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االتحاد األوروبي إرساء شراكة استراتيجية بين بشأن مذكرة تفاىم 
 والصندوق الدولي لمتنمية الزراعية

 المقدمة -أوال 

، اتفؽ االتحاد األوروب: 1األمف الغذائ: والتغذية بشأفالخاص بالتعاوف البرامج: النوايا  بيافخالؿ صياغة  -1
والصندوؽ على صياغة مذترة تفاىـ لجعؿ الصندوؽ على قدـ المساواة مع الوتالتيف الشقيقتيف ف: روما، 

منظمة األغذية والزراعة لألمـ المتحدة عاـ  :مذترة تفاىـ مع االتحاد األوروب: تؿ مف الوتالتيفحيث وقعت 
 .3116وبرنامج األغذية العالم: عاـ  ،3115

ف: بروتسؿ، ووقعا مذترة  3123أتتوبر/تشريف األوؿ  5والرئيس نوانزي بتاريخ  Piebalgsاجتمع المفوض  -2
 التفاىـ المرفقة بيذه الوثيقة. 

 الغاية -ثانيا

تتعلؽ مذترة التفاىـ بإرساء شراتة استراتيجية بيف االتحاد األوروب: والصندوؽ تيدؼ إلى العمؿ معا لتخليؼ  -3
 وتحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لأللفية. ،الحد مف الفقر الريف: علىأثر أتثر حسما 

وتبن: ىذه الشراتة على األطر السياساتية لالتحاد األوروب: ف: مساعدة البلداف النامية ف: التطرؽ لقضايا   -4
وميمة  ،ولزيادة أثر سياسة االتحاد األوروب: اإلنمائية ،والمساعدة الغذائية اإلنسانية ،األمف الغذائ:

الييئة الرئاسية علييا  تيا ووافقتالصندوؽ وسياساتو وأىدافو االستراتيجية الشاملة ونتائج المنظمة، تما حدد
 للصندوؽ.

تيدؼ ىذه الشراتة إلى تعزيز تعاوف أوثؽ ف: الشؤوف السياساتية بيف االتحاد األوروب: والصندوؽ على  -5
نيج استراتيج: يؤدي إلى اتساؽ أتبر بناء على  إلى اتباع: المستويات القطرية واإلقليمية والعالمية، والسع

 القدرات المثبتة والتفاءات الجوىرية لتلتا المنظمتيف.

واالستراتيج: وتحسيف التعاوف وتقاسـ  ات:لتحقيؽ ىذه األىداؼ، تعتـز المنظمتاف تعزيز حوارىما السياسي -6
لى إحراز التحسف مف خالؿ تقاسـ ييدؼ التعاوف بيف المنظمتيف إ وعلى وجو الخصوصالمعرفة، 

المعلومات عف الدعـ القطري واالستراتيجيات، ومف خالؿ السع: إلى تحقيؽ االتساؽ وتوسيع نطاؽ تنفيذ 
 البرامج الناجحة.

وبتشاور وثيؽ مع الدوؿ األعضاء والييئات الرئاسية، اتفقت المنظمتاف على تحري تيفية تعزيز وضع  -7
 ؽ.الصندو ف: االتحاد األوروب: 

                                                   
، تـ توقيع بياف نوايا حوؿ التعاوف البرامج: بشأف األمف الغذائ: والتغذية ف: روما بيف مفوض التنمية 2011يونيو/حزيراف  22بتاريخ  1

Andris Piebalgs  ومفوضة المساعدة اإلنسانية ،Kristallina Georgievaوالمدير العاـ لمنظمة األغذية ، ورئيس الصندوؽ تانايو نوانزي ،
 .والزراعة لألمـ المتحدة جاؾ ضيوؼ، والمديرة التنفيذية لبرنامج األغذية العالم: جوزيت شيراف
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 المحتوى االستراتيجي -ثالثا

لزراعة صغيرة النطاؽ تتسـ ستراتيجيات القطرية الت: تدعـ وتروج الالتباع سبؿ تطوير استسعى الشراتة  -8
 بالربح واالستدامة والصمود مع الترتيز على أسر المزارعيف أصحاب الحيازات الصغيرة.

