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لشراكة لهج أكثر استراتيجية التقدم المحرز في تطوير نمذكرة إعالمية عن 

 والتعاون

   مقدمة- أوال

والتعاون أكثر ضرورة من أي وقت مضى لمواجهة الشراكة غدا تركيز الصندوق التقليدي على  -1

وفي خضم .  واقتناص الفرص التي تتسم بها البيئة الريفية في يومنا هذا، وإدارة المخاطر،التحديات

العالمي المتجدد بالزراعة واألمن الغذائي  وعلى خلفية االهتمام ،التغيرات السريعة والواسعة المدى

 يدرك الصندوق أن العمل استراتيجياً على جميع األصعدة مع غيره من الجهات الفاعلة هو أمر ،والتغذية

 .ثره ونتائجهأورفع سوية كفاءته وفعاليته واستدامته، حتمي لتحسين 

 ،ر االستراتيجي الجديد للصندوقاإلطاالذي يحظى بأولوية قصوى في على الشراكة وينعكس التركيز  -2

بتعزيز قدراته على قيادة أو المساهمة في المبادرات "الذي يسلط الضوء على الحاجة ألن يقوم الصندوق 

ولتحقيق ..." الوطنية والدولية الخاصة بالزراعة على نطاق صغير واألمن الغذائي والحد من الفقر الريفي

مبادئ الثمانية الرئيسية الحد أ ك"شراكات فعالة وتعبئة للموارد"ي هذه الغاية، يتضمن اإلطار االستراتيج

 فرص إرساء الشراكات وتعزيز قدرته على القتناص"الصندوق سيسعى  ، وبموجب هذا المبدأ.لالنخراط

 ."في جميع المجاالت المواضيعية وعلى جميع المستويات... العمل بصورة فعالة مع شركائه 

 .التركيز على الشراكات في اتفاقية التجديد الثامن للمواردإلى اإلطار االستراتيجي  التأكيد فيويستند هذا  -3

 انتقائيةنهج أكثر التباع  التزم الصندوق بتجهيز نفسه بصورة أفضل ،ففي فترة التجديد الثامن للموارد

 ذات األولوية اإلجراءات وقد حقق تقدماً في كل مجال من مجاالت .رساء الشراكات والتعاونإلوانتظاماً 

 .تم تلخيصه بصورة موجزة في الملحقكما ي

أو إطار لتوفير توجيهية  وافقت إدارة الصندوق أيضاً على وضع مبادئ ،وبموجب التجديد الثامن للموارد -4

لتعزيز مهارات الموظفين في هذا  ،دعت الحاجة وفي حال ،التنسيق المفاهيمي وإليضاح النتائج المتوقعة

 وقد تعهدت إدارة الصندوق أيضاً .م الصندوق إلدارة الشراكات ورصدها وتقييمهاالمجال وتقوية نظ

 .بشأن الفعالية اإلنمائية للصندوقالتقرير إلبالغ عن النتائج في ابوضع أهداف للشراكة و

 حول نجاح 2011أيلول /كذلك فقد وافقت اإلدارة على أن ترفع تقريراً إلى المجلس التنفيذي في سبتمبر -5

لهيئة المشاورات  2011حزيران /يونيو وفي دورة . للشراكةانتقائيةالرامية إلى تطوير نظم أكثر جهودها 

الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق، ذهبت إدارة الصندوق إلى أبعد من ذلك عندما أشارت إلى أنها 

رة هذه المذكوتوفر  .2011 على المجلس التنفيذي بحلول نهاية عام ةستعرض استراتيجية للشراك

  .تاريخهاإلعالمية تحديثاً عن الجهود الرامية إلى تطوير مثل هذه االستراتيجية حتى 
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   الخلفية- ثانيا

المؤسسية المتميزة الطبيعة تنبثق من كل من الفعالين والتعاون الشراكات  فإن أهمية ،بالنسبة للصندوق -6

انبثاقها عن ديناميات السياق الحالي إلنجاز ضافة إلى  باإل،للصندوق وموقعه ضمن هيكل المعونة العالمي

 .مهمته

مهمته الفريدة أكثر هذه األصول أهمية، من بين و .تهايمكن للصندوق أن يجلب معه أصوالً هامة لشراك -7

