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 من االجتماع املشرتك املطلوبةالتوجيهات 
  ،إّن االجتماع املشــــرتك مدعو إىل توفري توجيهات بشــــأن حالة تنفيذ بر�مج التعاون التقين، واإلبالغ عن النتائج

  د.وختصيص املوار 

 
 املشورة مسودة

 :االجتماع املشرتكإّن 
 
  ّب ابجلهود املبذولة لإلبالغ عن خمرجات بر�مج التعاون التقين ونتائجه ولضمان االستفادة الكاملة من رح

 ؛19-بر�مج التعاون التقين املتأثرة ابألزمة املرتتبة على جائحة كوفيد موارد

 تقييم  متابعة عملييتصـــّور بر�مج التعاون التقين يف ســـياق وشـــجع املنظمة على مواصـــلة جهودها إلعادة ت
 ؛الرب�مج ومراجعته

  ًا مبعايري توزيع املوارد اليت تستخدمها املكاتب اإلقليمية.وأحاط علم  
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 بشأن بر�مج التعاون التقين حمدثةمعلومات 
يوليو/  10 – 6عد املائة (الدورة الرابعة والســــــــــتني بيف جملس منظمة األغذية والزراعة  التقرير الصــــــــــادر عن طلب -1

) عرض معلومـات حمـدثـة عن بر�مج التعــاون التقين، مبـا يف ذلـك املعــايري اليت يعتمــدهـا لتخصـــــــــــــــيص املوارد يف 2020متوز 
) م(13الفقرة ( 2020وجلنة املالية يف نوفمرب/تشـــــرين الثاين شـــــرتك بني جلنة الرب�مج امليدان، لكي يســـــتعرضـــــها االجتماع امل

 .)CL164/REP الوثيقةمن 
بر�مج التعــاون التقين طرقــًا جــديــدة إدارة  درستــ، 1مــذكرة املعلومــات  - CL 163/5 وكمــا هو مبني يف الوثيقــة -2

اخلاص  املوقع اإللكرتوينإلعداد التقارير وتبادل املعلومات بشـــــــــأن بر�مج التعاون التقين. وتنعكس هذه اجلهود يف حتديث 
، نواصــــــل جهود� جلمع هذا املوقع اإللكرتوينومن خالل  .اســــــتكشــــــافه ي ندعو األعضــــــاء إىلذبرب�مج التعاون التقين وال

واإلبالغ عنها.  2019م خمرجات بر�مج التعاون التقين والنتائج اليت مت إطالقها من خالل تقرير بر�مج التعاون التقين لعا
ضافة إىل تقارير الته، ابإلحببنتائج بر�مج التعاون التقين و املتعلقة ية احلبيا�ت الإمكانية الوصول إىل املوقع اإللكرتوين وفر يُ و 

 ســـلط الضـــوء على جهود ونتائج حمددة يفتُ ا قصـــصًـــ  اأيضًـــ  املوقع عرضيو  .اخلاصـــة ابملشـــاريع الفرديةللبحث  اإلجناز القابلة
بر�مج التعاون املنبثقة عن عملييت تقييم  توصـــياتلاســـتجابة لا املوقع اإللكرتوين ســـنواصـــل تطوير هذو جماالت عمل خمتارة. 

 .ومراجعته التقين
ا عملية اســتشــارية داخلية لتحديد املنظمة أيضًــ أطلقت ، م بر�مج التعاون التقين ومراجعتهتقييعملييت  لواســتكماًال  -3

 عملييت العديد من األفكار املتوافقة مع نتائج وتوصــــياتعن املشــــاورة  أســــفرتو مج التعاون التقين. ر بر�طرق إعادة تصــــوّ 
 العامة (السياسات عملناطريقة ) طرق أخرى لتبسيط 1بدأ� يف استكشاف (ولقد . ومراجعته تقييم بر�مج التعاون التقين

 اصــــندوقً تفادة من بر�مج التعاون التقين بوصــــفه االســــطرق ا يف ذلك بتكرة مباملســــاليب األ) 2(و، وحتســــينها واإلجراءات)
اخلارجيني. وعلى هذا الداخليني و مع اجلهات الداخلية وأصحاب املصلحة  حتسينات يف االتصال واالخنراط) 3(و، حتفيز�ً 
على و  ومراجعته ج التعاون التقينبر�ماملنبثقة من عملييت تقييم  توصـــــياتالبناًء على  ااســـــتعداد للعمل فورً حنن على ، النحو

 األعضاء. التوجيهات الواردة من
رب�مج التعاون التقين يف ب اخلاص قســــــــمالأن نشــــــــري إىل  ما يتعلق ابلوضــــــــع احلايل لرب�مج التعاون التقين، نودّ  يفو  -4

ف يف معــدل طفيتســـــــــــــــجيــل تراجع وعلى الرغم من ). 1(امللحق  "الوضـــــــــــــــع املــايل للمنظمــة" عنوانب FC183/2الوثيقــة 
 اعتماداتا إىل املصـــــروفات قياســـــً مســـــتوى  فإنّ  ،19-كوفيدأنشـــــطة املشـــــاريع املرتبطة أبزمة  وترية تباطؤ املصـــــروفات جرّاء 

املدخلة أن تؤدي التعديالت ا أيضــــــــــً ومن املتوقع . املعتادة ضــــــــــمن النطاقاتيظل  2021-2020و 2019-2018 فرتتنيال
والدعم عن اليت تُعقد بشـــــــــــكل افرتاضـــــــــــي ، مثل االعتماد على االجتماعات 19-دجائحة كوفيملواجهة تنفيذ ال طرقعلى 

