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 اجمللس
 بعد املائة اخلامسة والستونالدورة 

 2020 ديسمرب/كانون األول 4 – نوفمرب/تشرين الثاين 30

 2025-2021 القطاع اخلاص منظمة األغذية والزراعة الخنراط اسرتاتيجية
 

 وجزامل

  ذلك     أل يليرؤي  جديدة  وضررررررررر   ن أجلع لي  شرررررررررأل ل     األع رررررررررأل   ت فيذ األغذي  والزراع  يفشررررررررررع        
 . 2019لل  لس يف أواخر عأل  بعد املألئ  الدورة الثأللث  والسرررررررررررت  بتشررررررررررر ي   ن  ،2013السررررررررررررتاتي ي  عأل    ن حتديث  

 التوصررررررررررريألت واال تيألجألت  (1) وتسرررررررررررت د     أل يلي: ،وهذه االسررررررررررررتاتي ي  ايديدة هي  تي   ع لي  تشرررررررررررألوري  لل ألي 
ايهألت الفألعل  يف اللطألع  صرررررررأل رة عنوالتوصررررررريألت والتعلي ألت ال (2) غذي  والزراع ؛اليت أعرب ع هأل أع رررررررأل        األ

 ؛ توجد  لألرهأل يف رو ألوالدروس املسررررررررررررررتفأل ة  ن ودألالت األ ، املتيدة األخرا، ال سرررررررررررررري أل الودألالت اليت  (3) اخلألص؛
والطلب اللوي  ن املكألتب الف ي  واإلقلي ي   (5) ؛2013اسرررررررررررررررتاتي ي  عأل   صخي أل  يف  فسررررررررررررررهأل     املوجترب   (4)

والتليي، املسرررتلل الذي أجري يف عأل   (6اللطألع اخلألص؛ )  شرررألرد تعزيز على ل      لواإلقلي ي  الفرعي  واللطري  التألبع  
2019 . 

 شررألوراتاملعن سررلسررل   ن   ررألئهأل  ن خالا او وعألت اإلقلي ي ، ل رراًل    أع لل      ويف أعلألب املشررألورات املكثف 
 2025-2021 صبشأن  شألرد  اللطألع اخلألي   الربان ج، تسعى اسرتاتي ي  امل      رئيسبليأل ة  الع وي  على  ستوا

علد عن طريق رس،  سألر واضح حنو  ،وحتفيزًا لل      يف  ع، ع ويتهأل است ألقي )االسرتاتي ي (    تش ي   ور أدثر 
أل     قأل   شرررررادألت تسررررت د    امل أل   و  شرررررادألت أدثر ابتكألرًا    اللطألع اخلألص.   دلوع وتسررررعى االسرررررتاتي ي  أي ررررً

على  قألئ، هنج بشأنالتوجيهي   طوطاخل وحترت  رتك أ ًدا خلف الردبال ي  ل وس حتليق أثر ألايت،  ن شأهنأل التيليق ب
 للتعألون ب  األ ، املتيدة وقطألع األع ألا.   امل أل  
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 و  أل   (2) ؛بصرررررررورة اسرررررررت ألقي     اللطألع اخلألص إلقأل   الشررررررررادألترؤي  جديدة  (1) وتشررررررر ل االسررررررررتاتي ي   أل يلي:
 كوينع  ميكن  ن خالهلأل تحمدث  و وسرررر  وآليألت  (4) ؛اوألالت االسرررررتاتي ي  الرئيسرررري  لل شررررألرد حتديد و ( 3) ألتاملشررررألرد

وسررررررر ل جديدة لتليي،  (6) ؛تليي، املخألطر و  ارهتأل ن أجل    ه هنج الع ألي  الواج   امل ألسرررررررب لل ر و ( 5) ؛الشررررررررادألت
 د أل تصف الوثيل  اإلجرا ات الرئيسي  املطلوب  لت فيذ هذه االسرتاتي ي . .هألوقيألس ال تألئج املتوقع   ن الشرادألت

  رًا  (1) :االعت ألرات التأللي وجتدر اإلشرألرة    أن تعزيز التعألون    اللطألع اخلألص يف  طألر هذه االسررتاتي ي  يسرت د    
       كو ي   ولي  اتبع  مل  و   األ ، املتيدة، لإن  بوصرررفهأل   زلتهألو ود تهأل و امل      ي لع رررو     الط يع  ايوهري 

شرررررركيل  ولن تتأثر ال صرررررروص األسررررررألسرررررري  أو اللوائح أو اإلجرا ات أو ت (2) ه، أع ررررررألؤهأل؛ احملألورين الرئيسرررررري  لل     
أل لنهبذه االسرررررتاتي ي ،   األجهزة الرائسرررري  لل      اللوائح احلأللي  لألجهزة الرائسرررري  لل      أو  جرا اهتأل أو ت ري  د أل أهن 

 .تشكيلتهأل

 املشرتك بني جلنيت الربانمج واملالية واجمللساإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب االجتماع 

  :الليأل  مبأل يلي  ن االجت ألع املشرتك  دعو   
  ؛2025-2021 شأن  شألرد  اللطألع اخلألصب االسرتاتي ي استعرا   (أ)
 ك ألهلأل؛استو  االسرتاتي ي  الرت يب ابلع لي  الشأل ل  اليت أ ت    حتديثو  (ب)
 دي يوالق عليهأل اولس.  التوصي  ابالسرتاتي ي و  (ج)

     2025-2021 شأن  شألرد  اللطألع اخلألصبوالزراع  اسرتاتي ي        األغذي    قرار ن اولس  دعو 
 :ميكن توجيه أي استفسألرات عن    ون هذه الوثيل    

 Elizabeth A. Bechdolالسي دة 
 انئب املدير العأل 

 51800 06570 39+ ألتف:اهل

  Bechdol@fao.org-DDG لكرتوين:اإليد الرب 

https://unfao.sharepoint.com/sites/CSGL/Temporary/Arabic%20Translation%20Group%20tmp/Draft%20Translations%20-%2005%20March%202020/Marcelle/DDG-Bechdol@fao.org
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 متهيد الطريق -أواًل 

 املعلومات األساسية والسياق -1
ستدا    ذا  أل أرا  اوت   الدويل اه ألك اعرتاف  تزايد أب ه جيب حتويل ال  ، ال ذائي  غري املستدا   لكي تص ح أدثر  -1

لأل ،  ألغذي  والزراع احتليق أهداف الت  ي  املستدا  . وابلتأليل، يتع  على احلكو ألت وامل   ألت الدولي ، مبأل يف ذلك       
رهأل     سأل 2030 عأل  واللطألع اخلألص وأصيألب املصلي  املع ي  اآلخرين، ات ألع هنج جديد  ن أجل  عأل ة خط  املتيدة

الصييح. ومل يت ق سوا اللليل  ن الوق  للوصوا     لألصد أهداف الت  ي  املستدا  ، يف    أن بيئ  االقتصأل  الكلي العأل   
أعدا   تزايدة  ن اآللألت  ابإلضألل     ذلك، ه ألكى امليزا يألت واملأللي  الوط ي . و تشكل حتداي،    وجو  ض وط واضي  عل

والصد ألت  ذلك التهديدات ال ألشئ   ثل  لألو     أل ات املكروابتود، واحليوا ي  مبأل يف ذلك األ را  احليوا ي واأل را  ال  ألتي  
 ا.  جديدً ا وتعألوانً أل وابتكألرً ب حبثً اليت تتطلامل ألخي  

ال  ، : "تتصدا (2019      األغذي  والزراع  والص دوق الدويل للت  ي  الزراعي  )  راس   شرتد  ب  د أل ال    -2
الذين يتزايد عد ه،، والتصدي لآلاثر  ال ذائي  للتيدايت املت ثل  يف تولري أغذي  دأللي  و يسورة التكلف  و  ذي  لسكألن العألمل

تطلب حتويل ال  ، وي 1."املتعلل  اب  عألاثت غألزات الدليئ  وال ص   ال يئي  اللألسي  ابلفعل لت ري امل ألخ على اإل تألج، وت ديد الشواغل
ائي  غري املستدا   وحتليق ال  ، ال ذائي  املستدا    ن مجي  أصيألب املصلي  أن يعززوا  وره، وي طلعوا به ب شألط. وه ألك ال ذ

جم وع  واسع   ن ايهألت الفألعل  يف اللطألع اخلألص،  ن املزارع ، مبن يف ذلك أصيألب احليألزات الص رية واملزارع  األسري  
والصيأل ين    الشردألت املت ألهي  الص ر والص رية واملتوسط  احل ، والشردألت الك رية، سيكون هلأل  ور لعألا يف  ل  واحلر اج  

أهداف الت  ي  املستدا  ، حتليق هتدف خط  ع ل أ يس أاباب     وا    التدللألت املأللي  العأل   واخلألص  لدع، و هذا التيوا. 
ويصح ذلك حتديدا على جمألا       األغذي   2 ون تع ئ  قدرات و وار  اللطألع اخلألص.   االعرتاف أبن العألمل لن حيللهأل 

 الذي ي طل  ليه اللطألع اخلألص بدور ابرز. 3والزراع 
وقد هن   أهداف طألع اخلألص يف الت  ي  العألملي . ويت  ن اإلطألر املل وا عألمليأل ألهداف الت  ي  املستدا    ورا قواي للل -3

ولذلك، أل األوس  جتأله اوت   وال يئ .  يث تتي ل الشردألت  سؤوليألهت بتطورات جديدة يف اللطألع اخلألص  الت  ي  املستدا 
، ابعت ألرمهأل شريك  ا للشرادألت االسرتاتي ي     اللطألع اخلألصأل جديدً آن األوان لكي ت دأ       األغذي  والزراع  هن ً  للد

 حتويل ال  ، ال ذائي  غري املستدا  . يتيح هلأل الليأل  بدور  شط وحتفيزي يف تعألون اللطألع اخلألص  ن أجل   تسألوي ،

                                                           
 (2019والص دوق الدويل للت  ي  الزراعي  )      األغذي  والزراع     1
 أ(2015األ ، املتيدة )  2
غذائي  وغري غذائي (، مبأل يف  سرررل  ن  ن جمألالت املسرررؤولي  امل ألط  هبأل ومجي  السرررل  الزراعي  ) يف سررريألق هذه االسررررتاتي ي ، ت طي       األغذي  والزراع  أايً   3

 وصوهنأل. ،دأل ل سلسل  اللي    تش ل صأليد األمسألك واستخدا  املوار  الط يعي  اليت واحلراج  و ذلك قطألعألت الثروة احليوا ي  
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 سؤول امل ستث ألراتالت طل  احلكو ألت بدور  ألس، يف تعزيز ومتك  ا الدعم ألعضاء منظمة األغذية والزراعة: -4
يف بلداهنأل،    استعدا        األغذي  والزراع  لدع هأل يف صيألغ  وت فيذ خطط ع ل لعألل  لربط اسرتاتي يألت  4للطألع اخلألصل

أل ألع ألئهأل أل و شألطً وجيب على امل     تلدمي  ع، أدثر  س ً دا   أبهداف الت  ي  املستدا  . واستث ألرات اللطألع اخلألص املست
ع ألا املستدا   لل  ، ال ذائي ، وحتفيز وتسري  حتليق  لألصد أهداف الت  ي  لتش ي  االستث ألر املسؤوا واسرتاتي يألت األ

 املستدا  . 
دثر أ)االسرتاتي ي (    تعزيز  ور  2025-2021 بشأن  شألرد  اللطألع اخلألص امل    ولذلك، تسعى اسرتاتي ي   -5

شرادألت أدثر ابتكألرا    اللطألع اخلألص. وتسعى يف  ع، أع ألئهأل  ن خالا حتديد  سألر واضح حنو لل       ااست ألقي  وحتفيزً 
االسرتاتي ي  أي أل     قأل   شرادألت قألئ   على امل أل   و وجه  حنو األهداف،  ن شأهنأل أن حتلق أثرا ذا   زا ال يرتك أ دا 

 5.األع ألا لتعألون ب  األ ، املتيدة وقطألعلهنج قألئ، على امل أل   شأن ب التوجيهي  للخطوط هألا رتا ،    خلف الردب
 تطور وجتربة شراكات القطاع اخلاص يف املنظمة -2
وضع      اللطألع اخلألص   ذ أن يف شراد  امل    اخنرط   الشراكات مع القطاع اخلاص يف منظمة األغذية والزراعة: -6

ومت استعرا  شرادألت اللطألع اخلألص استعراضأل . 2000ن    اللطألع اخلألص يف عأل    أل ئهأل وخطوطهأل التوجيهي  األولي  للتعألو 
اسرتاتي ي   وأ ت يف هنألي  املطألف    املوالل  على 2010شأل ال يف عد   ن امل ألس ألت، مبأل يف ذلك يف ع لي   تع ل  بدأت يف عأل  

 6(.2013)اسرتاتي ي  عأل   2013      األغذي  والزراع  للشرادألت    اللطألع اخلألص يف عأل  
 : 2013الدروس املستفادة من أحدث تقييم السرتاتيجية شراكة القطاع اخلاص منذ عام 

، بي  أل مت الس وات اخل س األو   ن الت فيذالستكشألف  2019يف عأل   2013أجري تليي،  ستلل السرتاتي ي  عأل   -7
 يف الفرتةو . 2019 ول رب/تشرين الثألين  8    4تليي، للدورة السألبع  والعشرين بعد املألئ  لل    الربان ج يف الفرتة  ن ال صدار تلرير 

اللطألع اخلألص دأل   ا تهألزي    شألرد شراد  رمسي     اللطألع اخلألص، ولكن  52امل      علدت، 2019    2013 ن  امل تدة
 7  كأل ي  تكرارهأل واستدا   ال تألئج احمللل ."قدر حمدو   ن و تفرق ،    

 الل    على سلسل   ن التوصيألت امله   واملت صرة، مبأل يف ذلك وض  رؤي  جديدة ملشألرد  اللطألع اخلألص.  ووالل  -8
 ، اليت أقر هأل اولس،  أل يلي: ألوت     توصيألهت -9

 يتع   على       األغذي  والزراع  تعزيز  ور اللطألع اخلألص يف حتليق أهداف الت  ي  املستدا  .  (أ)
 ي   ي ت فيذ الشرادألت    اللطألع اخلألص لدع، أولوايت احلكو ألت الوط ي ، مبواللتهأل.و  (ب)

                                                           
)ي   األ ن ال ذائي االسررررتث ألر املسررررؤوا على ال يو الذي حتد ه   أل   ي   األ ن ال ذائي العألملي اخلألصرررر  ابالسررررتث ألرات املسررررؤول  يف الزراع  و  ، األغذي    4

 (2014العألملي، 
واليت  لي  وأعيد  ،أل ، املتيدةاب تصررررررررررررلدإطألر ع ل  شرررررررررررررتك للتعألون الت ألري امل  2000( اخلطوط التوجيهي  اليت وضررررررررررررع  يف عأل  2015) األ ، املتيدة  5

 .2015يف عأل    ن ث   واليت عدل  أيً أل 2009 صدارهأل عأل  
 (2013      األغذي  والزراع  )  6
 (2019      األغذي  والزراع  )  7
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ك على الصعيد ي   ي أن تسعى امل        زاي ة تكأل ل الشرادألت    اللطألع اخلألص ض ن ع لهأل، مبأل يف ذلو  (ج)
أي اسرتاتي ي  جديدة    أن تد ج    ألجأل دأل ال يف مجي  الُشعب والو دات، مبأل يف ذلك املكألتب وحتتألج  اللطري.
 واللطري . اإلقلي ي 

 أل يتعلق ابلعد  املتزايد لفرص  است ألبتهأل وجهو هأل االست ألقي  يفأن تلو        األغذي  والزراع  بتيس  ي   ي و  ( )
 الشرادألت.  

