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 المقدمة
(re-granting) المنح توزیع وإعادة المشترك التبرعات لجمع تدفع ما أنشر سیاسة بتطبیق المتعّلقة الدروس التقریر هذا                  یوّثق

 (المشار إلیها ههنا ب"السیاسة") بین العام 2016 والعام 2019 ("فترة االستعراض")
 

وطلب (Global Council) العالمي المجلس من طلب على بناًء ،2016 العام في السیاسة هذه تدفع ما أنشر ائتالف                    وضع
(أي conduit finding ُیَسّمى ما تدابیر تنظیم أجل من الرئیسیین المانحین مع محادثات على وبناًء ،(Board)                  المجلس
التي، تدفع ما ألنشر العامة األمانة إلى معّین بلد في معّین عمل تمویل المانحون قّدم بموجبه الذي قناة)، خالل من                      التمویل
التمویل قناة دور وأّدت لها سبق قد العامة األمانة أن إلى اإلشارة مع األعضاء، االئتالفات على المنح هذه توزیع أعادت                      بدورها،
بصیغة قامت العالمي، المجلس أعضاء ومع المجلس مع وبالتعاون الحاجة. دعت عندما رسمي وغیر موقت أساس على                   هذا
األساسیة والمعاییر المنح توزیع إعادة توّلیها كیفیة على تام، وبوضوح والموظفین، واألعضاء المانحین من كل إلطالع                  سیاسة
هذا الرتباط ونظًرا المنح. توزیع إلعادة قناة دور تأدیتها لدى أو األساسي التمویل توزیع إعادة لدى االعتبار بعین ستأخذها                     التي
بشكل التبّرعات لجمع تدفع ما أنشر توّلي بكیفیة متعّلقة أحكاًما لتشمل السیاسة توسیع تم التبرعات، جمع بمسألة الوثیق                    الموضوع
یمّر وحیث واألعضاء، العامة األمانة بین المشتَرك التبرعات جمع ذلك تضّمن األعضاء. أو الوطنیة االئتالفات مع                  مشتَرك
األعضاء به یقوم الذي التبرعات لجمع األخیرة هذه تقّدمه الذي التقني الدعم إلى باإلضافة العامة، األمانة خالل من                    التمویل

 مباشرة من المانحین (أي من دون أن یمر التمویل باألمانة العامة)
 

وقّدمت المشتَركة التبرعات جمع عملیات من العدید في تدفع ما ألنشر العامة األمانة شاركت النور، السیاسة أبصرت أن                    منذ
یخُل لم وبالطبع، إسترلیني. جنیه ملیون 2 اإلجمالیة قیمتها تخّطت منحة 71 عن یقل ال ما االستعراض فترة طوال                     لألعضاء
إلى االستعراض هذا بتفویض القرار اتخاذ هنا من وشامل؛ منهجي بشكل فیها النظر یتم لم التي والدروس التحدیات من                     األمر
أن نأمل ذلك، من أبعد ولكن السیاسة، لمراجعة الضروریة المعلومات االستعراض هذا یوّفر أن نأمل مستقلة. استشاریة                   جهة
العامة األمانة من كل یبدأ فیما أوسع، نطاق على التبرعات لجمع تدفع ما أنشر استراتیجیة لصالح مفیدة مساهمات له                     تكون
حول المؤشرات بعض االستعراض هذا وسیقّدم كما .2025 رؤیة المقبلة، الخمسة لألعوام الجدیدة االستراتیجیة بتطبیق                 والحراك
جهوزیة وتعزیز قدراتهم تقویة بهدف األعضاء مع الجماعي العمل ومن المشتَرك التبرعات جمع من العامة األمانة استفادة                   كیفیة

  الحراك واستعداده بشكل عام للتطرق إلى الطموحات المتجّذرة في رؤیة 2025.
 

تدفع ما أنشر سیاسة في والضعف القوة ونقاط الدفع، وعوامل والمخاطر، والفوائد الرئیسیة، االتجاهات التقریر هذا نتائج                   تشمل
على واالعتبارات االستراتیجیة باالعتبارات المتعلقة التوصیات من مجموعة تلیها المنح، توزیع وإعادة المشتَرك التبرعات                لجمع
غیر وباستعراض االستعراض، هذا إجراء تم كیف تشرح منهجیة بورقة منفصلة ملحقات في نزّودكم سوف التطبیق.                  صعید

 مفّصل للمنشورات في هذا الصدد.
  

2 



 النتائج
 

 1- االتجاهات التي یعتمدها أنشر ما تدفع في جمع التبرعات وإعادة توزیع المنح
 

یتمتع المانحین، مع للمقابالت فوفًقا به. الخاصة التمویل قاعدة وتنویع المادي موقعه تعزیز في استثنائًیا تقدما تدفع ما أنشر 1                    حقق

تحلیل ویظهر وتقدیرهم. المانحین باحترام عمله ویحظى االستخراجیة الصناعات قطاع حوكمة نظام في فرید بموقع تدفع ما                   أنشر
فترة خالل ملحوظ بشكل ازدادت الموّزعة المنح قیمة أن العامة األمانة تتوالها التي ثالث طرف قبل من المنح توزیع إعادة                      عملیة
ارتفع فیما ردا، مط انخفاًضا العالمي" "الشمال في للمنظمات المخصصة المنح قیمة متوسط شهد الوقت، مرور ومع                  االستعراض.
من مزید إلى یؤدي قد التخصصات، بتنّوع مصحوًبا القیمة، في االرتفاع هذا أفریقیا. في للمنظمات المخصصة المنح قیمة                    متوسط

 االمتثال وإلى زیادة المخاطر المتعلقة بإعادة توزیع المنح.
 