مع معايري بر�مج ا متاشــــــيً إعادة برجمة هذه الوفورات يف وقت مبكر ( نعمل على كفالة. وســــــبُعد، إىل وفورات يف التكاليف
 .ابالعتمادات املخصصة ويف الوقت املناسبالكامل  التعاون التقين) لضمان االلتزام

النتائج  2يقدم امللحق و . يف امليدان تقييم بر�مج التعاون التقين ابلتفصــــــيل معايري ختصــــــيص املوارد غطت عمليةو  -5
 هذا املوضوع. بشأن والتحليالت اليت أجراها التقييم 

بر�مج التعاون  على المركزيةتطبيق ال على 2009يف عام  وافقت كانت قد  األجهزة الرائســـــــــــية التذكري أبنّ وجيدر  -6
ســــــندت مســــــؤولية والقطرية. وأُ الفرعية إىل املكاتب اإلقليمية واإلقليمية الرئيســــــي مكتب واحد يف املقر من  لالنتقاللتقين ا

 ).C2008/REP (الوثيقة على املستوى القطري ممثلي املنظمةوإىل خمصصات بر�مج التعاون التقين إىل املمثلني اإلقليميني 

http://www.fao.org/technical-cooperation-programme/background-criteria/en/
http://www.fao.org/technical-cooperation-programme/background-criteria/en/
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على النحو الذي وافقت عليه األجهزة  اريعللمشـــــ املخصـــــصـــــة التعاون التقين ما يلي توزيع اعتمادات بر�مج يفو  -7
 :الرائسية

 ؛للمشاريع األقاليميةيف املائة  3 )أ(

 الطوارئ؛ حاالت اريع مواجهةيف املائة ملش 15 )ب(

 يف املائة ملشاريع التنمية. 82 )ج(

التخصـــــيص  عملية يفخدامها جيب اســـــتإىل اتفاق بشـــــأن املعايري اليت من التوصـــــل جهزة الرائســـــية  تتمكن األملو  -8
اعتمادات بر�مج التعاون التقين املختلفة  ألقاليماالبلدان يف  تســـتخدم أن قرر مؤمتر منظمة األغذية والزراعةلذا، و القطري. 

 :على النحو التايل الطارئة واإلقليمية غريالفرعية واإلقليمية الوطنية  اريعللمش

 يف املائة 40أفريقيا:  )أ(

 يف املائة 24دئ: آسيا واحمليط اهلا )ب(

 يف املائة 10أورواب وآسيا الوسطى:  )ج(

 يف املائة 18أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب:  )د(

 يف املائة 8الشرق األدىن ومشال أفريقيا:  )ه(

اإلقليمي لرب�مج التعاون التقين مع مراعاة االلتزام املؤســســي التخصــيص  عملية يُنصــح املمثلون اإلقليميون إبدارةو  -9
 لي:مبا ي

 .على هذه املوارد املوافقة فيها فرتة السنتني اليت متتيف غضون  للموارد ابلتخصيص الكاملااللتزام  )أ(

 .املوافقة على ذلك االعتمادفيها اليت متت إصدار االعتماد ابلكامل قبل �اية فرتة السنتني  )ب(

، خل املنخفضالعجز الغذائي ذات الدبلدان ضـــــــــــــــمان إيالء اهتمام خاص عند ختصـــــــــــــــيص املوارد إىل  )ج(
 ، والبلدان النامية غري الساحلية، والدول اجلزرية الصغرية النامية.اوالبلدان األقل منوً 

واإلقليمية بر�مج التعاون التقين اإلقليمية  اريعشملحتديد األولو�ت  عملية ضمان مشاركة ممثلي املنظمة يف )د(
 واختيارها. الفرعية

وقد عن كثب، إدارة التخصــــــــــيصــــــــــات اإلقليمية املقر الرئيســــــــــي للمنظمة وتُراقب وحدة بر�مج التعاون التقين يف  -10
نفذت ، فقد من عدم مالحظة أوجه قصــور رئيســية . وعلى الرغم2010خضــعت للعديد من املراجعات اخلارجية منذ عام 

 املكاتب اإلقليمية التوصيات. 
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 )FC 183/2الوثيقة (  للمنظمةقسم بر�مج التعاون التقين يف الوثيقة اخلاصة ابلوضع املايل :1 امللحق
 

 تنفيذ بر�مج التعاون التقين
 يف بلغ املعـــدل الرتاكمي للمصــــــــــــــروفـــات الشــــــــــــــهريـــة لرب�مج التعـــاون التقين خالل فرتة الســــــــــــــتـــة أشــــــــــــــهر املنتهيـــة -1

ت املعدل الرتاكمي للمصــــــــــروفاتوســــــــــط دوالر أمريكي. وهذا مقارنة مبماليني  4.8متوســــــــــطًا قدره  2020يونيو/ حزيران  30
 .2019ديسمرب/ كانون األول  31مليون دوالر أمريكي يف فرتة السنتني املنتهية يف  5.1قدره الشهرية لرب�مج التعاون التقين و 

ل اخنفاض طفيف يف معدل املصـــــروفات جراء تباطؤ وترية أنشـــــطة املشـــــاريع املرتبطة أبزمة كوفيد -2 جِّ ، 19-وبينما ســـــُ
يظل ضمن  2021-2020و 2019-2018صروفات قياًسا إىل اعتمادات الفرتتني ، فإن مستوى امل4كما يتبّني من اجلدول 

أعلى  2021-2020النطاقات العادية مقارنة بفرتات السنتني السابقة. وواقع األمر أن املصروفات قياًسا إىل اعتمادات الفرتة 
تتعلق مبشـــــــــــــــاريع  2020ات يف مطلع عام من املعتاد نظرًا إىل أن نســــــــــــــبة كبرية من املوافقات اليت متت مقابل هذه االعتماد

 .للمساعدة يف حاالت الطوارئ. ومتيل هذه املشاريع إىل االحتواء على مكو�ت مشرت�ت مهمة وإىل تنفيذها بسرعة

، مثل االعتماد على 19-التنفيذ ملواجهة جائحة كوفيد طرقأن تؤدي التعديالت املدخلة على  اأيضً ومن املتوقع  -3
تُعقد بشــكل افرتاضــي والدعم عن بُعد، إىل وفورات يف التكاليف. وســنعمل على كفالة إعادة برجمة هذه االجتماعات اليت 

ا مع معايري بر�مج التعاون التقين) لضمان االلتزام الكامل ويف الوقت املناسب ابالعتمادات الوفورات يف وقت مبكر (متاشيً 
 املخصصة.

