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ويرجى من . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ق اجتماعات املنظمة ومعظم وثائ. السادة املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها

  www.fao.org: متاحة على اإلنرتنت على العنوان التالي
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 االجتماع املشرتك

 عشرة بعد املائة للجنة الربنامج لثةالدورة الثا

 ن بعد املائة للجنة املاليةووالدورة السابعة واألربع

 0202آذار /مارس 02روما، 

 منظمة األغذية والزراعة اخلاصة بالشراكات  اسرتاتيجية 

 مع القطاع اخلاص

  

 بيان احملتويات

 الصفحات 

 3 التنفيذي املوجز

 6 مقدمة

 8 واألهداف املتبادلة، والفوائد املنطقي، التربير   -أواًل

 8 املنطقي التربير   -ألف 

 9 التعاون من املتبادلة الفوائد   -باء 

 9 األهداف -جيم 

 01 والشراكات اخلاص القطاع تعريفات   -ثانيًا

 00 اخلاص القطاع مساهمات فئات   -ثالثًا

 00 اخلاص القطاع كيانات مع التشارك جماالت   -رابعًا

 03 التعاون أنواع   -خامسًا

 01 الفاو يف املخاطر إدارة   -سادسًا
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 08 تنفيذ االسرتاتيجية   -سابعا

 الفاو منظمة نطاق على بالشراكات اخلاصة االسرتاتيجية يف العامة املبادئ: 0 امللحق

 اخلاص القطاع  مع الفاو منظمة لشراكة األساسية واملبادئ

 

09 

 

  
 :ميكن توجيه أّي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل

 

 Marcela Villarreal السيدة

 ةمدير

 مكتب االتصاالت، والشراكات، والدعوة

 +52346 570 06 39: اهلاتف
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 املوجز التنفيذي

 
سرتاتيجية امُلنّقحة اخلاصة بالشراكات مع القطااع اخلااص ردًا علاى التعليقاات الاواردة مان  ان         الُأعدَّت ا- 0

، وهي تّتسق مع ا هود ا ارية لتحقيق الالمركزية، واستعراض اإلطار االسارتاتيجي ملنظماة األيذياة    1الربنامج واملالية

ملادير العاام بالنسابة إىل    ااملطبَّقة على نطاق املنظمة واخلاصة بالشراكات يف سياق رؤية   سرتاتيجيةال، وا(الفاو) والزراعة

 . التغّير التحّولي يف املنظمة

 

سالولني يف اإلدارة العلياا،   املو ماع األعضااء   سرتاتيجية املنقَّحة مان مشااورات داخلياة مكّثفاة    الوقد استفادت ا- 2

 .لني عن شركات متعددة ا نسيات، وملسسات خاصة، واألجهزة ال  متثل الصناعاتإضافة إىل ممث

 
الفاو بأن القطاع اخلاص طرف رئيسي يف مكافحة انعدام األمن الغذائي، وسوء التغذية، والفقار  منظمة وتعرتف - 3

واخلااص مان إمكانياةت لتحقياق     يف الريف، كما تقّر مبا يوّفره التنسيق والتعاون علاى واو أفضال باني القطااعني العاام       

ويف هاذا  . وبالتالي، تعتمد املنظمة نهجًا منفتحًا وناشطًا يف تعظيم  منافع التعاون األوثاق . سرتاتيجية للمنظمةالاألهداف ا

الصدد، سوف تنظر الفاو يف جمموعة واسعة من كيانات القطاع اخلااص بادءًا بامللسساات الصاغرية واملتوساطة احلجام،       

 .2منظمات املنتجني والشركات الوطنية، وصواًل إىل الشركات متعددة ا نسياتعاونيات وبالتومرورًا 

 

الطبيعاة ا وهرياة ألعضاائها    نظارًا إىل  ( 0: )بأنا   املبادأ القائال  بنااء  علاى   وقد ُوضاعت هاذه االسارتاتيجية    - 1

، واإلجراءات أو تشاكيلة  د، والقواعالنصوص األساسية( 2)وحوكمتها، فاحملاورون الرئيسيون ملنظمة الفاو هم األعضاء؛ 

 .ملنظمة الفاو لن تتأثر بهذه االسرتاتيجيةالرئاسية األجهزة 

 

وال تقيم منظماة  . مهمة منظمة الفاو، وأن تعزز فعالية برنامج عملها ب أن تكون أنشطة الشراكة متسقة معوجي- 5

والية منظمة الفااو؛ كماا    ، أو أساليب عملها مع، أو براجمهاالفاو شراكة مع منظمات أو ملسسات ال تتماشى منتجاتها

   3.ال تقيم شراكًة قد تقّوض موثوقية منظمة الفاو لدى الدول األعضاء كمشرفة على الصناديق واألموال العامة

 
وأطر الربامج القطرياة، الا  داددها احلكوماات لعمال منظماة الفااو علاى الصاعيد القطاري، تاوّفر الشارو              - 6

 .ال  ميكن للمنظمة أن تنفذ مبوجبها هذه االسرتاتيجية على الصعيد الوطينواألولويات 

 

وال تشمل هذه االسرتاتيجية الشراكات مع األوسا  األكادميية، أو ملسسات البحوث أو امللسساات اخلريياة،   - 7

 . سيما أن  سيتم تناوهلا يف وثائق أخرى ملنظمة الفاو

                                                      
 .05-03 الفقرات، CL 143/9 الوثيقة 1

بوالية منظمة الفاو،  وصلة عملهانظرًا إىل طبيعتها اخلاصة و. األوسا  األكادميية، وملسسات البحوث والتعاونيات يري مشمولة يف هذه االسرتاتيجية 2

 . سوف يتم النظر فيها يف وثيقة منفصلة
التطابق مع مهمة منظمة الفاو، وواليتها، وأهدافها، وبرنامج ( ب)7 لشراكة منظمة الفاو مع القطاع اخلاص، املبادئ األساسية، 0 ُأنظر امللحق 3

 .عملها
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وأّما التعاونيات ومنظمات صغار املزارعني، ونظرًا إىل طبيعتها اخلاصاة وصالتها بوالياة منظماة الفااو، فساوف       - 8

الارب،، فساوف تنادر  يف إطاار اسارتاتيجية القطااع        مبدئيًا، ومباا أنهاا تساعى إىل دقياق    . على حدةجتري دراستها 

وسوف جياري تنااول كال    . ري منظمات اجملتمع املدنياخلاص، إاّل إذا أعلنت هذه املنظمات خالف ذلك وامتثلت ملعاي

 . من هذه احلاالت على حدة

 

وضاع وتنفياذ بارامج     :اجملاالت الرئيسية التالياة للعمال بالشاراكة ماع القطااع اخلااص      وددد االسرتاتيجية - 9

 .ونشرها؛ وحشد املواردالدعوة واالتصاالت؛ وإدارة املعارف  ؛وضع املقاييس واملعايري احلوار بشأن السياسات؛ ؛ تقنية

 

يف عملية وضاع املعاايري ضامن    ومع األخذ يف االعتبار الطبيعة احلكومية الدولية ملنظمة الفاو، ودورها ا وهري - 01

من، القطاع اخلاص فرصاة إلاااع صاوت  كطارف مراقاب،      ت، تّتبع املنظمة سياسة تضمن جمموعة واسعة من املسلوليا

 االساتقاللية التاماة يف  ضامان  املشاركة يف تطبيق هذه املعايري، مع توفري احلماياة املالئماة و  القطاع اخلاص على وتشجيع 

 .يف منظمة الفاو اختاذ القرارات عمليات

 
زها إىل اخلطر، تلحظ هذه االسرتاتيجية عملية لشراكات حياد منظمة الفاو وعدم دّيولضمان أاّل تعّرض هذه ا- 00

 .ثريهأقييم لقياس نتائج التآزر وتتقييم للمخاطر، ونظام رصد وت

 

وهلذا الغرض، ُوضعت عملية مفّصلة إلدارة املخاطر من أجل استعراض مجيع الشراكات احملتملة ماع القطااع    - 02

وياوىل اهتماام خااص لتقيايم     . اخلاص، وا معيات، وامللسسات املالية الدولية، واجملتمع املدني، واألوسا  األكادميياة 

ز اعاة منظماة الفااو كمنتادى ياري متحّيا      لة الناشئة عن شراكات حمتملة، وللمخاطر ال  قاد تالثر علاى    املنافع املتباد

ثري يري الواجب على تضارب املصاحل؛ والتأ: احملتملة وتشمل هذه املخاطر. ظمة حكومية دولية قائمة على املعارفنوكم

وتنطوي عملية تقييم املخاطر وإدارتهاا   .ن القطاع اخلاصملنظمات معّينة م يري عادلةعملية وضع املعايري؛ ودقيق مزايا 

  .على مس، أّولي، واستعراض ومصادقة من جانب  نة الشراكات يف منظمة الفاو، وما يليهما من رصد وتقييم

 

مع القطاع  بتعاون منظمة الفاوسرتاتيجية مبجموعة من املبادئ واخلطو  التوجيهية املّتصلة الوسوف ُتستكَمل ا- 03

