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 معلومات أساسية -ًال أوّ 
 
ة األمن الدورة العامة السادسة واألربعني للجن خاللهذه الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين  تتابع -1

عني املناقشات اليت جرت خالل الدورة اخلامسة واألرب )الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين( الغذائي العاملي
األمن تمويل الشــــــــراكات املتعددة أصــــــــحاب املصــــــــلحة لاملســــــــتوى بعنوان " يعاخلرباء الرف فريقللجنة. وهي تنبثق من تقرير 

وُقّدم إىل الدورة اخلامســـــــــة  2018، الذي أُطلق يف يونيو/حزيران "2030الغذائي والتغذية وحتســـــــــينهما يف إطار خطة عام 
. عامليةاملســــــــــــــتويات الوطنية واإلقليمية وال، ومن التجارب امللموســــــــــــــة على (اللجنة) واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

من عملية  اجنة حول الشــراكات يف ما بني أصــحاب املصــلحة املتعددين جزءً األربعني للّ وتشــكل الدورة العامة الســادســة و 
وســـوف تســـاهم يف اجلهود العاملية لتنفيذ أهداف التنمية املســـتدامة من خالل توليد املعرفة وتبادل الدروس بشـــأن  ،املتابعة

 ).عقد الشراكات لتحقيق األهدافاملستدامة (من أهداف التنمية  17مع اهلدف  اشيً اة، متات الفعالهذه الشراك
 
ن ما بني أصــحاب املصــلحة املتعددي خاللويقضــي هدف هذه الدورة بتســليط الضــوء على ما جيعل الشــراكات  -2

م من يف التعلّ  اتمثل أيضــــــــً . وياملســــــــتويات الوطنية واإلقليمية والعامليةفعالًة يف متويل وحتســــــــني األمن الغذائي والتغذية على 
 والنُـُهج العملية للتصدي للتحديات اخلاصة هبذه الشراكات عن طريق تبادل جتارب حمددة. املبتكرةات التمويل آلي
 
م يف متويل واملبادرات واالســـتثمارات اليت ميكنها أن تســـاه املســـتوى الســـياســـات فريق اخلرباء الرفيعويصـــف تقرير  -3

تلفة من الشــراكات ، ويلفت االنتباه إىل أنواع خمالوطنية واإلقليمية والعامليةاملســتويات وحتســني األمن الغذائي والتغذية على 
رمي إىل مســـاعدة اجلهات ت. كما أن التقرير والتوصـــيات الواردة فيه 2030وقدرهتا على تنفيذ خطة التنمية املســـتدامة لعام 

احلق يف إعمال  املتعددين يفاملصــلحة  الفاعلة احلكومية وغري احلكومية يف حتســني مســامهة الشــراكات يف ما بني أصــحاب
 غذاء كاٍف، وخباصة من خالل تعزيز الشفافية واملساءلة.

 
بلجنة األمن الغذائي العاملي  امباشرً  املستوى اتصاًال  فريق اخلرباء الرفيعويتصل عدد من القضايا اليت يثريها تقرير  -4

ما بني  جنة شــــراكًة يفلّ لار يوضــــح عدم وجوب اعتبار بوصــــفها منصــــة شــــاملة متعددة أصــــحاب املصــــلحة، رغم أن التقري
. ويلقي "عملية صـــنع القرارات تقع بصـــورة قاطعة وتامة على عاتق احلكوماتإىل أن  انظرً أصـــحاب املصـــلحة املتعددين، "

 ،التقرير الضـــــــــــــوء على املنافع احملتملة والتحديات اخلاصـــــــــــــة اليت تطرحها هذه الشـــــــــــــراكات، مثل التوترات بني الشـــــــــــــركاء
موال اخلاصــــــة حلشــــــد األ بتكرةكما أن آليات التمويل امل  .تواالختالالت يف موازين القوى بني الشــــــركاء وتكاليف املعامال

اجملتمع تعبئة  ن طريقعلتمويل املختلط واملســـؤولية االجتماعية للشـــركات والتمويل الذايت، لتحقيق التنمية املســـتدامة، مثل ا
 من الغذائي العاملي.األاحمللي، هامة بالنسبة إىل جلنة 

