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 اإلدارة رد آيرلندا من تعليقات

 التقدم عن والموجز والواضح الصريح بالتقرير آيرلندا ترحب

 إلدماج الجاد بالنهج رحب. ونإطار الشراكات في المحرز

 كوني أنبو القطرية االستراتيجية الفرص برامج في الشراكات

 .أولوياتها وتحديد الشراكات اختيار استهدافا في أكثرالصندوق 

 حاجة هناك أن 16 الفقرة في الوارد االستنتاج بقوة ندعم ونحن

 بشكل االستراتيجي والتخطيط األولويات لتحديد جهود بذل إلى

 واإلقليمية، العالمية السياسات منتديات في للمشاركة أفضل

 . وتعميقها الخاص القطاع مع الصندوق مشاركة وتوسيع

 .اإليجابي التعقيب على شكرا

 في للمشاركة استراتيجيبشكل  والتخطيط األولويات تحديد أهمية بشأن آيرلندا تعليقات مع تماما الصندوق يتفقو

 .المستويات جميع على السياسات منتديات

 شراكات بناء ،للموارد عشر الثاني التجديد خالل، الصندوق سيواصل، المرحلي التقرير في الوارد النحو علىو

 .أفضل بشكل اتالشراك أداء ورصد األولويات تحديد ضمانو أكبرأثر  لتحقيق استراتيجية

يساورنا القلق من أن مشاركة الصندوق في السياسات هي 

بين جميع المجاالت التي يتم تتبعها للبرامج من األضعف 

القطرية، ونتفق بشدة على أن الصندوق يمكن أن يحقق المزيد 

أهداف  ووضعتحديد أولويات مشاركته العالمية بشكل أفضل، ب

 .الرياديةفرص الواضحة وقابلة للقياس، واالستفادة من 

 مستوى كل من السياسات علىمجال في الواقع، يتخذ الصندوق بالفعل خطوات لتحسين فعالية مشاركته في 

 :والمستوى العالمي ةالبرامج القطري

 حزمة بتعزيز الصندوق التزم، الصندوق لموارد عشر الثاني التجديد إطار يف .القطري المستوى على 

 في السياسات في المشاركةأثر  مؤشرات ودمج، القطري المستوى على السياسات في المشاركة أدوات

 بالنسبة فوق وما 4 المصنفة القطرية البرامجزيادة نسبة و، القطرية االستراتيجية الفرص برامج

 الدوائرمشتركتان بين  نامخصصت عمل امجموعت وأنشئت. المائة في 90 إلىلمشاركة في السياسات ل

فترة ل نتائجال إدارة إطار في للرصد قابلينال جراءيناإل على للعمل 2022 عام من األول الفصل في

 على المستوى القطري المشاركة في السياساتب ينمتعلقالو الصندوق لموارد عشر الثاني لتجديدا

 ببرامج الخاصة والنماذج التوجيهية المبادئ تنقيح جريي. و(30و 29)اإلجراءان القابالن للرصد 

 أدوات تجميع علىالعمل  أيضا يجري. والصلة ذات المؤشرات إلدماج القطرية االستراتيجية الفرص

، على المستوى القطري في السياساتالمشاركة  عملية في الرئيسية للخطوات "العمل "كيفيةعملية بشأن 

 ت مجموعةأجر، ذلك على الوة. وعاإللكتروني التعلم وحدات إعدادو الداخلية التوعية أحداث وتنظيم

 فيما اتالمشروع تصميماتل دخولال عند للجودة تقييما ،2020في عام ، لصندوقفي ا الجودة ضمان

 التي الرئيسية الجوانب تحديد على ساعد مما، على المستوى القطري المشاركة في السياساتب يتعلق

 .وتنفيذها المستقبلية مشروعاتال تصميمات في مراعاتها يجب

 السياسات في مشاركته لتخطيط 2022 عام في الداخلية عملياته الصندوق عزز، العالمي المستوى على 

. صلةال ذات مختارةال عالميةال منتدياتال في أقوى مكانة ضمان على التركيز مع، أولوياتها وتحديد

