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 موافقةبالتوصية 

 . من هذه الوثيقة 11 الفقرةقة على التوصية الواردة في فاوالمجلس التنفيذي مدعو إلى الم

 الخلفية والغرض من مذكرة التفاهم – أوال

من أجل مبادرة التحول  حساب أمانةعلى إنشاء في الصندوق ، وافق المجلس التنفيذي 2021سبتمبر/أيلول  في -1

وهي مبادرة تهدف إلى بناء آليات إنجاز فعالة ومستدامة والمساعدة في تنسيقها بحيث  1،فريقيالزراعي األ

 .الغذائية والنظم الزراعة تحويل أجل منسياسات تنفيذ  على قادرة تكون

 .McKinsey & Company Incمؤسسةو ، Bill & Melinda Gates Foundationومؤسسة -2

Kenya، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية هم الشركاء  التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقياو

من  ، كجزء من ترتيبات التنفيذ الخاصة بها،مبادرةال ستستفيدو. فريقيالمؤسسون لمبادرة التحول الزراعي األ

 ن األربعة.والمؤسس الشركاء التي يتمتع بها القدرات التكميلية والموارد والخبرة

 7في  تكميلية أموال اتفاقية Bill & Melinda Gates Foundationالصندوق ومؤسسة  أبرمقد و -3

االتفاق على أن يبرم األعضاء المؤسسون  جرىوكجزء من شروط هذه االتفاقية، . 2021 أكتوبر/تشرين األول

 .مبادرة التحول الزراعي األفريقيبتنفيذ  فيما يتعلق األطرافبين األربعة مذكرة تفاهم لتنظيم العالقة 

 وأنشطتهم خلفية الشركاء المؤسسين -ألف

واشنطن، الواليات مقره في سياتل،  يقع خيري صندوق Bill & Melinda Gates Foundation مؤسسة -4

 والتنميةالصحة مجال في  التقدمأوجه تطوير  وتيرة منظمة مانحة ملتزمة بتسريع وهيالمتحدة األمريكية. 

أولئك  ال سيما، السكانجميع  تمتعفي البلدان النامية وضمان  األمراضعبء  تخفيفأجل  من األرواح إلنقاذ

منتجة. و صحية حياة العيشحقهم في بالعالم،  في جميع أنحاءمحرومة ال محليةال مجتمعاتالالذين يعيشون في 

مزارعين وحكومات  الجهات الساعية من الزراعية،مية الخاصة بالتن من خالل استراتيجيتهاوتدعم المؤسسة، 

يؤدي إلى  تحولوهو  -تحقيق تحول زراعي مستدام وشامل  فيفي أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا 

متساوية  فرصاويمنح الجميع  ،ويحترم القيود المفروضة على الموارد الطبيعية ،اقتصادية فرص تهيئة

 نظم لوضعتستثمر المؤسسة في جهود القطاعين العام والخاص وكلفة. للحصول على أغذية مغذية ميسورة الت

منتجين أصحاب الحيازات الصغيرة. وتحقيقا لهذه الغاية، تدعم لأكثر فعالية لتقديم المنتجات والخدمات ل

 معالم واضحة للتقدم تتضمنلتنمية الزراعية ل مفصلة وتنفيذ استراتيجيات لوضعالمؤسسة المساعي الحكومية 

 .المحرز

 التجارية إدارة األعمال في مجال استشاريةتقدم خدمات  لإلدارة عالمية استشاريةشركة  McKinseyشركة و -5

من  جملةالمجتمعي من خالل  الخيرفي  McKinsey شركة تساهموفي مختلف الصناعات.  لصالح عمالء

الجهود التي تشمل خدمة العمالء والعمل المعرفي، بما في ذلك من خالل التعاون في مجال المسؤولية 

 مبادرات اجتماعية مختارة. بشأنخرى أمع منظمات  اي تعمل فيه استراتيجيذاالجتماعية ال

والقطاع  ،الحكوماتتعمل على الجمع بين و اأفريقي تقودهاشراكة  التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقياو -6