وبفضل ذلك . من نوعها المتخصصة والمتمثلة في تمكين السكان الريفيين الفقراء من التغلب على الفقر

ضافة إلى خبرته في باإليدخل فيه، سية منفردة وفريدة من نوعها ألي تعاون فإنه يأتي بوجهة نظر مؤس

ويعد الصندوق خزاناً . أصحاب الحيازات الصغيرة والمنتجين الريفيين الفقراءصالح استهداف الموارد ل

 ،مر السنينوعلى . متأصلة في هذه المعرفةاستراتيجية ه رؤية دوق وت،للمعرفة والخبرة المتخصصة

 وعلى أساس هذه .قوية من الثقة مع أصحاب المصلحة في البلدان المقترضةعالقات الصندوق أرسى 

الساعية إلى تجديد  بين الجهات الفاعلة فإنه في موقع يسمح له باستخدام مساعيه الحميدة كميسرالعالقات 

وق التحفيزي من  كذلك يأتي دور الصند.هذا القطاع للمرة األولىإلى لدخول افي الزراعة أو انخراطها 

لعب دور ت أن اي يمكن لهت وال، فهو وكالة من وكاالت األمم المتحدة المتخصصة،طبيعته كمؤسسة هجينة

بمعايير األداء المتبعة وتلتزم الموارد المالية في الوقت الذي تدير فيه  ،والعمل المشتركالتداول منتدى 

 .في المؤسسات المالية الدولية

الهتمام العالمي المتجدد والمتسع في وقتنا بسبب اذه هامة على وجه الخصوص تعتبر أصول الشراكات ه -8

مر فيه العديد من الوكاالت الثنائية بعملية يوفي الوقت الذي . الحالي بالزراعة واألمن الغذائي والتغذوي

عب دور  يمكن تحسين قدرة الصندوق على ل،المؤسسية في الزراعة والتنمية الريفيةلقدراتها إعادة بناء 

 وفي هذا السياق . وانتظامااستراتيجيةأكثر للشراكة أكثر تحفيزاً وقدرة على خلق االتساق بإيجاد نهج 

يمكن للصندوق أن يكون بمثابة العربة الجاهزة الستقطاب واستهداف الموارد لصالح السكان الريفيين 

 .لدولي في السنوات األخيرةمن خالل زيادة حجم التمويل المشترك المحلي واواضح الفقراء كما هو 

زيادة فعالية  عالوة على ،م أفضل للجهودؤ بغية خلق تواةكذلك هنالك حاجة لتحسين التعاون والشراك -9

ستخدام االنتاجية الزراعية كثيفة نتاج واإل ففي عهد اإل.تصاالت على جميع المستوياتاالنتشار واال

 .تتسم بقدر أكبر من الكفاءةبصورة استخدام المعرفة  يمكن أن يؤدي تحسين التعاون إلى إدارة و،لمعرفةل

المعرفة أن تكون أداة فعالة في تعبئة الموارد والحفاظ على وإدارة م واالتصاالت ؤويمكن لتحسين التوا

 .حجمها المطلوب لتحقيق األهداف الدولية المتفق عليها

 مما يؤدي إلى زيادة ،ق وتقسيم العملوالتعاون أن تخلق االتساللشراكات  يمكن ،وعندما تتسم بالفعالية -10

وفي الوقت نفسه هنالك تكاليف للمعامالت . األثر وتحسين الكفاءة وتعظيم االستدامة وتوسيع النطاق

 .وتحقيق استدامتها ورصدها وتقييمهاالتعاون وإرساء الشراكات ومفاضالت محتملة ينطوي عليه 

 وتشكل . بفوائدها المحتملةتهالتكاليف ومقارنوتتطلب المنظمات األدوات الضرورية لتقدير هذه ا

الشراكات مع القطاع الخاص نمطياً تحديات تعكس األدوار المختلفة والثقافات المؤسسية والقوى التي 

  .تحفّز كل من القطاعين العام والخاص
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ن المزيد من التحسيدخال بالقوة ومجاالت يمكن إتتسم ويشمل أداء الصندوق في الشراكات مجاالت  -11

 وفي . مع الدول األعضاء المقترضة يصنَّف على وجه العموم على أنه إيجابي الصندوق فتعاون.عليها