 الثاني التجديد التزامات من العالمية السياساتفي  لصندوقا لمشاركة المواضيعية األولويات ستمدوت  
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 اإلدارة رد آيرلندا من تعليقات

 ؛والرقمنة االبتكارو االجتماعي؛ دماجاإلو التنمية؛ تمويلو؛ والبيئة المناخ :الصندوق لموارد عشر

 مقصودةو واضحة سياساتية نتائج تحقيق إلى الصندوق سعى. ويلألزمات االستجابة أوو/ والهشاشة

 مع بالتكيف المتعلقة المالية االلتزامات تأكيد أجل من، المثال سبيل )على الموضوعات بهذه يتعلق فيما

صغار ب الواجب النحو على واالعتراف؛ العالمية المنتديات في زيادتها أو البيولوجي والتنوع المناخ

 الدولية األزمات تتبعالتي  مبادراتال في وإدماجهم الفقراء يينالريف سكانالو األصلية والشعوب المنتجين

المتعلقة  القرارات تشكيل على االعتبار في األولوية ذات النتائج هذه وضع ساعد. ويلها( وتتصدى

 ساعدي ذلك أن كما. معينة يةاتسياس عملية أو معين عالمي لحدث تخصيصها التي يتعين الموارد مقدارب

 يمكن لصندوقا نظرا ألن، أكبر بكفاءة الموارد استخدام يتيحو المختلفة العمليات عبر صالت إقامة على

 المنتجات إعداد أولويات لتحديد ذلك ويستخدم، المحددة الموضوعات حول واحدا مشتركا سردا يعد أن

 .والخطابات المعرفية

 :يلي ما اآلن حتى 2022 عام في األولوية ذات المنتديات في الصندوق مشاركة على األمثلة تشملو

  استضافته حدث في الصندوق رئيس اركش .الدولي لبنكوا الدولي النقد صندوقلاجتماعات الربيع 

 لمجموعة المالية ورئيسا؛ الخزانة وزيرة، Janet Yellen فيه شاركتو، األمريكية الخزانة وزارة

 للتنمية الدولي والصندوق الدولي والبنك الدولي النقد صندوق رؤساءو؛ السبعالدول  ومجموعة العشرين

 وتعبئة الجارية الغذائي األمن ألزمة العاجلة االستجابة لمناقشة ينتقنيال الخبراء؛ وكبار الزراعية

 برز كما. المتأثرة البلدان مساعدةمن أجل  نطاقها وتوسيع استجابتها لتسريع الدولية المالية المؤسسات

 والقدرة الغذائي األمن أجل من العمل "تسريع بعنوان حدث في بقوة الزراعية للتنمية الدولي الصندوق

 .لألزمات واالستجابة الغذاء تمويلما يتعلق بجدول أعمال في الريادة ذلك أظهر وقد. الصمود" على

 عبر، العشرين لمجموعة مختلفة منصات في الصندوق ساهمي .مجموعة العشرين في نشطة مشاركة 

 قادة إشراف وتحت المركزية البنوك ومحافظي المالية وزراء إشراف تحت، رئيسيينال مسارينال

 ألنشطة فعال دعم تقديم إلى الصندوق اإلندونيسية الرئاسة عت. ودالتوالي على، العشرين مجموعة

هو و. والتمويل والمناخ والبيئة والتنمية الزراعةفي مسارات  ذلك في بما، العمل مجموعات من العديد

. السياسات مناقشات في شاركيو المفاهيمية المذكرات على األخيرة اللمسات وضع في ساهمي

 .العشرين مجموعة قادة قمة في القرارات التخاذ األنشطة هذهب وسي سترَشد
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 اإلدارة رد آيرلندا من تعليقات

 الدورة و اإلطارية بشأن تغير المناخعشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة  لخامسةالدورة ا

 هناك .بشأن تغير المناخ والعشرون لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية ابعةالس

 هذا األطراف اتمؤتمر اجتماعات في وواضح قوي دور للصندوق يكون ترمي إلى أن بالفعل ترتيبات

الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم في  الناجحة التجربة على بناء، العام

 مؤتمر لحضور الصندوق من وفد سيسافر، المقبل األسبوع ي. وفالمتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

 األطراف مؤتمر في جناحا الصندوق سيستضيف، الدول رؤساء قمة وعقب. عشر الخامس األطراف

 العظيم األخضر الجدار بشأن ذلك في بما، الجانبية األحداث من العديد ستقام حيث، عشر الخامس

 منطقة في النامية الصغيرة الجزرية للدول التحويلي فيما يتعلق بتحييد أثر تدهور األراضي مشروعالو

 الرئاسة مع بنشاط بالفعل الصندوق يشارك، األطراف السابع والعشرين بمؤتمر يتعلق يما. وفالكاريبي

 .المتحدة لألمم القطري والفريق األطراف لمؤتمر المصرية

 العالمي الجتماعاألعمال التحضيرية لو األصلية الشعوب بقضايا المعني الدائم المتحدة األمم منتدى 

 في طويل منذ زمن نشط دورب لصندوقايضطلع . الصندوق في 2023 لعام األصلية الشعوب لمنتدى

كلمات  ،العام ذاه، الصندوق ي لقي سوف. واألصلية الشعوب بقضايا المعني الدائم المتحدة األمم منتدى

، األحداث وستركز. جانبية أحداثا وينظم الصلة ذات الموضوعات بشأن للمنتدى العامة الجلساتأمام 

؛ والمستنيرة والمسبقة الحرة الموافقة مبدأ تفعيل في الصندوق خبرة (1) :ما يلي على، التوالي على

 المستدامة الغذائية النظم بشأن جديدة رقمية أدوات حزمةو (3)؛ األصلية الشعوب مساعدة مرفقو (2)

 .التغذية تحسين أجل من األصلية للشعوب القادرة على الصمودو

 فكرة على نحصل أن نود غير أنه فيما يتعلق بكل هذه المسائل،

 الشراكاتفإنشاء . موارده كفاية لمدى الصندوق تقييم عن أفضل

أن تكون و وموظفين كثيفة عمالة تطلبيو، طويال وقتا ستغرقي

 كانت إذا ما بشأن تساؤالذلك  ويثير. ومستجيبة ةمرن المنظمة

 التي تواجهها القيود ضوء في واقعية إطار الشراكات طموحات

 .العادية الميزانية

 الشراكات اختيار عند قيدا تشكل وأنها الموارد محدودية مراعاة أن هناك حاجة إلى على تماما الصندوق يوافق

 .أولوياتها وتحديدالتي يمكن أن يشارك فيها الصندوق  العالمية العمليات أو

 أفضلبشكل  التخطيط خالل من سيما وال، وشراكاته مشاركتهأثر  زيادة إلى الصندوق يهدف، لذلك ونتيجة

 تحديد تحسين أي، إطار الشراكات هدف هو ذا. وهإضافية موارد إنفاق دون، العلياات ولوياأل على والعمل

 .ورصدها وتنفيذها الصندوق شراكات أولويات

 يتعلق فيما اجيدكان  الصندوق أداء وأن، اإلطار عمل خطة في الواردة البنود معظم إلنجازونظرا ، في المستقبلو

وعلى النحو المشار . األولويات تحديد على الصندوق تركيز سينصب، اإلطار في الواردة والحصائل باألهداف

 القطاع مع مشاركته وتعميق اتالشراك أداء عن واإلبالغ الرصد تحسين إلى الصندوق سيسعى، التقرير في إليه

. القائمة األدوات على والبناء، بشكل أفضل الداخلي والتنسيق المهارات تنمية برامج خالل من ذلك في بما، الخاص
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 اإلدارة رد آيرلندا من تعليقات

 على أفضل بشكل األولويات تحديد في تساعد أن ويمكن، إضافية موارد بالضرورة األخيرة األنشطة تتطلب نول