لل هألت الفألعل   ن غري الدوا، وض  ع ليألت واضي  وشفألل  و تسل  وي   ي أن تلو        األغذي  والزراع  ب (ه)
 يف ذلك اللطألع اخلألص للوصوا    أ داث وأ شط  امل    .  مبأل

 .وجيب أن تتخلص امل      ن بعض  واقفهأل احملألل   بط يعتهأل جتأله  شألرد  اللطألع اخلألص )"الف وة الثلأللي "( (و)
ي   ي أن ت سط امل      جرا اهتأل الداخلي  وع ليألت   ارة املخألطر مبأل يت شى    أل ل امل ألرسألت املت ع  يف    و   و  (ز)

األ ، املتيدة، وأن حتلق التوازن ب  ع ليألت الع ألي  الواج    ن جه ، وأن تيسر الشرادألت والتعألون الشفألل     
 اللطألع اخلألص  ن جه  أخرا. 

. أوال، تدعو أهداف 2013د أل  دث  تطورات ولرص هأل     ذ اعت أل  اسرتاتي ي        األغذي  والزراع  لعأل  و  -10
الت  ي  املستدا       شألرد  اللطألع اخلألص بشكل أوس  وأع ق يف حتليق  تألئج الت  ي ، سوا   ن خالا املسألمه  يف حتليق 

 ن أهداف الت  ي  املستدا  ،  17أبعأل  االستدا  . وهذا واضح يف اهلدف  أهداف حمد ة أو  ن خالا ت ين سلوك  سؤوا يف دل
  8الذي يلر أمهي  الشرادألت يف  متأل  أهداف اخلط .

ا  ن الصكوك لل سألمه  يف حتليق أهداف أل، مبشألرد  اللطألع اخلألص وغريه  ن ايهألت الفألعل ، أ شأ األع أل  عد ً واث يً  -11
اليت س ق ذدرهأل أل   ي   األ ن ال ذائي العألملي لالستث ألر املسؤوا يف الزراع  واأل     ال ذائي ، الت  ي  املستدا  ، مبأل يف ذلك   

 9.وغريهأل
وتلرتح  2030واثلثأل، تعرتف ع لي   صالح األ ، املتيدة ابألمهي  املردزي  للشرادألت يف حتليق دل أهداف خط  عأل   -12
ور  ذدره،  ن املسل، به أن  ؤسسألت اللطألع اخلألص ذاهتأل وسع   ن التزا هأل أل على  طألق امل  و   يف   ارة املخألطر. ود أل هن ً 

أييت يف الوق   2013 عأل   ن دل  أل س ق جيعل حتديث اسرتاتي ي املستدا   والع ل على حتليلهأل. و  بتيليق أهداف الت  ي 
 .2013حتل حمل االسرتاتي ي  اليت مت  املوالل  عليهأل يف عأل   امل ألسب، وهذه االسرتاتي ي 

، واليت 2013 عأل  وحتديث ال ق السرتاتي ي و ن هذا امل طلق، شرع  امل     يف ع لي  شأل ل     األع أل  لتطوير رؤي  جديدة 
 تي   ع لي  تشألوري  لل ألي   يه وهذه االسرتاتي ي  .2019الثأللث  والستون بعد املألئ  لل  لس يف أواخر عأل  ش عتهأل الدورة 

                                                           
 ب(2015)األ ، املتيدة   8
  الطوعي   ن ه ألك عد   ن التوصررريألت الصرررأل رة عن الل    على  سرررتوا السررريألسرررألت، بع رررهأل  رت ط ارت ألطأل وثًيلأل هبذه االسررررتاتي ي ،  ثل اخلطوط التوجيهي  9

الطوعي  بشرررررررررررأن احلود   املسرررررررررررؤول  حليألزة أجل اإلع ألا املطر  لليق يف غذا  دألف يف سررررررررررريألق األ ن ال ذائي الوطين )اخلطوط التوجيهي (، واخلطوط التوجيهي  
ويت، التفألو  على مجي  "  ت ألت" الل    هذه يف  دثر أمهي .األراضي و صأليد األمسألك وال ألابت يف سيألق األ ن ال ذائي الوطين، على س يل تس ي  األ ثل  األ

وتتفألو  الل     أللًيأل على اخلطوط  .يف اآلرا  ، واليت مت ت  يهأل ابلتوالق طألر ع لي   تعد ة أصررررررررررريألب املصرررررررررررلي ، مبأل يف ذلك آلي  اللطألع اخلألص التألبع  لل   
 التوجيهي  الطوعي  بشأن ال  ، ال ذائي  والت ذي .
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ايهألت ( والتوصيألت والتعلي ألت الوار ة  ن 2) 10؛التوصيألت واال تيألجألت اليت يعرب ع هأل أع أل  امل     )1(وتعت د على: 
وخألص  الودألالت اليت توجد  لألرهأل يف  12خرا،الدروس املستفأل ة  ن ودألالت األ ، املتيدة األو  11؛الفألعل  يف اللطألع اخلألص

 الفرعي  قلي ي قلي ي  واإل ي  واإلفالطلب اللوي  ن املكألتب ال( و5)؛ 2013جترب  امل     اخلألص  ابسرتاتي ي  عأل  ( و4) 13؛رو أل
   .2019التليي، املستلل الذي أجري يف عأل   (6)و 14اللطألع اخلألص؛  شألرد واللطري  التألبع  مل     األغذي  والزراع  لتعزيز 

حتديد و  (3) ( و  أل   املشألرد ؛2) رؤي  للتطوير االست ألقي للشرادألت    اللطألع اخلألص؛ (1)وتش ل االسرتاتي ي :  -14
هنج للع ألي  الواج   و( 5)آليألت جمد ة و وسع  ميكن  ن خالهلأل  قأل   الشرادألت؛ و( 4)جمألالت الع ل االسرتاتي ي  الرئيسي ؛ 

 . وقيألسهأل ُس ل جديدة لتليي، ال تألئج املتوقع   ن الشرادألتو  (6) أجل تليي، املخألطر و  ارهتأل؛  ن  رضهل  ألسب 
  يع ابل  ر    الط (1)أ ه:  ا    الفه،است أل ً طألع اخلألص ض ن هذه االسرتاتي ي  تعزيز التعألون    الل مت التطرق   و  -15

          و ود تهأل ووض  امل     د       كو ي   ولي  يف    و   األ ، املتيدة لإن املتيألورين الرئيسي  ع ألئهألأل ايوهري 
 الرائسي  األجهزة شكيل ت أو اللواعد أو اإلجرا ات أو األسألسي  ال صوص لن تتأثرو  (2). ألغذي  والزراع  ه، األع أل  ليهألا

 لل     . األجهزة الرائسي    شكيل أو ت احلأللي  ت ري اللواعد أو اإلجرا اتهذه االسرتاتي ي ، ولن  ن جرا  لل      

 2025-2021 اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة ملشاركة القطاع اخلاص -ااثنيً 
 ما حنتاج إىل حتقيقه معا -الرؤية  -1

،  ن خالا التزا هأل    امل    يف متكن  2015-2021 اللطألع اخلألص شألرد   بشأنلالسرتاتي ي  تت ثل الرؤي  الشأل ل   -16
تل ي  ط و  أل بعد  جلب الت يري واالبتكألر، ل اًل عن التأثري والفوائد املستدا   اللألبل  للليألس،  ن أجل  ن  اللطألع اخلألص،

وبيئ  أل ل وت ذي  أل ل،  ،غذائي   ستدا   وقأل رة على الص و   ن أجل   تألج أل ل   ،ترك أ د خلف الردب  ن خالا 
  15.ة أل لو يأل

                                                           
أل ، أعل تهأل سررلسررل   ن  شررألورات األع ررأل  بليأل ة رئيس ي   الربان ج ق ل رلعهأجرت امل      شررألورات  كثف     أع ررألئهأل  ن خالا او وعألت اإلقلي ي   10

 أخريًا    ي   الربان ج. 
اخلألرجي  اليت  اهليئألتلالطالع على قألئ    3املليق  أ  ر) 2020متوز /وعلدت       األغذي  والزراع  ثالث  شألورات  لكرتو ي     اللطألع اخلألص يف يولي  11

 مت  استشألرهتأل(.
، املتيدة لل يئ ، جرت امل      شررررررررررررألورات    ودألالت األ ، املتيدة األخرا، مبأل ليهأل       الصرررررررررررري  العألملي  وبران ج األ ، املتيدة اإل ألئي وبران ج األ أ  12

 وأجرت استعراضألت  كت ي  السرتاتي يألت وامل ألرسألت املتعلل  مبشألردألت اللطألع اخلألص. 
. واسرررتعرضررر  2019د أل  شرررر دل  ن الصررر دوق الدويل للت  ي  الزراعي  وبران ج األغذي  العألملي اسررررتاتي يألت  عت دة لل شرررألرد     اللطألع اخلألص يف عأل     13

       األغذي  والزراع  هذه االسرتاتي يألت ايديدة لتيديد أوجه التآزر والتكأل ل  اخل الودألالت اليت توجد  لألرهأل يف رو أل.
 الت س  امل     ألكألرا وتعليلألت  ن  اخل امل     )و   املكألتب امليدا ي  والُشعب التل ي (.  14
 .2025-2022و رررطرررط اخلرررطرررررررر  املرررتررروسررررررررررررررررررطرررررررر  األجررررررررل  2031-2022يرررر  هررررررررذا الرررطررر ررروح ابلرررترررفصرررررررررررررررررريررررررررل يف  رررطرررط اإلطررررررررألر االسرررررررررررررررررررتاتررريررر ررري   15
)en.pdf976en/nd976/nd3http://www.fao.org/( 
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اللطألع اخلألص ستث ر شرادألت اسرتاتي ي ، وتزيد  ن ايهو  اي ألعي  ألصيألب   شألردألهتأل   تصور امل     أن تو  -17
ملسألعدة أع أل  امل     يف حتليق أهداف الت  ي  املستدا  ، ويف  تتوالهأل ال لدان وتلو هأل املصألحل املتعد ين، وأتيت حبلوا   تكرة

 .الذين تدع ه، امل     ملستفيدينابل س      اهنألي  املطألف، تع ي، األثر اإلجيأليب 
هذه الرؤي  بشكل أدرب على ع ل امل     واللطألع اخلألص دشريك   تسألوي  واسط  بتردز       األغذي  والزراع  و  -18

أهداف   ن 2 ن أهداف الت  ي  املستدا   )الل أل  على الفلر( واهلدف  1يف حتليق أهداف الت  ي  املستدا  ، وخألص  اهلدف 
األخرا ذات الصل  بوالي        األغذي  الت  ي  املستدا   )بشأن الل أل  على ايوع(، ل اًل عن أهداف الت  ي  املستدا   

 والزراع . 
 بقيم األمم املتحدةااللتزام  -مبادئ املشاركة  -2

تسرتشد  شألرد        األغذي  والزراع     شردأل  اللطألع اخلألص مب أل   واضي  و دروس  بع ألي  وال ميكن التفألو   -19
ع لي  ت فيذ هذه  يف جم لوسيت،    ألج امل أل    هبأل بشكل جيد يف املرا ل األو   ن   ألقش  الشراد .  ن الت ليغعليهأل، والبد 

  شألرد .   اللطألع اخلألص، ووض  صك قأل وين   ألسب وآليألت/س ل لل  وال سي أل يف ع لي  استعرا  الشراد ،االسرتاتي ي 
 16ي   ي أن: لتزا ألتألالوعليه، ل

 حتليق أهداف الت  ي  املستدا  تربهن على  سهأل  واضح يف  (أ)
 17حترت  قي،       األغذي  والزراع  واأل ، املتيدةو  (ب)
  زاهتهأل أو استلالهلأل أو  صداقيتهأل أو مسعتهألأو أال ت ر حبيأل  امل     وعد  احنيألزهأل، و  (ج)
 تدار بفعأللي  وتتالىف ت ألرب املصألحل أو أي  ألطر أخرا على       األغذي  والزراع  و  ( )
 وأهداف الت  ي  الوط ي  ألع ألئهأل  سألمه  لوالي        األغذي  والزراع  وأهدالهأل و ه تهألت هر و  (ه)
حترت  الط يع  احلكو ي  والدولي  مل     األغذي  والزراع  وصال ي  أع ألئهأل يف اختألذ قرارات، على ال يو امل صوص و  (و)

 عليه يف  ستور امل    
يست د  ليه ع ل       األغذي   واملتس، ابحليأل  وابالستلاللي ، الذي الرباه تدع، وتعزز ال هج العل ي اللألئ، على و  (ز)

 ؛والزراع   ون ت ألزالت
 حت ي امل      ن أي أتثري ال  ربر له، وال سي أل على ع ليألت وض  السيألسألت واللواعد واملعأليري وتط يلهأل و  (ح)
 واال رتا  املت أل ا تت، على أسألس الشفأللي  واال فتألح والش وا واملسأل ل  وال زاه  و  (ط)

                                                           
وهي ودألل   سررررررررألمه  يف اسرررررررر   ؤشرررررررررات أخرا.  15و 14و 12و 6و 5و 2 ؤشرررررررررًا ألهداف الت  ي   21األ ، املتيدة "الراعي " لرررررررررررررررررررررررر دألل  ن امل     هي و   16

 2030الصف ، تدع، امل     جهو  ال لدان يف رصد ت فيذ خط  عأل   وهبذه
، مبأل ليهأل امل  و   وابمل أل   العشرررررة اليت  ص عليهأل االتفألق العألملي لأل ، املتيدةتلتز        األغذي  والزراع  بتعزيز االلتزا  إبطألر األ ، املتيدة على  طألق   17

امل أل   املتعلل  حبلوق اإل سرررررألن والع ل وال يئ  و كأللي  الفسرررررأل  هي  و ن (.2011ن )األ ، املتيدة، امل أل   التوجيهي  بشرررررأن األع ألا الت ألري  و لوق اإل سرررررأل
االتفألق العألملي لأل ، املتيدة  أ  ر عأليري أسرررررررررررررررألسررررررررررررررري  يف ع لي  الع ألي  الواج   اليت تلو  هبأل       األغذي  والزراع   ن أجل املشرررررررررررررررألرد     اللطألع اخلألص. 

