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  املشرتك االجتماع

مج الدورة الثالثة والثالثون بعد املائة  للجنة الرب
 والدورة احلادية والتسعون بعد املائة للجنة املالية

ر 16 روما،  2022 مايو/أ

مج التعاون التقينعن العملية االسرتاتيجية معلومات حمّدثة   لرب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Beth Bechdolالسيدة 

   ئب املدير العام
  51800 06570 39+اهلاتف: 

 Bechdol@fao.org-DDG الربيد اإللكرتوين:
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 وجزامل

الرامية إىل تنقيح معايري ختصـــــــيص و االســـــــرتاتيجية اليت وافق عليها األعضـــــــاء  العمليةثة عن معلومات حمدالوثيقة  تعرض
مج التعاون التقين. وه معلومات عن حالة املشــــــاورات بشــــــأن حصــــــص املوارد  تقدم ياملوارد ووضــــــع تصــــــّور جديد لرب

مج التعاون التقين، واملشـــــــــاورات الداخلية مع املكاتب اإلقليمية بشـــــــــأن توزيع املوارد داخل اإلقليم والعمل  اإلقليمية لرب
مج التعاون التقين لعام  اخلطوطعلى تعديل  طار مع اإل اومتاشــــــــــــــــيً  2020التوجيهية التشــــــــــــــــغيلية اســــــــــــــــتجابة لتقييم بر

مج التعاون  إلبالغ عنيقدم قســـــم خاص و . 2031-2022 للفرتة األغذية والزراعة (املنظمة) االســـــرتاتيجي ملنظمة بر
مج التعاون التقين منذ عام املنبثقة عن احملفزة  واحلصــــــــــــــــائلالتقين حملة عامة عن اجلهود احلالية والنتائج  مســــــــــــــــاعدات بر

2018. 
 

 
 

 االجتماع املشرتكالتوجيهات املطلوبة من 
  ّالتقدم احملرز يف العملية االســـــــــــــــرتاتيجية لتنقيح معايري بشـــــــــــــــأن االجتماع املشـــــــــــــــرتك مدعو إىل توفري التوجيهات إن 

 .ختصيص املوارد
 

 مسودة املشورة

 :االجتماع املشرتك إنّ 

  مج مع التقــدير  اأحــاط علمًــ ، التعــاون التقينلتقــدم العــام يف عمليــات تنقيح معــايري ختصـــــــــــيص موارد بر
لنظر إىل السبل املتاحة لضمان مزيد من املواءمة مع توخي املرونة املطلوبة بغرض  ،األقاليم داخل سيما  وال

 ؛االستجابة للخصوصيات اإلقليمية
  ًمج التعاون  على اخلطوطحتديثات إدخال حلاجة إىل  اوأحاط علم  اســـتجابةً  التقينالتوجيهية التشـــغيلية لرب

مج التعاون  لتقييم  ؛2031-2022 للفرتةمنظمة لمع اإلطار االسرتاتيجي ل اومتاشيً  2020لعام  التقينبر
  ّمج التعاون ورح جلهود املبذولة لتعزيز اإلبالغ عن نتائج بر ثريه التحفيزي بشكل  التقينب  دف توثيق 

أهداف التنمية املستدامة والتعلم من أفضل املمارسات ملواصلة تعزيز  مقاصدأكثر منهجية، واملسامهة يف 
مج  ؛الرب

  مج التعاون  اخلتاميدعا أعضاء املنظمة إىل اختتام املشاورات بشأن االستعراض و ، التقينحلصص موارد بر
 يف الدورة املقبلة. ةكامل  معلومات حمدثةوأعرب عن تطلعه لتلقي 
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 أساسيةمعلومات  - أوالً 

 
مج والدورة الثالثة والثمانني بعد املائة  -1 طلب االجتماع املشــرتك بني الدورة التاســعة والعشــرين بعد املائة للجنة الرب

لتشــــاور مع األعضــــاء إىل 2020للجنة املالية يف نوفمرب/تشــــرين الثاين  دف إىل  ،املنظمة الشــــروع يف عملية اســــرتاتيجية، 
مج الت مج التعــاون  التقينعــاون اســــــــــــــــتعراض جوانــب بر اجلهود اليت بــذلتهــا اإلدارة و  2020لعــام  التقيناملوثقــة يف تقييم بر

مج التعاون التقين.  لينظر  ةاالسرتاتيجي للعمليةخارطة طريق  2021 آذار/يف مارسوقدمت املنظمة إلعادة وضع تصور لرب
 ).JM 2021.1/2فيها األعضاء (

مج والدورة اخلامســة والثمانني بعد املائة للجنة  بورحّ  -2 االجتماع املشــرتك بني الدورة الثالثني بعد املائة للجنة الرب
 :)(هـ)12، الفقرة CL 166/8) يف تقريره (الوثيقة 2021مارس /آذار  26-22املالية (

ألهداف املوضوعة خلارطة الطريق املقرتحة للعملية االسرتاتيجية الرامية إىل تنقيح معايري ختصيص املوارد ووضع  "
لتشــــــاور الوثيق مع األعضــــــاء؛  مج التعاون التقين  وطلب أن تتضــــــمن هذه العملية اســــــتعراض تصــــــّور جديد لرب

