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 املوجز

 نيوالثمانالثالثة والدورة  بعد املائة للجنة الرب�مجتاســـــعة والعشـــــرين الدورة البني تقرير االجتماع املشـــــرتك ابإلشـــــارة إىل 
حددت توزيع موارد بر�مج  )، تشـــري الوثيقة إىل العملية اليت2020تشـــرين الثاين /نوفمرب 13-9( بعد املائة للجنة املالية

املشــاريع اليت تســرتشــد مبعايري بر�مج اخلطوات الرئيســية لتحديد تشــري كذلك إىل . و األقاليمبني  هتاوإدار التعاون التقين 
لتقدم معلومات م، و يف امليدانرب�مج الالتعاون التقين لتخصــيص موارد  ع بر�مج التعاون ير اعملية حتديد مشــ عن ةفصــّ

قرتح تا، وأهــداف التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة. وأخريً  ةمع عمليــة إعــادة تنظيم منظومــة األمم املتحــدة اإلمنــائيــواءم التقين مبــا يت
 .معايري ختصيص املواردتنقيح يف عملية اسرتاتيجية لشروع خارطة طريق لل

 

 من االجتماع املشرتك املطلوبةالتوجيهات 

  معايري ختصــيص املوارد داخل ضــرورة تنقيح توجيهات بشــأن املزيد من الإّن االجتماع املشــرتك مدعو إىل توفري
 .ا، حسبما يراه مناسبً هاورمبا توحيد ليماقاأل

 املشورة ةمسودّ 

 االجتماع املشرتك:إّن 

  ّلة من الرب�مج أشـــــــــــار إىل الطابع العاملي ملعايري بر�مج التعاون التقين واملواءمة الرباجمية لألنشـــــــــــطة املمو
 ؛ وأهداف التنمية املستدامة ةعملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائي مع

 ًما ملعـايري بر�مج التعـاون التقين  جمدًدا وأكد المركزية الســـــــــــلطـة يف إدارة املخصـــــــــــصــــــــــــات مبا ميتثـل متا
  واخلصوصيات اإلقليمية؛

  معايري بشــأن ، و ليمااألقي يقوم عليه توزيع املوارد بني ذالســاس ا ابملعلومات املقدمة بشــأن األعلمً وأحاط
 ؛امليدانيف ختصيص موارد بر�مج التعاون التقين 

  معايري ختصـــيص املوارد وإعادة نقيح عملية اســـرتاتيجية لت لشـــروع يفخبارطة الطريق املقرتحة لا علمً وأحاط
  القادمة.تقرير مرحلي يف دورته احلصول على ع إىل ، وتطلّ وضع تصور لرب�مج التعاون التقين
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 أساسيةمعلومات  -ًال أوّ 

التاســعة والعشــرين بعد املائة للجنة الرب�مج والدورة الثالثة والثمانني بعد املائة االجتماع املشــرتك بني الدورة  �قش -1
 "معلومــــات حمــــدثــــة عن بر�مج التعــــاون التقينالوثيقــــة املعنونــــة " )2020 تشـــــــــــــــرين الثــــاين /نوفمرب 13-9( للجنــــة املــــاليــــة

)JM 2020.2/2 يف تقريره ( االجتماع املشرتك). وقامCL165/9( مبا يلي: 

إىل ضــــــــــرورة مراجعة النســــــــــب املئوية لتوزيع بر�مج التعاون التقين بني األقاليم حبســــــــــب ما جاء  أشــــــــــار )1(
، وأوصى االجتماع 23-3، اإلجراء 2008ام من تقرير الدورة اخلاصة ملؤمتر املنظمة يف ع 35الفقرة   ف

 املشرتك بني جلنيت الرب�مج واملالية ابستعراض هذه املسألة يف دورته املقبلة؛
أبّن اجمللس كـــان قـــد طلـــب يف دورتـــه الرابعـــة والســـــــــــــــتني بعـــد املـــائـــة أن تقوم املنظمـــة بتحـــديـــث  وذّكر )2(

ذلك بشــــــأن معايري ختصــــــيص املوارد يف امليدان، الســــــتعراضــــــها من جانب االجتماع  يف املعلومات، مبا
تشـــــــاور إىل املنظمة الشـــــــروع يف عملية اســـــــرتاتيجية، ابل وطلب املشـــــــرتك، وأشـــــــار إىل أّن هذا أمر ابرز،

األعضـــــــــــــــاء، هبدف تنقيح معايري ختصـــــــــــــــيص املوارد وتوحيدها إذا أمكن ذلك، مبا يتجاوز املعيار  مع
 التقليدي املتمثل يف الدخل للفرد الواحد، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة بكل إقليم؛

مج التعاون التقين توزيع موارد بر�بشــــأن مة إىل ثالثة أقســــام تشــــري إىل املعلومات لذلك، فإن هذه الوثيقة مقســــّ و  -2
، ومعايري ختصــــــــــــــيص موارد بر�مج التعاون التقين يف امليدان، وتقرتح خارطة طريق املقرتحة للشــــــــــــــروع يف عملية األقاليمبني 

 اسرتاتيجية لتنقيح معايري ختصيص املوارد مع توجيهات من االجتماع املشرتك.

 توزيع موارد بر�مج التعاون التقين بني األقاليم -اثنًيا

 حملة اترخيية -ألف

لقرار املتخذ بشأن الذي قام عليه ا، األساس 2007عام  أجنز يفلذي ا ،لمنظمةلالتقييم اخلارجي املستقل شّكل  -3
  أشــار التقييم اخلارجي املســتقل يف تقريرهو توزيع املوارد. يف ما يتعلق ب، مبا يف ذلك تقينالالمركزية يف بر�مج التعاون التطبيق 

إمجاال، بني األقاليم، فيما املخصـــــــــصـــــــــات توزيع كان "[...]  هإىل أن) C 2007/7A.1من الوثيقة  340(الفقرة  الصـــــــــادر
الفقر و ومقارنة األمن الغذائي بصـــــــــــورة عامة بشـــــــــــأن التدابري، الحتياجات النســـــــــــبية من حيث املعايري املقبولة انعكاســـــــــــا ل

، ختلفةبني البلدان املفيما  تقينخمصـــــصـــــات بر�مج التعاون البشـــــأن  تمقار�غري أنه عندما جتري واالعتماد على الزراعة. 
 عوامل مثل العدد املطلق لألشخاص الذين يعانون من اجلوع والفقرمراعاة بعض المع  ةلتوزيع غري واضحيتبني أن مربرات ا