أف تتضمف الجيود الرامية إلى  ،ة أمور أخرىمف بيف جمل ،ويمتف ليذه االستراتيجيات والبرامج القطرية -9
الترويج و لتتثيؼ مستداـ للزراعة؛  ةتطوير تتنولوجيات جديدو تحسيف الصمود والتأقلـ مع تغير المناخ؛ 

إشراؾ القطاع الخاص على زيادة و الترويج لبحوث زراعية يقودىا الطلب أتثر؛ و آلليات التمويؿ االبتتارية؛ 
 ف الريفيف نساء ورجاال ومنظمات المزارعيف وتعاونياتيـ مف خالؿ بناء القدرات.تمتيو طوؿ سالسؿ القيمة؛ 

تسعى المنظمتاف إلى تعزيز تعاونيما للمساىمة ف: االلتزامات الت: عقدتيا مجموعة الثمانية ومجموعة  -11
راض: التسعيف، ومنيا على سبيؿ المثاؿ تنفيذ المبادئ التوجييية الطوعية للتسيير المسؤوؿ لحيازة األ

ومصايد األسماؾ والغابات ومبادئ االستثمارات الزراعية المسؤولة. تذلؾ فإنيا تعتـز زيادة تعزيز الجيود 
ومف خالؿ التنسيؽ  ،الرامية إلى زيادة فعالية المعونة مف خالؿ تعزيز الحوار مع حتومات البلداف النامية

 مع الجيات المانحة األخرى ومع وتاالت األمـ المتحدة.

مف بيف  ،: المقر وعلى المستوى القطري مف خالؿ تبادؿ الموظفيفوأخيرًا، يعتـز الشرتاء تعزيز التعاوف ف -11
 جملة أمور أخرى.

 ترتيبات التنفيذ -رابعا 

سيتـ عقد اجتماع رفيع المستوى مرة ف: السنة بيف المفوضية والصندوؽ الستعراض التقدـ المحرز ف:  -12
ولمناقشة أية قضايا سياساتية أو تقنية  ،ة للتعاوف، تما تعتسيا مذترة التفاىـالعمؿ ف: المجاالت االستراتيجي

ت ويتفؽ على اإلجراءات التصحيحية، إذا أو تشغيلية. وسوؼ يستعرض ىذا االجتماع السنوي أداء الشراتا
 ما تطلب األمر ذلؾ.

ب: وممثل: الدوؿ األعضاء وعلى المستوى القطري، يشجع الشريتاف ممثليف مف مندوبيف ف: االتحاد األورو  -13
ف: الصندوؽ على عقد اجتماعات دورية لتقاسـ المعرفة حوؿ القضايا ذات الصلة بالتعاوف، وعلى وجو 

 الخصوص للترويج وتطوير وتنفيذ المساعدة بتعاوف وثيؽ مع حتومات البلداف النامية المعنية.

خالؿ المشارتة ف: مجموعات العمؿ وأخيرا، تعتـز المفوضية والصندوؽ تعزيز وتعميؽ تعاونيما مف  -14
 والمؤتمرات ذات الصلة وغيرىا مف األحداث المخصوصة.

 



 EB 2012/107/INF.4 الملحق األول

4 

 

 
 نسخة طبق األصل

 
 

 

 مذكرة تفاىم

 بشأن إقامة شراكة استراتيجية

 بين

 االتحاد األوروبي

 والصندوق الدولي لمتنمية الزراعية

 
  



 EB 2012/107/INF.4 الملحق األول

5 

 2“التنمية والشؤوف اإلنسانية ميدافبناء شراتة فعالة مع األمـ المتحدة ف: ”لسياسات االتحاد األوروب: بشأف  مراعاة
  3،“االتحاد األوروب: واألمـ المتحدة: اختيار التعددية”وبشأف 

وبشأف  4لبلداف النامية على مواجية تحديات األمف الغذائ:أُلطر سياسات االتحاد األوروب: بشأف مساعدة ا ومراعاة
  5المساعدة الغذائية اإلنسانية،

إلطار سياسة االتحاد األوروب: بشأف زيادة أثر السياسة اإلنمائية لالتحاد األوروب:: جدوؿ أعماؿ مف أجؿ  ومراعاة
  6التغيير،

طاره االستراتيج: اللذيف يلتـز الصندوؽ بموجبيما بزيادة ومراعاة  التفاقية إنشاء الصندوؽ الدول: للتنمية الزراعية وا 
مستوى موارده المالية المتاحة لالستثمار ف: زراعة الحيازات الصغيرة المستدامة وبناء القدرة على التتيُّؼ ف: البلداف 