 

  2- فوائد ومخاطر جمع التبرعات المشتَرك وإعادة توزیع المنح
 

عدم مع اآلن، حتى المنح توزیع وإعادة المشتَرك التبرعات جمع عن نتجت ومهّمة كثیرة فوائد أن الُمجیبین مع المقابالت من                      تبّین
أقوى وخطط ومقترحات األعضاء، قبل من للتمویل أكبر وصول إمكانیة المنافع: أو الفوائد أهم ومن جسیمة. مخاطر أیة                    ظهور
وعزوفها االئتالفات عزیمة إثباط على أدلة من وال الموارد، على تنافس وجود على أدلة من فما المخاطر، ناحیة من أما                      وأفضل.
السمعة. تشویه مخاطر أو مالیة أو برنامجیة كبرى مخاطر أیة ظهور على أو بها الخاصة التبرعات جمع بعملیات القیام                     عن
توزیع وإعادة األعضاء مع التبرعات جمع استكمال ناحیة من تدفع ما أنشر دور تغییر یقترح لم المجیبین من أي إًذا، عام                       بشكل

 المنح لهم.
 
 

  3- عوامل دفع جمع التبّرعات المشتَرك
 

بجمع القیام بشأن القرارات لصنع واضحة وعملیات استراتیجیة تفكیر طریقة اعتماد على أدّلة برزت عال، مستوى                  على
قاعدة بتوسیع تقضي العامة األمانة أولویة كانت لالستعراض، الخاضعة المرحلة في عنه. العزوف أو المشتَرك                 التبّرعات
بطرق تقییمها تم التي الخاصة، وقدرتها االستراتیجیة، المواءمة االعتبار بعین أخذت قد تكون بذلك، عا. تنو أكثر وجعلها                   المانحین
األعضاء، مع الشراكات بإنشاء قرارات اتخاذ ناحیة من لكن للنمو. فرص أنها على إلیها ُینَظر التي المقدَّمة المنح مع                     دینامیكیة،
من للتحقق المعتمدة واألنظمة والعملیات السیاسة، في المذكورة المعاییر تفسیر كیفیة حول الوضوح من مزید إلى الحاجة                   برزت

 كیفیة تقییم هذه المعاییر.
 

 بناء شراكات استراتیجیة مع المانحین
 

على منها وحرًصا لالستراتیجیة، الموارد تأمین حاجة إلى مستندة المشتَرك، التبرعات بجمع القیام العامة األمانة تعّمدت                  لطالما
من المانحین وبلد بلدها بین التوازن تحقیق من تمّكنت بذلك، والتمویل. اإلنفاق في مستقبلیة تقلبات أیة من المالیة الحمایة                     تأمین
نطاق على تتفاوض أن یجب كان أنه العمل طاقم أفراد أحد أشار أخرى. جهة من المواضعیة األولویات أو الخیارات وبین                      جهة،
إدراج لصالح وبنجاح ناصرت العامة األمانة أن ُتَبّین آخر مانح قّدمها منحة نتائج أن غیر أكبر. بقوة المانحین أحد مع                      البلد
بإمكان المستقبل، في الطلبات. لتقدیم الدعوة في المانحة الجهة وضعتها التي الحدود وتخطت التمویل، نطاق في بلدها                   أولویات
أجل من األقوى المالي موقعها من وتستفید المانحین مع تدریجًیا بنتهما اللتین والثقة المصداقیة لصالحها تستغل أن العامة                    األمانة

 التفاوض على نطاق التمویل الذي یقّدمه المانحون (أو تكییف النطاق، عند االقتضاء، في حاالت تجدید المنح).
 

 قدرة األمانة العامة البرنامجیة وعبء المنحة اإلداري
التبرعات. جمع فرص من باالستفادة القرار اتخاذ على المترّتب اإلداري والعبء البرنامجیة العامة األمانة لقدرة مراعاة                  هناك
أن الموظفین أحد رأى تنفیذها. على العامة األمانة قدرة لبناء كفرص المنح هذه ُتسَتخَدم كانت كبیرة، منح على الحصول                     عند

  یتم استخدام "أنشر ما تدفع" لإلشارة إلى "األمانة العامة ألنشر ما تدفع"1
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والمتطلبات نسبًیا الصغیرة للمبالغ نظًرا عنه، بغنى كانوا عبًئا شّكلتا تقریًبا) إسترلیني جنیه ألف 100 (بقیمة أصغر                   منحَتین
أن هو المؤّكد أن غیر حصوله، قبل الموضوع لهذا الترّقب الممكن من كان إذا ما الواضح غیر من الكبیرة. والتشغیلیة                      المالیة
فرد كل وعاتق عام، بشكل العامة األمانة عاتق على الملقى اإلداري العبء لتقییم االنتباه من المزید إلى الحاجة تبرز كهذه                      حوادث

 من أفراد طاقم العمل بشكل خاص.
 

 المواءمة االستراتیجیة
ما وهذا مشتَرك، بشكل التبرعات بجمع قرار اتخاذ في العوامل أهم أحد تدفع ما ألنشر العالمیة االستراتیجیة مع المواءمة                     تشّكل
یزال ال األعضاء بقیادة التبرعات جمع لعملیات الدعم أن إال المحّصلة. المنح لنطاق مراجعة وفي العمل طاقم أجوبة في 2                    انعكس

جمع تدعم أن العامة األمانة على یتعّین كان إذا ما (i حول الوضوح من المزید تقتضي القول صح ما إذا رمادیة منطقة                        ُیعَتَبر
العامة األمانة مشاركة مستوى (iiو العالمیة استراتیجیتها مع ومتماشًیا كلًیا متوائًما ذلك یكون ال عندما األعضاء بقیادة                   التبرعات
توّقع كلما األعضاء، بقیادة التبرعات جمع في مشاركتها زادت فكلما التبّرعات. جمع عن الناتجة المشاریع تنفیذ في                   وانخراطها

  منها المانحون أن تشرف على التنفیذ.
 