 
 4اجلدول 

 
ا إىل فرتات  ، ظلت5وكما يتبّني من اجلدول  -4 موافقات بر�مج التعاون التقين ضـــــــــــــــمن النطاقات العادية قياســـــــــــــــً

الســـــــــنتني املاضـــــــــية رغم صـــــــــعوابت العمل يف ظل ظروف اإلغالق يف الكثري من البلدان. ومتت معاجلة طلبات املســـــــــاعدة 
 وحالة الطوارئ املرتبطة ابجلراد يف الوقت املناسب. 19-ملواجهة أزمة كوفيد
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 5اجلدول 

 
، كانت قد متت املوافقة على مشـــــــــــــــاريع لرب�مج التعاون التقين بقيمة إمجالية قدرها 2020يونيو/ حزيران  30 ويف -5

ماليني دوالر أمريكي.  135.8البالغ قيمتها  2019-2018ماليني دوالر أمريكي مقابل صـــــــــايف اعتمادات الفرتة  149.7
ررة إىل ضـــــــــــــــمــــان إنفــــاق االعتمــــادات ابلكــــامــــل حبلول يف املــــائــــة عن الربامج املق 9.2وهتــــدف هــــذه الز�دة بنســـــــــــــــبــــة 

مع األخذ يف االعتبار أبّن متوســط معدل مصــروفات مشــاريع بر�مج التعاون التقين أدىن  2021ديســمرب/كانون األول  31
 يف املائة من ميزانياهتا املعتمدة. 100من 

التعاون التقين بقيمة إمجالية قدرها  متت املوافقة على مشـــــــــــــــاريع بر�مج، كانت قد 2020يونيو/ حزيران  30ويف  -6
ماليني دوالر أمريكي.  135.8البالغ قيمتها  2021-2020صـــــــــــــــايف اعتمادات الفرتة ماليني دوالر أمريكي مقابل  24.8

يف املــائــة مع برجمــة االعتمــادات ابلكــامــل بنهــايــة  50، يتوقع حتقيق معــدل موافقــة ال يقــل عن 2020وحبلول �ــايــة عــام 
 .2021 عام

. ويف الوقت الذي 2020البيا�ت املتعلقة ابملوافقة مصــّنفة حبســب اإلقليم يف يونيو/حزيران  7و 6دم اجلدوالن يق -7
ا خالل األشــهر الســتة األوىل، فإن هذا الوضــع يعاجل حاليً  ابلتخطيط ملعدل  اكان فيه معدل املوافقة إلقليم أفريقيا منخفضــً

 .2020عام  يف املائة حبلول �اية 50موافقة ال يقل عن 
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موافقات بر�مج التعاون التقين اإلمجالية قياًسا إىل فرتة السنتني
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 2021-2020 فرتةال : موافقات بر�مج التعاون التقين مقابل اعتمادات6اجلدول 
 )2020 حزيران/يونيويف (

 اتاملخصص /االعتمادات  اتاملوافق املخصصات اإلقليم
 ياإلمنائالدعم 

 %5.5  2,438,000 44,280,717 أفريقيا

 %15.5  4,203,000 27,162,765 آسيا

 %18.3  2,026,000 11,070,179 أورواب

 %24.7  1,000,000 4,050,066 قاليماأليف ما بني 

 %15.4  3,070,000 19,926,323 أمريكا الالتينية

 %28.2  2,552,000 9,058,611 الشرق األدىن

 %13.2  15,289,000 115,548,661 فرعيموع الاجمل

حاالت الطوارئمساعدة   

   3,900,000  أفريقيا

   2,900,000  آسيا

   250,000  أورواب

   0  قاليماأليف ما بني 

   1,300,000  أمريكا الالتينية

   1,200,000  الشرق األدىن

 %47.2  9,550,000 20,250,328 فرعيموع الاجمل

 %18.3  24,839,000 135,798,989 الكلي اجملموع

 
 2019-2018 فرتةال ت: موافقات بر�مج التعاون التقين مقابل اعتمادا7اجلدول 

 )2020 حزيران/يونيويف (
 اتاملخصص /االعتمادات  اتاملوافق املخصصات اإلقليم

 الدعم اإلمنائي
 %109.5  48,479,014 44,286,228 أفريقيا

 %107.6  29,226,813 27,171,737 آسيا

 %108.2  11,973,886 11,071,557 أورواب

 %105.8  3,672,000 3,471,917 قاليماأليف ما بني 

 %110.2  21,951,841 19,928,803 أمريكا الالتينية

 %113.6  10,289,121 9,057,246 الشرق األدىن

 %109.2  125,592,675 114,987,488 فرعيموع الاجمل

حاالت الطوارئمساعدة   
   11,145,000  أفريقيا
   4,298,460  آسيا
   500,000  أورواب