معايري املخصــــــــــصــــــــــات اإلشــــــــــارية لألقاليم متاشــــــــــًيا مع ما صــــــــــدر عن مؤمتر املنظمة يف دورته اخلامســــــــــة والثالثني 
 (اخلاصة)؛"

ر  1 -أبريل /نيســـــــــان  26اجمللس يف دورته الســـــــــادســـــــــة والســـــــــتني بعد املائة ( دوشـــــــــدّ  -3   ) يف تقريره2021مايو /أ
 :)(ج)23، الفقرة CL 166/REP(الوثيقة 

لتشـــــاور مع األعضـــــاء،  مج التعاون التقين لكي تســـــتكمل اإلدارة عملية اســـــرتاتيجية،  "على التوصـــــية بشـــــأن بر
لدخل بغرض تنقيح معايري ختصــــــــــيص املوارد وتوحيدها، إذا أمكن ذلك، مبا يت خطى املعايري التقليدية اخلاصــــــــــة 

للفرد الواحد، ومع مراعاة االحتياجات اخلاصــــــة لكل إقليم، على غرار الفقر وعدم املســــــاواة يف الريف، والتعرض 
لتغري املناخ وتدهور التنوع البيولوجي؛ إضافة إىل تعزيز إدارة األداء بغرض عرض ذلك على املؤمتر يف دورته الثالثة 

 للموافقة عليه." واألربعني
مج والدورة الثامنة والثمانني بعد املائة وقام  -4 االجتماع املشــــــــــــــــرتك بني الدورة الثانية والثالثني بعد املائة للجنة الرب

  (د) و(ه)) 10، الفقرة CL168/7يف تقريره (الوثيقـــة  )2021نوفمرب/تشــــــــــــــــرين الثـــاين  12و 9و 8للجنـــة املـــاليـــة (رومـــا، 
 مبا يلي: 

لضـــــــــمان مشـــــــــاركة األعضـــــــــاء يف العملية  2022على مواصـــــــــلة النهج الشـــــــــامل والشـــــــــفاف يف عام  شـــــــــّجع"د) 
مج التعاون التقين اإلقليمية؛   االسرتاتيجية لتنقيح املعايري اخلاصة بتحديد حصص موارد بر

مج التعاون التقين داخل األقاليم،  ودعاه)  اإلدارة إىل توفري معلومات حمّدثة عن تنقيح معايري ختصيص موارد بر
قــدر أكرب من االتســــــــــــــــــاق مع احلفــاظ على املرونــة الالزمــة لالســــــــــــــــتجــابــة والنظر يف الســــــــــــــــبــل الكفيلــة بتحقيق 

 ."للخصوصيات اإلقليمية

يف  )2021 كانون األول/ديســـــمرب 4 - تشـــــرين الثاين/نوفمرب 29( اجمللس يف دورته الثامنة والســـــتني بعد املائة نّوه -5
  :(أ))17، الفقرة CL 168/REP(الوثيقة  تقريره
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مج التعاون التقين بني األقاليم، مبا يشمل أمهية " لتقدم احملرز يف عملية تنقيح النهج اخلاص بتخصيص موارد بر
ا واملســــتندة إىل مبدأ  ج خاص بكل ســــياق، حبســــب النتائج املنبثقة عن املنهجية اجلاري العمل على بلور اتباع 

   (ج) من الوثيقة23ته الســــــــــــــــادســــــــــــــــة والســــــــــــــــتني بعد املائة (الفقرة العاملية واملعايري اليت وافق عليها اجمللس يف دور 
CL 166/REP إىل مواصـــلة  وتطّلع)، مع إســـناد أولوية خاصـــة للبلدان األقل منًوا والدول اجلزرية الصـــغرية النامية

  "؛2022تنقيح هذا النهج بصورة شاملة وشفافة خالل سنة 
مج التعاون التقين   - انيً   اإلقليميةحصص موارد بر

 ،وبعد خارطة الطريق املتفق عليها 2021ســـــــــــــية يف النصـــــــــــــف األول من عام لتوجيهات األجهزة الر  اســـــــــــــتجابةً  -6
مج    اإلقليميـة التعاون التقينعقدت إدارة املنظمة مشـــــــــــــــــاورتني غري رمسيتني مع األعضـــــــــــــــــاء بشـــــــــــــــــأن حصــــــــــــــــص موارد بر

ت اإلحصـــائية املتاحة للمعايري و ). 2021ســـبتمرب/أيلول  10يوليو/متوز و 16( اســـتعرضـــت املشـــاورة غري الرمسية األوىل البيا
ت اليت   بعد املائةنياجمللس يف دورته الســــــــادســــــــة والســــــــتاليت اقرتحها  حصــــــــص املوارد اإلقليمية  حتديدفيها عند  نُظروالبيا

مج  ة الســــيناريوهات احملتملة حلســــاب حصــــص املوارد . واقرتحت املشــــاورة غري الرمسية الثاني2008يف عام  التعاون التقينلرب
 األعضاء. ااقرتحه اليت اإلقليمية على أساس املعايري