 في المائة ممن أجابوا 100 صنَّف ،على سبيل المثال ،2010مسح للزبائن في إطار قياس النتائج لعام 

جدول أعمال فعالية  باللتزامهعلى هذا المسح بأن أداء الصندوق مرض إلى حد ما أو أفضل من ذلك 

 وبالتالي فقد حقق الهدف الموضوع لعام ، والتنسيق، والمواءمة، بما في ذلك الملكية القُطرية،المعونة

 وتقدير 1أداء المنظمات متعددة األطراف شبكة تقدير ها بما في،الخارجيةفي االستعراضات أما . 2012

رجات عالية في االتساق والتقليل من العبء على حقق الصندوق د فقد ،2 الرسميةاإلنمائيةجودة المعونة 

 ولعل من أكثر األمور داللة في هذا الشأن هو أن االستثمارات المحلية في . المحلية للتنميةاإلدارة

 كانت أكثر بثالثة أضعاف من المعدل السنوي خالل فترة 2010المشروعات التي يدعمها الصندوق عام 

 ).2009-2007(التجديد السابع للموارد 

12- التقييم المستقل في الصندوق بأن أداء الصندوق كان قاصراً في قام بها مكتب سابقة جدت تقديرات وقد و

ك لوهنا. ددة األطراف على المستوى القُطريشراكاته وتعاونه مع غيره من الجهات المانحة الثنائية ومتع

. وسع الصندوق في حضوره القُطريسبب لالعتقاد بأن هذا الوضع قد تم تصحيحه إلى حد كبير نتيجة لت

وعلى المستوى العالمي، يستمر الصندوق في توسيع وتعميق تعاونه مع جملة واسعة من الجهات الفاعلة 

تنمية القطاع الخاص وإرساء ل وفي تقييم حديث الستراتيجية الصندوق .2في الجدول وارد كما هو 

لتعاون مع القطاع الخاص وسيستهدي تنقيح لمحات ثاقبة متعددة عن تحسن اتوفرت  ،شراكاتال

 .االستراتيجية بهذه اللمحات حتى يتم استكمالها في نهاية هذا العام

لصندوق االستراتيجي لطار اإلتعاون من الشراكات والنبثق األولويات التشغيلية الواضحة إلرساء تو -13

 :وهي تتضمن. 2015- 2011للفترة 

 ،العملم يوتقس ، واتفاقيات التنفيذ،ي ذلك التمويل المشتركبما ف(تحسين أثر المشروعات والبرامج   )أ (

 ؛) والتعاون متعدد القطاعات،وتكامل نقاط القوة والخبرات
 والتوسع الوظيفي والتنسيق ،من خالل التكرار األفقي(نطاق التوسيع النتائج من خالل توسيع   )ب (

 ؛)أييدالت وعمودياً من خالل حوار السياسات واستقطاب ،متعدد القطاعات
 اقتناص الفرص الجديدة وإدارة المخاطر من خالل االبتكار وإدارة المعرفة؛  )ج (
 .خلق بيئة تمكينية وتعبئة موارد إضافية من خالل حوار السياسيات واستقطاب التأييد  )د (

 في ة المحددةوسوف يسعى الصندوق لتحقيق هذه األولويات التشغيلية ضمن مجاالت تركيزه المواضيعي -14

 التي تتجاوز واإلجراءاتإلى االستثمارات فيها تشتد الحاجة التي  وخاصة تلك ،اتيجي االستراإلطار

لالتساق للترويج فعلى سبيل المثال، يمكن للشراكات أن تكون حاسمة للصندوق .  النسبية للصندوقالميزة

 ورجاالً  وخلق بيئة أكثر تمكينية لفقراء الريف نساء، الزراعي والقطاعات غير الزراعيةاإلنتاجبين 

 ويمكن للشراكة والتعاون في مجاالت األولويات . الفقرقبضةالخاصة بهم للتخلص من إليجاد السبل 

  .التشغيلية أن تكون على جميع المستويات المحلية واإلقليمية والوطنية والدولية

                                                      
  .2011آانون الثاني /بكة تقدير أداء المنظمات متعددة األطراف عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، يناير تقرير ش1
  .2010والمرآز العالمي للتنمية،  Brookings تقدير جودة المعونة اإلنمائية الرسمية، معهد 2
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  الشراكة والتعاون على المستوى الوطني -  1الجدول 