 معاییر أهلیة أعضاء أنشر ما تدفع للقیام بجمع التبّرعات المشتَرك
دون ومن والتبادالت. األعضاء الشركاء الختیار الدافعة العوامل واستراتیجي مفهوم بشكل یعّددوا أن العمل طاقم أفراد                  یستطیع
إلیها ینظر أخرى أهلیة معاییر وهناك العوامل. أهم من الدولة األساسي الدولة تركیز مع أو المانح مع المالءمة ُتعَتَبر شك،                      أدنى
من أحد یقلل لم وبالطبع، نفسها. تفرض التي بالسیاقات بعید حد إلى القرارات بالتالي وتتأّثر اآلخر، عن مختلف بشكل موظف                      كل
تفسیر كیفیة بشأن الوضوح من للمزید الحاجة إلى أشاروا العمل طاقم أفراد أن إال السیاسة، في علیها المنصوص المعاییر                     أهمیة
المرونة من معّین بهامش الموظفین أحد طالب الصدد، هذا وفي تحّقق. وعملیات ألنظمة الحاجة إلى أیًضا باإلضافة المعاییر،                    هذه
األعضاء فیها یستوفي ال التي للحاالت والصریح المباشر التحدید مع للمعاییر، الدینامیكي التفسیر أمام المجال في                  لإلفساح

 المعاییر، وتأمین استجابات مالئمة لبناء القدرات.
 
 

 4- عوامل الدفع إلعادة توزیع المنح األساسیة
 

إلى لالنتقال فعلًیا التحضیر یتم أنه العلم مع السیاسة، مع المتماشیة األساسیة االئتالف وظائف لدعم األساسیة األموال                   اسُتخِدمت
توزیع إعادة بشأن مدروسة قرارات یتخذون العمل طاقم أفراد أن االستعراض هذا یظهر عام، وبشكل المواضعي. العمل                   دعم
فعندما علیها. القائمة االستراتیجیة ضوء على مختلفة لتفسیرات تخضع السیاسة في المذكورة المعاییر أن غیر األساسیة،                  األموال
تحقیقه تم الذي األثر على بأدلة القرارات تسترشد الثغرات، تمویل خالل من االئتالفات استدامة لتأمین األساسیة األموال                   ُتسَتخَدم
إشراك إلعادة األساسیة األموال ف توظَّ عندما أما التمویل. من المزید بوجود بعد أكبر أثر تحقیق على والقدرة الماضي                    في
الحال، بطبیعة ُتشَطب، الحملة في النشطة المشاركة على واألدلة تدفع ما ألنشر التشغیلیة بالمبادئ االلتزام معاییر فإن                   االئتالفات،

  عن قائمة األولویات.
 

 5- نقاط القوة ونقاط الضعف في مقاربة وعملیات جمع التبرعات المشتَرك وإعادة توزیع المنح
 

 االستراتیجیة والسیاسات
تقود التي المنح) توزیع وإعادة المشتَرك التبرعات جمع وسیاسة التمویل (استراتیجیة الوثائق من مجموعة تدفع ما أنشر أعّد                    
حتى المستفادة الدروس لتعكس تحدیثها یمكن التي المجاالت بعض مع مهمة، مبادئ الوثائق هذه وتضم التبرعات. لجمع                   مقاربته
المشتَرك) التبرعات جمع أولویات یشمل (بما األولویات تحدید إلى أكبر بشكل لتعمد التمویل استراتیجیة أمام مجال هناك                   اآلن.
عناصر تحدید یقتضي قد ما الموارد، إلى تحتاج التي 2025 رؤیة استراتیجیة في الرئیسیة للمجاالت الموارد تأمین أجل                    من

 االستراتیجیة التي تحتاج إلى التمویل، مع األخذ بعین االعتبار الجهات المانحة القادرة على سد هذه الثغرات واستهدافها.
 

 التوعیة واستخدام سیاسة جمع التبرعات المشتَرك وإعادة توزیع المنح
إلى أحكامها ترجمة اقترح العمل طاقم أفراد أحد أن إال جید، العامة األمانة صعید على بالسیاسة والمعرفة الوعي مستوى أن                      رغم
فقد تدفع، ما أنشر أعضاء ناحیة من أما الیومي. العمل في استخدامها إمكانیة من یزید أن شأنه من ودّقة عملّیة أكثر مرجعیة                        قوائم

  تكون مستویات المعرفة منخفضة، ما یحول على األرجح دون فهمهم آللیات الدعم المذكورة في الوثیقة واالستفادة منها.

  جمع التبرعات بقیادة األعضاء یشیر إلى الحاالت التي یتوّلى فیها األعضاء جمع التبرعات، حیث تكتفي األمانة العامة بتقدیم المساعدة التقنیة وتذهب كل2
 األموال مباشرة إلى األعضاء (أي أن األمانة العامة ال تتلقى، أو تدیر أو تعید توزیع أیة أموال).
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 أخذ مبادرة جمع التبرعات المشتَرك والتواصل مع المانحین
مع األعضاء تواصل إلى تشیر تقاریر هناك لكن العامة، األمانة أطلقتها المشتَركة التبرعات جمع لمبادرات الكبرى الغالبیة                   إن
جمع لفرص العامة األمانة أجرته تحلیل ویفید المقترح. وتطویر التبرعات جمع حول واإلرشاد النصح على للحصول العمل                   طاقم
الوقت مع وساعد استراتیجیة بصورة تعاون العمل طاقم وأن استباقیة مقاربة كانت اعتمدتها التي المقاربة أن الرئیسیة                   التبرعات

 على إشراك الجهات المانحة من أجل إیجاد طرق أدت إلى النجاح في جمع التبرعات.
 

