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ك وإعادة توزي    ع المنح اسم السياسة َ عات المشبر  سياسة أنشر ما تدفع لجمع التبر

/نوفمبر  تاري    خ التنفيذ ي
ين الثان   2017تشر

 2020أيار/مايو  تاري    خ االستعراض

 
 

مة
ّ
 المقد

 

اتيجية أنشر ما تدفع العالمية، من 2025تسهم األمانة العامة ألنشر ما تدفع بتنفيذ رؤية  خالل تنسيق جهود المنارصة ، وهي اسبر

 األمانة العامة 
ى
الفعالة والقائمة عىل األدلة؛ ومن خالل دعم حراك عالمي متنّوع ودامج. ومن أجل تحقيق هذه األهداف، تتوّل

: ربط المنارصة؛ وتنسيق المنارصة؛ وتنظيم الحمالت؛ ودعم ائتالفات وطنية فعالة؛ وتعزيز   أساسية وهي
ّ
القيام بوظائف ست

ي  شبكة
 
لة ف اكات فّعالة. هذه هي وظائف األمانة العامة الرئيسية المفصَّ لألمانة  2022-2020 التشغيلية الخطةفّعالة، وبناء شر

 العامة. 

 

اتيجية أنشر  ورية لتنفيذ اسبر ي دعم الجهود الرامية إّل تأمير  الموارد المالية الض 
 
ة، كان لألمانة العامة دور ف  عىل مر السنوات األخبر

 ّ ك مع االئتالفات؛ واالستفادة من األموال األساسية لدعم عمل ما تدفع العالمية، وذلك من خالل تنظيم جمع التبر َ عات المشبر

ي يقومون بها بشكل مستقل. وتجدر 
عات التر ّ ي جهود جمع التبر

 
االئتالفات؛ وتقديم المشورة التقنية لالئتالفات لمساعدتهم ف

ي الخطة التشغيلية 
 
اكات لألما 2022-2020اإلشارة إّل أن هذا النوع من الدعم مذكور ف نة العامة كجزء من وظائفها لدعم الشر

ي تبقر 
عات التر ّ  جهود االئتالفات لجمع التبر

ا
اكات، فيبقر دور األمانة العامة ثانوًيا مكّمًل ق بتمويل الشر

ى
ي ما يتعل

 
أساسية  الفّعالة. أما ف

ة ولضمان استدامة حراك أنشر ما تدفع وأثره بصورة   الدعم من أجل إيجاد الموارد لعمل هذه األخبر
ّ
عامة. باإلضافة إّل ذلك، إن

م 
ّ
 أنشر ما تدفع يض

ّ
، إذ إن ا بنطاقه وطموحه بسبب حجم الحراك العالمي

ً
ا أيض

ً
مه األمانة العامة يبقر محدود

ّ
ا  50الذي تقد

ً
ائتالف

ر عىل األمانة العامة أن تدعم فعلًيا كل االئتالفات 1000تقريًبا وما يربو عىل 
ّ
ي الوقت نفسه؛ فالعبء  منظمة عضو، فبالتاّلي يتعذ

 
ف

ي العام 
 
ك وإعادة توزي    ع المنح ف َ عات المشبر ّ بهدف  2017اإلداري وحده يحول دون ذلك. لذلك، تمت صياغة سياسة لجمع التبر

ك واستخدام إعادة توزي    ع  َ عات المشبر ّ ي جمع التبر
 
 من مشاركة األمانة العامة ف

ّ
ي تدفع وتحد

رسم الخطوط الواضحة للمعايبر التر

اتيجية أنشر ما تدفع العالمية والخطة األموا سق جهود األمانة العامة مع اسبر
ّ
ورة أن تت ل األساسية. وقد يكون المعيار األهم هو رص 

 التشغيلية لألمانة العامة بحد ذاتها. 

 

ي أيار/مايو 
 
ت من ، وذلك بعد استعراض لتنفيذ السياسة حتر تاريخه، شمل مدخال 2020تم تحديث هذه النسخة من السياسة ف

عات  ّ ي األمانة العامة، ومانحير  ألنشر ما تدفع، وائتالفات أنشر ما تدفع. أشار االستعراض إّل أن جمع التبر
 
بعض أفراد طاقم العمل ف

بات المانحير  
ى
ن من جمعها بمفردها نظًرا لمتطل

ى
ك سمح ألنشر ما تدفع بالحصول عىل أموال لم تكن االئتالفات لتتمك َ المشبر

 إّل منافسة مع االئتالفات عىل الموارد وأن كالنطاق بير  ال
ِّ
ك لم يؤد َ عات المشبر ّ ا أن جمع التبر

ً
بلدان أو العبء اإلداري. وتبيرّ  أيض

ي هذا المجهود. باإلجمال، 
 
عات بمفردها والنجاح ف إعادة توزي    ع المنح لم تثبط عزيمة االئتالفات ولم تثنها عن القيام بجمع التبر

ص االستعراض إّل أن ج
ُ
ل
َ
ي خ

 
قه أنشر ما تدفع ف

ّ
ك وإعادة توزي    ع األموال األساسية زادا من النجاح الذي حق َ عات المشبر مع التبر

ا من الدروس حول 
ً
م االستعراض عدد

ّ
ي الحراك. كما وقد

 
اتيجية العالمية ف عات ومن كمية الموارد المتاحة لتنفيذ االسبر جمع التبر

ي تضطلع كيفية تعزيز السياسة، مع اإلشارة إّل أن هذه ال
حة، من خالل توضيح األدوار المختلفة التر

ّ
ي النسخة المنق

 
دروس واردة ف

عات وإعادة توزي    ع المنح والعمليات المنوطة بها.  ي تستند إليها قرارات جمع التبر
 بها األمانة العامة، باإلضافة إّل المعايبر التر

 

اتيجية أنشر  تغّطي هذه السياسة ثالث آلّيات تستعير  بها األمانة العامة للعمل ورية السبر مع االئتالفات ألجل تأمير  الموارد الض 

 : ك مع االئتالفات، 1ما تدفع، وهي َ عات المشبر عات 3( إعادة توزي    ع األموال األساسية، 2(جمع التبر ( دعم عمليات جمع التبر

