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ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . سخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منهااملندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار ن
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 الدورة اخلامسة واألربعون بعد املائة

2102كانون األول /سمربيد 7-3روما،   

 تعزيز برنامج التعاون الفّني

 

 املوجز

 2102حزيران /الورقة لطلب اجمللس يف دورته الرابعة واألربعني بعد املائة اليت عقدت يف يونيو هذه تستجيب 

بصورة عامة مبا يتماشى مع عملية التفكري االسرتاتيجي وأطر تقديم اقرتاحات لتعزيز برنامج التعاون الفين "

 ."الربجمة القطرية

  وتتيح أجندة التغيري التحويلي فرصًة مناسبًة لتحسني تكامل برنامج التعاون الفين مع أنشطة الربجمة القطرية

طة ادجديدة متوسطة قح واخلاإلطار االسرتاتيجي املن: ملنظمة وأدوات الرصد أيعلى مستوى امن خالل التخطيط 

 .وأطر الربجمة القطرية 2107-2102للفرتة  األجل

 املستوى القطري  على ألولوياتلالستجابة املنظمة  حتسينًا ،من أجل تعزيز استخدام برنامج التعاون الفّني

 توجيهالقطرية لتحديد األولويات من أجل على املستوى القطري، سيتم استخدام أطر الربجمة  للتأثري ًاوحتسين

 .وتركيز جهود تعبئة املوارد ون الفّني على املستوى القطري، واملساعدة على إرشاداستخدام موارد برنامج التعا

  بالنسبة حاالت الطوارئ، أما يف  عملياتليف املائة من موارد برنامج التعاون الفين ل 01سوف يستمر ختصيص

ابتداء و .التخصيصات املتفق عليها عرب األقاليم يف هذه املرحلةفلن تتغّير  ،إىل بقية أموال برنامج التعاون الفّني

م من أجل دعم سوف يقوم املمثل اإلقليمي بإدارة ختصيصات برنامج التعاون الفّني لإلقلي ،2102من عام 

 .لربجمة القطريةل اخلاصة هامع أطر الءمتليت أعربت عنها احلكومات واليت تاألولويات ا

 وف تظل اللوائح وس ،يف اعتمادات ميزانية املنظمة باب مستقلعلى شكل اون الفّني سوف يبقى برنامج التعو

 .من دون تغيري املطبقة ذات الصلةملالية ا

  تقييم االسرتاتيجي للربجمة القطرية لي، ومتابعة اليالل التغيري التحوات التنظيمية من خوجيري تناول التداعي

 .القطرية الفعالة برنامج املنظمة لتعلم الربجمةوللمنظمة، 
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 اجمللسمن من جلنيت الربنامج واملالية و ةامللتمس اتالتوجيه

اجمللس مدعو إلبداء تعليقاته وتقديم اإلرشادات بشأن التحسينات املقرتحة على من دجنيت الربنامج واملالية و إّن كاًل

 .برنامج التعاون الفين

 : وعي هلذه الوثيقة إىلميكن توجيه االستفسارات املتعلقة باحملتوى املوض

 Laurent Thomasالسيد 

 لفينمساعد املدير العام، مصلحة التعاون ا

 55042 06570 39+: اهلاتف

 Boyd Haightد السي

 مدير، مكتب االسرتاتيجية والتخطيط وإدارة املوارد

 55324 06570 39+ :اهلاتف

 

  



3  CL 145/8 

 مقدمة

 

 2102حزيران /عة واألربعني بعد املائة اليت عقدت يف يونيوتستجيب هذه الورقة لطلب اجمللس يف دورته الراب -0

تقديم اقرتاحات لتعزيز برنامج التعاون الفين بصورة عامة مبا يتماشى مع عملية التفكري االسرتاتيجي وأطر الربجمة "

مع تطّور وهي تأتي يف أعقاب طلبات سابقة تقدم بها األعضاء من أجل تكييف برنامج التعاون الفّني  1."القطرية

