداف التنمية املستدامة(. 2اتوع )اودف 
ذات الصلة ملساعدة منظموات املنتجوب والوكواالت ا كوميوة علوى تشوجيع إبورا   سجالن  و تطوير األدوات  )هو(

 تل  املنظمات. 
 . ضمن الشبكات اتامعية املعرية بشأن التاذية واألمن الاذائي تباد تيس   )و(

 
وقوود واصوولا املنظمووة تعزيووز القوودرات الفنيووة ملكاتبسووا امليدانيووة موون خووال  ةديوود بووراكات علووى املسووتوى القطووري  -12

دعم ا للمبادرات انيقليمية. ولكل من تل  املكاتة وحدة معنية بالشراكات تتووىل وضوع خطوة عمول لفو ة السونتب. ومنوذ 
مسووبق لعمليووة ي ا أو أكثوور موون أهووداف التنميووة املسووتدامة. وكشوورط هوود 6إقوورار أهووداف التنميووة املسووتدامة، تسوواند االتفاقووات

وت سوتث  . ةديود أهوداف التنميوة املسوتدامة املرجعيوة الو  تسواهم ييسوا الشوراكة املعنيوة وبوركائسايتعّب على املنظموة التوقيع، 
تشوسد مشواكل علوى صوعيد  من عملية التجديد االتفاقات املنمة من دون ةديد  االت عمل جديدة، وكذل  تلو  الو 

ب عووام  ويشوو  رصوود الشووراكات الووذي أجووريدون التوقعووات. بالتووا  الشووريكة والوو  يكووون أدا هووا  اتالتنسوويق مووع املتسسوو
 ب املائة من االتفاقات كان على قدر التوقعات ويوصى بتجديدها وتوسيع نطاقسا.  98إىل أّن  2018
 

ثيوم تودرية موونفي املنظموة ب  وا  الشوراكات حيول أّن الودورات وخال  السنوات اخلم  األخ ة، جرى تك -13
مونووم ب املقوور الرئيسووي واملكاتووة امليدانيووة. ومووع ذلوو ،  1500التدريبيووة لبنوواء القوودرات قوود سووّجلا انتسووا  أكثوور موون 

  تزا  أنشطة التدرية من اتاالت ذات األولوية نظرا  إىل تنّقل املونفب. ال
 

  مع جسات ياعلة من غ  الدو .اتفاق ا  14اتفاق ا جديد ا ومت جتديد  30إبرام  2018وجرى ب عام  -14
 

ب املائوووة موووع  27ب املائوووة منسوووا موووع هيئوووات مووون القطووواع اخلووواص و 29ةالفوووا  نشوووطا  كوووان  139املنظموووة  لووودىو  -15
دمييووة وقثيووة. وب السوونوات ب املائووة هووي كنايووة عوون اتفاقووات مووع متسسووات أكا 44منظمووات اتتمووع املوودا والتعاونيووات و

بلود ا ب تتلوم األقواليم موع  135اخلم  األخ ة، ومن خوال  اتفاقوات الشوراكة، جورى تنفيوذ أنشوطة  وددة ب أكثور مون 
 تركيز بنوع خاص على البلدان النامية. 

 

                                                      
واخلطوط التوجيسية الطوعية لدعم انيعما  املطرد  الوطينب سياق األمن الاذائي والاابات ومصايد األمسا   اخلطوط التوجيسية الطوعية بشأن ا وكمة املستولة  يا ة األراضي  5

 .والقضاء على الفقر واخلطوط التوجيسية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمسا  صا ة النطاق ب سياق األمن الاذائي الوطينب سياق األمن الاذائي  غذاٍء كافٍ للحق ب 
 احملددة األنشطة وةتوي سنوات، 3 عامة مد ا تبلغ عمل، خطة على االتفاق من وبركائسا املنظمة اّكن يا ،أبكاوا صكوكا  ملزمة قانونتشكل اتفاقات الشراكة على اختالف   6

 .املستدامة التنمية وأهداف القطرية الن ة ألطر الداعمة
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 كووووومي الوووودو  الوووو  قوووود تقووووّو  طابعسووووا ا 7اآلليووووات املناسووووبة لتحديوووود وإدارة املخوووواطرقامووووا املنظمووووة بتعزيووووز و  -61
 جزئيةواستقالليتسا وحيادها، على غرار: التضار  ب املصاحل؛ والتأث  غ  املشروع ب وضع القواعد؛ وا صو  على مزايا 

الوو  اوا املوايقووة عليسووا هوي تلوو  املنموة مووع الشووركاء اق احووات الشوراكة  نظموات القطوواع اخلواص. وفووذا الصودد، وحوودهامل
والووو  ال تشوووكل بالتووا  خطووور ا علوووى  8الصوووكو  الدوليوووة ذات الصوولة ييسووااألطوووراف الفاعلوووة   ةوو ماحملتملووب للمنظموووة الووو 

 املنظمة.
 

طلبوا رمسيووا نيجوراء عمليووات  350وتتلقوى الشوعبة سوونوي ا ب املتوسوط، مون املقوور الرئيسوي واملكاتوة امليدانيووة، قرابوة  -17
ب املائوة منسوا  70تلم أبكا  العمل املش  ، توايق الشعبة على ةليل للمخاطر. ومن بب مجيع الطلبات ال  تردها مبخ

 تقريب ا مع إعطاء توجيسات  ددة ب كل حالة. 
 

وب سووياق أهووداف التنميووة املسووتدامة، ةولووا العمليووات املتعووددة أصووحا  املصوولحة إىل لليووة ذات أ يووة متناميووة  -18
 كة واألنشووووطة املنسووووقة، خاصووووة ب مووووا يتعلووووق بالقضووووايا املنسجيووووة نظوووور ا إىل قيمتسووووا املضوووواية ب مواجسووووة التحووووديات املشوووو

مون أهوداف التنميوة املسوتدامة. ويسوتعر   17)كالتجارة والتمويول ونظوم صوناعة األغذيوة ب مجلوة أموور( املتصولة باوودف 
 التقرير بالتفصيل ب ما يلي انيجراءات احملددة املتخذة ب كل قطاع. 

 
ع  جبملة واسعة من املواضيع مثل ال بة واتبا  تقريب ا مبشاركة البلدان األعضاء وت  نا  ا بر  25 املنظمة وتستضيم -19

 والزراعة الذكية مناخي ا وال بية املستدامة للمابية وغ ها من  االت. 
 

ر ، ي قوو إ إجووراء عوودد موون التعووديالت ب هيكوول ونيفووة نائووة املووديCL 160/16وعلووى  ووو مووا جوواء ب الوثيقووة  -20
العام. وهي تشمل إنشاء مكتة قوائم قود ذاتوه للتعواون بوب بلودان اتنوو  والتعواون الثالثوي والوذي مون املقو إ أن يكوون 
مستوال  مبابرة أمام املدير العام املساعد نيدارة التعاون التقين )والذي من املق إ أيض ا تاي  اسم هذه انيدارة ليصبح إدارة 

ل تية مناسب ا ب ضوء هذه التاي ات وترجيح ملء الونيفة الشواغرة حالي وا ملنصوة املودير العوام دعم النامج(. ويبدو هذا ا
 املساعد نيدارة التعاون التقين والنمو املرتقة ب التعاون بب بلدان اتنو  والتعاون الثالثي، على  و ما هو مبّب أعاله.

