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 رد اإلدارة المملكة المتحدةتعليقات من 

التصميم  تيتبسيط عملي ضرورةعلى  ثيقةوالندعم تركيز  إننا

 والموافقة.

 1دخلت حيز النفاذ في  الخاصة بالمنح سياسة الجديدةالأن  علمنو

بشأن حتى اآلن أي مقترحات  تقدَّموأنه لم  2022يناير/كانون الثاني 

األسف هو أن  إلى يدعوولكن ما منح بموجب السياسة الجديدة. ال

لتحديد إلجراءات التي يتعين اتباعها "لتوضيحا تقدم ال  ةثيقوال

يتاح متى س يبيننتطلع إلى تحديث و". ات على نحو أفضلاألولوي

 .اإلجراءات هذه االطالع على

 التصميم والموافقة. تيتبسيط عمليزيادة تقدر اإلدارة دعم المملكة المتحدة ل

إجراءات محّسنة تغطي دورة الحياة الكاملة  وضعحاليا على  دوائرال مشترك بينمل داخلي اع فريقعمل يو

استُحدثت في (، لدعم وظيفة اإلشراف المعزز التي نجازللمنح العادية )بما في ذلك التنفيذ واإلشراف واإل

  سياسة المنح العادية الجديدة. إطار

، يهاإدارة الصندوق للموافقة عل إلى إجراءات التنفيذ الجديدة 2022حزيران /يونيو م فيمن المتوقع أن تقدَّ و

 .2022 الثالث أو الرابع من عام الفصل في لالطالع عليها المجلس التنفيذي تُعرض علىوس

التي يعتزم بها  الكيفية" إلى تحديد ترميإلى أنها  قةثيالوتشير و

وزيادة تركيز  الصندوق التمييز بين المجاالت الخمسة ذات األولوية

 26إلى  22 من الفقرات بيد أن ".تلك األولويات على الدعم القطري

مبادئ أساسية للغاية نعتبرها الحد األدنى من المتطلبات. حددت 

برامج ب الصعيد القطرييجب ربط جميع أعمال الصندوق على و

 الفرص االستراتيجية القطرية والمذكرات االستراتيجية القطرية

أن يكون  وينبغيية. قطرالبرامج الببالتالي ربطها و التابعة للصندوق

 ،دمج المنح بوضوح من ثَم يتعينهذه البرامج، و تنفيذالهدف هو دعم 

أدلة واضحة على التعاون مع األفرقة القطرية في " بتقديم ال االكتفاء

... آليات صالحة لمشاركة األفرقة القطرية خالل التنفيذ."  التصميم

 (25)الفقرة 

، هذه متطلبات الحد األدنى تحقيقَ األولويات  تحديدُ  يشترطأن  وينبغي

الفقرة  ما يرد في موارد المنح، ال نتفق معهذا القدر الضئيل من وب

مقترحات المنح التي ال يمكن النظر في الموافقة على  " هأن من 27

 تستوفي على نحو كامل المتطلبات ... على أساس استثنائي".

الرئيسي المتمثل  لسياسةامبدأ  كفيلة بإعمالاإلجراءات الجديدة تكون ضمان أن بتظل اإلدارة ملتزمة تماما 

ألولويات الوطنية واإلقليمية" من خالل دعم مع ابرنامج المنح العادية "نهج تحفيزي وروابط ل يكون في أن

ههعمال الصندوق وأل النموذج الجديد جزء من هيالمبادرات والبرامج األخرى التي  تنفيذ االستراتيجي.  توجُّ

دورا  برامج الفرص االستراتيجية القطرية والمذكرات االستراتيجية القطرية ستؤديكر في السياسة، كما ذُ و

 التآزر. أوجه ( وتفعيل22المنح )الفقرة بلتمويل نقاط الدخول لرئيسيا في تحديد 

تعزيز التركيز على الدعم والمتعلقة ب المرحليمن التقرير  26إلى  22 من في الفقراتأما المبادئ الواردة 