 ".ذين يعتمدون على القطاع الزراعياألشخاص الن فضال ع
تابعة التقييم اخلارجي) لوضــــــــــــع خطة معنية مبلمؤمتر (جلنة اتبعة لجلنة إنشــــــــــــاء  ،5/2007قرار املؤمتر ومت، مبوجب  -4

األعضــــاء  يممثلمؤلفة من لجنة ثالث جمموعات عمل هذه الشــــّكلت و العمل الفورية اســــتجابة للتقييم اخلارجي املســــتقل. 
ته دور يف ملؤمتر انظر فيها يلجنة لكي الصياغة مقرتحات خلطة العمل الفورية كان من املقرر املوافقة عليها من خالل هبدف 

لفتا أت، اثنتانجمموعتا عمل  ت. واشـــــــــــــرتك2008تشـــــــــــــرين الثاين  /يف نوفمرباليت عقدت  (اخلاصـــــــــــــة) نياخلامســـــــــــــة والثالث
 .تقينمقرتحات لرب�مج التعاون اليف وضع  ،األقاليمكل ا من  عضوً  38 من

http://www.fao.org/3/ne117ar/ne117ar.pdf
http://www.fao.org/3/ne221ar/ne221ar.pdf
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/012/k0827a02.pdf
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نتــائج التقييم اخلــارجي ابالســـــــــــــــتنــاد إىل  ،عنيــة مبتــابعــة التقييم اخلــارجياملجمموعــات العمــل التــابعــة للجنــة وقــامــت  -5
احتياجات البلدان وحالة ج ا در إينبغي  هعلى أنكافًة واتفق األعضـــــــاء   .1ختصـــــــيص املواردمناذج  خمتلفبدراســـــــة املســـــــتقل، 
املوارد قــائم تخصـــــــــــــــيص ليف البــدايــة، نظرت جمموعــات العمــل يف منوذج و لفقر الريفي ضـــــــــــــــمن املعــايري. حجم االــدخــل و 

جاوز فيها تيعدد البلدان اليت و للحصــــول على منحة البلدان املؤهلة  عددبني لة اليت ترتاوح جمموعة من املعايري املفصــــّ  على
طة حة من املعايري املبسّـــ يســـتخدم جمموعة مرجّ مقرتح قش و ، ن. ويف اجتماع الحقشـــخصماليني  10التغذية  يقصـــ�عدد 

عدد البلدان  )1(: كاآليتكانت املعايري اليت مت النظر فيها  . و يف وقت ســابقالنظر فيه صــات اإلقليمية مقارنة مبا مت خصّــ ملل
ما " على حنو اخلاصـــــةالعناية فئة "ضـــــمن عدد البلدان اليت تندرج و  )2(؛ إقليم من األقاليميف  ةعلى منحللحصـــــول املؤهلة 
والدول اجلزرية الصــــــــــغرية  وبلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض امنوً األجهزة الرائســــــــــية ابعتبارها أقل البلدان حتدده 

إقليم. عتمدون على الزراعة يف كل الذين يالســكان و  )4(؛ �قصــي التغذيةعدد و  )3(النامية والبلدان النامية غري الســاحلية؛ 
البلدان ابلنسبة إىل كل لى حد أدىن من املوارد عصول احليتوخى منوذج بسيط خبصوص وصل إىل توافق يف اآلراء التسّىن تو 

 .اد على احتياجات أقل البلدان منوً وشدّ  ،غري املرتفعذات الدخل 

صـــات اإلقليمية ااملكاتب اإلقليمية إدارة توىل ا أن تر أيضًـــ تقرّ و  -6 يتوىل املقر  أنعلى ، اإلرشـــادية املتفق عليهاملخصـــّ
قد حظي ا لالحتياجات. و ختصـــــــيصـــــــها وفقً يتم و  يةاألقاليم اريعالرئيســـــــي إدارة املوارد املخصـــــــصـــــــة حلاالت الطوارئ واملشـــــــ

 35(الفقرة  2008 تشـــــــــــــــرين الثاين/نوفمرب املعقودة يفر يف دورته اخلامســـــــــــــــة والثالثني (اخلاصـــــــــــــــة) املقرتح إبقرار املؤمت هذا
 .)C 2008/REPالوثيقة  من

ما يتعلق بعدد البلدان املؤهلة وعدد البلدان  يف 2008اإلقليمية املتفق عليها يف عام  نصــــبةألا 1اجلدول ح ويوضــــّ  -7
للفرتة تقين ســــتناد إىل خمصــــصــــات بر�مج التعاون الابال)، 1امللحق كن االطالع على املزيد من التفاصــــيل يف ا (مياألقل منوً 

بشـــــــــــكل ص املخصـــــــــــّ مليون دوالر أمريكي  18 مبلغ مليون دوالر أمريكي (ابســـــــــــتثناء 86قدرها  يبلغ واليت 2008-2009
 .)الرئيسي من املقر هتادار يتم إاليت  يةاألقاليماملشاريع الطوارئ و حاالت إرشادي ملشاريع 

                                                            
  املستقل للجنة املعنية مبتابعة التقييم اخلارجيبني جمموعة العمل األوىل وجمموعة العمل الثالثة التابعتني الجتماع املشرتك امذكرات رئيس   1
 .)حزيران/يوليو 28و، متوز/يوليو 1و، حزيران/يونيو 13و، 2008 أ�ر/مايو 16(

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/014/k3413a.pdf
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 عام املوافق عليه يفنحو الحبســب تغطية املكتب اإلقليمي على تقين الاملخصــصــات اإلرشــادية لرب�مج التعاون  :1اجلدول 
ص(ابســـــتثناء التمويل  2009-2008للفرتة تقين املطبق على اعتمادات بر�مج التعاون الو  2008 ملشـــــاريع حاالت  املخصـــــّ

 .الطوارئ واملشاريع األقاليمية)

آسيا واحمليط  فريقياأ املكتب اإلقليمي
 اهلادئ

أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر 

 الكارييب
 اجملموع الشرق األدىن وروابأ

 147 14 19 33 34 47 عدد البلدان املؤهلة

 49 2 0 1 14 32 اعدد البلدان األقل منوً 

 100% 8% 10% 18% 24% 40% املخصصات اإلرشادية

املخصصات اإلرشادية 
 اتدوالر اليني المب

 ةمريكياأل
34.4 20.6 15.5 8.6 6.9 86 

 تقيناعتمادات بر�مج التعاون العلى  2008املتفق عليها يف عام نصبة تطبيق النسب املئوية لأل -ابء
 2021-2020للفرتة  

ستناد إىل خمصصات بر�مج التعاون التقين ابال 2020ا من عام اعتبارً  1للجدول ثة دّ األرقام احمل 2اجلدول وّضح ي -8
ص مليون دوالر أمريكي  24 مبلغ مليون دوالر أمريكي، ابســـــــتثناء 112( 2021-2020للفرتة  بشـــــــكل إرشـــــــادي املخصـــــــّ