على الصعيد امليداني، من أجل دديد اخلطوات العملية الواجب اّتخاذها لدى تنفيذ هذه  عمل اخلاص، وخبطة

 .سرتاتيجيةالا

 

ا األساساية  ئهعلى تسريع عملية الالمركزية، سوف توفر االسرتاتيجية ومباد واملنظمةونظرًا إىل تشديد األعضاء - 01

وسوف جيري تنفيذ االسارتاتيجية علاى   . دانيةاملنظمة العاملني يف املكاتب امليوخطوطها التوجيهية أدوات مفيدة ملوظفي 

الصعيد امليداني بالتشاور الوثيق مع احلكومة، ويف ساياق أطار الاربامج القطرياة لتحدياد اساتجابات يف األجال املتوسا          

 .تحقيق أهداف التنمية الوطنيةحلاجات املساعدة لدى الدول األعضاء، سعيًا ل
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نشر توجيهات وإجراءات واضاحة إلقاماة   : لتعميم االسرتاتيجية وتنفيذها فسوف تتضمنوأّما اخلطوات التالية - 05

تعايني  ؛ ووحادة دعام مركزياة و   رصادًا أفضال للشاراكات القائماة    إلدارة املخاطر يشمل  ّسنونظام حمالتآزر والشراكات؛ 

املكاتاب امليدانياة؛ وتقريار سانوي عان مجياع الشاراكات        للشراكة يف الوحدات التقنية يف املقر الرئيسي و جهات اتصال

 .وبرنامج تدرييب شامل  هات االتصال واملوظفني عامة القائمة يف القطاع اخلاص واملتاحة للدول األعضاء على االنرتنت

 

 التوجيهات املطلوبة من االجتماع املشرتك

 أن يوصاي  بالشاراكات ماع القطااع اخلااص، و     سارتاتيجية اخلاصاة  الُيطلب من االجتماع املشرتك أن يستعرض ا

سرتاتيجية اإلمجالية للفاو بشأن استخدام هذه الشاراكات لتحقياق   ال، كعنصر أساسي يف ااجمللس باملوافقة عليها

 .سرتاتيجيةالاألهداف ا

 اعتماد االسرتاتيجية اخلاصة بالشراكات مع القطاع اخلاص وتنفيذها، مع اإلقرار  وقد يريب االجتماع املشرتك يف 

بأهمية العمل مع جمموعة واسعة من أصحاب الشأن يف القطاع اخلاص، لتحقيق الغاية املشرتكة بوضع حّد للفقار  

ات على الصاعيد املياداني   يف ما يتعّلق بإقامة شراكوقد يود االجتماع املشرتك توفري مزيد من التوجيهات . وا وع

 .وإدارتها

 

 معلومات أساسية

 

 4(املساودة )اخلاصة بالشراكة ماع القطااع اخلااص    ( الفاو)منظمة األيذية والزراعة   اسرتاتيجية ُعرضت مسودة - 06

والدورة األربعني بعااااد املائاااااة للجناة املالياااااة     ،على االجتماع املشرتك بني الدورة الثامنة بعد املائة للجنة الربنامج

 5.، استجابًة إىل الطلب املقّدم سابقًا من اللجنتني2100تشرين األول /أكتوبر 02يف 

 

يف دورتا  الثالثاة واألربعاني بعاد املائاة املنعقادة يف        لاس وقّدم االجتمااع املشارتك تقريارًا عان املساودة إىل اجمل     - 07

التشاور اجملادي ماع القطااع اخلااص     "، وشّدد على أهمية  سرتاتيجية ، ورّحب مبسودة اال2100لثاني تشرين ا/نوفمرب

من التفاصايل حاول جواناب حماددة      ًاوكذلك، طلب االجتماع املشرتك مزيد. 6"قبل مواصلة نظر األعضاء يف هذه القضية

ماع األهاداف    هالاك الالمركزياة، واتسااق   وخطاة تنفياذها، مان باني أماور أخارى، مباا يف ذ         سارتاتيجية  يف مسودة اال

 . إدارة املخاطرنهج ، وللمنظمة سرتاتيجية اال

 

                                                      
 .JM 2011.2/5   http://www.fao.org/docrep/meeting/024/mc010e.pdfالوثيقة  4
 .CL 141/10 http://www.fao.org/docrep/meeting/021/ma736e.pdfالوثيقة  5
 .CL 143/9 ،http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mc359e.pdfة الوثيق 6

http://www.fao.org/docrep/meeting/024/mc010e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/021/ma736e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mc359e.pdf
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ثم جرى مناقشة االسرتاتيجية يف االجتماع املشرتك بني الدورة الثانية عشرة بعد املائة للجنة الربناامج والادورة   - 08

اتيجية املنّقحة اخلاصة بالشراكة مع القطاع اخلاص، وقد مّت الرتحيب باالسرت. السابعة واألربعني بعد املائة للجنة املالية

 . إدارة املخاطر، من بني أمور أخرىب اخلاص كّوناملوُطلب تفصيل بعض ا وانب احملددة منها من قبيل تعزيز 

 

ماوظفني رئيسايني يف املقار    و األعضااء،  مان مشااورات مكّثفاة ماع    سارتاتيجية  وقد استفادت مراجعة مسودة اال- 09

واملكاتب اإلقليمية وامليدانية، ومع ممثلني عن الشركات متعددة ا نسايات، وامللسساات اخلاصاة واألجهازة     الرئيسي، 

خذت يف االعتبار أيضًا املمارسة احلالية ضمن منظومة األمم املتحدة، مع إيالء اهتمام خااص  وقد ُأ. ال  متثل الصناعات

، واالتفااق العااملي لألمام    هلاا  مم املتحدة ال  تتخذ من روما مقرًاإىل االسرتاتيجيات والنشاطات يف الوكاالت األخرى لأل

 .املتحدة

 

نظمة املتعاون الفاو اخلاصة بالشراكة مع القطاع اخلاص إىل املبادئ واخلطو  التوجيهية ل  اسرتاتيجية وتستند - 21

وإىل  ؛8وإىل إطار األمم املتحدة لتعزيز التعاون مع القطاع اخلاص ؛21117يف عام    ُنشرتالقطاع اخلاص المع 

 . 10وخطة العمل الفورية لتجديد املنظمة ال  اعتمدها ملمتر املنظمة ؛9توصيات التقييم اخلارجي املستقل

 
على النحو  الواسعة والطويلة يف العمل مع القطاع اخلاص نظمةاملخربة من أيضًا   سرتاتيجية هذه اال استفادتو- 20

 .2101االستعراض الشامل لشراكاتها مع القطاع اخلاص منذ عام  ن يف نتيجةاملبّي

 

  سرتاتيجية ولذا، ينبغي اعتبار هذه اال. ويشكل التعاون مع القطاع اخلاص جمااًل ديناميكيًا يشهد تطورًا سريعًا- 22

 .حّية سوف جيري تنقيحها فيما تتطّور خربة الفاو مع مرور الزمن يف هذا اجملال وثيقًة

 

 مقدمة

 

ال ميكن ألي ، 2102-2101من نقص مزمن يف التغذية يف الفرتة مليون شخص  871 حواىل يف عامل يعاني في - 23

مع مجيع  11شراكات العمل ضمنإىل لذا، تولي الفاو أهمية عليا . منظمة منفردة أو قطاع مبفرده حل مشكلة ا وع

أصحاب الشأن احلكوميني ويري احلكوميني، ومن القطاع اخلاص املعنيني على الصعيد احمللي، والوطين، واإلقليمي، 

القوى، ستتمكن املنظمة وشركاؤها من املساهمة بشكل أكثر فعالية يف القضاء على ا وع  ومن خالل توحيد. والدولي

 .إمكانية حصول الفئات الفقرية والضعيفة على األيذية والفقر املزمنني، ودسني

 

                                                      
 .ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/x2215e/x2215e00.pdf: 2111املبادئ واخلطو  التوجيهية لتعاون منظمة الفاو مع القطاع اخلاص،  7

 .2119مبا يف ذلك االتفاق العاملي لألمم املتحدة، املبادئ واخلطو  التوجيهية بشأن التعاون بني األمم املتحدة وقطاع األعمال،   8
 .C 2007/7 A.1-Rev.1  ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/012/k0827e02.pdf الوثيقة 9

 .C 2008/REP  ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/014/k3413e.pdfالوثيقة  10
وميكان أن ُتفهام هاذه    . شمل أنواعًا خمتلفة من االتفاقات والعالقات التآزرية مع منظمات أخرىي" الشراكة"لغاية هذه الوثيقة، إن استخدام تعبري  11

 .شاركة، ويري ذلكبري مثل التعاون، واالتفاق، والتحالف، واملااملصطلحات على أنها تشمل تع

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/x2215e/x2215e00.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/x2215e/x2215e00.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/012/k0827e02.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/014/k3413e.pdf
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نظمة اخلاصة بالشراكات مع القطاع اخلاص يف سياق االسرتاتيجية على نطاق املوقد ُوضعت اسرتاتيجية - 21