 رشاديةمواد اإلالفي اإلجراءات التشغيلية وفي  ، فستُعرض بمزيد من التفصيلعلى المستوى القطريالمقدم 

 الراعية. للشُعبتوفيرها  جريالتي سي

روابط  إقامةميم والتنفيذ يمكن أن تساعد في في التص األفرقة القطريةتُظهر الدروس المستفادة أن مشاركة و

ستسهل و. وما بعدها دورة حياة المنح طوالملموسة بين المنح العادية واألنشطة على المستوى القطري 

لتعزيز تركيز برنامج المنح  المقرر اتخاذهااإلجراءات الجديدة هذه المشاركة، لتكملة اإلجراءات األخرى 

 ستوى القطري.العادية على الدعم على الم

لمبادئ المنصوص عليها ه ينبغي أن يكون الوفاء با، توافق اإلدارة على أن27التعليق على الفقرة  يخصفيما و

 للسياسة 1 االستراتيجي الهدف المساهمة في تستهدفجميع المنح التي  إلزاميا في 26إلى  22 من في الفقرات

 تستهدفالتي  المنح مقترحاتإلى لذلك، بالنسبة . "أثر أفضل لبرنامج عمل الصندوق على األرض تسخير"

، لن تتضمن 4و 2و 1االلتزام ذات األولوية  مجاالت إطارم في تقدَّ التي و 1المساهمة في الهدف االستراتيجي 
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 رد اإلدارة المملكة المتحدةتعليقات من 

مقترحات المنح التي ال تستوفي على نحو النظر في الموافقة على " اإلجراءات الجديدة أي إشارة إلى إمكانية

 (.27المتطلبات ... على أساس استثنائي" )الفقرة كامل 

تعزيز بيئة )" العادية المنح لسياسة 2 االستراتيجي الهدف مة فيومع ذلك، تعتقد اإلدارة أن المنح المساه  

الصغيرة والتنمية الريفية، بما في ذلك على  عة أصحاب الحيازاتاسياسات واستثمار مواتية بشكل أكبر لزر

الهدف  نطاق عالمي، بسبب طبيعة هذاقد يكون ذا ، غايرام نهجاتتطلب " المستويين اإلقليمي والعالمي

ثالثة  تشملإلى إجراءات تآزرية  المذكورة ذلك، تستند نظرية التغيير في السياسة وفضال عن. االستراتيجي

في الهدف العام واألهداف  امشترك إسهاماوالمعرفة( تسهم  ،والشراكات ،ارمسارات )السياسات واالستثم

 .االستراتيجية للسياسة

نطاق القطري ال دائما في نقاط الدخول أنسب ال تكمن، 2مساهمة في الهدف االستراتيجي لمنح الوفيما يخص ا

 المرحلي. ومع ذلك، يشير التقرير برامج الفرص االستراتيجية القطرية والمذكرات االستراتيجية القطريةل

لتقييم التوافق االستراتيجي والتشغيلي للمقترحات مع واحد أو  ذاتهاامة رصمتسمة بالإلى معايير بديلة ولكنها 

 (.32إلى  30 من الصندوق )الفقراتالشراكات في أكثر من األهداف الستة إلطار 

 ُ  السياسة وفي أنشطة اإلبالغ.ج المبادئ المذكورة أعاله في إطار نتائج دمَ وست

 دعم المنح التي تسهم فيإلى غالبية األموال  توجيهنرحب بتأكيد 

نرحب و". أثر أفضل لبرنامج عمل الصندوق على األرض" إحداث

النسبة المئوية المستهدفة من األموال المتاحة  أن يشار إلىأيضا ب

 ؟(في المائة 60/70لدعم البرامج القطرية )

لتجديد في إطار اسيكون من المفيد تحديد األرقام: المنح المتاحة و

المبالغ وأحدث سيناريو مالي؛  بحسب الثاني عشر لموارد الصندوق

المبلغ  ثالث )مثلالسنوات الالمخصصة بالفعل خالل فترة 

المنحة  إعمال جريلجنة األمن الغذائي العالمي، حيث يل المخصص

ماليين دوالر أمريكي  العشرةلغ مبو(؛ 2023الحالية حتى عام 

مقترح للمبادرة الجديدة لسبل العيش على المدى القصير وحماية ال

 على التصدي لآلثارلتعزيز قدرة الصندوق  القدرة على الصمود

موجز العام ال العرض اساعد هذيسوالعالمية للحرب في أوكرانيا. 