 .الطويل إلى المتوسط المدى

 إلقامة أو، القائمة الشراكات إلدارة تخصيصها يمكن التي والموارد الوقت مقدار من تحد الميزانية قيود غير أن

، المستويات جميع على شراكاتإلرساء  المزيدب لصندوقأن يقوم ا يمكن، إضافية وبموارد. جديدة شراكات

 .صورته بروز وزيادة

في كيفية تقييم  الصرامة من الكثيرال يوجد يشير التقرير إلى أنه 

الشراكات في اإلجراءات الداخلية ويبين الحاجة إلى مزيد من 

نثني . وبينما وتحسين الرصدها وتحليلالبيانات  تصنيف فيالدقة 

واألدلة، فإننا نود أن نصدر مالحظة  التركيز على الصرامة على

انتهازية وخصوصية، يمكن أن تكون الشراكات فتحذيرية. 

تعتمد في بعض األحيان على الكيمياء الشخصية والعالقات و

مهم بالطبع،  الحصائلواألهداف بشأن ضوح والوالشخصية. 

 الرسمية. نظمال أن يرد فيولكن ستكون هناك حدود لما يمكن 

 في المنظمات من ومتنوعة كبيرة مجموعة مع شراكات الصندوق قيم. وي  آيرلندا بيان مع تماما الصندوق يتفق

 المرتبطة واألدوات اتالشراك إطارالهدف من . واتالشكلي من متفاوتة وبمستويات، السياقات من واسعة مجموعة

 في ة الحالطبيعب ستتطور الشراكات بأن االعتراف مع، الشراكات إدارة في الصندوق موظفي عمل دعم وه به

 .محددة أهداف أو رسمية خطوات اتباع دون - الحاالت من كثير

في حين  أنهب يفيد الذي ((1) 12 )الفقرة التعليق نالحظ، أخيرا

 مجال في امؤثر فإنه ال يعتبر ،مفيد أنه على ى الصندوقإل ي نظر

 على الفعلي األثر على أدلة وجود من الرغم على السياسات

قدرات  فإن، البروز حيث ومن. عديدة سياقات في السياسات

 تمويله على ذلك ويؤثر. من إنجازاتهأكبر ، رأينا في، الصندوق

لديه  الصندوق ألن أ( خطير أمر وهذا. على حد سواء تأثيرهو

 على اإلنمائي المجتمعمنها  الكثير من اإلمكانيات التي ال يستفيد

 ضمان في الخاص الصندوق دور ألن )ب(، أوسع نطاق

السياسات التي تؤثر على السكان الريفيين الضعفاء  قضايا"أن

يجري تحديدها وإدراجها في القرارات السياساتية على مختلف 

المستويات، مع تركيز خاص على زيادة التمويل لدعم النظم 

 ."الغذائية

 .العالمية الساحة على تأثيرهو صورته بروز زيادة أهمية على تماما الصندوق يوافق

 المستوى على المشاركة على الصندوق قدرة تعزيز إلى أعاله المذكورة الخطوات تهدف، الغاية لهذه وتحقيقا

 .معينةمسائل و مواضيع حول القيادة فرص من واالستفادة، العالمي

، شامل استراتيجي تواصل بنهج مدعومة العالمي المستوى على الصندوق مشاركة فإن، ذلك على عالوةو

 بروزه لزيادة العمل مجاالت من عددا ذلك ويشمل. 2021 كانون األول/ديسمبر في التنفيذي المجلس استعرضه

 وسائل مع المشاركة زيادةو؛ ifad.org لموقعل تينمتعمق هيكلة وإعادة تصميم إعادة )مثل القادمة السنوات في

وإقامة ؛ األولوية ذات العالمية باألحداث المرتبطة الرئيسية األحداث حول حمالتوتنظيم ؛ المستهدفة اإلعالم

 الوعي لزيادة Goodwill Ambassadorsو Global Citizen مثل المتخصصة الدعوة مؤسسات مع شراكات

 .الصلة( ذات المسائلو المستدامة التنمية أهداف من 2 بالهدف

 