                                                      
  i3444a.pdf-http://www.fao.org/3/aانظر القسم سادس ا "إدارة املخاطر ب الفاو" من االس اتيجية   7
قيات  ددة:  يأخذ التقييم ب االعتبار املبادئ التوجيسية لألمم املتحدة بشأن األعما  التجارية، وينظر ب املسائل املتصلة ققوق وإعالنات واتفا  8

؛ وإعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ وا قوق األساسية ب العمل؛ وإعالن ريو بشأن البيئة كحقوق انينسان؛ وحقوق العما ؛ وا قوق البيئية
ملبادئ ال  تشكل والتنمية واتفاقية األمم املتحدة ملكايحة الفساد. ويتضمن هذا االستعرا  أيضا  تدقيقا  ب اع اف اتسات من غ  الدو  باملعاي  وا

مثل اخلطوط التوجيسية الطوعية بشأن ا وكمة املستولة  يا ة األراضي ومصايد األمسا  والاابات، ومبادئ تنة األمن  جزءا  من صكو  املنظمة،
 الاذائي العاملي اخلاصة باالستثمارات املستولة ب الزراعة ونظم األغذية.

http://www.fao.org/3/a-i3444a.pdf
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  2018ةالفات املنظمة مع القطاع اخلاص ب عام 
 

 ب السنة األخ ة احور تنفيذ االس اتيجية مع القطاع اخلاص، على:  -21
 

إقامة ةالفات مع بركات خاصة على املستوى العواملي وانيقليموي واحمللوي لودعم املشواريع واملبوادرات علوى  (أ)
 .2030خطة عام املستوى القطري املشار إليسا ب 

علووى املسووتوى القطووري مووع إيووالء عنايووة خاصووة لتشووجيع قيووام  وتعزيووز الشووركات الصووا ة واملتوسووطة ا جووم ) (
 نظم لصناعة األغذية تتسم بقدر أكن من الشمولية، والنفاذ إىل األسواق والصكو  الدولية. 

وتطبيقسووا علووى  ملبووادئ االسووتثمارات املسووتولة الصووادرة عوون تنووة األموون الاووذائي العووامليوتشووجيع االمتثووا   )ج(
 سالسل القيمة. 

شواركة ب ا ووارات بشوأن القطواع اخلواص علوى امل تشوجيع علوى ،وانيقليموي العواملي يباملسوتو العمل على و  )د(
 السياسات، ال سيما ب  ا  التاذية والنظم الاذائية ووضع املعاي  الدولية. 

 
ث ، اتفاقووووات جديوووودة مووووع عوووودد موووون الشووووركات مثوووول مركووووز السووووليطب لألقووووا2018وأبرمووووا املنظمووووة، ب عووووام  -22

 NIBULON و TE-FOODو Pasona Groupو Telefónicaو ENIو (SARSTC) والدراسووووات والتوووودرية الزراعووووي
وسووواها.  Latin American Federation of Supply Markets (FLAMA)و لوو  أمنوواء جووائزة خليفووة الدوليووة و

 Rabobank و Mars ى غوووووراركوووووذل  جتديووووود االتفاقوووووات املوجوووووودة الووووو  أثبتوووووا مسوووووا تسا الفعليوووووة ب املنظموووووة، علووووو ومت
 the European Committee of Associations of Manufacturers of Agricultural Machinery (CEMA) و

 DANONEوسوووواها. وبووودأت املنظموووة تستكشوووم أيض وووا  ووواالت تكنوووة للتعووواون االسووو اتيجي موووع بعووو  الشوووركات مثووول 
 وسواها.  Orangeو Livelihood Fundو Third Way of Africaو Ikea Foundationو GAINو ENELو
 

وب ما يتعلق بتبواد  املعوارف الفنيوة وبنواء القودرات، بوسدت السونة ا اليوة مسوا ات ملحونوة مون الشوركاء مثول  -23
متسسوة روكفيلوور وميسووي دوسوولدورف، للنسووو  بالقوودرات وتشوواطر املمارسوات اتيوودة ب  ووا  ا وود موون اخلسووائر مووا بعوود 

 ن األغذية ب كينيا واوند و مبابوي و امبيا وتنزانيا. ا صاد واملسدر م
 

وأعوووّدت املنظموووة باالبووو ا  موووع منظموووة التعووواون والتنميوووة ب امليووودان االقتصوووادي مبوووادرة  لتطبيوووق الووودليل املشووو    -24
الاوور  موون  مبشوواركة ثالثووب موون أهووم بووركات االسووتثمار الزراعووي. وكووان 9بينسمووا بشووأن سالسوول انيمووداد الزراعووي املسووتولة

لتشووجيع االسووتثمارات املسووتولة اابووي ا مووع اخلطوووط التوجيسيووة الطوعيووة الوو  وايقووا عليسووا تنووة  الشووركاتاملشووروع اكووب 

                                                      
ادي بشأن املتسسات املتعددة اتنسيات وال  اعت مدت للمرة األوىل ب تعّد اخلطوط التوجيسية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية ب امليدان االقتص  9

لقطاع ومبادئ االستثمارات املستولة ب نظم الزراعة واألغذية الصادرة عن تنة األمن الاذائي العاملي وال  وايقا عليسا ا كومات وتثلو ا 1976عام 
وقد أعّدت استنادا إىل هذه الصكو  إربادات منظمة التعاون  ة ل بيد األعما  التجارية. صكوك ا دولية بار  2014اخلاص واتتمع املدا ب عام 

عددين من والتنمية ب امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل القيمة الزراعية الربيدة بدعم من  موعة من أصحا  املصلحة املت
ع املدا. وهي تشكل أداة عملية ملساعدة الشركات على استيفاء هذه املعاي  وغ ها من املعاي  اخلاصة بينسم ا كومات والشركات والعما  واتتم

 ب بيد األعما  التجارية. 
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األموون الاووذائي العوواملي، مثوول اخلطوووط التوجيسيووة الطوعيووة بشووأن ا وكمووة املسووتولة  يووا ة األراضووي، ومبووادئ االسووتثمارات 
 Marsو والونظم الاذائيوة. وقود بابورت بعو  املتسسوات علوى غورار جتّموع املصودرين ب إسوبانياالزراعية املستولة ب الزراعوة 
، عمليوة  وودف إىل ةفيووز الشووركات اتلوو  العوواملي لألعموا  التجاريووة موون أجول التنميووة املسووتدامةوغ  وا موون اويئووات مثول 

 لكي تعتمد ب مناذج أعماوا مبادئ االستثمارات املستولة. 
 

إىل  Grow Asiaبوب منظموة األغذيوة والزراعوة ومتسسوة  الشوراكة ا، أيض2018وب بسر أكتوبر/تشرين األو   -25
إقوورار  لووو  و راء الزراعوووة واملووووارد ا رجيووة ب رابطوووة أموووم جنوووو  بووورق لسوويا، اخلطووووط التوجيسيوووة انيقليميوووة لالسوووتثمارات 

 الزراعية املستولة. 
 

ملنظمة بالتعاون مع معسد سام مويو للدراسات الزراعية ب أيريقيا اجتماع عمل حو  ومن هذا املنطلق، عقدت ا -26
الزراعة التعاقدية وغ ها من مناذج األعما  الشاملة ب  مبابوي. وقد بار  ب هذا ا دث تثلون عن األوساط األكادميية 

ى املسووتوى الوووطين واملتعوودد اتنسوويات موون ومنظمووات املووزارعب ومنظمووات اتتمووع املوودا وبووركات موون القطوواع اخلوواص علوو
تتلم بلدان أيريقيا وأوروبا وأمريكا الالتينية، ملناقشة نظم الزراعة التعاقدية وغ ها من مناذج األعما  الشواملة موع التطورق 

 ىل األمن الاذائي. إىل املشاكل القائمة ب العالقة بب املتسسات واملزارعب وتداعيات ذل  على الزراعة التعاقدية بالنسبة إ
 

تطبيووق مبووادرة تدريبيووة رائوودة ب األرجنتووب  Unileverوبالنسووبة إىل ا وود موون الفاقوود موون األغذيووة، واصوولا بووركة  -27
للوووو ويج للممارسووووات اتيوووودة. وسوووووعي ا إىل تشووووجيع النفوووواذ إىل أنوووووواع جديوووودة موووون التكنولوجيوووووا الرقميووووة، تعموووول متسسوووووة 

Telefónica ن ب أمريكوووا الالتينيوووة علوووى تطووووير أدوات لتحليووول البيانوووات ب القطووواع الزراعوووي. وتقووووم حالي وووا ب أربعوووة بلووودا
. وسو د خبلق أوجه تآ ر لتيس  نفاذ منتجات الزراعوة األسورية إىل األسوواق Fertitecnca Colfioritoاملنظمة بالتعاون مع 

 وصم مفصل لنتائج الشراكة ب القسم املعين بدراسات ا االت. 
 