 
املصلحة  أصحاب ومن خالل استخدام أمثلة عن الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين اليت يوفرها -5

 ميزاهتا الرئيسية مبا يف ذلك تغطيتها اجلغرافية، وتشكيلتها وأهدافها. 1ن الغذائي العاملي، يلّخص امللحق نة األميف جل
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 شراكات مختارة في ما بين أصحاب المصلحة المتعددين عرض -اثانيً 
 

 كل امرأة، كل طفل -ألف
 
هي حركــة عــامليــة حتشـــــــــــــــد وتكثف اإلجراءات الــدوليــة والوطنيــة اليت تتخــذهــا احلكومــات،  كــل امرأة، كــل طفــل -6

وأطراف متعددة، والقطاع اخلاص، واألوساط البحثية/األكادميية واجملتمع املدين. وترمي هذه احلركة إىل التصدي للتحديات 
 واألطفال واملراهقني من حول العامل. صحية الرئيسية اليت تواجه النساءال
 
ومـا زالـت جـارية.  2010يف ســــــــــــــبتمرب/أيلول  كـل امرأة، كـل طفـلوقـد أطلق األمني العـام لألمم املتحـدة حركـة   -7

 جرى حتديثها مبوجب، مث 2010عام  اليت أُطلقت أوًال  واألطفال واملراهقني ســـــرتاتيجية العاملية لصـــــحة النســـــاءاالوتوجهها 
كل . ومن خالل أجزاء من النظام اإليكولوجي حلركة  2015االســــــــــــــرتاتيجية العاملية حلقبة أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة عام 

، ميتلك ويوّجه كل من احلكومات والقادة الوطنيني هذه العملية، عرب وضــــــــــــــع خطط وطنية لالســــــــــــــتثمار امرأة، كل طفل
برنامج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، وصندوق ل املنظمات الست (والتنفيذ، من خال

راكة شواليونيسف، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العاملية وجمموعة البنك الدويل)، و األمم املتحدة للسكان، 
والشـــركاء الالزمني لتحقيق األهداف الوطنية. وتلقى البلدان الدعم من عدة شـــركاء حتت مظلة  د والطفليصـــحة األم والول

 املساءلة والدعوة.و  التمويلو  يف اجملاالت الرئيسية الثالثة: الدعم الفين للتخطيط والتنفيذ كل امرأة، كل طفلحركة  
 
تســــــتند  كل امرأة، كل طفلما زالت حركة  ) و 2030-2016، أُطلقت اســــــرتاتيجية عاملية حمدثة (2015ويف عام  -8
وهي تطّبق خارطة طريق تتواءم مع أهداف التنمية املســــــــتدامة لتحقيق الوعد بوضــــــــع حّد جلميع الوفيات اليت ميكن ليها. إ

ع . وتتواءم االســــرتاتيجية العاملية م2030تفاديها وحتســــني الصــــحة اإلمجالية ورفاه النســــاء، واألطفال واملراهقني حبلول عام 
من جانب  االتزامً  150وايل ، ّمت التعهد حب2017و 2015إطار الرصـــــــــــد والتقييم ألهداف التنمية املســـــــــــتدامة. وبني عامي 

-2016جية (االســــــــرتاتي هذه لالســــــــرتاتيجية العاملية احملدثة. وأّما االلتزامات املالية يف اأصــــــــحاب مصــــــــلحة متعددين دعمً 
يف املائة منها،  79بنســــــــبة  ابلدً  62، تعّهد 2017مليار دوالر أمريكي يف ديســــــــمرب/كانون األول  35) فقد بلغت 2030

يف املائة  4يف املائة، واملؤســــســــات اخلريية بنســــبة  13جملتمع املدين ومنظمات غري حكومية بنســــبة ا فيما تعهدت منظمات
 يف املائة. 3وجمتمع األعمال بنسبة 

 
لفريق املستقل اصدر هي نتيجة ترتيب غري رمسي مع إبالغ تطوعي عن االلتزامات. ويُ  كل امرأة، كل طفلوحركة   -9