خرجت بعض البلدان من فئة يف حني و  .)الرئيســـــي من املقر هتادار يتم إاليت  يةاألقاليماملشـــــاريع الطوارئ و حاالت ملشـــــاريع 
تغطية تشــــــــــــــغيلية يوفر  ليم الذياغريت األقالبلدان ذات الدخل املرتفع، أو من ا، أصــــــــــــــبحت بلدان أخرى لدان منوً أقل الب

 .)2امللحق كن االطالع على التفاصيل يف مي(

على اعتمادات بر�مج ة املكتب اإلقليمي املطبق حبســـب تغطيةتقين الاملخصـــصـــات اإلرشـــادية لرب�مج التعاون  :2اجلدول 
 .ملشاريع حاالت الطوارئ واملشاريع األقاليمية) املخّصص(ابستثناء التمويل  2021-2020للفرتة تقين الالتعاون 

آسيا واحمليط  فريقياأ املكتب اإلقليمي
 اهلادئ

أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر 

 الكارييب

 اجملموع الشرق األدىن وروابأ

 144 13 19 30 35 47 عدد البلدان املؤهلة

 47 3 0 1 12 31 االبلدان األقل منوً عدد 

 100% 8% 10% 18% 24% 40% املخصصات اإلرشادية

املخصصات اإلرشادية 
 اتدوالر اليني المب

 ةمريكياأل
%44.8 26.9 20.2 11.2 9.0 112 



JM 2021.1/2 6 

 يف امليدانع ير امعايري ختصيص موارد املش -اثلثًا

 داخل األقاليمتقين التعاون التوزيع املخصصات اإلرشادية اإلقليمية لرب�مج  -جيم

املسؤولية  تسندالسابقة، ته الجتماع املشرتك يف دور على ا اليت عرضت JM 2020.2/2يف الوثيقة بّني كما هو م -9
الصـــــعيد إىل املمثلني اإلقليميني، وعلى  تقينصـــــات اإلرشـــــادية اإلقليمية لرب�مج التعاون الواملســـــاءلة عن اســـــتخدام املخصـــــّ 

استخدام  عن ،Beth Bechdol�ئب املدير العام، السيدة ملساءلة املمثلون اإلقليميون . وخيضع ممثلي املنظمةإىل القطري 
يتعني  قدتصـــــــــــــــحيحية ي تدابري يف ما يتعلق أبالســـــــــــــــلطة رقابة و الهمة مب�ئب املدير العام حيتفظ و . تقينبر�مج التعاون ال

إعادة توزيع املوارد غري املســتخدمة. يشــمل ىل املســتو�ت الالمركزية، مبا ســندة إملســؤوليات املابالوفاء اختاذها يف حال عدم 
 .2010يف عام الالمركزية بدء تطبيق عملية منذ الزمة كن تمل وهذه املسألة 

 :مبا يلي املنظمةمع مراعاة التزام املخّصصات اإلقليمية لرب�مج التعاون التقين ويُنصح املمثلون اإلقليميون إبدارة  -10

 .يف غضون فرتة السنتني اليت متت فيها املوافقة على هذه املواردابلكامل ملوارد اصيص خت )1(
 .داتاالعتما تلكت فيها املوافقة على ابلكامل قبل �اية فرتة السنتني اليت مت اتاالعتماد صرف )2(
العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض  بلدانل ،عند ختصـــــــــــــــيص املوارد ،إيالء اهتمام خاصضـــــــــــــــمان  )3(

 .والبلدان األقل منًوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية
ضـــــــــــــمان مشـــــــــــــاركة ممثلي املنظمة يف عملية حتديد األولو�ت ملشـــــــــــــاريع بر�مج التعاون التقين اإلقليمية  )4(

 .يمية الفرعية واختيارهاواإلقل

ف أعاله واملســـــــؤولية املســـــــندة إىل املمثلني اإلقليميني، مت ضـــــــمان املرونة للتكيّ شـــــــار إليها يف إطار التوجيهات املو  -11
من أصــل بلًدا  31أن لنظر إىل اباألقاليم ختتلف معايري توزيع املوارد ابختالف و . إقليمالتحد�ت والفرص اخلاصــة بكل  مع
 يغطيال يف حني ، اهي من أقل البلدان منوً ، على ســـــــــــــــبيل املثال، فريقيااملكتب اإلقليمي ألمن البلدان اليت يغطيها  47

 ختتلف ،أو الوضــع اإلنســاين ةاملاحناجلهات متويل  نقصن قبيل م ،عوامل أخرىمثة كما   .منها أ�ً  املكتب اإلقليمي ألورواب
قتطف امل 3امللحق  ميكن االطالع علىاإلقليميون لتوجيه قرارات ختصيص املوارد (ويستخدمها املمثلون ليم اابختالف األق

 ).التفاصيلكامل للحصول على   JM 2020.2/2وثيقة المن 

 الفرعية. اإلقليمية واإلقليميةتقين ع بر�مج التعاون الير املوارد املخصــــصــــة ملشــــبنســــبة اهذه املرونة كما يتم ضــــمان  -12
القضــــــــــــا� بشــــــــــــأن لتحقيق الكفاءات وأوجه التآزر من خالل التعاون عرب احلدود أو املتاحة االحتياجات والفرص وتتباين 

ملكاتب اإلقليمية الفرعية يف كل إقليم وطبيعة املنظمات اإلقليمية اعدد ويشـــــــــــّكل اختالف  بتباين األقاليم.العابرة للحدود 
 .املخصصات اإلقليمية اختاذ القرارات يف إطاريف عملية الالمركزية تطبيق عوامل إضافية تستفيد من  ،نظمةامللشريكة مع ا

لــدى مجيع " هأنــ) PC 129/2يف الوثيقــة  8و 7النتيجتــان ( االصــــــــــــــــادر مؤخرً  التقينتقييم بر�مج التعــاون ويفيــد  -13
البلدان راضــــية بشــــكل " وأن "األقاليم معايري حمددة بوضــــوح لتخصــــيص موارد بر�مج التعاون التقين للبلدان داخل أقاليمها