اء والمتعاونون الشرك   والتعاونأنشطة الشراكة  الهدف
  المحتملون

  أدوات الصندوق  اآلليات واألدوات

التنسيق، التعزيز، ترشيد 
البرامج والشركاء 

مة مع ء، والموااإلنمائيين
االستراتيجيات والخطط 

  القُطرية

االتصاالت، التخطيط 
والتنسيق المشتركان، 

الرصد البعثات المشتركة، 
والتقييم المنسقان ومتطلبات 

م المعرفة اإلبالغ، تقاس
وحوار السياسات 

   التأييدواستقطاب

الوزارات في البلدان 
المقترضة، الوكاالت 

 الثنائية ومتعددة اإلنمائية
األطراف والمؤسسات 

المالية الدولية، المنظمات 
غير الحكومية الدولية، 
كيانات القطاع الخاص، 

المنظمات الوطنية 
للمزارعين والمجتمع 

  المدني

مل ومجموعات عمنتديات 
للتنسيق بين الجهات 

، الفرق القُطرية المانحة
لألمم المتحدة، 

االتفاقيات وستراتيجيات اال
 الوطنية، النُهج اإلنمائية

القطاعية الشاملة، حسابات 
األمانة متعددة األطراف 
المانحة، ُأطر المساءلة 

  المتبادلة

الفرص برامج 
 االستراتيجية القُطرية،

الحضور القُطري، فرق 
 القُطرية، شبكات اإلدارة

  المعرفة، المنح

توسيع النطاق من خالل 
توسيع عدد المستفيدين 

  أو التكرار األفقي/و

التخطيط والتنسيق 
المشتركان، المشروعات 

المشتركة والتمويل 
  المشترك

اتفاقيات الشراكة ومذكرات   
التفاهم، اتفاقيات التمويل 

  المشترك

اتفاقيات التمويل المشترك 
  فيذوشراكات التن

توسيع النطاق من خالل 
التوسيع الوظيفي وزيادة 
األثر من خالل التنسيق 

  متعدد القطاعات

التخطيط والتنسيق 
، المشروعات المشتركان

المشتركة، التمويل 
  المشترك

اتفاقيات الشراكة ومذكرات   
التفاهم، اتفاقيات التمويل 

  المشترك

اتفاقيات التمويل المشترك 
  وشراكات التنفيذ

من رأسياً ع النطاق توسي
خالل حوار السياسات 

  واستقطاب التأييد

االتصاالت، تقاسم 
المعرفة، الرصد والتقييم، 

تحليل السياسات 
وصياغتها، حوار 

  السياسات واستقطاب التأييد

بين تنسيق المنتديات   
الجهات المانحة، التحالفات 

  واالئتالفات

الحضور القُطري، المنح، 
  شبكات المعرفة

نتائج وأثر تحسين 
المشروعات التي يدعمها 

  الصندوق

تقاسم المعرفة، تحديث 
واختبار االبتكارات 
  وأفضل الممارسات

 أعاله، ما وردجميع 
مؤسسات البحث 

  والجامعات

، التعلُّمالتقييم، البحوث، 
  جماعات الممارسين

  شبكات المعرفة، المنح
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   والدولياإلقليميعلى المستويين والتعاون الشراكة  -  2الجدول 

  أمثلة عن الشراكات والتعاون  أنماط الشركاء  أنشطة الشراكة والتعاون  الهدف

توفير القيادة وفرص استقطاب 
صحاب الحيازات ألالتأييد 

الصغيرة، التأثير على جداول 
األعمال السياساتية، خلق البيئة 

  ةالتمكيني

بناء الوعي، الفهم، تحديد المعرفة 
ا الرئيسية ولفت االنتباه إلى القضاي

وضع ووالمشاكل والتحديات 
المعايير والمقاييس والترويج 

  للمساءلة

،  في الصندوقالدول األعضاء
وكاالت األمم المتحدة وبخاصة 
منظمة األغذية والزراعة لألمم 