ا ا املنظموووة موووتخر ا ب إطوووالق حووووار ب أرمينيوووا وجورجيوووا بوووب القطووواعب العوووام واخلووواص احملليوووب، مبشووواركة وسووو -28
املنتجووب علوووى النطووواقب الصوووا  واملتوسوووط، وأصوووحا  ا يوووا ات وغوو هم مووون اتسوووات الفاعلوووة الرئيسوووية، ملعاتوووة املشووواكل 

ع األلبووان، وذلوو  فوودف املسووا ة ب التوصوول إىل حلووو  علووى والتحووديات احملووددة الوو  تعوواا منسووا سلسوولة القيمووة ب قطووا 
 مستوى السياسات العامة ورعاية مناخ مشّجع لالستثمارات. 

 
والعمل جاٍر ب أيريقيا أيض ا ضمن ةوالم موع مفوضوية االةواد األيريقوي، والشوراكة اتديودة مون أجول التنميوة ب  -29

الزراعيوة ب أيريقيوا، والتحوالم مون أجول ثوورة خضوراء ب أيريقيوا، مون أجول تنفيوذ أيريقيا )نيباد(، والننوامج الشوامل للتنميوة 
إجووراءات تشووّجع االسووتثمارات املسووتولة موون جانووة القطوواع اخلوواص للنسووو  بووالنظم الاذائيووة، وتعزيووز املسووا ة ب ةقيووق 

ن غانووا وكينيووا. وقوود أطلقووا املنظمووة أهووداف التنميووة املسووتدامة. والعموول جوواٍر حالي ووا علووى تنفيووذ مبووادرات جتريبيووة ب كووّل موو
 مبادرة مشافة ب أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب قضا ب قامة حوارات ب تسعة بلدان.
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 2018براكات املنظمة مع اتتمع املدا والتعاونيات ومنظمات املنتجب ب عام 
 

بنوواء علووى  ووج ذي بووقب تقوووم منظمووات اتتمووع جيووري العموول مووع منظمووات اتتمووع املوودا ومنظمووات املنتجووب  -30
( تيسوو  نشوور الرسووائل الرئيسووية 1املوودا/منظمات املنتجووب وبووبكا ا العريضووة مبوجبووه مبووا يلووي موون أمووور، بصووورة متزامنووة: )

ة ب ( وتعزيوز املعوارف الفنيوة للمنظموة واملسوا 2للمنظمة وإبالغسا، ما يسواعد علوى  يوادة الووعي بأ يوة مكايحوة اتووع؛ )
نشوورها بفضوول قوور  تلوو  املنظمووات موون السووكان الفقووراء وتزايوود وجودهووا ب امليوودان، وهووي ب نفوو  الوقووا تووزود املنظمووة 

 باملعارف واملسارات التقليدية ب تتلم اتاالت. 
 

لتنظيميووة ( دعووم تنفيووذ األطوور ا1) وقوود مّت ةديوود  وواالت االهتمووام التاليووة ب العموول مووع منظمووات اتتمووع املوودا: -31
ألراضوي، واخلطووط التوجيسيوة الطوعيوة ااملسوتولة  يوا ة  ا وكموةالطوعيوة للمنظموة، مثول اخلطووط التوجيسيوة الطوعيوة بشوأن 

 ضومان اسوتدامةلالتوجيسيوة الطوعيوة  واخلطوط، الوطينب سياق األمن الاذائي  غذاٍء كافٍ لدعم انيعما  املطرد للحق ب 
( وتبووواد  املعوووارف ب  وووا  الزراعوووة 2ق ب سوووياق األمووون الاوووذائي والقضووواء علوووى الفقووور؛ )صوووا ة النطوووامصوووايد األمسوووا  

 ( واالستخدام املش   للمدخالت ب حاالت الطوارئ.3انييكولوجية والزراعة األسرية، )
 

 ، مت إبوووووووورام اتفاقووووووووات مووووووووع بعوووووووو  منظمووووووووات اتتمووووووووع املوووووووودا الرئيسووووووووية، علووووووووى سووووووووبيل املثووووووووا :2018وب عووووووووام  -32

World Global Forum  ومنظمة اخلطة الدوليوة. وهوي تسوتند كوذل  علوى املزايوا املتبادلوة، وإمكانيوة توسويع نطواق الشوراكات
بوبكة منظموات املوزارعب الوريفيب  القائمة. كما بدأت املنظمة ب استكشاف براكات اس اتيجية  تملة موع منظموات مثول:

 زارعب األيارقة واملنظمة العاملية للمزارعب، بب منظمات أخرى.واملنتجب الزراعيب ب غر  أيريقيا، ومنظمة امل
 

عقدد اممدا المتحددة وقد بدأت املنظمة باالب ا  مع الصندوق الدو  للتنمية الزراعية والبلدان الراعيوة نيعوالن  -33
ا ويرنسوووا وإندونيسووويا )أي كوسوووتاريكا وأناووووال واتمسوريوووة الدومينيكيوووة ومصووور وإثيوبيووو (2028-2019) للزراعدددة امسدددرية

وإيطاليا واملكسي  والفلبوب وإسوبانيا وتايلنود وأوروغوواي(، بعمليوة إعوداد العقود، مون خوال  تنفيوذ عمليوة بواملة ومتواصولة 
وتعاونيووة مووع منظمووات اتتمووع املوودا موون أجوول وضووع خطووة عموول. وخووال  الوودورة الثالثووة والسووبعب للجمعيووة العامووة لألمووم 

ة موووووع كوسوووووتاريكا والصوووووندوق الووووودو  للتنميوووووة الزراعيوووووة، بتنظووووويم اجتمووووواع و اري رييوووووع املسوووووتوى املتحووووودة، قاموووووا املنظمووووو
(. يأكوود ذلوو  علووى أن العقوود سيسوواعد ب تركيووز اتسووود العامليووة موون أجوول استئصووا  اتوووع 2018سووبتمن/أيلو   27 )ب

 وسوء التاذية. 
 

املستسلكب ومسا تسا ب تعزيز إنتاج الاوذاء الصوحي،  وقد رّكز تنفيذ االس اتيجية هذا العام على دور منظمات -34
وبالتووووا  إرسوووواء أبووووكا  أكثوووور تكووووامال  لسلسوووولة األغذيووووة الزراعيووووة. وقوووود اكتسووووى تنفيووووذ االتفاقووووات مووووع املنظمووووة الدوليووووة 

نوووامج ، اللتوووب تووودعمان أنشوووطة  وووددة ب الووونامج االسووو اتيجية، وخباصوووة الن Urgenciللمسوووتسلكب وموووع الشوووبكة الدوليوووة 
 ، أ ية حيوية ب هذا السياق.3والننامج االس اتيجي  1االس اتيجي 
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وب مووا يتعلووق بتبوواد  الدرايووة الفنيوووة وبنوواء القوودرات، رّكووزت األنشووطة علوووى تنفيووذ إطووار توودرييب جديوود ملنظموووات  -35
 ة األراضوووي ومصوووايد األمسوووا  اتتموووع املووودا جيموووع بوووب مبوووادئ اخلطووووط التوجيسيوووة الطوعيوووة بشوووأن ا وكموووة املسوووتولة  يوووا

والاابوات، واملبوادئ التوجيسيوة الطوعيوة لتوأمب مصوايد األمسووا  املسوتدامة صوا ة النطواق ب سوياق األمون الاوذائي والقضوواء 
وقود نفوذت هوذه املبوادرات ب  10على الفقر، باالب ا  مع املنظمات األعضاء ب تنة التخطيط الدولية للسويادة الاذائيوة.