ت ذات الصــــلة  ،JM 2021.2/2 الوثيقة كما هو موثق يفو  -7 زودت إدارة املنظمة األعضــــاء بتصــــور املعايري والبيا
مج  ت حصـــــص املوارد اإلقليمية لرب ت الســـــتكشـــــاف ســـــيناريوهات حســـــا التعاون من خالل اخلرائط وأداة جدول البيا

 لكل معيار من املعايري. املقدمة الدرجةمن خالل تعديل  التقين
ه مثالني  1يوضـــح اجلدول و  -8 واليت تطبق جمموعات خمتلفة  تنيغري الرمسي تنيألعضـــاء أثناء املشـــاور ا على ُعرضـــاأد

لدوالر األمريكي) الدرجاتمن  لنسبة املئوية أو   .على املعايري والتغيريات الناجتة يف احلصص اإلقليمية (سواء 

تحدد مستوى الدخل ل تتخطىعلى مبدأ العاملية واملعايري اليت   بعد املائةنياجمللس يف دورته السادسة والستوافق و  - 9
ت ا مع إســناد أولوية  ،التنوع البيولوجيتدهور و  ،تغري املناخل والتعرض ،وعدم املســاواة ،والفقر ،نتشــار نقص التغذيةمســتو

ج خد على وأكّ  ،خاصة للبلدان األقل منًوا والدول اجلزرية الصغرية النامية  .اص بكل سياقأمهية اتباع 

  اإلقليمية احملسوبة احلصصأمثلة على : 1اجلدول 

 2املثال  1املثال  
 الدرجة الدرجة املعايري

 14.3 25 العاملية

 14.3 25 البلدان األقل منًوا

 14.3 10 نقص التغذية

 14.3 10 الفقر

 14.3 10 عدم املساواة

 14.3 10 التعرض لتغري املناخ

 14.3 10 التنوع البيولوجي

  100 ل*جمموع الدرجات يعاد
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 2املثال   1املثال  

 املكتب اإلقليمي للمنظمة

املكتب 
اإلقليمي 
ألفريقيا

املكتب 
اإلقليمي 
آلسيا 
واحمليط 
اهلادئ

املكتب 
اإلقليمي 
ألمريكا 
الالتينية 
والبحر 
الكارييب

املكتب 
اإلقليمي 
ألورو 
وآسيا 
الوسطى

املكتب 
اإلقليمي 
للشرق 
 األدىن
ومشال 
أفريقيا

 
املكتب 
اإلقليمي 
ألفريقيا

املكتب 
اإلقليمي 
آلسيا 
واحمليط 
اهلادئ

املكتب 
اإلقليمي 
ألمريكا 
الالتينية 
والبحر 
الكارييب

املكتب 
اإلقليمي 
ألورو 
وآسيا 
الوسطى

املكتب 
اإلقليمي 
للشرق 
األدىن 
ومشال 
أفريقيا

 %8.0%10.0%18.0%24.0%40.0  %8.0%10.0%18.0%24.0%40.0 احلصة احلالية
 %8.6 %7.7%19.3%24.6%39.8  %8.6 %8.3%18.3%24.5%40.3 احلصة احملسوبة

 %0.6%2.3- %1.3 %0.6%0.2-  %0,6%1.7- %0.3 %0.5 %0.3 الفرق بني احلصة احلالية واحملسوبة
                        

املخصصات احلالية (مليون دوالر 
 9 11.2 20.2 26.9 44.8  9 11.2 20.2 26.9 44.8 أمريكي)

املخصصات احملسوبة (مليون دوالر 
 9.6 8.6 21.7 27.5 44.7  9.6 9.3 20.5 27.5 45.2 أمريكي)

الفرق بني املخصصات احلالية 
واملخصصات احملسوبة (مليون دوالر 

 أمريكي)
0.4 0.5 0.4 -1.9 0.6  -0.2 0.6 1.5 -2.6 0.7 

 
ُعرضـــــــــــت املســـــــــــألة مرة أخرى خالل اجتماع غري رمسي للرئيس املســـــــــــتقل للمجلس مع رؤســـــــــــاء ونواب رؤســـــــــــاء  -10

نظمة يف املســــــــــــــيتعني على الدورة الثالثة واألربعني ملؤمتر . و2022كانون الثاين /يناير 27يف  الذي ُعقداجملموعات اإلقليمية 
حلصص اإلقليمية املوافقة على قرار اعتماد التغيريات أو 2023يوليو/متوز   .اإلبقاء على الوضع الراهن فيما يتعلق 

مج  – الثً   األقاليم بني التعاون التقين توزيع موارد بر

مج  ةاالســــــــــرتاتيجي العملية طريقاجلزء الثاين من خارطة  يتمثل -11 يف اســــــــــتعراض ختصــــــــــيص املوارد  التعاون التقينلرب
 احلفاظ علىدف إدارة املنظمة إىل حتقيق قدر أكرب من االتســـــــاق مع  ،مع توجيهات األعضـــــــاء اومتاشـــــــيً داخل األقاليم. 