كل عام يســـــــــتند على املســـــــــامهات الواردة من أصـــــــــحاب   اتقريرً  كل امرأة، كل طفلالتابع حلركة   املعين بقضـــــــــايا املســـــــــاءلة
املســـاءلة جتاه  2017تقرير عام يف حني كان موضـــوع مســـاءلة القطاع اخلاص،  2018تقرير عام املصـــلحة. وكان موضـــوع 

ألطفال واملراهقني يف السياقات اإلنسانية. ويف اء والمساءلة جتاه صحة النسل 2019ُخيصص تقرير عام املراهقني. وسوف 
يف جمال اإلبالغ عن التقدم احملرز على صــــــعيد االســــــرتاتيجية العاملية، ســــــوف  كل امرأة، كل طفلإطار مواءمة أكرب حلركة  

 �اية يف 2030ام ع عن التقدم احملرز كجزء من العّد العكســــي حىت ايقدم فريق املســــاءلة املســــتقل واملنظمات الســــت تقريرً 
  .2020يناير/كانون الثاين 

 

https://www.everywomaneverychild.org/
https://www.who.int/life-course/partners/global-strategy/en/
https://iapewec.org/reports/2018report/
https://iapewec.org/reports/2017report/
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املوارد  شــدحويشــكل مرفق التمويل العاملي آليًة تســتخدم مبالغ متواضــعة من موارد املنح بطريقة حمفزة من خالل  -10
التمويل و  )3( ؛الدويل لإلنشـــاء والتعمري البنكو  للتنميةاملؤســـســـة الدولية التمويل من و ) 2موارد احلكومة احمللية؛ ( )1من: (

وأُطلق مرفق التمويــل العــاملي خالل مؤمتر التمويــل من أجــل التنميــة الــذي  موارد القطــاع اخلــاص.و ) 4اخلــارجي املتوائم؛ (
 حول كيفيــة متويــل أهــداف التنميــة املســــــــــــــتــدامــة.  كجزء من احملــادثــة العــامليــة  2015 يوليو/متوزانعقــد يف أديس أبــابــا يف 
 ابلدً  50دوالر أمريكي للمسـاعدة يف توسـيع نطاقه إىل  )1( ، تعهد قادة العامل بدفع مليار2018ويف نوفمرب/تشـرين الثاين 

ّد ذاهتا حباألكرب على صعيدي الصحة والتغذية. ويرّكز املرفق على �ج جديدة للتمويل تقّر بأن البلدان  االحتياجات ذات
) دعم البلدان للحصـــــــــــــول على مزيد من النتائج من املوارد 1هي حمرك التقدم وبأن دور املســـــــــــــاعدة اخلارجية يكمن يف: (

 زيادة حجم التمويل.و ) 2(القائمة؛ 
 

 ألفريقية األوروبية في البحوث الزراعية من أجل التنميةمنصة الشراكة ا -باء
 

أبريل/نيســــان  أُنشــــئ يف امشــــروعً  منصــــة الشــــراكة األفريقية األوروبية يف البحوث الزراعية من أجل التنميةتشــــكل  -11
هبدف تيســــري الشــــراكات يف ما بني أصــــحاب املصــــلحة املتعددين بني أفريقيا وأوروبا يف جمال البحوث الزراعية من  2007

لكن العديد من الشـــراكات الفرعية اليت أُنشـــئت يف بلدان  2018أجل التنمية. وّمت إ�اء املنصـــة يف ديســـمرب/كانون األول 
يف  20يف املائة) والشــــــركاء األفريقيني ( 80صــــــة من املفوضــــــية األوروبية (أفريقية عديدة ما زالت ناشــــــطة. وجرى متويل املن

 .امليون يورو تقريبً  15املائة) مبيزانية إمجالية بلغت 
 

بحوث منظمات ال ولطاملا عملت املنصـــــة لتعزيز العمليات االبتكارية من خالل الشـــــراكات وعمل الوســـــاطة بني -12
لقطاع اخلاص. وتتيح الشـــــــراكات يف ما بني أصـــــــحاب املصـــــــلحة املتعددين بأن تقوم واومنظمات املزارعني  واجملتمع املدين