والنا يل وهندوراس وب و وسري النكوا وتنزانيوا وأوغنودا وجنوو  أيريقيوا. وبوسد هوذا العوام أيض وا بدايوة اسوتعرا   األرجنتب
 منسجي فدف تكييم إطار املعارف مع احتياجات  تمعات الرعاة. 

 
منظمووات ، األموور الووذي يسوومح لل11بلوودا   20خووال  السوونوات الووثالث األخوو ة، مت تنفيووذ هووذا العموول ب أكثوور موون  -63

باكتسا  املعرية الفنية الال مة للمشاركة ب مناقشات السياسة العامة ضمن السياقات احمللية. كموا ع قودت حلقوات عمول 
ب لسووويا وأيريقيوووا وأمريكوووا الالتينيوووة وأوروبوووا، فووودف تشوووجيع تبووواد  اخلووونات بوووب املنظموووات، وتوسووويع  2017إقليميوووة عوووام 

 اقات تاثلة. إمكانية نشر الدروس املستفادة ب سي
 

وب  وووا  التعاونيوووات ومنظموووات املنتجوووب، تقووووم املنظموووة بتنفيوووذ مشوووروع بعنووووان "االرتقووواء باملنظموووات وبتطووووير  -37
الشوووبكات إىل مسوووتويات أعلوووى ب قطووواع الزراعوووة ب أوروبوووا" )مشوووروع بونووود(، لتعزيوووز قووودرات املنظموووات ب  وووا  انيدارة 

 عب العام واخلاص ب أوروبا. واويكل، وةديد لليات لتفاعل القطا
 

وغالبا ما تلتم  الدو  األعضاء من املنظمة دعمسا الفين ألجل ةسب قدرا ا ب  ا  وضع السياسات العامة  -38
وإدارة املنظمووات، يضووال عوون قوودرات منظمووات املنتجووب. وجيووري حاليووا  تنفيووذ أنشووطة  ووددة ب  ووا  بنوواء القوودرات ضوومن 

 والسودان وسلطنة عمان، ما يساعد ب  يئة بيئات مواتية لتنمية صاار املزارعب. القطاعب ب لبنان 
 

وموون خووال  الرابطووة العامليووة نيذاعووات اتتمعووات احملليووة، توودعم املنظمووة أيضووا  جووالت إعالميووة  ووددة موون أجوول  -39
 قوووة بالزراعوووة األسووورية. وقووود أدت بوووركةالتنميوووة ب توووون  وهووواي  ونيبوووا  و مبوووابوي لتعزيوووز الووووعي بالسياسوووات العاموووة املتعل

Slow Food .أيضا  دورا  رئيسيا  ب إنشاء نظام تشاركي لتوسيم املنتجات اتبلية ب جورجيا وكوبا 
 

وب مووا يتعلووق بتعبئووة املوووارد، كانووا االسوو اتيجية مبثابووة إطووار متسسووي لتيسوو  مشوواركة املنظمووة ب بووبكة الشووراكة  -40
مات غ  حكومية تتلفة ضالعة ب بوبكة الشوراكة االحتياطيوة مثول  لو  الالجئوب النروجيوي، . سا ا منظ12االحتياطية

وييلوووق االسوووتجابة املدنيوووة الكنووودي، وبرنوووامج إدارة املعلوموووات وانيجوووراءات املتعلقوووة باأللاوووام، واتلووو  الووودامنركي لالجئوووب، 

                                                      
مجعية للعاملب ب األرياف  800تنة التخطيط الدولية( عبارة عن منتدى عاملي يضم أكثر من الاذائية )إن تنة التخطيط الدولية للسيادة   10
 ركات االجتماعية ذات الصلة مبسائل الزراعة واألغذية.وا 

لسيا واحمليط اوادئ: أيريقيا: كوت ديفوار وغينيا وكينيا ولينيا ومالوي وما  وموريتانيا والنيجر والسناا  وس اليون وجنو  أيريقيا وأوغندا وتنزانيا؛   11
 وغواتيماال.  الكارييب: كولومبيا؛ أمريكا الالتينية والبحر الوسطى: ق غيزستانيا الفلبب وإندونيسيا ومناوليا وميامنار ونيبا ؛ أوروبا ولس

لطوارئ إ ا عبارة عن ببكة عاملية تتألم من وكاالت األمم املتحدة واويئات املرتبطة فا ال  تعمل معا  لتعزيز العمل انينساا ب حاالت ا  12
أبسر( من  6و 3ة الرئيسية وذه اآللية تتمثل ب انتدا  مونفب متقتب لف ات  منية قص ة )عادة بب واأل مات. وةقيقا  وذه الااية، ي ن الونيف

 املنظمات الشريكة إىل وكاالت األمم املتحدة، مبا ييسا منظمة األغذية والزراعة، دعما  للتأهة  االت الطوارئ وعمليات االستجابة.
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وموون خووال   عمليووات املنظمووة ب حوواالت الطوووارئ.، مبوووارد بشوورية ومووونفب مووتهلب لتعزيووز Australia Networkوبووبكة 
مليوون دوالر أمريكوي،  3.1مسوا ة  قودرت بوو  2017اتفاقات قائمة مع ببكة الشراكة االحتياطية، تلقا املنظمة ب عوام 

كوناوو ما عز  الفرق القطرية ب استجابتسا  االت الطوارئ العديدة البار ة، ب أمواكن مثول نيج يوا والصووما  ومجسوريوة ال
 الدميقراطية والعراق وسوريا واليمن.

 
وقوود مسووح العموول املنجووز لاايووة  يووادة املعووارف واألدوات الفنيووة ملنظمووات اتتمووع املوودا ب  ووا  حيووا ة األراضووي،  -41

د للمنظمووات باملشوواركة ب منتووديات متعووددة أصووحا  املصوولحة ب غينيووا ومووا  وموريتانيووا ومناوليووا والنيجوور وسوو اليون. وقوو
 Loi sur -أتاحا هذه انيجراءات أيضا  ملنظمات املنتجب املساعدة وضع أطر قانونية ب ما  )قانون األراضي الزراعيوة 

le Foncier Agricole - LFA ( ومناوليووا )مشوروع قوانون املراعوي(. وب كولومبيووا، تشوار  منظموات املنتجوب ب لليووات
 تتدي قضايا حيا ة األراضي ييسا دورا  مركزيا .ملتابعة خطة انيصالإ الريفي الشامل، ال  

 
ومن خال  مريوق الاابوات واملوزارع، دخلوا املنظموة ب بوراكات موع منظموات  ليوة ووطنيوة وإقليميوة للمنتجوب،  -42

ينيووا موون أجوول تشووجيع ا وووار بشووأن السياسووات املتعلقووة بووانيدارة املسووتدامة للاابووات وإدارة املووزارع ب بوليفيووا وغواتيموواال ول
عمليوة  51وكينيا وميامنار ونيبا  ونيكاراغوا وغامبيا ويييا نام و امبيوا. وخوال  السونوات اخلمو  املاضوية، قوام املريوق قفوز 

 سياسة  ددة. 51حكومية وساعد ا كومات ومتسسات اتتمع املدا ومنظمات املزارعب على املسا ة بو 
 

-Campesinoة تبوواد  الدرايووة الفنيووة بووب املووزارعب، اسووتنادا  إىل منسجيووة وخووال  العووامب املاضوويب، عووز ت املنظموو -43

to-Campesino  أي التبووواد  بوووب املوووزارعب(. نفوووذت أنشوووطة  وووددة ب لسووويا وأيريقيوووا وأمريكوووا الالتينيوووة ضووومن اتووواالت(
تمويوول ب الريووم، وإدارة الاابووات وتعزيووز التاليووة: الزراعووة األسوورية، وا ووق ب الاووذاء والقوودرة علووى اسووتعادة امليوواه وإدار ووا، وال

 ،السوووكان األصوووليبو  املوووداالتووووا ن بوووب اتنسوووب، وانيدارة التعاونيوووة، وانييكولوجيوووا الزراعيوووة وإرسووواء منتوووديات للمجتموووع 
 .ن بب أمور أخرىم
 