وتشمل هذه األخرية جمموعة واسعة من الشراكات بصورة عامة، وتدعو إىل تفصيل . املنظمة حول الشراكات

 .خاصة تتصل بفئات رئيسية من الشراكات، مبا يف ذلك القطاع اخلاصاسرتاتيجيات 

 
وبالتالي، فإن . نشاطني رئيسيني من أنشطة امللسسات اخلاصة الزراعي واإلنتا  الزراعية وتشكل التنمية- 25

من الفقر  القطاع اخلاص قادر على املساهمة على وو كبري يف إخرا  أعداد ملحوظة من األشخاص يف البلدان النامية

ويقضي أحد أدوار . ، واستحداث الوظائف، واالبتكار، وتعزيز الفعاليةاملسلول واملنتج وا وع من خالل االستثمار

والفاو يف موقع يسم، هلا بتيسري . اتية للقطاع اخلاص حبيث يعّظم دوره يف التنمية الريفيةواحلكومة بتوليد بيئة م

 .واخلاصاحلوار والتعاون بني القطاعني العام 

 
وهم يضطلعون بدور حاسم . يف العامل النامي مزارع من أصحاب احليازات الصغريةيعيش ويعمل حواىل مليوني - 26

كذلك، إن دسني املمارسات الزراعية، ونقل . دهميذية لسكان العامل الذين يزداد عديف مكافحة الفقر وتوفري األ

عزيز اإلنتاجية تشكل مجيعها عناصر هامة، إمنا ال تكفي وحدها إلخرا  التكنولوجيا، والوصول إىل املعارف واألدوات لت

 من أصحاب احليازات الصغرية نوال  يعمل املزارع وينبغي أيضًا تعظيم األنظمة. من الفقراحمللية واجملتمعات  األسر

ومن . االقتصادية للمزارعنيوفري الفرص لزيادة املنافع مستدام يف الصناعات الزراعية، وتمنو  ها من أجل دقيقيف ظّل

صحاب الشأن، مبا يف ويعمل ضمن شراكة وثيقة مع مجيع أ الضروري إنشاء نهج تنموي يستهدف نظام السوق بأكمل ،

 .ذلك القطاع اخلاص

 

املوارد التكنولوجية، واملعرفية، واملالية دّواًل بفعل  12ويف العقود األخرية، شهدت نظم األيذية والزراعة- 27

وأّدى القطاع اخلاص دورًا جوهريًا يف  . وعوملتها اإلمدادات، وبفعل توحيد سالسل واإلدارية ا ديدة، وبفعل االبتكار

 من أبعاد مهمة الفاو تقريبًا كل بعدسيما أن منظمات القطاع اخلاص تلدي أدورًا هامة يف  توجي  هذه التحّوالت،

 . لقطريعلى الصعيد العاملي، واإلقليمي، وا وواليتها
 

ُنهجها لتعزيز فعالية  وّطدوتستجيب املنظمة إىل احلاجات املتطّورة وإىل التحديات الدولية ا ديدة، كما ت- 28

، مبا يف ذلك على سبيل املثال وليس احلصر، مع منابر قائمة للقطاع مشاركتها وشراكاتها مع كيانات القطاع اخلاص

 .يل االتفاق العاملي لألمم املتحدة واملنتدى االقتصادي العامليودورها يف اآلليات الدولية، من قب اخلاص،

 
وأطلق املدير العام عملية التفكري االسرتاتيجي الستعراض اإلطار االسرتاتيجي للفاو، وإعادة دديد أولويات - 29

 .حة ا وعاملنظمة وأساليب عملها، مبا يف ذلك إلعادة التأكيد على دور القطاع اخلاص كحليف رئيسي يف مكاف

 

                                                      
لسالع  وهذا يشمل الزراعة، ومصايد األااك، والغابات، وإدارة املوارد الطبيعياة، وسلساة القيماة الغذائياة مان املازارع إىل املساتهلك، وخمتلاف ا         12

 .واخلدمات
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وكي تتمكن الفاو من التشارك بفعالية مع القطاع اخلاص يف مكافحة انعدام األمن الغذائي، جيب أن يبدأ - 31

وتضطلع املكاتب . التعاون على مستوى القاعدة ضمن نهج من األسفل إىل األعلى يستند إىل العالقات احمللية املتينة

 . الشراكات مع القطاع اخلاصاإلقليمية وامليدانية بدور ملحوظ يف بناء 

 

سوف توّفر  13وهذه املبادئ واخلطو  التوجيهية اخلاصة بتعاون الفاو مع القطاع اخلاص  سرتاتيجية هذه اال- 30

وسوف ُيشجَّع نهج ناش  للبحث عن . توجيهات عملية للموظفني إلقامة تعاون وشراكات ذات معنى مع القطاع اخلاص

، واألهداف اإلمنائية لأللفية وجدول األعمال اإلمنائي ملا بعد للمساهمة يف بلوغ أهداف الفاوضل شركاء هم يف املوقع األف

  . 2105عام 

 
على الصعيد القطري، توّفر الشرو  واألولويات  املنظمةوأطر الربامج القطرية، ال  دددها احلكومات لعمل - 32

بالتعاون مع  املنظمةوحيثما هو مالئم، فإن . لى الصعيد الوطينال  ميكن للمنظمة أن تنفذ مبوجبها هذه االسرتاتيجية ع

احلكومات، سوف تساعد يف دديد أصحاب الشأن الرئيسيني يف القطاع اخلاص القادرين على تعزيز األمن الغذائي 

 . سياق أطر الربامج القطريةيفواحلّد من الفقر 

 

نظرًا إىل ( 0: )ىل الفهم بأن إمّت التطرق إىل تعزيز التآزر مع القطاع اخلاص يف إطار هذه االسرتاتيجية استنادًا - 33

النصوص األساسية، ( 2)هم األعضاء؛  للمنظمةالطبيعة ا وهرية ألعضائها وحوكمتها، فاحملاورون الرئيسيون 

ة، ولن تغّير القواعد احلالية، منظمة لن تتأثر بهذه االسرتاتيجيلل اءات أو تشكيلة األجهزة الرئاسية، واإلجردوالقواع

 .للمنظمة يلة السائدة يف األجهزة الرئاسيةإلجراءات والتشكوا

 

 التربير املنطقي، والفوائد املتبادلة، واألهداف   -أواًل
 

 التربير املنطقي   -ألف
 

انعدام األمن الغذائي، وسوء التغذية، والفقر يف  تقّر الفاو بأن القطاع اخلاص صاحب شأن رئيسي يف مكافحة- 31

وبصورة خاصة، تقّر باإلمكانية ال  يوّفرها التنسيق والتعاون على وو أفضل بني القطاعني العام واخلاص . الريف

ئة عن توطيد ولذا، تعتمد املنظمة نهجًا منفتحًا وناشطًا لتعظيم الفوائد الناش. للفاو  سرتاتيجية لتحسني بلوغ األهداف اال

وحسب طبيعة . التعاون، مبا يف ذلك احلوار وتبادل املعلومات واملعارف، ومبادرات التمويل، والنشاطات املشرتكة

خيتلف من حيث ساس أكثر انتظامًا، وقد يقوم على أقد يشمل هذا التعاون نشاطات حمّددة زمنيًا؛ وقد النشاطات، 

  .غرايفا  والرتكيزمستويات الطابع الراي 

 
تعزيز الكفاءة والشمولية إىل ومن خالل تعزيز التعاون والتشاور بني احلكومات والقطاع اخلاص، تهدف املنظمة - 35

ومصايد األااك، والغابات، وإدارة املوارد الطبيعية، وسلسلة القيمة  وهذا ينطبق على الزراعة،. يةالزراع العمليات يف

                                                      
 .2111، املبادئ واخلطو  التوجيهية لتعاون منظمة الفاو مع القطاع اخلاص، 0نظر امللحق ا  13
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ويوىل اهتمام خاص إىل املساواة بني ا نسني، وإىل . ، وخمتلف السلع واخلدماتالغذائية من املزارعني إىل املستهلكني

 .دور املرأة ومتكينها يف إطار الشراكات لألمن الغذائي ودسني سبل العيش

 
، مبا يف ذلك إىل البيانات ويريها من واالختالالت يف وصول خمتلف األطراف االقتصاديني إىل األسواق- 36

تفضي إىل صعوبات بالنسبة إىل الفئات األكثر ضعفًا يف االستفادة من الفوائد املتأتية من القطاع  الصلة،املعلومات ذات 

 تساعد يف إتاحة اخلدمات، والسلع،إقامة شراكات نظمة إىل املتسعى و. اخلاص، واألسواق، واألنشطة االقتصادية

 .إىل هذه الفئة من السكان 14والفرص

 

 ة من التعاونالفوائد املتبادل   -باء

 

 زيادة االستثمارات: مع القطاع اخلاص إىل نظمة واحلكوماتاملاألوثق بني  من املتوّقع أن يلدي توطيد التعاون- 37