ا ومعايبر أهلّية ول
ً
م السياسة تعريف

ّ
محة عامة عن العمليات ذات الصلة. تجدون بقيادة االئتالفات. ولكل نوع من أنواع الدعم، تقد

ي تأخذها األمانة العامة بعير  االعتبار لدى تقييم توقيت المشاركة 
ي الملحق األول المزيد من التفاصيل حول األسئلة الرئيسية التر

 
ف
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https://www.pwyp.org/wp-content/uploads/2020/02/PWYP-Secretariat-operational-plan-2020-2022-EN.pdf
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 وطريقة المشاركة )متر وكيف( 

 

ك .1 ّ عات المشبر  جمع التبر

 

ورية للوصول تبحث األمانة العامة عن فرص  التعريف:  1.1 دة حيث تكون مشاركتها رص 
ّ
/ائتالفات متعد

ا
ي تشمل دوًل

التمويل التر

ة، أو العبء ح الكببر
َ
، أو قيمة الِمن

ا
 إّل التمويل الذي من دونها، ال تستطيع االئتالفات الوصول إليه )بسبب النطاق بير  البلدان مثًل

، أو طلبات المانحير  اللجوء إّل التمويل الجم ك بير  األمانة العامة 1اعي اإلداري الكببر َ
عات المشبر ّ ، إلخ.(. ويتضّمن جمع التبر

ة المقارنة لدى  ح بما يتالءم مع نطاق فرصة التمويل، ومع األخذ بعير  االعتبار مبر  َ
واالئتالفات التعاون عىل صياغة المقبرَ

ي حال تمت الموافقة عىل التمويل. 
 
وع ف ي األساسي للِمنح وهي  االئتالفات، باإلضافة إّل البدء بتنفيذ المشر

األمانة العامة هي المتلقرّ

 إعادة توزيعها لالئتالفات من أجل التنفيذ. وحينما ت
ى
ي تتوّل

م المنظمات األعضاءالجهة التر
ّ
 قد

ي 
 
وع، ستسىع األمانة العامة إّل العمل مع كل هذه  االئتالفمختلفة ف ة تكميلية ذات صلة بالمشر ذات المنظمات األعضاء  خبر

ي قطاع الصناعات االستخراجية الصلة 
 
ي حال وجودها، كما وستحرص عىل التنسيق مع العبير  آخرين ف

 
ضمن هيكليات االئتالفات ف

ي حال/عندما ترى األمانة العامة 
 
اكات والتعاون. ف ر فرًصا لبناء الشر

ّ
ذون مشاري    ع توف

ّ
وع أو ينف ة ذات صلة بالمشر يتمتعون بخبر

ي ذي الصلة )االئتالفات الوطنية وجود فرص تستطيع االئتالفات الوصو 
ة، تتواصل بهذا الشأن مع االئتالف الوطت  ل إليها مباشر

ح.  َ ك لذلك المقبر َ عات المشبر ّ ي جهود جمع التبر
 
تبة عىل المشاركة ف  ذات الصلة( وتبادر إّل تقييم القيمة المضافة المبر

 

ي بالقيام بجمع الت معايبر األهلية:  1.2
ي تقض 

ك مع االئتالفات إّل المعايبر اآلتية: تستند القرارات التر َ
عات المشبر ّ  بر

 أدلة عىل أن الوصول إّل التمويل سوف يكون مهّمة صعبة عىل االئتالفات الفردية أو االئتالفات من دون مشاركة األمانة العامة.  ●

اتيجية أنشر ما تدفع العالمية والخطة التشغيلية لألمانة العامة ● ساق مع اسبر
ّ
 االت

، استيفاء  ● فق عليها مع المانحير 
ّ
ي الدعوات أو المت

 
دة ف

ّ
 المواضيع وبلدان العمل المحد

ا
منظمة االئتالف لمتطلبات المانح )مثًل

 مع وجود أنظمة حوكمة وإدارة مالية قوية(

ام بالمبادئ التشغيلية ألنشر ما تدفع ومعايبر العضوية ● ام االئتالف، أو عىل األقل عمله عىل االلبر   البر 

، وعمله مع األمانة العامة ومع ائتالفات أخرىمشاركة اال  ● ي الحراك عىل المستوى اإلقليمي أو العالمي
 
 ئتالف بفعالية ف

ح ● َ وع المقبر ع االئتالف أو قدرته عىل تطوير قدرة برنامجية ومالية كافية الستيعاب التمويل وحسن إدارة المشر
ّ
 تمت

ع االئتالف بالقدرة أو استطاعته تطوير قدرة برنام ●
ّ
وعتمت ح وتنسيق تنفيذ المشر

َ
 جية ومالية إلدارة إعادة توزي    ع الِمن

 

ك. ومن هذا المنطلق،  العملية:  1.3 َ عات المشبر بإمكان األمانة العامة وائتالفات أنشر ما تدفع تحديد الفرص المتاحة لجمع التبر

ك، وال سيما عندما إن األمانة العامة تشّجع االئتالفات عىل التواصل مع طاقم عملها من أجل مناقشة فر  َ عات المشبر ص جمع التبر

اتيجية أنشر ما تدفع. أما األمانة العامة،  ي اسبر
 
ترى االئتالفات فرصة تتالءم مع أولوياتها الخاصة ومع األولويات المنصوص عليها ف

ي مدى استيفاء هذه الفرصة لمعايبر األه
 
لية المذكورة أعاله، فستقّيم ما إذا كان يجب انتهاز فرصة تمويل من خالل النظر ف

واستشارة االئتالفات، وعند االقتضاء، استشارة الهيئات اإلدارية ذات الصلة )كالمجلس العالمي ألنشر ما تدفع، و/أو لجنة 

ح، فستتوّل تنسيقه األمانة العامة، مع حرصها الحصول عىل  َ التوجيهية ألفريقيا، و/أو مجلس أنشر ما تدفع(.  أما تطوير المقبر

ورية. وعندما تتم الموافقة عىل  مدخالت ي ذلك تلك المتعلقة بالعناية الواجبة الض 
 
ي الوقت المناسب، بما ف

 
االئتالفات المشارِكة ف

ح
َ
ي ستتلقر المن

. أما االئتالفات )التر  األمانة العامة مهّمة التنسيق العام لعملية التنفيذ ورفع التقارير للمانحير 
ى
 التمويل، ستتوّل

عة(، فست
َّ
فق عليها، وعن ضمان إعداد التقارير الموز

ّ
ا لجداول زمنية مت

ً
كون بدورها مسؤولة عن تنفيذ المشاري    ع بمعايبر عالية ووفق

ع منها اإلشارة إّل المخاطر 
َّ
َوق
َ
صة بشكل منتظم. كما وُيت

َ
ي الوقت المناسب ورصد التقييم والدروس المستخل

 
الشدية والمالية ف

ي بموجبها يكون الناشئة أو التعديالت المطلوبة 
كة لمبادئ المساءلة المتبادلة، التر بأشع شكل ممكن. ستخضع المشاري    ع المشبر

 كل طرف )األمانة العامة واالئتالفات المشارِكة( خاضًعا للمساءلة أمام الطرف اآلخر، وأمام المانحير  والمستفيدين من المشاري    ع. 

