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 وجزامل

تنقيح معايري ختصيييييو املوارس واسييييتعرا  ا وا ب لمع األعضييييا   عليها اليت مت االتفاق ةاالسييييرتاتي ي العمليةمع  متاشييييي ا
. اإلقليمية التقينبرانمل التعاون  موارسالوثيقة عناصييير قرار بشيييأن  صيييو هذه قدم ت، التقينالتشيييييلية لربانمل التعاون 

ا قدم وت ختصيييييييو موارس برانمل التعاون عملية املباسئ والنهل لتوجيه من ا ديدة  املتسييييييقةاجملموعة معلومات عن أيضيييييي 
االسيييييييييييرتاتي    اإلطار مع ةالكامل املوا مةوتنفيذ ا وا ب التشيييييييييييييلية األخر ، اا    ل  إعاسة  األقاليمساخل  التقين

 .2031-2022 للمنظمة للفرتة
 
 

 االجتماع املشرتكالتوجيهات املطلوبة من 
   اعتبار ا من ملعمول هبا ا التقين اإلقليميةبرانمل التعاون  موارسصو حباجمللس  وص يالجتماع املشرتك مدعو إىل ا إن

ا التعقيباتاإلسارة وسيييييييرت ب . 2025-2024 فرتة السييييييينتن ا ديدة من املباسئ  املتسيييييييقةبشيييييييأن اجملموعة  أيضييييييي 
السييييييت ابة للتصييييييوصيييييييات اإلقليمية، ل الالزمةضييييييمان املرو ة  و  الوقت  اتهليم اقلتوزيع املوارس ساخل األ والنهل

ثة واملعلومات  ما يتعلق بتنفيذ ا وا ب    التقينالتوجيهية التشييييييييييييييييلية لربانمل التعاون  اخلطوط اخلاصييييييييييييييةاحملد 
 التقين.ربانمل التعاون لعملية االسرتاتي ية لالتشييلية األخر  ل

 
 مسودة املشورة

 :االجتماع املشرتك إنّ 

 برانمل التعاون  موارس صييييييو نظمة على املالدورة الثالثة واألربعن ملؤمتر  موافقةاجمللس على  يصيييييياسقأبن  أوصييييييى
؛ آسيييييييييييييا واحملي    املائة XX.Xأفريقيا : 2025-2024 فرتة السيييييييييييينتنابتدا   من  لتطبيقهاالتقين اإلقليمية التالية 

؛ الشييرق   املائةXX.X الكارييب ؛ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر   املائةXX.X أوروا ؛   املائة XX.Xاهلاسئ 
 .  املائةXX.X األسىن 

  كل أربع   التقين اإلقليميةبرانمل التعاون  موارس صييو   املنظمة اسييتعرا   الرائسيييةألجهزة ل ه ميكنأ  أشييار إىلو
 توسطة األجل؛املمع سورة التتطي   متاشي اسنوات 

  إىل أهنا تضمن قدر ا أكرب من  مشري ااألقاليم،  ساخل التقينلتتصيو موارس برانمل التعاون  املتسقةر ب املباسئ و
 ؛للتصوصيات اإلقليميةالست ابة الالزمة لعلى املرو ة  وحتافظ   الوقت  فسه التو يد

  التقين؛والتقدم احملرز   تنفيذ ا وا ب التشييلية األخر  لربانمل التعاون احملد ثة للمعلومات أعرب عن تقديره و 
  بطريقة شيييييفافة  التقينلربانمل التعاون  ةاالسيييييرتاتي ي العمليةأعرب عن تقديره السيييييتكمال عملية التشييييياور بشيييييأن و

 .2025-2024 فرتة السنتنمن  إىل تنفيذها الكامل ابتدا   قدم ا ع وشاملة، وتطل  
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 معلومات أساسية - أواًل 

 
قام  ،التقيناالسرتاتي ية لربانمل التعاون  العملية عن معلومات حمد ثة – JM 2021.1/2عقب استعرا  الوثيقة  -1

لل نة املالية  احلاسية والتسيييييييييييييعن بعد املائةلدورة الثالثة والثالثن بعد املائة لل نة الربانمل والدورة بن ااالجتماع املشيييييييييييييرتك 
 اا يل :، (CL 170/10)  تقريره املقدم إىل اجمللس  ،(2022 أاير/مايو 20و 17و 16)روما، 

 وافق عليها اجمللس  مبدأ العاملية واملعايري اليت املسييييييتمرة اسييييييتناس ا إىل والشييييييفافة  العملية الشيييييياملةعلى  أثىن (أ)
 ؛سورته الساسسة والستن بعد املائة

ا هبذا قرار  ، أشييييار إىل أن وإ   ك ر بتوجيهات اجمللس   سورته السيييياسسيييية والسييييتن بعد املائة هبذا اخلصييييو  (ب)
 ةمن خالل املشيييييياور  عملية االسييييييتعرا  والبت    القرار اختتاماألعضييييييا  إىل  وسعا ،الشييييييأن   يصييييييدر بعد