، من خالل التقرير المرحلي بوتيرة منتظمة إلى المجلس التنفيذيتقديم معلومات التزامها بمجددا اإلدارة  تؤكد

ومجاالت االلتزام  األهداف االستراتيجية والمساراتتخصيص أموال المنح العادية لمختلف  بشأنالسنوي، 

واإلدارة تقييم االلتزام بمبدأ  التنفيذي للمجلس هذهمعلومات التقرير وستتيح . المنح سياسةفي ذات األولوية 

 .1للهدف االستراتيجي غالبية الموارد  المتمثل في تخصيصالسياسة 

خط أساس،  ووضعاألولى  تنفيذ السياسة الجديدة خالل السنة يجريكيف  مراقبةتعتقد اإلدارة أن من المهم و

هو  هدف استراتيجيمستهدفة محددة من األموال المتاحة لكل  مئوية فيما إذا كان تحديد نسب النظرقبل 

 .ةسياسالالطريقة األكثر فائدة لتنفيذ المبادئ المحددة في 

مليون  75 اقدره اعتماداتاالتفاق على تخصيص  جرى التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، فترةخالل و

 وافتراضات تجديد GC 44/L.6/Rev.1 الوثيقة لبرنامج المنح العادية )على النحو الوارد في دوالر أمريكي

التزامات تجديد الموارد ذات وثيقة (. وكما ورد في EB 2021/133/R.13 الوثيقة المنقحة في الموارد

 االلتزام سنوات الدورة الثالث، مع علىالتساوي حيث توزع بتخصيص الموارد المتاحة ب جريسي، األولوية
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 رد اإلدارة المملكة المتحدةتعليقات من 

لسنوات على مدى ا ةالخمس جاالتعلى تحديد الموارد المتاحة للم

 تحديد أولوياتها. ينبغي كيفتبيان الثالث المقبلة و

 التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق فترةكل عام خالل لمليون دوالر أمريكي  25 إرشادي يقاربمظروف ب

 (.16، الفقرة EB 2021/134/R.13الوثيقة )

التجديد الثاني في إطار مليون دوالر أمريكي  75 العادية البالغةالمنح  اعتماداتص أي موارد من لم تخصَّ و

منح ال بشأن لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياساتألنه لم يُعقد أي اجتماع لعشر لموارد الصندوق، 

االعتمادات المخصصة في تمويلها من ل دخال المقترحات في ذخيرة المشروعاتالتخاذ قرار بشأن إ العادية

 التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. إطار

مساهمة في التوضح أن منحة أن اإلدارة  تودجنة األمن الغذائي العالمي، الخاصة بلمساهمة اليتعلق بفيما و

. وكان الغرض من فقط 2021عام دوالر أمريكي تغطي  500 000 بمبلغ قدرهلجنة األمن الغذائي العالمي 

عشر لموارد الصندوق  يالحادفترة التجديد  فيالمندرجة  العاديةموارد المنح  تركيز صرف تجنبذلك هو 

التجديد  فترة مع لجنة األمن الغذائي العالمي خالل العامين األولين من في العمل الصندوق مشاركةمن أجل 

الملحق  من 1في الجدول المذكور اسم المنحة  ورد خطأ فيباإلضافة إلى ذلك، . الثاني عشر لموارد الصندوق

"مساهمة الصندوق في لجنة األمن  يكون نص هذا االسم كالتالي:فينبغي أن الثاني من التقرير المرحلي. 