موات اتتموع املودا وسعا املنظمة إىل تشجيع االستمرارية و يادة املنايع املش كة النابئة عن الشراكات مع منظ -44
على غرار املنتودى الريفوي العواملي واخلطوة الدوليوة  2018واملنظمات اخلاصة وذل  من خال  عقد اتفاقات جديدة ب عام 

  –التنميوووة الدوليوووة  –م، جووورى جتديووود االتفاقوووات موووع اةووواد املنتجوووب الوووزراعيب )ب كيبيووو ( وسوووواها. وإضووواية إىل موووا تقووودّ 

UPA / DI  متسسوة وAction Aid International وسوواها مون متسسوات. والعمول جواٍر حالي وا علوى اسوتعرا  الدوليوة ،
اتفاقات التعاون االس اتيجي املمكنة مع عدد مون املنظموات مثول بوبكة منظموات املوزارعب واملنتجوب الوزراعيب ب أيريقيوا 

 the Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti الاربيوة ومنظموة املوزارعب ب البلودان األيريقيوة واةواد املوزارعب

(COLDIRETTI)  .واملنظمة العاملية للمزارعب وسواها 
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 براكات املنظمة مع املتسسات األكادميية والبحثية
 

ب موووا خووو  عالقتسوووا باملتسسوووات األكادمييوووة والبحثيوووة، تيّسووور املنظموووة تبووواد  املعوووارف واخلووونة، وةّسووون منووواهج  -45
وبرامج ما بعد التخرج من اتامعوة، وتنشور معلوموات عون القضوايا الرئيسوية املتعلقوة بتاو  املنواخ والتاذيوة وانيدارة املسوتدامة 

مية الريفية. وترتبط هذه املسائل بدورها بقضايا مش كة بب القطاعوات مثول النووع للموارد الطبيعية، واالبتكار الزراعي والتن
 االجتماعي والزراعة األسرية واالستثمارات الزراعية املستولة وحيا ة األراضي على املستويات الوطنية وانيقليمية والعاملية.

 
ت موع النملانوات الوطنيوة واألوسواط األكادمييوة، ، مت تعزيوز العمول ب األقواليم كايوة بشوأن الشوراكا2018وب عام  -46

 من أجل دعم بناء قدرات صنع السياسات وتوليد املعارف.
 

وقاموووا املنظموووة بتيسووو  التبوووادالت بوووب مرصووود ا وووق ب الاوووذاء ألمريكوووا الالتينيوووة والكوووارييب، وهوووي بوووبكة مووون  -47
دمي املشورة الفنية بشأن صياغة مشاريع القووانب إىل بلدا ، ألجل تق 17متسسة أكادميية من  60اتامعات تضم أكثر من 

التحالم النملاا ب أمريكا الالتينية، وبرملان أمريكا الالتينية. كما قاما املنظمة بعمل مسم للااية ب دعم تعزيز ا ووارات 
رس األمريكوووي بشوووأن بوووب النملوووان األوغنووودي وبوووبكة اتامعوووات األيريقيوووة، ومشووواركة جامعوووة واليوووة ميسيسوووييب ب الكوووونا

 األنشطة املتعلقة بانيدارة التقدمية لألمن البيولوجي ب تربية األحياء املائية.
 

وتعتووون املعوووارف واالبتكوووارات مووون األموووور األساسوووية لتحقيوووق أهوووداف التنميوووة املسوووتدامة. وخوووال  العوووام ا وووا ،  -48
 التنمية املستدامة ب مواضيع  ددة، مثل: تناولا التحالفات مع املتسسات األكادميية التحديات املتعلقة ب

 
موووون أجوووول تنفيووووذ نظووووم انينووووذار املبكوووور التنبتيووووة  Texas A & Mتاوووو  املنوووواخ: ب كينيووووا، تتعوووواون جامعووووة  )أ(

 .ا يوانية للثروة
أضوويفا حصووة تدريبيووة بشووأن إدارة الفاقوود واملسوودر موون األغذيووة إىل املوونسج : األغذيووةوالفاقوود واملسوودر موون  ) (

 .Roma Treامعة سي تالدرا
وتعزيز سبل العيش املستدامة: قام معسد سام مويو األيريقوي للدراسوات الزراعيوة بالتعواون مون أجول تنظويم  )ج(

 ندوة حو  الزراعة التعاقدية.
ب تطووووير منسجيوووات مووون أجووول األدلوووة حوووو   Wageningenوالووونظم الاذائيوووة الصوووحية: تسووواهم جامعوووة  )د(

 األغذية املستدامة.
( نيدراج موضوووع UPMوحيووا ة األراضووي: نّفووذت إجووراءات  ووددة مووع جامعووة مدريوود للفنووون التطبيقيووة ) )ه(

مبادئ االسوتمارات املسوتولة الصوادرة عون تنوة األمون الاوذائي العواملي واخلطووط التوجيسيوة الطوعيوة بشوأن 
سوووتة بلووودان  جامعوووة ب 14 ب منووواهج الدراسوووة اتامعيوووة والدراسوووات العليوووا با وكموووة املسوووتولة للحيوووا ة 

 وب و واملكسي  وإسبانيا(.وإكوادور كولومبيا األرجنتب و )
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، ييموووا عوووز ت بوووراكا ا موووع اتسووووات 13بوووريكا  جديووودا   13، وسوووعا املنظموووة بوووراكا ا لتشووومل 2018ب عوووام  -49
 لتحقيق األمن الاذائي وأهداف التنمية املستدامة. 14الشريكة ا الية

 
 ن أجل األمن الاذائي والتاذيةالتحالفات النملانية م

 
وووا برملاني وووا الوووا أقووواليم  37ب السووونوات األخووو ة، يّسووورت املنظموووة إنشووواء  -50 البحووور يريقيوووا وأمريكوووا الالتينيوووة و أةالف 

، مت إنشووواء بوووراكات وطنيوووة جديووودة ب الفلبوووب والكوناوووو وإسوووبانيا. واسوووتمرت 2018الكوووارييب ولسووويا وأوروبوووا. وب عوووام 
 .براكتسا مع النملان األيريقي من خال  تقدمي دورات تدريبية منوعة حو  األمن الاذائي والتاذيةاملنظمة ب 

 
، لتعزيووز (2018)أكتوبر/تشوورين األو   وعقوودت ب مدريوود أو  قمووة برملانيووة عامليووة ملكايحووة اتوووع وسوووء التاذيووة -51

وقوود قامووا املنظمووة و لوو  الشوويوخ انيسووباا والوكالووة  موون أهووداف التنميووة املسووتدامة. 2اتسووود الراميووة إىل ةقيووق اووودف 
انيسووبانية للتعوواون انيمنووائي الوودو  بتنظوويم هووذا املووتار. كمووا قوودما املفوضووية األوروبيووة والصووندوق الوودو  للتنميووة الزراعيووة 

ا الالتينيوة والبحور ا له. وبار  ييوه أيضوا  كول مون برنوامج األغذيوة العواملي، وجبسوة مكايحوة اتووع ب أمريكوم)إيفاد( دعمس
بلوودا ب لسوويا وأيريقيووا وأوروبووا وأمريكووا الالتينيووة  82الكووارييب، والنملووان األيريقووي التووابع لالةوواد النملوواا العوواملي، وأكثوور موون 

 والكارييب.والبحر 
 

إىل وب  اية انيعالن اخلتامي ملوتار مدريود وجسوا دعووة إىل برملانوات العواج مون أجول مضواعفة جسودهوا الراميوة  -52
القضاء على اتوع، من خال  اعتماد تشريعات تضمن اتباع أمناط غذائية صحية ومتوا نة ملكايحة  يوادة الوو ن والسومنة، 

 ودعم الزراعة األسرية وانينتاج املستدام، من بب توصيات أخرى.
 