 التخطیط لصیاغة المقترح والتطبیق
أن تدفع ما أنشر یستطیع واألعضاء، واألقسام العمل، طاقم وآراء مساهمة تتطلب متعددة، دول من معّقدة، مقترحات جمع                    عند
العمل طاقم أفراد على وإسنادها المهمات توّقع ذلك یشمل أفضل. بشكل الواجبة بالعنایة ویقوم المیزانیة ویضع للمقترحات                   یخطط
غیر المتاح، والوقت للمقترحات وفًقا تختلف المشاورات جودة أن األعضاء ویفید األعضاء. مختلف وعلى األقسام مختلف                  من
أجریت الذین األعضاء ذكر أخرى، ناحیة ومن المقترَحات. تقدیم في العامة األمانة تتواله الذي الكبیر العمل بكّم فعًال یقّرون                     أنهم

 معهم المقابالت أنه تّم إجراء التحسینات على المشاورات واالشتراك في تحضیر العروض األخیرة.
 

 التعاون بعد تقدیم المقتَرح
ببذل قویة رغبة عن األعضاء أحد عّبر فقد مناقشتها. تمت التي للمنح وفًقا المنح على الموافقة بعد التعاون على التعلیقات                      اختلفت
المتغَیرة. والتوّقعات المانحین متطلبات وفهم المشتَركة االستراتیجیات مناقشة في األعضاء إشراك أجل من استباقیة أكثر                 جهود
للتقدم مشترك فهم لبناء أساسیة األعضاء یعتبرها مشتَركة وتبادل وتعّلم تواصل بمقاربات مقرونة األخیرة المنح تأتي عام،                   بشكل

 المحَرز ولتطویر التعّلم المشترك.
 

 اتخاذ قرارات المنح األساسیة وتوثیقها
خطط وضع عملیات خالل ومدیرهم الصلة ذوي العمل طاقم أعضاء عاتق على األساسیة بالمنح المتعلقة القرارات اتخاذ                   یقع
یبدو وال القرارات، هذه لتوثیق نظام أي غیاب إلى اإلشارة تجدر لكن االستراتیجیة. األولویات مع المواءمة تقییم على بناء                     العمل،

  أن العنایة الواجبة تحصل أصًال. كل هذه هي ثغرات تتطلب النظر فیها للمضي قدًما.

 التوصیات
 في تعزیز االستراتیجیة والسیاسات التي تدفع جمع التبرعات وإعادة توزیع المنح والعنایة الواجبة:

 
به● تقوم تبّرعات جمع (سواء التبرعات جمع أشكال من شكل أي في العامة األمانة لمشاركة بانتظام األولویة                   إعطاء

ضوء على األعضاء) بقیادة التبرعات لجمع تقّدمه دعم  أو األعضاء مع مشتَرك بشكل أو وحدها، العامة                  األمانة
 األولویات االستراتیجیة والعبء المتوقَّع. یحصل ذلك من خالل مزیج من االستراتیجیات اآلتیة:

المواضیع◦ تحدید خالل من  الكافي، بالقدر الممّولة غیر العالمیة االستراتیجیة جوانب على التبّرعات جمع                تركیز
المواضیع، بهذه المهتّمة المانحة الجهات (mapping) وتحدید كاف، بتمویل تحظى ال التي 2025 رؤیة                في

 وتركیز جهود جمع التبّرعات علیها.
دائًما◦ تكون أن على للحرص والخطط، العالمیة االستراتیجیة مع التبرعات جمع أشكال من شكل أي                 مواءمة

كما مشتَرك، بشكل أو وحدها الدولیة األمانة به تقوم الذي التبرعات جمع وراء الدفع عامل هي التشغیلیة                   الخطة
مع األقل على األدنى بالحد متماشًیا األعضاء أحد بقیادة التبرعات لجمع المقدَّم الدعم یكون أن وعلى حالًیا،                   یحصل

 رؤیة 2025.
التبرعات.◦ جمع أشكال من شكل كل على المترّتب لعبء المسبق التقییم مع حصولها قبل المنح توزیع إعادة                   تقییم

األعضاء مع مسبًقا تتحدث أن علیها لكن المشتّرك، أو بها الخاص التبرعات لجمع التقییم هذا العامة األمانة                   أجرت
على العامة األمانة تساعد والتي قیادتها األعضاء یتولى التي المشاریع خالل المتوقَّع الدعم مستوى بشأن                 والمانحین
كانت إذا ما لمعرفة الخاصة حساباتها في التوقعات هذه ُتدِخل أن العامة األمانة بإمكان عندها، لها. التبرعات                   جمع

  قادرة على تقدیم الدعم المطلوب وإلى أي حد.
المنح◦ بعض إدارة أن إلى اإلشارة تجدر إسترلیني. جنیه ألف 100 إلى ورفعها للتبرعات األدنى الحد                  مراجعة

لذلك، ومتعبة. صعبة كانت إسترلیني جنیه ألف و100 إسترلیني جنیه ألف 50 بین قیمتها المتراوحة                 المقیَّدة
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وفي إسترلیني. جنیه ألف 100 إلى 50 من علیه تحصل الذي للتمویل األدنى الحد برفع تدفع ما أنشر                    نوصي
  اإلطار عینه، إن أي منحة تبقى دون العتبة المذكورة سوف تخضع للتقییم من ناحیة الكلفة-الفائدة.