 املرونة الالزمة لالستجابة للخصوصيات اإلقليمية.

صـــات اإلرشـــادية تســـند املســـؤولية واملســـاءلة عن اســـتخدام  ،JM 2021.1/2كما هو موضـــح يف الوثيقة و  -12 املخصـــّ
مج التعــاون التقين إىل املمثلني اإلقليميني، وعلى الصــــــــــــــــعيــد القطري إىل ممثلي املنظمــة. وخيضــــــــــــــــع املمثلون  اإلقليميــة لرب

ئب املدير العام مج التعاون التقين مسار الشراكات والتواصلشراف من  اإلقليميون ملساءلة  ا مع شيً امت عن استخدام بر
ئب املدير العام مبهمة الرقابة والســــــلطة يف .التوجيهية التشــــــغيلية احلالية اخلطوط ي تدابري تصــــــحيحية  وحيتفظ  ما يتعلق 

ت الالمركزية، مبا يشـــــــمل إعادة توزيع املوارد غري  ملســـــــؤوليات املســـــــندة إىل املســـــــتو قد يتعني اختاذها يف حال عدم الوفاء 
 .2010مة منذ بدء تطبيق عملية الالمركزية يف عام وهذه املسألة مل تكن الز  املستخدمة.

مج التعاون التقين مع مراعاة التزام املنظمة مبا يلي -13 دارة املخّصصات اإلقليمية لرب  :ويُنصح املمثلون اإلقليميون 

 
لكامل يف غضون فرتة السنتني اليت متت فيها املوافقة على هذه املوارد  )أ(   ؛ختصيص املوارد 
اية فرتة السنتني اليت متت فيها املوافقة على تلك االعتماداتصرف و   )ب( لكامل قبل    ؛االعتمادات 
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ضــــــمان إيالء اهتمام خاص، عند ختصــــــيص املوارد، لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض والبلدان و   )ج(
  ؛األقل منًوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية

مج التعاون التقين اإلقليمية واإلقليمية ضــمان و   )د( ت ملشــاريع بر مشــاركة ممثلي املنظمة يف عملية حتديد األولو
 .الفرعية واختيارها

لتوجيه املخصصات  بهجمموعة من املعايري اإلضافية اخلاصة  إقليمكل   وضع ،ويف إطار التوجيهات املذكورة أعاله -14
ت والفرص الالزمة املرونة  احلفاظ علىومن مث مت  ،يف إطار املســـــــؤولية املســـــــندة إىل املمثلني اإلقليميني للتكيف مع التحد

 .إقليمكل يف   القائمة

مج  اوفقًـــ و  -15 لـــدى مجيع األقـــاليم معـــايري حمـــددة "أنـــه  ،)8و 7 النتيجتـــان ،PC 129/2( التعـــاون التقينلتقييم بر
مج التعاون التقين للبلدان داخل أقاليمها البلدان راضــــــــــية بشــــــــــكل عام عن عملية وأن "" .بوضــــــــــوح لتخصــــــــــيص موارد بر

  (ح) من الوثيقة10الفقرة (ويشــــــــــــــــار كذلك يف تقريره ". ختصــــــــــــــــيص املوارد بعد تطبيق الالمركزية عليها وعن املبالغ الواردة
CL 165/9(  ا املكاتب اإلقليمية لتوزيع  أحاط "إىل أن االجتماع املشــــــــــــــــرتك يف دورته األخرية لُنهج اليت اعتمد علًما 

مج التعاون التقين مج التعاون التقين  ، وأكد جمدًداموارد بر المركزية الســـلطة يف إدارة املخصـــصـــات مبا ميتثل متاًما ملعايري بر
مج  على النحو الذي ُوثقت به من خاللاملعايري وترد . "والتزامات املنظمة ذات الصـــــــــــلة وكما هي  التعاون التقينتقييم بر

 .JM 2021.1/2 لوثيقة 3ا يف امللحق حاليً 

مج التعاون التقين على املســـــتويني اإلقليمي ا على تنطبق املرونة أيضـــــً و  -16 احلصـــــة املخصـــــصـــــة من املوارد ملشـــــاريع بر
وأوجه التآزر من خالل التعاون عرب احلدود أو تتباين االحتياجات والفرص املتاحة لتحقيق الكفاءات و . واإلقليمي الفرعي

ويشــــــــــــــّكل اختالف عدد املكاتب  .وداخل اإلقليم ذاته من فرتة إىل فرتة بشــــــــــــــأن القضــــــــــــــا العابرة للحدود بتباين األقاليم
لالمركزية اإلقليمية الفرعية يف كل إقليم وطبيعة املنظمات اإلقليمية الشـريكة مع املنظمة، عوامل إضـافية تسـتفيد من تطبيق ا

 يف عملية اختاذ القرارات يف إطار املخصصات اإلقليمية.