   0  قاليماأليف ما بني 
   4,150,000  أمريكا الالتينية
   2,650,540  الشرق األدىن

 %109.2  22,744,000 20,831,501 فرعيموع الاجمل

 %109.2  148,336,675 135,818,989 الكلي اجملموع
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ين، وأية تظـل االعتمـادات اليت يقرهـا املؤمتر لرب�مج التعـاون التقمن الالئحـة املـاليـة للمنظمـة " 3-4وتنّص املـادة  -8
(ب) من الالئحة املالية، متوافرة ملواجهة االلتزامات خالل الفرتة املالية اليت  5-4أموال حتول هلذا الرب�مج مبوجب املادة 

". ما يعين أن اعتمادات بر�مج التعاون التقين تكون متاحة إلنفاقها تعقب الفرتة املالية اليت أقرت فيها أو حولت خالهلا
مج التعاون التقين خالل فرتة الســـــــنوات األربع اعتبارًا من الســـــــنة األوىل من فرتة الســـــــنتني اليت متت فيها على مشـــــــاريع بر�

 املوافقة على االعتمادات.

والسنة  2019-2018، بلغ جمموع االعتمادات غري املنفقة املتاحة من فرتة السنتني 2020يونيو/ حزيران  30ويف  -9
مليون دوالر أمريكي يف  106.1ماليني دوالر أمريكي ( 125.8مـــا جمموعـــه  2021-2020األوىل من اعتمـــادات الفرتة 

 2019-2018مليون دوالر أمريكي مرتبطًا ابعتمادات الفرتة  62.1). ومن هذا املبلغ، كان مبلغ 2018يونيو/حزيران  30
 .2020ماليني دوالر أمريكي ابعتمادات عام  63.7ومبلغ 

 الفرتة لتعـــــاون التقين واالعتمـــــادات املتـــــاحـــــة لكـــــل فرتة اعتمـــــادات منـــــذنفقـــــات بر�مج ا 8يعرض اجلـــــدول و  -10
2006-2007. 

 
 8اجلدول 
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املصروفات السنوية لرب�مج التعاون التقين العتمادات كل فرتة سنتني

:  مالحظات

القرار المتعلق بالمیزانیة الصادر عن المؤتمر لفترة السنتین ذات الصلة: السنتنيمصدر اعتمادات فترة 

2020حزیران /یونیو 30؛ والكشوف المالیة غیر المراجعة في 2009-2008إلى  2007-2006المالیة غیر المراجعة لفترات السنتین من  الكشوف: مصدر المصروفات
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 املوارد حسب املكاتب اإلقليميةتوزيع املتعلق ب قسمال – تقييم بر�مج التعاون التقين: 2امللحق 
 ؟املعتمدة عايريما هي املو : ما مدى فعالية ختصيص األموال وتوزيعها على البلدان؟ 2سؤال التقييم  3-2

، ابســـــــتثناء 2010انون الثاين ك/بر�مج التعاون التقين وإدارته يف ينايرمشـــــــاريع على  وافقةالالمركزية يف املحتققت  -68
يف املائة  15 قدرها نســـبةُخصـــصـــت ، لقرار اجمللس اوفقً و  .1األقاليمية الطوارئ واملشـــاريع االتحب الرب�مج اخلاصـــة اريعمشـــ

 شـــاريعاملللموافقة على  رشـــاد�ً ا إختصـــيصًـــ قين بر�مج التعاون التمبشـــاريع  اخلاصـــة عتماداتاالاملائة من يف  3ونســـبة قدرها 
التعاون إلدارة  املســــــــاعد املدير العام ، حتت ســــــــلطة ومســــــــؤولية، على التوايلاألقاليميةواملشــــــــاريع  الطوارئاالت حب املتعلقة
مكتب حاالت طوارئ إىل إىل حاالت  لالســــــتجابة املخصــــــصــــــة التقين، مت تفويض برامج التعاون 2018منذ عام و التقين. 

يف املائة املتبقية من اعتمادات بر�مج التعاون التقين لتخصــــيصــــها  82حتديد نســــبة  وقد متّ . الطوارئ والقدرة على الصــــمود
 .2املدير العام املساعد / املمثل اإلقليميمسؤولية حتت 

 شــاريعمل رشــاديهي خمصــصــة بشــكل إاالعتمادات املخصــصــة لألقاليم  فإنّ ظمة، مؤمتر املنصــادر عن  ا لقرارووفقً  -69
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب يف ، و يف املائة) 24آســـــــــــــــيا واحمليط اهلادئ (يف ، و يف املائة) 40التنمية يف أفريقيا (

ائة)، حتت مســــــؤولية يف امل 8ومشال أفريقيا ( الشــــــرق األدىنيف يف املائة) و  10( يف املائة)، ويف أورواب وآســــــيا الوســــــطى 18(
 .التقينإدارة اعتمادات بر�مج التعاون العمل على املستوى الفرعي على الالمركزية و مبادئ . وُتطّبق 3املمثل اإلقليمي

بر�مج موارد لتخصيص بوضوح معايري حمددة  ألقاليمامجيع لدى توجد  ،2019-2018: منذ فرتة السنتني 7النتيجة 
أنشــأت ، وابســتثناء أورواب. األقاليمواألســس املنطقية بني قد ختتلف املعايري و . ل أقاليمهاعاون التقين للبلدان داخالت

 حتفيزي / تعبئة املوارد.اريع اليت تؤدي إىل أتثري لتشجيع املش اا خاصً صندوقً  ألقاليمامجيع 
اإلقليمية و الوطنية  اريعون التقين اإلقليمية للمشــموارد بر�مج التعااملمثل اإلقليمي خيصــص املدير العام املســاعد /  -70