 اعتماسهاو  متهيد ا لعرضهاراجعتها ااجمللس  لك  يقوماإلقليمية احملدسة  املتصصاتاملستمرة  ول  صو 
   الدورة الثالثة واألربعن للمؤمتر؛

على  وأثىناألقاليم،  ضيييييييييييمن التقينمل التعاون معايري ختصييييييييييييو موارس بران وأشيييييييييييار إىل التقدم احملرز لتنقيح (ج)
 سرجة على احملافظةمع على  طاق أكرب التو يد إمكا ية السييييييع  إىل املمثلن اإلقليمين للنظر    اسييييييتعداس

 لربانمل واحملف زاملرو ة املطلوبة لالسييييت ابة للتصييييوصيييييات اإلقليمية وضييييمان االسييييتتدام الفعال واملنصييييف 
 ؛واألقاليمالبلدان  املتيري   خمتلفالسياق  ظل ،  التقينالتعاون 

 اتييههبييدت توثيق يثري  التقينعن  تييائل برانمل التعيياون  عملييية رفع التقيياريرتعزيز  الرامييية إىلا هوس  بر يي  و  (س)
 .منه   أكثر بشكل ةالتحفيزي

، (24، الفقرة  REP/170CL( )2022  زيران/يو يو 17-13) سورته السييييييبعن بعد املائةتقرير    ،اجمللسقام و  -2
 :اا يل 

املتعلقة بتوزيع عايري امل ول  املسيييتمرة املشييياورةاألعضيييا  من خالل  الذي جيريهإىل اختتام االسيييتعرا   لعتط   (ب)
التوجيهية التشييييييلية،  اخلطوط، وحتديث ما بينهاو  األقاليم  ساخل التقينموارس برانمل التعاون  خمصييييصييييات

 ؛الدورة الثالثة واألربعن للمؤمترلك  يتم عرضهما واعتماسمها   األعضا ،  إمجاععلى  بنا   
 حصص موارد برانمج التعاون التقين اإلقليمية - ااثنيً 

واليت  1مع األعضا  اليت مت وضعهاأبهدات خارطة الطريق  التقينلربانمل التعاون  ةاالسرتاتي ي العملية تاسرتشد -3
سية   النصف األول ائلتوجيهات األجهزة الر  است ابة  و  اإلقليمية. التقينتضمنت استعرا   صو موارس برانمل التعاون 

 (2021سييييييييبتمرب/أيلول  10يوليو/متوز و 16، عقدت إسارة املنظمة مشيييييييياورتن  ري رايتن مع األعضييييييييا  )2021من عام 
اسيييتعرضيييت املشييياورة  ري الراية األوىل البياانت اإل صيييائية املتا ة و  .برانمل التعاون التقين اإلقليمية بشيييأن  صيييو موارس
 موارس صيييو  حتديد ما متفيها عند  ُظروالبياانت اليت   بعد املائةناجمللس   سورته السييياسسييية والسيييتللمعايري اليت اقرت ها 

                                                           
 .CL 166/8 وثيقةمن ال 12فقرة ال 1

https://www.fao.org/3/ni493ar/ni493ar.pdf
https://www.fao.org/3/nj231ar/nj231ar.pdf
https://www.fao.org/3/ne889ar/ne889ar.pdf#page=6
https://www.fao.org/3/ne889ar/ne889ar.pdf#page=6
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. واقرت ت املشاورة  ري الراية الثا ية السيناريوهات احملتملة حلساب  صو 2008  عام  اإلقليمية برانمل التعاون التقين
 األعضا . ااقرت ه اليت املوارس اإلقليمية على أساس املعايري

ملعايري والبياانت  ات الصيييييلة ااألعضيييييا  على إسارة املنظمة عرضيييييت  ،JM 2021.2/2 الوثيقة كما هو موثق  و  -4
التعاون برانمل  موارسسيييييناريوهات  سيييياات  صييييو دراسيييية لسييييما  بل يةلو جدأساة صييييحيفة بياانت من خالل خرائ  و 

 لكل معيار من املعايري.تصو املوزن المن خالل تعديل  اإلقليمية التقين
تقدم   العمل التشييياور الوثيق  إ راز متاله، أع 2و 1الراية املشيييار إليها   الفقرتن  املشييياوراتاإلضيييافة إىل و  -5

   ا عقدت وجلسييية  ري راية مع مجيع األعضيييا  2،مع اجملموعات اإلقليمية راية ري  مشييياوراتمع األعضيييا  من خالل 
 .2022 أيلول/سبتمرب 12