 ".2021عام واحد: فترة الغذائي العالمي ل

 يقدَّمنه لم فإكقروض،  الكمنح  دارستمبادرة االستجابة لألزمات  على الرغم من أن العمليات التي تمولهاو

 التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. إطارفي  لتمويل المبادرة من مظروف المنح العاديةأي التزام حتى اآلن 

يجب أن يكون الصندوق أكثر "الضوء على أنه  10تسلط الفقرة 

استراتيجية في مشاركته في إرساء الشراكات على المستوى العالمي 

والسياساتي، وتتيح إجراءات المنح الجديدة فرصة لترتيب األولويات 

التحليل "الحصول على أكثر من إلى  طمحوإذ نعلى نحو أفضل". 

نرحب ، لمؤشرات الشراكة المدرجة في تقارير اإلشراف" المعمق

تبسيط  عنمزيد من المعلومات، في الوقت المناسب، الحصول على ب

مع  التي يقدمها منحمواءمة ال يةالتركيز االستراتيجي للصندوق وكيف

 . هذا التبسيط

األخذ برنامج المنح العادية مع التركيز االستراتيجي للصندوق ) مواءمةمبادئ لضمان  عدة المنح تحدد سياسة

 هذه المبادئ. إعمالستؤدي اإلجراءات إلى وتحديد أولويات األنشطة(. وإضافة القيمة، و، تحفيزينهج ب

عملية مقترحات المنح الفردية مع التركيز االستراتيجي للصندوق وأولوياته أثناء  مواءمةتقييم  وسيجري

مشروع  وباتتحديد أولويات المقترحات المتنافسة.  ذلك سهليوس ،ضمان الجودة والموافقةستعراض واال

 .ين لهذا الغرضبالفعل على مؤشر وتصنيف مخصص يشتمل العادية سياسة المنحب ملحقال األداء سجل

تحديد يقوم ب آنفاالمذكور  دوائربين ال المشترك ملاالع الفريقاالستراتيجية، فإن  اتفيما يتعلق ببعد الشراكو

ات شراكالبين برنامج المنح العادية وإطار  ةوالتشغيلي ةاالستراتيجي مواءمةالمزيد من ال الكفيلة بإقامةليات اآل

اآلليات األساسية والتقدم نحو  عنتوفير مزيد من التفاصيل  وسيجريالصندوق طوال دورة حياة المنح.  في

 في اإلجراءات الجديدة والتقرير المرحلي التالي. مزيد من المواءمة
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 رد اإلدارة آيرلنداتعليقات من 

التقرير المرحلي عن تنفيذ سياسة المنح العادية في ترحب آيرلندا ب

إذ إنها تقدم المنح مساهمة حاسمة في فعالية الصندوق، و .الصندوق

 شدأ منحه المرونة في االستجابة للتكاليف اإلضافية للعمل معت

في البيئات الصعبة.  اتالشراكات والقدر نميةاألشخاص تهميشا وت

 فتح المنح على المنظمات الشعبية باعتزامترحيبا شديدا نرحب و

جعل المنظمات الشعبية على الرامية إلى االستراتيجيات وضع و

 دراية بالفرص المتاحة.

أن المنح عززت أداء الصندوق كوسيط ما ُمفاده لقد سررنا بقراءة 

نؤيد التركيز على  وإننا. كاءقدرات الشر تعزيز في أداءهومعرفة 

أن يكون الصندوق  على ضرورةجدول األعمال العالمي و تحديد

أكثر استراتيجية في مشاركته في إرساء الشراكات على المستوى 

 أوسعمع مجموعة عمل يقيم عالقات أن أي  –العالمي والسياساتي 

 .من الشركاء

ما يحدث ضائقة الديون، و اشتداد، واآلثار التي خلفتها الجائحةمع و

الطلب على  ازدادآثار غير مباشرة للحرب في أوكرانيا، من اآلن 

موارد المنح، وبالتالي الضغط على المنح. لذلك، نرحب بالتركيز 

 11و 10ن في الفقرتيالوارد ذكرها على القضايا االستراتيجية 

]تتيح[ إجراءات المنح الجديدة " أنُمفاده استنتاج بالتوصل إلى و

 فرصة لترتيب األولويات على نحو أفضل".