؛ وزيادة الكفاءة يف سلسلة اإلمدادات؛ احمللية واالبتكارات يف قطاع الزراعة؛ وتعزيز التجارة الزراعية الرشيدة واملنتجة

 ؛والدروس املستفادة املعارف ة ونشروإدار ؛واخلربة الئقة؛ واحلصول على املعلومات املواضيعيةوإنشاء عمالة ريفية 

واالبتكار والتقّدم يف جمال البيانات والعلوم؛ وتعزيز قدرات تنظيم  ؛(وخباصة نقل التكنولوجيا)خدمات اإلرشاد تعزيز و

لوظائف؛ وتطبيق ممارسات العمل املستدامة ال  املشاريع اخلاصة على املستوى القطري مبا يلدي إىل استحداث ا

كذلك، إن رفع مستوى الوعي حيال منظور القطاع اخلاص سوف يساعد . تكّرسها برامج املسلولية االجتماعية امللسسية

 .نظمة واحلكومات على تعظيم االستفادة من فوائد التعاون احملتملةامل

 
زيادة فرص التعبري عن الرأي يف  :أن تلدي الشراكة مع الفاو إىل وبالنسبة إىل كيانات القطاع اخلاص، ميكن- 38

ودسني االتساق بني املتطلبات  ؛عايري يف جمال األيذية والزراعةالعمليات الدولية املتصلة بتنمية السياسات ووضع امل

وفرص املساهمة يف وضع  كوماتتعزيز احلوار مع احلعمال؛ ووهو ما قد يعزز سهولة القيام باأل الوطنية واملعايري الدولية،

 ؛ واملشاركة يف عمليات وضعالرشيدة واملنتجة الستثمارات القطاع اخلاص مواتية؛ وقيام بيئة أطر وطنية للتخطي 

ارسات الرشيدة لألعمال؛ والتشجيع على قيام فرص متساوية تسم، بقيام منافسة أكثر عدالًة وبيئة ممدّونات سلوك للم

  . أعمال أكثر استقرارًا

 

 األهداف- يمج

 

يف القضاء على نظمة املالرامي إىل رفع مستوى دقيق أهداف  هو تعزيز التعاون  سرتاتيجية اهلدف الرئيسي لال- 39

 .بوصفها منتدى حياديًا املنظمةميزة مع احلفاظ يف الوقت ذات  على ، قليص الفقرعدام األمن الغذائي وتان

 

 :بصورة حمددة أكثر إىل  سرتاتيجية وتهدف اال- 11

 

                                                      
 .دديد هذه الشراكات استنادًا إىل القواعد واإلجراءات يف البالدسيتم   14
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لدفع اإلنتا  الزراعي واإلمدادات  مساعدة احلكومات يف تعزيز التنسيق والتعاون مع القطاع اخلاص ( أ)

اخلدمات والسلع يف مناطق معزولة ومعّرضة و الوظائف، إتاحة توفريو الغذائية قدمًا، وزيادة الدخل،

 حيث من الصعب الوصول إىل األسواق؛

يف اإلطار االسرتاتيجي " تنميةللكمخرجات "دقيق أهدافها اإلمنائية اخلمسة  علىمساعدة املنظمة   ( ب)

 على املستويات احمللية والوطنية والدولية؛ األيذية والزراعة ا ديد ملنظمة

، وتشجيع القطاع املنظمةكمراقب يف املنتديات الدولية املتصلة بوالية  مشاركة القطاع اخلاصتعزيز  ( )

 األجهزة الرئاسيةمن خالل  اخلاص على احرتام املعايري ذات الصلة ال  دددها هكذا منتديات وأعضاء

 ؛للمنظمة

مع التعاون املتبادل ، أنشطة الفاوتعزيز مشاركة القطاع اخلاص من خالل مساهمات مالية ويري مالية يف  (د)

  .مبا يف ذلك تشاطر الدروس املستفادة وتنمية املمارسات الفضلى
 

 تعريفات القطاع اخلاص والشراكات   -ثانيًا
 
التعاون والتآزر ..."مصطل، الشراكة بأن   15املطبقة على نطاق املنظمة اخلاصة بالشراكات  سرتاتيجية تعّرف اال- 10

تسهم فيها  وهي تشمل عالقة. بني وحدات املنظمة واألطراف اخلارجية يف عمل مشرتك أو منسَّق لتحقيق هدف عام

 ". فق  مجيع األطراف يف دقيق النواتج وإجناز األهداف أكثر من كونها عالقة مالية

 
. عن حجمها، وملكيتها، وهيكلّيتها، بغّض النظر أو أعمال ويشمل القطاع اخلاص ملسسات أو شركات- 12

ويغّطي مجيع القطاعات ذات الصلة باأليذية، والزراعة، والغابات، ونظم مصايد األااك من اإلنتا  حتى االستهالك، 

 .أي التمويل، واالستثمار، والتأمني، والتسويق، والتجارة: مبا يف ذلك اخلدمات املرافقة هلا

 
 16املازارعني  منظماات اص يضام جمموعاة واساعة مان الكياناات الا  تارتاو  باني         وتعترب الفاو أن القطاع اخل- 13

، يشامل هاذا    سارتاتيجية وأليراض هاذه اال . الكربىوصواًل إىل امللسسات الدولية  الصغرية واملتوسطة احلجم والتعاونيات

. ال  متثل مصاحل القطااع اخلااص  واالدادات  النطاق أيضًا امللسسات املالية اخلاصة؛ والرابطات الصناعية والتجارية؛

 . وا معيات اخلريية فال تندر  يف إطار هذه االسرتاتيجيةث، ووملسسات البحألوسا  األكادميية، ا وأّما

 

                                                      
 .2، صفحة 2100سرتاتيجية املطبَّقة على نطاق املنظمة اخلاصة بالشراكات، روما الا  15

. http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/corp_partnership/docs/stratbrochure_ar_web.pdf 
16

وامللسسات األكرب حجمًا ال  يقوم اجملتمع املدني أو . تعترب منظمة الفاو أن منظمات املنتجني على نطاق صغري تندر  يف إطار اجملتمع املدني  

لذا، قد . يري أن اخل  الفاصل ليس دائمًا واضحًا. بتمويلها وإدارتها فعادة ما تعترب بأنها من القطاع اخلاص يةمعنية بتجارية األيذتقوم منظمات 

ونظرًا إىل والية منظمة الفاو، سوف يضمن عمل . ُينظر إىل كّل من هذه املنظمات على حدة لتحديد االسرتاتيجية ال  تندر  يف إطارها على وو مالئم

وسوف . هم باالعتبارؤحبيث تلخذ آرا ،من التمثيل واملشاركة من جانب منظمات املنتجني يف اجتماعات منظمة الفاو وعملياتها امالئماملنظمة مستوى 

 .يتّم هذا وفقًا إما لالسرتاتيجية اخلاصة بالشراكة مع القطاع اخلاص، أو مع اجملتمع املدني

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/corp_partnership/docs/stratbrochure_ar_web.pdf
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سوف ُيعتَبر أي اداد، أو منظمة، أو ملسسة متّول جزءًا كبريًا منها أو تاديرها كياناات خاصاة، إضاافة إىل     و- 11

مثال  )وحاني ال يكاون هاذا التعرياف واضاحًا      . القطااع اخلااص  ضامن  مان   عادة إىل دقيق الارب،،  تهدفتعاونيات، 

، فسوف يقوم مكتب االتصاالت، والشراكات، والدعوة بدراساة كال حالاة    (التعاونيات ال  تنشئها حركات اجتماعية

القطاع اخلاص، على أساس القواعاد   على حدة لتحديد ما إذا كانت امللسسات املعنية تندر  يف إطار اجملتمع املدني أو

 . واإلجراءات املالئمة القائمة يف البلد
 

 فئات مساهمات القطاع اخلاص   -ثالثًا

 
 .ياري املالياة  املساهمات املساهمات املالية و: تقّر الفاو بفئتني رئيسّيتني من املساهمات من جانب القطاع اخلاص- 15

 .لكن هاتني الفئتني ال تتعارضان

دعمًا لعملاها، ومتاشايًا ماع     واملنظمةتتناول هذه الشراكات التآزر بني القطاع اخلاص : املتبادل التعاون ( أ)

 الدراياة  وقد يطال هذا التآزر أي من جماالت املشاركة املذكورة أدناه، وقد يستند إىل. أولويات احلكومة

 . شكال أخرى من الدعماملتبادلة، واخلربة، وأ

نظماة مان   املتطال الرعاية بصورة حصرية املساهمات املالية من القطااع اخلااص دعماًا لاربامج     : الرعاية ( ب)

وميكان أن تساتهدف مسااهمات القطااع اخلااص مشااريع وبارامج        . خالل جمااالت حماّددة للمشااركة   

 . حمّددة

 جماالت التشارك مع كيانات القطاع اخلاص   -رابعًا

 

جماالت التشارك ال  ميكن مان خالهلاا للقطااع اخلااص أن يسااهم يف دقياق األهاداف االسارتاتيجية          تضم- 16

  : منظمةلل

 

