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 2019نوفمبر/تشرين الثاني  – 1مذكرة المعلومات  - CL 163/5الوثيقة 

 برنامج التعاون التقني
 استعراض تنفيذ برنامج التعاون التقني

 
، تقييم برنامج التعاون التقين للمنظمة. وســـــــــــتعرض النتائج اليت 2019أطلق مكتب التقييم، يف ســـــــــــبتمرب/أيلول  -1

 .2020خلص إليها التقييم للمناقشة خالل دورة جلنة الربنامج اليت من املزمع انعقادها يف عام 
 
وباإلضافة إىل هذا التقييم القادم األكثر مشوال، يقدم تقرير برنامج التعاون التقين الصادر يف نوفمرب/تشرين الثاين  -2

. ويشــــــكل التقرير حماولة أوىل 2018اســــــتعراضــــــا شــــــامال ملشــــــاريع برنامج التعاون الفين اليت انتهى تنفيذها يف عام  2015
التعاون التقين بطريقة جمّمعة ومنهجية. كما يعرض اإلجنازات والدور التحفيزي  للوقوف على اإلجنازات اليت حّققها برنامج

 للمشاريع املمولة من برنامج التعاون التقين ويقدم معلومات عن خصائص الربنامج وتدخالته النموذجية ونتائجه.
 
يني دوالر أمريكي. وعادت مال 78.3من مشــاريع برنامج التعاون التقين بقيمة إمجالية تبلغ  304ويشــمل التقرير  -3

شــخص وجمتمعاهتم احمللية، فقد قامت بتقدمي ما يزيد عن  400 000هذه املشــاريع بالفائدة بشــكل مباشــر على أكثر من 
مليون دوالر أمريكي من املوارد اإلضــافية، منها  244بتعبئة  1من املنتجات الفنية، ووفقا آلخر املعلومات املتاحة،  7 600

الر أمريكي جيري إنفاقها من خالل املنظمة. وبالنسبة إىل جمموعة املشاريع اليت يشملها التقرير، مل نتمكن مليون دو  99.2
من اســرتداد موارد برنامج التعاون التقين اليت اســتثمرت "بالكامل" فحســب، بل متّكنا أيضــا من زيادة االســتثمار بأكثر من 

 ثالث مرات.
 
برنامج التعاون التقين على تعبئة املوارد. بل هناك آثار حتفيزية أخرى  يهديؤ ال يقتصــــــــــــــر الدور التحفيزي الذي و  -4

تشمل إدخال حتسينات على النظم الزراعية تؤدي إىل انتشار واعتماد على نطاق أوسع من قبل املزارعني والقطاع اخلاص، 
مشـــاريع مواجهة حاالت الطوارئ وحتســـني القدرات املؤســـســـية وتعزيزها؛ وســـد الفجوات احلرجة يف الوقت املناســـب (مثل 

والتخفيف من آثارها والتأهب هلا)؛ والتغيريات الســـياســـاتية والقانونية والتنظيمية اليت تيســـر تنمية القطاع الزراعي؛ وحتســـني 
أشـــــكال التعاون على املســـــتويني اإلقليمي والدويل. غري أنه من األصـــــعب حتديد هذه النواتج من الناحية الكمية وجتميعها 

 مشروعا. 750يقة جمدية وفعالة من حيث التكلفة للمشاريع املنفذة كل فرتة سنتني والبالغ عددها حوايل بطر 
 
وتدرس األمانة اآلن طرقا جديدة لإلبالغ وتبادل املعلومات عن برنامج التعاون التقين. وهذا ســــــــــيشــــــــــمل إعادة  -5

 ير عن مجيع املشاريع املنجزة.تصميم موقع إلكرتوين يتيح الوصول إىل املعامل البارزة والتقار 
 

                                                           
مليون دوالر أمريكي بالنســبة إىل نيبال، متت صــياغته بدعم من برنامج التعاون التقين.  40ا على مشــروع قيمته وافق الصــندوق األخضــر للمناخ مؤخرً   1

ماليني دوالر أمريكي كان نتيجة مباشـــــــــــــرة لربنامج التعاون التقين. ويرد كال  9.6ا على اتفاق حســـــــــــــاب أمانة أحادي اجلانب قيمته ووقعت تونس مؤخرً 
  تكن قد حتققت بعد عند إجناز التقرير.، ولكن النتائج مل2019املشروعان يف تقرير عام 
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cooperation-http://www.fao.org/technical- : تقرير برنامج التعاون التقين (متاح على العنوان التايل:1الصـــــــــورة 

programme( 
 

 
 