باعتباره وسيلة للوصول إىل اخلربة  ،ألعضاءبالنسبة إىل استمرار قيمته وأهميته وصلته ضمانًة ال 2الظروف وتغّير السياقات

 .الفنية للمنظمة، بالتماشي مع أولوياتهم احملددة

 

تخدام أكثر مع نتائج التقييمات اليت أوصت باس 2102حزيران عام /وينسجم طلب اجمللس املقدم يف يونيو -2

التقييم االسرتاتيجي  من 07على وجه التحديد، نصت التوصية . ملوارد برنامج التعاون الفّني اسرتاتيجية وتكاماًل

2101لعام  للربجمة القطرية
ناجمها العادي لألنشطة بر متاحة من ميزانية ختصص أموااًل أن للمنظمة"أنه ينبغي  3

الذي )املختارة ذات األولوية مبوجب إطار األولويات الوطنية متوسطة األجل من أجل دعم جماالت العمل ... امليدانية

على أهمية  بالتشديد" اجمللس التقييم، قاملدى النظر يف هذا و" .يف كل بلد ("إطار الربجمة القطرية"اسم ب حالًيا يعرف

 .4"يف توجيه مجيع أعمال املنظمة على املستوى القطري أطر الربجمة القطرية

 

لتعبئة املوارد واإلدارة  ، وافق اجمللس على اسرتاتيجية املنظمة2102نيسان /في أبريلفعالوة على ذلك، و -3

األولويات اليت مت حتديدها يف أطر الربجمة القطرية  على تعبئة املوارد بناًء دجهةاليت تهدف إىل تعزيز نهج الربجمة 

 .واإلطار االسرتاتيجي للمنظمة

 

 2102هذه الورقة اخلطوط العريضة القرتاح تعزيز برنامج التعاون الفّني بدًءا من عام  ضبناء على ذلك، تعر- 2

 .االستجابة لألولويات القطرية ه يفتأثرييته وفعالبالتماشي مع توجيهات العضوية من أجل حتسني 

 

  أكثر اسرتاتيجيًة للتعاون الفين حنو برنامج

 

وقد عّجلت يف  ،يستكمل إصالحات السنوات املاضيةهو وساق و جيري التغيري التحويلي للمنظمة على قدم -1

2102 القرارات واخلطوات املتخذة خالل الفصل األول من عام تقدمه
على عنصرين  يف جوهره التغيري التحويليويقوم . 5

اطة مراجعة وإحعملية التفكري االسرتاتيجي الرامية إىل جتديد التوجه االسرتاتيجي للمنظمة ( أواًل: )هما أساسيني

                                                 
 http://www.fao.org/docrep/meeting/025/me323e.pdf  33، الفقرة CL 144/REPالوثيقة  1
، CL 129/REP؛ الوثيقة 62، الفقرة CL 128/REP؛ الوثيقة 83و 86، الفقرتان CL 127/REP؛ الوثيقة 27، الفقرة CL 125/REPالوثيقة  2

 32و 33الفقرتان 
 C 104/4P http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8684e.pdfالوثيقة  3
 213إىل  033، الفقرات من PC 104/4الوثيقة  4
  CL 145/3 http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me906e.pdfوالوثيقة  21، الفقرة CL 144/REPالوثيقة  5

http://www.fao.org/docrep/meeting/025/me323e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/025/me323e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8684e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me906e.pdf
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الرتمجة الفاعلة للعمل التشريعي للمنظمة إىل تأثري على املستوى ( ثانيًا)ووثائقها التخطيطية وصياغتها باملعلومات 

وذلك من خالل العاملية إىل تغيري ملموس يف السياسات واملمارسات، يف مجلة أمور،  ترمجة منتجاتها املعرفيةالقطري و

 .بالتناغم مع املقر الرئيسي وعملها نيةشبكة املكاتب امليداتعزيز هيكل 

 