                                                      
، طلب عدد من مانحي أنشر ما تدفع أن تؤدي األمانة العامة دور القناة لتوزي    ع التمويل 1 ي

ي الماض 
 
عىل ائتالفات متعددة من أجل تعزيز التنسيق أو تخفيض  ف

ي عليهم إدارتها. باتت اآلن تداببر "التمويل من خالل قناة" )
ح التر

َ
ك بموجب conduit fundingعدد الِمن َ عات المشبر ّ  من أشكال جمع التبر

ا
برَ شكًل

َ
عت
ُ
( ت

حة
ّ
 هذه السياسة المنق
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 إعادة توزي    ع األموال األساسية .2

 

ي تسىع إّل تمويلها تضطلع التعريف:  2.1
األمانة العامة ألنشر ما تدفع بمجموعة من الوظائف األساسية )المذكورة أعاله( التر

ي تقوم بها، تقّيم األمانة العامة ما إذا كان من الممكن والمالئم أن 
ي السنوية التر اتيحر بمفردها. وكجزء من عملية التخطيط االسبر

ا من أموالها األساسية )غ
ً
ة وإّل تعيد توزي    ع بعض دة( من أجل دعم االئتالفات، وذلك من خالل تقييم حاجات هذه األخبر بر المقيَّ

اتيجية أنشر ما تدفع : 2أي مدى ستسهم هذه الخطوة بتطبيق اسبر  . وعادة ما يتم استخدام األموال األساسية لدعم ما يىلي

 

ورية عادة ما يكون المانحونوظائف االئتالف األساسية ●  أقل اهتماًما بتمويلها، عىل غرار:  ، وهي تضّم وظائف رص 

 االجتماعات السنوية العامة 

 م من األقران
ى
اتيجية االئتالف، والتخطيط، والتقييم، واجتماعات التعل  صياغة اسبر

 )ي )األجور والتكاليف العامة
 التكاليف المنوطة بالمنّسق الوطت 

  ي التمثيل والتشبيك وتكاليف التدريب )كالسفر إّل
 
 المؤتمرات اإلقليمية، إلخ.(مساهمة ف

 

ي  ●
ي االستثنان  نامحر ي التمويل قابلة لإلثبات خارج سيطرتها تمنعها من البناء عىل اآلثار الدعم البر

 
ي من ثغرات ف

ي تعان 
لالئتالفات التر

ي حققتها عمليات التنفيذ السابقة. 
 التر

 

ة  ، كانت إعادة توزي    ع األموال الرئيسية محدودة بالعدد وصغبر ي
ي الماض 

 
بالحجم. فبطبيعة الحال، إن قدرة األمانة العامة عىل ف

تأمير  األموال األساسية وجحم التمويل المتوافر يتأثران ببيئة تمويل األمانة العامة، علًما أن هذه البيئة تتغبرّ مع الوقت، وبقدرة 

ي إدارة المنح الفرعية وتوزيعها. 
 
 األمانة العامة التشغيلية المحدودة ف

 

ي بالقيام بإعادة توزي    ع األموال األساسية إّل المعايبر اآلتية: ألهلية: معايبر ا 2.2
ي تقض 

 تستند القرارات التر

اتيجية أنشر ما تدفع العالمية والخطة التشغيلية لألمانة العامة ● ساق مع اسبر
ّ
 االت

، مع التصميم عىل تحق ● ي اتيحر  يق نتائج واضحةوجود أدلة عىل أن لالئتالف خطط واضحة الستخدام األموال بشكل اسبر

ي بإمكان  ●
وع أو الوظائف أو النشاطات التر ورية لتنفيذ المشر ي جمع األموال الض 

 
وجود أدلة عىل أن االئتالف حاول ولم ينجح ف

 األموال األساسية الُمعاد توزيعها أن تدعمها

( إّل االج ●  وجود خطة لدعوة المانح )المانحير 
ا
 جمع التمويل قد يؤدي إّل فرص تمويل جديدة )مثًل

ّ
تماع السنوي العام، إن

ا دعًما لالئتالف، 
ً
وع أن يحشد مانحير  جدد ، بإمكان األثر المستدام للمشر ي

عات هو محط تركبر  أساسي لدى المنّسق الوطت  التبر

 إلخ.(

ام بالمبادئ التشغيلية ألنشر ما تدفع ومعايبر العضوية ● ام االئتالف، أو عىل األقل عمله عىل االلبر   البر 

ع االئت ●
ّ
وع تمت  الف بالقدرة أو استطاعته تطوير قدرة برنامجية ومالية كافية لحسن إدارة المشر

 عمل االئتالف بفعالية، أو نّيته استخدام التمويل للعمل من جديد مع الحراك، ومع األمانة العامة ومع ائتالفات أخرى ●

 

انية، وتقييم تعتبر األمانة العامة ألنشر ما تدفع أن إعادة توزي    ع األموا العملية:  2.3 ل األساسية جزء ال يتجزأ من عملية إعداد المبر 

ح مع الخطة التشغيلية لألمانة العامة. وبإمكان االئتالفات، خالل تعاطيها مع موظفو توافر التمويل وات
َ
ساق فرص إعادة توزي    ع المن

ساقه معاألمانة العامة
ّ
األهداف والمعايبر المذكورة أعاله. أما  ، أن تطلب الدعم، مفّصلة طلبها هذا بوضوح، وعارضة كيفية ات