مشـــاريع جديدة أو أن تضـــفي قيمة مضـــافة على مشـــاريع قائمة يف قطاعات خمتلفة. ويف حني أن هذه املنصـــة هي شـــراكة 
 ذاهتا.ب ةقانوني هيئةفهي ليست بني الشركاء،  رمسي اتفاقبني أصحاب مصلحة متعددين، باالستناد إىل 

 
مؤســــــســــــة  36التحالف األورويب للمعرفة الزراعية من أجل التنمية، وهو حتالف يضــــــم ومن اجلانب األورويب، إن  -13

ني أوروبا وأفريقيا ب تنســــيق العالقاتجلنة ، ينســــق الشــــركاء األوروبيني. وأّما الشــــركاء اآلخرون فهم اأوروبيً  ابلدً  18حبثية يف 
املنظمات  ، ممثًال ئيجتمع األمن الغذا، ممثلًة القطاع اخلاص، و الكارييب واحمليط اهلادئ لتعزيز صــــادرات املنتجات البســــتانيةو 

 .ةاملركز الدويل للبحوث املوجهة إىل التنمية يف جمال الزراعو  عاون الريفياملركز الفين للزراعة والتغري احلكومية، و 
 

 عيمزار ة ، ومقره يف أكرا، غانا؛ ومنظممنتدى البحوث الزراعية يف أفريقياومن اجلانب األفريقي، يضـــــم الشـــــركاء  -14
نوب أفريقيا، ومقرها يف بريتوريا، ج يف جماالت الغذاء والزراعة واملوارد الطبيعية لســــــــــــياســــــــــــاتاشــــــــــــبكة ، و البلدان األفريقية

 ، ومقره يف كامباال، أوغندا.جمال الزراعةمنتدى اجلامعات اإلقليمية لبناء القدرات يف و 
 

وتشـمل اإلجراءات الرئيســية يف املشــروع حشــد أصـحاب املصــلحة األوروبيني واألفريقيني لالنضــمام إىل شــراكات  -15
حول مواضــــــــــيع جرى حتديدها من خالل حوارات وطنية وإقليمية بني الباحثني وغري الباحثني. وّمتت عملية تيســــــــــري حّدد 

http://ida.albankaldawli.org/
https://www.albankaldawli.org/ar/who-we-are/ibrd
https://paepard.org/?HomePage
https://www.coleacp.org/
https://www.coleacp.org/
http://www.csa-be.org/
https://www.cta.int/en
https://www.icra.global/
https://faraafrica.org/
http://pafo-africa.org/?lang=en
https://www.ruforum.org/
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فيها الشــركاء بشــكل مشــرتك األهداف، واألدوار التنظيمية واملســؤوليات. كما أ�م حّددوا ورتبوا أولويات املواضــيع البحثية 
مؤســـــســـــة و  ،صـــــندوق البحوث التطبيقيةاجملدية واملرغوبة قبل وضـــــع اقرتاحات متويل. وحشـــــد الشـــــركاء موارد إضـــــافية من 

 .البنك الدويلو  املركز الدويل لتنمية األمسدة، و )AGROPOLIS© أغروبوليس
 

وّمت اختيار تســــع عشــــرة شــــراكة من خالل إجراء دعوة فيما نشــــأت مخس شــــراكات إضــــافية نتيجة عملية قادها  -16
) ســــالســــل القيمة املكثفة اخلاصــــة بالثروة احليوانية يف 1املســــتخدمون. واتُفق على الرتكيز على املواضــــيع اخلمســــة التالية: (

ل القيمة اخلاصــة باملنتجات البســتانية يف املناطق احلضــرية مع إيالء ســالســو ) 2أفريقيا الشــرقية وخباصــة يف كينيا وأوغندا؛ (
ن، الســـــــــل القيمة اخلاصـــــــــة باألرز يف بنســـــــــو ) 3الدميوقراطية والكامريون؛ ( مجهورية الكونغوو خاص لكونغو برازافيل انتباه 

ر من املهدإضــافة القيمة إىل و ) 5) ســالســل القيمة اخلاصــة بالفول الســوداين يف زامبيا ومالوي؛ (4بوركينا فاســو ومايل؛ (و 
 يف أفريقيا الغربية (بوركينا فاسو وكوت ديفوار والسنغال). من غري األغذيةاملانغو 