بعض  برزتوسييبع جلسييات  ري راية،  الرائسيييةمن خالل سييت جلسييات راية لألجهزة  إجرا  مشيياوراتعد وب -6
رأي  ، مت اإلعراب عنإىل املعايريالنسيييييييييييييبة و اإلقليمية.  التقيناالعتبارات املمكنة لتحديد  صيييييييييييييو موارس برانمل التعاون 

مراعاة مصاحل مجيع  أنعلمية، و   ن البياانت الأن احلصو جيب أن تستند إىل أساس منطق  قائم على األسلة و  مفاسه
أشيييييد  تياجات الاألولوية  إعطا نبي  على أ ه يأكدوا  األعضيييييا فإن )العاملية(،  اهام   اأمر   تُعد   البلدان على قدم املسييييياواة

ا التأكيد وجر . منو ا( األقل البلدان)ا البلدان ضييييعف   إىل ختفيض  صيييية أفريقيا املعتمد ينبي  أال  يؤسي  النهل على أن أيضيييي 
أن يسمح احملسوبة  احلصواالتفاق على  ه من شأنأ عن ، مت اإلبالغ اوأخري  ا. منو   األقل اليت تضم أكرب عدس من البلدان

  املعايري وما يرتب  هبا من تطور  بلورة االسيييييتناس إىلفرتات منتظمة  مد  على املتصيييييصييييياتلألعضيييييا   عاسة النظر   
 .إليها تستندالبياانت اليت 

، JM 2022.1/2و  الوثيقة  تن ري الراي تنأثنا  املشيياور  األعضييا  ُعرضييا على مثالنأسانه  1ا دول  ويوضيي ح -7
على املعايري والتييريات الناجتة   احلصيييييييو اإلقليمية )سيييييييوا  النسيييييييبة امل وية أو وزان األجمموعات خمتلفة من  ومها يطبقان

سيييياات حلاملطرو ة سيييييناريوهات دراسيييية الل "إكسييييل"بنسييييق  يةلو جدأساة صييييحيفة بياانت مت توفري و ك (. الدوالر األمري
املنه ية اليت تقوم تُتا  . و 2021 أيلول/من خالل بوابة األعضييا    سييبتمرب صييو موارس برانمل التعاون التقين اإلقليمية 

 .JM 2021.2/2  الوثيقة  يةلو دأساة صحيفة البياانت ا عليها 

                                                           
 موعةواجمل؛ 2022يناير/كا ون الثاين  27را  للرئيس املستقل للم لس مع رؤسا  و واب رؤسا  اجملموعات اإلقليمية الذي ُعقد   الجتماع  ري اال 2

 .2022 مايو/أاير 27، وجمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛ 2022 مايو/أاير 25سيا، آل اإلقليمية

https://www.fao.org/3/ng788ar/ng788ar.pdf
https://www.fao.org/3/ni493ar/ni493ar.pdf#page=4
https://www.fao.org/3/ng788ar/ng788ar.pdf#page=4


5 JM 2022.2/2 

 اإلقليمية احملسوبة احلصوأمثلة على : 1ا دول 

 2املثال  1املثال  
 الوزن الوزن املعايري

 14.3 25 اجلميع"ستفادة بدأ "ام
 14.3 25 البلدان األقل منًوا

 14.3 10 ويالتغذ انتشار النقص
 14.3 10 الفقر

 14.3 10 عدم املساواة
 14.3 10 قابلية التأثر

 14.3 10 التنوع البيولوجي
 : من إعداس املنظمةاملصدر

  100يعاسل وزان جمموع األ*
 

 2املثال    1املثال  
 املكتب اإلقليم  للمنظمة

املكتب 
اإلقليم  
 ألفريقيا

املكتب 
اإلقليم  
آلسيا 
واحملي  
 اهلاسئ

املكتب 
اإلقليم  
ألمريكا 
الالتينية 
والبحر 
 الكارييب

املكتب 
اإلقليم  
ألوروا 
وآسيا 
 الوسطى

املكتب 
اإلقليم  
للشرق 
األسىن 
ومشال 
 أفريقيا

  
املكتب 
اإلقليم  
 ألفريقيا

املكتب 
اإلقليم  
آلسيا 
واحملي  
 اهلاسئ

املكتب 
اإلقليم  
ألمريكا 
الالتينية 
والبحر 
 الكارييب

املكتب 
اإلقليم  
ألوروا 
وآسيا 
 الوسطى

املكتب 
اإلقليم  
للشرق 
األسىن 
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 بن احلصة احلالية واحملسوبة
                        

املتصصات احلالية )مليون سوالر 
 9 11.2 20.2 26.9 44.8   9 11.2 20.2 26.9 44.8 أمريك (

املتصصات احملسوبة )مليون سوالر 
 9.6 8.6 21.7 27.5 44.7   9.6 9.3 20.5 27.5 45.2 أمريك (