(ح) 10الفقرة  [ ويشــــار كذلك يف تقريره. "عام عن عملية ختصــــيص املوارد بعد تطبيق الالمركزية عليها وعن املبالغ الواردة
ابلُنهج اليت اعتمدهتا املكاتب اإلقليمية  أحاط علًما"ته األخرية ر إىل أن االجتماع املشـــــــرتك يف دو  ]CL 165/9من الوثيقة 

http://www.fao.org/3/ne117ar/ne117ar.pdf
http://www.fao.org/3/ne117ar/ne117ar.pdf
http://www.fao.org/3/ne030ar/ne030ar.pdf
http://www.fao.org/3/ne221ar/ne221ar.pdf
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ملعايري بر�مج التعاون  المركزية الســلطة يف إدارة املخصــصــات مبا ميتثل متاًما وأكد جمدًدالتوزيع موارد بر�مج التعاون التقين، 
 ".التقين والتزامات املنظمة ذات الصلة

عملية حتديد مشاريع بر�مج التعاون التقين مبا يتواءم مع عملية إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية  -دال 
 وأهداف التنمية املستدامة

وقد حظيت ". تقين"معايري بر�مج التعاون ال عبارةبيف امليدان ع ير اختصيص موارد املشكم يشار إىل املعايري اليت حت -14
األجهزة الرائســية قرهتا ) وأCL 136/REPمن الوثيقة  37 (الفقرة 2009اجمللس يف عام وافقة مباجملموعة احلالية من املعايري 

 مع اإلطار االســـــــرتاتيجي وأطر الربجمة القطرية تقينالمواءمة بر�مج التعاون فيه  حتســـــــنت، يف وقت 2013آخر مرة يف عام 
 ).CL 148/8و JM 2013.2/2 الوثيقتان ( لمنظمةل

االمتثال هلا. عليها  يتعنياليت رب�مج المعايري تقين للتقييم يف ضــــوء بر�مج التعاون الاريع مجيع مشــــوقد خضــــعت  -15
مع األولو�ت تتواءم تقين لــة من بر�مج التعــاون المجيع التــدخالت املموّ  أنإىل ضـــــــــــــــمــان  ، ابألســــــــــــــــاس،دف املعــايريوهتــ

. ة الطابععامليهي من مث ، و )4التفاصــــيل يف امللحق على ميكن االطالع نتائج مســــتدامة (حتقيق االســــرتاتيجية وتؤدي إىل 
ا مظــل متواكي يتعــديالت طفيفــة لء اإجر "األهــداف واألغراض"  2صـــــــــــــــيــاغــة املعيــار تقتضـــــــــــــــي قــد و  ع إطــار العمــل ئمــً

 ايريقابلية تطبيق املعأن يؤدي إىل ضمان لمنظمة لإىل نتائج حمددة املرجعية إلشارات فادي اتوميكن لاالسرتاتيجي اجلديد. 
 .على املدى الطويل

صـياغة أطر الربجمة القطرية. وجتري لة من الرب�مج مع مواءمة األنشـطة املموّ تقين المعايري بر�مج التعاون وتقتضـي  -16
 ،2019 تشـــــرين األول/الصـــــادرة يف أكتوبرطر الربجمة القطرية التوجيهية أللخطوط ًقا لطباجلديدة  أطر الربجمة القطريةمجيع 

إىل التحليل الذي يســتند  هذا اإلطار،وإن  .ن إطار األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املســتدامةمتســتمد اآلن ابتت و 
نظرية التغيري  أســــفرت عنوحتديد األولو�ت عملية لبلورة رؤية من خالل وضــــعه القطري املشــــرتك لألمم املتحدة والذي مت 

وســــــيلة لتحديد  يشــــــّكلفريق األمم املتحدة القطري والنظراء، تشــــــاورية بقيادة واســــــتكمل من خالل عملية  إلطار التعاون
 أهداف التنمية املســــــتدامة يف إطار خطةمقاصــــــد دعم اجلهود الوطنية لتحقيق ب نياجلماعي هاوالتزاممســــــامهة األمم املتحدة 

حبســــب  ةفصــــنّ حمددة ومأســــاس خبطوط ابالســــرتشــــاد ، اومؤشــــراهتأهداف التنمية املســــتدامة مقاصــــد تصــــبح و  .2030 عام
منصة وهي  – UN INFO منصة من خالل بشكل إلكرتوينسيتم تتبع هذه املؤشرات و . إطار الرصد االفرتاضين، البلدا

 .القطرية واإلقليمية والعامليةت على املستو�اإللكرتونية التخطيط والرصد واإلبالغ 

مقاصـــــــد أهداف التنمية املســـــــتدامة ومؤشـــــــراهتا وكذلك ، ذات الصـــــــلة بعمل املنظمةلنتائج واملخرجات قل امت نو  -17
كيفية ختصيص موارد بر�مج الربجمة القطرية  ألطر صفوفة املوارد السنوية وتبّني م حرفًيا يف أطر الربجمة القطرية.، الصلة ذات

. مقاصـــــــد أهداف التنمية املســـــــتدامة ومؤشـــــــراهتامن مث ، و هاونتائج الربجمة القطريةأطر  لدعم حتقيق خمرجات التقينالتعاون 
إطار األمم املتحدة مع مدى التواؤم واالتســــــاق لتأكيد ابســــــتعراض أطر الربجمة القطرية والتعليق عليها املنســــــق املقيم ويقوم 

 .ب االزدواجيةالتآزر والتكامل وجتنّ أوجه لتعزيز املتاحة يد الفرص ، وحتدتعاون يف جمال التنمية املستدامةلل

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/meeting/017/k4992e02.pdf
http://www.fao.org/3/mi537a/mi537a.pdf
http://www.fao.org/3/mi537a/mi537a.pdf
http://www.fao.org/3/mi996a/mi996a.pdf
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اإلقليميـــة واإلقليميـــة تقين بر�مج التعـــاون الاريع املمثلون اإلقليميون واإلقليميون الفرعيون أولو�ت مشـــــــــــــــــوحيـــدد  -18
الفرعية مات اإلقليمية واإلقليمية أو األولو�ت اليت حيددها املؤمتر اإلقليمي أو املنظواردة الطلبات الالفرعية اســـــــــــــــتناًدا إىل 

عملية واألولو�ت الناشــــــئة للبلدان املشــــــاركة أمهية يف ربجمة القطرية طر الصــــــالت أبال تكتســــــيجمموعة من البلدان. كما  أو
 .اختيار املشاريع

االسرتاتيجي مواءمة اإلطار عن طريق قاصد أهداف التنمية املستدامة ومؤشراهتا مب ةملباشر صلة اتعزيز الواصل سيتو  -19
 .ليات اإلبالغ والرصد ذات الصلة. وجيري حالًيا وضع آللمنظمة مع أهداف التنمية املستدامةقبل امل