مج  وأوضـــــح -17 جمموعة  توليد تطبيق املعايري اخلاصـــــة بكل إقليم إىلب تأد الطريقة اليتا أيضـــــً  التعاون التقينتقييم بر
. فرتة الســــنتنييف بداية  إبالغها إىل املكاتب القطرية للمنظمة جيريواليت  ،من املخصــــصــــات األســــاســــية اإلرشــــادية احملتملة

اإلقليمية  للمشـــاريعخمصـــصـــة  صـــناديق األقاليممجيع  لدى ،للبلدان ةاإلرشـــادياملخصـــصـــات األســـاســـية  هإلضـــافة إىل هذو 
عند الطلب خالل فرتة السنتني وإضافتها إىل املخصصات  االستفادة منهاميكن للبلدان  اخلاصةتمويل ال(الفرعية) ولنافذة 

دف عادًة إىل دعم املشــــــــــاريع  ،آخرإىل  إقليمنوافذ التمويل هذه من  وختتلف تســــــــــميةاإلرشــــــــــادية األولية.  ولكن مجيعها 
ب الحتياجات أو ذات أمهية اسرتاتيجية خاصة أو تستجي ،تستجيب آلفاق حتفيز املوارد ،على سبيل املثال ،اإلضافية اليت

ت براجمية مهمة   .نشئت دون توقعهاأو أولو

يدير املمثلون اإلقليميون ويضــمنون التوازن  ،عند ختصــيص األموال مبا يتجاوز املخصــصــات األســاســية اإلرشــاديةو  -18
مع تعظيم  ،من املنظمة التقنيةبني الطلبات واألوضـــاع القطرية احملددة داخل إقليمهم واملســـاواة يف احلصـــول على املســـاعدة 

يقدم  ،JM 2021.1/2 من الوثيقة 14الفقرة  على النحو املبني يفو االســتخدام التحفيزي واالســرتاتيجي لألموال احملدودة. 
م مبا يتماشــى مع إطار الربجمة القطرية املســتمد من املممثلو  إطار األمم املتحدة للتعاون يف نظمة طلبات املســاعدة من بلدا

مبا أن و أهداف التنمية املســـــــتدامة ذات الصـــــــلة.  مقاصـــــــد ومؤشـــــــرات يف اوالذي حيدد مســـــــامهته، جمال التنمية املســـــــتدامة
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ت مع النظراء  ،ارد املتاحةاملو  الطلبات على املســــــــــــــــتوى القطري تتجاوز عادةً  ينخرط ممثل املنظمة يف عملية حتديد األولو
ت املتفق عليها يف إطار   .الربجمة القطريةالوطنيني مبا يتماشى مع األولو

مج التعاون  -19 املخصـــصـــني لدعم املكاتب القطرية  التقينيعتمد املمثلون اإلقليميون على فرقهم اإلدارية وموظفي بر
 النهائية. ملواردا خمصصاتواختاذ القرارات بشأن بضمان اجلودة 

كما هو مبني و . فرتة ســـنتنيحســـب البلد من فرتة ســـنتني إىل  ةالنهائي املخصـــصـــاتتلف ختقد  ،على هذا النحوو  -20
مج التعاون  1يف الشكل  فإن املكاتب القطرية للمنظمة راضية بشكل عام عن خمصصات  ،2020لعام  التقينمن تقييم بر

مج التعاون   حىت لو كانت النتائج تعكس أيًضا عدم الرضا عن القيود يف توافر املوارد بشكل عام. ،لفرتة السنتنيالتقين بر
 

مج التعاون التقين للبلد لفرتة السنتني: 1الشكل    مستوى الرضا عن ختصيص بر
  

  
مج التعاون ا -املصدر: مسح مكاتب املنظمة القطرية    ين (التقرير الرئيسي)لتقتقييم بر

  
 الالزمة مع احلفاظ على املرونةبناًء على طلب األعضاء للنظر يف سبل حتقيق قدر أكرب من االتساق بني األقاليم  -21

ن مع املمثلني اإلقليميني ل ،لالستجابة للخصوصيات اإلقليمية  .2022منظمة يف أوائل عام لُعقدت مشاور

لتوجيهات اليت قدمها ورحّ  -22 للمســاعدة  يف دورته الســادســة والســتني بعد املائة جمللساب مجيع املمثلني اإلقليميني 
مج  لنهج يف احتقيق قدر أكرب من االتســـاق من أجل واتفقوا على العمل اجلماعي  التعاون التقين،يف توجيه خمصـــصـــات بر

ا على احلاجة إىل املرونة ،ابذلك ســـلفً كما أقر األعضـــاء و ما بني األقاليم.  يف  ،دواوشـــدّ  ،أكد مجيع املمثلني اإلقليميني أيضـــً
مج  البلدان  اخلاص جبميع املتغريعلى ضــــرورة النظر يف الســــياق  التعاون التقين،من أجل االســــتخدام الفعال واملنصــــف لرب

والصـــــدمات املفاجئة اليت ميكن أن تؤثر على  ،اجلهات املاحنةمثل توافر الدعم البديل من  ،واألقاليم. وهذا يشـــــمل جوانب
ت الرباجمية واحتياجات الدعم  ت الســـلســـلة الغذائية) ،19-كوفيد(مثل   التقيناألولو وحســـن توقيت املســـاعدة  ،واضـــطرا