 
ية للشـــــــراكات من أجل التنمية تعزيز قدرات األفراد واملنظمات من عىل جناح البحوث الزرابالنســـــــبة إوكان األهم  -17

االجتماعي والتجرييب بني جهات فاعلة متعددة، مبا يؤدي إىل تعاون فعال خالل عملية مســــــــــــــتمرة، وتفاعلية من التعلم 
ين أحد اجملاالت املواضــــــــيعية اليت توثق عمليات التعزيز هذه على إدارة االختالفات يف مواز يرّكز مشــــــــرتك للمعرفة. و  وتوليدٍ 

 رعني تبدأ عادًة من موقع أقل قوة يفجمموعات املزا أن االقوى يف البحوث الزراعية للشــــــــــــــراكات من أجل التنمية. وإدراكً 
ث ما يكونون وحدهم املؤهلني لتقدمي طلبات بتمويل البحو  البحثية، ســــــــــــــيما أن الباحثني غالبً احتديد جداول األعمال 

 "عملية يوجهها املستخدمون". ما يف وضع انوعً  املشروع جنح، أصًال 
 

 بنغالديشوالتغذوي من أجل  برنامج األمن الغذائي -جيم
 

(وهو جـاٍر) لـدعم جهود احلكومـة يف  2015عـام  يف بنغالديشمن أجـل برنـامج األمن الغـذائي والتغـذيـة أُطلق  -18
 جمال يفشكال سوء التغذية. وجيري تنفيذ هذا الربنامج من خالل مزيج من املشورة أاحلد من انعدام األمن الغذائي ومجيع 

 حوكمة التغذية.، والتدخالت العملية امليدانية وتعزيز السياسات
 

 ويضم الربنامج ثالثة مكونات مرتابطة: -19
 

، وهو يرمي إىل تعزيز البيئة املواتية الســــــتئصــــــال اجلوع وســــــوء التغذية من نقص التغذيةالتصــــــدي لتحدي  )1(
 خالل حتسني القدرات الوطنية؛

 معاجلة التقّزم على املستوى الشعيب يف مقاطعتني يف مشال شرق بنغالديش؛و  )2(
 مبادراتمن أجل تقدمي خدمات تغذوية من خالل  تكرارتنفيذ حلول شــــــــــــــاملة، ومســــــــــــــتدامة وقابلة للو  )3(

 ينفّذها عدد من منظمات اجملتمع املدين. وكمة التغذيةحل
 

رمي لذي يا ذيةعن التغ للمعلومات وطينالرب ناملب بنغالديشمن أجل برنامج األمن الغذائي والتغذية وُيســـــــــتكمل  -20
ع ســـــئلة حول الســـــياســـــات، ومجإقامة منصـــــة إلثارة أإىل توفري املعلومات للســـــياســـــات، والربامج واالســـــتثمارات من خالل 

https://knowledge4food.net/research-projects/arf-overview/
http://www.agropolis-fondation.fr/
http://www.agropolis-fondation.fr/
https://ifdc.org/
https://www.albankaldawli.org/ar/who-we-are/ibrd
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لى هذه األســئلة، وحتليل البيانات ونشــر االســتنتاجات واألدلّة لصــانعي الســياســات ومات والبيانات الالزمة لإلجابة عاملعل
 وخمططي الربامج.

 
 هيئـةتقر إىل يف لكنـهعن اتفـاق رمسي بني الشــــــــــــــركـاء  بنغالديشمن أجـل ن الغـذائي والتغـذيـة برنـامج األموينتج  -21

وعدد من منظمات اجملتمع املدين والشــركاء يف املوارد، وخباصــة  ة. ويشــمل الشــركاء احلكومة ومنظمة األغذية والزراعةقانوني
. وأّما أصــــحاب املصــــلحة ةالربيطانيوزارة التنمية الدولية و  املفوضــــية األوروبيةو  التابعة للواليات املتحدة لتنمية الدوليةاوكالة 

كومة فهم وزارات األغذية، والزراعة، ومصـــايد األمساك والثروة احليوانية، وشـــؤون املرأة والطفل واملالية. الرئيســـيون ضـــمن احل
 جلنة التخطيط، والعديد من آليات التنسيق احلكومية ومكتب اإلحصاءات. اوهّم يضّمون أيضً 