المقتَرحة● المفاهمیة المراجعات تتضّمن أن على للحرص المنح توزیع وإعادة المشتَرك التبّرعات جمع سیاسة                مراجعة
جمع وبین المشتَرك التبرعات جمع بین التمییز (أي التبرعات جمع لدى بها تضطلع أن العامة األمانة على التي                    لألدوار

 التبرعات بقیادة أحد األعضاء)، والدروس المستخلصة من هذا التقریر، والتغییرات في طریقة عمل أنشر ما تدفع.
قائمة● الواجبة العنایة تكون أن ل المفضَّ من لإلدارة. وقابًال المخاطر على قائًما یكون الواجبة للعنایة نهج                  تطویر

المنح حاالت في عنها االستغناء أو الواجبة العنایة تبسیط (یمكن المنح حجم االعتبار بعین آخذة بالمخاطر،                  على/موّجهة
أعوام ثالثة أو عامین كل المنح من المستفیدة الجهات مع الواجبة العنایة إجراء (یمكن الموجودة والعالقات                  الصغیرة)

 عوًضا عن القیام بها عند كل منحة جدیدة)، مع العلم أن عملیة العنایة الواجبة یجب أن تكون بسیطة وقابلة لإلدارة.
 

  في تعزیز تطبیق العملیات االستراتیجیة والتشغیلیة لجمع التبرعات وإعادة توزیع المنح والعنایة الواجبة:
 

مثًال● خالل من المنح، توزیع وإعادة المشتَرك التبّرعات جمع سیاسة أحكام بشأن األعضاء صفوف في الوعي                  نشر
المستمر التفاعل أو تدفع، ما أنشر اجتماعات خالل التوعیة نشر أو مراجعتها، بعد اإللكتروني بالبرید السیاسة                  إرسال

 بین أفراد طاقم العمل واألعضاء.
والمسؤولیات● األدوار تحدید أجل من للمنظمة الداخلي المستوى على ونشرها للمساءلة دارسي شبكة 3              تطویر

كاتخاذ العملیات بعض عن األساسي المسؤول تحدید ذلك في بما لغط، أي دون من واضح بشكل األساسیة                   والوظائف
إلى باإلضافة المیزانیة، وإعداد والتخطیط الواجبة، والعنایة المَنح، وإدارة المقترحات، وتطویر التمویل، بطلب               القرار

 تحدید من یحتاج إلى التشاور أو الحصول على المعلومات، ومن یوافق على القرارات.
المناصب● شاغلي مشاركة مع ومشتَركة، منتظمة قرار صنع عملیات تضمن داخلي تنسیق آلیة إنشاء إمكانیة في                  النظر

  األساسیة واألقسام الرئیسیة (مثًال اإلدارة العلیا، والبرنامج، والشؤون المالیة، وجمع التبرعات). وتتضمن الخیارات:
oإنشاء لجنة جمع التبرعات، إلدارة التقدم في جمع التبرعات وإجراء مراجعة منتظمة 
oاستعراض الِمَنح بانتظام، من أجل تقییم التقّدم المحَرز في تنفیذ المنح الكبیرة المقّیدة   
oبما المیزانیة، بمخصصات المنوطة القرارات اتخاذ أجل من المیزانیة، وإعداد السنویة الخطط لوضع لجنة                إنشاء

 فیها إعادة توزیع المنح.
القرارات● صنع في العمل طاقم لدعم عملیة (templates) نماذج أو (checklists) مرجعیة قوائم               وضع

التبرعات بجمع المتعلقة القرارات صنع في العمل طاقم لدعم مختلفة أدوات إیجاد هنا یمكن  التوثیق.                 ولتحسین
بناًء األعضاء تقییم على التشدید مع األساسیة، المنح توزیع وإعادة األعضاء، أحد بقیادة التبرعات جمع ودعم                  المشتَرك،

 على معاییر األهلیة، والتحدید الواضح والصریح للمخاطر واالستجابات على مستوى إدارة المخاطر.
سنویة،● تقاریر في ثالث طرف قبل من المنح توزیع وإعادة المنح عن الحالیة اإلفصاح مستویات على                  الحفاظ

إضافة یمكن (مثًال المنح توزیع إعادة نطاق بشأن المعلومات لزیادة الخیارات بعض في النظر أهمیة، أقل                  وكأولویة
 توصیف مقتَضب لنطاق وأهداف كل منحة معاد توزیعها إلى التقاریر السنویة).

تعیین● أبًضا المهم من . التبرعات جمع مدیر إلى األولویة إعطاء مع التوظیف، مستوى على المهمة الثغرات 4                 ملء

یمكن أو المالیة بالشؤون المعني فریق أصًال موجود الشخص هذا یكون قد الواجبة. والعنایة المنح إدارة لتنسیق                   شخص
في البشریة للموارد األخیر االستعراض أن إلى اإلشارة (مع العمل أعباء تبادالت حسب المنح، عن مسؤول                  توظیف

 األمانة العامة أشار بشكل واضح وصریح إلى إمكانیة توظیف شخص جدید في هذا المنصب)
  

3https://www.impactbnd.com/blog/what-is-the-darci-accountability-grid :للمزید من المعلومات، یمكنكم مراجعة  
   تم ملء هذا المنصب في نیسان/أبریل 2020 قبیل نهایة هذا االستعراض4
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  الملحق أ: المنهجیة
وإعادة المشتَرك التبّرعات جمع استعراض ومحدودیات تحلیلیة مقاربة إلى باإلضافة المعلومات، مصادر الملحق هذا                یتضمن

 توزیع المنح.