 اتريخ( )بدون
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انهيك عن الش ألب وال سأل   ورابطألهت، أتثري الت  ي  على املستوا احمللي واملستفيدين، وال سي أل ص ألر املزارع  ،تع و  (ي)
 حلألق ال رر". "عد  ترك أ د خلف الردب" و"عد   دأي مل ا رتاً أل

 ما هو القطاع اخلاص وما هي ماهية الشراكة؟  -3
، دل   هأل ي طوي على  ور وأوسألط األع ألا الت ألري  ه ألك طرق  تلف  للتعأل ل    اللطألع اخلألص تعريف الشراكة: -20

      األغذي  والزراع . وتعت د امل         د د ري تعريف ال هج املشرتك و وع  األ ، املتيدة للت  ي  املستدا    تلو  به  تلف
 أل يتعلق بشرادألت قطألع األع ألا الت ألري ،  يث تعرف املشألرد      الواج   يف  أل يتعلق ابل يوث املستل لي  وبذا الع ألي  يف

التفألعل    الكيألانت الت ألري ، ذات األهداف املختلف ، اليت ترتاوح ب  احملأل اثت وامل ألقشألت  اللطألع اخلألص أبهنأل "أي  وع  ن
 ن خالا طرائق  لتزا ألتعلى الت ويل. ميكن ت فيذ هذه االغري الرمسي ، و  صألت ت أل ا املعألرف، والشرادألت الكأل ل  اليت ت طوي 

 18س يل املثألا ال احلصر الشراد ، وقد ت طوي على  ستوايت  تلف   ن تعر  اي هور."  تلف ، مبأل يف ذلك على
ى  طألق االسرتاتي ي  أي أل تعريف الشراد  الوار  يف اسرتاتي ي        األغذي  والزراع  بشأن الشرادألت عل هذه وتت   -21

شرتك أو   سَّق لتيليق هدف عأل . "التعألون والتآزر ب  و دات امل     واألطراف اخلألرجي  يف ع ل   أي :(2012)امل     
  19وهي تش ل عالق  تسه، ليهأل مجي  األطراف يف حتليق ال واتج و جنألز األهداف أدثر  ن دوهنأل عالق   أللي  للط."

وألغرا  هذه االسرتاتي ي ، تعترب       األغذي  والزراع  أن اللطألع اخلألص يش ل جم وع   القطاع اخلاص: نطاق -22
واسع   ن الكيألانت، ترتاوح ب  املزارع  والصيأل ين والشردألت املت ألهي  الص ر والص رية واملتوسط  احل ، )مبأل يف ذلك التعألو يألت 

جت ألعي (    الشردألت الك رية، سوا  الشردألت احمللي  أو املتعد ة اي سيألت، واملزارع /الصيأل ين/    ألت امل ت   واملؤسسألت اال
 واملؤسسألت اخلريي . 

و ن أي اليت متث ل  صألحل اللطألع اخلألص.  أل الرابطألت الص ألعي  والت ألري ، واالحتأل اتأي ً تراعي هذه االسرتاتي ي  و  -23
أل، أل خألصً  ك هأل  ن ق ل ديألانت اللطألع اخلألص، ستعترب قطألعً      ألت أو  ؤسسألت، يت، متويلهأل     د د ري أو احتأل ات أو

 .ض ن هذه االسرتاتي ي  ايديدة األوسألط األدأل ميي  و ؤسسألت ال يوث  درجوال ت 20.ابإلضألل      ؤسسألت متلكهأل الدول 
 أ ور:(، يف مجل  1ا، ستع ل       األغذي  والزراع     الكيألانت التأللي  )ايدوا وبصورة أدثر حتديدً  -24

                                                           
 أل يتعلق بشرادألت قطألع األع ألا الت ألري ، والذي مت  املوالل   املتيدة بشأن ال يوث املستل لي  وبذا الع ألي  الواج   يف تت   امل     ال هج املشرتك لأل ،  18

 UNSDG (2020) أ  ر. 2019عليه يف أغسطس/آب 

 أ(.2012      األغذي  والزراع  )  19

 .احلألا ابل س      املؤسسألت املتوخي  للربحيشري هذا    هيئألت مت أتسيسهأل مبوجب اللوا   الوط ي ، د أل هي   20
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 . أنواع كياانت القطاع اخلاص اليت تعتزم منظمة األغذية والزراعة إشراكها1اجلدول 
 )مبن ليه، املزارعون أصيألب احليألزات الص رية واملزارعون األسريون(يشكل املزارعون   21املزارعون و    ألت املزارع 

وعوا ل للت يري ال بوصفه، ديألانت  ن اللطألع اخلألص و    ألت املزارع   كوانت هأل   
وتلتز        األغذي  تفيدين  ن  شألرد  اللطألع اخلألص. ليسب، بل بوصفه، أي أل  س

والزراع  بتسهيل تلد  علد األ ، املتيدة للزراع  األسري  وستواصل  عطأل  األولوي  لع لهأل 
 الذي يردز على املزارع  األسري  وص ألر الصيأل ين و راس ال ألابت.

ت طل      ألت امل ت   وتعألو يألهت، بدور حموري يف متك  املزارع  والصيأل ين و راس  22تعألو يألهت،    ألت امل ت   و 
ال ألابت، و سألعدهت، على الوصوا    األسواق والتك ولوجيألت واخلد ألت املأللي ، وأي أل 

 تكثيف   تألجيته، وقدرهت، على االبتكألر. 
الشردألت املت ألهي  الص ر 

 احل ،والص رية واملتوسط  
ت طل  شردألت األغذي  الزراعي  املت ألهي  الص ر والص رية واملتوسط  احل ، واملشألري  

بدور رئيسي يف حتليق األ ن ال ذائي والل أل   ، مبأل ليهأل املشألري  ال ألشئ الريفي  غري الزراعي 
       األغذي  والزراع  تطوير املشألري  املت ألهي  الص ر والص رية على الفلر. وستش  

واملتوسط  احل ، بوصفهأل حمردأل رئيسيأل لتيليق اإل كألانت االجت ألعي  واالقتصأل ي  
للطألعألت األغذي  الزراعي  واللطألعألت الريفي  غري الزراعي ،    الرتديز بشكل خألص على 

 األع ألا الت ألري  اليت يلو هأل الش ألب وال سأل . 
 الشردألت الك رية: الشردألت

الوط ي  واملتعد ة  الك رية
اي سيألت، مبأل يف ذلك الشردألت 

  للدول امل لود  

الشردألت و الوط ي  واملتعد ة اي سيألت، الك رية الشردألت مبأل يف ذلك الشردألت الك رية )
لللطألع ردألت املتعد ة اي سيألت الك رية شرادألت ث ألئي  وقد أقأل   الش (.امل لود  للدول 

راع  بشأن جم وع  واسع   ن املواضي  املواضيعي  يف الس وات       األغذي  والز    اخلألص 
 األخرية. 

املؤسسألت املأللي ، مبأل يف ذلك ب وك الت  ي  الدولي  والوط ي  وال  وك الت ألري  واملستث رون  املؤسسألت املأللي  
 ن اللطألع اخلألص، واملستث رون املؤثرون واملؤسسألت االستث ألري  اخلألص  األخرا 

حتس  ع لي  االستث ألر واالستفأل ة  ن   كألانت الت ويل امل تكر إلزال  املخألطر أجل   ن
 وتع ئ  االستث ألر اخلألص لتيليق أهداف الت  ي  املستدا  .

                                                           
على اوت   املدين، يف    تعأل ل املؤسررررسررررألت اخلريي  أو ايهألت الت ألري  امل ت   لألغذي  عأل ة   ن    ور    ألت صرررر ألر امل ت    ت ألوامتيل امل          21

امل   ألت دال  ألل  على  دة لتيديد االسرررتاتي ي  اليت  لرا ا تلك ولذلك، ميكن ت ألوا ليس واضرريألً  ائ ألً. دو  ب  الفئت ولكن احل ألص.اخللطألع أهنأل  ن ال
تع ل هذه األخرية على ضرررر ألن الت ثيل الالئق و شررررألرد      ألت امل ت    ،وبصرررررف ال  ر عن هذا،   رًا    والي  امل     ت درج يف  طألرهأل على حنو أ سررررب.

 .األخذ هبألو   لك امل   ألت واتأص مسألعاجت ألعألهتأل وع ليألهتأل ل  ألن  يف
 .فس  أل ور  أعاله   22
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الرابطألت الص ألعي  والت ألري  
 23واحتأل ات اللطألع اخلألص

أتثري أدرب تتيح الرابطألت الص ألعي  والت ألري  واالحتأل ات مل     األغذي  والزراع  حتليق 
 ن خالا التعألون    جم وع   ن أصيألب املصلي  امللتز   ذوي التفكري امل ألثل الذين 

 لسال  لديه، اللدرة على تعزيز التأثري  ن  يث حتليق أهداف الت  ي  املستدا   وا
 . الت ذي ال ذائي  و 

وهي  صدر  ه،  2030ت طل  املؤسسألت اخلريي  بدور رئيسي يف حتليق خط  عأل   املؤسسألت اخلريي 
 لت ويل الت  ي . 

 شراكة مع القطاع اخلاص؟ينبغي عقد ملاذا  -4
ابلدور الفريد لللطألع اخلألص يف االبتكألر والت ألرة والت ويل واالستث ألر وقدرته على التأثري تعرتف       األغذي  والزراع   -25

 صلي  قوي  يف زاي ة  شألردتهأل    اللطألع اخلألص لالستفأل ة يف حتوا ال  ، ال ذائي  على  طألق واس . ومل     األغذي  والزراع  
، ذي  والزراع ،  ن ب  جوا ب أخرا ن هذه اإل كألانت واالست ألب  بشكل أل ل ال تيألجألت األع أل . وأت ل       األغ

   :  لتزا ألتتؤ ي  ثل هذه اال أن
 الت  ي  هبدف حتس  تص ي، احللوا،     راعألة  أل يرت ط هبأل  ن  فألضالت  ق ألايحتس  له،  (أ)
 تش ي  اإل  ألج االقتصأل ي واالجت ألعيو  (ب)
 أدثر رحًبأللي   والوصوا    أسواق تسهيل اإل  ألج يف سالسل الو  (ج)
  ع، االبتكألر وتوسي   طألقهو  ( )
 تع ئ  اخلربة العل ي  واملست دة    األ ل و  (ه)
 يف ت يري الطريل  اليت تع ل هبأل األع ألا الت ألري  واالستث ألر يف ال  ، ال ذائي  والزراعي الليأل  بدور حتفيزي و  (و)
 تطوير قدرات أصيألب احليألزات الص رية والشردألت املت ألهي  الص ر والص رية واملتوسط  احل ،و  (ز)
 الدعوة    ت يري السيألسألت واملؤسسألتو  (ح)
اخلألص واسرتاتي يألت األع ألا الت ألري  اليت تت  ن ممألرسألت املسألمه  يف   خألا تعديالت على أولوايت اللطألع و  (ط)

 االستدا   وتعززهأل
 تش ي  االستث ألر لسد ث رات الت ويل الرئيسي  اليت تعوق حتليق أهداف الت  ي  املستدا  و  (ي)

                                                           
تع ل  ل  على الكيألانت اليتميثل امل تدا االقتصأل ي العألملي، واولس العألملي لألع ألا الت ألري   ن أجل الت  ي  املستدا  ، واالتفألق العألملي لأل ، املتيدة أ ث  23

 .2013 عهأل       األغذي  والزراع  يف  طألر اسرتاتي ي  عأل  
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اف استيداث بيألانت ميكن أن تسألعد يف تسري  وترية االبتكألر وع لي  ص   اللرار اللألئ   على األ ل  ورصد أهدو  (ك)
 الت  ي  املستدا  .

و ع، اللطألع اخلألص لالعرتاف مبسؤوليته االجت ألعي  ابملسألمه  يف األ ن ال ذائي والت ذوي للسكألن  ن خالا أشكألا  (ا)
  ستدا    ن اإل تألج ختفف التأثري يف ال يئ . 

خبطر التأثري غري املربر  ن جأل ب اللطألع اخلألص، لإن الع ل  تعرتف       األغذي  والزراع  وعالوة على ذلك، يف    -26
املعيألري الذي تلو  به امل     ميكن أن يستفيد     د د ري  ن  عألرف اللطألع اخلألص وتك ولوجيته وابتكألراته. وميكن لشرادألت 

ألرسألت، وأن تيسر ال شر الفعألا اللطألع اخلألص أن تولد  عألرف وبيألانت يف الوق  احلليلي، و علو ألت عن األسواق وأل ل امل 
 لل علو ألت على الصعيدين الوطين والعألملي. 

 القطاع اخلاص شراكة مع منظمة األغذية والزراعة؟ عقدملاذا ينبغي أن ي -5
ت هر العديد  ن شردألت ورابطألت اللطألع اخلألص التزا أل  تزايدا مبوا    اسرتاتي يألهتأل وممألرسألهتأل واستث ألراهتأل    قي،  -27

خربة     ألت  ثل       األغذي  والزراع ، اليت ميكن    ايهألت الفألعل  يف اللطألع اخلألص  تتطل . و 2030  عأل  وأهداف خط
 أن تولر التوجيه بشأن امل ألرسألت الت ألري  املستدا   واملسؤول  اجت ألعيأل. 

 وتشري  شألورات       األغذي  والزراع     أن اللطألع اخلألص يتوجه    امل     أل ه ي  ر  ليهأل على أهنأل:  -28
 رائدة على املستوا العألملي يف جمألا األغذي  والزراع  ووسيط لل عألرف ابل س   لليكو ألت (أ)
 األولوايت واالستث ألرات املشرتد  ردز "للتوليق"، جي   األع أل  وديألانت اللطألع اخلألص ذات الصل   وا و  (ب)
وسيط  ستلل وحمأليد و وضوعي وصأل ق للتيأللفألت  تعد ة التخصصألت، قأل ر على تسهيل التواصل ب  احلكو ألت و  (ج)

 واللطألع اخلألص ج  أل    ج ب    ايهألت الفألعل  األخرا  ن غري الدوا
ل  ألن األ ن ال ذائي، وال هو   املستدا ت ، و  ارة املوار  الط يعي  الزراع و  األغذي   اعي  و  ألصرة لالبتكألر والرق    يفو  ( )

 مجي  أحنأل  العألمل، وخألص  ابل س   لل زارع  أصيألب احليألزات الص رية ابلت  ي  املستدا   وتعزيز الت  ي  الريفي  يف
وغري ذلك  ن  و دوانت قواعد السلوكللسيألسألت العألملي  واملعألهدات الدولي  واعد واملعأليري العألملي  وراعي   لد   لللو  (ه)

امل ألس   اليت ميكن أن يستخد هأل اللطألع اخلألص لتيس  األ شط   الدولي  تولر املعأليرييث   24،صكوك  لز   وغري  لز  
 املتصل  ابلت  ي 

                                                           
ب(؛ و  أل   ي   األ ن ال ذائي العألملي 2012 ن األ ثل  على ذلك اخلطوط التوجيهي  الطوعي  بشأن اإل ارة املسؤول  للييألزة )      األغذي  والزراع ،   24

أ(، 2016  املي أل  )      األغذي  والزراع ، (؛ واالتفألق بشأن تدابري  ول2014لالستث ألر املسؤوا يف ال  ، الزراعي  وال ذائي  )ي   األ ن ال ذائي العألملي، 
ال  ، ال ذائي  والت ذي  و دوانت قواعد السلوك بشأن الفألقد واملهدر  ن األغذي  )قيد اإلعدا ( واخلطوط التوجيهي  الطوعي  لل    األ ن ال ذائي العألملي بشأن 

 )قيد اإلعدا (.
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على  شد و سألمهأل يف تع ئ  الش كألت العأل   واخلألص ، و ع، تعزيز ال يألانت واملعلو ألت واملعرل   ن خالا قدرهتأل  (و)
  تلف أصيألب املصلي . اجت ألعو 

 النتائج والفوائد  -مهمة  ماذا مشاركة القطاع اخلاص -6
تعزيز املشألرد     اللطألع اخلألص يف ع ل       األغذي  والزراع ، هي ال ألي  العأل   لالسرتاتي ي    ن النتائج املنشودة: -29

ا، ي   ي وبشكل أدثر حتديدً  . لوا  ستدا   أطوا أجاًل حنو للع ل مبأل يف ذلك على املستوا امليداين، على أهنأل "      وا دة" 
 أن تش ل ال تألئج املرجوة  ن زاي ة التعألون االسرتاتي ي ب  امل     واللطألع اخلألص  أل يلي: 

، ممأل يسألعد على ت شيط االقتصأل ات الريفي  تطوير   ، غذائي  شأل ل  و ستدا  الشردأل   ن اللطألع اخلألص يف   شألرد  (أ)
 وض ألن املشألرد  االقتصأل ي  ألشد أصيألب املصلي  للرا وضعفأل. 