املتصصات احلالية  الفرق بن
واملتصصات احملسوبة )مليون سوالر 

 أمريك (
0.4 0.5 0.4 -1.9 0.6   -0.2 0.6 1.5 -2.6 0.7 

 : من إعداس املنظمةاملصدر
 
لتوصيييييل إىل توافق   لأعاله، عدة عناصييييير ميكن النظر فيها  6   الفقرة مبن  ما هو  على حنو ،طر  األعضيييييا و  -8

على اختا  قرار بشيييأن جمموعة وا دة ع األعضيييا  يشييي   ، املناقشيييات اليت سارت خالل العامن املاضيييينمراعاة  معو اآلرا . 
  .املؤمتر   سورته الثالثة واألربعن عليها وافقوي اجمللسك  يقر ها لالتقين اإلقليمية، برانمل التعاون  موارسمن  صو 
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واجلوانب التشغيلية األخرى ذات  األقاليم داخل التعاون التقين توزيع موارد برانمج – ااثلثً 
 التقينلربانمج التعاون  ةاالسرتاتيجي ابلعمليةالصلة 

 الذي يندرجو  ،التقينتألف ا ز  الثاين من خارطة الطريق املتفق عليها للعملية االسييييييييييييييرتاتي ية لربانمل التعاون ي -9
ساخل األقاليم، واملوا مة االسييييرتاتي ية  التقينتتصيييييو موارس برانمل التعاون لحتت مسييييؤولية إسارة املنظمة، من اسييييتعرا  

   الوثيقة الوارس على النحوكل هذه العناصيييييييييييييير قيد التنفيذ إن  و ، وتنقيح التوجيهات التشييييييييييييييييلية. التقينلربانمل التعاون 
JM 2022.1/2 . أسانه.احملد ثة املعلومات زيد من كن االطالع على املميو 

من قبل  التقين ساخل األقاليمموارس برانمل التعاون  لتتصيو متسقعملية و تائل وضع هنل  -ألف 
 املمثلن اإلقليمين

، إىل وجوس JM 2020.2/2وثق   الوثيقيييية امل على النحو ،2020لعييييام  التقينأشيييييييييييييييييار تقييم برانمل التعيييياون  -10
   حتديد ختصييييييييييو موارس برانمل التعاون ن اإلقليمينملمثلة من قبل اسيييييييييتتدمو  املعايري املاملعتمد اختالفات   النهل 

بن األقاليم مع  التو يدأكرب من مسييييتو  تحقيق الكفيلة بسييييبل اللنظر   اطلب األعضييييا  عقب و  ساخل األقاليم. التقين
مع املمثلن  أربع مشيييييييييياوراتُعقدت  ،لالسييييييييييت ابة للتصييييييييييوصيييييييييييات اإلقليمية الالزمة على املرو ة  الوقت  اته  احملافظة

 .2022عام  خاللمنظمة لاإلقليمين ل

للمسيياعدة    سورته السيياسسيية والسييتن بعد املائة جمللسا املعايري اليت وافق عليهاب مجيع املمثلن اإلقليمين ور    -11
بن املعتمد فيما لنهل   ا التو يدأكرب من مسيييييييييييتو  حتقيق   توجيه خمصيييييييييييصيييييييييييات برانمل التعاون التقين، واتفقوا على 

ا على احلاجة إىل أك   ،سلف ااألعضا  بذل  كما أقر و األقاليم.  من  ،وشد سوا ،املرو ةضمان د مجيع املمثلن اإلقليمين أيض 
لبلدان واألقاليم. احملدس   ا املتطورالسييييياق مراعاة على ضييييرورة  التعاون التقين،أجل االسييييتتدام الفعال واملنصييييف لربانمل 

اليت ميكن  أو اال تياجات الناش ة والصدمات املفاج ة ،ا هات املاحنةمثل توافر الدعم البديل من  ،جوا ب ويشمل  ل 
 ،واضيييييييييطراات السيييييييييلسيييييييييلة اليذائية( ،19-كوفيد  جائحة )مثل التقينالرباجمية وا تياجات الدعم  أن تؤثر على األولوايت

  إطار زمين حمدس.  مثمرالقدرة على اسييييتتدام املسيييياعدة بشييييكل /والتأهب ،و سيييين توقيت املسيييياعدة    االت معينة
عالية ربجمة لوه   تي ة أخر ، ة سيينتن املتصييصييات النهائية للبلدان من فرتة سيينتن إىل فرت  قد ختتلف ،وعلى هذا النحو

 .التكيف

إسارة إىل  صييال يتها النسييبةوافق املمثلون اإلقليميون على اسييتمرار و احلالية.  املؤسييسيييةباسئ املسيييسييتمر تطبيق و  -12
 :ا يل لقيام اا  املؤسستزام لهذه املباسئ اال وتراع ساخل األقاليم.  التقينبرانمل التعاون 