برنامج المنح يقوم  يرلندا بأهمية تسهيل مشاركة المنظمات الشعبية وتنويع الشراكات التيآ إقرارتقدر اإلدارة 

 تنشيطها.بالعادية 

األولويات االستراتيجية لبرنامج المنح العادية في ضوء الموارد المخفضة محورا يعد تعزيز آليات تحديد و

 إلجراءات الجديدة.ا من محاور رئيسيا

قوم اآلن بتطوير اإلجراءات التشغيلية، فإننا يأن الصندوق إلى نظرا 

 ُ المجلس التنفيذي في  دورة بها في دليَ نود أن نكرر التعليقات التي أ

قيمة الروابط الصريحة  بشأن( EB -2021-132نيسان )/أبريل

األداء، وإطار إدارة النتائج  وسجلوالواضحة بين نظرية التغيير، 

ُ بحيث  اإلجراءات  تقر أن وينبغيالتعميم بوضوح.  مواضيعدمج ت

 األداء وإطار النتائج. وسجلإنشاء روابط واضحة وصريحة بين نظرية التغيير  لقد أحطنا علما بضرورة

ُخصصت ، التي تتضمن ثالثة ملحقات المنح الروابط بين هذه العناصر الثالثة بالفعل في سياسة وقد أُدرجت

طار النتائج اإلرشادية إلاألداء )الملحق الرابع( و ولسجللنظرية التغيير )الملحق الثالث( على التوالي 

 (.الخامس)الملحق 
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 رد اإلدارة آيرلنداتعليقات من 

المنح وتؤدي المنح.  دورة حياةخالل  تتحققأن النتائج قد ال بأيضا 

التي الحاالت في  هستفادة مناالوفير التمويل وإتاحة في ت احاسم ادور

ستساعد التوقعات ومن الموارد البديلة. ال يتاح فيها سوى قلة قليلة 

واإلدارة على التنفيذي والمقاييس المتماسكة والشفافة المجلس 

 االختيار بين األولويات المتنافسة.

ز التماسك والروابط يعزيتيح مواصلة تس مماتوجه العناصر المقدمة في السياسة أيضا تطوير اإلجراءات، و

 وتحديد األولوياتبين هذه العناصر الثالثة ألنها تغطي جميع مراحل دورة حياة المنح، بدءا من التصميم 

فعالية والكفاءة أثناء التنفيذ ال ووصوال إلى رصداألداء(،  سجل)من خالل النسخة المنقحة والموسعة من 

 التقارير. تقديم إلىثم ، واإلنجاز

البيانات  يضمشكل اإلرشادي، مرحلة البالفعل الذي بلغ على أن إطار النتائج،  ة التشديداإلدار وتود

 األهمية والمواءمة"فيما يخص لنتائج المتوقعة ات ااألداء )مؤشر سجلمن خالل  ُجمعتوالتصنيفات التي 

لنتائج ا)مؤشرات  عند اإلنجازأثناء التنفيذ و عدةسة المنح العادية"( ومن خالل التقارير المختلفة الممع سيا

من خالل  هالقدرة على تقديم التمويل واالستفادة من وسيجري رصد"فعالية التنفيذ"(.  فيما يخص المتوقعة

المختلفة  انالبلد سياقاتستقسم بحسب ، التي المشترك مؤشرات إطار النتائج المتعلقة بنسب الصرف والتمويل

 ويجري. التنفيذي ، بما في ذلك التقارير المرحلية السنوية المقدمة إلى المجلسهاوتقارير الحافظةفي تحليالت 

ها لمؤشرات الفردية، بحيث يمكناأفضل لألسئلة ولتعريفات  تحديدالنتائج من خالل إطار األداء و سجلتنقيح 

 العناصر المحددة في مستويات مختلفة من نظرية التغيير. أفضل على نحو أن تبيّن

 اتلتزام ذمجال مخصص من مجاالت االمحور  تمثلالتعميم، التي  مواضيعلدمج  متواصلاهتمام  وسيولى