 تحديات تنفيذ االستراتيجيات وخريطة الطريق -اثانيا 
 

 تنفيذ االس اتيجيات والتحديات
 

علووى املسووتوى املتسسووي، نشووأت ةووديات تتعلووق بتبووديل مووونفي املنظمووة وتنوواوفم، األموور الووذي حووّتم التوودرية  -53
 املتواصل على طريقة عمل املنظمة ب الشراكات وب تنفيذ االس اتيجيات. 

 
                                                      

 World Fisheriesومركوز  Instituto Superior de Salud y Protección Ambientalامعوة سووكا، ومعسود جامعوة لشوبونة، وجامعوة تشوانغ مواي، وج  13

Centre  وجامعةLUISS ومعسود الدراسوات الدوليوة وانيمنائيوة، واملعسود اونودي للبحووث الزراعيوة واتامعوة البحريوة العامليوة. ينلنودا، ومعسود املووارد الطبيعيوة ب ،
 Institut National de la Recherché Agronomiqueو Institut de Recherche pour le Développementراعة االستوائية، وواملركز الدو  للز 

ومركوز التعواون الودو  للبحووث الزراعيوة مون أجول التنميوة وجامعوة واليوة ميشوياان، ومركوز اوندسوة وانيدارة الزراعيوة، والوكالوة  Agreeniumجامعة كيوتو، و  14
بوراكات متعوددة نية لتنمية التكنولوجيات اتديدة والطاقة واالقتصواد املسوتدام، واتلو  الووطين للبحووث. وتودأ  املنظموة علوى تنفيوذ واليتسوا عون إرسواء الوط

ث الزراعيوووة، للبحوووو  الووووطينأصوووحا  املصووولحة موووع متسسوووات البحووووث الفرنسوووية )مثووول مركوووز التعووواون الووودو  للبحووووث الزراعيوووة مووون أجووول التنميوووة، واملعسووود 
(. وقود مت جتديود هوذه الشوراكات القدميوة ب ISPRAو CNRو ENEAو CREAالبحوث من أجل التنميوة( ومنظموات البحووث انييطاليوة )أي  ومعسد
 . وتوسيعسا لكي تشمل املزيد من متسسات البحوث 2018عام 
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ألنشوطة املشو كة دمج ااملكاتة القطرية للمنظمة على املستوى احمللي قيول توب تعزيز املتمثل  التحدي واصلويت -54
نظوور ا إىل أن ب أطوور الن ووة القطريووة  ، خاصووة املتسسووات الصووا ة واملتوسووطة ا جووم،مووع اتسووات الفاعلووة موون غوو  الوودو 

 السياقات الوطنية والنسج ا كومية للعمل مع اتتمع املدا والقطاع اخلاص.بمستوى مشاركتسا رهن 
 

تنفيووذ خطووط جديوودة لتوووي  عزيووز اآلليووات القائمووة حالي ووا نيدارة إمكانيووة موون الضووروري توب  ووا  إدارة املخوواطر،  -55
 .مسا ات مالية من القطاع اخلاص لصاحل برامج املنظمة املعنية بوضع املعاي  الدولية

 
 خريطة الطريق ب  ا  الشراكات.

 
وينباووي ألصووحا  املصوولحة، مبووا  يشووّكل اعتموواد أهووداف التنميووة املسووتدامة نقطووة ةووو  ب  ووج التنميووة العوواملي.  -56

يشمل املزارعب والشركات الكب ة واملتوسطة واملتسسات الصوارى وا كوموات ومنظموات اتتموع املودا والعواج األكوادميي 
وغ ها، التشجيع على بذ  جسد مجاعي ألجل ةقيق التاي  التحويلي. وستواصل املنظمة توحيد العمل ب سياق صياغة 

  اتيجية، فدف املسا ة ب ةقيق أهداف جدو  أعما  التنمية املستدامة. الشراكات االس
 

 وسيتم ال ويج ملسارات العمل الثالثة التالية على املدى املتوسط والبعيد:  -57
 
 ، ييمووواتشوووجيع القطووواع اخلووواص علوووى  يوووادة مسوووا ته ب االسوووتثمارات املسوووتولة ب  وووا  الزراعوووة واألمووون الاوووذائي )أ(

من أهداف التنمية املستدامة( بتنفيوذ  17إيالء اهتمام خاص )بطريقة منسقة على النحو الذي ين  عليه اودف يتوجة 
مبووادئ تنووة األموون الاووذائي العوواملي اخلاصووة باالسووتثمارات املسووتولة ب الزراعووة ونظووم األغذيووة، موون خووال  تعزيووز التووآ ر مووع 

ي العاملي، ومنتدى السلع االستسالكية، والتحالم من أجل ثورة خضراء املنظمات العاملية األخرى مثل: املنتدى االقتصاد
وغ ها. وكجوزء مون هوذا اتسود، سويتم ةديود بوركات خاصوة اسو اتيجية فودف تعزيوز خفو   Grow Africaب أيريقيا و

 انبعاثات الكربون دعما  لاللتزامات الدولية املتعلقة بتا  املناخ. 
 

لودعم تنفيوذ أهوداف التنميوة املسووتدامة،  متعوددة أصوحا  املصولحة علوى املسوتوى احمللويوتيسو  إنشواء منتوديات  ) (
و يووادة الظووروف املشووجعة علووى االسووتثمار املسووتو  ب األموون الاووذائي )مثوول ةسووب نظووام صووناعة األغذيووة، وإدارة املوووارد 

 ية وما إىل ذل (.الطبيعية، وا د من الفاقد واملسدر من األغذية، واتوانة القانونية والتنظيم
 
 األدواتتوودرس املنظمووة ب الوقووا الووراهن  وةديوود منوواذج مبتكوورة للتمويوول موون أجوول التنميووة )ماليووة وغوو  ماليووة(. )ج(

املاليوووة الووو  بوسوووعسا أن اّكووون االسوووتثمارات املسوووتدامة، مووون خوووال  اتموووع بوووب تتلوووم أنوووواع املووووارد املاليوووة، دعموووا  للتايووو  
 املالية. األدواتائية والزراعية، مبا ب ذل  ا د من املخاطر والدمج بب الضروري ب النظم الاذ

 
وقوود مت ةديوود بعوو  اآلليووات موون أجوول تشووجيع مشوواركة القطوواع اخلوواص ب حوووايز االسووتثمار ب ا لووو  البيئيووة  -58

لصوندوق املنواخ األخضور، علوى  وانيمنائية. وتعمل املنظمة، بوصفسا وكالة  بريكة ب صندوق البيئة العواملي، وكوكالوة منفوذة
 خلق ر ية مش كة مع الشركاء دعما  ملبادرات املنظمة بشأن التخفيم من وطأة املناخ والتكيم معه والتنمية واملقاومة. 
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تسوومح لنموواذج أكثوور وب السوونوات املقبلووة، ينباووي للمنظمووة أن تعووز  دورهووا ب تشووجيع اعتموواد تووداب  ملموسووة  -59
وقد مت ةديد إمكانات كب ة على صعيد العمل مع صناديق االسوتثمار اخلاصوة . و مزيد من االستدامةاألعما  بالتطور  

الو  ةفوز علوى االسوتثمار ب إنشواء مشواريع  The Livelihoods Fundsو Sarona Fundو Third Way Africaمثول 
 فدف إقامة براكات رمسية. The Livelihoods Fundsو Third Way Africaمستدامة. وبدأت املنظمة بالتحاور مع 

 
لتنويوع الشوراكات موع املتسسوات الصوا ة واملتوسوطة ا جوم،  2015وتتوجة مضاعفة اتسوود املبذولوة منوذ عوام  -60

موون خووال  التعاونيووات ومنظمووات املنتجووب، والشووركات احملليووة الوو  تتمثوول ب متسسووات صووا ة ومتوسووطة ا جووم. وتتمتووع 
ات كبوو ة لتيسوو  عموول املنظمووة مووع الشووركات احملليووة موون أجوول ةقيووق مسووا ات أكوون ب أهووداف الوودو  األعضوواء ب مكانوو
 التنمية املستدامة. 