 ؛الكامل    ضون فرتة السنتن اليت متت فيها املوافقة على هذه املوارسختصيو املوارس  (أ)
 ؛صرت االعتماسات الكامل قبل هناية فرتة السنتن اليت متت فيها املوافقة على تل  االعتماساتو  (ب)
ليمية ضييمان مشيياركة  ثل  املنظمة   عملية حتديد األولوايت ملشيياريع برانمل التعاون التقين اإلقليمية واإلقو  (ج)

 .الفرعية واختيارها

https://www.fao.org/3/ni493ar/ni493ar.pdf
https://www.fao.org/3/ne117ar/ne117ar.pdf
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سييييقة لتتصيييييو موارس تالداخلية، وضييييع املمثلون اإلقليميون جمموعة إضييييافية من املباسئ امل اتنتي ة للمشيييياور وك -13
عند اختا  القرارات بشيييييييأن خمصيييييييصيييييييات سييييييييقوم املمثلون اإلقليميون و . واتفقوا عليها ،ساخل األقاليم التقينبرانمل التعاون 
 :  أقاليمهم اا يل  التقينبرانمل التعاون 

مراعاة  التقينملتصييييييييييييصييييييييييييات اإلقليمية لربانمل التعاون   ما يتعلق االيت وافق عليها اجمللس ملعايري ا مراعاة (أ)
والفقر،  ،وينقو التيذال، وا تشيييييييار امنو   األقل البلدانو ، "ا ميعسيييييييتفاسة بدأ "امواالسيييييييرتشييييييياس هبا: كاملة 

 وضيييييييييعهاحتليلية يتم  أساةسيييييييييتعكس و تيري املناخ، وتدهور التنوع البيولوج . ب قابلية التأثرو وعدم املسييييييييياواة، 
كما أهنا سيييييتوجه ما يتعلق املعايري اليت وافق عليها اجمللس،   التشييييياور مع املكاتب اإلقليمية  الة البلدان  

 ؛الزمةضمان املرو ة ال بل املمثلن اإلقليمين بييةعملية اختا  القرارات من ق  
  القيام،  عن طريق التقينالبلدان املؤهلة على سعم برانمل التعاون ل ككا ية التنبؤ و صييييييييييول  ضييييييييييمان إمو  (ب)

  يسيييييييمح الربجمة على املسيييييييتوين القطري واإلقليم رشييييييياسي أويإاعتماس  بتتصييييييييو ،بداية فرتة السييييييينتن
 ؛)الفرع (

 التقيندعم من  يث ال املتيريةال تياجات الناشي ة أو ل مرن  بشيكل لالسيت اات وارس املالية ضيمان توفر املو  (ج)
إىل  التقينربانمل التعاون ل احملدوسة لموارسلالتحفيزية واالسيييرتاتي ية اوازاة تعظيم املنافع ، السييينتنخالل فرتة 

 ؛أقصى  د  كن
 .املنظمة التقين الذي تقدمه دعمالالبلدان املؤهلة من ل ك  استفاسةدسة، على حم د ظروتسُ احلر ، ما   ت  و  (س)

برانمل اريع مجيع مشيييييي أب ه جيب على( JM 2022.1/2 )ا ظر القسييييييم الرابع من الوثيقة التذكري، من املهم اوأخري   -14
 ل  جمموعة من معايري املوافقة  ويشيييملاملوافقة عليها.  ك  تتملسيييياسيييات ومعايري تشيييييلية حمدسة   أن متتثل التقينالتعاون 

 (.1حتديثها التشاور مع املمثلن اإلقليمين )ا ظر امللحق  جر التشييلية اليت 
قرارات ختصيييييو موارس برانمل أبن يكون ل األقاليمساخل  ملتصييييصيييياتاملعتمد النسييييبة إىل ا املتسييييقالنهل  ويتيح -15

من معايري التتصيو اإلقليمية احملدسة إىل  متباينة رتكة،  يث ستنتقل األقاليم من جمموعة قطة ا طالق مش التقينالتعاون 
ضييييييييمان القدرة على التنبؤ والربجمة على املسييييييييتو   تواصييييييييلواليت  األقاليمجمموعة من مباسئ التتصيييييييييو املشييييييييرتكة ساخل 

املعتمد   ما يتعلق سييق ت ية. وسيييؤسي النهل املالقطري، واالسييت ابة لال تياجات الناشيي ة، واملوا مة التحفيزية واالسييرتاتي
 ، كما أ ه سيييييحافظ   الوقت  اتهاحلوكمةتعزيز إىل حتسيييين الشييييفافية و  األقاليمساخل  التقينبرانمل التعاون  تصييييصيييياتا

لالسييت ابة لال تياجات الناشيي ة للبلدان. وسييتكون املتصييصييات النهائية الفعلية   هناية فرتة السيينتن  الالزمةعلى املرو ة 
 جر اليت و دة املوالتطبيق املشييرتك إلجرا ات التشييييل  أكرب من التو يدسييتو  اليت تتسييم اسييق والعملية ت تي ة للنهل امل
 .انش ةخصوصيات إقليمية  ةتعديلها لتالئم أي