 
خلـاص من خالل املشـــــــــــــــاورات، بـدعم من القطـاع ا بنغالديشمن أجـل برنـامج األمن الغـذائي والتغـذيـة وحيظى  -22

ائي ألعاب أوملبية ســــنوية للتغذية من أجل إشــــراك الشــــباب واملراهقني يف األمن الغذ ووضــــع الربامج املشــــرتكة والتنفيذ، مثًال 
يف اللجان الفرعية املعنية مبســـــــــائل فنية حمددة، مثل صـــــــــياغة خطط  كعضـــــــــوالقطاع اخلاص بنشـــــــــاط  والتغذية. ويشـــــــــارك 

 االستثمار القطرية، والسياسات اخلاصة باألمن الغذائي والتغذوي والدراسات البحثية.
 

تصــــلة باألمن واالســــرتاتيجيات امل بنغالديش بوفرة الســــياســــاتوتتســــم الســــياســــات والربامج اخلاصــــة بالتغذية يف  -23
الوطين)  ودونصـــــــحاب املصـــــــلحة إىل ضـــــــمان التكامل العامودي (الوطين العمليات املتعددة أة. وتســـــــعى الغذائي والتغذي

. تســـــــقةالتنســـــــيق من أجل تعظيم اجلهود املاإلدماج و املدين) و واألفقي (احلكومة، والشـــــــركاء يف التمويل ومنظمات اجملتمع 
 اسات.خلها، وضمان االتساق والتقليل من جتزئة السيالقطاعات ودا عرباألمن الغذائي والتغذية  تعميموتضم التحديات 

 
 المقدمة من آلية القطاع الخاص )Fabretto( فابريتو ؤسسةم -دال

 
هبدف التأثري  2017املتعددة أصــحاب املصــلحة يف أكتوبر/تشــرين األول  )Fabretto(فابريتو  ؤســســةمأُنشــئت  -24
واالســــــــــــتثمار  لتنمية اجملتمع احمللي شــــــــــــامًال  اعلى حياة األطفال والعائالت يف نيكاراغوا. وتوفّر هذه الشــــــــــــراكة �جً  اإجيابً 

التكنولوجيا احلديثة (التكنولوجيا ) احلصــــــــــول على 1ة، مبا يف ذلك ثالث آليات منفصــــــــــلة تركز على (زراعاملســــــــــتدام يف ال
نولوجيا واســــــــتخدام التك االتدريب الفين على التقنيات الزراعية الذكية مناخيً و ) 2الزراعية)، واملدخالت الزراعية والتمويل، (

 ، والفاكهة، والشيا والعسل).النبّ (وال سيما  العالية القيمةالروابط باألسواق و ) 3الزراعية (
 

 رؤيةمن أجل إقامة شراكة وحيدة لتحقيق  مع كل من املؤسسات الشريكة )Fabretto( فابريتو ؤسسةموتعمل  -25
. ويشـــــمل الشـــــركاء ةقانوني هيئةهلا أي  يسمشـــــرتكة للمســـــؤولية االجتماعية، وترتكز على اتفاق رمسي بني الشـــــركاء، إمنا ل

 .واجلهات املاحنةوالقطاع اخلاص  واألوساط األكادميية، واجملتمع املدين،احلكومات، 
 

اديق املتجددة مثل الصـــــن مبتكرةمن خالل آليات متويل  للتجارة لتمويلن توفري التمويل ما قبل احلصـــــاد واكما أ -26
يســـاعد املزارعني يف حتســـني اإلنتاج.  ،)Fabretto( فابريتو مؤســـســـة إدارةيالت االئتمانية يف األجل القصـــري حتت والتســـه

https://www.usaid.gov/
https://ec.europa.eu/
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development
https://fabretto.org/our-mission/
https://fabretto.org/our-mission/
https://fabretto.org/our-mission/
https://fabretto.org/our-mission/
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بشـــكل كبري  مبا يزيد ،لألســـر الزراعيةأفضـــل ســـعار ت األعلى تســـاعد بدورها يف ضـــمان أواحملاصـــيل األعلى اجلودة والغالّ 
 ر فرصة لكسر دّوامة الفقر يف نيكاراغوا.وفّ الدخل وي