المتحدة وبرنامج األغذية العالمي، 
القطاع الخاص، المجتمع المدني 

  ومنظمات المزارعين

ى المعنية الفرقة الرفيعة المستو
بالتصدي ألزمة األمن الغذائي في 

 االستثمار المسؤول، مبادرة العالم
، منتدى المزارعين، في الزراعة

منتدى السكان األصليين، 
غير الرسمية حول االئتالفات 

  بعض القضايا المختارة

تعزيز القدرة المؤسسية ألغراض 
  التنمية الفعالة وإحراز النتائج

ر والتحريات ، الحواالمعرفةتقاسم 
المشتركة، تحديد االبتكارات 

وأفضل الممارسات، التعاون بين 
  دول الجنوب وتبادل المعرفة

منظمات المزارعين، المنظمات 
 الثنائية ومتعددة اإلنمائية

، هيئات التفكيراألطراف، 
المؤسسات البحثية، الجامعات، 

منظمات المجتمع المدني، كيانات 
  القطاع الخاص

ين، المنتدى العالمي منتدى المزارع
للجهات المانحة ألغراض التنمية 
الزراعية، الجماعة االستشارية 

 الزراعية الدولية، مؤسسة لبحوثل
Brookingsالبنك الدولي ،  

زيادة تعبئة الموارد لصالح 
المناصرة الريفية الزراعة والتنمية 

  للفقراء

االتفاقيات العالمية للتمويل 
  المشترك

ثنائية ومتعددة وكاالت التنمية ال
األطراف، المؤسسات المالية 

الدولية، القطاع الخاص، المجتمع 
  المدني

اتفاقية التمويل المشترك مع البنك 
، مرفق البيئة اإلسالمي للتنمية

العالمي، البرنامج العالمي للزراعة 
واألمن الغذائي، مبادرة الكويال 

، مرفق األغذية لألمن الغذائي
وبية، حساب التابع للمفوضية األور

أمانة المرفق االسباني للتمويل 
  األمن الغذائيالمشترك ألغراض 

  انتقائية وانتظاماً تطوير نهج أكثر - ثالثا

، بدأت المرحلة األولى من العمل وهي وضع األسس لتطوير  في الصندوقي التنميةيجيكبير استراتبقيادة  -15

 ويتم إبالغ المجلس ،ستستكمل هذه المرحلة األولى و.استراتيجية لنهج أكثر انتقائية وانتظاماً للشراكة

صندوق القائمة ال لجملة كاملة من شراكات وهي تتضمن تقديراً ،2011التنفيذي عنها في نهاية عام 

 واإلجراءاتتقييم اإلطار ورصد ال أما تنفيذ .وصياغة مصطلحات متفَق عليها وإطار وتوصيات للعمل

 .لة القادمةتشكل فحوى المرحس ف،المتفق عليها

األخرى التي تتطرق لمظاهر الشراكة والتنسيق توجهات العمل  هذه المبادرة بصورة وثيقة مع وتتسق -16

 وتنفيذ نتائج التقييم المشترك ، وهي تتضمن تعديل استراتيجية الصندوق بشأن القطاع الخاص.ذات الصلة

 ،الصندوق في توسيع النطاقهج ن وتعزيز ،األفريقيالتنمية لمشروعات التنمية الزراعية مع مصرف 

 . وقدرة الصندوق على االنخراط في السياسات الدولية،ودعم التعاون بين دول الجنوب

  .يرد أدناه، مخطط لغاية وأهداف ومخرجات ونتائج المرحلة األولى -17
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   الغاية- ألف

تدامة وحجم نتائجه  للصندوق واساإلجماليةتتلخص الغاية من هذه المبادرة في تعزيز الفعالية والكفاءة  -18

 هوأثره من خالل تزويده بما يلزم لتحسين تشاركه وتعاونه مع جهات فاعلة أخرى لتحقيق أهداف

 .االستراتيجية

  األهداف واألنشطة - باء

 :لتحقيق الغاية الواردة أعاله، سيقوم الصندوق بأنشطة محددة تتعلق باألهداف التالية -19

 ومجاالت التركيز ذات األولوية ، والمعايير،لرئيسية والمفاهيم والتعاريف ا،توضيح األهداف  )أ (

 .للصندوق فيما يتعلق بالشراكة والتعاون على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية

وسوف تعمل هذه األنشطة على  .إعالمية رئيسية مقابالت وسنجري للصياغة حلقة عمل سنعقد

تفاق  والسعي لال؛ للسياق والتوجهاتلمعلومات وتحليلل واستعراض ؛وضع مؤشرات للمبادرة

والتعاون  بما في ذلك االتفاق على معايير الشراكة ،تعاريف وعلى المفاهيم الرئيسيةالعلى 

  .يينالفعال

الصندوق المؤسسية على قدرة  وتقدير ، للصندوقينالحاليوالتعاون  من الشراكات االستفادة  )ب (

 . وتقييمهادهاورصالتعاون واستدامتها تحديد وإرساء الشراكات 

 .سوف نقوم باستعراض مكتبي ونضع خرائط للشراكات والعالقات التعاونية الحالية في الصندوق

والتعاون  باإلشارة إلى معايير الشراكات ، الرسميةاتذلك استعراضا التفاقيات الشراكوسيتضمن 

  .الفعالة التي تم االتفاق عليها في حلقة عمل الصياغة

ه البرنامج الحالي بشأن خطط المؤسسية التي تتضمن استعراضاً لتوجوسوف نقوم بتقدير لل

 والرصد ، وإدارة المعرفة والموارد، وتطوير المهارات، والتدريب، واألدوات،الشراكة والتعاون

 للصندوق وأنشطتها القُطرية سوف يولي هذا االستعراض اهتماماً خاصاً للمكاتب .والتقييم

  .ومواردها الخاصة بالشراكة

 .صياغة استراتيجية لترشيد وتوفير التوجهات والقيادة لتعاون وشراكات الصندوق  )ج (

ستوفر نتائج حلقة عمل الصياغة والمقابالت اإلعالمية الرئيسية واالستعراض المكتبي ووضع 

خرائط الشراكات الحالية وتقدير القدرات المؤسسية األساس إلطار شراكات الصندوق وعالقاته 

لبعض ج واألداء النهبتمرين لتحديد األطر و سنقوم ،غراض صياغة اإلطار وأل.التعاونية

  .المنظمات المختارة التي يمكن استخدامها أساساً للمقارنة

 بشأن مظاهر محددة اإلجراءاتالتحريات أو يات التنفيذ والقيام بمزيد من وتوصيات ألولالوضع   )د (

 .الصندوقالشراكة في من نهج 
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ستسلّط  تبنى استراتيجية الشراكة، في أعقابتطوير خطة كاملة للتنفيذ فيه سيتم الوقت الذي في 

تحدد المجاالت التي قد تتطلب   و،مسودة االستراتيجية الضوء على األولويات الرئيسية للتنفيذ

  .المزيد من التفكير أو التحريات

ذكور أعاله ونتائجه،  بالتقدم المحرز في العمل المالعمليات في الصندوق على ِعلمإدارة ستبقى لجنة  -20

مسودة االستراتيجية على وستعرض  .وسوف يتم السعي للحصول على مدخالت ومعلومات مرتدة منها

أما االستراتيجية . 2011المجلس التنفيذي للمناقشة في ندوة غير رسمية في الفصل الرابع من عام 

يما بعد على المجلس التنفيذي في  التنفيذية كي تعرض فاإلدارةوافق عليها لجنة تالنهائية فيتوجب أن 

 .كانون األول/ديسمبردورة 

   المخرجات- رابعا

لشراكة والتعاون تتضمن نهجاً ل سيكون الصندوق قد طور استراتيجية ،بحلول نهاية المرحلة األولى -21

ة  وعلى أساس االستراتيجية الجديد. وانتقائيةوانتظاماًاستراتيجياً أوضح مفاهيمياً وأكثر استراتيجية 

ضيف أي قيمة تأو ال التي تتسم بضعف األداء أو النشطة شراكاته غير حداً لتعاونه والصندوق سيضع 

ورصدها وتقييمها  وإدارتهاوسيتم تحديد شراكات الصندوق الفعالة بصورة واضحة . على عمل الصندوق

ائج الذي يقيِّم جودة  ولتحقيق هذه الغاية سوف تتضمن االستراتيجية مؤشراً إلطار النت.واإلبالغ عنها

 .ومخرجات شراكات الصندوق على أرض الواقع

 المحددة اإلجراءاتبعض ، عالوة على إضافيةالتي تطلب تحريات مجاالت السيكون الصندوق قد حدد  -22