 النامية،

طاروباإلشارة إلى   3122يونيو/حزيراف  38التعاوف البرنامج: بشأف األمف الغذائ: والتغذية المؤرخ  بياف النوايا وا 
والذي وقعو المفوض األوروب: للمساعدات اإلنسانية واالستجابة لألزمات، ورؤساء تؿ مف منظمة األغذية والزراعة 

امة تعاوف استراتيج: وبرنامج: لألمـ المتحدة والصندوؽ الدول: للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالم: بيدؼ إق
 وتعزيز التآزر بيف االتحاد األوروب: والوتاالت الت: تتخذ مف روما مقرًا ليا،

قراراً  بأىمية برنامج التنمية الزراعية الشاملة ف: أفريقيا تأداة سياساتية للحد مف انعداـ األمف الغذائ: والفقر  وا 
 الريف:، 

 ، 3123تعيدت بيا مجموعة الثمانية ف: عاـ  إلى االلتزامات الت: وباإلشارة كذلك

األزمات الغذائية وزيادة التقلبات الت: تواجييا األسر الريفية الفقيرة، والتزامات مبادرة التويال  ما أتدتووبالنظر إلى 
ة وما أعقبيا مف أحداث مجموعة الثمانية ومجموعة العشريف، مف الحاجة إلى زياد :311بشأف األمف الغذائ: لعاـ 

 مستويات االستثمار ف: الزراعة،

بناًء على ذلؾ ‘( الجانباف’االتحاد األوروب: والصندوؽ الدول: للتنمية الزراعية )المشار إلييما فيما بعد باسـ  ينشئ
مف أجؿ العمؿ المشترؾ صوب تحقيؽ أثر حاسـ ف: بلوغ الغاية المشترتة المتمثلة ‘( الشراتة)’شراتة استراتيجية 

لفقر وتحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لأللفية وغيرىا مف الغايات اإلنمائية المتفؽ علييا دوليًا عف طريؽ ف: الحد مف ا
 االستفادة مف المزايا النسبية لتؿ منيما وزيادة عالقات التتامؿ والتضافر بينيما. 

 ويعتـز الجانباف أيضًا استطالع عضوية االتحاد األوروب: ف: الصندوؽ.

 دافالغاية واألى –ألف 
تيدؼ الشراتة إلى التأتد مف أف المساعدة ف: ميداف الزراعة وتذلؾ األمف الغذائ: والتغذوي تسيـ ف:  - 2

 تحقيؽ الغاية المشترتة المتمثلة ف: الحد مف فقر الستاف الريفييف ف: البلداف النامية.

                                                   
2
    COM (2001) 231 of 02.05.2001  

3
   COM (2003) 526 of 10.05.2003 

4
   COM (2010) 127 of 31.03.2010  

5
      COM (2010) 126 of 31.03.2010 

6
    COM (2011) 637 of 13.10.2011  
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 تنصب أىداؼ الشراتة بشتؿ خاص على ما يل:: - 3

 على المستويات العالمية واإلقليمية والقطرية بيف االتحاد األوروب:  تشجيع إقامة عالقات تعاوف أوثؽ
والصندوؽ حوؿ مسائؿ السياسات والمساعدة المتصلة بالحد مف الفقر الريف: والتنمية الزراعية للحيازات 

 الصغيرة، واألمف الغذائ: والتغذوي، والتتيُّؼ مع تغيُّر المناخ على وجو الخصوص؛

 :يحقؽ تضافرًا أتبر استنادًا إلى القدرات المؤتدة والتفاءات األساسية لتلتا  اتباع نيج استراتيج
 المنظمتيف؛

 يعتـز الجانباف تحقيؽ أىداؼ الشراتة مف خالؿ ما يل:: - 4

  تعزيز حوار السياسات واالستراتيجيات وتحسيف التعاوف ف: تقاسـ المساعدة والمعرفة بيف الصندوؽ
 ة(.والمفوضية األوروبية )المفوضي

  :تعزيز التعاوف بيف المفوضية والصندوؽ داخؿ المقر الرئيس: وبيف الصندوؽ ووفود االتحاد األوروب
على المستوى القطري مف خالؿ تقاسـ المعلومات عف الدعـ القطري أو االستراتيجيات القائمة على 

 والتتامؿ. السياسات واألولويات واالستراتيجيات الوطنية مف أجؿ تحسيف االتساؽ والتنسيؽ 

  التماس عالقات تضافر ف: المجاالت ذات االىتماـ المشترؾ مف خالؿ التوسع ف: تنفيذ البرامج
 الناجحة.