 عملية وحظ أنّ لُ و  .اإلقليم أو اإلدارة العليا يف بر�مج التعاون التقين و/املســــــؤولني عن واإلقليمية مع مدخالت من الفرعية 
مل تكن دقيقة ومنهجية كما هي يف الوقت احلايل.  2013-2012فرتة الســـــــــــنتني خالل  ألقاليمامجيع يف  املوارد ختصـــــــــــيص

كانت متلك   ألقاليمامجيع  راســـــالت التخصـــــيص واجلداول واملناقشـــــات مع أصـــــحاب املصـــــلحة إىل أنّ ملأشـــــار اســـــتعراض و 
 2021-2020 الفرتة يفذلك ، واســــــتمر 2019-2018فرتة ا لتخصــــــيص املوارد للبلدان خالل الجيدً  احتديدً  معايري حمددة

 الفرتة معايري منذوضعت  وأورواب وآسيا الوسطى ،وأفريقيا ،آسيا واحمليط اهلادئ قاليمأ أنّ ويف حني . التحسينات بعضمع 
معايري دقيقة  4الشـــــرق األدىن ومشال أفريقيا، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب امنطقتفقد وضـــــعت ، 2012-2013
 كذلكو امليدانية خمتلف املكاتب توزيع املخصــــــــــصــــــــــات على أ) (: زأينمن ج عمليةوتتكّون ال. 2019-2018 الفرتةخالل 

للحصـــــــــــــول على معلومات  75و 74الفقرتني انظر ( ختصـــــــــــــيص املوارد للبلد املعينب) ( ؛خاصـــــــــــــني غرض أو أولوية أليّ 
يدانية املخصـــــصـــــات للمكاتب امل 5يعرض اجلدول و واحد. آن يف حتقيقهما ميكن و متناقضـــــني؛ وال يُعترب اجلزآن إضـــــافية). 

 .2019-2018 السنتني يف فرتة إقليم لكلّ 
 

                                                            
 خطة العمل الفوريةمن  22-3للفقرة ا وفقً   1
 2008، املؤمترقرار   2
 178، الصفحة 2013-2012 فرتةلل ) وبر�مج العمل وامليزانيةاملراجعة( 2012-2010 للفرتة اخلطة املتوسطة األجل )،C 2011/3( الوثيقة  3
. "ةاصاخل لعناية"ابلدان " و نصيب الفرد من الدخلمعياري "ستخدم ت كانت  البحر الكارييبو أمريكا الالتينية   منطقةأنّ  2019-2018لوحظ قبل الفرتة و   4
 .لقد ابت التطبيق يستند اآلن بقدر أكرب إىل "مبادئ الر�ضيات"و 



JM 2020.2/2 10 

 األقاليمسب حبختصيص موارد بر�مج التعاون التقين  -5 اجلدول
أمريكا الالتينية ومنطقة  أورواب وآسيا الوسطى آسيا واحمليط اهلادئ  أفريقيا 

 البحر الكارييب
 الشرق األدىن 

 )79%( لبلدانا
الفرعي اإلقليمي املستوى 

)9%( 
 )3%(قليمي وى اإلاملست

 )5%القضا� الناشئة (
لتعبئة املوارد التمويل األويل 

)3%( 

 )80%( البلدان
 +الفرعي اإلقليمي املستوى

)2%( 
 )12%قليمي (املستوى اإل

 )4%( االسرتاتيجياجملموع 
 )1%متفرقات (

 )80%( البلدان
 اإلقليمياملستوى 
 )%5( +الفرعي

 قليمياملستوى اإل
)15%( 

 )37%( البلدان
 )40%(احملفز البلد 
الفرعي اإلقليمي املستوى 

)12%( 
 )5%قليمي (املستوى اإل

+  دور حتفيزي إقليمي
 )9%( احتياطيمبلغ 

 )69%( البلدان
قليمي املستو�ن اإل

 )12%(الفرعي قليمي اإلو 
/  يةتحويلاملشاريع ال

 )12%(التحفيزية 
 )8%الطوارئ (حاالت 

 72قرة الف الواردة يف انظر املناقشات+ 
 املصدر: مقابالت وواثئق داخلية

 
). 5ما على البلدان (اجلدول  إلقليم املخصـــــــــــــصـــــــــــــة األمواليف املائة من  80و 70نســـــــــــــبة ترتاوح بني يتم توزيع و  -71

أو  االســــــرتاتيجي اجملموعأو ســــــبة من األموال لتعبئة املوارد ن ألقاليما، خصــــــصــــــت مجيع وابســــــتثناء أورواب وآســــــيا الوســــــطى
يف عمليـــة  اليت تُتخـــذ فيهـــا مثـــل هـــذه املبـــادراتاملرة األوىل كـــانـــت   هـــذه وحظ أنّ زيـــة / التحويليـــة. ولُ للمشـــــــــــــــــاريع التحفي

نســبة  األخرى ألقاليما، خصــصــت مجيع 5)يف املائة 3ابســتثناء أفريقيا (و التخصــيص لتشــجيع املزيد من املشــاريع التحفيزية. 
 اإلقليمية. اريعيف املائة للمش 15و 12 ترتاوح بني

مكــاتــب إقليميــة فرعيــة على التوايل، وأمريكــا الالتينيــة والبحر الكــارييب أربعــة وثالثــة  ،أفريقيــامنطقيت يف يوجــد و  -72
 لكلّ  ا مســـاو�ً ويف حني أّن أفريقيا قد خصـــصـــت مبلغً . الفرعية اإلقليمية يف املائة من األموال للمشـــاريع 9 نســـبة صـــصوختُ 