 
طووالق ب النصووم األو  موون عووام انيوسيكتسووي عقوود الزراعووة األسوورية أ يووة  وريووة خووال  الفوو ة املقبلووة. يسوويتم  -61

ولويووة هووي تشووجيع تبوواد  املعووارف، ومناقشووة السياسووات وسووتكون املواضوويع ذات األ -وسوويوير خطووة عموول عامليووة  2019
العامووة بشووأن نظووم غذائيووة أكثوور اسووتدامة، مووع دمووج صوواار املنتجووب. وسوويتم ةديوود أوجووه التووآ ر احملووددة مووع عقوود األمووم 

 .2025-2016املتحدة للعمل من أجل التاذية للف ة 
 

ومنظموووات املنتجووب لضووومان قيووام صووواار املوووزارعب  وسوويعز  العقووود عملووه باالبووو ا  مووع منظموووات اتتموووع املوودا -62
إىل املعارف التقليدية وقابلة للتكيم  ليا  باسوتخدام منسجيوات تشواركية. وإن هودف  تستندبوضع وإدماج أدوات بسيطة 

ات، املنظمة املتمثل ب عدم تر  أحد خلم الركة، يسّسل املناقشات العامة والشاملة حيل يتم مساع مجيع اآلراء واألصوو 
مووع السووماإ تموعووة واسووعة موون اتسووات الفاعلووة مبشوواركة معاريسووا وحلووووا العمليووة ملشوواكل وحوواالت معينووة تنشووأ ب إطووار 

 النظام الاذائي.
 

وسيسووتمر تعزيووز التحالفووات النملانيووة اتاريووة، مشووجعا  التووآ ر مووع مراكووز الدراسووات واتامعووات الوطنيووة وتوودرية  -63
واضوويع األخوورى الوو  سوويتم تناووووا، يمتابعووة االلتزامووات الوو  ةققووا، ب مووتار القمووة النملوواا العوواملي النملووانيب. أمووا أحوود امل

 ملكايحة اتوع وسوء التاذية.
 

 أمثلة على تنفيذ الشراكات مع القطاع الخاص -اثالثا 
 المجتمع المدنيمنظمات و 

 
 القطاع اخلاص

 
، دعموا  لتنفيوذ األهوداف 2018راكات مع القطاع اخلاص خوال  عوام ترد أدناه بع  األمثلة على نتائج تنفيذ ب -64

 االس اتيجية للمنظمة.
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  وصو  صاار املزارعب إىل األدوات املالية: - Rabobank )أ(
 

أسوورة موون  2400تنفيووذ مشوواريع املنظمووة ب تنزانيووا وإثيوبيووا وكينيووا الوو  تسووتفيد منسووا أكثوور موون  Rabobankيوودعم  -65
 Rabobank ب التعاونيات النسائية.  وتشمل هذه املشاريع  تمعات  لية  وددة ب كول بلود حيول يقووم صاار املزارعب

واملنظمة ببنواء القودرات مون خوال  أدوات التمويول املناسوبة، والتودرية ومعلوموات السووق فودف املسواعدة ب  يوادة دخول 
 مكانية وصوون إىل السوق احمللية.األسرة من خال   يادة إنتاج النساء العامالت ب الزراعة وإ

 
فوووودف بنوووواء قوووودرات األخصووووائيب املسنيووووب  Rabobank، قامووووا املنظمووووة بتوسوووويع تعاو ووووا مووووع 2018وب عووووام  -66

 بيواواملشّرعب املاليب لتطوير األسواق املالية الريفية والزراعية، وتوسيع الشراكة امليدانية الواسوعة النطواق ب تنزانيوا وكينيوا وإثيو 
 من خال  تطوير برنامج للتدخالت طويلة األجل.

 
()  ENI -  :االستخدام املستدام للموارد الطبيعية 
 

واملنظمة معوا  لودعم ا كوموة النيج يوة ب  يوادة الوصوو  إىل ميواه نظيفوة ولمنوة لالسوتخدام املنوز  والوري  ENIتعمل  -67
ومة بنظم الطاقة الضوئية. وضمن هذه الشوراكة، تودعم املنظموة ةديود ب الواليات الشمالية الشرقية، عن طريق بناء لبار مدع

بتنفيوذ املشوروع وبتووي   ENIمناطق التدخل  فر اآلبوار، وكوذل  اخلونات واملعوارف الفنيوة ب اتواالت املختوارة، ييموا سوتقوم 
 ة على املدى الطويل.أنظمة الطاقة الضوئية مبا ب ذل  التدرية على استخدامسا وصيانتسا لتحقيق االستدام

 
 الوصو  إىل التكنولوجيات اتديدة وةليل البيانات ب القطاع الزراعي: - Telefónica ج()
 

هو وضع مبادرات ب  ا  االبتكار والرقمنة وةليول البيانوات  Telefónicaإن الار  من الشراكة بب املنظمة و -68
 وكفاءته لدى املنتجب والقطاع العام على صعيد تنفيذ السياسات.  ب القطاع الزراعي، ألجل دعم يعالية صنع القرار

 
، مت تركيووة أجسووزة استشووعار لقيوواس انيجسوواد املووائي ب السوولفادور وكولومبيووا وغواتيموواال وبوو و.  2018يفووي عووام  -69

مووون ابتكوووار  Smart Agroوتوووير هوووذه األجسووزة بيانوووات ومعلومووات عووون الظوووروف املناخيووة احملليوووة عوون تطبيوووق أداة لنظووام 
Telefónica ويتمثل دور املنظمة ب تووي  بيانوات مت جتميعسوا مون احملاصويل ذات األولويوة الو  مت اختيارهوا علوى املسوتوى .

 القطري لدعم املنتجب عند اختاذهم القرار بشأن استخدام املياه. 
 

" Más Algodónاملعوووروف باسوووم "  لجنوبلووودان ابين ون ب موووا لتعاوع امشرط لنشاهوووذا ايدعم و، يي بيرو -70
ويشمل هذا التعاون مسا ة كبو ة مون حيول املعوارف لقطن. ج انتاإمة استدالمنظمة   اتعزمزيد من القطن(، حيل  )أي

 ( وأدوات التدرية. IoTتوير خدمة إن نا األبياء ) Telefónicaاملوارد املالية، حيل أن تعبئة الفنية و 
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ة كووونى ب نشووور املعلوموووات والتوعيوووة بووودور املنظموووة، مووون خوووال  الووو ويج لووودورات مسوووا  Telefónicaوتسووواهم  -71
التدرية انيلك وا ا الية للمنظمة وملواردها التعليمية ال  تشمل سلسلة  من اتاالت املواضويعية، ونشورها واعتمادهوا عون 

 السنة. مليون  يارة ب 20ال  يستقبل موقعسا انيلك وا أكثر من  Miríadaxمنصة 
 
 الوصو  إىل التكنولوجيات اتديدة وةليل البيانات ب القطاع الزراعي: -جوجل  د()
 

وّحوودت املنظمووة وجوجوول جسود ووا لتيسوو  الوصووو  إىل التكنولوجيووا اتاراييووة املكانيووة. يوو ن البنيووة التحتيووة الفنيووة  -72
ل ةليلسا، تعز  حاليا  قدرة املنظمة على مساعدة البلدان حملّر  جوجل إرث، الذي ينظم املعلومات اتارايية املكانية ويسسّ 

 ب التصدي للتحديات االجتماعية والبيئية. 
 

، كوووان ووووذه الشوووراكة أهوووّم األثووور ب تطووووير األدوات التكنولوجيوووة، مووون خوووال  اسوووتخدام برنوووامج 2018وب عوووام  -73
Collect Earthدولوة مون الودو   25در لرصود األراضوي. وقود أبلاوا ، الذي هوو عبوارة عون بر يوات  انيوة ومفتوحوة املصو

 األعضاء عن بيانات متعلقة باستخدام األراضي ب اتفاقية األمم املتحدة انيطارية بشأن تا  املناخ.
 