  التعاوف المال: بوسائؿ تشمؿ آليات مبتترة ف: حالة تحقيؽ قيمة مضافة وأثر ميـ واىتماـ مشترؾ
ء المراعاة الواجبة لأُلسس وقدرات تافية لدى الصندوؽ فيما يتصؿ باألولويات المشترتة، مع إيال

 القانونية ووثائؽ البرمجة ذات الصلة لدى تؿ مف الجانبيف.

 المجاالت ومحاور التركيز االستراتيجية في التعاون -باء 
 وفقًا لوالية تؿ مف الجانبيف، تشمؿ المجاالت االستراتيجية ومحاور الترتيز الرئيسية للشراتة ما يل::

ثمار على المستوى القطري وتوسيع نطاؽ المساعدات المبتترة الت: تدعـ مجموعة وضع استراتيجيات لالست - 2
تبيرة مف الجوانب الت: تعزز الزراعة الصغيرة المربحة والمستدامة والقادرة على التتيُّؼ، مع الترتيز بشتؿ 

 خاص على أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعيف ومصايد األسماؾ المستدامة.

ذلؾ ما يل:: تحسيف االستدامة البيئية، والقدرة على مواجية تغيُّر المناخ والتتيُّؼ معو، مع ويمتف أف يشمؿ  
: ػػػات للتتثيؼ الزراعػػػػػداث تتنولوجيػػػػات؛ واستحػػػػاؾ والغابػػػػاه ومصايد األسمػػػػ: والميػػػػى األراضػػػػػػالترتيز عل

المستداـ؛ وتعزيز آليات التمويؿ الريف: المبتترة الت: توفر مجموعة واسعة مف الخدمات الشاملة؛ وتحسيف 
اإلنتاجية الزراعية مف خالؿ البحوث القائمة على الطلب الت: تعزز الشراتات مع القطاع الخاص مف أجؿ 

السؿ القيمة الزراعية وتوفير زيادة الفرص المستدامة والمجزية أماـ أصحاب الحيازات الصغيرة ف: س
مقومات التمتيف للنساء والرجاؿ الريفييف ومنظمات المزارعيف المحلية، والتعاونيات، مف خالؿ بناء القدرات 
وتشجيع تييئة بيئة مواتية للتجارة الزراعية. ويمتف أف يشمؿ ذلؾ أيضًا استتشاؼ الُسبؿ الت: يمتف بيا 

لتقدـ والتنمية ف: ىذا الميداف واقتراح ُسبؿ معالجة مسائؿ الحوتمة ف: ليياتؿ الحوتمة القائمة أف تدعـ ا
 استراتيجيات االستثمار والمساعدة القطرية.
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تماشيًا مع االلتزامات الت: قطعتيا على نفسيا مجموعة الثمانية ومجموعة العشريف، ستشمؿ مجاالت  - 3
ة المسؤولة لحيازة األراض: ومصايد األسماؾ التعاوف الرئيسية تنفيذ الخطوط التوجييية الطوعية للحوتم

 والغابات، ومبادئ االستثمار الزراع: المسؤوؿ.

زيادة فعالية المعونة عف طريؽ تعزيز الحوار مع حتومات البلداف النامية وضماف وتعزيز التعاوف بيف  - 4
 المانحيف ووتاالت األمـ المتحدة.

 ترتيز الشراتة البلداف الت: ينشط فييا الجانباف.يشمؿ النطاؽ الجغراف: الذي سينصب عليو  - 5

 تعزيز التعاوف بيف الشرتاء على مستوى المقر وعلى المستوى القطري مف خالؿ تبادؿ الموظفيف. - 6

 الترتيبات المتوقعة لتنفيذ الشراكة –جيم 
مف خالؿ اجتماعات ستحدَّد تفاصيؿ حوار السياسات بيف المفوضية والصندوؽ فيما يتعلؽ بيذه الشراتة  - 2

 ثنائية منتظمة ستدور ف: أثنائيا مناقشات حوؿ مسائؿ السياسات ذات االىتماـ المشترؾ للجانبيف. 

 ستعقد اجتماعات سنوية رفيعة المستوى بيف المفوضية والصندوؽ. - 3

؛ ومناقشة سيجري ف: أثناء االجتماع السنوي استعراض التقدـ المحرز ف: مجاالت التعاوف ذات األولوية - 4
مسائؿ السياسات والمسائؿ التقنية والتشغيلية المتصلة بتعزيز أىداؼ الشراتة؛ ومناقشة التعاوف المشترؾ؛ 

 واستعراض أداء الشراتة واالتفاؽ على اإلجراءات التصحيحية الممتنة لتحسيف الشراتة والتعاوف المستمر.