ى تلقّ  منها)؛ يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، أمريكي لكلّ اإلقليمية الفرعية األربعة (مليون دوالر املكاتب من 
اآلخرين املكتبني مليون دوالر أمريكي) من  0.75بقليل (ا أكرب مبلغً يغطي جزر الكارييب الذي  الفرعي املكتب اإلقليمي

ويف كاتب اإلقليمية الفرعية. للم ةاثبتخمصـــــــصـــــــات  يف الشـــــــرق األدىن وجدتال و منهما).  مليون دوالر أمريكي لكلّ  0.5(
 .ةاإلقليمي احلافظةا من كاتب اإلقليمية الفرعية جزءً خمصصات املال تزال ، أثناء التخطيطإرشادي متييز بينما جيري ، أورواب

األربع عشــــــرة من اهلادئ  احمليط بلدان ممثل املنظمة يف اضــــــطلع نفس الشــــــخص مبهام حيث ،واحمليط اهلادئ يف آســــــيا أّما
لتلك املوارد ختصــــــــيص يتوىل املنســــــــق اإلقليمي الفرعي عملية ، اإلقليمي الفرعي من جهة أخرىيف املكتب ملنســــــــق واجهة 

ملنطقة آســـيا واحمليط  يف املائة من اعتمادات بر�مج التعاون اإلقليمي 23اإلقليمي الفرعي ( مكتبللاألربع عشـــرة و البلدان 
كربامج تعاون أو   متعددة بلدانكأو  واحد كبلد   اذ القرارات وإدارة املخصــصــاتالالزمة الخت ةاملرونتتوفر هلم حىت  6)اهلادئ
 مجيع بلدان جزر احمليط اهلادئ على أ�اوُتصـــــــّنف احمليط اهلادئ.  منطقة يفاملميز ابلنظر إىل الســـــــياق ، فرعية إقليميةتقين 

 دول جزرية صغرية �مية.

                                                            
 الفرعية. كاتب اإلقليميةذه امل، فقد خصصت نسبة كبرية هلفرعية تب إقليميةمكا 4مبا أّن أفريقيا متلك   5
 اإلقليم الفرعيبلدان املخصصات احملددة ل، أما أمريكي دوالر ماليني 0.6جزر احمليط اهلادئ يف  الفرعي املخصصات احملددة للمكتب اإلقليمي تبلغ  6

تفاصيل  حسب( أمريكي مليون دوالر 1.0، ابستثناء اببوا غينيا اجلديدة اليت تلقت أمريكي والرد ماليني 0.4أو  أمريكي دوالر ماليني 0.3إما فتبلغ 
 .)2019-2018للفرتة التخصيص 
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 يف حنيو فة إىل بعض معايري التخصـــــيص القطرية املماثلة. ابإلضـــــا املوارد تخصـــــيصل مميزة معايري إقليم كلّ لدى  و  -73
 املطاف الرقم يف �اية هذا ، يتم تعديلإرشــاديإلعداد ختصــيص  ين هذه املعايريبر�مج التعاون التق عن ســؤوليســتخدم امل

املعايري  6اجلدول  بنييو مع اإلدارة العليا و / أو املدير العام املســـاعد / املمثل اإلقليمي.  اليت جتري على أســـاس املناقشـــات
 ، واملوارد املخصصة املوزعة على البلدان.2019-2018للفرتة  ألقاليماتستخدمها اليت 

 
 للبلدان املوارد ختصيص معايري -6اجلدول 

أمريكا الالتينية ومنطقة  أورواب وآسيا الوسطى آسيا واحمليط اهلادئ أفريقيا
 البحر الكارييب

 الشرق األدىن

 ياألداء التارخي
 بلدان "العناية اخلاصة" 
البلدان ذات القضا� 

 الطارئة والقضا� اإلنسانية
استخدام األموال اخلاصة 

 لتعبئة املوارد

ختصيص حّد أدىن متساٍو 
 جلميع البلدان

 دوالر أمريكي) + 300 000(
أو بلد  بلدان "العناية اخلاصة"

 كبري
 نسبة نقص التغذية

عدد األشخاص الذين يعانون 
 التغذية من نقص

 اعتبارات إضافية:
 مستوى الدخل -
التمويل املقّدم من اجلهات  -

 املاحنة
 املساعدات اإلنسانية -
 حجم سكان الريف -
 قلة الطلبات -

 ختصيص مبلغ أساسي
بر�مج التعاون  رافقمل

 التقين 
 150 000(يرتاوح بني 

 000دوالر أمريكي و

 دوالر أمريكي) 200
 

 بلدان "العناية اخلاصة" 
ان العجز الغذائي بلد -

 -ذات الدخل املنخفض 
البلدان النامية غري  -

(الدخل الساحلية 
 املتوسط األدىن) 

البلدان النامية غري  -
الساحلية (الدخل 

 املتوسط األعلى)
 

 "البلدان املتوسطة"
 الدخل املتوسط األدىن -
الدخل املتوسط  -

 األعلى
 

ختصيص مبلغ أساسي 
متباين خلمس فئات من 

 ن:البلدا
البلدان ذات الدخل  -

 املنخفض
البلدان ذات الدخل  -

 املتوسط األدىن 
الدول اجلزرية الصغرية  -

النامية ذات الدخل 
املتوسط األعلى وذوي 
الدخل املرتفع من غري 
الدول اجلزرية الصغرية 

النامية (اليت يصل فيها 
 دخل الفرد إىل

 ا).ا أمريكيً دوالرً  8 186
ة الدول اجلزرية الصغري  -

النامية ذات الدخل 
املرتفع ومجيع البلدان 
األخرى ذات الدخل 

 املتوسط األعلى.
الدول ذات الدخل  -

املرتفع من غري الدول 
اجلزرية الصغرية النامية 

 غري مؤهلة.
ويتم توزيع املوارد الباقية 

على أساس "األولوية 
 لألسبق".