تحديد لعملية ب قومي ممثل املنظمةفإن القطري املوارد املتاحة، الصـــــعيد الطلب على ونظرًا إىل أنه عادة ما يتجاوز  -20
تحــديــد ل اجتنبًــ تقين بعني االعتبــار معــايري بر�مج التعــاون التؤخــذ ُ اء. وطوال عمليــة حتــديــد األولو�ت، األولو�ت مع النظر 
األولو�ت املتفق على تغيريات ويستلزم إدخال رب�مج. ال اتغري املؤهلة للحصول على مساعدقصوى أنشطة ذات أولوية 

رب�مج يف كل اتبعون للخمصـــصـــون  نيدعم موظفو . و لوطنية املختصـــةطلًبا رمسًيا من الســـلطة اربجمة القطرية عليها يف إطار ال
 تبعة.ل للمعايري والسياسات املإقليم ضمان اجلودة واالمتثا

وضع معايري ختصيص املوارد وإعادة تنقيح عملية اسرتاتيجية ل لشروع يفرطة الطريق املقرتحة لاخ -رابًعا
 رب�مج التعاون التقينلتصور 

رب�مج التعاون التقين لتصـــــــــــــور وضـــــــــــــع ســـــــــــــيعرض التقدم احملرز يف العملية االســـــــــــــرتاتيجية لتنقيح املعايري وإعادة  -21
 ما يلي: الرتكيز بشكل خاص علىوسينصب ، القادمةته دور يف  املشرتكالجتماع ا على

 ؛مع اإلطار االسرتاتيجي اجلديدواءم متاًما لتتتقين تعديل معايري بر�مج التعاون ال )أ(
إعادة عمية ضـــــمان حتديث التوجيهات التشـــــغيلية الداخلية وتبســـــيطها وجعلها أكثر فعالية كجزء من و  )ب(

 ؛ تقينرب�مج التعاون اللتصور وضع 
ســــــــتعمل اإلدارة مع املكاتب و  األقاليم.توحيد معايري ختصــــــــيص املوارد داخل بقصــــــــد إمكانية التنقيح و  )ج(

، خمصـــــــــــصـــــــــــات األقاليم توحيد املعايري ضـــــــــــمن حتســـــــــــينات يفدراســـــــــــة ما ميكن إدخاهلا من اإلقليمية ل
 .اإلقليميةخلصوصيات اب املساس دون
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بر�مج التعاون التقين من  يتمتعون إبمكانية احلصول على منح كاملة: توزيع األعضاء الذين 1 لحقامل
   )2008(عام  لمنظمةلىل املسؤوليات التشغيلية للمكاتب اإلقليمية استناًدا إ

 يقليماملكتب اإل
 ألفريقيا

املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط 
 ئاهلاد

املكتب اإلقليمي 
ألمريكا الالتينية والبحر 

 الكارييب

املكتب اإلقليمي ألورواب 
 وآسيا الوسطى

 

املكتب اإلقليمي 
للشرق األدىن ومشال 

 أفريقيا

 

 اجلزائر 2ألبانيا 3اوابربودأنتيغوا  4، 2، 1أفغانستان 2، 1أنغوال

 3البحرين 4، 2أرمينيا األرجنتني 2، 1بنغالديش 2، 1بنن

 2 العربية مصرمجهورية  4، 2أذربيجان 3جزر البهاما 4، 2، 1بواتن 4بوتسوا�

 إسالميةإيران مجهورية  2 بيالروس 3برابدوس 2، 1كمبود� 4، 2، 1بوركينا فاسو

 2 العراق ٢ البوسنة واهلرسك 3بليز 2 الصني 4، 2، 1بوروندي

 األردن 2 جورجيا 4بوليفيا 3جزر كوك 2 الكامريون

 لبنان 4كازاخستان الربازيل 2مجهورية كور� الشعبية الدميقراطية  3، 2 فريدي كابو

 ليبيا 4قريغيزستان شيلي 3فيجي 4، 2، 1 أفريقيا الوسطى مجهورية

 2، 1موريتانيا سوداجلبل األ كولومبيا 2 اهلند 4، 2، 1تشاد

 2 املغرب مقدونيا الشمالية كوستاريكا 2 إندونيسيا 3، 2، 1جزر القمر

 ُعمان  2 ,4مجهورية مولدوفا 3كواب 3، 2، 1سيباكري  2 الكونغو

 2 ةالسوري ةالعربي اجلمهورية االحتاد الروسي 3دومينيكا 4، 1مجهورية الو الشعبية 2 كوت ديفوار

 تونس 4صربيا 3اجلمهورية الدومينيكية ماليز� 2، 1الكونغومجهورية 

 1 ,2اليمن 4، 2 طاجيكستان اإلكوادور 3، 1جزر املالديف 2، 1جيبويت

   تركيا السلفادور 3جزر مارشال 2، 1غينيا االستوائية

   4، 2 تركمانستان 3غرينادا 3 وال�ت ميكرونيز� املوحدة 2، 1إريرت�

   أوكرانيا   4، 2 منغوليا 4إسواتيين

   4، 2 أوزبكستان واتيماالغ 1ميامنار 4، 2، 1إثيوبيا

     3غيا� 3�ورو غابون

     3، 2، 1هاييت 4، 2، 1نيبال 2، 1غامبيا

    2 هندوراس 3نيوي 2 غا�

     3جامايكا 2 ابكستان 2، 1غينيا

     املكسيك 3ابالو 3، 2، 1بيساو -غينيا 
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     2 نيكاراغوا 3، 2 اببوا غينيا اجلديدة 2 كينيا

     بنما 2 الفلبني 4، 2، 1ليسوتو

     4ابراغواي 3، 1ساموا 2، 1ليرب�

     بريو 3، 2، 1جزر سليمان 2، 1مدغشقر

     3سانت كيتس ونيفيس 2 سري النكا 4، 2، 1مالوي

     3سانت لوسيا اتيلند 4، 2، 1مايل

سانت فنسنت وجزر  3، 2، 1ليشيت -تيمور  3موريشيوس
 3غرينادين

    

     3سورينام 3، 2 تونغا 2، 1موزامبيق

     3ترينيداد وتوابغو 3، 2، 1توفالو �ميبيا

     أوروغواي 3، 2، 1فانواتو 4، 1النيجر

     مجهورية فنزويال البوليفارية فييت �م 2 نيجري�

         4، 1رواندا

         3، 1ساو تومي وبرينسييب

         1السنغال

         3سيشيل

         1سرياليون

         2، 1الصومال

         جنوب أفريقيا

         1 ,2السودان

         1توغو

         1مجهورية تنزانيا املتحدة

         4و1 أوغندا

         4، 1زامبيا

         4زمبابوي

  
 اأقل البلدان منوً   1
 بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض 2
 لدول اجلزرية الصغرية الناميةا 3
 البلدان النامية غري الساحلية 4
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استناًدا بر�مج التعاون التقين من  يتمتعون إبمكانية احلصول على منح كاملةتوزيع األعضاء الذين : 2 لحقامل
 )2020(عام  لمنظمةلىل املسؤوليات التشغيلية للمكاتب اإلقليمية إ