حية، اإلدارة المسؤولة عف التنمية الريفية واألمف جيات االتصاؿ المسؤولة عف تنسيؽ الشراتة ى:، مف نا - 5
الغذائ: والتغذية التابعة للمديرية العامة للتنمية والتعاوف ف: المفوضية األوروبية، ومف الناحية األخرى، نائب 
رئيس الصندوؽ المساعد لدائرة إدارة البرامج، ومدير متتب الشراتات وتعبئة الموارد ف: الصندوؽ. وسوؼ 

 ات االتصاؿ تنسيؽ تنفيذ الشراتة تؿ ف: المنظمة التابعة ليا.تتفؿ جي

يمتف أف تعقد على المستوى الميدان: اجتماعات بيف ممثل: وفود االتحاد األوروب: وممثل: الصندوؽ، مع  - 6
تقديـ معلومات إلى جية االتصاؿ ف: تؿ منظمة. وسوؼ تغط: تلؾ االجتماعات المسائؿ العملية المتعلقة 

 ف، ال سيما تطوير وتنفيذ المساعدات بالتعاوف مع البلداف النامية المعنية.بالتعاو 

يجوز للمفوضية وللصندوؽ دعوة الجانب اآلخر للمشارتة ف: أفرقة العمؿ والمؤتمرات والحلقات الدراسية  - 7
 ذات الصلة بالشراتة وفقًا للقواعد المعموؿ بيا ف: تؿ منيما.

 اإلطار المالي -دال 
التعاوف المال: بيف الجانبيف مرىونًا بإبراـ اتفاؽ محدد بشأف المساىمات، وسيجري وفقًا لالتفاؽ  سيتوف - 2

 38اإلطاري المال: واإلداري الذي أبـر بيف المفوضية األوروبية والصندوؽ ودخؿ حيز النفاذ ف: 
 ، ما لـ يتـ االتفاؽ على غير ذلؾ ف: الظروؼ االستثنائية. 3115سبتمبر/أيلوؿ 

يعتـز الجانباف، ف: إطار ىذه الشراتة، العمؿ صوب تعزيز التعاوف المال: وزيادة إمتانية التنبؤ بو ف:  - 3
المجاؿ المتفؽ عليو )المجاالت المتفؽ علييا( ف: إطار الشراتة، مع الترتيز بشتؿ خاص على التمويؿ 

 المشترؾ لتوسيع نطاؽ مساعدات تؿ منيما.
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القسـ باء والمرفؽ الملحؽ بيذه المذترة المجاالت الممتنة لتعزيز التعاوف تشتؿ المجاالت المحددة ف:  - 4
 المال:.

 المدة وتسوية المنازعات –ىاء 
يبدأ تنفيذ الشراتة بعد توقيعيا مف الجانب األخير. ويجوز تعديؿ محتوى الشراتة ف: حدود الترتيبات العامة  - 2

توف التعديؿ خطيًا وموقعًا حسب األصوؿ مف الممثؿ المحددة ف: القسـ داؿ مف ىذه المذترة، على أف ي
( أشير مف توجيو إشعار 7المعتمد مف تؿ جانب. ويجوز ألي مف الجانبيف إنياء ىذه المذترة بعد ستة )

خط: بيذا الخصوص إلى الجانب اآلخر. وال يوجد ف: ىذه المذترة أو ف: أي وثيقة أو ف: أي ترتيب 
 تنازاًل عف مزايا أو حصانات الصندوؽ.متصؿ بيا ما يفسَّر بأنو يشتؿ 

يسوى تؿ ما ينشأ مف نزاع بيف الجانبيف بشأف تفسير وتنفيذ ىذه المذترة أو أي وثيقة ترتيب متصؿ بيا  - 3
 بالتفاوض بيف الجانبيف.

وف تعبِّر ىذه المذترة عف النوايا السياسية وال يقصد منيا إنشاء حقوؽ أو التزامات قانونية بموجب القان - 4
 الدول:.