علاى  نظماة  املبإمكان القطاع اخلاص أن يكّمال العمال الفاين الاذي تقاوم با        : برامج التنمية والربامج الفنية- 17

بالفعل، فإن الشركات اخلاصة قادرة على أن تكّمل الربامج احلكومية، وتلك ال  . والدولي ، واإلقليمي،الصعيد الوطين

وأّما الشركات الدولية الكبرية واملتوسطة احلجم، فيمكنها أن . تضعها الفاو على الصعيد احمللي لتحفيز األسواق احمللية

. ، وأن تعّزز القدرة الوطنية والنمو االقتصاادي آخرين وألطراف توّفر الدعم للملسسات الصغرية واملتوسطة احلجم احمللية

 ؛وإتاحة احلصاول علاى تأميناات زراعياة     ؛من خالل التوزيع العادل مثاًل للسلع واخلدمات كن أن يتجّلى هذا األمرومي

مج وإن أطار الاربا  . يريهاا  ، مان باني  ساني تقنياات اإلنتاا    د؛ وواملدخالت الزراعياة  ؛وتوفري فرص االئتمان والتمويل

سوف تشّكل األساس لتنفيذ االسارتاتيجية علاى الصاعيد    ، نظمة واحلكوماتاملشارك بني القطرية، ال  يتّم إعدادها بالت

كياناات رئيساية يف القطااع اخلااص      املنظماة ويف سياق أطر الربامج القطرية، سوف دّدد احلكومات مبسااعدة  . الوطين

 . منائية الوطنيةميكنها أن تعمل مع األعضاء لتحقيق أهدافها اإل
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مشااركة القطااع اخلااص يف حاوار السياساات املتصالة باأليذياة واألمان التغاذوي علاى            إن: حوار السياسات- 18

باأن ُتلخاذ يف االعتباار مصااحل القطااع اخلااص        وهاذا ُيساَم،  . ساهم يف النقاا  تبإمكانها أن  الصعيدين الوطين والدولي

وميكن أن تضاطلع الفااو   . عملية اعتماد السياسات وتنفيذهاال  ستعزز استدامة لكية امل حّس حيّفز كما .التقنية وخربت 

 عان منتاديات احلاوار باني     وتشمل بعض األمثلاة . والدولي الوطين ينبدور يف تشجيع هكذا حوار وتوجيه  على الصعيد

ماات القياساية البيئياة لسلسالة     والشاراكة بشاأن العال   ناة األمان الغاذائي العااملي،      لية القطاع اخلاص يفالسياسات آ

 .إمدادات اإلنتا  احليواني، واملنتدى العاملي للموز

 

تقوم الفاو بدور رئيسي يف الدعوة إىل عقد االجتماعات، وتيساري املفاوضاات، وتنفياذ     :وضع املقاييس واملعايري- 19

االتفاقيات العاملية واألطر التنظيمياة  لع، و، ومعايري سالمة وجودة السلع الغذائية ويريها من السالدوليةالسلوك مدّونات 

واالتفاقية الدولية للموارد الوراثياة   17؛الرشيداألااك أن صيد شبمثاًل، مدونة السلوك ) املنظمةيف جماالت متصلة بوالية 

األاااك،  النباتية لأليذياة والزراعاة؛ واخلطاو  التوجيهياة الطوعياة للحوكماة املسالولة حلياازة األراضاي، ومصاايد           

اص ومنظماات  منظماات القطااع اخلا    توعلى مّر السنوات، وكما يتفق علي  األعضاء عناد االقتضااء، وفارّ    18.(والغابات

كما هو متَفق بني األعضاء، يتمتاع  و. لك مفيدًا لعملية وضع املعايريكجهات مراقبة، حبيث كان ذ اجملتمع املدني آراءها

ى من عملية اختاذ القارارات بشاأن تنمياة السياساات أو وضاع      ثنتتشاري، وُتستمع املدني بدور اسالقطاع اخلاص واجمل

 . املعايري، توخيًا  للحفاظ على طبيعة الفاو كمنظمة حكومية دولية، وعلى استقالهلا وحيادها يف عملية اختاذ القرارات

 

دعوة واالتصاالت أن يسام،  من شأن إشراك القطاع اخلاص يف أنشطة الفاو ذات الصلة بال: الدعوة واالتصاالت- 51

وبإمكاان القطااع   . عارب فئاات أكارب مان الساكان      للمنظمة بالوصول إىل فئات أوسع من السكان، وبتعزيز نطاقها وتأثريها

يف  ، أو قاد تسااعد   عينياة  مالية أو ترّبعات من خالل ُنظمت على الصعيد القطري ال فعاليات اخلاص تقديم الرعاية لل

وتتضامن هاذه الفعالياات  االت يف جماال      . العام العاملي واحمللي التوعية على الصعيد مبادراتدسني إبراز وفعالية 

ياوم  مثال  ، ، أو تشاارك يف رعايتهاا  املنظماة ا اعي، ورعاية الفعالياات الا  تنظمها   االتصاالت وشبكات التواصل االجتم

 . و الت تليفود ، ومبادرة توفري األيذية،األيذية العاملي

 

تهادف جمموعاة واساعة مان أنشاطة املنظماة إىل تزوياد اجملتماع الادولي مبعلوماات           : ونشرها ةملعرفإدارة ا- 50

الدولياة  وويالبًا ما تطلب املنظمات العامة واخلاصاة  . متعلقة باأليذية والزراعة، مبا يف ذلك إحصائيات حمايدة ومعارف

خاالل تقاديم بياناات ومعلوماات      وقدرتها البحثية منويسهم القطاع اخلاص يف معارف املنظمة . الفنية من الفاو املشورة

وميكان للمعاارف والتكنولوجياا املتاوافرتني للقطااع اخلااص تقاديم        . املساتجدة  عن اجتاهاات الساوق، والتكنولوجياات   

عاملياة علاى    من خالل شابكات  القطاع اخلاص وتشّجع املنظمة على تبادل ونشر معلومات. لعاما مساهمات هامة للصاحل

األمثلاة برناامج الوصاول إىل البحاوث العاملياة علاى اإلنرتنات يف جماال الزراعاة، وشابكة           تضام  و .سلسلة القيمةامتداد 

 .بكة معلومات األمن الغذائيوشاملعلومات السمكية، 

                                                      
 .ئم، يف اللجان الفنية، على أساس قرارات يتخذها األعضاءستتم مشاركة خمتلف أصحاب الشأن، وفقًا ملا هو مال  17
د ياأتت هذه األطر املعيارية واخلطو  التوجيهية نتيجة ملفاوضات ومناقشات يف اللجان الفنية يف منظمة الفااو، مثال  ناة الغاباات، و ناة مصا        18

 .األااك، و نة الزراعة
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تشّكل تعبئة املوارد البشرية، واملالية ويريهاا مان املاوارد أمارًا أساسايًا يف تنفياذ برناامج عمال         : تعبئة املوارد- 52

وحاني  . ألنشاطة حماّددة   اخلااص أن تقادم ماوارد بشارية ولوجساتية وإدارياة ومالياة        وميكن لكياناات القطااع  . املنظمة

إىل أزمة إنسانية، بإمكان الشراكات مع كيانات القطاع اخلاص أن تساعد يف املساهمة بطارق خمتلفاة،    املنظمةتستجيب 

وميكنها أن تساهم يف مجع األموال على الصعيد العااملي  . مثل الدراية، وخدمات اخلربة، والترّبعات العينية، أو األموال

متاشايًا ماع   التنفياذ الاوطين للسياساات والاربامج     عالياة  ورعاية األنشطة على املستويات كافاة، كماا ميكنهاا دساني ف    

 . تعبئة املوارد وإدارتها  اسرتاتيجية 

 

 أنواع التعاون   -خامسًا

 
وال . من خالل شراكات شااملة  ترتاو  بني احلوار والتشاور مع القطاع اخلاص توجد مناذ  خمتلفة من التعاون- 53

وحني . كخطوة أوىلتستوجب مجيع أشكال التعاون شراكة راية الطابع، كما تقّر الفاو بقيمة إقامة تآزرات يري راية 

 19.، قد تربز احلاجة إىل ترتيب راي للشراكةأو موارد أخرى يصب، التعاون أكثر تنظيمًا، أو حني يتناول التمويل

 

خلااص بطاابع رااي مان خاالل الرتتيباات القانونياة القائماة الا           ميكن أن تتسم الشراكات ماع القطااع ا  و- 51

 :(2111)واخلطو  التوجيهية للتعاون مع القطاع اخلاص  املبادئ، متاشيًا مع املنظمةتستخدمها 
 

 .ال تستتبع مذكرات التفاهم عادة أي التزامات مالية، وهي تنشئ إطارًا للتعاون :مذكرة التفاهم (أ)

 .ُتنشأ اتفاقات الشراكة للسما  بتلّقي مساهمات مالية من كيانات القطاع اخلاص: ةاتفاقات الشراك (ب)