 قأل   شرادألت  تعد ة اللطألعألت حتويلي  قصرية وطويل  األجل وذات قي    شرتد     اللطألع اخلألص،  ثل   أل رة  (ب)
 املستفيدين، متشيأل    أولوايت احلكو ألت الوط ي .ست ألب  ال تيألجألت حمد ة تردز على  25الع ل يدا بيد،

 جيأل   لوا لعألل   يفاليت تردز على االبتكألر والتك ولوجيألت ايديدة وطرق الع ل ايديدة  لتزا ألتالشرادألت واال  سهأل  (ج)
  ن  يث التكلف  و ستدا   وقألبل  للتعديل ملواجه  التيدايت اإل ألئي  اليت طألا أ دهأل.

    املت ألهي  الص ر والص رية واملتوسط  احل ، إب كأل ي  أل ل لليصوا على الت ويل واالستث ألر، يفمتت  الشردألت  ( )
أدثر استدا   لل ؤسسألت املأللي  واملستث رين، ابالعت أل  على خربة       األغذي  والزراع   هي أن بيئألت األع ألا

 ثل اخلطوط التوجيهي  الطوعي  بشأن احلود   املسؤول   والصكوك الدولي  لالستدا   و وا    أهداف الت  ي  املستدا  ،
حليألزة األراضي و صأليد األمسألك وال ألابت يف سيألق األ ن ال ذائي الوطين و  أل   االستث ألر املسؤوا يف الزراع  وال  ، 

 26.ال ذائي 
 . االستدا    زيد  نآليألت حتفيزي    ألس   على  ستوا السيألسألت قألئ   على األ ل   ن أجل توجيه اللطألع اخلألص حنو و  (ه)
أدرب بتخفيض بص تهأل  هأل بشكل اتز وال الت ألري  لللطألع اخلألص بشكل أل ل    أهداف الت  ي  املستدا   األع ألاوتواؤ   (و)

 امل ألخي  آاثرهأل  ن واحلد ،على الصعيد العألملي اإليكولوجي  ال  ، وخد ألت ال يولوجي الت وع على احلفألظ، و ال يئي 
 وض ألن االستدا  .

 ن الوصوا  ليهأل  ن خالا  ستو عألت السل  العأل  . أل ك    بيألانت و عألرف اللطألع اخلألص بشكل علين  وتولر (ز)
 أل ألهداف الت  ي  املستدا  .اللطألع اخلألص صوته    احلوار الوطين واإلقلي ي والعألملي بشأن السيألسألت،  ع ً  و ضألل  (ح)

                                                           
 .hand/ar-in-http://www.fao.org/hand/اقرأ املزيد عن   أل رة الع ل يدا بيد:   25

اخلطوط التوجيهي  الطوعي  (. هذه ليس  قألئ   والي . تت  ن األ ثل  األخرا: 2014ب( وي   األ ن ال ذائي العألملي )2021      األغذي  والزراع  )   26
 رية ال طألق و دو   السلوك بشأن الصيد الرشيد و دو   السلوك الدولي  اخلألص  إب ارة   يدات اآللألت، و دو   السلوك الدولي   ل  ألن استدا    صألئد األمسألك ص

الصي   لزراع  و     بشأن استخدا  األمسدة و  ارهتأل على حنو  ستدا  أو املواصفألت الدولي  لألغذي  )هيئ  الدستور ال ذائي املشرتد  ب        األغذي  وا
 العألملي ( وغري ذلك

http://www.fao.org/hand-in-hand/ar/


14 CL 165/4 Rev.1 

 هياكل املشاركة مع القطاع اخلاص -7
أل    اإلطألر االسرتاتي ي.  ن هذه االسرتاتي ي   تسل  متأل ً اتساق مشاركة القطاع اخلاص مع اإلطار االسرتاتيجي:  -30

  ن جمألالت الشرادألت ذات األولوي     اللطألع اخلألص، وهي تش ل:وقد بدأ ي هر عد  
تعد ال  ، ال ذائي   ن ب   لألط الدخوا الرئيسي  لالستفأل ة  ن الروابط املت أل ل  وتسري   خط  تسخري ال  ، ال ذائي : (أ)

دوا األع ألا السيألسي، و ن األمهي  مبكألن وض  هنج ال  ، ال ذائي  يف ج 27التلد  يف مجي  أهداف الت  ي  املستدا  .
 يث ي   ي أن تلو        األغذي  والزراع  حتأللفأل قواي لأل ، املتيدة ل  ألن حتس  اإل تألج والت ذي  والصي  وال يئ  

 ا بيد.. خري  ثألا على ذلك هو   أل رة الع ل يدً املعيش و 
: يعترب تسخري العلو  والتك ولوجيأل واالبتكألر االرتلأل  ابلعلو  والتك ولوجيأل واالبتكألر لتيليق أهداف الت  ي  املستدا  و  (ب)

بكفأل ة ولعأللي ، يتع  أن تست يب       األغذي  والزراع  و أسألسيأل لتيليق حتوا ع يق يف ال  ، ال ذائي  والزراعي . 
 ، لإل كأل يألت والتيدايت اليت ي طوي عليهأل ذلك.بصوت واضح و تسقو 

 :والل أل  على مجي  أشكألا سو  الت ذي  )مبأل يف ذلك الس   ( علد شرادألت  ن أجل األ ألط ال ذائي  الصيي و  (ج)
أتديد و  ألصرة       األغذي  والزراع  هلذا املوضوع، وي   ي أن تسعى    الع ل بشكل أوثق وط وح،     تزايد

 ايهألت الرائدة يف اللطألع  العأل  واخلألص يف هذا اوألا، ودذلك    املستهلك  و    ألهت،. 
 ع ل على توسي   طألق 28 ستث ألرات  ن اللطألع اخلألص بك ي  أدرب و وعي  أل ل: قد والق جملس امل   تسهيل االو  ( )

امل     لتعزيز االستث ألرات العأل   واخلألص  ابعت ألرهأل أل ل وسيل  لزاي ة اخلربات التل ي     الرتديز على امل ت ألت 
 الشأل ل .، ل ال عن االستث ألرات د ألت املستدا   احملأليدة لل  ألخواخل

واهلدل   1ميكن أن توس        األغذي  والزراع  الشرادألت االسرتاتي ي  لتيليق اهلدل   استئصألا الفلر يف الريف:و  (ه)
ا بيد     ن أهداف الت  ي  املستدا  ، ابلتيديد احلد  ن الفلر يف الريف. وهلذه ال ألي ، هتدف   أل رة الع ل يدً  2

االستث ألرات الشأل ل  يف امل ألطق الريفي  وتش ل تطوير األ شط  االقتصأل ي  الريفي  ايديدة وال ألشئ . وميكن وترية تسري  
 زاي ة توسي  الشرادألت اإل سأل ي ، ال سي أل يف سيألق الرتابط اللألئ، ب  املسألئل اإل سأل ي  واإل ألئي  واملتصل  ابلسال . 

: تلو        األغذي  والزراع  بوض    صألت غري التلليدي  وعلو  ال يألانت ن ال يألانت و صأل ر ال يألانت  االستفأل ةو  (و)
لد ج ال يألانت  تعد ة اللطألعألت  ن  صأل ر  تلف  ألجل التيليل والت  ؤ يف الوق  احلليلي. ويش ل ذلك  صأل ر 

 فتو   وامل ت ألت التيليلي . ال يألانت غري التلليدي ،  ثل األخ ألر والش كألت االجت ألعي  واالستشعألر عن بعد وال يألانت امل
ت          :تعزيز أ وات الليألس واإلبالغ املؤسسي عن أهداف الت  ي  املستدا   وق ألاي االستدا   ال ذائي  والزراعي و (ز)

اللطألع اخلألص عن أهداف الت  ي  املستدا  . و ن شأن املشألرد  ق ل األغذي  والزراع   طألرا لل ؤشرات لإلبالغ  ن 

                                                           
 .(2019األ ، املتيدة )  27
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   اللطألع اخلألص يف أ شط  التطوير امل ه ي لتيس  الليألس واإلبالغ عن ق ألاي االستدا   الرئيسي  أن تيسر  الوثيل 
 ايهو  العألملي  لرصد أهداف الت  ي  املستدا  . 

لل  ، وقدرة ال  ، ال ذائي  والزراعي  على الص و  يف وجه ت ري امل ألخ:  ال يولوجي الت وع تع ي،و ض ألن االستدا   ال يئي  و  (ح)
،    االعرتاف الزراعي  وال ذائي  بص   بيئي  د رية وهي املصدر الرئيسي ال  عألاثت غألزات الدليئ  املسؤول  عن ت ري امل ألخ

 .لًيأل على صعيد حتليق األ ن ال ذائي عن الدور الذي يؤ يه اللطألع  ألألز الكربون للطألع الزراع ، ل اًل ت بوظيف  ا 
 األ يأل  وتربي  وال ألابت لزراع    قطألعألت استداال أ ر ال غىن ع ه اإليكولوجي  ال  ، وخد ألت ال يولوجي الت وع د أل أن

و ن األسألسي أن ت تكر املشألري  اخلألص  يف جمأليل األغذي  والزراع   ن أجل احلد بشكل د ري  .األمسألك و صأليد املألئي 
 امل ألخي . زاي ة اللدرة على الص و  بوجه الت ريات و  ال يولوجي الت وع وتع ي، ال يئي  بص تهأل ن 

يف الوقألي   ن األز ألت ال ذائي  : ت طل        األغذي  والزراع  بدور قيأل ي رئيسي  عألي  أز يت األغذي  وامليألهو (ط)
( و ع، ال تي   اي ألعي  19-واالستعدا  هلأل واالست ألب  هلأل )مبأل يف ذلك اآللألت واأل را  العألبرة لليدو  وجألئي  دوليد

وتلتز        األغذي  والزراع  ط ال عف املرت ط  ابيوع احلأل . على ايوع واحلد  ن اال تيألجألت واملخألطر و لأل للل أل 
  ن أهداف الت  ي  املستدا  .  6تزا أل قواي ابإل ارة املستدا   لل يأله هبدف حتليق اهلدف ال

، استخد         األغذي  والزراع  ست  هيألدل 2013يف  طألر اسرتاتي ي  عأل  هياكل املشاركة اجلديدة والقائمة:  -31
و ن خالا هذه االسرتاتي ي ، ستشرع       األغذي  (، وهي ال تزاا صألحل . 1-2يدوا طرائق للع ل    اللطألع اخلألص )ا أو

(. وهذه اوألالت اإلضأللي  ليس   صري  وت هر استعدا  2-2والزراع  يف عدة جمألالت  ضأللي  وستدعو    املشألرد  ليهأل )ايدوا 
 امل     للع ل بشكل خالق ولعألا    شردأل  اللطألع اخلألص. 

 ن تكون األ شط     اللطألع اخلألص شأل ل ً أبستكفل امل      ع اخلألص:تدخالت اللطأل  مشولي جهو  امل     ل  ألن  -32
 وستلو  امل     مبأل يلي: وخبألص     أصيألب احليألزات الص رية وأصيألب املشألري  الص رية واملتوسط  احل ،.

ة وأصيألب املشألري  الص رية يوجد ليهأل عد   ليوظ  ن أصيألب احليألزات الص ري  امل ألطق اليت تدخالهتأل استهداف (أ)
 واملتوسط  احل ،،  ثل ال هج اإلقلي ي  امل فذة يف  طألر   أل رة الع ل يًدا بيد. 

  املعلو ألت العأل   لتيسري شفأللي   شألرد  اللطألع اخلألص بطريل  ت أللسي ريتولو  (ب)
 ؛ؤسسألت بشكل شأل لأوجه التكأل ل ال روري  ب  احلود   ورأس املألا ال شري وامل والع ل    احلكو ألت ل  ألن (ج)
 اوألا ل لتحواستخدا  الشرادألت احلأللي  وايديدة    املؤسسألت املأللي  الدولي  وغريهأل  ن امل   ألت الدولي   ن أج ( )

 بصورة ت أللسي . ل زع املخألطر عن االستث ألرات
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 للمشاركة ةكل احلاليا اهلي 1-2اجلدول 
تدع،       األغذي  والزراع   شألرد  اللطألع اخلألص يف احلوار السيألسي ألصيألب املصلي   - احلوار بشأن السياسات

. وتولر  شألرد  اللطألع امل     أل يتعلق ابلزراع  وال يئ  واملوار  الط يعي  واأل ن ال ذائي والت ذي  يف  طألر والي   املتعد ين يف
سألعد ت ألد أل أهنألعد على حتس  ممألرسألت الشردألت.  علدة وتساخلألص وجه    ر  تلف  بشأن التيدايت اإل ألئي  امل

 مبأل يت ألشى    السيألسألت احلكو ي  واملعأليري الدولي .  لطألعوض   عأليري ال على
بشأن أ شط  ت  ي  اللدرات يف العديد  ن اوألالت، غذي  والزراع     اللطألع اخلألص تتعألون       األ -تنمية القدرات 

حمد ة و وجه  لل زارع  و    ألت امل ت   والتعألو يألت والشردألت املت ألهي  الص ر والص رية واملتوسط   مبأل يف ذلك أ شط 
 احل ،، لتيس  وتعزيز تدللألت الع ل يف سالسل اللي   الزراعي .

ألالت ذات تلل  امل      سألمهألت  أللي  وعي ي   ن اللطألع اخلألص لدع، برا ج امل     و شألريعهأل يف او - حشد املوارد
ست لل الرتديز  ن أت   األ واا  امل    االهت أل  املشرتك ويف    سيست ر هذا ال  وذج التلليدي حلشد املوار ، لإن 

الت ويل. وسيرتتب على هذا التيوا ت يري د ري يف الرتديز ابل س   مل     األغذي  والزراع ،  ن تع ئ   وار  امل ح    
لأل  األوا     فز  صأل ر  تلف  للت ويل احمللي والدويل والعأل  واخلألص واالستفأل ة   هأل و زجهأل لل شألري  والربا ج يف امل

 وهيكلتهأل،  ن أجل حتليق  تألئج مجألعي  وحتولي  و ستدا   يف جمألا الت  ي .
والتيدايت الربانجمي  تع ل    اللطألع اخلألص يف  أل يتصل ابال تيألجألت  ن       األغذي  والزراع   - التعاون التقين

وتع ل       األغذي  والزراع     شردأل  ت ع ل       األغذي  والزراع . احملد ة ذات املواصفألت الف ي  احملد ة يف جمألال
 اللطألع اخلألص لت أل ا اخلربات وتص ي،  لوا لل شألدل اليت ال تتولر هلأل  لوا  أللي  أو ال تكون   ألس  .