 

 . 3123أتتوبر/تشريف األوؿ  5يـو  ،ف: بروتسؿ ،ف: نسختيف أصليتيف باللغة اإلنتليزيةحررت ىذه المذترة 

 

 

 الدولي لمتنمية الزراعية عن الصندوق     عن االتحاد األوروبي 

 

 

 

 

ANDRIS PIEBALGS        تانايو نوانزي 

 رئيس الصندوؽ الدول: للتنمية الزراعية      عضو المفوضية األوروبية
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 المرفق

 المجاالت االستراتيجية والطرائق التشغيمية إلقامة الشراكة
 

 المجاالت االستراتيجية  - 1

انطالقًا مف والية تؿ مف المنظمتيف وسياساتيما وأولوياتيما، وتذلؾ أىدافيما االستراتيجية ونتائجيما التنظيمية الت: 
لتنمية الزراعية، ستتوف المجاالت االستراتيجية حددىا االتحاد األوروب: ومجلس محافظ: الصندوؽ الدول: ل

 المحددة ف: القسـ باء أعاله والمبيَّنة تفصياًل أدناه نبراسًا يسترشد بو التعاوف بيف الجانبيف.

 التكثيف المستدام لزراعة الحيازات الصغيرة 1-1
ينبغ: أف تيدؼ المبادرات المتخذة ف: ىذا المجاؿ إلى تمتيف المزارعيف مف اتتساب الميارات الت: تمتنيـ مف 
تاحة ُسبؿ  زيادة إنتاجيتيـ وجودة محاصيليـ، وبناء سالسؿ القيمة والقدرات مف أجؿ دخوؿ األسواؽ المجزية، وا 

نولوجيات والممارسات الزراعية، فضاًل عف دعـ الوصوؿ إلى مجموعة واسعة مف الخدمات المالية؛ وتحسيف التت
المزارعيف ف: تنظيـ أنفسيـ ف: تعاونيات و/أو رابطات المزارعيف مف أجؿ تعزيز موقفيـ ف: سالسؿ القيمة 
ومشارتتيـ ف: األسواؽ. ومف اإلسيامات الميمة صوب إيجاد حلوؿ طويلة األجؿ للجوع والفقر شراء األغذية مف 

ثما أمتف دوف أف يتسبب ذلؾ ف: إحداث تضخـ ف: األسعار المحلية، على أف يشمؿ ذلؾ تشجيع البلداف النامية حي
 الشراء المحل: لدعـ أصحاب الحيازات الصغيرة، وتعزيز وتعميؽ األسواؽ الزراعية ف: البلداف النامية.

 التركيز عمى التغذية 1-2
محددة وتدخالت تراع: الجوانب التغذوية. ويمتف يجب إيالء االىتماـ الواجب للتغذية مف خالؿ تدخالت تغذوية 

للزراعة مف خالؿ زيادة الترتيز على النتائج التغذوية أف تعالج االنخفاض الحرج والمتترر والمستمر ف: قدرات 
العمالة واإلنتاجية والذي نشأ ف: جانب منو عف سوء الحالة الصحية/التغذوية للقوة العاملة الزراعية. وسيجري 

تدخالت الت: تعزز زيادة إنتاج الفاتية والخضروات )الحدائؽ المنزلية على وجو الخصوص( والمنتجات تشجيع ال
الغذائية الحيوانية نظرًا إلمتاناتيا اليائلة ف: معالجة نقص المغذيات الدقيقة، ال سيما أف تلؾ البرامج تشمؿ على 

صدد بالمبادرات الجارية، مثؿ الحرتة المعنية بتحسيف األرجح أىدافًا تغذوية. وينبغ: أف يسترشد التعاوف ف: ىذا ال
 مستوى التغذية.

 التكيُّف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من أثره من أجل تحقيق األمن الغذائي 1-3
توجد إمتانات ىائلة لتوسيع نطاؽ التدخالت الزراعية المستدامة الت: تبن: قدرة الفقراء الريفييف على مواجية آثار 

المستداـ  ناخ، وتعود علييـ بفوائد األمف الغذائ: وتخفيض انبعاثات التربوف، والحد مف االستخداـ غيرتغيُّر الم
د  للموارد الطبيعية مف خالؿ الُنيج والمشروعات واالستثمارات المبرمجة الت: تقودىا الحتومات الوطنية. وتحدِّ

ة والموارد الطبيعية خطة لتوسيع نطاؽ البرامج القطرية. استراتيجية الصندوؽ بشأف تغيُّر المناخ وسياستو إلدارة البيئ
وأنشأ الصندوؽ أداة ممولة بِمنح مف العديد مف الجيات المانحة، ى: برنامج تتييؼ أصحاب الحيازات الصغيرة، 
لتلبية الطلب المتزايد مف البلداف األعضاء على أنشطة التتيُّؼ مع تغيُّر المناخ. ويشمؿ ذلؾ مجاالت مف قبيؿ 
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اإلدارة المستدامة لألراض: والمياه، والزراعة الت: تراع: الحفاظ على الموارد، والحراجة الزراعية، والتأميف على 
 أساس مؤشر مخاطر الطقس، وذلؾ مف خالؿ ُنيجو التشارتية والمجتمعية القوية.