وقوود سوواعد  وور  جوجوول الوحوودة املسووتولة عوون مكايحووة اتووراد الصووحراوي للمنظمووة، ب ةسووب توقعووات تفشووي  -74
 هذه اآلية ومكايحتسا. 

 
وتعمل جوجل حاليا  على وضع "أطل  الفاو ألثر و سود صويد األمسوا  القوائم علوى نظوام ةديود اوويوة اآل "،  -75

. وقود ع رضوا النتوائج األوليوة ووذه الدراسوة خوال  انعقواد تنوة مصوايد Global Fishing Watchباالبو ا  موع متسسوة 
 (. 2018األمسا  )يوليو/او  

 
متبوور  2-4-15انووات، لوودعم التقووارير القطريووة بشووأن متبوور أهووداف التنميووة املسووتدامة رقووم وقوود جوورى جتميووع بي -76

 .Collect Earth (، باستخدام أداة2الاطاء األخضر اتبلي )املستوى 
 

 منظمات املنتجب ومنظمات اتتمع املدا
 

، 2018ات املنتجووب خووال  عووام توورد أدنوواه بعوو  األمثلووة علووى نتووائج تنفيووذ الشووراكات مووع اتتمووع املوودا ومنظموو -77
 دعما  لتنفيذ األهداف االس اتيجية للمنظمة.

 
 : تشجيع نظم األغذية املستدامة -املنظمة الدولية للمستسلكب  )أ(
 

، أحور ت منظموة األغذيوة والزراعوة واملنظموة الدوليوة للمسوتسلكب تقودما  ملحونوا  ب إعوداد دراسوة 2018ب عام  -78
تعددة ال  ميكن من خالوا ملنظمات املستسلكب أن تساعد ب ةويل النظم الاذائيوة، علوى سوبيل املثوا  ينية عن الطرق امل

موون خووال  تنظوويم توسوويم األغذيووة وتسووويقسا، واملضووادات ا يويووة ب إنتوواج األغذيووة واتوانووة التاذويووة، مبووا ب ذلوو  بعوو  
 .لكب ألجل التأث  ب عمليات السياسات العامةاملمارسات اتيدة نيجراءات يعالة قاما فا منظمات للمستس
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واستنادا  إىل نتائج الدراسة، جيري إعداد دورة تدريبية ملونفي املنظمة فدف  يادة وتعزيز املعارف املتعلقوة مبنظوور  -79
ئيوا  نينتواج املنتجووات املسوتسلكب، واتسوود االسوتباقية لتحقيوق تايوو ات ب الونظم الاذائيوة  وو منواذج مسووتدامة اجتماعيوا  وبي

 الاذائية والزراعية وتو يعسا واستسالكسا.
 

كما عقدت املنظمة الدولية للمستسلكب مراجعة  حملتوى ومنسجية الدورة التدريبية للمنظمة بشأن الونظم الاذائيوة  -80
 ا منظمات املستسلكب. فدف تركيز  جسا على التحديات ا الية ال  حدد  PE-4املستدامة ال  مت تطويرها ب إطار 

 
وتعموول املنظمتووان معووا  علووى إعووداد دليوول حووو  كيفيووة إبوورا  منظمووات املسووتسلكب بفعاليووة ب حوووار السياسووات،  -81

موون أجوول ةقيووق تايوو ات ب السياسووات  ووو نظووم غذائيووة مسووتدامة وتاذيووة أيضوول. وقوود ميكوون توسوويع نطوواق األنشووطة مووع 
تثمار املسووتو  ب الزراعوة، إذ ميكوون للمسووتسلكب واملسوتخدمب أن يشووجعوا التايوو ات املسوتسلكب عوون ربطسووا مببوادئ االسوو

 اتوهرية ب النظم الاذائية ومناذج العمل األكثر استدامة عن ببكات العمل اخلاصة فم.
 

) ( URGENCI -  :تعزيز النظم الاذائية احمللية 
 

 راعيوووة مدعوموووة مووون اتتموووع الووودو ، أنشوووطة مشووو كة لبنووواء ، وهوووي بوووبكة Urgenci، نفوووذت املنظموووة و2018ب عوووام  -82
 القدرات باية ةفيز تباد  املمارسات واألسالية الراهنة بشأن "نظم تو يع األغذية احمللية والتضامنية بب املنتجب واملسوتسلكب".

 يا ات الصا ة باألسواق".وتساهم تل  األنشطة ب تنفيذ توصيات تنة األمن الاذائي العاملي بشأن "ربط أصحا  ا 
 

ب أيريقيوا )توغوو( والشورق األدىن  2018-2017وقد الا حلقات العمل التدريبية انيقليمية ال  نفذت ب الفو ة  -83
بلودا  وسوا ا  20)لبنان( وأوروبا )تركيا(، وضع خريطة باملة بالشوراكات التضوامنية بوب املنتجوب واملسوتسلكب ب أكثور مون 

رة ب وضع إطار للتدرية يتناو  اتمعيات احملليوة والتضوامنية. وسوتكون أداة الوتعلم هوذه متاحوة قلوو   ايوة عوام بصورة مباب
وستوير معلومات مفاهيمية وعملية حوو  تشوكيل الشوراكات بوب املوزارعب واملسوتسلكب وإدار وا.  وهوي ختضوع حاليوا   2018

، وسوووتزود املنظموووة ب طوووار مرجعوووي يوووين لتشوووايل أنظموووة بديلوووة لتو يوووع Urgenciلعمليوووة تشووواور واختبوووار، ضووومن بوووبكة خوووناء 
 األغذية،  لية  وتضامنية ، يضال  عن توي  إطار لتشجيع صاار املنتجب على دخو  األسواق غ  التقليدية.

 
 تعزيز وصو  الزراعة األسرية إىل األسواق:  -)بوليفيا(  El Ceibo د()
 

البوليفيوة  El Ceiboزارع التابع للمنظمة، تعمول األخو ة منوذ بضوع سونوات موع تعاونيوة ب إطار مريق الاابات وامل -84
للكاكووووواو مووووون أجووووول تعزيوووووز قووووودرا ا التنظيميوووووة وال سووووويما إنشووووواء اةووووواد ملنتجوووووي وقووووواطفي الكاكووووواو العضووووووي ب بوليفيوووووا 

(COPRACAO.) 

 
من أجل تنظويم اسوت اد  Altromercatoيطالية والتعاونية اني El Ceiboوقد قاما املنظمة بتيس  التبادالت بب  -85

. وإّن الشووكوالتة توو ّع مون خوال  بوبكة Autogrillمبوجوة اتفواق بوب املنظموة وبوركة  El Ceiboالشوكوالتة ال  تنتجسا 
Autogrill  .للمطاعم ال  هي جسة بريكة للمنظمة 
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االقتصووادية واملاليووة، باالبوو ا  مووع جامعووة موون حيوول االسووتدامة التنظيميووة و  El Ceiboواووا دراسووة تارسووات  -86
Roma Tre األمور الوذي يسواهم ب أنشوطة املنظموة ب إطووار منسجيوة التبواد  بوب املوزارعب، إذ مون املمكون مشواركة جتربووة 

El Ceibo .مع منظمات أخرى للمنتجب ومع صانعي السياسات خارج بوليفيا 
 

ّسور الوصووو  املسوتدام إىل األسووواق التعاونيوة الوو  تعمول معسووا، موون ويوضوح هووذا املثول كيووم ميكون للمنظمووة أن تي -87
خال  براكات مع جسات ياعلة من غ  الدو ، يتوّلد بالتا  التآ ر بب منظمات املنتجب وبب القطواع اخلواص. كموا مت 

ايت واملعاتووة التشوواركية تسووليط الضوووء علووى الوودور اوووام الووداعم الووذي تتديووه املتسسووات األكادمييووة ب عمليووات التقيوويم الووذ
للتجووار  مووع التعاونيووات، واسووتخدامسا كمصوودر مرجعووي لتوليوود املعووارف موون أجوول عمليووات تاثلووة لوودى جسووات اتصووا  

 أخرى على املستوى احمللي.
 