 األقاليم  سياق ختصيو املوارس ساخل  التقيناملوا مة االسرتاتي ية لربانمل التعاون  - ا 
مجيع أطر الربجمة اتت و . ة  سيييييييييييييياق الربجمة القطري األقاليمساخل  التقينجيري ختصييييييييييييييو موارس برانمل التعاون  -16

إطار األمم املتحدة للتعاون ، مسيييييتمدة اآلن مباشيييييرة من JM 2022.1/2 ح   الوثيقةوضييييي  امل على النحو ،القطرية ا ديدة
لتحقيق  القطريةا هوس  بدعم هاأساة لتحديد املسيييييييييامهة ا ماعية لألمم املتحدة والتزاماعتباره  من أجل التنمية املسيييييييييتدامة
إىل التحليل القطري املشرتك  الربجمة القطرية، تستند أطر وهلذا السبب. 2030 خطة عام  إطار  أهدات التنمية املستدامة

https://www.fao.org/3/ni493ar/ni493ar.pdf
https://www.fao.org/3/ni493ar/ni493ar.pdf
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اخلاصيييييييييييييية  ظرية التييري   ت ت عنها اليتالرؤية وحتديد األولوايت  بلورةل عمليةلألمم املتحدة الذي مت تطويره من خالل 
فرق األمم املتحدة  أجرهتاعملية تشيياورية  عن طريق وجر  إمتامها، ن من أجل التنمية املسييتدامةطار األمم املتحدة للتعاو  

إطار األمم املتحدة للتعاون من أجل و تائل  اومؤشييييييراهتأهدات التنمية املسييييييتدامة  مقاصييييييدأصييييييبحت و ها. ؤ القطرية و ظرا
إطار الرصييييييييد االفرتاضيييييييي   2031-2022 للفرتةلمنظمة ل ات الصييييييييلة اإلطار االسييييييييرتاتي    هوخمرجاتالتنمية املسييييييييتدامة 

 .احملدسة واملوزعة وطني ا خبطوط األساسشد وه  تسرت ، ما يتعلق أبطر الربجمة القطرية  لمنظمة ل
 للفرتةلمنظمة لواإلطار االسييرتاتي    األقاليمساخل  التقينتعزيز الصييلة بن ختصيييو موارس برانمل التعاون  وجر  -17

 كا ون الثاين/وأهدات التنمية املسييييييييييييتدامة من خالل إ فا  الشييييييييييييرط الذي ينو على أ ه، اعتبار ا من يناير 2022-2031
لمنظمة لمسيييييييامهتها   اإلطار االسيييييييرتاتي    أن حتدس املنظمة وبراجمها ا ديدة وا اريةيع ر امجيع مشييييييي على، جيب 2022
على شبكة  و دةاستتدام و  وأهدات التنمية املستدامة الرباجميةاستناس ا إىل جماالت األولوية و ل  ، 2031-2022 للفرتة

ا ألول مرة   عام أضيييييييفت و . اإل رت ت برصييييييد وتتبع  ويسييييييمح  ل . 2022املسييييييامهة   أهدات التنمية املسييييييتدامة أيضيييييي 
. 2031-2022 ةللفرت  لمنظمةلحتقيق أهدات التنمية املسيييتدامة واإلطار االسيييرتاتي      التقينمسيييامهات برانمل التعاون 

 .ةاالسرتاتي ي العمليةالتوجيهية التشييلية املدرجة    اخلطوطمن حتديث  جز  االتحسن  ويعترب هذا
  اإلطار  التقينكيفية مسيامهة  فقات برانمل التعاون   تعكسلمنظمة لالنظم املؤسيسيية  أصيبحتو تي ة لذل ،  -18

مسييييييييامهات برانمل  اسييييييييتمرت، 2022  عام و وأهدات التنمية املسييييييييتدامة.  2031-2022 للفرتةلمنظمة لاالسييييييييرتاتي   
 ميع أهدات  مسيييامهاتتسييي يل   يث متالسيييابقة، جتاهات االلتحقيق أهدات التنمية املسيييتدامة   اتباع  التقينالتعاون 

ت معظم  فقات برانمل ، سيييامه2022  زيران/اعتبار ا من يو يوو أسانه(.  1التنمية املسيييتدامة السيييبعة عشييير )ا ظر الشيييكل 
  ات األربعة املسييييتدامة التنمية أهدات. وأما مقاصييييد من أهدات التنمية املسييييتدامة 2و 1  حتقيق اهلدفن  التقينالتعاون 
 :ه ف مسامهةأعلى 
o  املائة( 14على أ ذية آمنة وميذية وكافية )  صول ا ميعالقضا  على ا وع وضمان   
o املائة( 13صيار منت   األ ذية ) مضاعفة اإل تاج الزراع  وسخل   
o ( 12ضمان  ظم إ تاج  ذائ  مستدامة )املائة   
o   املائة( 12) على الصموس الف ات الضعيفة قدرةبنا  .  
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  سب أهدات التنمية املستدامة 2022 فقات برانمل التعاون التقين لعام :  صة 1الشكل 