اتخاذ القرارات النهائية المنوطة بإعادة توزي    ع األموال األساسية، فيقع حًضا عىل عاتق األمانة العامة، أو عىل عاتق الهيئات 

 األموال األساسية الُمعاد توزيعها ب 3اإلدارية
ي تتلقرّ

م االئتالفات التر استخدام هذه المبالغ بشفافية عندما يكون ذلك مناسًبا. وتلبر 

                                                      
اتيجية أنشر ما تدفع  2  بالمشاورات مع أعضاء االئتالفات الوطنية ويوافق عليها المجلس العالمي ومجلس إ دارة أنشر ما تدفع. تستنبر اسبر
م المجلس العالمي واللجنة التوجيهية ألفريقيا ال 3

ّ
انية أنشر ما تدفع عىل أساس سنوي، فيما يقد مشورة يوافق مجلس إدارة أنشر ما تدفع عىل مبر 

اتيجية والتوجيه بشأن أولويات الحراك  االسبر
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ّ
ا، وبضمان اإلعداد المنتظم التقارير الشدية والماليةلخدمة أولويات مت

ً
فق عليها أيض

ّ
 فق عليها وضن جداول زمنية مت

م المحرز والدروس والنتائج، ورفعها إّل األمانة العامة. 
ّ
 حول التقد

 

عات بقيادة االئتالفات .3 ّ  دعم جمع التبر

 

ي ظروف  التعريف:  3.1
 
عادة ما تجمع ائتالفات أنشر ما تدفع معظم مواردها بشكل مستقل ومن دون دعم األمانة العامة. وف

ي حال كان ذلك يزيد من احتمال 
 
ي تقوم بها االئتالفات ف

عات التر م األمانة المشورة التقنية لعمليات جمع التبر
ّ
معّينة، قد تقد

ي مركز 
 
يسمح لها بأن تحصل بنفسها عىل دعم المانحير  مع الوقت. وقد يشمل الحصول عىل التمويل ويضع االئتالفات ف

مة للحصول عىل التمويل )
ّ
: تقديم المشورة حول العروض المقد عات بقيادة االئتالفات ما يىلي

ّ  fundingدعم جمع التبر

pitch حات، أو االنضمام إّل اال َ ات المقبر
ّ
، أو مراجعة مسود جتماعات مع المانحير  من (، أو تعريفهم إّل مانحير  محتَملير 

عات، عادة ما تكون االئتالفات هي المسؤولة وبشكل مستقل عن  ي حال نجاح جمع التبر
 
أجل تبيان الحاجة إّل التمويل. وف

ك، ما  َ عات المشبر ّ ، وعىل عكس جمع التبر تنفيذ المشاري    ع الناتجة عن هذا التمويل، بدون أي دعم من األمانة العامة. بالتاّلي

ي بعض األحيان، قد من تمويل ي
 
ة من المانح إّل االئتالف(. لكن ف مّر من خالل األمانة العامة )أي أن كل التمويل يذهب مباشر

ق 
َ
وع المواف عات ليشمل مرحلة تنفيذ المشر ّ يطلب المانحون و/أو  االئتالفات من األمانة العامة أن يتخط دعمها جمع التبر

ا إّل 
ً
ي هذه الحالة، عىل كل من األمانة العامة عليه )لكن من المهم اإلشارة مجدد

 
أنه ما من ضمانة عىل حصول ذلك(. ف

بة عىل ذلك 
ّ
ت مه األمانة العامة والتكاليف المبر

ّ
عات بشأن الدعم الذي تقد

ّ
واالئتالف الذي يتلقر األموال، والمانح إيضاح التوق

ا عىل الموضوع. 
ً
 والموافقة مسبق

 

عات بقيادة األعضاء إّل المعايبر اآلتية:  تستند القراراتمعايبر األهلية:  3.2  المتعلقة بدعم األمانة العامة لجمع التبر

ع من  ●
ّ
عات. إذا كان االئتالف و/أو المانح يتوق ع األمانة العامة بالقدرة والنطاق الواسع لتقديم الدعم المطلوب لجمع التبر

ّ
تمت

ا، فيعتمد ذلك عىل قدرة
ً
ة ووسع نطاقها، وعىل إنشاء بروتوكوالت تواصل مفتوح  األمانة العامة أن تدعم التنفيذ أيض هذه األخبر

ن األمانة العامة من تقديم الدعم بشكل فعال.  
ى
وع حتر تتمك م المشر

ّ
 وفّعال حول تقد

اتيجية العالمية ● عات مع االسبر ّ ساق نطاق جمع التبر
ّ
 ات

ع االئتالف بالقدرة أو استطاعته تطوير قدرة برنامجية ومالية كافي ●
ّ
وع تمت  ة الستيعاب التمويل وحسن إدارة المشر

عات ● ّ ي جمع التبر
 
 وجود أدلة عىل أن االئتالف بحاجة إّل دعم األمانة العامة للنجاح ف

، مع التصميم عىل تحقيق نتائج واضحة ● ي اتيحر  وجود أدلة عىل أن لالئتالف خطط واضحة الستخدام األموال بشكل اسبر

ي من  ●
ي التمويل قابلة لإلثبات خارج سيطرتها تمنعه من إنجاز عمل مهم وجود أدلة عىل أن االئتالف يعان 

 
 ثغرات ف

ام بالمبادئ التشغيلية ألنشر ما تدفع ومعايبر العضوية ● ام االئتالف، أو عىل األقل عمله عىل االلبر   البر 

اكة طويلة األمد بير  المانح واالئتالف ● عات قد يؤدي إّل شر ّ  وجود أدلة عىل أن جمع التبر

 

ي تتوالها، مع توضيح نوع  ملية: . الع3.3
عات التر ي عمليات جمع التبر

 
ي ف

بإمكان االئتالفات طلب الحصول دعم األمانة العامة التقت 

ساق هذا الطلب مع المعايبر المذكورة أعاله. وتجدر اإلشارة إّل أن تقديم طلب الدعم ال يضمن 
ّ
الدعم الذي تحتاجه وكيفية ات