 2019نوفمبر/تشرين الثاني  20حالة تنفيذ برنامج التعاون التقني في 
 

من املهم مراعاة أنه ميكن إنفاق اعتماد من اعتمادات برنامج التعاون التقين على مدى فرتيت ســــــــــــــنتني. وتنص  -6
يف املائة من االعتمادات للمشـــاريع  100مؤشـــرات األداء الرئيســـية للمنظمة بالنســـبة إىل برنامج التعاون التقين على رصـــد 

يف املائة من املوارد يف �اية فرتة الســــــنتني التالية. وكما جاء يف تقارير  100التشــــــغيلية ضــــــمن فرتة الســــــنتني، على أن تنفق 
) على ســـــــــــبيل املثال)، مت حتقيق هذه الغايات منذ تطبيق الالمركزية على C 2019/8تنفيذ الربامج ذات الصـــــــــــلة (الوثيقة 

. ويف حني أن االختالفات يف توقيت عمليات املوافقة واإلنفاق مســــألة عادية بني كل 2010برنامج التعاون التقين يف عام 
يتم اســــتيفاء  اطاملأدناه)، فإنه ينبغي أال تعترب مؤشــــرا على مشــــاكل أداء حمددة  2و 1فرتة ســــنتني وأخرى (انظر الشــــكلني 

 مؤشرات األداء الرئيسية.
 
) ملعـدالت املوافقـة واإلنفـاق على مشــــــــــــــاريع FC 178/2مقـارنـة حمـدثـة (الوثيقـة  2و 1الرمسني البيـانيني وترد يف  -7

برنامج التعاون التقين لفرتة الســــــــنتني احلالية وفرتات الســــــــنتني األربعة املاضــــــــية. ويبّني الرمسان البيانيان أن معدالت املوافقة 
ادة بنســـبة ، رغم تســـجيل زيالســـنتنيواإلنفاق اليت يعرب عنها كنســـبة مئوية من االعتمادات كانت متســـقة عموما يف فرتات 

يف املائة يف االعتمادات خالل الســــــــــــــنوات العشــــــــــــــر األخرية (بلغت اعتمادات برنامج التعاون التقين املتاحة  30أكثر من 
ماليني دوالر أمريكي  135.6ماليني دوالر أمريكي، يف حني بلغت  103.4ما قيمته  2009-2008للمشــــاريع يف الفرتة 

  ).2019-2018يف الفرتة 

http://www.fao.org/technical-cooperation-programme
http://www.fao.org/technical-cooperation-programme
http://www.fao.org/technical-cooperation-programme
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 .أدناه 2و 1باالستناد إىل اجلدولني  2019تقدر البيانات املتعلقة بشهر ديسمرب/كانون األول   *
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*ترات السنتينمعدالت الموافقة لبرنامج التعاون التقني على الصعيد العالمي قياًسا إلى ف: 1لرسم البياني ا
)النسبة املئوية من خمصصات فرتة السنتني(

2010/11
2012/13
2014/15
2016/17
2018/19

1السنة  2السنة 3السنة

0

20

40

60

80

100

يناير مارس يونيو سبتمرب ديسمرب مارس يونيو سبتمرب ديسمرب مارس يونيو سبتمرب ديسمرب مارس يونيو سبتمرب ديسمرب

*رات السنتينمعدالت اإلنفاق لبرنامج التعاون التقني على الصعيد العالمي قياًسا إلى فت: 2لرسم البياني ا
)النسبة املئوية من اعتمادات فرتة السنتني(
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-2018و 2017-2016أدنـاه توزيع آخر حلـالـة املوافقــة واإلنفــاق قيــاســـــــــــــــا إىل الفرتتني  2و 1يرد يف اجلـدولني  -8
 2019-2018، حتقيق نســبة املوافقة الكاملة املســّجلة يف الفرتة 2019. ويتوقع، حبلول �اية ديســمرب/كانون األول 2019

 تاالعتمادا. ويهدف اإلفراط يف الربجمة إىل كفالة إنفاق 2017-2016ونســــــــــــــبة اإلنفاق الكامل املســــــــــــــّجلة يف الفرتة 
املخصــصــة بالكامل مع األخذ يف االعتبار بأن متوســط معدل إنفاق مشــاريع برنامج التعاون التقين كانت تصــل يف املعتاد 

 يف املائة من ميزانياهتا املعتمدة. 90إىل زهاء 
 

 2019نوفمرب/تشرين الثاين  20يف  2019-2018ا إىل الفرتة : املوافقة واإلنفاق قياسً 1اجلدول 

 الموافقة المخصصات اإلقليم النوع
 تخصيص
 تاالعتمادا

 

 اإلنفاق

 