يرتتاب عنا  أي    وال( زمنية خمّفضة، أو بنطاق أضيق بفرتة)يف حال كان التعاون حمدودًا  :تبادل اخلطابات ( ج)

لتنسايق اإلجاراءات خاالل    ميكن اللجوء مثاًل إىل تبادل اخلطابات إلجراء تقيايم مشارتك أو   و. التزامات مالية

 .وعملية املوافقة مشابهة لتلك املعتمدة بالنسبة إىل مذكرات التفاهم. تنفيذ أنشطة ميدانية

 
الدعم يري املخصَّص أو املخَصص بصاورة طفيفاة مان القطااع اخلااص إىل برناامج العمال         املنظمة شّجعتوسوف - 55

آلية دعم برنامج الشاركاء املتعاددين يف الفااو، أو مان خاالل       يف ذلكمبا وامليزانية للفاو من خالل آليات موجودة أصاًل، 

 وهاذه اآللياات ساوف تسام، للمنظماة     . آليات جديدة قد تنشأ، مثل حساب األمانة املتعدد املاوني يف القطااع اخلااص  

بالنسابة إىل  وأّماا   .لمنظماة لاألهاداف االسارتاتيجية    عتتماشاى ما   مساهمات ميكان أن ُترتَجام يف بارامج وأنشاطة     تلقيب

وسوف تضاع املنظماة قواعاد وإجاراءات تشاغيلية      . املساهمات األكرب، فيمكن إنشاء حسابات أمانة منفصلة عند احلاجة

 .املاوني من حيث الشفافية والتبليغو منظمة الفاو تليب متطلبات

 

                                                      
 .لتعاون منظمة الفاو مع القطاع اخلاص اخلاصة باملبادئ واخلطو  التوجيهيةسيتّم توفري توجيهات مفّصلة يف الوثيقة   19
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هلاا، وماع منظوماة األمام      وسوف تواصل الفاو عملها الوثيق مع الوكاالت األخرى ال  تتخاذ مان روماا مقاراً    - 56

تواصل لرصد املمارسة الفضلى يف استخدام أدوات التعاون، وتنمية القدرات، وال واالتفاق العاملي لألمم املتحدة ،املتحدة

الفاو إىل دقيق كفاءة العمليات من خالل البناء  منظمة ومع اإلقرار مبيزاتها الفريدة، سوف تسعى. مع القطاع اخلاص

 . ت أخرى، حيثما كان مالئمًاعلى خربة وكاال

 

 إدارة املخاطر يف الفاو   -سادسًا
 

إن اعتماد نهج منفت، إلقامة شاراكات ماع القطااع اخلااص يساتوجب آلياات مالئماة لتحدياد وإدارة املخااطر          - 57

: وتضام هاذه املخااطر   . ما تتسم ب  منظمة الفاو من طابع حكومي دولي، واساتقاللية وحيااد  احملتملة ال  قد تلثر على 

واعتماد الطريقاة  . يف وضع املعايري؛ ومن، ميزات يري عادلة لشركات حمددة يري واجبتضارب املصاحل؛ وممارسة نفوذ 

الفاو على وو ناش  الشركاء يف  ختتاروهذا يشمل أن . االستباقية يف اختيار الشركاء سوف تساعد يف التقليل من املخاطر

. ، وأن تتوّجا  إلايهم  للفاو حمددة  اسرتاتيجية أهداف  دقيق توقَّع أن يقدموا مساهمات مفيدة يفالقطاع اخلاص الذين ي

وأي دديد لشركاء حمتملني على الصعيد الوطين سيتّم ضامن أطار الاربامج القطرياة، ويساتوجب مصاادقة مان جاناب         

 . احلكومة منذ املرحلة األوىل

 
بطائفاة واساعة مان املسالوليات يف إطاار       إحدى املنظمات ال  تضاطلع  الفاو شكلويف منظومة األمم املتحدة، ت- 58

وهي تشمل معايري متصلة بسالمة األيذية، والتغذية، ونوعية األيذية، والوقاية مان األماراض احليوانياة    . وضع املعايري

وتعمال هاذه املعاايري علاى     . داتوالنباتية، ومصايد األااك، والغابات، والتنّوع البيولوجي، والتجارة، واستخدام املبيا 

الفااو سياساة لضامان أن     منظماة  وتتبع.  اية املصاحل العامة، ويالبًا ما تلثر على عمليات امللسسات يف القطاع اخلاص

، وأن ُيشجَّع القطاع اخلاص على تنفيذ هذه املعاايري، إمناا يف الوقات ذاتا      راء أصحاب الشأن يف القطاع اخلاصُتسمع آ

، وعلاى ضامان االساتقاللية الكاملاة يف اختااذ القارارات       يري واجبلى وجود  اية كافية ضد أي نفوذ درص أيضًا ع

 .حول هذه املعايري

 
وخالل السنوات األخرية، تزايد الطلب على إقامة شراكات مع القطاع اخلاص يف املقر الرئيسي وعلاى الصاعيد   - 59

ضعت عملية شاملة لتقيايم املخااطر مان أجال تقيايم      هذه الطلبات، ُو من االستجابة إىلوللتمكن . امليداني على حّد سواء

وسوف جيري دسني هذه العملية على وو أكرب فيما تكتسب املنظمة املزيد من . الشراكات املقرتحة مع القطاع اخلاص

 .اخلربة يف هذا اجملال

 

 :ات متمايزةثالث خطو من وتتألف العملية احلالية لتقييم املخاطر يف منظمة الفاو- 61
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 االتصاالت، والشراكات والدعوة فرع - الفرز األولي (0)

 
العاملياة   املباادئ : واخلطو  التوجيهية التالياة  للمبادئجتري منظمة الفاو الفرز األولي للشركاء احملتملني وفقًا - 60

وعوامال اخلطار    21واخلطو  التوجيهية اخلاصة بالتعاون بني األمام املتحادة وقطااع األعماال،     20املوّحدة لألمم املتحدة،

واخلاصة بتعاون منظمة الفاو ماع القطااع اخلااص،     2111واخلطو  التوجيهية لعام  املبادئامللسسية كما هي حمددة يف 

فئاات الشاركات لادى    ددياد  ( أ: )مجعهاا  وتشامل أيضاًا املعلوماات الا  متّ    . ومعايري املسلولية االجتماعية امللسسية

يف  أنشاطتهم (  )ة هلام؛ و املساهمون الرئيسون فيهاا واجملموعاات التابعا   ( ب)الشركاء املقرتحني وعملياتها ا غرافية؛ 

 .وعند االقتضاء، ميكن طلب املعلومات من املكاتب اإلقليمية. جمال املسلولية االجتماعية امللسسية

 

العاملياة املوّحادة لألمام املتحادة،      املباادئ بصورة خاصة بفرز الشركاء املقرتحني اساتنادًا إىل   وتقوم منظمة الفاو- 62

وحقوق اإلنسان وحقوق العمل، واملمارسات يف جمال البيئة واحلوكمة، وجتري تقييمًا أولياًا للشاراكة بنااء  علاى عوامال      

(. العلمياة، امليازة ياري العادلاة، واملخااطر املالياة       املصاداقية /دتضاارب املصااحل، تهدياد احلياا    )اخلطر يف منظمة الفااو  

 22.واملعايري الدولية للمبادئوُيستخدم رمز األلوان لتوفري دليل آني لنتائج تقييم الفرز، حسب مستوى االمتثال 

 

 اللجنة الفرعية الستعراض االتفاقات املالية ويريها -استعراض (2)

 
للفة من موظفي اإلدارة يف منظمة الفاو ومن كباار  االتفاقات املالية ويريها، واملتستند اللجنة الفرعية الستعراض - 63

، إىل الفرز األولي الذي يقوم با  مكتاب   (فيهم ممثل عن املكتب اإلقليمي ومكتب الشلون القانونية نمب)املوظفني الفنيني 

تشاغيلي حماّدد، ماع إياالء اهتماام      اق ياالتصاالت، والشراكات، والدعوة، وتستعرض وتدرس مقرتحات الشاراكة يف سا  

ثام تضاع اللجناة الفرعياة الساتعراض االتفاقاات املالياة        . خاص إىل عوامل اخلطر امللسسية وإىل الفوائد املتبادلة املرتقبة

 .ويريها موجزًا باستنتاجاتها، وترفع توصية إىل  نة الشراكات

 

                                                      
، تتناول القيم األساسية يف جماالت حقوق اإلنسان، والعمل، والبيئة، واحلوكمة، وتتحدر من 2111، املبادئ العاملية املوحدة العشرة لألمم املتحدة  20

لعمل الدولية بشأن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل، وإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، واتفاقية اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وإعالن منظمة ا

 .األمم املتحدة ملكافحة الفساد
هي مبثابة إطار مشرتك ملنظومة األمم املتحدة من أجل إقامة  2119، اخلطو  التوجيهية اخلاصة بالتعاون  بني األمم املتحدة والقطاع اخلاص  21

وتتناول اخلطو  التوجيهية املبادئ العامة اخلاصة بالشراكات ومن بينها الشفافية، والنزاهة، واالستقاللية، ويياب امليزة . شراكات مع قطاع األعمال