 ياملكتب االقليم
 ألفريقيا

املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط 
 ئاهلاد

املكتب اإلقليمي ألمريكا 
 الالتينية والبحر الكارييب

املكتب اإلقليمي 
ألورواب وآسيا 

 الوسطى

املكتب اإلقليمي 
للشرق األدىن ومشال 

 أفريقيا
 اجلزائر ألبانيا 3اوابربودأنتيغوا  4، 2، 1أفغانستان 1أنغوال
 3البحرين 4أرمينيا األرجنتني 2، 1بنغالديش 2، 1بنن

  مجهورية مصر العربية 4أذربيجان 3جزر البهاما 4، 1بواتن 4بوتسوا�
 العراق بيالروسيا 3برابدوس 1كمبود� 4، 2، 1بوركينا فاسو

 األردن البوسنة واهلرسك 3بليز الصني 4، 2، 1بوروندي
 لبنان جورجيا 4بوليفيا 3جزر كوك 2الكامريون

 ليبيا 4 كازاخستان الربازيل 2مجهورية كور� الشعبية الدميقراطية 3كابو فريدي
 2، 1موريتانيا 4، 2قريغيزستان كولومبيا 3فيجي 4، 2، 1مجهورية أفريقيا الوسطى

 املغرب اجلبل االسود كوستاريكا 2اهلند 4، 2، 1تشاد
 1 ,2السودان 4مقدونيا الشمالية 3كواب إندونيسيا 3، 2، 1جزر القمر

  2 اجلمهورية العربية السورية 4مجهورية مولدوفا 3دومينيكا مجهورية إيران إسالمية 2الكونغو
 تونس االحتاد الروسي 3اجلمهورية الدومينيكية 3، 1كرييبايت 2كوت ديفوار

 1 ,2اليمن صربيا اإلكوادور 4، 1 مجهورية الو الشعبية 2، مجهورية الكونغو
   4، 2طاجيكستان السلفادور ماليز� 2، 1جيبويت

   تركيا 3غرينادا 3ملديف غينيا االستوائية
   4تركمانستان واتيماالغ 3جزر مارشال 2و1 إريرت�

   أوكرانيا 3غيا� 3 وال�ت ميكرونيز� املوحدة 4إسواتيين
   4، 2أوزبكستان 3، 2، 1هاييت 4منغوليا 4، 2، 1إثيوبيا
     هندوراس 1ميامنار غابون
     3جامايكا 3�ورو 2 ،1غامبيا
     املكسيك 4، 2، 1نيبال 2غا�
     2نيكاراغوا 3نيوي 2، 1غينيا
     4ابراغواي ابكستان 3، 2، 1بيساو -غينيا 
     بريو 3ابالو 2كينيا

     3سانت كيتس ونيفيس 3اببوا غينيا اجلديدة 4، 2، 1ليسوتو
     3سانت لوسيا الفلبني 2، 1ليرب�

سانت فنسنت وجزر  3ساموا 2، 1مدغشقر
     3غرينادين

     3سورينام 3، 2، 1جزر سليمان 4، 2، 1مالوي
     3ترينيداد وتوابغو سري النكا 4، 2، 1مايل
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     مجهورية فنزويال البوليفارية اتيلند 3موريشيوس
      3، 1ليشيت -تيمور  2، 1موزامبيق

      3تونغا �ميبيا
      3، 1توفالو 4، 2، 1النيجر
       3فانواتو نيجري�
       2فييت �م 4، 2، 1رواندا

         3، 2، 1ساو تومي وبرينسييب
         2، 1السنغال
         3سيشيل
         2، 1 سرياليون
         2، 1الصومال

         جنوب أفريقيا
         4، 2، 1جنوب السودان

         2، 1توغو
         4، 2، 1أوغندا

         1 ,2مجهورية تنزانيا املتحدة
         4، 1زامبيا

         4، 2زمبابوي
  

 اأقل البلدان منوً  1 
  بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض 2 
 الدول اجلزرية الصغرية النامية 3 
 البلدان النامية غري الساحلية 4 

  



13 JM 2021.1/2 

 سب املكاتب اإلقليمية حبالقسم املتعلق بتوزيع املوارد تقييم بر�مج التعاون التقين:  :3 لحقامل
 )JM 2020.2/2من الوثيقة  11و 10 نيالصفحت (مقتطف من

 األقاليم: ختصيص املوارد يف 1اجلدول 
ملكتب (ا أفريقيا

 )ألفريقيا يقليماإل
 آسيا واحمليط اهلادئ

املكتب اإلقليمي آلسيا (
 )ئاهلادواحمليط 

 أورواب وآسيا الوسطى

املكتب اإلقليمي (
 )ألورواب وآسيا الوسطى

 أمريكا الالتينية
 ومنطقة البحر الكارييب

املكتب اإلقليمي (
ألمريكا الالتينية والبحر 

 )الكارييب

املكتب اإلقليمي للشرق 
 أفريقيااألدىن ومشال 

 

 يف املائة) 69البلدان ( يف املائة) 37البلدان ( يف املائة) 80البلدان ( يف املائة) 80البلدان ( يف املائة) 79البلدان (

 اإلقليمياملستوى 
 )يف املائة 9الفرعي (

 *املستوى اإلقليمي الفرعي
 يف املائة) 2(

 اإلقليمياملستوى 
 )يف املائة 5( *الفرعي

التحفيزية القطرية املشاريع 
 يف املائة) 40(

 اإلقليميو  اإلقليمي تو�ناملس
 )يف املائة 12(الفرعي 

 اإلقليمي املستوى
 ) يف املائة 3(

 اإلقليمي املستوى
 )يف املائة 12(

  اإلقليمي املستوى
 )يف املائة 15(

الفرعي  اإلقليمياملستوى 
 )يف املائة 9(

 التحفيزية /املشاريع التحويلية
 )املائة يف 12(

 ستجدةالقضا� امل
 )يف املائة 5(

 سرتاتيجيالا حتياطيالا
 )يف املائة 4(

 اإلقليمي املستوى  
 )يف املائة 5(

 )يف املائة 8(حاالت الطوارئ 

التمويل األويل لتعبئة 
 )يف املائة 3( املوارد

ة املشاريع اإلقليمي   يف املائة) 1(متنوعات 
 ةحتياطيال+ االتحفيزية 

 )املائةيف  9(

  