تخصيص 
 اإلنفاق

 %31.92 633 137 14 %98.60 499 667 43 228 286 44 أفريقيا دعم التنمية

 %22.13 030 012 6 %99.78 818 110 27 737 171 27 آسيا 

 %25.43 664 815 2 %91.13 000 089 10 557 071 11 أوروبا 

 %28.43 232 987 %105.76 000 672 3 917 471 3 املستوى األقاليمي 

 %41.22 352 215 8 %97.38 000 406 19 803 928 19 أمريكا الالتينية 

 %23.38 199 117 2 %107.31 182 719 9 246 057 9 الشرق األدىن 

 %29.82 111 285 34 %98.85 499 664 113 488 987 114  دعم التنمية (المجموع)

  507 760 4  000 160 9  أفريقيا الطوارئمساعدات 

  803 578 2  460 048 4  آسيا 

  788 206  000 500  أوروبا 

  184 430 1  000 000 3  أمريكا الالتينية 

  816 489 1  540 650 2  الشرق األدىن 

مساعدة حاالت الطوارئ 
 (المجموع)

 20 831 501 19 359 000 92.93% 10 466 098 50.24% 

 %32.95 208 751 44 %97.94 499 023 133 989 818 135  المجموع الكلي
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 2019نوفمرب/تشرين الثاين  20يف  2017-2016ا إىل الفرتة : املوافقة واإلنفاق قياسً 2اجلدول 

 الموافقة المخصصات اإلقليم النوع
 تخصيص
 تاالعتمادا

 
 اإلنفاق

 

تخصيص 
 اإلنفاق

 %101.92 566 218 44 %112.36 177 746 48 682 385 43 أفريقيا دعم التنمية

 %90.79 583 633 23 %107.56 661 999 27 916 030 26 آسيا 

 %91.23 547 834 9 %109.28 462 780 11 171 780 10 أوروبا 

 %35.56 206 418 1 %47.12 854 878 1 676 987 3 املستوى األقاليمي 

 %103.09 292 127 20 %109.54 332 387 21 111 524 19 أمريكا الالتينية 

 %95.31 462 996 8 %107.19 704 118 10 642 439 9 الشرق األدىن 

 %95.65 656 228 108 %107.74 189 911 121 198 148 113  دعم التنمية (المجموع)

  421 075 11  155 929 11  أفريقيا مساعدات الطوارئ

  913 177 4  494 244 4  آسيا 

  369 459  000 460  أوروبا 

  947 693 2  483 855 2  أمريكا الالتينية 

  106 051 3  858 130 3  الشرق األدىن 

مساعدة حاالت الطوارئ 
 (المجموع)

 19 774 347 22 619 991 114.39% 21 457 757 108.51% 

 %97.57 413 686 129 %108.73 180 531 144 545 922 132  المجموع الكلي

 
ا بتحسني الوقت الالزم للرد على الطلبات وتسريع وترية املوافقة على موارد برنامج التعاون ا تامً تلتزم األمانة التزامً  -9

. ومع املضي قدما، من 2019التقين وتسليمها. ومت إىل حد كبري تبسيط سياسات برنامج التعاون التقين وإجراءاته يف عام 
 ط هذه عن تسريع وترية تنفيذ مشاريع برنامج التعاون التقين.املتوقع أن تسفر عمليات التبسي

 
، سيكون من املهم ضمان استمرار استخدام برنامج التعاون التقين بصورة اسرتاتيجية، مع الوطينوعلى املستوى  -10

ربط برنـــامج الرتكيز على دوره التحفيزي، على أن يظــــل النظراء احلكوميون يف موقع القيــــادة. وحنن �ـــدف، من خالل 
التعاون التقين باملبادرات الرئيسية، إىل مضاعفة املوارد املستثمرة. وجتدر اإلشارة إىل أن مشاريع الصندوق األخضر للمناخ 

مليون دوالر أمريكي) قد  40مليون دوالر أمريكي) ونيبال ( 30اليت متت املوافقة عليها مؤخرا بالنســــــــبة إىل قريغيزســــــــتان (
 د برنامج التعاون التقين.وضعت باستخدام موار 

 
وعلى املستويني اإلقليمي واألقاليمي، وباالستناد إىل االهتمامات املعلنة من جانب البلدان املستفيدة وباستخدام  -11

موارد برنامج التعاون التقين كرأس مال أويل، هناك فرصـــــة لتشـــــجيع االســـــتثمارات يف اجملاالت/ الربامج املواضـــــيعية اليت هلا 
ممّا يؤدي إىل زيادة حتسني كفاءة مساعدات يق مقاصد أهداف التنمية املستدامة، قدرة عالية على حتقيق تقدم كبري يف حتق

ا دعم . فعلى ســـبيل املثال، يتوىل مشـــروع إقليمي لالســـتثمار الزراعي متت املوافقة عليه مؤخرً تهابرنامج التعاون التقين وفعالي
 شمل ثالث بلدان يف أفريقيا.ت ةالزراعي خلق فرص عمل للشباب من خالل استثمارات خاصة يف سالسل القيمة