 
 : من إعداس املنظمةاملصدر

 

 ارتباط األفضيييييييييييليات األربعو 2031-2022 للفرتةلمنظمة لو  املقابل، يُظهر التوافق مع اإلطار االسيييييييييييرتاتي    -19
 وترتب   املائة لكل منهما(.  37)فضييييييييييل األياة احلو األفضييييييييييل إل تاجا التقيناحلصيييييييييية األكرب من  فقات برانمل التعاون 

 .أسانه 2ا ظر الشكل  -  املائة(  15)فضل األبي ة ال  املائة( و 12) األفضل لتيذيةاالنفقات املتبقية 
  زيران/اعتبار ا من يو يوو . جماالت األولوية الرباجميةمقابل مجيع  التقينبرانمل التعاون اريع مشييييي فقات سيييييُ لت و  -20

 :ما يل   على  صة إ فاق أب اليت  ظيت ةاخلمس جماالت األولوية الرباجمية متثلت، 2022
 

o  املائة( 12االبتكار من أجل اإل تاج الزراع  املستدام )اخلا    تاج أفضل:  1اجملال   
o املائة( 10)اخلا    تاج أفضل:  صول صيار املنت ن على حنو منصف على املوارس  4ال اجمل   
o املائة( 12) اخلا  حبياة أفضل:  االت الطوارئ الزراعية واليذائية 3ال اجمل   
o املائة( 9)اخلا  حبياة أفضل:  ظم زراعية و ذائية قاسرة على الصموس  4ال اجمل   
o 8)اخليييا  ببي ييية أفضييييييييييييييييل:  ظم زراعيييية و يييذائيييية مكي فييية مع تيري  املنييياخ وختفف من  يييدة آاثره  1جمليييال ا   

  املائة(
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 األولوية الرباجميةوجماالت  األفضليات األربع سب  2022لعام  التقين:  صة  فقات برانمل التعاون 2الشكل 

 
 : من إعداس املنظمةاملصدر

 
 اخلالصة –رابًعا 

 ال مته للير  مند  ممللتأكد من  التقيننظمة بعملية االسييييييييييييتعرا  االسييييييييييييرتاتي   لربانمل التعاون املر بت  -21
املتمثلة   وضع معايري ومنه ية  اأهدافه العمليةهذه  ت ققو   تلبية ا تياجات األعضا .  يتهوفعال وكفا ته هاملنشوس من

سييييييييييقة من املباسئ والنهل تجمموعة م واسييييييييييتعرا اإلقليمية،  التقينجديدة واالتفاق عليها حلصييييييييييو موارس برانمل التعاون 
ت وضيييييييعو التوجيهية التشيييييييييلية.  للتطوطمعلومات حمدثة االتفاق على واالتفاق عليها، و  األقاليمللمتصيييييييصيييييييات ساخل 

   وعلى املسييتو  الداخل عملية شيياملة وشييفافة مع األعضييا  إجرا  على مسييار جديد بعد  التقيناون برانمل التع العملية
ن تتمك   ك اإلقليمية   التقينمن الضييييييروري اآلن التوصييييييل إىل قرار بشييييييأن  صييييييو موارس برانمل التعاون أصييييييبح و نظمة. امل

السيييتمرار نظمة ااملتلتزم و . التقينمن برانمل التعاون  واصيييلة االسيييتفاسةمألعضيييا  سيييىن  لويتاملنظمة من الرتكيز على التنفيذ 
إبالغ  على سيييييتحر و حتفيزي،  أثرلضيييييمان أقصيييييى  التقينبرانمل التعاون شييييياريع حتسيييييينات   التنفيذ الفعال ملإجرا    

  .مست دات ةيأباألعضا  
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 1امللحق 

 التقينربانمج التعاون ب اخلاصةمعايري املوافقة 
 

ا ملسيييييياعدة البلدان األكثر ا تياج ا، اا    ل  أقل البلدان منو   يويربانمل ال  ري أن. التقيناليت يدعمها برانمل التعاون  اتمجيع أعضييييييا  املنظمة مؤهلون للحصييييييول على املسيييييياعد أهلية البلدان -1 والدول ا زرية الصيييييييرية النامية.  ااهتمام ا خاصيييييي 
مسييياعدات الطوارئ اليت يقدمها ما خيو والتنوع البيولوج . واسيييتثنا   ،تيري املناخقابلية التأثر بوعدم املسييياواة و  ،والفقر وي،نقو التيذال تشيييار   ما يتعلق ااإلضيييافة إىل  ل ، تسيييرتشيييد قرارات ختصييييو املوارس حبالة البلدان و 