 
عزز اســــتخدام التكنولوجيا وت اة مناخيً تقنيات زراعية ذكي )Fabretto( فابريتو ؤســــســــةميف مجيع الربامج، تعتمد و  -27

املالئمة، مثل اختبار الرتبة، واملراجع اجلغرافية وحلقات العمل االفرتاضــــــية. ويتمتع اســــــتثمار القطاع اخلاص يف التكنولوجيا 
يت الو الزراعية والتدريب بأثر طويل األمد على اإلنتاجية والرحبية؛ ويعزز اســــــــتخدام التكنولوجيا املراعية للبيئة، واملســــــــتدامة، 

خدام للتحّول. كما أن توســـــــيع نطاق اســـــــت ا، ويشـــــــرك النســـــــاء والشـــــــباب بوصـــــــفهم حمركً اكية مناخيً ذ البيانات وال توّجهها
 . االتكنولوجيا الزراعية من جانب عدد أكرب من املزارعني واعٌد جدً 

 
للمنتجني  )Fabretto( فابريتو ؤسسةمومن خالل االستثمارات يف الشباب وأصحاب احليازات الصغرية، تتيح  -28

ية وحتّد من ، وتصـــبح بالتايل مســـتدامة من الناحية املالاكية مناخيً ذ تمويل واســـتخدام التكنولوجيا الزراعية الالاحلصـــول على 
القطاع  دين، عن طريق املزج بنياحلاجة إىل املســـــــاعدة يف األجل الطويل. وتوفّر الشـــــــراكة بني أصـــــــحاب املصـــــــلحة املتعد

وى األفراد أهداف التنمية املســـتدامة على مســـت لتحقيقلتخطي حواجز الدخول  ااخلاص والقطاع العام واملســـتفيدين، فرصًـــ 
 واملزرعة، وتيّسر املمارسات الزراعية األكثر استدامًة ومراعاًة للبيئة يف البالد. 

 
فّر ، واملؤســـــســـــات اخلاصـــــة والقطاع اخلاص. ويو لبلدان األمريكيةلن مصـــــرف التنمية عاملالية الناشـــــئة االلتزامات و  -29

التمويل، من خالل املنح والقروض. وكانت امليزانية األساسية ملشروع الشراكات  وآخرون لبلدان األمريكيةلمصرف التنمية 
. وُيستخدم التمويل للدفع مقابل زدياديف اال ةآخذمليون دوالر أمريكي وهي  1.8يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين 

بناء القدرات من خالل جتهيز وتدريب الشباب وأصحاب احليازات الصغرية، ومقابل االستثمار يف منصة السوق اخلاصة 
 املزارعون صــــندوق متجدد، حيث يتلقى . وبصــــورة خاصــــة، تعمل آلية االئتمان من خالل)Fabretto( فابريتو ســــســــةؤ مب

مة املنتج بعد من خالل قي اما قبل احلصـــــاد للنباتات واملدخالت، ويردون املبالغ الحقً  أصـــــحاب احليازات الصـــــغرية متويًال 
 اإجيابيً  اوّلد أثرً ا يندوق وللتدريب، مماحلصــــــــاد. مث يُعاد اســــــــتثمار الدخل الذي يتم كســــــــبه من مبيعات املنتجات يف الصــــــــ

 استثمارصندوق  )Fabretto( فابريتو ؤسسةم، تنشئ ا. وحاليً )Fabretto( يساهم يف االستدامة املالية ملؤسسة فابريتوو 
 الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين على حنو أكرب.ع نطاق يلتوس ماليني دوالر أمريكي 5قيمته أثر ا ذ
 

 التحليل الشامل آللية المجتمع المدني -هاء
 

إىل  للشـــراكات يف ما بني أصـــحاب املصـــلحة املتعددين، باالســـتناد شـــامًال  ســـوف تقدم آلية اجملتمع املدين حتليًال  -30
 الفاعلة والشـــراكات بني القطاعني العام واخلاص. وســـوف يركز املتعددة اجلهات الســـياســـاتيةجمموعة من جتارب املنصـــات 