ي حال كان الحصول عىل هذا الدعم، بما أنه 
 
ي هذا الموضوع مع وظائفها األخرى. وف

ى
ي كيفية توّل

 
عىل األمانة العامة أن تنظر ف

ي 
 
ي التنفيذ، يجب إيضاح ذلك رصاحة قبل الموافقة عىل التمويل. أما ف

 
ع من األمانة العامة أن تشارك ف

ّ
االئتالف و/أو المانح يتوق

وري األخذ بعير  االعتبار وتعليل أية الحاالت حيث تستطيع األمانة العامة فعلًيا تقديم الدع م خالل مرحلة التنفيذ، فمن الض 

بة عىل ذلك )كوقت أفراد طاقم عمل األمانة العامة أو تكاليف السفر(. باإلضافة إّل ذلك، يجب إنشاء آليات تواصل 
ّ
ت تكاليف مبر

ل بتقديم
ّ
ن األمانة العامة من تأدية دورها المتمث

ى
 الدعم بشكل فعال.  واضحة مع االئتالف حتر تتمك

 

 الشفافية

 

ي تتم 2017منذ العام 
انيتها التر ي حساباتها السنوية الخاضعة للتدقيق النسبة الخاصة بمبر 

 
ب وتنشر ف

ّ
، بدأت األمانة العام تتعق



 

5 

ك أو نتيجة لقرار اتخذته األمانة العامة بإعادة توزي    ع  َ عات المشبر ّ جزء من أموالها إعادة توزيعها إّل االئتالفات نتيجة لجمع التبر

 األموال باإلضافة إّل المبالغ المعاد 
ي تتلقرّ

األساسية. وتتضّمن المعلومات الُمفَصح عنها اسم منظمة ائتالف أنشر ما تدفع التر

 . ي
ليت   توزيعها بالجنيه اإلسبر

ي  الموقعيمكن الولوج إّل التقارير عىل 
ون   ألنشر ما تدفع.  اإللكبر

 

  (feedbackالتعليقات )

 

صة والممارسات الجد
َ
يدة. لذلك، هذه السياسة هي وثيقة قابلة للتعديل وسيتم تحديثها بانتظام لتتضّمن الدروس المستخل

 نشّجع االئتالفات عىل مشاركة تعليقاتهم مع طاقم عمل األمانة العامة. 

 

  

https://www.pwyp.org/about/finance/
https://www.pwyp.org/about/finance/
https://www.pwyp.org/about/finance/
https://www.pwyp.org/about/finance/
https://www.pwyp.org/about/finance/
https://www.pwyp.org/about/finance/
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 معايبر األهلية -الملحق األول

 

ي الحسبان لدى تقييم 
 
ي تأخذها األمانة العامة ف

يعطي هذا الملحق ائتالفات أنشر ما تدفع أمثلة عن الجوانب أو األسئلة الرئيسة التر

ي هذه السياسة أو العزوف عن ذلك. وإن األمانة مدى استيفاء معايبر األهل
 
، اتخاذ قرار بشأن تقديم الدعم المذكور ف ية، وبالتاّلي

ر عىل بعض االئتالفات استيفاء كل 
ّ
العامة لهي مدركة لتنّوع القدرات ضمن شبكة أنشر ما تدفع واختالفها، ولواقع أنه قد يتعذ

 واحدة. لذلك، فهي تعتمد مقاربة 
ا
مرنة تستشّف بموجبها الفرص المتاحة لزيادة قدرة االئتالف بفعل الدعم أو المعايبر دفعة

ك بطريقة تضمن بناء القدرات وتتيح الفرص  َ عات المشبر ّ التمويل. فعىل سبيل المثال، عادة ما يتم تصميم مشاري    ع جمع التبر

م، ما يسمح لالئتالفات واألمانة العامة ألنشر ما تدفع ببناء القدرات/ و/ 
ى
أو توظيف أشخاص جدد، و/أو تشارك الدروس للتعل

ة التنفيذ.  صة بير  االئتالفات خالل فبر
َ
 المستخل

 

ي كيفية تأمير  
 
ل ببناء الحراك من خالل النظر بشكل مفيد ف

ّ
باإلضافة إّل ذلك، تهدف األمانة العامة إّل االضطالع بدورها المتمث

ك، إّل ائتالفا َ عات المشبر ّ ة الموارد، من خالل جمع التبر م، مجتمعة، خبر
ّ
ي تقد

ت متعددة تنضوي تحت مظلة أنشر ما تدفع والتر

اكات مع  ك قد تشمل إنشاء شر َ عات المشبر ّ ، إن بعض مشاري    ع جمع التبر
ا
لة بنجاح. فمثًل ورية لتنفيذ المشاري    ع المموَّ إضافية رص 

م مهارات إ
ّ
ضافّية أساسية للنجاح )كالقدرة عىل ائتالفات متعددة تعمل عىل مواضيع مختلفة تكون ذات صلة بالمنحة أو تقد

 المنارصة ، أو سجّل حافل بالبحوث/ إلخ( 

 

اف عىل إدارة األموال وتأمير  الدعم المستمر، باإلضافة إّل مدى مساهمة التمويل  وعىل كل األحوال، إن قدرة األمانة العامة اإلشر

اتيجية أنشر ما تدفع سيؤخذان بعير  االعتبار عند البحث ي هذا الصدد، نشّجع  بتحقيق اسبر
 
عن فرص تأمير  الموارد لالئتالفات. وف

اتيجية أنشر ما تدفع  -لألمانة العامة 2022-2020 التشغيلية الخطةو  2025 رؤية -االئتالفات عىل مراجعة الوثائق المتعلقة باسبر

 .  باإلضافة إّل هذه المعايبر

 

ك .1 َ عات المشبر ّ  جمع التبر

 

ة عىل أنه ليس بمقدور االئتالف )االئتالفات( الوصول إّل التمويل من دون مساعدة  :المواردغياب المنافسة عىل  ●
ى
هل من أدل

ورية، أو هل تجلب قيمة مضافة،  ؟ هل مشاركة األمانة العامة رص  ين أو أكبر
َ
األمانة العامة؟ هل إن فرصة التمويل تخّص بلد

 سجّل باإلنجاز 
ا
ات عىل مستوى إدارة المشاري    ع؛ أو عىل مستوّل القدرة المالية؛ أو القدرة من اجل استيفاء معايبر المانح )مثًل

 عىل استيفاء متطلبات العناية الواجبة الصعبة؛ أو القدرة عىل إعادة توزي    ع المنح؛ إلخ(؟