 

ختصيص نفس املبلغ 
 األساسي جلميع البلدان

ر دوال 400 000(
 أمريكي) +

البلدان الكثرية السكان 
 مليون نسمة) 40 >(

البلدان ذات الدخل 
 املتوسط األدىن

ندرة املوارد اليت يقدمها 
 5املاحنون (أقل من 

ماليني دوالر للمشاريع 
 الوطنية)

ويتم ختفيض مبلغ اثبت 
ابلنسبة جلميع البلدان 
ذات الدخل املتوسط 

 األعلى
 

تراوحت املخصصات لكّل 
دوالر  400 000من  بلد

 986 076أمريكي إىل 
 اأمريكيً  ادوالرً 

لكل  راوحت املخصصاتت
 بلد من

 دوالر أمريكي إىل 300 000
 دوالر أمريكي 1 200 000

تراوحت املخصصات 
 450 000لكل بلد من 

 دوالر أمريكي إىل

تراوحت املخصصات 
األساسية لكل بلد من 

دوالر أمريكي  100 000
دوالر  700 000إىل 

تراوحت املخصصات 
 400 000لكل بلد من 

 دوالر أمريكي إىل
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أمريكا الالتينية ومنطقة  أورواب وآسيا الوسطى آسيا واحمليط اهلادئ أفريقيا
 البحر الكارييب

 الشرق األدىن

دوالر أمريكي  800 000
 (مع إمكانية مضاعفتها)

أمريكي (مع إمكانية 
 مضاعفتها)

دوالر   900 000 
 أمريكي

 قيمة املبلغ املتوسط
 اأمريكيً  ادوالرً  748 250

 قيمة املبلغ املتوسط
 اأمريكيً  ادوالرً  657 576

(كانت قيمة املبلغ املتوسط 
 ان احمليط اهلادئيف بلد

 دوالر أمريكي) 380 000

 يمة املبلغ املتوسطق
 اأمريكيً  ادوالرً  585 588

قيمة املبلغ املتوسط 
 األساسي

 اتدوالر  238 710
(مع إمكانية  ةأمريكي

 مضاعفته)

 قيمة املبلغ املتوسط
 اأمريكيً  ادوالرً  553 846

 املصدر: مقابالت وواثئق داخلية
 

بناًء على  اآخرً  اوأضـــافت مبلغً  جلميع البلدان اأســـاســـيً  اى مبلغً األخر  ألقاليمامجيع خصـــصـــت ، وابســـتثناء أفريقيا -74
أفريقيا أعلى يف  2019-2018كان متوســــط خمصــــصــــات بر�مج التعاون التقين لكل بلد يف فرتة الســــنتني و معايري إضــــافية. 

ابإلضـــافة  مج التعاون التقين�ق بر رفمل اأســـاســـيً  امبلغً ختصـــص البلدان ، أورواب وآســـيا الوســـطىويف األخرى.  قاليمألابمقارنة 
دوالر  350 000دوالر أمريكي إىل  300 000التعاون التقين ( اريعمن مشـــــــــمشـــــــــروعني أو مشـــــــــروع لتنفيذ آخر إىل مبلغ 

 مج التعاون التقين�مرفق بر  مشـــاريعتنفيذ مبرونة لاملوارد أن تســـتخدم البلدان ميكن و املعايري. حســـب أمريكي لكل بر�مج) 
وعلى أن تكون  البلدان على تعزيز تنافســـــــيتهاُتشـــــــّجع ، يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب. و لتعاون التقينوبرامج ا

إىل  املقدمة كانت املخصــــصــــاتو  .7ةبناًء على مقرتحات املشــــاريع التحفيزي ةاألســــاســــياملخصــــصــــات على مضــــاعفة قادرة 
يف املتوســـط، تتلقى و  .إمكانية مضـــاعفة متوســـط املخصـــصـــات مع حىت ،8األقاليم ســـائراألدىن بني هي  اإلقليمبلدان يف ال

األعلى) خمصـــــــــــصـــــــــــات معظمها من الدول اجلزرية الصـــــــــــغرية النامية ذات الدخل املتوســـــــــــط و احمليط اهلادئ ( منطقة بلدان
غرية معظمها من الدول اجلزرية الصـــــو ( 9الكارييب منطقة البحر بلدان خمصـــــصـــــات منبقليل أعلى وهي ، امنخفضـــــة نســـــبيً 

 ).املرتفع الدخلوذات النامية ذات الدخل املتوسط املرتفع 
ســح امل، فإن 10التخصــيصعملية إىل البلدان بشــأن  املوجهةالبالغات فريق التقييم قد اســتعرض  على الرغم من أنّ و  -75

بر�مج التعاون ص موارد ختصيعايري مببعملية / علم على  تيف املائة فقط كان 55  نسبةإىل أنّ ُيشري املنظمة الذي أجراه ممثلو 
أورواب وبلدان يف املائة)  76( أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبيف بلدان  مرتفعة الوعي ت نســــــــــــــبةكانو  التقين للبلدان.

 84ت نســــبة ترتاوح بني . وأشــــار األخرى ألقاليمايف  يف املائة 46و 42ها تراوحت بني ، ولكنيف املائة) 100( وآســــيا الوســــطى
كانت عادلة أو شفافة للبلدان   املوارد إىل أن عملية ختصيص ألقاليماابلعملية يف مجيع ن الذين كانوا على علم املائة م يف 88و

 عن نتائج مماثلة. قطر�ً  امكتبً  43اليت جرت مع أسفرت املناقشات و للغاية. 