 1. مصادر المعلومات
الرئیسیین، المصلحة أصحاب مع المقابالت وإجراء الداخلیة، الوثائق استعراض عبر لالستعراض الضروریة المعلومات جمع                تم

ل للمنشورات في هذا الصدد.  باإلضافة إلى استعراض غیر مفصَّ
 

التي المقاربة تفّصل التي الرئیسیة والسیاسات االستراتیجیات وشمل ها موج االستعراض هذا كان الداخلیة: الوثائق                استعراض
التقریر. لنطاق مفیًدا سیاًقا تقّدم التي الوثائق إلى باإلضافة المنح، توزیع وإعادة المشتَرك التبّرعات جمع في تدفع ما أنشر                     یعتمدها
الفریق أن إلى اإلشارة مع الموّزعة، والمنح الِمنح ومقدار نطاق حول مفیدة ومعلومات بیانات تضّمنت فقد السنویة، التقاریر                    أما

 المالي في أنشر ما تدفع زّودنا ببیانات مفّصلة (من سجل العقود). لم یتم استعراض أیة وثائق خاصة بكل منحة بحد ذاتها.
 

جوانب على لالطالع الخارجیة الموارد من عدد استعراض تم التقریر، لهاذ سیاق على الحصول أجل من المنشورات:                   استعراض
تدابیر وضع في الشبكات تعتمدها التي المقاربة حول علًنا المتاحة المعلومات هي قلیلة عام، وبشكل التقریر. بنطاق صلة                    ذات
عمل من الدروس بعض جمع تم المقاربة. هذه علیها تنضوي التي واإلیجابیات السلبیات مع تعاملها وفي المنح توزیع                    إعادة

  المنظمات التي تعطي المنح، بما فیها الممّولین؛ وباإلجمال كان نطاق استعراض المنشورات ضیقا.
 

وتطبیقها. صیاغتها في شاركوا الذین أولئك سّیما ال السیاسة، من رئیسیین ومستفیدین جماهیر مع المقابالت إجراء تم                    المقابالت:
أن المرّجح من الذین المصلحة أصحاب على بناًء وذلك مجیًبا، 20 مع المقابالت بإجراء وهدًفا أولّیة قائمة العامة األمانة                     وضعت
ناحیة من العّینة تنّوع ضمان أجل من المقتَرحین األشخاص على االختیار ووقع لالستعراض. إفادة األكثر اإلجابات                  یعطوا
وقدرة إیجابیة)، أقل (إیجابیة، المنح ونتائج اللغوي، والتنّوع ومتدّنیة)، (عالیة الموّزعة المنحة وقیمة الجغرافي                االنتشار
الحصول یتم لم التي اآلراء على للحصول محاولة في إضافیین، مجیبین اختیار تم المقابالت، تطّور ومع األساسّیة.                   االئتالفات

 علیها في المقابالت السابقة.
 

 في النهایة، أجرَیت المقابالت مع 18 فرًدا، موّزعین كما یلي:
 سبع أفراد من طاقم عمل أنشر ما تدفع، بما فیهم ثالثة أشخاص من فریق اإلدارة العلیا وأربعة منّسقین إقلیمیین●
 ستة ائتالفات أو سّت أعضاء أنشر ما تدفع، منهم أربعة منّسقین الئتالفات وطنیة ومدیران في منظمات أعضاء●
 خمسة مانحین ألنشر ما تدفع●

 
سابقة ألدوار نظًرا تقدیمها بإمكانهم التي النظر وجهات بسبب االختیار علیهم وقع األفراد هؤالء من بعًضا أن إلى اإلشارة                     تجدر
سابقون أعضاء آخرون ثالثة فیما االستعراض، فترة خالل العمل طاقم ضمن كان أحدهم عملهم. سیاق في بها اضطلعوا بدیلة                     أو
إضافّیین، مانَحین وإلى تدفع ما أنشر في إضافیین عضَوین إلى نصل أن حاولنا تدفع. ما ألنشر العالمي المجلس في حالیون                      أو

 لكنننا لم نتمّكن من ذلك.
 

والنوع للفئة وفًقا مقّسمین الرئیسیین، المجیبین بیانات عن موجًزا األول الجدول یقّدم كاملًة. المجیبین قائمة ب الملحق في                    تجدون
إلى بالنسبة والتمثیلیة التوازن من كاف قدٍر على كانت العّینة إن القول یمكن باإلجمال، المناطق. بین والتوازن                   االجتماعي

  استعراض كهذا.
 
 

 الجدول األول- تقسیم المجیبین وفًقا للفئة والنوع االجتماعي والمنطقة
 
 النسبة المئویة العدد 

   الُمجیب
 %39 7  فرد من طاقم العمل
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 %33 6 منظمة عضو أو ائتالف عضو
 %28 5 مانح

   النوع االجتماعي
 %56 10 ذكور
 %44 8 إناث

   المنطقة
 %28 5 أفریقیا

 %11 2  آسیا الوسطى والقوقاز
 %33 6 أوروبا

 %11 2 الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 %17 3 أمیركا الشمالیة

  18 المجموع
 

 2- المقاربة المعتمدة لجمع البیانات
والتي تدفع ما ألنشر العامة األمانة وضعتها التي البحثیة األسئلة من بمجموعة التحلیلیة والعملیة البیانات جمع عملیة                   استرشدت

  تجدونها مفّصلة في االختصاصات (Terms of Reference) (المرّبع األول)
 

 المرّبع األول- أسئلة من اختصاصات االستعراض
 

اتخذها● التي المنح توزیع وإعادة المشتَرك التبرعات جمع وعملیات قرارات حققتها التي النجاحات هي ما اآلن،                 حتى
 أنشر ما تدفع، وما التحدیات التي واجهها؟

لهذه● یمكن وكیف فرعیة؟ منح كمتلّقي تدفع ما أنشر وأعضاء ائتالفات تجربة كانت كیف األخیرة، الثالث السنوات                  في
 التجربة أن توّلد معلومات للسیاسة الخاضعة للمراجعة؟