●  : ي اتيحر ساق االسبر
ّ
سق فرصة التمويل مع الخطة التشغيلية لألمانة العامة، وال سيما مع الوظائف األسا االت

ّ
سية الست هل تت

ساق مع 
ّ
قة، تنظيم الحمالت(؟ وهل هي عىل ات ابطة؛ منارصة منسَّ اكات فّعالة؛ منارصة مبر )ائتالفات فّعالة؛ شبكة فّعالة؛ شر

عات الذي تقوم به األمانة العامة؟ هل  ّ ل عامل دفع لجمع التبر
ى
ي تشك

خطة التنمية الخاصة باألمانة العامة ومع المبادئ التر

ي فرصة التموي
ّ
ي الوقت الراهن؟ هل ستؤد

 
لة بشكل كاٍف ف اتيجية غبر المموَّ

ل إّل إضافة موارد جديدة إّل بعض جوانب االسبر

اكات جديدة مع مانحير  جدد ولدعم مستدام عىل مستوى التمويل؟  ي المجال لشر
 
ي فرصة التمويل أو ستفسح ف

 ستفض 

ه المانح أ مواءمة فرصة التمويل:  ● ي بلد يعتبر
 
حات؟ هل هل يتواجد االئتالف ف َ ي الدعوة لتقديم المقبر

 
ع باألهلية ف

ّ
ولوّية أو يتمت

ي حال لم يعمل االئتالف 
 
اتيجية أنشر ما تدفع؟ وف حات وباسبر َ

يعمل االئتالف عىل مواضيع ذات صلة بالدعوة لتقديم المقبرَ

ل رغبة االئتالف با
ى
ي يعل اتيحر ي اسبر

ة عىل وجود أساس منطقر
ى
 لعمل عليها اآلن؟ عىل هذه المواضيع بعد، هل من أدل

م االئتالف بمبادئ أنشر ما تدفع التشغيلية وبمعايبر العضوية )مراجعة  مبادئ أنشر ما تدفع التشغيلية ومعايبر العضوية:  ● هل يلبر 

اهة وصدق وشفافية مع االئتالف الحوكمة دليل ات األخرى واألمانة العامة؟ للمزيد من التفاصيل(؟ وبشكل خاص، هل يعمل بب  

ي بعض المبادئ 
 
ي حال التقصبر ف

 
هل لديه بت  وهيكليات حوكمة تضمن المشاركة وتمنع قدر اإلمكان تضارب المصالح؟ وف

ورية لسد الثغرات؟  ذ فعلًيا الخطوات الض 
ّ
ه يتخ

ّ
، هل من أدلة عىل أن  والمعايبر

اك هل قام االئتالف بدعم أو بقالعمل النشط مع الحراك:  ● اتيجية؟ هل عمل عىل إشر يادة حمالت أو بحوث ذات صلة باالسبر

ي من أجل تعزيز أهداف الحراك والدفع بها قدًما؟ هل يقوم االئتالف بتشارك المعارف  اتيحر اع السياسات بشكل اسبر
ّ
اإلعالم وصن

https://www.pwyp.org/about/strategy/
https://www.pwyp.org/about/strategy/
https://www.pwyp.org/about/strategy/
https://www.pwyp.org/pwyp-resources/pwyp-secretariat-operational-plan-2020-2022/
https://www.pwyp.org/pwyp-resources/pwyp-secretariat-operational-plan-2020-2022/
https://www.pwyp.org/pwyp-resources/pwyp-secretariat-operational-plan-2020-2022/
https://www.pwyp.org/pwyp-resources/pwyp-secretariat-operational-plan-2020-2022/
https://www.pwyp.org/pwyp-resources/pwyp-secretariat-operational-plan-2020-2022/
https://www.pwyp.org/pwyp-resources/pwyp-secretariat-operational-plan-2020-2022/
https://www.pwyp.org/pwyp-resources/pwyp-secretariat-operational-plan-2020-2022/
https://www.pwyp.org/wp-content/uploads/2019/01/Governance-Manual-2019_AR.pdf
https://www.pwyp.org/wp-content/uploads/2019/01/Governance-Manual-2019_AR.pdf
https://www.pwyp.org/wp-content/uploads/2019/01/Governance-Manual-2019_AR.pdf
https://www.pwyp.org/wp-content/uploads/2019/01/Governance-Manual-2019_AR.pdf
https://www.pwyp.org/wp-content/uploads/2019/01/Governance-Manual-2019_AR.pdf
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ي عمله مع األمانة العامة وممثىلي الهيئات اإلدارية 
 
ي يكتسبها ف

 واالئتالفات الوطنية؟ والمعلومات والمواد التر

وع:  ● ي تشملها قدرة االئتالف عىل االستيعاب وإدارة المشر
ي المواضيع التر

 
ت ف ة المقارنة وهل لديه خبر ع االئتالف بمبر 

ّ
يتمت

نامجية  ع عضو )أعضاء( االئتالف الذي سيتوّل )الذين سيتولون( إدارة المنحة )المنح( الفرعية بالقدرة البر
ّ
المنحة؟ هل يتمت

ات والكفاءات المطلوبة؟ هل لدى عضو )أعضاء( االئتالف الذي سيتوّل )الذين الكافي ا طاقم العمل والخبر
ً
ة، بما يشمل أيض

ي متطلبات المانح؟ وهل أظهر  )أظهروا( 
 
ي تستوف

سيتولون( إدارة المنحة )المنح( الفرعية أنظمة اإلدارة المالية والتدقيق التر

ي الوقت المناسب؟ عندما ال القدرة عىل استيفاء متطلبات المنحة م
 
وع بطريقة إيجابية وف ن جهة رفع التقارير وتنفيذ المشر

ة اإلضافية  م الخبر
ّ
يملك عضو واحد هذه القدرة ذات الصلة، هل من فرص متاحة لكي يعمل أكبر من عضو واحد مًعا، ما يقد

اكات مع منظمات أخرى )بما فيها  وع؟ و/أو هل من فرص لبناء شر ي قد تكون حليفة ولكنها ليست  المطلوبة للمشر
تلك التر