قد  ،يف إطار زمين حمدد. وعلى هذا النحو مفيدالقدرة على اســــــــــــتخدام املســــــــــــاعدة بشــــــــــــكل /والتأهب ،يف حاالت معينة
ومن فرتة ســـنتني إىل فرتة ســـنتني وهي  ةاإلرشـــادي ةاألســـاســـي من حيث املخصـــصـــاتاملخصـــصـــات النهائية للبلدان  ختتلف
ت عاربجمة للنتيجة   .ليةاملتكيفة مبستو

 راضٍ 

 راضٍ غري 

 للغاية راضٍ 

 إىل حٍد ما راضٍ 

 راضٍ 

 راضٍ غري 

 للغاية راضٍ 

 حٍد ماإىل  راضٍ 

 ذات الدخل املرتفعالبلدان 

البلدان ذات الدخل املتوسط 
 من الشرحية العليا

البلدان ذات الدخل املتوسط 
 من الشرحية الدنيا

 البلدان ذات الدخل املنخفض

  آسيا واحمليط اهلادئ

  الشرق األدىن ومشال أفريقيا

  أفريقيا

  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 أورو وآسيا الوسطى
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مج ل هجالنُ أفضــل  ،لتعاون مع األقاليم ســُتســتكشــف وتوضــع، ،للمضــي قدًماو  -23 تنقيح معايري ختصــيص موارد بر
لنظر إىل السبل املتاحة لضمان مزيد من املواءمة مع توخي املرونة املطلوبة بغرض االستجابة  التعاون التقين ضمن األقاليم 

. الصـــارمةإىل حتســـني الشـــفافية واحلوكمة  خضـــع لالســـتعراضســـيؤدي منوذج التخصـــيص الذي و . للخصـــوصـــيات اإلقليمية
دة الفعالية واألثر  مج الذي يتيحه واالســــــــــتخدام االســــــــــرتاتيجي للتمويل احملدود  التحفيزيوســــــــــينصــــــــــب الرتكيز على ز بر

لتوازي مع حتديث التعاون التقين مج التوجيهية ال اخلطوط. وســـــــــتســـــــــتمر هذه العملية  ومعايري  التعاون التقينتشـــــــــغيلية لرب
مج  مج التعاون عناصــــر  وســــُتعرض. املشــــاريععلى  ةذات الصــــلة للموافق التعاون التقينبر تنقيح معايري ختصــــيص موارد بر
 .2022 لعام اخلريف دورةيف االجتماع املشرتك التايل يف  األقاليمداخل التقين 

  التوجيهية التشغيلية اخلطوطحتديث   –ا رابعً 
مج التعاون التقين  لرب

مج  اخلطوطمن األهداف األخرى خلارطة الطريق اليت وافق عليها األعضـــــــــــــــاء حتديث  -24 التوجيهية التشـــــــــــــــغيلية لرب
 JM 2021.1/2 القســـــــــــم دال من الوثيقة كجزء من التوجيه التشـــــــــــغيلي املقدم إىل املكاتب امليدانية (انظرو . التعاون التقين

مج  ،على التفاصيل) لالطالع السياسات واملعايري  ،نظمة لدورة املشروعاملوهو ملحق بدليل  التعاون التقين،حيدد دليل بر
مج   املوافق عليها املشـــــــــــاريعملعايري اليت يتعني على مجيع . وهذا يشـــــــــــمل جمموعة االتعاون التقينالتشـــــــــــغيلية املطبقة على بر

مج  حســــــــب الالمركزية تطبيق آخر مرة يف إطار  لالســــــــتعراض هذه املعايري وخضــــــــعتاالمتثال هلا.  التعاون التقينموارد بر
مج  على  ).CL 136/REPمن الوثيقة  37 (الفقرة 2009يف عام  التعاون التقينبر
ا التشــغيلية   مناألوىل املبســطة على النســخة آخر اللمســات يف اآلونة األخريةنظمة امل ووضــعت -25  لتعكستوجيها

مج  . وعلى 2031-2022للفرتة لمنظمة لولتتماشــى مع اإلطار االســرتاتيجي  2020لعام  التعاون التقينتوصــيات تقييم بر
مج يسلّ  ،وجه اخلصوص مج  التعاون التقينط دليل بر  :التعاون التقيناملنقح الضوء على أن املساعدة اليت يدعمها بر

ت الوطنية أو اإلقليمية احملددة يف أطر الربجمة القطرية لت  )أ( األمم املتحدة منظمة/أطر لســــــــــــــتجيب لألولو
ت اليت تقودها البلدان املتلقيةوعمليات حتديد للتعاون يف جمال التنميـة املســــــــــــــــتدامة   ،بينمـا ،األولو

مج  ،بطبيعتها   ؛يف حاالت الطوارئ االحتياجات غري املتوقعة التعاون التقينتعاجل مساعدات بر
التنمية املســــــتدامة ونتائج أهداف  مقاصــــــدواحد على األقل من  مقصــــــدســــــاهم بشــــــكل مباشــــــر يف وت  )ب(

  ؛منظمةلاجمية لجماالت األولوية الرب 
ثريات أوسع نطاقً خمرجات ونتائج حمددة بو  اج عنهنتوت  )ج( ثريات توجيب أن  اضوح تؤدي إىل  كون هلا 