ربجمة أنشطة ال يلي بالتالي فرصة مناسبة لتحسني تكامل برنامج التعاون الفّني معتتيح أجندة التغيري التحو -8

 :ملنظمة وأدوات الرصدالقطرية من خالل التخطيط على مستوى ا
 

لتحديد  باعتبارهما أساسًا 2107-2102للفرتة  ح واخلطة ادجديدة متوسطة األجلاإلطار االسرتاتيجي املنق (أ)

ملستوى القطري، إىل نتائج على ا العامة العامليةن أجل ضمان ترمجة املنافع املسارات على املستوى القطري م

 وأولوياتها؛ البلدان األعضاءالحتياجات  على املعرفة استجابًة ةقائمال املنظمة خربةوتوفري أساس لالستفادة من 

، التخطيط واألولويات اخلاصة بكل حكومة بالتماشي الوثيق مع نهج يت يتم إعدادهالربجمة القطرية، الأطر ا (ب)

مة مثل األداة املزايا النسبية للمنظ عن مراعاة ة األخرى والشركاء اآلخرين، فضاًلوعمل وكاالت األمم املتحد

لتعبئة  األولويات القطرية وبصفتها حمفزًاواملوافقة عليها دجهة حتقيق  جماالت تركيز املنظمةاخلاصة بتحديد 

 .املوارد

 

تحسني لمن أجل تعزيز استخدام برنامج التعاون الفّني لتحسني استجابة املنظمة ألولويات املستوى القطري و- 7

األثر على املستوى القطري، سيتم استخدام أطر الربجمة القطرية لتحديد األولويات بغية توجيه استخدام موارد برنامج 

على توجيه وتركيز جهود البلد يف تعبئة  أيضًا وسوف تساعد أطر الربجمة القطرية. اون الفّني على املستوى القطريالتع

انب اسرتاتيجية لربنامج التعاون الفين أن يفضي إىل مساهمات طوعية أفضل من جاملوارد حيث ميكن لالستخدام األكثر 

 . لمساعدة الفنية للمنظمةاحلكومات وأطراف التنمية ل

 

سوف يتوىل املمثل اإلقليمي إدارة ختصيصات برنامج التعاون الفين لإلقليم من أجل  2102لذلك، بدًءا من عام - 6

رنامج التعاون وسوف يبقى ب. احلكومات واليت تتماشى مع أطر الربجمة القطرية لديهاعنها  تدعم األولويات اليت أعرب

. طبقة ذات الصلة بدون تغيري، وستبقى اللوائح املالية املباب منفصل يف اعتمادات امليزانية لدى املنظمةالفين على شكل 

، مبا فيها أهلية البلد ر الربجمة القطريةوسوف تكون املبادئ األساسية لربنامج التعاون الفين ضمنية يف تطوير إطا

 . والتأثريات املستدامة والتزام احلكومة واآلثار احملفزة

 

أما . ت اخلاصة حباالت الطوارئيف املائة من موارد برنامج التعاون الفين للعمليا 01وسوف يستمر ختصيص - 3

التخصيصات املتفق عليها عرب األقاليم بدون تغيري يف  فسوف تبقى ،ن الفيناملوارد املتبقية لربنامج التعاو لنسبة إىلبا

وسوف تستعرض وتقّيم االتساق العام  بانتظام، األولويات اإلقليميةرات اإلقليمية املؤمت تتناولوسوف . هذه املرحلة

يمية الفرعية وسوف تعمل برامج التعاون الفين اإلقليمية ضمن األطر اإلقليمية واإلقل. لتخصيصات برنامج التعاون الفّني

 .واتفاقات الشراكة مع املنظمات اإلقليمية
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 تعبئة املوارد والشراكات

 

برنامج التعاون  أّن، بني برنامج التعاون الفّني وإطار الربجمة القطرية السمات الرئيسية للصلة املعززة ومن -01

مع احلكومات  اليت سيتم ختطيطهاتدخل فز عند بدء املناقشات بشأن اجملاالت ذات األولوية للالفّني سيؤدي دور احمل