األخرى ذات  والقضاياالتعميم  فيما يخصالطموح  رفع مستوى، "1األولوية  مجال االلتزام ذواألولوية )

 ."(ضعفا األشد سكان الريف األولوية، وتعزيز استهداف
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 رد اإلدارة اليابانتعليقات من 

 المحدثة العادية المنح سياسة تنفيذ المحرز في تقدمالب اليابان ترحب

 إجراءات أن اليابان تالحظو .الشُعب من عدد من أوسع بمشاركة

 من كان مع أنه الدراسة، قيد تزال ال العادية المنح لسياسة التنفيذ

 المناقشة قةثيلو وفقا الحالية الوثيقة هذه تقدَّم في إطار أن المفترض

في دورته الماضية  التنفيذي المجلس إلى التي قُدمت

(EB 2021/134/R.13). ماه والمساءلة الشفافية أن اليابان تعتقدو 

 المنح سياسة في امعليه الضوء تسليط جرى اسمانح انعنصر

 التجديد دورة في العادية المنح برامج تعالَج أن وتأمل ،الجديدة العادية

 .تأخير دون وأن توضع موضع التنفيذ الصندوق لموارد عشر الثاني

 عشر الثاني التجديد دورة مقترحات المنح في إطار معالجة في البدءأنه يجب بالقائل الرأي  مع اإلدارةتتفق 

 تشمل التي الجديدةعلى اإلجراءات  اإلدارة وافقت أن المتوقع منو ممكن. وقت أقرب في الصندوق لموارد

 حزيران/يونيو نهاية بحلول تقديم التقارير بشأنهاو رصدهاو هاوتنفيذ عليها موافقةالو العادية المنح تصميم

 التجديد العادية في إطار منحبشأن ال لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياساتلاجتماع  أول وأن 2022

 .قصير بوقت ذلك بعد يُعقدس الصندوق لموارد عشر الثاني

 المنح برامج أولويات تحديد كيفية مكثف على نحو المجلس ناقش

 فيونود  .العادية لمنحل المتاحة مواردفي ظل قلة ال المقترحة العادية

 اختيار في مهما عامال كونيس األداء سجل أن إلى نشير أن الصدد هذا

يتاح  أنمن ثَم، نأمل و وشفافة. عادلة بطريقة فعالية األكثر البرامج

 أعضاء ذلك في بما للجهات المعنية، األداء سجل االطالع على

 .التنفيذي المجلس

 قيقدوال الشفافالتصنيف  لتوجيه رئيسية أداةبوصفه  األداء سجل فعالية على اليابان تركيز اإلدارة تقدر

سيجري  ،لجنة استراتيجية العمليات وتوجيه السياساتعمل  مرحلة فيو .هاأولويات تحديدو المنح مقترحاتل

األداء  سجلعد يو .المعنية الشُعب ساهمات التي تقدمهامال باالستفادة من مقترحة منحة لكل أداء سجل إعداد

 .اإلجراءات بقية مع عرض على المجلس التنفيذي لالطالع عليهيُ وس المنح إجراءات مكونا أساسيا من مكونات

 برامج لتنفيذ ملموسة نتائج التالي المرحلي تقريرال نأمل أن يتضمن

 التجديد ، بما يشمل المنح الجديدة المندرجة في نطاقالعادية المنح

 التجديد المندرجة في نطاق المنحو الصندوق لموارد عشر الثاني

 .على حد سواء الصندوق لموارد عشر الحادي

 وتحليالت بيانات (2023 نيسان/أبريل في المقرر تقديمه) التالي المرحلي التقرير تضمين على اإلدارة توافق

إضافة إلى التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق،  دورة في نطاق الموافق عليها الجديدة المنح جميع تغطي

 الصندوق. لموارد عشر الحادي التجديد خالل الموافق عليها المنحب المتعلقة والنتائج لبياناتل تقرير تجميعي

 