دة تعبئة احلكومة أو  ،حتفيزية أو مضاعفة   ؛أو صناديق االستثمار اجلهات املاحنةمثل ز
تتناول املســاواة بني اجلنســني يف التحديد والتصــميم والتنفيذ مبا يتماشــى متاًما مع ســياســة املســاواة بني و   )د(

  ؛2030-2020للفرتة اجلنسني 
مبا يف ذلك مع  ،توثيق القائم منهاشـــــــــــــــراكات جديدة أو إقامة ينبغي أن تســـــــــــــــاهم يف  ،حيثما أمكنو   )ه(

 للفرتة نظمة إلشــــــــــراك القطاع اخلاصاملالقطاع اخلاص عند االقتضــــــــــاء ومبا يتماشــــــــــى مع اســــــــــرتاتيجية 
2021-2025. 
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ملدة القصـــــــــوى تغيريات يف وال يُتوقع أن تطرأ أي -26 مج التعاون التقينمل ما يتعلق  ا) أو احلد شـــــــــهرً  36( شـــــــــروع بر
 دوالر أمريكي). 500 000( املخصصة له األقصى للميزانية

مج التعاون التقين  -ا خامسً   اإلبالغ عن نتائج بر

مج التعاون التقين لعام  4تنص التوصــــية  -27 ينبغي على املنظمة إنشــــاء آليات تنظيمية على أنه " 2020من تقييم بر
مج التعاون التقين  ر التحفيزية  وتقفيلرصـــــد نتائج بر مج التعاون التقين بعد  ملشـــــاريعاآل  نظم وضـــــع ، وكذلكإغالقهابر

 ".واإلبالغ عنها أفضل املمارسات والدروس املستفادة لتجميع
ســــتمرار  ،2018بناًء على اجلهود اليت بُذلت يف عام و  -28 مج  ونظمُج  تنقيحجيري   التعاون التقينرصــــد نتائج بر

 تشـــــــرين الثاين/األعضـــــــاء يف نوفمرب علىالنتيجة األوىل هلذه اجلهود  وُعرضـــــــتأفضـــــــل املمارســـــــات واإلبالغ عنها.  وجتميع
مج التعاون التقينل اإللكرتوين وقعاملاملنشـــــور على  ،يقدم التقريرو يف شـــــكل تقرير ســـــنوي.  2019 ا شـــــامال  1،رب اســـــتعراضـــــً

مج التعاون التقين  مج للمشـــــــاريع. ويعرض اإلجنازات والدور التحفيزي 2018يف عام  املنجزةملشـــــــاريع بر  ،املمولة من الرب
مج ،واخلصائص ،ويقدم معلومات عن املواءمة االسرتاتيجية  .والتدخالت النموذجية ونتائج الرب

مج  ،ســـــنوي ورقيوبدًال من نشـــــر تقرير  -29 ج ديناميكي من خالل اإلبالغ عن نتائج بر  التعاون التقينمت اعتماد 
مج اإللكرتوين لوقع امليعد و والنتائج التحفيزية فور حتققها.  اليوم مســــــــــــــتودًعا ملعلومات النتائج حول مجيع  التعاون التقينرب

ستمرار  2018املشاريع املنجزة منذ عام   ومعلومات أخرى ذات صلة. النهائيةتقارير الورود  عندويتم حتديثه 
مج تقاريرإىل وصــــــــــــــــول للجمرد نقطة  اإللكرتوينوقع املال يعد و  -30 ت النتائج النهائية التعاون التقين بر ولكنه  ،وبيا

ا ســــلســــلة من القصــــص التحليلية " يعرض مج " لتســــلّ املركزةأيضــــً  التعاون التقينيط الضــــوء على ميزات حمددة واســــتخدام بر
يتم لفت االنتباه إىل املعلومات عرب قنوات وســـــــــــائل  ،ضـــــــــــافة قصـــــــــــص جديدة يف بؤرة االهتماموبطريقة موجزة وجذابة. 

من املوقع اإللكرتوين  املســـــــتمدةحملة ســـــــريعة عن املعلومات  وتُقدمالتواصـــــــل االجتماعي يف املنظمة وبوابة أعضـــــــاء املنظمة. 
 يف تنفيذهامل بتلك اليت اكت وتُقارن 1يف امللحق  2021-2020 فرتةال حول نتائج مجيع املشــــــــــــاريع اليت اكتمل تنفيذها يف

 .2019-2018 فرتةال
مج التعاون التقين لعام و  - 31  خلصرصد النتائج واإلبالغ عنها. وعلى وجه اخلصوص،  ونواتجنتائج  2020أكد تقييم بر

لنظر إىل الفرتة  دوالر أمريكي.  اتمليــار  2.8التحفيزيــة اليت تقــدر قيمتهــا بنحو  النواتجأدلــة على إىل ، 2019-2012التقييم، 
ت أنشطتها يفو  مشروًعا بقيمة إمجالية  615( 2019-2018 فرتةلا كشفت مقارنة األداء بني فرتات السنتني أن املشاريع اليت أ