للطألع اخلألص يف  عألرف امل     وقدرهتأل ال يثي   ن خالا تلدمي بيألانت و علو ألت يسأله، ا -املعارف والبحوث 
اجتألهألت السوق، والتك ولوجيألت املست دة. و ن امل كن أن تلد   عألرف اللطألع اخلألص  سهأل ألت  ه   يف جمألا  عن

 .امل    أل  أل تطلب امل   ألت العأل   واخلألص  والدولي  املشورة الف ي   ن امل ألل  العأل  . وغألل ً 
و شر املعلو ألت وأل ل   أل خيص ت أل ا يفتع ل       األغذي  والزراع     اللطألع اخلألص  -الدعوة واالتصال 

زراع  مبثألب  شكل قدمي  ن دأل   الدعوة    ع ل       األغذي  والو امل ألرسألت املتعلل  ابألولوايت الرئيسي  لل     . 
أشكألا املشألرد     اللطألع اخلألص،  يث سألعدت وسألئل اإلعال        األغذي  والزراع  يف الرتويج للل أل  التأل  على 

 ايوع على س يل املثألا. 
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 اهلياكل اإلضافية للمشاركة 2-2اجلدول 
ض ألن تط يق       األغذي  والزراع  للعل، والتك ولوجيأل احلديث  واعت أل  هُنج  علىسيسألعد اللطألع اخلألص  - االبتكار

ستع ل       األغذي  والزراع  واللطألع اخلألص  عأل ل  ألن استخدا  و   تكرة ملواجه  األوضألع والتيدايت ايديدة. 
 والفلر وسو  الت ذي . ال هج امل تكرة وتوسي   طألقهأل، و ات   الفرص للع ل على حتليق عألمل خألا  ن ايوع

خالا  تش         األغذي  والزراع  وتدع، ت أل ا و شر بيألانت اللطألع اخلألص واملعلو ألت  ن -تبادل البياانت ونشرها 
الش كألت العألملي  ود  ألل  عأل   عألملي . وتتطل  امل        اللطألع اخلألص  ن أجل  د ألا وتعزيز  صأل ر ال يألانت الزراعي  

  اليت تلو  برصدهأل وجت عهأل على أسألس   ت ،.املختلف  
 ن الت  ي  الزراعي  وغري الزراعي  يف امل ألطق الريفي  تتطلب  ستوايت عأللي   ن االستث ألر  - الدعم للتمويل واالستثمار

االستث ألرات ة االخنراط يف آليألت جديدة لزاي تسعى       األغذي  والزراع     و اخلألص لتل ي  أهداف الت  ي  املستدا  . 
الع ل    املؤسسألت املأللي ، العأل   هذا املتوائ      أهداف الت  ي  املستدا   يف األ     ال ذائي  والزراعي . ويش ل 

 واخلألص  واحمللي  والدولي ، لدع، اآلليألت املأللي  اليت تيسر االستث ألرات املسؤول  يف دألل  سالسل اإل دا ات الزراعي . 
تدع،       األغذي  والزراع  استخدا  اللطألع اخلألص لسلسل   ن الصكوك  -ف التنمية املستدامة التواؤم مع أهدا

هلأل.   الرئيسي  الراعيايه  أل واليت تتوالق    أهداف الت  ي  املستدا  ، واليت تعترب امل     اليت مت التصديق عليهأل  وليً 
احلود   املسؤول  حليألزة األراضي و صأليد األمسألك وال ألابت تلك الصكوك اخلطوط التوجيهي  الطوعي  بشأن  وتش ل

 سيألق األ ن ال ذائي الوطين و  أل   االستث ألر املسؤوا يف الزراع  و دوانت قواعد السلوك املشألر  ليهأل  يف
. ت اخلربة والوالي  يف امل    ، ل ال عن أ وات قيألس االستدا   والرصد واإلبالغ يف جمألال6-يف الفرع الثألين

وأهداف الت  ي  املستدا  ، واستخدا  أ وات  ع، األ ا  لتوجيه ورصد  2030الدع، الفين واال تثألا خلط  عأل   هذا ويتوخى
 االلتزا  أبهداف الت  ي  املستدا   واإلبالغ ع ه.

شرادألت  تعد ة األطراف و تعد ة  توسي تسعى       األغذي  والزراع      -الدعوة ألهداف التنمية املستدامة 
األبعأل     ديألانت اللطألع اخلألص  ن أجل الدعوة    ق ألاي االستدا   والتيدايت واحللوا الرا ي     حتليق أهداف 
الت  ي  املستدا  . وقد يش ل هذا املوا    االسرتاتي ي     التيأللفألت واالحتأل ات اللألئ   اليت يلو هأل اللطألع اخلألص،  ثل 

  تدا االقتصأل ي العألملي، واالتفألق العألملي لأل ، املتيدة، واولس العألملي لألع ألا الت ألري   ن أجل الت  ي  املستدا  . امل
 
 السرتاتيجيةذه االركائز اإلرشادية هل –والدعم والتأييد  ربطال -8
جديدة لللطألع اخلألص وت  يتهأل وتوسي   التزا ألتأل أدثر است ألقي  يف ال يث عن       األغذي  والزراع  هن ً  عت دت -33

ب         الربط ن خالا  لتزا ألت ن ال هج الذي تت عه       األغذي  والزراع  يتلخص يف سلسل   تصل   ن االو  طألقهأل. 
 لتزا ألتاال أتييدا املؤثرة بطريل  شفألل  و ر  ، وأخريً  لتزا ألتت  ي  اال  ع،األغذي  والزراع  واللطألع اخلألص بشكل است ألقي، و

 . تعزيزهألخالا قيألس التأثريات و   ن
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تلرتح       األغذي  والزراع   طالق آليت  جديدت  لدع، تعزيز النهج االستباقي للتواصل واملشاركة:  - ربطال -34
 املشألرد     اللطألع اخلألص: بواب  "التواصل" وجم وع  استشألري  غري رمسي  لللطألع اخلألص لتلدمي املشورة بشأن ت فيذ االسرتاتي ي . 

بواب  "التواصل" لشردأل  اللطألع ، سوف ت شئ       األغذي  والزراع  2019شيأل      دا توصيألت تليي، عأل  ألومت -35
 اخلألص على ش ك  اإل رت  ، واليت ستع ل مبثألب  ق ألة رمسي  تستطي  امل      ن خالهلأل التفألعل    الشردأل  احملت ل  واحلأللي .

ي  واال فتألح لل علو ألت املتعلل  ابلشردأل  على ش ك  اإل رت  ، يست د    الشفألل 29 ستو عاملتوق  أن تكون ال واب  مبثألب   و ن
  ثل ،واملستل لي  واحلأللي  السألبل   الشراد اتفألقألت جعلتع ل ال واب  على وس والش ولي  واملسأل ل  وال زاه  واال رتا  املت أل ا.

 وظفيمل الوصوا  كأل ي  على  ات   و يف املت ألوا  ،غريهألو   واايال وخطألابت ع ل خطط أل يتصل هبأل  ن     التفأله،  ذدرات
ل  ألن  ات   املعلو ألت األسألسي  عن  د  أل  إل ارة العالقألت ب  الشردألت يف امل      ال واب  ع ل تسد أل   .ئهألوأع أل امل    
املوق ،  املشألرد  بسهول  واب ت أل  ي ي   وظفي امل    ، بصرف ال  ر عن و ألل    ه، واحلأللي  واملستل لي ()اللدا ى  الشردأل 

 وأع أل  امل    .  ودذلك للشردأل  أ فسه،
وسيت،   شأل  جم وع  استشألري  غري رمسي  لللطألع اخلألص لتعزيز تعألون و شألرد  امل     عرب اللطألع اخلألص. و ن األمهي   -36

ولن تكون هيئ  رمسي  لص   اللرار، بل ستتيح  30على جم وع   ت وع   ن ديألانت اللطألع اخلألص. او وع  مبكألن أن تشت ل هذه
واألع أل  للتشألور الدوري    او وع  لليصوا على املشورة والر  بشأن جمألالت       لل      لرصأل لليوار، وستشكل حمفال لل

  االستشألري ع ل او وع وست. 1درج  يف ايدوا املاهليئألت الرئيسي  مجي   وأسألليب املشألرد  امللرت  . وست ، او وع  ممثل   ن
 الت ديد لل   وع ي   ي ، امل      أل  ذا دألن ي  وبعد س ت ، ستل  والل  اولس على هذه االسرتاتي ي .    ،ملدة س ت  على األقل

ممثلو او وع  . وسيدعى الفرتة املت لي   ن االسرتاتي ي ، ويف  طألر أي والي ، و    ىت، وحتد  ت ألوب امل ثل  ض ن  االستشألري
 اإلقلي ي     املشألرد  بصف   راق   ل  ألن الشفأللي  الكأل ل  ألع أل  امل    . 

والصل  ابملوضوع، والفئوي(  اي رايف) الت وعايوا ب التأللي :  وستتأدد       األغذي  والزراع   ن أن تكوين او وع  يعكس -37
وسيت، اختيألر  ب  الشردأل  املعرول   ن امل     والشردأل  ايد  احملت ل . والتوازنبوالي  امل      والتأثري واالبتكألر واإلات   وااللتزا 

املكألتب امليدا ي  لل     ،  ابلتشألور     ن ق ل امل      ن خالا ع لي  شفألل  و فتو   أع أل  او وع  االستشألري  لللطألع اخلألص
 .  2 املليق يف و عأليري االختيألر املفصل  امللر. وميكن االطالع على االختصألصألت امللرت   ابإلضألل     املكألتب الف ي  والفروع يف

سيكون  ن الع ألصر ال ألل   األمهي  يف االسرتاتي ي  وض  منوذج جتاري شفاف ومنتشر لبناء الشراكات:  -الدعم  -38
  رشأل ات ع لي  بشأن ايوا ب التش يلي  إل ارة خطوط توجيهي   اخلي  واضي  و وجزة ملوظفي       األغذي  والزراع ، وتولري

الشرادألت، مبأل يف ذلك التيسري وتليي، املخألطر والع ألي  الواج  ، ل ال عن  جرا ات اإلبالغ. وتعترب الصكوك اللألئ    ألليأل للتعأل ل 
اللطألع اخلألص،  بتوسي  جمألالت ع لهأل    امل       اللطألع اخلألص غري دأللي  لتل ي  ا تيألجألت االسرتاتي ي . ومتألشيأل    التزا  

                                                           
  الشراد اتفألقألت عنلصألح التأل  اإلض ألن  ت،يسويف     ست  ن ال واب  وجو  ض ألانت   ألس   وجدار  أل   للتيك، يف  رج  الوصوا    املعلو ألت.  29

 . ليهأل  ليًدا اخلألرجي  األطراف وصواقد يكون  وأع ألئهأل، امل      وظفي    ابل س  

عيد اإلقلي ي،    سيت،   شأل  او وع  االستشألري  لللطألع اخلألص يف ال داي  على الصعيد العألملي، ولكن سيت، ال  ر يف املستل ل يف آلي  ممألثل  على الص  30
 لطألع اخلألص.تلد        األغذي  والزراع  يف توسي   طألق املشألرد     ال
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 ن الصكوك )مبأل يف ذلك الصكوك اللأل و ي ( واأل وات املرت ط  هبأل،    وض  خطوط توجيهي  تش يلي   أوس سيلز  وض  جم وع  
ئج التليي، يف حتديد الشرادألت املؤثرة  ن أجل  عألي   تأل 31امل     واضي . و ن مجل  أ ور، سييتألج ذلك     ع، أل ل ملوظفي

  والدروس املستفأل ة  ن ت فيذ االسرتاتي ي  احلأللي .
ولئن دألن  ن امله، حتديد أ وات  فتو   و ر   وحتديد  32وه ألك أي أل  ألج     اتفألقألت تعألون على الصعيد احمللي. -39

أل    اتفألقألت تعألون  فصل  جمألالت التعألون العأل   واوألالت اي رالي  ذات األمهي  على الصعيد العألملي، لإن ه ألك  ألج  أي 
على الصعيد احمللي. واهلدف  ن ذلك هو التوصل    اتفألقألت ت   مجي  األطراف على  فس املستوا، ممأل يس ح هلأل حبشد 
 اللوا وت أل ا اخلربات والتك ولوجيأل واالبتكألر واالستفأل ة  ن أوجه التآزر وترك خيألر تلألس، املوار  االقتصأل ي  على املستوا احمللي

  فتو أل. 
 ويف الوق   فسه، ستلو  امل     بتيديث قواعدهأل  ثل  لوق امللكي  الفكري  والعال ألت الت ألري  واستخدا  الشعألر. -40

 أن تكون أي حتديثألت لإلجرا ات والع ليألت املتعلل  مبشألرد  اللطألع اخلألص  ت ألشي      عأليري األ ، املتيدة امل    وستكفل 
 أو استلالليتهأل أو  يأل هأل أو  صداقيتهأل أو مسعتهأل.  امل    ،  ون املسألس ب زاه  وضوابطهأل الوقألئي  احلأللي  مبوجب اللأل ون الدويل

الشراد    ناحلألصل  تلدير وقيألس ال تألئج وهي الرتديز على  سرتاتي ي لالمث  مس  أخرا  :قياس أثر التعزيز -التأييد  -41
وي   ي أن يش ل ذلك ال يألانت وامللألييس األخرا املرت ط  أبهداف الت  ي  املستدا    ن خالا اإلطألر    اللطألع اخلألص. 

   اللطألع اخلألص. وي   ي أن تستفيد       األغذي  والزراع   ن الشرادألت اللألئ   لتوسي   لتزا ألتاالسرتاتي ي لليألس أتثري اال
 .  طألق امل ألرسألت اييدة وتوسي   طألقهأل ج راليأل

الثأللث(، ست شر        الفرع أ  راللطألع اخلألص )   تلرير س وي عن الشرادألت، مبأل يف ذلك  شألرد   وابإلضافة -42
أي أل  األغذي  والزراع   تألئ هأل و لألييسهأل بشأن دل  وع  ن أ واع املشألرد     اللطألع اخلألص  ن خالا ال واب  اإللكرتو ي . وستتألح

امل ألرسألت اييدة، و ستو عألت ال يألانت املعززة ال ألجت  عن شرادألت       عن  لخصألتالوقألئ ، و واثئق  ضأللي ،  ثل صيألئف 
األغذي  والزراع ، بوصفهأل   ألل  عأل   عألملي . و   تلد        األغذي  والزراع  يف ت فيذ االسرتاتي ي ، ست لغ املكألتب امليدا ي  

 ت، جت ي  هذه ال يألانت ألغرا  اإلبالغ و  ارة املعرل .  عن  شألردتهأل األدثر  شألطأل    اللطألع اخلألص وسي
 تقدمي الدعم الكامل لفرص املشاركة اإلقليمية والوطنية -9
يف    ميكن ألي شخص  اخل امل     أو خألرجهأل، مبأل يف ذلك األع أل ، أن حيد   ألج  أو لرص  لل شألرد  احملت ل   -43

  اللطألع اخلألص يدا ي   ورا  ألمسأل بشكل خألص يف ب أل  الشرادألت     ديألن  ن ديألانت اللطألع اخلألص، لإن لل كألتب امل
ولتعزيز املشألرد     اللطألع اخلألص، ستكون ت  ي  قدرات املوظف ، وال سي أل يف املكألتب اإلقلي ي  واللطري ، أر  الواق .  على

الع ل امل كر لت فيذ هذه االسرتاتي ي  ويردز ختطيط ع، ع ل       األغذي  والزراع . أ را  ألمسأل ل  ألن رعألي  الشرادألت و 
 ( على ت  ي  قدرات املوظف  ابعت ألرهأل  شألطأل ذا أولوي .2 املليق)

                                                           
 سيت، ال  ر أيً أل يف التدريب على والي  امل     وقي هأل ايوهري  ل  ألن اتسألق الشرادألت امللرت      ال صوص األسألسي  ووض  امل    . 31
أل الزراعي . د أل تلد        األغذي  والزراع  املشورة لليكو ألت بشأن ديفي  التعأل ل     شألرد  اللطألع اخلألص بشكل أدثر لعأللي  هبدف حتويل قطألعألهت   32

 ب(.2016      األغذي  والزراع  ) أ  روتعترب الشرادألت ب  اللطألع  العأل  واخلألص ع صرا أسألسيأل. 
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تستدعي الط يع  املتكأل ل  ألهداف الت  ي  املستدا   التعألون يف اوألالت املتعلل  ابلتيدايت املعلدة منظور إقليمي:  -44
     اللطألع اخلألص على املستوا اإلقلي ي يف ق ألاي التعألون واالستث ألر  اخل ستشألرك       األغذي  والزراعو العألبرة لليدو . 