ات المطلوبة؟  ع بالخبر
ّ
ورة عضًوا( تتمت  بالض 

ي  قدرة االستيعاب لدى األمانة العامة:  ●
ى
نامجية والمالية الكافية إلدارة إعادة توزي    ع المنح وتوّل ع األمانة العامة بالقدرة البر

ّ
هل تتمت

وع؟ هل بإمكانها فعلًيا بناء هذه  ، تنسيق تنفيذ المشر
ا
القدرة من خالل زيادة أفراد طاقم العمل أو تدريب األفراد الموجودين أصًل

؟ هل هناك حاجة ألنظمة وعمليات جديدة من أجل إدارة المنحة وهل يمكن إنشاء هذه األنظمة والعمليات  ي
 
بفضل تمويل إضاف

 فعلًيا؟

 

 إعادة توزي    ع األموال األساسية .2

 

●  : ي اتيحر سق فرصة االتساق االسبر
ّ
التمويل مع الخطة التشغيلية لألمانة العامة، وال سيما مع الوظائف األساسية الست هل تت

قة، تنظيم الحمالت(؟ هل ستدعم المنحة جوانب  ابطة؛ منارصة منسَّ اكات فّعالة؛ منارصة مبر )ائتالفات فّعالة؛ شبكة فّعالة؛ شر

لة بشكل كاف حالًيا؟ اتيجية غبر المموَّ
 االسبر

اتيجية؟ هل هي مستندة إّل تحقيق  اضحة: دليل عىل وجود خطط و  ● هل الخطط الموضوعة الستخدام األموال واضحة واسبر

ي مذكرة مفاهمية؟
 
 النتائج؟ هل تم توضيح الخطط ف

ي التمويل خارجة عن سيطرة االئتالف:  ●
 
َملير   دليل عىل ثغرات ف

َ
هل من دليل عىل أن االئتالف حاول التواصل مع المانحير  المحت

ي سياق غبر أنه لم يت
 
ي ستدعمها منحة األموال األساسية؟ هل يعمل االئتالف ف

وع والنشاطات التر ن من جمع األموال للمشر
ى
مك

 قطري حيث فرص التمويل للعمل عىل حوكمة قطاع الموارد االستخراجية محدودة أو معدومة؟

 التمويل قد يساعد عىل اجتذاب مزيد من التمويل:  ●

  لرئيسية: هل يمكن استخدام التمويل المخّصص للوظائف الرئيسية من أجل اجتذاب يتم تقديم الدعم للوظائف اعندما

ي محاولة لبناء 
 
، هل من الصائب وهل من خطط لدعوة المناحير  ف

ا
فرص تمويل جديدة؟ فعند دعم اجتماع سنوي عام مثًل

حة، هل من تفاصي
ّ
ي حال كان التمويل مخصًصا لصياغة خطة منارصة منق

 
ل حول المانحير  الذين سيتم الثقة والشبكات؟ وف

ل 
ى
، فهل يشك ي تحّمل تكاليف المنّسقير  الوطنيير 

 
التواصل لتمويل خطة المنارصة النهائية؟ أما إذا كان التمويل للمساعدة ف

عات لشاغل هذا  ّ عات أولوية واضحة بالنسبة لهذا المنصب؟ وهل تم تحديد أولويات وأهداف جمع التبر ّ جمع التبر

 المنصب؟

 ا دعًما  عندما يتم
ً
ي سيحشد مانحير  جدد

 
ات ودالئل عىل أن إحداث أثر إضاف : هل من مؤشر ي نامحر تقديم الدعم للعمل البر

هم عىل دعم 
ّ
وع بطريقة قد تشّجعهم وتحث لالئتالف؟ هل من خطط للعمل مع المانحير  كجزء من مرحلة تنفيذ المشر

ي المستقبل؟
 
 أعمال أخرى ف

م االئتالف بمبادئ أنشر ما تدفع التشغيلية وبمعايبر العضوية )مراجعة  بر العضوية: مبادئ أنشر ما تدفع التشغيلية ومعاي ● هل يلبر 

اهة وصدق وشفافية مع االئتالفات األخرى واألمانة العامة؟  الحوكمة دليل للمزيد من التفاصيل(؟ وبشكل خاص، هل يعمل بب  

ي بعض المبادئ هل لديه بت  وهيكليات حوكم
 
ي حال التقصبر ف

 
ة تضمن المشاركة وتمنع قدر اإلمكان تضارب المصالح؟ وف

ورية لسد الثغرات؟  ذ فعلًيا الخطوات الض 
ّ
ه يتخ

ّ
، هل من أدلة عىل أن  والمعايبر

اتيجية؟ هل يقوم العمل النشط مع الحراك:  ● االئتالف هل قام االئتالف بدعم أو بقيادة حمالت أو بحوث ذات صلة باالسبر

ي عمله مع األمانة العامة وممثىلي الهيئات اإلدارية واالئتالفات الوطنية؟ 
 
ي يكتسبها ف

بتشارك المعارف والمعلومات والمواد التر

م لالضطالع 
َ
خد

َ
ي حال لم يعمل االئتالف مؤخًرا بشكل نشط مع األمانة العامة، هل من أدلة عىل أن التمويل سوف ُيست

 
ف
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 ورية للمشاركة واالنخراط من جديد؟ بالوظائف الرئيسية الض  

وع: قد ● ع عضو )أعضاء( االئتالف الذي سيتوّل )الذين سيتولون( إدارة المنحة رة االئتالف عىل االستيعاب وإدارة المشر
ّ
هل يتمت

ات والكفاءات المطلوبة؟ هل لدى ا طاقم العمل والخبر
ً
نامجية الكافية، بما يشمل أيض عضو  )المنح( الفرعية بالقدرة البر

ي 
 
ي تستوف

)أعضاء( االئتالف الذي سيتوّل )الذين سيتولون( إدارة المنحة )المنح( الفرعية أنظمة اإلدارة المالية والتدقيق التر

وع  نامجية أو المالية، ما هو الدعم المطلوب لتنفيذ المشر  متطلبات المانح؟ وعند وجود ثغرات عىل مستوى القدرة البر
أدن 

يكة تقديم هذا الدعم؟والنشاط؟ وهل بإمكان األ   مانة العامة أو منظمة شر

 

عات بقيادة االئتالفات .3 ّ  دعم جمع التبر

 

●  : ي اتيحر اتيجية األربعة لرؤية االتساق االسبر سق مع األهداف االسبر
ّ
ب من األمانة العامة دعمها تت