 . يري العادلة
اون بني األمم املتحدة وقطاع األعمال، املبادئ العاملية املوّحدة لألمم املتحدة، اخلطو  التوجيهية اخلاصة بالتع: املبادئ واملعايري الدولية تضم  22

 .واخلاصة بتعاون منظمة الفاو مع القطاع اخلاص 2111وعوامل اخلطر امللسسية يف منظمة الفاو كما هي حمّددة يف املبادئ واخلطو  التوجيهية لعام 
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 23 نة الشراكات -القرار (3)

 
قة دمبشاركة من أعلى املستويات يف املنظمة، مسلولة عان املصاا  إن  نة الشراكات، ال  يرأسها املدير العام، - 61

 .النهائية على مقرتحات الشراكة

 

مكتاب االتصااالت، والشاراكات، والادعوة بالتعااون ماع جهاات االتصاال يف منظماة الفااو            -الرصد والتبلياغ  (1)

 للشراكات

 

مجيع الشراكات لضمان أن تستمر يف االساتجابة إىل متطلباات منظماة الفااو، ولتقيايم النتاائج        يتّم رصد وتقييم- 65

وأي انتهااك ملعاايري االختياار    . وهذا سوف يشمل رفع تقارير سنوية عن مجيع الشاراكات الفردياة  . والتأثريات املتوقعة

كذلك، ساوف تتاوفر شافافية تاماة مان خاالل       و. األساسية سوف يفضي إىل إعادة تقييم الشراكة، وقد يلدي إىل إلغائها

 .تقرير سنوي يفّصل معايري الفرز ونتائج ، كما سُتتا  لألعضاء قائمة بالشراكات املواَفق عليها

 

 سرتاتيجيةالتنفيذ ا    -سابعًا

 

مللسسية اإن مكتب االتصاالت، والشراكات، والدعوة هو الوحدة املسلولة عن تنفيذ هذه االسرتاتيجية، واملهام - 66

 .املصاحبة هلا كما هو حمّدد أدناه

 
ولضمان تنفيذ مّتسق وفعال لالسرتاتيجية عرب املنظمة، سوف يعاني كال مكتاب إقليماي وشاعبة فنياة يف املقار        - 67

كاذلك ياتّم تعزياز وحادة القطااع      . الرئيسي جهة اتصال معنية بالشراكة من أجل دعم تنمية التعاون مع القطاع اخلااص 

 . سوف تتوىل تنسيق شبكة جهات االتصالهي قر الرئيسي، واخلاص يف امل

 

إنشاء قاعدة بياناات ملسساية   : واجملاالت الرئيسية لدعم مكتب االتصاالت، والشراكات والدعوة سوف تشمل- 68

ة عارب املنظماة واحملافظا    املعنية بالشاراكات  إقامة شبكة  هات االتصال؛ اللشراكات املاضية وا ارية، واحلفاظ عليه

وتنفيذ برنامج  أدوات مالئمة وضعو؛ جهات االتصال املعنية بالشراكات وتعزيز تبادل املعلومات من خالل شبكة؛ عليها

وتوجي  وتيسري إقامة شاراكات   يف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية؛ حول الشراكات مع القطاع اخلاص تدرييب للموظفني

؛ وإنشااء بواباة تفاعلياة علاى     وتاوفري وظيفاة مكتاب تقاديم املسااعدة      نياة؛ من جانب الوحدات الفنياة واملكاتاب امليدا  

االنرتنت؛ وإجراء فرز أولي للشراكات املقرتحة؛ والتنسيق والتعاون مع بارامج إلقاماة شاراكات ماع القطااع اخلااص يف       

 .امُلحرز يف تنفيذ االسرتاتيجية موكاالت أخرى من األمم املتحدة واالتفاق العاملي لألمم املتحدة؛ ورفع التقارير بشأن التقد

 

                                                      
 .2101/2122 تشكيلة  نة الشراكات وطريقة عملها، يرجى النظر إىل نشرة املدير العام  23
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وسوف ُتفصل الوظائف املتصلة بتقيايم املخااطر وإدارتهاا عان وظاائف الادعوة والتحفياز لتشاجيع الشاراكات          - 69

 .وإقامتها

 

عوة على جمااالت  دوعلى الصعيدين العاملي واإلقليمي، سوف تركز مساعدة مكتب االتصاالت، والشراكات، وال- 71

 : رئيسية أربعة
 

بناااء القاادرات يف منظمااة الفاااو علااى إقامااة شااراكات تتناااول احلاجااات الاا  حااّددتها منظمااة الفاااو    (أ)

 واحلكومات؛

مان خاالل شاراكات ماع أطاراف مصااحل       )وضع آليات ابتكارية إلقاماة شاراكات ماع القطااع اخلااص       (ب)

 ؛(متعددين مثاًل

ية يف جمال إقامة الشراكات، مبا يف ذلك دديد توفري املساعدة الفنية للزمالء يف املكاتب والشعب امليدان ( )

 ؛املخاطر وإدارتها، ورصد النتائج والتأثريات

 .وضع ممارسات فضلى انطالقًا من املعلومات املتاحة بشأن الشراكات ا ارية مع القطاع اخلاص (د)

 
 .مثل فيها القطاع اخلاصوسُيعّزز تبادل املعلومات واملعارف من خالل منابر ومجعيات إقليمية وعاملية يت- 70

 

وعلى الصعيد الوطين، سيتم تنفيذ هذه االسرتاتيجية مان خاالل أطار الاربامج القطرياة الا  ساوف تشاري إىل         - 72

وتشكل هذه األطر آلية دّدد من خالهلا منظمة الفاو واحلكومات أولوياتهاا  . جماالت التعاون املمكنة مع القطاع اخلاص

 .وخط  عملها

 

املسلم ب  أن التعاون يبدأ، يف حاالت عديدة، على املساتوى املياداني، باالساتناد إىل احلاجاات احمللياة      ومن - 73

قامة شاراكات  منظمة الفاو أن توّفر الدعم يف إ تب امليدانية يفاوبناء  على طلب احلكومات، بإمكان املك. والعالقات القائمة

كاذلك فاإن   . ص الفقر على الصعيد القطري يف سياق أطر الربامج القطريةمع القطاع اخلاص مبا يرّو  لربامج التنمية وتقلي

وساوف تشاّكل   . املكاتب امليدانية قادرة على مساعدة احلكومات يف وضع خط  عمل حملية والتعّرف إىل شركاء حمتملني

ة ملنظماة الفااو   خط  العمل هذه جزءًا ال يتجزأ من أطار الاربامج القطرياة، وساتكون متساقة ماع األهاداف االسارتاتيجي        

 . وجماالت املشاركة، واملعايري املفّصلة يف هذه االسرتاتيجية

 

ويقضي دور مكتب االتصااالت، والشاراكات، والادعوة بتاوفري التوجيا  والادعم إىل املاوظفني املعنايني بتنفياذ          - 71

ق عالقات الفاو مع القطااع  احملّفز وجهة االتصال يف توسيع نطاكذلك سوف يلدي هذا املكتب دور . الشراكات وإدارتها

 .اخلاص على املستويات العاملية، واإلقليمية، والوطنية، وجودتها، وعددها، وتأثرياتها
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 الرصد، والتقييم، واملساءلة   -ثامنًا

 

ضاع  و يواصال  إن مكتب االتصاالت، والشراكات، والدعوة، بالتعاون مع الوحدات الرئيساية يف الفااو، ساوف   - 75

الرامية إىل تقيايم مادى دقياق الشاراكات لألهاداف املتَّفاق        تصميم ملشرات التقدم ودديد وسائل التحققو ،نظام رصد

تفيد منا  اإلطاار امللسساي    سا ، ويوسوف يرتب  نظام الرصد باملعلومات امللسسية، وأدوات إدارة املشاريع يف الفاو. عليها

عن شراكات حمّددة فسوف يرفعون تقارير بصورة منتظمة تفياد عان    نوأّما املوظفون املسلولو. النتائجلإلدارة القائمة على 

ونظاام الرصاد هاذا ساوف يسااعد املنظماة يف       . على النظم املعلوماتية امللسساية  التقدم امُلحَرز على أن ُتحمَّل هذه التقارير

جيري مبوجبها قياس  دسني جودة شراكاتها، وتقييم نتائجها وتأثرياتها، مبا يف ذلك من خالل جمموعة من امللشرات

 .وبناء  علي ، يتقّرر جتديد اتفاقات الشراكات أو إنهاؤها. األداء

 
وسيتم تعيني موظف فين لكل شاراكة، علاى أن يكاون الشاخص الواجاب االتصاال با  واملسالول عان اإلدارة          - 76

واملدير املسلول عن الشاعبة املعنياة ساوف يضاطلع مبسالولية       .ير بصورة منتظمةراليومية للشراكة، مبا يف ذلك رفع التقا

 .عامة، وُيتوقَّع من  ضمان إدارة مالئمة للمخاطر والفوائد املتأتية عن الشراكة

 