، ل ال عن حتليق امل طل  ذات الصل  مبسألمه        األغذي  والزراع  يف تعزيز اإل كألانت االقتصأل ي  للطألع األغذي  والزراع 
 . األ ن ال ذائي والت ذي 

أقصى قدر  ن املشألرد     اللطألع اخلألص ابلتعألون    املؤسسألت اإلقلي ي ، وستسعى       األغذي  والزراع     حتليق  -45
 ثل االحتأل  األلريلي وجأل ع  الدوا العربي  واالحتأل  األورويب ورابط  أ ، ج وب شرق آسيأل ومجألع   وا أ ريكأل الالتي ي  و  طل  

ستسعى املؤمترات اإلقلي ي  لل      أي أل    اجتذاب ال ير الكألرييب و   و   التكأل ل أل ريكأل الوسطى واي ألع  الكألري ي . و 
 املزيد  ن  شألرد  اللطألع اخلألص دأسألس للشروع يف  زيد  ن املشألرد  ملعألي  األولوايت اإلقلي ي .

ستت ألشى الشرادألت اليت يت، تطويرهأل على املستوا اللطري    أولوايت احلكو  ، على ال يو امل   املستوى القطري:  -46
يف أطر التخطيط اللطري  مل     األغذي  والزراع  و طألر ع ل األ ، املتيدة للتعألون يف جمألا الت  ي  املستدا  . وست   امل     

    تعزيز  شألرد  اللطألع اخلألص يف اوألالت ذات األولوي   شرادألت واتفألقألت تش يلي  على الصعيد اللطري هتدف
 اليت حتد هأل احلكو  . 

و ن املتوق  أن ت   املكألتب اإلقلي ي  واللطري  خطط ع ل  ص    خصيصأل للع ل    اللطألع اخلألص، است أل ا     -47
املتيدة للتعألون يف جمألا الت  ي  املستدا  ،  سب األولوايت اليت  د هتأل املؤمترات اإلقلي ي ، وأطر التخطيط اللطري ، وأطر األ ، 

 االقت أل .
 ناسب للغرض لتقييم املخاطر وإدارهتااملهنج العناية الواجبة  -10

ميكن أن ت طوي  شألرد  امل        ديألانت اللطألع اخلألص على  ألطر حتتألج      ارة لعألل . وقد خماطر املشاركة:  -48
ي طوي توسي   طألق املشألرد     ديألانت اللطألع اخلألص على املزيد  ن املخألطر املتعلل  ابلس ع  ال يئي  واالجت ألعي  واحلود  . 

آليألت دأللي  لتيديد و  ارة املخألطر احملت ل  اليت ميكن أن تؤثر على ويتطلب اعت أل  هنج  فتوح  زا  شرادألت اللطألع اخلألص 
الطألب  احلكو ي الدويل لل      واستلالهلأل و يأل هأل. ويف الوق   فسه، ويف ضو  ال هج ايديد إلعأل ة ت شيط الشراد     اللطألع 

ست ألقي"  زا  بذا الع ألي  الواج   )تيسري صيألغ  ، تلتز        األغذي  والزراع  بتلدمي هنج "ا2030اخلألص املطلوب يف خط  عأل  
الشرادألت وت فيذهأل(، مبأل يت ألوز ال هج "الدلألعي" )محألي   زاه  امل     و يأل هأل واستلالهلأل و  ارة املخألطر(، متشيأل    تلرير و دة 

  2017.33التفتيش املشرتد  لأل ، املتيدة لعأل  
 أل يتعلق ابل يوث  يفأل ، املتيدة للت  ي  املستدا   ل هج املشرتك و وع  ال ابلكأل ل      األغذي  والزراع   متتثلو  -49

،     جرا ات  ديث  و  سط  مل    لتطوير   ارة املخألطر اخلألص  اب 34األع ألاشرادألت قطألع بشأن املستل لي  والع ألي  الواج   
 للع ألي  الواج   وتليي، املخألطر.

                                                           
 ./8/2017JIU/REP تلرير رق،  33

 .(2020جم وع  األ ، املتيدة للت  ي  املستدا  . )  34
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 طر مبأل يلي:و ن ب  ايوا ب األخرا، تتعلق املخأل -50
 ت ألرب املصألحل (أ)
التأثري غري املربر أو غري السلي، الذي ميألرسه ديألن  ن اللطألع اخلألص على ع ل امل    ، وال سي أل على س يل املثألا ال و  (ب)

 احلصر، السيألسألت واللواعد ووض  املعأليري
 واليتهألالتأثري السليب على  زاه  امل     أو استلالهلأل أو  صداقيتهأل أو مسعتهأل أو و  (ج)
      استخدا  املشألرد  يف امللأل  األوا خلد    صألحل ديألن اللطألع اخلألص،    لألئدة حمدو ة أو  عدو   للو  ( )
 املشألرد  اليت مت ح  قرار اس، ديألن اللطألع اخلألص أو عال ته الت ألري  أو   ت ه أو وجهألت   ره أو  شألطه و  (ه)
 ملشألرد           األغذي  والزراع للطألع اخلألص  ن خالا ا ن ديألانت ات ييض صورة ديألن و  (و)
  خفألق الشراد  يف تولري الفوائد املتوقع .و  (ز)
، وأن تكون بشأن املشألردألت أل   امل     ملوسوف ت  ن ع لي  االستعرا  أن متتثل دل شراد     اللطألع اخلألص  -51

تواصل امل     تفأل ي أي ت ألرب و ليد  ن املخألطر. لحتد  تدابري أن ذات صل  بوالي  امل     و تسل     أولوايت ال لدان و 
التأثري غري املربر الذي قد ميألرسه، أو ي  ر  لل صألحل قد يكون لكيألن  ن ديألانت اللطألع اخلألص          األغذي  والزراع ، أو

  ليه بشكل  علوا على أ ه ميألرسه على ع لي  ص   اللرار يف امل     أو  صألحلهأل.
تليد       األغذي  والزراع  مب  وع   ن  عأليري اإلقصأل  اليت ت ط ق على املشألرد  ب  امل     ت اإلقصاء:معايري  -52

واللطألع اخلألص. وتشري هذه املعأليري    لئألت األع ألا الت ألري  و/أو امل ألرسألت اليت تعترب جوهراي  تعألرض     قي، األ ، املتيدة 
     األغذي  والزراع     الكيألانت اليت: ال تشرتك   و و عألهداهتأل، أو أي  عأليري  ولي . 

 أو اللرارات الصأل رة عن جملس األ ن التألب  لأل ، املتيدة ايزا اتتشألرك بصورة   ألشرة يف أ شط  ال تتسق     (أ)
 ن  ( أو غريهألأو ايرمي  امل     العألبرة للدوا أو متويل اإلرهألب امل ألخ أو الت وع ال يولوجي اتفألقي  االتفألقيألت ) ثل أو

، مبأل يف ذلك  عأليري  كأللي  غسيل األ واا/ كأللي  متويل اإلرهألب اليت وضعتهأل لرق  الع ل املع ي  التدابري امل ألثل 
 ابإلجرا ات املأللي  التألبع  لص دوق ال لد الدويل( 

 تكون  تورط  يف ا تهألدألت  لوق اإل سألن، أو تتسألهل    الع ل اللسري أو اإللزا ي أو استخدا  ع ل األطفألا و  (ب)
تكون ضأللع  بشكل   ألشر يف بي  وص   وتوزي  األسلي  احمل ورة  ن ق ل  عألهدات األ ، املتيدة، مبأل يف ذلك و  (ج)

 ووي  أو اليت ال تفي، و ي  واألسلي  ال يولوجي  والكي يألئي  والالل ألبل والذخألئر الع ل األل أل  الربي  امل أل ة لأللرا  أو
 ، اباللتزا ألت أو املسؤوليألت اليت تتطل هأل األ ، املتيدة خبالف ذلك

مللأل رة )ابستث أل  اليأل صيب( أو اتكون  شألرد  يف   تألج وتوزي    ت ألت الت غ ابي ل ، أو اليت تست د  يرا اهتأل  ن و  ( )
 املوا  اإلاب ي  

خفل  بصورة   ه ي  يف  ظهألر االلتزا  ابلولأل  مب أل   األ ، املتيدة، أو مل تف ع ليأل هبأل، مبأل يف ذلك ال يألانت أو  (ه)
امل أل   اليت تتسق    اإلعالن العألملي حللوق اإل سألن وتعكسه، و عالن ريو، و عالن       الع ل الدولي  بشأن  أو
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العألملي لأل ، املتيدة، و  أل   األ ، املتيدة التوجيهي  بشأن األع ألا امل أل   واحللوق األسألسي  يف الع ل، واالتفألق 
الت ألري  و لوق اإل سألن، أو سيألس  األ ، املتيدة على  طألق امل  و   بعد  التسأل ح املطلق  زا  مجي  أشكألا 

 االست الا واال تهألك اي سي .
ت درج ض ن  عأليري اإلقصأل . و   ذلك، قد ت ل التفألعالت و ن  يث امل دأ ي   ي عد   تألبع   قأل   شرادألت حيت ل أن  -53

واالتصألالت ممك      بعض الشردألت اليت يت، تليي هأل على أهنأل ت طوي على  ألطر د رية )على س يل املثألا، ت ألرب املصألحل 
ملصلي  يف  شألرد  وأصيألب ا امل    كون ه ألك لألئدة د رية لل ستفيدين  ن       تاحملت ل( يف  ألالت استث ألئي ،  يث س

 .  امل    واآلليألت اليت ميكن وضعهأل حل ألي   صألحل  امل    حمد ة بوضوح تدع، ت فيذ والي  
ق ل الع ل يف شراد     أي ديألن  ن اللطألع اخلألص، تلو        األغذي  والزراع  العناية الواجبة وتقييم املخاطر:  -54

لى  زاهتهأل. وحتد        األغذي  والزراع  جم وع  شأل ل   ن لئألت املخألطر إلشراك إبيال  الع ألي  الواج   وتليي، املخألطر لليفألظ ع
)جيري  35اللطألع اخلألص، ل ال عن  طألر املسأل ل  يف ع لي  تليي، املخألطر اليت تلو  هبأل، يف  طألر  جرا   اخلي للع ألي  الواج  

املأللي  لل       األ     واللوائح وت  ن ن امل ألرسألت احلأللي . حتديثه  ألليأل(. وسيكون اإلجرا  الداخلي ايديد أدثر قوة وت سيطأل 
. ويف املأللي وااللتزا ألت املخألطر املأللي   صخييف  أل  ط الوقألئي ملخألطر وال وابا  ن ال روري  للتخفيف االستئ أل ي   رسأل  اإلجرا ات

 لع وي  أبسرهألعلى عألتق االتزا ألت  امل كن أن ترتب ذا دألن  ن عي  و تفر  عد  الل وا ابملسألمهألت الط ، والل  املؤمتر عد  ألا 
وي صب التأديد على  جرا  هذه أ ت املشألرد  بطريل    ألشرة أو غري   ألشرة    حت يل الربان ج العأل ي  سؤوليألت  عي  .  حبألا

 التليي ألت يف املرا ل امل كرة  ن املشألرد .
 تت         األغذي  والزراع  هن أل إل ارة املخألطر يف التعأل ل    ديألانت اللطألع اخلألص، وال تلتز  إدارة املخاطر: -55

 ال ع د أل تفوق الفوائد ) ن  يث املسألمهألت امل ألشرة أو غري امل ألشرة و/أو املوار  الالز   لتيليق أهدالهأل وواليتهأل( أي  ابلشراد 
رصد الشرادألت ، تيو أل  هذه املشألرد  واحلفألظ عليهأل. ال فلألت اليت ي طوي عليهأل   ش ألطر  ت لي  لل شألرد ، ل ال عن الوق  و 

 ن املخألطر أو لوقف املشألرد .  لتليي،  أل  ذا دألن ي   ي احلفألظ على التوازن امل ألسب أو  أل  ذا دألن ي   ي اختألذ تدابري للتخفيف
    . وتلر هذه االسرتاتي ي  ايديدة أي أل ابحلألج     اختألذ قرارات   ارة  ألطر املشألرد  واإلبالغ ع هأل يف مجي  أحنأل  امل وي   ي

 ال  ردزي  بشأن   ارة املخألطر.
حتتفظ       األغذي  والزراع  ابحلق يف اال سيألب  ن الشرادألت ع د أل  االنسحاب وعدم االمتثال لالسرتاتيجية: -56

الربانجمي ،  و ع د أل ال ميتثل الشريك اللتزا ألته، سوا  املأللي  أويكون ه ألك غيألب  ست ر للتعألون ال شط ب  امل     والشريك، أ
أل يفي ابملعأليري االسرتاتي ي . وميكن أن يش ل عد  اال تثألا سلودً  هذه االلتزا ألت ال ألشئ  عنمبوجب على ال يو املتفق عليه 

ألس ألب جتألري  أو تروجيي   والي  امل    ،  ثالاإلقصألئي  لل     ؛ واستخدا  املشألرد     امل     ألغرا  أخرا غري  ع، ت فيذ 

                                                           
 ات يسررررررررري  طألر امل     للع ألي  الواج   على مجي  ايهألت  ن غري الدوا مبأل يشرررررررر ل اللطألع اخلألص، وجيري حتديثه بشرررررررركل  سررررررررتلل. وسررررررررت طوي اإلجرا  35

اسرررررررررررررتخدا  الشرررررررررررررراد     األ ، املتيدة دواجه  لت طي  ا تهألدألت  عي  ، والفئ   ثل السررررررررررررر ع  و  :قألئ   بفئألت  ت وع   ن املخألطر على الداخلي  للع ألي  الواج  
 السيألسي  واللأل و ي ؛ واملأللي  ل الً عن حتديد تدابري للتخفيف  ن املخألطر.
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أو أي تصرلألت للشريك قد متألرس أثرًا سل يأل يف  زاه  امل     أو شعألرهأل  أو تسويلي  أو  عال ي ؛ و سأل ة استخدا  اس، امل     أو
 استلالليتهأل أو  صداقيتهأل أو مسعتهأل أو واليتهأل.

ع اخلألص أل كأل  هذه االسرتاتي ي  عواقب على الكيألن املعين بعد وميكن أن ترتتب على عد  ا تثألا ديألن  ن اللطأل  -57
 هنأل  املشألرد .  وأرلض جتديد املشألرد ،  وأوالكف،  توقفورسألل  الأو اإل ذار  وأ راعألة األصوا اللأل و ي ، مبأل يف ذلك التذدري، 

تعأل  جيوز أن  أل بعد أهنأل غري  توالل     شروط االسرتاتي ي    سألمه   أللي  تتللألهأل       األغذي  والزراع  يكتشف يف وأي
 املسأله،.   