 

                                                            
 .اجميةالرب  شاريعيتعلق ابملكان ذلك   1022-2020يف الفرتة   7
 .الصغرية النامية ذات الدخل املرتفع الدول اجلزريةيف لى و من البلدان ذات الدخل املتوسط األعاخنفاض املبلغ يف عدد كبري إىل   ذلك إىل حدّ يُعزى   8
 .البحر الكارييب وهو البلد الوحيد املنخفض الدخل يف منطقة، )أمريكي دوالر 700 000ذلك هاييت (ختصيص إرشادي قدره يف مبا   9

 .إلقليمابلدان أخرى يف ، ال يقتصر األمر على املعايري فحسب بل يشمل أيضا املبالغ املخصصة لألقاليمايف بعض   10
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 املبالغعن و المركزية عليها بعد تطبيق ال املوارد البلدان راضــــــــــية بشــــــــــكل عام عن عملية ختصــــــــــيصإّن : 8النتيجة 
 توزيعها.اليت ُأعيد على الوصول إىل األموال غري املستخدمة قادرة وهي . الواردة

، أبدى ممثلو املنظمة / ممثلو املكاتب القطرية الذين متت مقابلتهم رضــاهم عن املخصــصــات القطرية وبشــكل عام -76
الدراســــــات وعلى الرغم من أّن ). أعلى مبالغون يف احلصــــــول على الكثريين يرغب لرب�مج التعاون التقين (على الرغم من أنّ 

 ،آســـــيا واحمليط اهلادئ قاليمأ ففي. كشـــــفت عن بعض التفاوت بني اجلهات اجمليبة  ، فقدهذه النتائج أثبتت االســـــتقصـــــائية
 إىل حدّ  ونراضــ مىل أ�ّ إ اجمليبنيابملائة من  92وابملائة  88 ت نســبة ترتاوح بنيأشــار  أورواب وآســيا الوســطى ،والشــرق األدىن

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  يف من اجمليبني ابملائة 70و أفريقيا يف من اجملبيني ابملائة 76نســبة مقارنة ب راضــون للغايةأو ما 
ة البحر ، ويف أمريكا الالتينية ومنطقيف املائة) 24فريقيا (أالذين أشــاروا إىل عدم رضــاهم يف اجمليبني كانت نســبة و . الكارييب

من اجمليبني من أكرب كانت نســـــبة و ). 10الثالث األخرى (الشـــــكل  ألقاليمامن نســـــبتهم يف ، أعلى يف املائة) 30الكارييب (
عن خمصصات  يف املائة) غري راضية 29يف املائة) والبلدان ذات الدخل املتوسط األعلى ( 60البلدان ذات الدخل املرتفع (
 ذات الدخل يف املائة) والبلدان 8ســـــــــــــــنتني مقارنة ابلبلدان ذات الدخل املتوســـــــــــــــط األدىن (بر�مج التعاون التقين لفرتة ال

 يف املائة). 18(املنخفض 

 فرتة السنتنيخالل مستوى الرضا عن خمصصات بر�مج التعاون التقين للبلد  -10الشكل 
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كل يف  املخصصات للبلدان  االتساق واليقني بشأنمن ا أكرب أبّن هناك قدرً ا، أفاد ممثلو املنظمة القطريني وعمومً  -77
بلد وقدرة ممثلي كّل   ، األمر الذي ســــــــهل التخطيط واملناقشــــــــات يفالالمركزي تطبيق النموذج ، مقارنة مبا قبلســــــــنتنيفرتة 

 ماليني 0.5األقصــــــــــى البالغ  احلدّ  رضــــــــــاهم عن ممثلو املنظمة عنأعرب بشــــــــــكل عام، و املنظمة على العمل مع احلكومة. 
بعض  والحظ بل بر�مج التعاون التقين)،مشـــــــــاريع  بشـــــــــأن حجم 97(انظر الفقرة تقين دوالر أمريكي لكل بر�مج تعاون 

االســــتفادة عاون التقين بطريقة حتفيزية أو بر�مج التمشــــاريع ثين عن اســــتخدام قد تُ  األقصــــى ز�دة احلد أنّ موظفي املنظمة 
 بذاهتا أو شراء املعدات.قائمة  التشجيع على تنفيذ مشاريع وأمنها 

 الســــــــــــنتنيفرتة مة يف �اية أشــــــــــــار العديد من ممثلي املنظمة القطريني إىل أنه مل يكن لديهم أموال غري مســــــــــــتخدو  -78
الذي  ســـــحامليف ذلك مكاتبهم اإلقليمية. وقد انعكس أاتحتها عندما االســـــتفادة من األموال اإلضـــــافية متكنوا من لكنهم و 

 غري مســتخدمة، بينما �م ال ميلكون أمواًال أفادوا أب من ممثلي املنظمة يف املائة 74" إىل أنّ أشــار ي والذ املنظمة أجراه ممثلو
، أشــارت املكاتب القطرية إىل ويف الوقت نفســه. "احلصــول على خمصــصــات إضــافيةمتكنوا من يف املائة إىل أ�م  69أشــار 

مبا فيه غري املســــــتخدمة يف وقت مبكر املوارد ة ختصــــــيص أنه ســــــيكون من األفضــــــل لو متكنت املكاتب اإلقليمية من إعاد
 .11 من �ايتهافرتة السنتني بدًال من الكفاية 

                                                            
 .عن الربامج املقررة ز�دةمن املوارد غري املستخدمة ك يف املائة 10و 8 نسبة ترتاوح بني املوافقة على مّ يت  11


	3-2 سؤال التقييم 2: ما مدى فعالية تخصيص الأموال وتوزيعها على البلدان؟ وما هي المعايير المعتمدة؟