يجاد وسائل مالية جديدة 1-4  زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وا 
لمعالجة حالة األمف الغذائ: والتغذوي ف: التثير مف البلداف أف تعتمد، ولف تعتمد، على القطاع العاـ ال يمتف 

وحده. ومف المعترؼ بو أف الشراتات مع القطاع الخاص تولد فرصًا. ويشير اإلطار االستراتيج: للصندوؽ بوضوح 
ىو استثمار ف: تمتيف صغار المزارعيف، ال إلى أف االستثمار ف: التنمية الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة 

سيما النساء، مف تحقيؽ أرباح تأصحاب أعماؿ تجارية. ولذلؾ، مف الضروري تشجيع إيجاد وسائؿ جديدة )مثؿ 
صناديؽ األسيـ أو االئتمانات الصغرية أو رأس المال: األساس: أو الوصوؿ إلى التمويؿ واالئتماف الريفييف( أو 

ات ناجحة تتيح فرصة االنخراط مع القطاع الخاص لالستثمار ف: األعماؿ التجارية الريفية االنضماـ إلى مبادر 
 لصغار المزارعيف.

 تعزيز البحوث الزراعية المدفوعة بقوى الطمب 1-5
ال تزاؿ الحاجة قائمة إلى تحسيف استجابة ُنظـ البحوث الزراعية الوطنية والجماعة االستشارية للبحوث الزراعية 
الدولية الت: تـ إصالحيا ت: تلب: طلبات صغار المزارعيف مف أجؿ دعـ تنمية القدرات ونقؿ التتنولوجيا، مثؿ 

تطبيقاتيا. ويمتف أيضًا ليذه التحسينات أف تستفيد مف تطوير التتنولوجيات المالئمة واالبتتارات وتوسيع نطاؽ 
الشراتات المعززة بيف ُنظـ البحوث سواًء ُنظـ البحوث الزراعية الوطنية ف: البلداف النامية أو الجماعة االستشارية 

ثمر للبحوث الزراعية الدولية الت: تـ إصالحيا، ومؤسسات البحوث المتقدمة ف: منطقة البحوث األوروبية. ويست
الصندوؽ منذ إنشائو ف: الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ويفسح المجاؿ مف خالؿ برامجو القطرية 

 الموجية إلى صغار المزارعيف الختبار البحوث القائمة على الطلب وتطبيقيا على نطاؽ أوسع ف: تلؾ المناطؽ. 

 نحو آمن ومنصفتمكين صغار المزارعين من الوصول إلى األراضي عمى  1-6
انصب الترتيز خالؿ العقد الفائت على إسداء المشورة وتقاسـ الممارسات السليمة الت: تحسِّف ُأطر سياسات حماية 
حقوؽ األراض: وضماف حيازتيا لصغار المزارعيف. وُبذلت مؤخرًا جيود تبيرة لتحديد إطار للحوتمة يوفر توجييات 

مارسات السليمة مف أجؿ االستثمار المستداـ على نطاؽ واسع ف: األراض: ومجموعة مف المبادئ المتفؽ علييا والم
الزراعية. وسيجري تعزيز التعاوف القائـ بيف منظمة األغذية والزراعة والصندوؽ والشرتاء اآلخريف، بمف فييـ 

لمبادرات الوطنية، االئتالؼ الدول: المعن: باألراض:، مف أجؿ دعـ المبادرات اإلقليمية )مثؿ االتحاد األفريق:( وا
 وتذلؾ تنفيذ اتفاقية األمـ المتحدة لمتافحة التصحر.