ترتيبات  ثل املنظمة من التفاوض وإبرامن ذلك مموسيمّك. مبا يف ذلك هيئات األمم املتحدة األخرى ،وشركاء التنمية

 .عن االستفادة من املوارد وتعبئتها فضاًل للتمويل املشرتك مع الشركاء احملتملني،

 

جديدة  نشوء حتديات وطرق إىل نظرًالتنمية العاملية املتغري بسرعة ا اليستجيب مثل هذا النهج جمل وسوف -00

الثنائية واملتعددة األطراف، والتحرك حنو فعالية أكرب  مال التجارية، مبا يف ذلك املعونات والشراكاتملمارسة األع

املشاركة الفاعلة أو  برامج وطنية شاملة للقطاعات ومتعددة التخصصات ن استهاللوسوف تتمكن املنظمة م. لمعونةل

، مع متويل مشرتك مبا يف ذلك املساعدة الفنية املدعومة من برنامج التعاون يث تكون ميزتها النسبية أعلى، حفيها

 .الفين واملساهمات الطوعية

 

 التداعيات التنظيمية

 

أطر الربجمة  بشأنبرامج التعاون الفين والتفاوض وافقة على قام ممثلو املنظمة بتفويض سلطاتهم من أجل امل -02

وسوف تركز املكاتب اإلقليمية الفرعية مواردها الفنية بصورة . القطرية وخطة العمل القطرية وتعبئة املساهمات الطوعية

 .أفضل املمارسات القائمةمن من املعارف و تستفيدو ًاسليمة فنيتكون أفضل لدعم التنمية وتنفيذ أطر للربجمة القطرية 

قليمية بتعزيز الرقابة وضمان جودة أطر الربجمة القطرية وتنفيذ خطة العمل، وإدارة وسوف تقوم املكاتب اإل

وسوف تقوم الشعب املسؤولة بتقديم املساعدة إىل . التخصيصات العامة لربنامج التعاون الفين والرصد واإلبالغ لإلقليم

كاتب امليدانية على ضمان جودة التدخالت املكاتب اإلقليمية، عند الطلب، وال سيما ملساعدة املوظفني الفنيني يف امل

 .التقنية

 

جمة القطرية والتنفيذ ويف حني يستطيع برنامج التعاون الفين املعزز أداء دور أهم يف حتفيز فوائد الرب -03

على وجه اخلصوص تتطلب التحسينات و. ري تناول التداعيات التنظيمية من خالل التغيري التحويلياحملسنني، جي

لرفيع وممن يفهمون املنظمة من املستوى ا( الربنامج)ومساعدين هلم  ظمةامج التعاون الفيت ممثلني للمنلربن املقرتحة

ال ملوارد برنامج وسوف يتطلب االستخدام الفّع. ية وتقديم النصح إىل احلكومةعون اختاذ قرارات اسرتاتيجيويستط

 يت مت حتديدها يف أطر الربجمة القطرية، أطرًالوياتها التياجات احلكومات وأوالتعاون الفين من أجل االستجابة الح

وجيري إحراز تقدم جيد فيما خيص التغيريات التحويلية ذات الصلة بشأن الالمركزية  .للربجمة القطرية عالية ادجودة

ل برنامج وذلك من خال 6يف متابعة التقييم االسرتاتيجي للربجمة القطرية للمنظمة اليت مت إقرارها من قبل اجمللس،

 .2102التعلم اخلاص بالربجمة القطرية الفعالة الذي استهل سنة 

                                                 
 

 PC 112/5 http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me868e.pdfالوثيقة  6

http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me868e.pdf
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 التوجيهات امللتمسة

 

وجيهات بشأن التعزيز املقرتح وتقديم الت الربنامج واملالية واجمللس مدعو إىل إبداء تعليقاته من دجنيت كاًل إن -02

 .ربنامج التعاون الفينل