التواصل● تحسین یمكن وكیف فرعیة، كمنح أموالهم بتوزیع العامة األمانة قامت الذین المانحین تجربة كانت                كیف
  والتنسیق بین الجهَتین؟

الوطنیة/األعضاء● االئتالفات مع المشتَرك التبّرعات جمع في تدفع ما أنشر یشارك أن یمكن/یجب ظروف أیة ظل                 في
  بین العامین 2020 و2025؟

الخمس● السنوات في المقیَّدة (األساسیة) المنح توزیع إعادة في تدفع ما أنشر إلیها یستند أن یجب التي المعاییر هي                    ما
أو لة، المموَّ غیر لالئتالفات األولي التمویل أو االستراتیجیة، الفرصة مثًال 2025)؟ رؤیة إلى (باإلشارة               القادمة

  التمویل المختَلط لالستفادة من دعم مانحین آخرین.
(مقابل● متعددین ائتالفات ألعضاء فرعیة كمنح توزیعها تعید أن تدفع ما أنشر بإمكان التي لألموال األدنى الحد هو                   ما

 جهة واحدة مستفیدة من المنحة الفرعیة)، تفادًیا لمشكلة عنق الزجاجة ومعالجًة للمسائل المتعلقة بالقدرة االستیعابیة؟
في● تدفع ما أنشر به یضطلع الذي الدور بشأن والمانحین تدفع ما انشر ألعضاء والمستقبلیة الحالیة التوقعات هي                   ما

 توزیع المنح الفرعیة؟
من● الحد یمكن وكیف للشبكة؟ المنح توزیع إعادة دور تدفع ما أنشر توّلي على المترّتبة والمخاطر اإلیجابیات هي                   ما

 المخاطر؟
 ما هي العملیات الموجودة حالًیا لتحدید وتقییم قدرة المنظمة التشغیلیة وكیف یمكن تحسینها؟●

 
واألسئلة اآلراء من مجموعة أنتجت العامة، األمانة في العلیا اإلدارة فریق مع تحضیري باجتماع مصحوبة األسئلة، هذه                   إن
لهذا المعلومات توفیر في ساعد هذا كل البیانات. من المزید جمع خالل من فیها النظر یجب التي الرئیسیة والمخاوف                     والمعضالت
عام دلیل من أكثر وضع خالل من األولیة البیانات جمع نطاق توسیع إلى بدوره أدى ما المؤّلفات، والستعراض                    االستعراض

 إلجراء المقابالت.
 

في وآراء معلومات إعطاء على لقدرتهم وفًقا مختلفین، ُمجیبین مع مختلفة زوایا في ودققت ضیقا، المقابالت أسئلة إطار یكن                     لم
وجهات مع تناسًبا األسئلة إطار تعدیل وتم الُمجیبین، كل على األسئلة كل ُتطَرح لم لذلك، ونتیجة االستعراض. لهذا مختلفة                     جوانب
محاولة في مة، منظَّ شبه كانت تدفع ما أنشر في العضو والمنظمات العمل طاقم ألفراد هة الموجَّ األسئلة فبعض ووضعهم.                    نظرهم
Member) األعضاء التزام مدیرة مع اجتماعات ثالثة ُعِقَدت البیانات، جمع عملیة وخالل لتحلیلها. كمّیة بیانات                 لتولید

8 



اإلشارة مع العملیة، خالل طرأت التي األسئلة بشأن التعلیقات على للحصول أو المعلومات في الثغرات لملء (Engagement                 
 إلى أن الجزء األكبر من جمع البیانات حصل في شباط/فبرایر 2020.

 3- المقاربة التحلیلیة والمحدودیات
 

الحصة النوعي للتحلیل كان سواء. حد على ونوعیة كمّیة عناصر التحلیلیة والمقاربة البیانات جمع تضّمن  مختلطة:                  أسالیب
أسئلة معظم أتت وبالتالي إلیها. التوّصل یتم وتوصیات نتائج ألیة صلة ذي سیاق تأمین في فائدة األكثر انه تبّین إذ                      األكبر

 المقابالت أسئلة مفتوحة، وكانت المقاربة المعتمدة في المحادثات مقاربة تكراریة.
 

مقاربَتین على ذلك واشتمل لالهتمام. مثیرة نتائج إلى أّدى ما مقاَرنة، اتجاهات على الحصول أجل من الكمي بالتحلیل أیًضا                     استعّنا
 مختلفَتین:

 
التقاریر● في الموجودة البیانات من (مثًال تدفع ما أنشر أتاحها التي الموجودة بالمنح الخاصة والبیانات المالیة البیانات                   تحلیل

ومنتظمة كاملة تكن لم مثًال العقود سجل فبیانات البیانات. في والمحدودیات الثغرات بعض واجهنا لكننا العقود). وسجل                   المالیة
إخالء بیانات التقریر في تجدون األخیرة. السنوات في دّقة أكثر وأصبحت لالستعراض الخاضعة األولى السنوات                 في
أفضى التي والمعلومات االتجاهات في كبیر حد إلى الثغرات هذه تؤّثر لم األرجح على باإلجمال، والمالحظات.                  المسؤولیة

 إلیها التحلیل الكّمي.
التي● المفتوحة األسئلة إلى باإلضافة المغلقة، األسئلة من عدد عن الناتجة تلك سیما وال المقابالت، من البیانات وتحلیل                    تبویب

الصلة دوي المجیبین من البیانات على الحصول من تمكّنا حیث الحاالت في فقط التحلیل من النوع هذا أجِري تبویبها.                     یمكن
  وحیث أضاف التحلیل الكمي معلومات ذات صلة.