  

http://www.fao.org/3/ne117ar/ne117ar.pdf
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 للبلدانختصيص املوارد : معايري 2اجلدول 
ملكتب (ا أفريقيا

 )ألفريقيا يقليماإل
 آسيا واحمليط اهلادئ

املكتب اإلقليمي آلسيا (
 )ئاهلادواحمليط 

 أورواب وآسيا الوسطى

املكتب اإلقليمي (
 )ألورواب وآسيا الوسطى

 أمريكا الالتينية
 ومنطقة البحر الكارييب

اإلقليمي املكتب (
ألمريكا الالتينية والبحر 

 )الكارييب

املكتب اإلقليمي للشرق 
 األدىن ومشال أفريقيا

 

 األداء التارخيي

 "لدان "العناية اخلاصةب 

البلدان ذات القضا�  
  اإلنسانيةو الطارئة 

استخدام الصندوق 
 اخلاص لتعبئة املوارد

ختصيص حّد أدىن متساٍو 
 جلميع البلدان

دوالر  300 000(+
  أمريكي)

بلدان "العناية اخلاصة" أو 
  بلد كبري

  التغذية يقصنسبة �

  التغذية يقص�عدد 

  ةاعتبارات إضافي

 مستوى الدخل  -
من املقدم توافر التمويل   -

 ةاملاحناجلهات 
 اإلنساين الوضع  -
 سكان الريف عدد  -
 قلة الطلبات  -

ختصيص مبلغ أساسي 
 ملرافق بر�مج التعاون التقين 

دوالر أمريكي  150 000(
دوالر  200 000إىل 

 )أمريكي

 "بلدان "العناية اخلاصة

بلدان العجز الغذائي ذات 
  -الدخل املنخفض 

البلدان النامية غري 
الساحلية (الدخل املتوسط 

  األدىن)

بلدان العجز الغذائي ذات 
  -الدخل املنخفض 

البلدان النامية غري 
الساحلية (الدخل املتوسط 

  )علىاأل

  الوسيطةالبلدان 

 الدخل املتوسط األدىن  -

 الدخل املتوسط األعلى  -

ختصيص مبلغ أساسي 
متباين خلمس فئات 

 البلدان من

البلدان ذات الدخل  -
 املنخفض

البلدان ذات الدخل  -
 املتوسط األدىن

الدول اجلزرية الصغرية  -
النامية ذات الدخل 
ات املتوسط األعلى وذ

الدخل املرتفع من غري 
الدول اجلزرية الصغرية 
النامية اليت يصل فيها 

 8 186دخل الفرد إىل 
 دوالرًا أمريكًيا.

الدول اجلزرية الصغرية  -
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 
عمًال بقاعدة األولوية 

 .ابألسبقية

ختصيص نفس املبلغ األساسي 
 جلميع البلدان

 دوالر أمريكي) + 400 000(

 البلدان الكثرية السكان
 مليون نسمة) 40 >( 

البلدان ذات الدخل املتوسط 
 األدىن

من اجلهات املقدم ندرة املوارد 
ماليني دوالر  5املاحنة (أقل من 

 للمشاريع الوطنية)

ويتم ختفيض مبلغ اثبت ابلنسبة 
مجيع البلدان ذات الدخل إىل 

 املتوسط األعلى 
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املخصصات  تراوحت 
 بني  لكّل بلد

دوالر  000 400
 986 076وأمريكي 

 اأمريكيً  ادوالرً 

املخصصات   تراوحت
 000 300 بني لكّل بلد

دوالر أمريكي 
دوالر  000 200 1و

 أمريكي

املخصصات  تراوحت 
 000 450 بني لكّل بلد

 000 800و دوالر أمريكي

 دوالر أمريكي

تراوحت املخصصات 
 بنياألساسية لكل بلد 

أمريكي دوالر  100 000
دوالر  700 000و

أمريكي (مع احتمال 
 )تهامضاعف

 بلدتراوحت املخصصات لكل 
 دوالر أمريكي 000 400 بني
 دوالر أمريكي 000 900و

قيمة املبلغ املتوسط 
 ادوالرً  250 748

 اأمريكيً 

 قيمة املبلغ املتوسط
 اأمريكيً  ادوالرً  576 657 
كانت قيمة املبلغ (

املتوسط يف بلدان احمليط 
دوالر  000 380اهلادئ 

 أمريكي)

 قيمة املبلغ املتوسط
 اأمريكيً  ادوالرً  588 585

 قيمة املبلغ املتوسط 
 اأمريكيً  ادوالرً  710 238

 )ته(مع احتمال مضاعف

 846 553 قيمة املبلغ املتوسط

 اأمريكيً  ادوالرً 
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 بر�مج التعاون التقين معايري :4 لحقامل

 من بر�مجاملقدمة ئ وار الط ات حاالتمساعد من بر�مج التعاون التقيناملقدمة اإلمنائية  اتاملساعد املعايري
 التعاون التقين

مجيع أعضاء املنظمة مؤهلون للحصول على املساعدة  أهلّية البلدان -1
الفنية املدعومة من بر�مج التعاون التقين. بيد أن الرب�مج 

، ايويل عناية خاصة ملساعدة البلدان األكثر احتياجً 
سّيما بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض،  وال

والبلدان النامية غري الساحلية، ، اوأقل البلدان منوً 
البلدان النامية اجلزرية الصغرية. أما حصول  و/أو

األورويب  االحتاداالقتصادات ذات الدخل املرتفع وأعضاء 
على املساعدة الفنية عن طريق بر�مج التعاون التقين، 
فينبغي أن يتم فقط على أساس اسرتداد التكاليف 

 .ابلكامل

يف املائة من اعتمادات بر�مج التعاون  15ص نسبة ختصّ 
الطوارئ واإلحياء، حاالت التقين بشكل مبدئي ملشاريع 

 .وهي متاحة جلميع أعضاء املنظمة

تسهم املساعدات املدعومة من بر�مج التعاون التقين  األهداف واألغراض -2
ا يف نتيجة واحدة على األقل من النتائج ا مباشرً إسهامً 

 .يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمةالتنظيمية الواردة 
 

الطوارئ واإلحياء حاالت ينبغي أن تسهم مساعدات 
املدعومة من بر�مج التعاون التقين يف حتقيق النتيجة 

من أجل ضمان  5للهدف االسرتاتيجي  4التنظيمية 
الطوارئ مبزيد حاالت استجابة البلدان والشركاء لألزمات و 