 2021-2020فرتة المليــــار دوالر أمريكي، يف حني أن املشــــــــــــــــــاريع يف  1.2مليون دوالر أمريكي) دعمــــت تعبئــــة  135تبلغ 
دوالر أمريكي. وجتدر اإلشـــــــــارة  اتمليار  1.7تعبئة  دعمتدوالر أمريكي) مليون  100مشـــــــــروًعا بقيمة إمجالية قدرها   433(

لفعل من خالل  805إىل أن   نظمة يف شكل صناديق استئمانية.املماليني دوالر أمريكي من هذه املوارد مت توجيهها 
مج و  -32 مقابل كل و جيًدا.  يف تعبئة املوارد لألعضــــــــــــــــاء وهو اآلن موثق التعاون التقينال ميكن التقليل من أمهية بر

مج  جرىدوالر أمريكي  . 2019-2018 فرتةلا دوالرات أمريكية يف 9متت تعبئة  التعاون التقين،اســــــــــــــــتثماره من خالل بر
 استثماره. جرىدوالًرا أمريكًيا لكل دوالر أمريكي  17إىل  2021-2020 يف الفرتةوارتفع هذا الرقم 

                                                            
1  /programme/ar-cooperation-https://www.fao.org/technical   
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مج  -33 تشــــــــــــــــمل و فإن النتائج التحفيزية ال تقتصــــــــــــــــر على تعبئة املوارد وحدها.  التعاون التقين،وكما أكد تقييم بر
 التأثريات التحفيزية األخرى:

ا أن تؤدي يةنظم الزراعالإدخال حتســـــــــــــينات على   )أ( إىل انتشـــــــــــــارها على نطاق أوســـــــــــــع  اليت من شـــــــــــــأ
 واعتمادها من قبل املزارعني والقطاع اخلاص؛

 حتسني وتعزيز القدرات املؤسسية؛و   )ب(
 وأنشطة التأهب)؛ ،(مثل التخفيف من حدة الطوارئ ات الكبرية يف التوقيت املناسبوسد الفجو   )ج(
 ية والقانونية والتنظيمية اليت تسهل تنمية القطاع الزراعي؛ اتالتغيريات السياسو   )د(
 حتسني أشكال التعاون على املستويني اإلقليمي والدويل.و   )ه(

 اوصـــــــــــــعبً  امعقدً  ااملشـــــــــــــروع، أمرً  إغالقما تتحقق بعد فرتة طويلة من  اه النتائج التحفيزية، اليت غالبً هذ حتقيق ويُعد - 34
مج التعاون التقين اليت متت املوافقة عليها يف فرتة الســـــــنتني ( مشـــــــاريعلنظر إىل العديد من   احاليً وُتســـــــتمد ). 800-700بر

ج أكثر منهجية جلمع النتائج/األثر، و والتقارير الســــنوية القطرية.  اريعالنتائج يف املقام األول من التقارير النهائية للمشــــ هناك 
ت أخرى غري تعبئة املوارد، يف املراحل األوىل من التطوير. واهلدف من ذلك هو  هج املؤسسية لنُ ل االمتثالمبا يف ذلك رمبا بيا

 ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة. ومقاصد 2031-2022 للفرتة لتحديد مسامهة املنظمة يف اإلطار االسرتاتيجي
مج التعـــاون التقين مقـــابـــل أهـــداف التنميـــة و  -35 ميكن االطالع على نتيجـــة اجلهود احلـــاليـــة لتعيني مســــــــــــــــــامهـــات بر

ه إىل جانب النقاط البارزة اإلضــــــافية يف امللحق  2املســــــتدامة يف الشــــــكل  مج التعاون ل اإللكرتوين وقعامل ويعرض. 1أد رب
 .كلهاالتقين التفاصيل  

 
مج التعاون التقين حسب أهداف التنمية املستدامة2الشكل    : استخدام خمصصات بر

  )2021-2018(املشاريع املنجزة يف الفرتة 
  

  املستدامة ه.ت.م=هدف التنمية

%20 1م .ت.هـ

%30 2م .ت.هـ

%4 3م .ت.هـ

%  1 4م .ت.هـ
%5 5م .ت.هـ

%0 6م .ت.هـ
%0 7م .ت.هـ

%9 8م .ت.هـ

%1 9م .ت.هـ
%1 10م .ت.هـ

%0 11م .ت.هـ

%6 12م .ت.هـ
 

%5 13م .ت.هـ

%3 14م .ت.هـ
 

%11 15م .ت.هـ

%1 16م .ت.هـ

%2 17م .ت.هـ
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مج التعـــاون ال :1امللحق  ت (مســــــــــــــــتخرج من املتبع يف ين والنهج احلــايل تقنتـــائج بر مج اإللكرتوين لوقع املمجع البيـــا رب
  )تقينالتعاون ال

 

 

 

مالي الدوالرات  أة  الموارد المع

ة ك   األم
أة  من خل المنظمة الموارد المع

ة ك   مالي الدوالرات األم
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مج التعاون التقين  املصدر: املوقع اإللكرتوين لرب


