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 برنامج التعاون الفنى: الباب الرابع

 
 )جميع المبالغ بآالف الدوالرات(

  عملبرنامج  البرنامج الرئيسى  

2004-2005  

يرات  التغي
ب  ة بموج  البرامجي
ي  و الحقيق  النم

فري  الص

ل امج عم  برن

 2007-2006 

 بموجب النمو الحقيفي

 الصفري

يرات  التغي
ب  ة بموج  البرامجي
ي  و الحقيق  النم

 برنامج عمل

2006-2007  

و ب النم  بموج
ى  الحقيق

 102.645 4.000 98.645 0 98.645 برنامج التعاون الفني 4-1
 4.482 100 4.382 0 4.382  برنامج التعاون الفنيوحدة 4-2

 107.127 4.100 103.027 0 103.027 المجموع
     0     تأثيرات النمو االسمى الصفرى

     103.027     المجموع

 

 النمو الحقيقي الصفريبموجب التوجهات الموضوعية 

دأ استعراض ش                  .311 امج، ب ة البرن ى             تحت اإلشراف من جانب لجن ه عل ي لضمان قدرت اون الفن امج التع امل لبرن
ة           ة والخارجي رات            . االستجابة بأآفأ الطرق وأفعلها للتغيرات في البيئات الداخلي ى تغي ذا االستعراض إل ؤدي ه ا ي وربم

ذه                  م تنفي ي تحك ع أن تكون المقترحات       . آبيرة في برنامج التعاون الفني، وفي نطاقه العام، وفي اإلجراءات الت والمتوق
دورة   ا ي ال ر ف امج موضع نظ ة إلدارة البرن وفمبر 129لنهائي ي ن ة ف س المنظم اني / لمجل رين الث ا أن . 2005تش آم

امج                        دة للبرن ا والتي يمكن أن تكون مفي . المقترحات ربما تنظر في التنسيق وغيره من تدابير الكفاءة التي يمكن تطبيقه
 .لحاضرولكن تفاصيل هذه التدابير ال يمكن معرفتها في الوقت ا

ي سيواصل        .312 اون الفن امج التع تعراض برن د اس ية بع زة الرياس دمها األجه د تق ة ق ادات نوعي أي إرش ًا ب ورهن
ق مع                         اط وثي ك في ارتب ة، وذل ى المساعدة الفني البرنامج االستجابة للطلبات المحددة من البلدان األعضاء للحصول عل

ادي     ه سيحافظ     . سائر مكونات البرنامج الع ا أن ى خصائصه الرئيسية      آم ة         :  عل ى االستجابة السريعة والفعال درة عل الق
 .للطلبات؛ قصر مدة المشروعات؛ االتجاه العملي؛ الدور التنشيطي والتكميلي لبقية مصادر المساعدة

ين                         .313 يم ب ي بحسب اإلقل اون الفن امج التع  وأول  1993-1992ويوضح الجدول فيما يلي تطور مخصصات برن
 .وتعكس التباينات طبيعة البرنامج غير المبرمجة والقائمة على االستجابة للطلبات. 2005-2004رة سنة من فت

  )بماليين الدوالرات(توريع مخصصات برنامج التعاون الفنى بحسب االقليم 
نة نتين/س س ا  ادى  أفريقي ط اله يا والمحي اآس ة أوروب ا الالتيني  أمريك

اريبي ر الك  والبح
ى رق األدن وع الش  المجم

2004 
سنة (

 )واحدة

26,3  19,2  6,2  18,5  7,5  77,7  

2002-
0320 

49,9  24,9  7,4  18,3  10,9  111,4  

2000-
0120 

36,8  24,9  7,5  18,5  11,4  99,1  

1998-
1999 

37,2  17,6  9,6  17,2  10,0  91,6  

1996-
9719 

36,8  19,7  9,7  17,3  9,9  93,4  

1994-
1995 

38,8  22,7  5,5  16,9  9,1  93,0  

1992-
1993 

35,1  19,1  4,8  16,8  12,2  88,0  

 

دير                      .314 وتضمن إدارة برنامج التعاون الفني امتثال المشروعات المعتمدة لمعايير هذا البرنامج، آما أنها ُتنسق تق
ا    ون     و. الطلبات الواردة للحصول على المساعدة من البرنامج، واستجابة المنظمة له ة والموظف ُتشارك المكاتب القطري
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ات الصياغة            ر الرئيسي، في عملي ة في المق الفنيون في المكاتب اإلقليمية واإلقليمية الفرعية، واألقسام والعمليات الفني

ة                        . وتقدير المشروعات  ق مع المكاتب الميداني اون وثي ذآر وترصد، بتع الفة ال ذ تستعرض اإلدارة س رة التنفي وأثناء فت
ة وأداء المشروعاتومكاتب  امج بصفة عام ر الرئيسي، أداء البرن د مواضيعية . المق اج عناقي ة إلنت ت عملي د ُطبّق وق

ة           5ووحتى اآلن ُنفذت    . لتقييم مشروعات البرنامج بصفة منتظمة     يم شملت مشروعات في مجاالت الرقاب ات تقي  عملي
 . في السياسات، عمليات اإلغاثة من الطوارئتربية دودة القز؛ التشريعات، المشورة/على األغذية، تربية النحل

ي                       .315 ة الت والمخصص في الباب الرابع ُيعتبر محميًا بالكامل في تصور النمو االسمي الحقيقي بما يعكس األولوي
 .قررتها األجهزة الرياسية

 تصور النمو الحقيقي

ات          في المائة سترفع من قدرة مخصصات        4الزيادة الصافية بنسبة         .316 ة الطلب ى مواجه برنامج التعاون الفني عل
دعم        . من البلدان، بما في ذلك حاالت الطوارئ       ي ُت ي الت اون الفن آما أن هناك ما يبرر إحداث زيادة صغيرة إلدارة التع

 .تنفيذ برنامج التعاون الفنى