ابلتدخالت الغذائية والزراعية من الفعالية عن طريق القيام 
 .ذات الصلة

األولو�ت القطرية  -3
 اإلقليمية أو

ينبغي توجيه املساعدات املدعومة من بر�مج التعاون التقين 
حنو األولو�ت القطرية أو اإلقليمية املرتبطة ابألهداف 

، وينبغي أن تكون تلك 2واألغراض احملددة يف املعيار 
متسقة مع أُطر األولو�ت األولو�ت، عند تطبيقها، 

القطرية املتوسطة األجل يف املنظمة وأن تنبثق عن عمليات 
حتديد أولو�ت بر�مج التعاون التقين على الصعيد 

 .القطري

ال ختضع مساعدات حاالت الطوارئ املقدمة من بر�مج 
 .التعاون التقين ألي عملية لتحديد األولو�ت القطرية

وجود ثغرة أو  -4
 مشكلة حرجة

ينبغي توجيه املساعدات املدعومة من بر�مج التعاون التقين 
حنو ثغرة أو مشكلة فنية حرجة حددها بوضوح املستفيدون 
أو أصحاب املصلحة وتقتضي تعاوً� فنًيا ضمن اإلطار 
الزمين الذي ميكن أن يتيحه الرب�مج ولكن ال ميكن 

 ينبغي إاتحته عن طريق موارد أخرى. ال أو

ن القصد من مساعدات حاالت الطوارئ ينبغي أن يكو 
املقدمة من بر�مج التعاون التقين هو االستجابة بسرعة 

ا للتدخالت يف اجملاالت املواضيعية شديدة دعمً 
 .أظهرت املنظمة أّن هلا ميزة نسبية فيها اليت
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ينبغي أن ُتســــفر املســــاعدات املدعومة من بر�مج التعاون   اآلاثر املستدامة -5
خمرجات ونتائج حمددة بوضــــــــــــوح تفضــــــــــــي إىل التقين عن 

أتثريات. وجيب أن تكون هلا أتثريات حتفيزية أو مضاعفة، 
ومنها مثًال ز�دة تعبئة األموال املخصـــصـــة لالســـتثمارات. 
وينبغي أن تكون هذه النتائج والتأثريات قابلة لالستدامة. 
ولن تُقبل طلبات احلصــــــــــول على مســــــــــاعدات من برامج 

نــدمــا تكون نتيجــة للمتــابعــة غري الفعــالــة التعــاون التقين ع
 .ملشاريع بر�مج التعاون التقين السابقة

 حــــاالت الطوارئ املقــــدمــــةينبغي توجيــــه مســـــــــــــــــاعــــدات 
بر�مج التعــــاون التقين حنو توفري املــــدخالت لتــــأهيــــل  من

األنشــــــــــــطة اإلنتاجية على حنو مســــــــــــتدام، وللتعاون الفين 
ـــــــة مــن احلــكــومـــــــات  ـــــــدعــم االســــــــــــــــتــجـــــــاابت الــفــعـــــــال ل

املاحنني) مبا يف ذلك حتديد املدخالت الضــــرورية.  من (أو
وينبغي توجيــه مســــــــــــــــاعــدات حــاالت الطوارئ واإلحيــاء 
املـــــــدعومـــــــة من برامج التعـــــــاون التقين حنو التـــــــدخالت 

تؤدي إىل ز�دة احتمـــــال توجيـــــه موارد إضــــــــــــــــــافيـــــة  اليت
املاحنني و/أو احلكومات حنو اإلغاثة الفورية واإلحياء  من

ألطول. وينبغي جتنــُّب تقــدمي مســـــــــــــــاعــدات على املــدى ا
متكررة للتصــــــــــــــــدي ألنواع متكررة من حـــاالت الطوارئ 

نفس البلـــد، بـــل إعـــادة توجيـــه تلـــك املســـــــــــــــــاعـــدات  يف
ا من أجــل اتقــاء حــدوث حتقيق أتثري أكثر اســــــــــــــتمرارً  حنو

 نفس حاالت الطوارئ هذه والتأّهب هلا.

غضون  دوالر أمريكي وينبغي إكماله يف 500 000ينبغي أال يتطلب أي من مشاريع بر�مج التعاون التقين ميزانية تتجاوز  النطاق واملدة -6
أما ، وعلى أساس النظر يف كل حالة على حدة. و اا، حيثما كان ذلك مَربرً شهرً  36ا. وجيوز متديد املدة إىل شهرً  24

 .دوالر أمريكي 100 000هو فرفق بر�مج التعاون التقين احلد األقصى مليزانية أي مشروع من مشاريع م

 ينبغي أن تتضمن طلبات احلصول على مساعدات من بر�مج التعاون التقين التزاًما رمسًيا من احلكومة/احلكومات  االلتزام احلكومي -7
بدء املساعدات املطلوبة املنظمات اإلقليمية بتقدمي مجيع ما يلزم من مدخالت وموظفني وترتيبات مؤسسية لكفالة  أو

 املدعومة من بر�مج التعاون التقين وتنفيذها ومتابعتها يف الوقت املناسب وبفعالية.

ينبغي أن تُعني املساعدات املدعومة من بر�مج التعاون  تنمية القدرات -8
التقين، حيثما أمكن ذلك، على تنمية القدرات الوطنية 

واملشاكل احلرجة  اإلقليمية لكفالة عدم ظهور الثغرات أو
اليت توجه إليها هذه املساعدات مرة أخرى أو لكفالة 

تلك الثغرات واملشاكل بفعالية على الصعيد  إمكانية حلّ 
 .الوطين أو اإلقليمي

حاالت الطوارئ واإلحياء مساعدات أن تؤدي ينبغي 
املدعومة من بر�مج التعاون التقين إىل ز�دة قدرة احلكومة 

واألسر املتضررة على حتمُّل صدمات مماثلة واجملتمعات 
املستقبل أو على التصدي لتلك الصدمات دون اللجوء  يف

 .إىل مساعدة خارجية

جيب أن تراعي املساعدات املدعومة من بر�مج التعاون التقين منظور املساواة بني اجلنسني يف مراحل التحديد والتصميم  املساواة بني اجلنسني -9
 .تكون متماشية مع خطة عمل املنظمة للمساواة بني اجلنسنيوالتنفيذ وأن 

 ينبغي أن تسهم املساعدات املدعومة من بر�مج التعاون التقين، حيثما أمكن ذلك، يف إقامة شراكات وحتالفات جديدة الشراكة واملشاركة -10
اء والرجال الذين يعانون من انعدام ة، مبا يف ذلك عن طريق التمويل املشرتك، وأن تؤدي إىل ز�دة مشاركة النسأو معززّ 

 .األمن الغذائي ومن الفقر يف عمليات صنع القرارات األساسية

 