 التنفيذ والتأثري -ااثلثً 
يتو  لريق الليأل ة الرئيسي لل       سؤولي  اإلشراف العأل  عن ت فيذ االسرتاتي ي . وت طل   األدوار واملسؤوليات: -58

 شع   تع ئ  املوار  وشراد  اللطألع اخلألص، املكلف  بدع، شرادألت اللطألع اخلألص، مبه   الرقألب  التش يلي  وستلد  الدع، ملوظفي
فيذ االسرتاتي ي . ويش ل  ورهأل اإلشراف على الت فيذ الفعألا لالسرتاتي ي  يف الو دات الف ي  واملكألتب امليدا ي  يف ت  امل    

 و  ارة املسألمهألت املأللي  الوار ة  ن شردأل  اللطألع اخلألص.  امل     ايديدة، وت سيق التدريب والتوجيه ملوظفي
   ايهألت الفألعل  الشرادألت  جيه بشأنوستواصل شع   الشرادألت والتعألون يف األ ، املتيدة الليأل  بدور يف تولري التو  -59

. غري اللطألع اخلألصو ن ، ، وستدير  شألرد  الشراد  الشأل ل     ايهألت الفألعل  األخرا  ن غري الدواااألخرا  ن غري الدو 
ال ألشئ  على  د سوا ، إلظهألر أ ا         األسألليب التش يلي وسرتدز شع    ع، املشألري  بشكل  تزايد على   ارة املخألطر و 

األغذي  والزراع  ايديدة. ابإلضألل     األ وار احلألمس  األخرا، ستتو  شع    ع، املشألري   سؤولي  الع ألي  الواج   لشرادألت 
 اللطألع اخلألص 

ع اخلألص  وضوًعأل رئيسيأل أص ي  الشرادألت    اللطأل أوجه التآزر والتكامل مع الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما:  -60
للودألالت اليت توجد  لألرهأل يف رو أل. و  رادأل   هأل الختالف  وائر اللطألع اخلألص يف الودألالت الثالث، ستتعألون       األغذي  

 أل خيص امل أل رات املشرتد ، مبأل يف ذلك ت أل ا املعألرف وامل ألرسألت اييدة، وال سي أل األطر  والزراع     أقصى  د ممكن يف
املشرتد  ل ذا الع ألي  الواج   واملعأليري ال يئي  واالجت ألعي  و عأليري احلود   املتسل     أهداف الت  ي  املستدا  . وبشكل  ل وس، 
علدت شع   الشرادألت والتعألون يف الودألالت اليت توجد  لألرهأل يف رو أل اجت ألعألت عأل ي  غري رمسي  ب ي  حتديد خط   شرتد  

 ق مبشألرد  اللطألع اخلألص. و جرا ات   سل  تتعل
اإلجرا ات الرئيسي  املطلوب  لوض   1 املليقتصف خط  الع ل امل كرة الوار ة يف وضع االسرتاتيجية موضع التنفيذ:  -61

السيألسألت و  (2)الت  ي، املؤسسي، وت  ي  اللدرات والتدريب؛  (1)واإلجرا ات الرئيسي  هي: رتاتي ي   وض  الت فيذ. هذه االس
آاثر يف امليزا ي ،  وسيكون لت فيذ خط  الع ل هذهالتعألون والتوعي . و  (4)ال  ، والع ليألت؛ وو  (3)التوجيهي  التش يلي ؛  اخلطوطو 

  36غري ذلك. ، عن طريق االستفأل ة  ن الولورات أو  عأل ة توزي  املوار  املوجو ة أو2022و 2021جل يف  يزا ييت عأل ي ستعأل

                                                           
ضأللي   ن برانجمهأل لل وظف  الف ي  د أل ت يث       األغذي  والزراع  يف لرص اإلعألرة  ن شردأل  الت  ي ، و  كألانت احلصوا على  وار  بشري      36

 املعألو  ، وتوظيف االستشألري  لتعزيز خرباهتأل يف اللطألع اخلألص.



24 CL 165/4 Rev.1 

الدويل مل     األغذي  والزراع ، وأل وار و سؤوليألت أع ألئهأل، سيت، اإلبالغ عن التلد  :   را للطألب  احلكو ي اإلبالغ -62
 احملرز يف ت فيذ االسرتاتي ي  ابستخدا  اآلليألت التأللي :

 التلرير الس وي عن الشرادألت، مبأل يف ذلك  شألرد  اللطألع اخلألص (أ)
   املعلو ألت املتعلل  جب ي  الشرادألت الفر ي   ن خالا   ح األع أل  وأصيألب املصلي  املعت دين   كأل ي  الوصوا  (ب)

    ديألانت اللطألع اخلألص  ن خالا ال واب 
 تولري  علو ألت  ديث  اب ت أل   ن خالا ي   الربان ج و ن خالا رل  تلألرير   ت    عن ت فيذ بران ج الع ل.ب (ج)

وست ل األ وار حتليق األهداف.  أل خيص املخألطر و  سيت، رصد  شألرد  اللطألع اخلألص على أسألس  ست ر يف الرصد: -63
األ شط  اليو ي  لتلك واملسؤوليألت املتعلل  برصد تلد  الشرادألت حت   شراف املوظف  )املوظف  املسؤول ( الذين يديرون 

أسألس سيت، حتديد اآلاثر املرجوة والشرادألت اليت سيسأله، ليهأل اللطألع اخلألص )وابلتأليل يت، تليي هأل وقيألسهأل(، على الشرادألت. و 
 دل  ألل  على  دة لكل  شألرد ، ممأل ي  ن أن ال تألئج املتوقع  ملشألرد  حمد ة تت ألشى  ائ أل    أهداف الت  ي  املستدا  .

وتليي، احلألج  أل دث املعلو ألت. وستلو        األغذي  والزراع  ابستعرا  االسرتاتي ي  على أسألس س وي  -64
اللطألع اخلألص ابستعرا  اسرتاتي ي س وي ي ي  الشرادألت،    الرتديز على استعرا  شع   تع ئ  املوار  والشرادألت     ستلو و 

اإلجنألزات واال تيألجألت  ن  يث الدع، أو التوجيه الع لي ملسألعدة املشألرد  و  ارة املخألطر. وسيش ل االستعرا  ع ألصر الت فيذ 
 ط ال عف يف ديفي  ت فيذهأل على  طألق امل    .ال ألجح هلذه االسرتاتي ي ،    الرتديز على حتديد الث رات و/أو  لأل

و عأليري لتليي، الفوائد اإلضأللي     ؤشرات األ ا  الرئيسي  للرصد ، ستيد        األغذي  والزراععلى املستوا املؤسسيو  -65
، الذي جيري وسيت، تعريفهأل د ز   ن اإلطألر االسرتاتي ي ايديد   األهداف الربانجمي  العأل  .  اللطألع اخلألص لتزا ألتال

  ألليأل. وضعه
لتليي، األثر العأل  هلذه االسرتاتي ي  ابل س    اب ت أل عالوة على ذلك، سي ري تليي، ت فيذ هذه االسرتاتي ي   التقييم: -66

. وستلد   تألئج هذا التليي،،    جأل ب الت لييألت امللرت   لالسرتاتي ي ،    ) ثال،  رة دل س ت ( مل     األغذي  والزراع 
 طريق ي   الربان ج. اولس عن
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 (2022-2021): خطة العمل املبكرة لتنفيذ اسرتاتيجية املنظمة إلشراك القطاع اخلاص 1 امللحق

 املعلم اإلطار الزمين الوحدة املسؤولة* اإلجراء
 النهج االستباقي للتواصل واملشاركة -الربط  1-

شع   تع ئ  املوار  والشرادألت    شأل  لريق استشألري غري رمسي لللطألع اخلألص 1-1
   ممثل      اللطألع اخلألص

 حمد ين عن اللطألع اخلألص

  عالن  ن خالا  شرة املدير العأل  2021الرب  األوا 

شع   تع ئ  املوار  والشرادألت  تطوير بواب  ربط الشريك على ش ك  اإل رت    1-2
   اللطألع اخلألص، وخد ألت 

 (CSI)تك ولوجيأل املعلو ألت 

 تطوير ال واب  وتش يلهأل جألر

مجي   ستوايت        حتديد لرص الشراد  وتطوير شرادألت  ل وس    1-3
 األغذي  والزراع 

 أ شئ  الشراد   ب  ألح جألر

شع   تع ئ  املوار  والشرادألت  اخلألصوض   وا  توعي  لعألل  تستهدف اللطألع   1-4
   اللطألع اخلألص بدع،  ن 

فريق    ال  كتب االتصألالت
رمسي الستشألري غري الا

 لللطألع اخلألص

 وض   وا  توعي  و شرهأل  2021

حتديث  وق  امل     اخلألص ابللطألع اخلألص على ش ك    1-5
 اإل رت  

شع   تع ئ  املوار  والشرادألت 
و كتب    اللطألع اخلألص 

 االتصألالت

الصفي  اإللكرتو ي  مل     األغذي  والزراع   جألر
 اخلألص  ابلشراد     اللطألع اخلألص  وجو ة
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 منوذج أعمال شفاف ومنتشر لبناء الشراكات -الدعم  2-
انئ   املدير العأل ، شع    ع،  وض   جرا   اخلي جديد للع ألي  الواج    2-1

املشألري      دخالت 
الشرادألت والتعألون شع     ن

يف األ ، املتيدة، شع   تع ئ  
املوار  والشرادألت    اللطألع 

 اخلألص واملكألتب اإلقلي ي 

 اعت أل  وتش يل  طألر جديد للع ألي  الواج    جألر

ت ليح/حتديث واثئق السيألسألت الداخلي  الرئيسي  لوض   طألر  2-2
سي أل:  ملشألرد  اللطألع اخلألص يف       األغذي  والزراع ، وال

 شرة املدير العأل  بشأن ع لي  استعرا  الشرادألت؛ )ب(  شرة  )أ(
 املدير العأل  بشأن  جرا ات  عدا  االتفألقألت و قرارهأل وتوقيعهأل

انئ   املدير العأل ، شع   تع ئ  
املوار  والشرادألت    اللطألع 
اخلألص، و كتب الشؤون 
اللأل و ي      دخالت 

شع   الشرادألت والتعألون   ن
يف األ ، املتيدة واملكألتب 

 اإلقلي ي  

  عالن  ن خالا  شرة املدير العأل   2021الرب  األوا 

 عدا   ألذج اتفألقألت شراد  قأل و ي  جديدة مت  املوالل   2-3
األولوايت احملد ة و  امل أل   األسألسي  عليهأل  س لأل ب أل  على

ل يألانت، وغري ذلك.( خألرج )  أل رة الع ل يدا بيد، وت أل ا ا
 او وع  احلأللي   ن  ذدرات التفأله، وخطط الع ل

تولري املزيد  ن ال  ألذج اليت مت  املوالل   جألر  كتب الشؤون اللأل و ي 
 عليهأل  س لأل  ن خالا بواب  ربط جديدة

حتديد املهألرات األسألسي  الالز   ووض   ألذج تدري ي   2-4
  ملوظفي امل     ألع اخلألصلل وظف  بشأن  واضي  اللط

شع   تع ئ  املوار  والشرادألت 
    اللطألع اخلألص

 –الرب  الثألين 
 2021الثأللث  الرب 

وض   ألذج تدري ي  بشأن املواضي  ذات 
الصل  و صدار شهأل ات على الع وان 

 YOU@FAOاإللكرتوين 
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بد  التدريب امل ه ي على شرادألت اللطألع اخلألص  2-5
 املستوايتمجي   على

شع   تع ئ  املوار  والشرادألت 
    اللطألع اخلألص

 - 2021الرب  الراب  
2022 

 تلدمي التدريب

 قياس أثر التعزيز -التأييد  -3
 قأل   جهألت اتصألا    خربات اللطألع اخلألص عرب امل    ،  1-3

 مبأل يف ذلك املكألتب امليدا ي 
شع   تع ئ  املوار  والشرادألت 

الت سيق     اللطألع اخلألص:
العأل ، مجي  املكألتب والفروع 
واملكألتب اإلقلي ي  واملكألتب 

 اإلقلي ي 

  شأل  لريق  شرتك ب  اإل ارات لت سيق  2021الرب  الثأللث 
اللطألع اخلألص  اخل       األغذي  

 والزراع ،     سؤوليألت حمد ة بوضوح

ض ألن ت سيق لعألا ب  الودألالت اليت توجد  لألرهأل يف رو أل  2-3
 ستوا  بشأن  شألرد  اللطألع اخلألص خللق أوجه التآزر بي هأل وعلى

 جم وع  األ ، املتيدة للت  ي  املستدا   

شع   تع ئ  املوار  والشرادألت 
    اللطألع اخلألص

أ شئ  ابلفعل اجت ألعألت   ت     جألر
التألبع  للودألل  و دات اللطألع اخلألص  ب 

 اليت يوجد  لرهأل يف رو أل
انئ   املدير العأل     شع    االسرتاتي يض ألن التآزر ب  وض  االسرتاتي ي  واإلطألر   3-3

تع ئ  املوار  والشرادألت 
 كتب  اللطألع اخلألص/   

االسرتاتي ي  والتخطيط و  ارة 
  وار ملا

ب ي  االتسألق يف ال هج ب  االسرتاتي ي  و  جألر
إلطألر االسرتاتي ي، وتسه، االسرتاتي ي  ا

بشكل لعألا يف تفعيل اإلطألر االسرتاتي ي 
 ايديد

 – صدار تلرير س وي عن تع ئ  املوار  والشراد   4-3
 ال و  على  شألرد  اللطألع اخلألص  يسلط

شع   تع ئ  املوار  والشرادألت 
    اللطألع اخلألص

  شر تع ئ  املوار  الس وي  والشراد  2021

شع   تع ئ  املوار  والشرادألت    اللطألع اخلألص، وشع   الشرادألت والتعألون يف األ ، املتيدة،  كألتب ولروع       األغذي  والزراع :  كتب الشؤون اللأل و ي ، و *
  ع، املشألري  وخد ألت تك ولوجيأل املعلو ألت و كتب االتصألا  وشع  
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 اجملموعة االستشارية غري الرمسية للقطاع اخلاص -: مشروع االختصاصات 2 امللحق
 ن املستشألرين   تطوعي جم وع  يه (PSAG)مل     األغذي  والزراع    التألبع او وع  االستشألري  غري الرمسي  لللطألع اخلألص

لتعزيز تعألون امل     و شألردتهأل    اللطألع اخلألص.  أل ن جم وع   ت وع   ن ديألانت اللطألع اخلألص، مت   شألؤه
بشكل  وري يف االجت ألعألت امللررة واملخصص ،  او وع  االستشألري  غري الرمسي  لللطألع اخلألص    امل     وستتشألور

، والت ألس  دخالت  ضأللي  بشأن ت فيذ امل    وأسألليب املشألرد  امللرت    ن لطلب املشورة ور  الفعل على جمألالت 
 . امل    االسرتاتي ي  ايديدة ع د  شرهأل يف مجي  أحنأل  

 لليصوا على املشورة بشأن اث    ن ال لألط الرئيسي : او وع  االستشألري  غري الرمسي  لللطألع اخلألصسيت، استشألرة 
 توسيع الشراكات مع القطاع اخلاصإسداء املشورة بشأن 

   بشأن ختصيص أ سألق املشألرد  ملختلف أ واع ديألانت اللطألع اخلألص واقرتاح بدائل لتشكيالت الشراد  التلليدي
 ل  ألن طيف أوس   ن التعألون والس ألح مبزيد  ن املرو  ، مبأل يف ذلك على املستوا اللطري 

 شردألت  وثوق هبأل وذات تفكري  شألبه مت حتديدهأل  ن خالا   صألت  لتزا ألتبشأن آليألت لتسري  ت فيذ اال   
  شرتد  أو  ألالت التعألون السألبل  

  لليصوا على املشورة بشأن اوألالت امللرت   وأسألليب املشألرد  ور و  الفعل عليهأل، والسعي لليصوا
 بيألانت و عألرف  ضأللي  بشأن  وضوع  ع   ن    ور اللطألع اخلألص على

  ض  اسرتاتي يألت لل شألرد     اللطألع اخلألص  ن أجل التيأللفألت اللألئ   على الل ألايبشأن و 
 ، بشأن وض  اسرتاتي يألت لل شألرد     الشردألت املت ألهي  الص ر والص رية واملتوسط  احل 
   ابل س   لل دخالت واملشورة بشأن هنج لوض   لألييس   ألس  ، مبأل يف ذلك  ؤشرات األ ا  الرئيسي

 اإلبالغ وآليألت
  لل سألمهألت يف  ل  جدوا ز ين  شرتك لأل داث الرئيسي  ذات الصل  بكل  ن       األغذي  والزراع  واللطألع

 اخلألص، وغريهأل  ن الفرص لتلدمي العرو  والتوعي .