 جيب أن يتم فق  على أساس اسرتساس التكاليف الكامل. التقينطريق برانمل التعاون  على املساعدة التقنية عن وأعضا  االحتاس األورويب املرتفعة الدخلاالقتصاسات   صول، فإن التقينبرانمل التعاون 

 للمنظمة. الرباجميةأهدات التنمية املستدامة و تائل جماالت األولوية مقاصد وا د على األقل من حتقيق مقصد بشكل مباشر    التقيناملدعومة من برانمل التعاون  اتاملساعد تسهم األهداف واألغراض -2

األمم املتحدة أطر لمنظمة/ل، وينبي  أن تكون مسيييييييييييييتمدة من أطر الربجمة القطرية 2األولوايت الوطنية أو اإلقليمية املرتبطة األهدات واأل را  احملدسة   املعيار  حنو التقيناملدعومة من برانمل التعاون  اتينبي  توجيه املسييييييييييييياعد األولوايت القطرية أو اإلقليمية -3
  ياجات  ري املتوقعة.ال تل ،بطبيعتها ،التقينمساعدات الطوارئ اليت يقدمها برانمل التعاون  وتتصد على املستو  القطري.  التقين، وأن تنبثق من عمليات حتديد أولوايت برانمل التعاون للتعاون من أجل التنمية املستدامة

وتتطلب تعاوان  تقني ا ضمن اإلطار الزمين الذي ميكن  ،من قبل املستفيدين أو أصحاب املصلحة وجر  حتديدها بشكل واضحف وة أو مشكلة تقنية  رجة حمدسة  حنو التقيناملدعومة من برانمل التعاون  اتينبي  توجيه املساعد أو مشكلة حرجةفجوة وجود  -4
 ال ميكن أو ال ينبي  تقدميها من خالل مصاسر أخر .ولكن أن يقدمه الربانمل، 

 اآلاثر املستدامة -5
 

ا هات احلكومة أو أموال جيب أن يكون هلا يثريات حتفيزية أو مضيييييياعفة مثل زايسة تعب ة و اق. خمرجات و تائل حمدسة بوضييييييو  تؤسي إىل يثريات واسييييييعة النط عن التقيناملدعومة من برانمل التعاون  اتاملسيييييياعد تسييييييفرينبي  أن 
 السابقة.الربانمل اريع عندما تكون  تي ة للمتابعة  ري الفعالة ملش املقدمة إىل برانمل التعاون التقينطلبات ال تُقبللن و جتنب املساعدة املتكررة. أن يتم جيب أن تكون النتائل واآلاثر مستدامة و و . اتأو االستثمار  املاحنة

النظر   ، وعلى أسياس مربر ا يثما كان  ل  شيهر ا،  36  ىتمتديد املدة  وجيوزشيهر ا.  24ينبي  اسيتكماله    ضيون و سوالر أمريك ،  000 500ميزا ية تزيد عن  التقينبرانمل التعاون  مشياريعيتطلب أي مشيروع من  ال  ينبي  أ النطاق واملدة -6
 كل  الة على  دة.

 االلتزام احلكومي -7
 

ملسييياعدة املدعومة من برانمل بد  اموظفن وترتيبات مؤسيييسيييية لضيييمان و مدخالت ما يلزم من  وفري كلإىل التزام احلكومة )احلكومات( أو املنظمات سون اإلقليمية أو اإلقليمية بت التقينينبي  أن تسيييتند مسييياعدات برانمل التعاون 
   الوقت املناسب.و فعال  التقين املطلوبة وتنفيذها ومتابعتها بشكلالتعاون 

ها بشييييييكل فعال من قبل  ل   إمكا يةأو  جمدساعدم ظهور الف وات واملشيييييياكل احلرجة اليت يتم توجيهها إليها  إما القدرات لضييييييمان تنمية   التقين،  يثما أمكن  ل ،املدعومة من برانمل التعاون  اتينبي  أن تسيييييياعد املسيييييياعد تنمية القدرات -8
 متلق  املساعدة.

 والشباب   حتديد األ شطة وتصميمها وتنفيذها. النسا املساواة بن ا نسن و/أو متكن  التقين،  يثما أمكن  ل ،اليت يدعمها برانمل التعاون  اتجيب أن تعزز املساعد املساواة بني اجلنسني -9

من ا عدام الذين يعا ون ا ضيييعف   السيييكان أشيييدؤسي إىل زايسة مشييياركة تأن و التمويل املشيييرتك،  شيييراكات وحتالفات جديدة أو معززة، اا    ل  من خالل إقامة   التقيناليت يدعمها برانمل التعاون  اتينبي  أن تسييياهم املسييياعد الشراكة واملشاركة -10
 الرئيسية. اتاألمن اليذائ  والفقرا  من الرجال والنسا  والشباب   عمليات صنع القرار 

 