تعاون الشراكات والالضرورية لتنفيذ االستراتيجية وتعزيز قدرات الصندوق المؤسسية على إرساء 

يبني الصندوق على معايير الشراكة الواردة في االستراتيجية والعوامل الرئيسية ، كذلك سبصورة فعالة

المشروعات والبرامج ورصدها ألغراض تصميم لتوجيه والتدريب لللشراكات الناجحة لتطوير مواد 

 .وتنفيذها وتقييمها
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الشراكة فيما يتعلق ب التقدم المحرز في تنفيذ التزامات التجديد الثامن لموارد الصندوق

  والتعاون

  موجز للتقدم الملحوظ حتى تاريخه  التزامات التجديد الثامن للموارد

  زيادة تعميق الشراكات مع منظمة -1
ألمم المتحدة وبرنامج لاألغذية والزراعة 

األغذية العالمي ومنظمات المزارعين 
والمؤسسات المالية الدولية األخرى 
والمعهد الدولي لبحوث السياسات 

  ئيةالغذا

 توسيع الحافظة مع المركز االستثماري التابع لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، •

 راعةالرعاية المشتركة مع منظمة األغذية والزراعة لالستثمار المسؤول في الز •

وبرنامج األغذية العالمي للمعرض لألمم المتحدة الرعاية المشتركة مع منظمة األغذية والزراعة  •
 ادل المعرفة الزراعيةالعالمي لتب

، برنامج  لألمم المتحدة األوروبية، منظمة األغذية والزراعةالمفوضية: اإلطار االستراتيجي للتعاون •
 الصندوقاألغذية العالمي، 

  للتنميةاإلسالمياتفاقية التمويل المشترك مع البنك  •

  لزيادة التعاون مع صندوق األوبك للتنمية الدوليةاإلطاريةاالتفاقية  •

  وسيع التعاون بصورة مستمرة مع البنك الدولي ومصرف التنمية األفريقيت •

 وتعزيز اإلجمالي  زيادة الحجم -2
القيمة االستراتيجية لشراكات التمويل 

  المشترك

 )يورومليون  300(للتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي اإلسباني حساب أمانة المرفق  •

 لغذائيمبادرة المفوضية األوروبية لألمن ا •

 البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي •

 2011في المائة في الموارد المتاحة لبرنامج اإلقراض لعام  50زيادة بنسبة  •

عام لساس األفي المائة من المشاريع الجارية لتمويل مشترك دولي مقابل خط  58تلقّي ما نسبته  •
  في المائة 65والبالغ  2012 والرقم المستهدف لعام ،في المائة 56والبالغ  2009

 مع ة شراكات جديدإرساء  -3
وجهات رسمية مانحة جديدة  مؤسسات

 القطاع الخاص، جهات فاعلة منومع 
وتعزيز الشراكات القائمة مثل تلك 

المبرمة مع الجماعة االستشارية للبحوث 
  الزراعية الدولية

 Bill Gatesمباحثات جارية استطالعية مع مؤسسة 

  Unilever, Coca-Cola, Syscoعية مع شركات مختارة مثل مباحثات استطال

  الترويج للشراكات بين بلدان -4
النُهج الناجحة في تقاسم الجنوب بهدف 

  الحد من الفقر الريفي

تشرين األول /عرضه على دورة أكتوبرالذي سيتم التطوير الجاري لبرنامج التعاون بين دول الجنوب 
  لتجديد التاسع لموارد الصندوقباخاصة المشاورات اللهيئة 

  البناء على مشاركة الصندوق في -5
مبادرات األمم المتحدة والتعاون مع 
جهات أخرى للتأثير على السياسات 

 إجراءاتوتعزيز التنسيق وتحسين 
  فعالية التنمية

  :المشاركة النشطة في

 العالمبالتصدي ألزمة األمن الغذائي في  ةالمستوى المعنيالفرقة الرفيعة  •

 مداوالت وعمليات مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين •

 لجنة األمن الغذائي العالمي •

 البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي •

 ومجلس الرؤساء التنفيذيين في األمم المتحدة ،الرفيعة المستوىالبرامجية اللجنة  •

  التنمية الريفيةللمانحين من أجل المنتدى الدولي  •

  