 الفاو بأن الشراكات الفعالاة ماع القطااع اخلااص تساتوجب إنشااء قاعادة بياناات عالياة ا اودة           منظمة وتقّر- 77

خاربات العمال   لرتاكم مستودعًا متاحًا  راكات املاضية واحلالية مع القطاع اخلاص، وتشّكلإىل الش ، تشريواحلفاظ عليها

 . لفاو واملنظمات الشريكة هلا على حّد سواءنظمة امصدرًا للتعّلم التنظيمي ملوقد يكون القطاع اخلاص . مع القطاع اخلاص

  
ويًا يفّصل التعاون بني منظمة الفاو والقطاع وسوف يصدر مكتب االتصاالت، والشراكات، والدعوة تقريرًا سن- 78

وسوف يعطي هذا التقرير تفاصيل عن التوزيع ا غرايف، وفئة الصناعة، والنتائج، واإلجنازات الرئيسية، . اخلاص

 .وسوف ُيتا  على البوابة اإللكرتونية اخلاصة بالشراكات. وا وانب املالية

 

االتصاالت، والشراكات، والدعوة قائماة مبعاايري االختياار للتعااون ماع      وسوف يضع املوقع اإللكرتوني ملكتب - 79

 .القطاع اخلاص، ويوّفر قوائم حمّدثة بالشراكات املواَفق عليها بهدف ضمان الشفافية

 

ساية املالئماة   األجهازة الرئا  وعالوًة على ذلك، سوف يقوم مكتاب االتصااالت، والشاراكات، والادعوة باإطالع     - 81

 .ن التقدم امُلحَرز يف تنفيذ هذه االسرتاتيجية والدروس املستفادةبصورة منتظمة ع
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 العامة يف االسرتاتيجية اخلاصة بالشراكات على نطاق منظمة الفاو املبادئ: 0امللحق 

 القطاع اخلاص  األساسية لشراكة منظمة الفاو مع  واملبادئ  

 

 العامة يف االسرتاتيجية اخلاصة بالشراكات على نطاق منظمة الفاو املبادئ- ألف

  
ينبغي أن تلدي الشراكة إىل إضافة قيمة واضحة دقق نفعًا متباداًل من حيث النتائج ذات الصلة بالغايات واألهداف 

 ؛ئدالفوالذا، ينبغي التأني يف النظر يف التكاليف مقابل . املشرتكة، باملقارنة بالتكاليف والعراقيل

 

لزيادة فعالية دعم احلوكمة الدولية للزراعة والتنمية الزراعية، مبا يف ذلك من خالل  الشراكة وسيلًة ينبغي أن تشّكلو

 ؛ سرتاتيجية وأهدافها اال الرصد القائم على النتائج وإدما  الدروس املستفادة، متشيًا مع يايات املنظمة

 

 ؛شريك أن تستند الشراكات ا ديدة إىل املزايا النسبية لكلالتعاون املستمر، ينبغي  بناء  علىو

 

يكون دور الرائد أو امليسر أو املشارك، وفقًا لطبيعة  وينبغي دديد طبيعة دور املنظمة يف الشراكة، والذي ميكن أن

 ؛ستقدم وأهمية املدخالت واخلدمات ال 

 

وأن تتصرف بطريقة شفافة  ،احليادي ويري املتحيز يف الشراكاتاملنظمة يف مجيع األوقات على دورها  جيب أن دافظو

 ؛املصاحل بينما تتفادى، يف الوقت ذات ، أي تضارب يف

 

 .واالحتياجات على الصعيدين اإلقليمي والقطري ينبغي أن يأخذ تنفيذ الشراكات العاملية يف احلسبان الظروف

 

 اخلاصاملبادئ األساسية لشراكة الفاو مع القطاع - باء

 
وإن االسرتاتيجية احلالية، . 211124لفاو مع القطاع اخلاص ألّول مرة عام تعاون اصدرت املبادئ واخلطو  التوجيهية ل

وتتماشى هاااااذه املبادئ واخلطو  التوجيهية مع املبادئ . وجتربة الشراكات حتى تارخي  سوف تفيد تنقيحها

. الدولي األعمال، واملبادئ املماثلة لوكاالت األمم املتحدة األخرى والبنك التوجيهية ال  وضعتها األمم املتحدة لقطاع

 .:التالية املتوقع أن تلتزم مجيع شراكات املنظمة مع القطاع اخلاص باملبادئ ومن
 

االمتثال واالتساق مع املبادئ التوجيهية : الدولية التوافق مع املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة واالتفاقات (أ)

 ؛لألمم املتحدة شر  مسبق إلقامة شراكة مفيدة للجميع املشرتكة

                                                      
 .، من االسرتاتيجية احلالية2111واخلطو  التوجيهية اخلاصة بتعاون الفاو مع القطاع اخلاص، املبادئ سوف تستفيد عملية تنقي،   24
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جيب أن تكون أنشطة الشراكة متسقة مع : اعمله التوافق مع مهمة املنظمة وواليتها وأهدافها وبرنامج (ب)

شراكة مع املنظمات أو  وال تدخل املنظمة يف. وينبغي أن تعزز فعالية برنامج عملها اختصاصات املنظمة،

ها يري أخالقية أو مشينة أساليب عملها بأن امللسسات ال  دكم املنظمة على منتجاتها أو براجمها أو

شراكات ميكن بأي حال من األحوال أن تقّوض مصداقية املنظمة مع  للوالية املنوطة بها؛ أو يف أخالقيًا

 ؛الباعتبارها جهة مشرفة على صناديق التربعات واألمو حكومات الدول األعضاء

 

يف املهمات  االتساقللشراكات دّقق  من املقتضيات األساسية: األهداف املشرتكة واملنافع املتبادلة ( ) 

 ؛عن األهداف الطويلة األجل والواليات، فضاًل

 

ال ُتعَتَبر أي مساهمة كتأييد من جانب الفاو ألي  :تأييد عدم التفرد بأي معاملة تفضيلية أو ميزة غري عادلة أو ( د)

كان يستبعد احلق يف التفاوض على  لن تدخل املنظمة يف اتفاق مع واحد أو أكثر من الشركاء إذاأو خدمة، و منتج

ويف أي حال من األحوال، ال ختّول مساهمة طوعية يقوم بها كيان يف القطاع . ترتيبات مماثلة مع شركاء آخرين

أو املشرتيات، أو التعاقد يف املنظمة، أو توحي اخلاص إيالء اعتبار خاص إىل هذا الكيان يف إجراءات التوظيف، 

 ؛أي معاملة تفضيلية من هذا القبيلب

 

 احلفاظ على حياد املنظمة وعدم تعريض سالمتها واستقالهلا جيب أن تضمن الشراكات: احلياد والنزاهة  (ها)

وضع السياسات  يكون إشهار املصاحل صرحيًا للقيام بأعمال وعلى وج  اخلصوص، جيب أن. واعتها للخطر

 ؛املعارف املدرجة يف اتفاق الشراكة واملعايري وإنتا  ونشر

 

سيجري تصميم أنشطة الشراكة : عليها خضوع مجيع األطراف للمساءلة مع حتديد مسؤوليات واضحة متفق (و) 

 ؛مسلوليات واضحة ومتفق عليها وخضوع مجيع الشركاء للمساءلة وتنفيذها بطريقة تكفل وجود

 

وستتا  املعلومات املتعلقة باألنشطة املتفق . القطاع اخلاص شفافة متامًا/الفاو منظمة ستكون مبادرات :الشفافية ( ز)

 ويف حاالت أنشطة الشراكة. املنظمة لألجهزة الرئاسية يفم وميكن إدراجها يف الوثائق ال  تقدَّ عليها للجمهور

أن يتم االتفاق على  أو تكون فيها املعارف املسجلة امللكية عاماًل، فيجوز ،ال  تكون السرية فيها ضرورية

 ؛واتفاقات صرحية استثناءات من الشفافية الكاملة على أساس معايري حمددة بدقة

 

الشراكة حبيث تعزز االستدامة االقتصادية والبيئية واالجتماعية  ينبغي ختطي  أنشطة: االستدامة ( )

متبادل  وينبغي أن ُتدر  يف تصميم املشاريع عملية متفق عليها بشكل. موارد الشركاء منواالستفادة املثلى 

 ؛الشراكةلرصد وتقييم مشاريع 
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سيجري تشاور واتفاق مسبقان بني املنظمة والشركاء من : العامة احرتام امللكية الفكرية يف توفري املنافع ( )

براءات  أن ُتنتج موادًا خاضعًة حلقوق الطبع، أواخلاص بشأن األنشطة احملددة ال  ميكن  القطاع

 ؛االخرتاع، أو أي واليات أخرى متعلقة بامللكية الفكرية

 

الدفاع عن أنشطة الشراكات على أساس أحكام  ينبغي أن يكون من املمكن: املصداقية العلمية واالبتكار (ي)

 . وسوف تعمل الفاو على تطوير هذا املبدأ على وو أكرب لضمان  اية املصداقية العلمية. علمية موضوعية

 
 