التحليل على املبادئ والشـــــــــــروط اليت ميكن أن تطبقها احلكومات لتحديد ما إذا كانت الشـــــــــــراكة تشـــــــــــكل األداة األكثر 
على اإلعمال  اإجيابيً  امالءمة لتطبيقها يف حالة معينة وضمان أن تعمل هذه الشراكات للمصلحة العامة وأن يكون هلا أثرً 

ى األدوات القادرة على حتديد ومعاجلة مواطن اخللل يف موازين القو  االتدرجيي باحلق يف غذاٍء كاٍف. وســــــوف تناقش أيضــــــً 
 .النتائجوالتضارب احملتمل يف املصاحل يف الشراكة يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين وتقييم 
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 على مســــتويات لتجاربااختيارها على أســــاس تنوّع يف جلنة األمن الغذائي العاملي وّمت  من قبل أصــــحاب املصــــلحة بالشــــراكات يف ما بني أصــــحاب املصــــلحة املتعددين ّمت التطوّع 

 خمتلفة، ومشوليتها ومتثيلها اإلقليمي.
 

 
التغطية 

 الجغرافية

الشراكة في ما بين 
أصحاب المصلحة 

 المتعددين

 )األقاليماإلقليم (/)البلدانالبلد (
 التي تشملها الشراكة

 /البدءتاريخ 
 تاريخ االنتهاء

تشكيلة الشراكة في ما بين 
أصحاب المصلحة 

  المتعددين
 المتعددينالشراكة في ما بين أصحاب المصلحة  هدف

1 
على املستوى 

 العاملي

 كل امرأة، كل طفل،
أطلقها األمني العام 

 لألمم املتحدة

حكومة  62مجيع البلدان، تشارك فيها 
 حىت اآلن

2010-2030 
 اجملتمع املدينو  احلكومات

األوساط و  القطاع اخلاصو 
  األكادميية واملؤسسات اخلريية

التصدي للتحديات الصحية الرئيسية اليت تواجه النساء واألطفال 
  2030خطة عام  تنفيذ يف العامل،واملراهقني من حول 

2 
على املستوى 

 اإلقليمي

منصة الشراكة األفريقية 
األوروبية في البحوث 

الزراعية من أجل 
 التنمية

يف  ابلدً  11أوروبا، تغطي  -أفريقيا
  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

2007-2018 
 اجملتمع املدينو  احلكومات

القطاع اخلاص واألوساط و 
 األكادميية

تيسري الشراكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين بني أفريقيا 
وأوروبا، يف جمال البحوث الزراعية للتنمية هبدف حتقيق أهداف التنمية 

 املستدامة

3 
على املستوى 

 الوطين
برنامج األغذية والتغذية 

 من أجل بنغالديش
 بنغالديش

ما  -2015
 ازال جاريً 

جملتمع املدين و  احلكومة
 ومنظمات األمم املتحدة

أشكال سوء التغذية من خالل  ومجيعاحلّد من انعدام األمن الغذائي 
ت والتوجيهات ودعم االسرتاتيجيا يف جمال السياساتتوفري املشورة 

 والتدخالت املراعية للتغذية يف بنغالديش.

4 
على املستوى 

 الوطين

 )Fabretto( فابريتو
قدمتها آلية القطاع 

 اخلاص
 نيكاراغوا

ما  -2017
 زالت جارية

 األوساط األكادمييةو  احلكومة
القطاع و  املديناجملتمع و 

 واجلهات املاحنةاخلاص 

توفري �ج شامل لتنمية اجملتمع احمللي واالستثمارات املستدامة يف الزراعة 
من خالل احلصول على التكنولوجيا الزراعية، والتدريب، والتمويل مبا 

 على حياة األطفال وعائالهتم يف نيكاراغوا. اإجيابيً  ايرتك أثرً 

5 
على املستوى 

 العاملي
التحليل الشامل آللية 

 اجملتمع املدين

الشراكات العاملية، واإلقليمية والوطنية 
يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين 

 واملنصات املتعددة اجلهات الفاعلة
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