َ
ي ُيطل

هل فرصة التمويل التر

ساق مع  2025
ّ
 ال تمويل من قطاع ومواضيع العمل المنوطة بها؟ هل هي عىل ات

ا
عات )مثًل ّ مبادئ األمانة العامة لجمع التبر

لة حالًيا بشكل  اتيجية غبر المموَّ
الصناعات االستخراجية(؟ هل ستضيف فرصة التمويل هذه بعض الموارد إّل جوانب االسبر

 كاٍف؟ 

عات:  ● ّ ي جمع التبر
 
ة عىل أن دعم االئتالف  حاجة قابلة لإلثبات للدعم ف

ى
فع احتمال الحصول عىل التمويل من هل من أدل سبر

ي 
 
عات؟ ما هي الجوانب المحددة ف ّ المانح؟ هل تستطيع األمانة العامة أن تضيف إّل قدرة االئتالف الخاصة عىل جمع التبر

ح أو جوانب منها، تحضبر العرض الجتم َ  استعراض مسودة المقبر
ا
ي يحتاج االئتالف إّل الدعم فيها )مثًل

عات التر ّ اع جمع التبر

يره/ إلخ(؟  مع المانح، الدعم خالل اجتماع مع المانح من أجل إظهار الحاجة للتمويل وتبر

ي يالحقها؟ هل تستند هذه  أدلة عىل وجود خطط واضحة:  ●
اتيجية لفرصة التمويل التر هل لالئتالف خطط واضحة واسبر

رة مفاهمية أو خطة منارص 
ى
ح أو مذك َ ة تبيرّ  أولويات االئتالف بالنسبة إّل جمع الخطط إّل تحقيق نتائج واضحة؟ هل من مقبر

عات؟ ّ  التبر

ي التمويل:  ●
 
ةأدلة عىل ثغرات ف

ى
ي التمويل قابلة لإلثبات تمنعه من إنجاز عمل  هل من أدل

 
ي من ثغرات ف

عىل أن االئتالف يعان 

ر دعم األمانة الع ّ اتيجية أخرى تبر
عات مهم؟ إذا كان لالئتالف قاعدة تمويل صلبة، هل من أسباب اسبر ّ امة لجهود جمع التبر

ي يقوم بها؟ 
 التر

ي يسىع االئتالف إّل الحصول عليها  الدعم قد يساعد عىل اجتذاب مزيد من التمويل:  ●
 فرصة التمويل التر

ّ
هل من أدلة عىل أن

ي المق
 
؟  وف ّ ي

اكة طويلة األمد مع المانح المعت  ي المجال لشر
 
ابل، هل قد تؤدي إّل دعم مستدام لسنوات متعددة أو قد تفسح ف

ل أولوية(؟
ى
ي هذه الحالة، قد ال تشك

 
 من مخاوف من أن تكون هذه الفرصة محدودة زمنًيا ولن تتكرر )ف

م االئتالف بمبادئ أنشر ما تدفع التشغيلية وبمعايبر العضوية )مراجعة  مبادئ أنشر ما تدفع التشغيلية ومعايبر العضوية:  ● هل يلبر 

اهة وصدق وشفافية مع االئتالفات األخرى واألمانة العامة؟  الحوكمة دليل للمزيد من التفاصيل(؟ وبشكل خاص، هل يعمل بب  

ي بعض المبادئ 
 
ي حال التقصبر ف

 
هل لديه بت  وهيكليات حوكمة تضمن المشاركة وتمنع قدر اإلمكان تضارب المصالح؟ وف

ذ فعليً 
ّ
ه يتخ

ّ
، هل من أدلة عىل أن ورية لسد الثغرات؟ والمعايبر  ا الخطوات الض 

اك العمل النشط مع الحراك:  ● اتيجية؟ هل عمل عىل إشر هل قام االئتالف بدعم أو بقيادة حمالت أو بحوث ذات صلة باالسبر

ي من أجل تعزيز أهداف الحراك والدفع بها قدًما؟ هل يقوم االئتالف بتشارك المعارف  اتيحر اع السياسات بشكل اسبر
ّ
اإلعالم وصن

ي عمله مع األمانة العامة وممثىلي الهيئات اإلدارية واالئتالفات الوطنية؟
 
ي يكتسبها ف

 والمعلومات والمواد التر

وع:  ● ي قدرة االئتالف عىل االستيعاب وإدارة المشر
ي المواضيع التر

 
ته ف ة المقارنة وهل لديه سجّل يظهر خبر ع االئتالف بمبر 

ّ
يتمت

ع عضو )أعضاء(
ّ
االئتالف الذي سيتوّل )الذين سيتولون( إدارة المنحة )المنح( الفرعية بالقدرة  تشملها المنحة؟ هل يتمت

ات والكفاءات المطلوبة؟ هل لدى عضو )أعضاء( االئتالف الذي سيتوّل  ا طاقم العمل والخبر
ً
نامجية الكافية، بما يشمل أيض البر

ي حال  )الذين سيتولون( إدارة المنحة )المنح( الفرعية أنظمة اإلدارة المالية
 
ي أدن  متطلبات المانح؟ وف

 
ي تستوف

والتدقيق التر

ي بعض المجاالت، هل يمكن استخدام التمويل لتنمية القدرات؟
 
 التقصبر ف

عات؟  قدرة االستيعاب لدى األمانة العامة:  ● ع األمانة العامة بالقدرة والنطاق الواسع لتقديم الدعم المطلوب لجمع التبر
ّ
هل تتمت

ل، هل لديها فعلًيا القدرة والنطاق الواسع إذا االئتالف و/أو الم وع المموَّ ا تنفيذ المشر
ً
ع من األمانة العامة أن تدعم أيض

ّ
انح يتوق

ب عىل األمانة العامة مقابل دعم التنفيذ؟ هل من أدلة عىل أن االئتالف 
ّ
ت ي تبر

جاع التكاليف التر للقيام بذلك؟ هل يمكن اسبر
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ل بالدعم بفعالية؟سيحافظ عىل قناة تواصل مفتوح وفّعال ب
ّ
ن األمانة العامة من تأدية دورها المتمث

ى
وع، فتتمك م المشر

ّ
 شأن تقد