 إسداء املشورة بشأن حتسني العمليات الداخلية للمنظمة
 تصألا الشأل ل ، املص     ن أجل الشفأللي  وزاي ة لرص لليصوا على املشورة واخت ألر ال  وذج األويل ل واب  اال

 املشألرد  والتعألون    اللطألع اخلألص، مبأل يف ذلك حتس  ال  ، واأل وات واملوار 
 أل يتعلق مبشألرد   لليصوا على املشورة والدع، يف تطوير  هألرات وخربات  وظفي       األغذي  والزراع  يف 

البتكألر التك ولوجي وراي ة األع ألا الش ألبي ، على مجي  املستوايت  اخل اللطألع اخلألص و واضي  حمد ة،  ثل ا
 امل    ،    الرتديز على املستوا اللطري 

  األغذي  والزراع  املوجه     اللطألع يف تصألالت االدخالت بشأن   ت ألت امللليصوا على املشورة و      
 اخلألص. 
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 اجلداول الزمنية 
عن بعد س واي،    علد  ينأبلكألر يف اجت ألع  أو  ؤمتر  االستشألري  غري الرمسي  لللطألع اخلألصاو وع  سيسأله، أع أل  

 اجت ألعألت  ضأللي   صص   سب االقت أل .
 العضوية ومعايري االختيار

، على ال يو التأليل   دئيأل او وع  االستشألري  غري الرمسي  لللطألع اخلألصاالختيألر امللرت   ألع أل    أل يلي  عأليري يف
ض ألن التوازن ب  جم وع  واسع   ن ايهألت الفألعل  يف اللطألع اخلألص اليت ميك هأل تلدمي املشورة االسرتاتي ي   هبدف

      عن رؤا  ن    ور اللطألع اخلألص يف اوألالت ذات األولوي  لالجتأله ايديد لل       األغذي  والزراع ، ل الً    
سوف يع ل الفريق االستشألري ملدة عأل   على األقل بعد  والل  اولس على هذه و   شراك اللطألع اخلألص. أل خيص  يف

 وألي  دة، ،لفريق االستشألري، ويف  طألر أي والي الت ديد لوبعد س ت ، ستلي ، امل      أل  ذا دألن ي   ي  االسرتاتي ي .
او وع  االستشألري  غري ع  يف ايوا ب التأللي  ع د اختيألر أع أل  وست  ر       األغذي  والزرا .وحتد  ت ألوب امل ثل 
 : الرمسي  لللطألع اخلألص

 الكيألانت اليت ميكن أن متثل وجهألت ال  ر املت وع  لل هألت  -)اي رايف والفئوي على  د سوا (  - التنوع
، مبأل واملتوسط  احل ، والشردألت الك ريةاملت ألهي  الص ر والص رية  الشردألت الفألعل  يف اللطألع اخلألص، بد ا  ن

الرابطألت الص ألعي  واالحتأل ات اليت متثل  صألحل اللطألع     ليهأل الشردألت ال ألشئ ، ل الً عن     ألت املزارع ،
  وغريهأل حبسب  أل حتد ه االسرتاتي ي . اخلريي واملؤسسألت املأللي  واملؤسسألت اخلألص 

 الكيألانت اليت متثل  تلف اللطألعألت ذات الصل  بوالي        األغذي  والزراع  و طألق ع لهأل  - األمهية
 ال ذائي  ال  ، عرب

  الكيألانت اليت ت طوي على   كألانت د رية لتأثري واس  ال طألق -التأثري 
 أل  ن  يث األلكألر الكيألانت اليت ميكن أن جتلب    ور االبتكألر )ليس للط التك ولوجي، ولكن أي  -االبتكار

لديهأل  ، ولكنمل    وال  ، وال  ألذج، وغري ذلك.(، واليت رمبأل مل يت، اخت ألرهأل ابل رورة يف اللطألعألت ذات الصل  اب
 اللدرة على ت يري ال  ، ال ذائي 

  جيب أن يكون امل ثلون  تأل   لل سألمه   رت     ثالث  رات يف الس   على  -املنظمةالتوافر وااللتزام بوالية
 أسألس طوعي 

  قد ال يت،  -التوازن بني الشركاء املعروفني ابلفعل لدى منظمة األغذية والزراعة والشركاء اجلدد احملتملني
شردأل  املعرول  ابلفعل لدا        ن ال او وع  االستشألري  غري الرمسي  لللطألع اخلألصابل رورة اختيألر أع أل  

 األغذي  والزراع ، ولكن  ن ب  الشردأل  ايد  واحملت ل ، حبيث يت، احلفألظ على التوازن.
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 مع القطاع اخلاص افرتاضيةمشاورات  3 امللحق
اللطألع اخلألص  واسع  ال طألق، استهدل   دخالت  ن شردألت الرتاضي  ، شألرد  امل     يف ع لي  تشألوربشأن  شألرد  اللطألع اخلألص       األغذي  والزراع يف ضو  وض  اسرتاتي ي  

 عن ديألانت اللطألع اخلألص التأللي .  ممثل 103وشألرك أدثر  ن و    ألت األع ألا. 
 

 كياانت القطاع اخلاص

 املؤسسات املالية 
 Absa صرف 

 ال  ك اهلول دي للت  ي 
 

 الشركات 
AFEX لت أل ا السل  احملدو ة 

 (Agriprocity)أغريربوسييت 
 Agro-Negocio para o)األع ألا الزراعي   ن أجل  ت  ي   وزا  يق 

Desenvolvimento de Moçambique (ADM) ) 
AgUnity 

 aîScarecrow Technologiesشرد  
 Aramarkشرد   أرا ألرك  

 Bayer AGشرد  
 .Charoen Pokphand Group Co., Ltdشرد  

 Corteva Agriscienceشرد  
 شرد   ا ون

  لل  عرل  ال ذور ب  الشرق وال رب
 .Ecobiznet Incشرد   يكوبيز   

 .Emerging Ag Incشرد  
 .Eni S.p.Aشرد   يين  

 Esokoشرد  
 .Euglena Co., Ltdشرد   
 Ferreroشرد  
 General Millsشرد  
 Griffith Foodsشرد  
 Grupo Bimboشرد  
 IBM Weather Business Solutionsشرد  

 John Deereشرد  جون  ير 
 Landmark Public Affairsشرد  
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 Mars Incشرد   ألرس.
 Mastercardشرد  
  .Inc, International Mondelēzشرد  
 Modularity Gridشرد  
 NEC Corporationشرد  

 Nestleشرد   ستلي 
 Olam International, Ltdشرد  

 PepsiCoشرد  بي سيكو 
 Planetشرد  بال ي  

 Sahel Consulting Agriculture and Nutrition Limitedشرد  
 Shellشرد  شل 

 .Tarzan Enterprise Ltdشرد  
 TELEFÓNICA MOVISTARشرد  
  Urban Farms Globalشرد  

 Unileverشرد  أو يليفر 
 يف شرق ألريليأل KPMGشرد  

 
 احتادات القطاع اخلاص واجلمعيات الصناعية 

 حتأللف أ ريكأل الالتي ي  ي عيألت ص ألع  األغذي  واملشروابت

ANDI Colombia -  غرل  ص ألع  األغذي 
 حتأللف بال  دو  

 ( CCOIC)غرل  الت ألرة الدولي  الصي ي  
 (CropLife)دروباليف أ ريكأل 
 دروباليف الدولي 

 FoodDrinkEuropeشرد  األغذي  واملشروابت أورواب 
 (GAFTA)مجعي  جتألرة احل وب واألعالف 

   ص  األل ألن العألملي 
 Grow Africa و ألريليأل 
 Grow Asia و آسيأل 

 التيأللف التعألوين الدويل
 (ICBA)اولس الدويل ي عيألت املشروابت 

 (IDF)االحتأل  الدويل مل ت ألت األل ألن  
 (IFA)الرابط  الدولي  لألمسدة 

 (IFU)الرابط  الدولي  لعصري الفواده واخل روات 
 (IGTC)التيأللف الدويل لت ألرة احل وب 

 (IPC)اولس الدويل للدواجن  
 (ISF)االحتأل  الدويل لل ذور  

 (MAIZALL)حتأللف الذرة الدويل 



32 CL 165/4 Rev.1 

 

 

 (PanAAC)احتأل  األع ألا الزراعي  األلريلي  
 آلي  اللطألع اخلألص
  لوا  ن األر 

  (WBCSD) اولس العألملي لألع ألا الت ألري   ن أجل الت  ي  املستدا  
 

 اليت ال تستهدف الربحاملؤسسات واملنظمات 
 ADA - ع، الت  ي  املستلل  

 (AGRA)التيأللف  ن أجل ثورة خ را  يف ألريليأل 
      Fromager Anse  ال يئي  ومحألي  ال يئ 

  ؤسس  بيل و لي دا غيتس
CDP WORLDWIDE 

 للت ويل األص ر BBVA ؤسس  
 (IKEA) ؤسس   يكيأل 

 للزراع  املستدا   Syngenta ؤسس  
 

 املؤسسات األكادميية والبحثية
 املردز الدويل للزراع  ال يولوجي  يف األراضي املألحل  

 املعهد الدويل ل يوث الثروة احليوا ي 
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 : املراجع4امللحق 

: التأليل . رو أل ) تألح على الرابط  أل   االستث ألر الرشيد يف   ، الزراع  واألغذي . 2014. جلنة األمن الغذائي العاملي
au866a.pdf-http://www.fao.org/3/a.) 

رو أل. ) تألح على الرابط . FAO Organization-wide Strategy on Partnerships. 2012 منظمة األغذية والزراعة.
 (.bp169e.pdf-http://www.fao.org/3/aالتأليل: 

ب. اخلطوط التوجيهي  الطوعي  بشأن احلود   املسؤول . رو أل. ) تألح على الرابط التأليل: 2012 منظمة األغذية والزراعة.
http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf.) 

. رو أل. ) تألح على اسرتاتي ي        األغذي  والزراع  اخلألص  ابلشرادألت    اللطألع اخلألص. 2013 منظمة األغذية والزراعة.
 (.i3444a.pdf-http://www.fao.org/3/aالرابط التأليل: 

: التأليل . رو أل. ) تألح على الرابطاالتفألق بشأن التدابري اليت تتخذهأل  ول  املي أل أ. 2016 منظمة األغذية والزراعة.
/measures/resources/detail/ar/c/1190099-state-http://www.fao.org/port.) 

 Public–private partnerships for agribusiness development: A reviewب. 2016 منظمة األغذية والزراعة.

of international experiences . :تألح على الرابط التأليل ( .رو ألi5699e.pdf-http://www.fao.org/3/a .) 

رو أل. ) تألح  تليي، اسرتاتي ي        األغذي  والزراع  اخلألص  ابلشرادألت    اللطألع اخلألص.. 2019 منظمة األغذية والزراعة.
 (.http://www.fao.org/3/mz848ar/mz848ar.pdfعلى الرابط التأليل: 

 ستل ل  :2028-2019علد األ ، املتيدة للزراع  األسري    .2019منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعّية. 
 (.http://www.fao.org/3/ca4778ar/ca4778ar.pdf) تألح على الرابط التأليل: رو أل. . 2030سري   يف سيألق خط  عأل  الزراع  األ

) تألح على الرابط التأليل: جي يف.  اإل سألن. قو ل  أل   توجيهي   بشأن األع ألا الت ألري   و . 2011 األمم املتحدة.
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_ar.pdf.) 

 Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference onأ. 2015 األمم املتحدة.

Financing for Development.  :يويورك. ) تألح على الرابط التأليل 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2051AAAA_Outcome.pdf.) 

 SDG 17: Strengthen the means of implementation and revitalize the globalب. 2015تحدة. األمم امل

partnership for sustainable development.  :ال سخ  اإللكرتو ي [. ) تألح على الرابط التأليل[
https://sdgs.un.org/goals/goal17). 

http://www.fao.org/3/a-au866a.pdf
http://www.fao.org/3/a-bp169e.pdf
http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3444a.pdf
http://www.fao.org/port-state-measures/resources/detail/ar/c/1190099/
http://www.fao.org/3/a-i5699e.pdf
http://www.fao.org/3/mz848ar/mz848ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca4778ar/ca4778ar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_ar.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2051AAAA_Outcome.pdf
https://sdgs.un.org/goals/goal17


34 CL 165/4 Rev.1 

 

 

 Guidelines on a principle-based approach to the Cooperation between. 2015األمم املتحدة. 

the United Nations and the business sector . :تألح على الرابط التأليل (
https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2Fun_business_partnerships%2Fguideli

s_principle_based_approach_between_un_business_sector.pdfne.) 

ترتي ألت الشراد  ب     و   األ ، املتيدة واللطألع اخلألص يف سيألق خط  الت  ي  املستدا   . 2017 األمم املتحدة.
 تألح على الرابط التأليل: . جي يف )JIU/REP/2017/8تلرير رق،  –و دة التفتيش املشرتد   – 2030 لعأل 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/8.) 
املستل ل ي دأ اآلن: تسخري العل،  ن أجل  – 2019تلرير الت  ي  املستدا   على الصعيد العألملي . 2019 األمم املتحدة.

رك. ) تألح أيً أل على الرابط التأليل: .  يويو حتليق الت  ي  املستدا  
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26926ArabicGlobalSusDevReport201

9Web.pdf.) 
. The Ten Principles of the UN Global Compact. بدون اتريخ. لعاملي لألمم املتحدةاالتفاق ا

 (.gc/mission/principles-is-https://www.unglobalcompact.org/what)اإللكرتو ي [.  ]ال سخ 

 UNSDG Common Approach to Prospect Research and. 2020 املتحدة للتنمية املستدامة. جمموعة األمم

Due Diligence for Business Sector Partnerships.  :يويورك. ) تألح أيً أل على الرابط التأليل 
-diligence-due-and-research-prospect-approach-common-https://unsdg.un.org/resources/unsdg

partnerships-sector-business.) 
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