مزارعين أصحاب الحيازات لنمو مستقر ومستدام ل تحقيقمن أجل والمجتمع المدني والمزارعين  ،الخاص

في تحقيق األمن الغذائي واالزدهار في أفريقيا من خالل النمو  رؤية التحالف. وتتمثل أفريقياالصغيرة في 

، أفريقيافي  وسبل عيشهم أصحاب الحيازات الصغيرة المزارعين إنتاجيةالزراعي السريع والمستدام، وتحسين 
                                                   

 .(EB 2021/VBC/7أجل مبادرة التحول الزراعي األفريقي ) حساب أمانة من 1
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الزراعة األفريقية إلى  حّولن تأ هامن شأن امن نوعه ةفريد ةأفريقيثورة خضراء  إحداثمهمتها في  وتكمن

ماليين  يخرجوضمن األمن الغذائي اإلنتاجية والكفاءة والتنافسية واالستدامة يقدر كبير من يتسم ب نظام

 من براثن الفقر. األشخاص

 خلفية الشراكة وأهدافها وطبيعتها -باء

 وفقاتعزيز التنمية الزراعية واألمن الغذائي في البلدان النامية، تتمثل في مصلحة مشتركة  األطراف تجمع بين -7

لمبادرة التحول الزراعي دعم التنفيذ الناجح  تكمن فيمصلحة مشتركة  وتجمع بينها أيضا. منهاكل  لمهمة

ومن توضيح مساهمة  المبادرةفي دعم  بينهالفوائد التي يمكن تحقيقها من التعاون فيما ل وهي مدركة األفريقي،

 في المبادرة من خالل مذكرة مشتركة. منهاكل 

التعاون في دعم  تيسيربهدف  األطرافبالفائدة المتبادلة على يعود  تعاونلل إطاراستنشئ مذكرة التفاهم هذه و -8

البحث  إلى ،وسياساتها وقواعدها لمهام كل منها وفقا ،األطراف وستسعى. ل الزراعي األفريقيمبادرة التحو

في عدد التكميلية  هاوخبراتا ومواردها ، والتي ستعتمد على قدراتهالمبادرة في دعم تنفيذ تعاونللفرص  عن

من قبل  االهتمام عن اإلعراب طلبات إعداددعم ( 1من المجاالت، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: )

( الدعم االستشاري والوصول 3صنع القرار؛ )عملية و مبادرة التحول الزراعي األفريقي حوكمة( 2البلدان؛ )

نجاح  لتيسير( الشراكات والتوعية 4؛ )مبادرة التحول الزراعي األفريقيمن خالل  المعبأةإلى الخبرة التقنية 

 .مبادرة التحول الزراعي األفريقي

 ،Bill & Melinda Gates Foundationمؤسسة  معمذكرة تفاهم  على توقيعالفوائد  -جيم

التحالف من أجل ثورة خضراء في و ،McKinsey & Company Inc. Kenyaمؤسسة و

 أفريقيا

التعاون  تيسيربهدف  األطراف على المتبادلة يعود بالفائدةتعاون لل امذكرة التفاهم إطار على توقيعال ينشئس -9

 .لمبادرة التحول الزراعي األفريقيفي دعم التنفيذ الناجح 

 مة مع استراتيجيات الصندوقءالموا – ثانيا

مبادئ المع  2025-2016في اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة المحددة المبادئ واألهداف اإلنمائية  تتواءم -10

 فريقي.مبادرة التحول الزراعي األل اإلنمائية واألهداف

 التوصية –ثالثا 

رئيس الصندوق  إلى تفويض مدعو المجلس التنفيذي فإن من اتفاقية إنشاء الصندوق، 8من المادة  2فقا للبند و -11

مؤسسة و ،Bill & Melinda Gates Foundationمؤسسة وتفاهم بين الصندوق المذكرة  إبرامصالحية ب

McKinsey & Company Inc. Kenya، والتوقيع عليها  خضراء في أفريقياالتحالف من أجل ثورة و

 أعاله. على النحو الوارد وصفه

  إلى المجلس التنفيذي للعلم في دورة الحقة. الموقعةوستُقدم مذكرة التفاهم  -12