 المساعدة عمى صعيد السياسات واإلحصاءات لتوجيو االستثمار 1-7
يجب أف يعتمد اتخاذ القرارات المتعلقة باإلدارة المستدامة للزراعة والموارد الطبيعية واألمف الغذائ: والتغذية والحد 

لى تحليالت مستندة إلى األدلة باستخداـ بيانات مستمدة مف ُنظـ معلومات قوية ومستدامة. مف الفقر والجوع ع
ويتطلب العمؿ المستداـ على المستويات اإلقليمية والوطنية ودوف الوطنية بيانات ومعلومات وتحليالت وتوصيات 

 عالجة التفاوتات اإلقليمية.سياساتية مصحوبة بأنشطة لتنمية القدرات وتحسيف آليات الحوتمة القادرة على م

وسوؼ يتعيَّف على الصندوؽ، مف خالؿ ىدفو االستراتيج: الذي يدعو مف خاللو إلى زيادة توسيع نطاؽ برامج 
االستثمار الزراع: المبتترة، إلى أف يقدِّـ، بدعـ مف منظمة األغذية والزراعة والشرتاء اآلخريف، األدلة الضرورية 
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يد الوطن: مف أجؿ تعزيز تغييرات السياسات المطلوبة الت: تشجع على زيادة لمقرري السياسات على الصع
 االستثمار ف: زراعة الحيازات الصغيرة والتنمية الريفية ف: البلداف.

 تعزيز التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقراً ليا - 2

رًا ليا ف: إطار بياف النوايا الموقَّع بيف سيجري العمؿ على تعزيز التعاوف بيف الوتاالت الت: تتخذ مف روما مق
وأعماؿ األمـ المتحدة الجارية لتحسيف التعاوف  3122يونيو/حزيراف  38المفوضية ووتاالت روما الثالث ف: 

 واالتساؽ.

وتسعى الوتاالت الت: تتخذ مف روما مقرًا ليا واالتحاد األوروب: على وجو الخصوص إلى العمؿ بنشاط ف: دعـ 
العالمية الفعالة مف خالؿ لجنة األمف الغذائ: العالم: مف أجؿ مساعدة البلداف واألقاليـ على الحد مف الحوتمة 

 الجوع وسوء التغذية بوتيرة أسرع وبفعالية أتبر.

 تنفيذ الشراكة بين االتحاد األوروبي والصندوق - 3

ستتخذ إجراءات التمويؿ المشترؾ بيف االتحاد األوروب: والصندوؽ بالتعاوف التامؿ مع البلداف النامية وستتوف تلؾ 
اإلجراءات نابعة مف الطلب مف أجؿ تعظيـ التآزر واالستفادة مف المزايا النسبية لتلتا المؤسستيف. وسيجري إعداد 

ما تاف ذلؾ ممتنًا ومستصوبًا، وسوؼ يعمؿ الطرفاف على تنسيؽ المشروعات والبرامج وتنفيذىا بصورة مشترتة، حيث
 ومواءمة إجراءاتيما ومواردىما مف أجؿ تحقيؽ أتبر أثر بأقؿ تتلفة ومف أجؿ دعـ جيود البلداف.

وفيما يتصؿ بالعالقة االستراتيجية بيف االتحاد األوروب: والصندوؽ، ستشمؿ خدمات المفوضية، عند االقتضاء، 
 اؿ الخارجية األوروبية.دائرة األعم

 ومف المتوقع قياـ عالقات تعاوف ف: حوار السياسات والحوار االستراتيج: واألنشطة التشغيلية.

 االتصال والتوعية - 4

تتيح الشراتة بيف االتحاد األوروب: والصندوؽ فرصة طيبة لتعميؽ الوع: بيف جميور المستفيديف و/أو ف: أوروبا 
تحاد األوروب: والصندوؽ ف: اتجاه دعـ االستثمار ف: الزراعة واألمف الغذائ: والتغذية. بتيفية سير العمؿ بيف اال

 ودعمًا ليذه الجيود، يمتف اتخاذ مبادرات مشترتة أو فردية لتسليط الضوء على تلؾ األعماؿ.

ثليف المعيَّنيف، وسوؼ يتحدَّد ىذا العمؿ باالتفاؽ بيف مديري دوائر االتصاالت ف: تؿ مف المؤسستيف أو بيف المم
ويمتف أف يتخذ، عند االقتضاء، شتؿ أنشطة مشترتة ف: مجاؿ االتصاالت لتقاسـ المعلومات عف التقدـ المحرز 

 ف: الشراتة واإلنجازات الملموسة، ودعمًا للتواصؿ بشأف أثر األنشطة المشترتة ف: مجاالت التعاوف االستراتيجية.
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