مقابالت ومن والمقابالت) (كالوثائق مختلفة مصادر من البیانات تثلیث أجل من وسعنا في بما قمنا والموضوعیة: البیانات                   تثلیث
الذین المانحون أو األعضاء والمنظمات االئتالفات تدفع، ما أنشر عمل طاقم (مثًال بدیلة أو مكّملة نظر وجهات أضافت                    مختلفة

  على درایة بالمنحة ذاتها).
 

إال بشأنها المعلومات على الحصول من نتمّكن لم التي المنح أو الدول أو األسئلة بعض هناك كان إذ البیانات، كل تثلیث تعّذر                        لكن
"األدلة"، وبین معّینین مجیبین آراء بین یمّیز أن التقریر یحاول لذلك، ذاتها. المجموعة من متعّددین مجیبین أو واحد مجیب                     من

  أي اآلراء المثّلثة من عدد كاف من المصادر كي یتم اعتبارها موضوعیة.
 

الحالة هذه في للتقییم، الخاضعة للجهة السماح في تتمّثل التي التور مقاربة إلى لجأنا الذاتیة، اآلراء هامش تقلیص أجل                     ومن
سلیمة توصیات وضع في تسهم وأن النتائج، أهمیة لتعزیز كوسیلة عنها" ُیقال ما على "تعترض بأن تدفع، ما ألنشر العامة                      األمانة

 ودقیقة. وقد انطوى ذلك، بصورة ملموسة، على ما یلي:
ومناقشة◦ عامة فعل ردود على للحصول إلیها یتوصل التي والنتائج التقریر مشروع على العامة األمانة تعلیقات                  التماس

 بعض المسائل التي انبثقت عن االستعراض.
ذات◦ التوصیات من مجموعة ووضع مناسبًا ذلك كان حیثما النتائج على تنقیحات إلدخال التعلیقات هذه من                  االستفادة

 الصلة.
 

وُأدِرَجت بصراحة. التحدث على لتشجیعهم المجیبین هویة عن اإلفصاح عدم المقابالت إجراء اشترط مجهولة: الهویة                 إبقاء
(ائتالفات) تدفع/ائتالف ما أنشر (أعضاء) عضو تدفع، ما أنشر عمل طاقم عامة: مجموعات إلى مقّسمة التقریر في                   التعلیقات

 أنشر ما تدفع، مانح (مانحون) ألنشر ما تدفع.
 

الفكرة، عن التخلي تم لكن االجتماعي، النوع حسب التحلیل تصنیف إمكانیة في نظرنا االجتماعي: النوع حسب المصّنف                   التحلیل
 نظًرا لصغر حجم العینة بین الفئات وداخلها، وعدم وجود تباین في وجهات النظر بین فئات النوع االجتماعي.
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 الملحق ب: المجیبون
 
 

# 
 اسم من ُتجَرى معه

 المقابلة
 الدور األساسي

 
 الدور الثانوي (إن

 ُوِجد)
 الفئة
 

  مدیرة الشؤون المالیة والعملیات  كارولین ماكلوید 1
 طاقم العمل

 
 

الناطقة دیمبا سیدي 2 أفریقیا غرب اإلقلیمي،     المنّسق
 طاقم العمل  بالفرنسیة

 طاقم العمل  المدیرة التنفیذیة إلیزا بیتر 3

 طاقم العمل  المنّسق اإلقلیمي، أوراسیا  إمیل أوماروف 4

والجنوب  نیلي بوزینغاي 5 أفریقیا شرق اإلقلیمیة،     المنّسقة
 طاقم العمل  األفریقي

األوسط بیار سعادة 6 اشرق منطقة اإلقلیمي،     المنّسق
 طاقم العمل مانح سابق وشمال أفریقیا

(Member ستیفاني روتشفورد 7 األعضاء التزام    مدیرة
(Engagement  طاقم العمل 

الطبیعیة كامیلو نهانكالي 8 الموارد منّصة مدني، مجتمع      منظمة
 والصناعات االستخراجیة

في سابق   عضو
ألنشر العالمي   المجلس

  ما تدفع
 عضو/ائتالف

 عضو/ائتالف  من طاقم العمل سابًقا المدیرة التنفیذیة للمبادرة اللبنانیة للنفط والغاز  دیانا القیسي 9

 عضو/ائتالف  مدیرة أنشر ما تدفع، كندا  إمیلي نیكرسون 10

Tree كالیا مولدوغازییفا 11 of Life" البشریة التنمیة مركز       مدیرة
 عضو/ائتالف  "

المملكة مایلز لیتفینوف 12 تدفع- ما أنشر الوطني،      المنّسق
 المتحدة

المجلس في   عضو
 عضو/ائتالف  العالمي

 عضو/ائتالف  المنّسق الوطني، أنشر ما تدفع-نیجیریا  بیتر إغبول 13
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 مانح  مدیر في Luminate أندرو كالرك 14

  إبراهیم بانغورا 15
 

مبادرة في االقتصادیة الحوكمة     مسؤول
(OSIWA) المجتمع المنفتح لغرب أفریقیا 

 مانح 

والسكان  جوزیف أسونكا 16 العالمیة التنمیة في البرامج      مسؤول
 مانح   في مؤسسة ولیام وفلورا هیولت

في جوزیف ویلیامز 17 المناصرة المستوى/مدیر رفیع     مسؤول
(NRGI) معهد حوكمة الموارد الطبیعیة 

المجلس في   عضو
 مانح العالمي

  سارة براي 18

الحوكمة أجل من المناصرة برنامج      مدیرة،
في االقتصادیة العدالة وبرنامج     االقتصادیة
Open) المفتوح المجتمع    مؤسسات

(Society Foundations  

 مانح 
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