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التقييم

رد اإلدارة على التقييم الثالث المشـــــتر ريق مربي البيعة العالمية وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي لبرنامج المنح الصغيرة
أول  -مقدمة
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شارك مكتب التقييم المستقل التابع لمرفق البيئة العالمية ومكتب التقييم المستقل التابع لبرنامج األمم

المتحدة اإلنمائي بتقييم برنامج المنح الص ــةيرة ،وبو برنامج مؤ ـ ـس ــي رئيس ــي لابع لمرفق البيئة العالمية ينفذه

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .وشــمل التقييم المرــترك الفترة من لمول/يوليه  2014إلى شــطاف/فبراير 2020

مع التركيز على ما يلي( :أ) الفعالية؛ (ب) االبتكار والتو ــيع واال ــتدامة؛ و (س) مســائل الترــةيل والحوكمة،

بما في ذلك لرقية عملية نظام المنح الصـ ــةيرة( .)1وكان الةرض العام من التقييم المرـ ــترك بو لزويد الم ل
التنفيـذ للبرنـامج اإلنمـائي وم ل

مرفق البيئـة العـالميـة بـييلـة لقييميـة على أبميـة برنـامج المنح الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةيرة

وفعاليته وكفاءله وا ـ ـ ــتدامته ،بالتزامن مع التحقق مما إذا كانت بناك حاجة إلى إجراء أ لةييرات لتحس ـ ـ ــين
فعاليته .وبذا التقييم الثالث من نوعه من م موعة من التقييمات المر ــتركة لبرنامج المنح الص ــةيرة إس ــتند إلى

نتـائج التقييم المرـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترك األيير الـذ أجر في عـام  2015ويق رـدر التقـدم المحرل منـذ ذلـك الحين .كمـا قـدر

التقدم الذ أحرله برنامج المنح الصـةيرة لتحقيق األبداف المحدية في لوجهاله اال ـترالي ية والترـةيلية
التقييم
َ
ُ
في إطار الت ديدين الس ـ ـ ـ ـ ــايم والس ـ ـ ـ ـ ــابع لمواري الص ـ ـ ـ ـ ــندو اال ـ ـ ـ ـ ــتئماني لمرفق البيئة العالمية (مرفق البيئة

__________
( )1إر ــير مص ـ لح ”الترقية“ إلى نقل أقدم البرامج الق رية التابعة لبرنامج المنح الص ــةيرة الق رية وأهثربا جابزية إلى نظام جديد للتمويل
إم رِّكن البرامج الق رية من لياية الرقابة على الميزانية ويتيح لها الفرصـ ــة لحرـ ــد مزيد من التمويل بمفريبا .ولالطالع على التفاصـ ــيل،
يرجى الرجوع إلى الترليــب المتعلق بتنفيــذ برنــامج المنح الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةيرة التــابع لمرفق البيئــة العــالميــة يمــا يتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بــالت ــديــد الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابع
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العــالميــة  -الت ــديــد  ،)2018-2014 ،6و (مرفق البيئــة العــالميــة  -الت ــديــد  )2020-2018 ،7وأبميتــه
الخاذ موضع ا ت ارلي ي في إطار شراهة مرفق البيئة العالمية.
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ويرحب البرنامج اإلنمائي بالنتائج والتوصـيات المنبثقة عن التقييم ،ويقدم مزيدا من األيلة عن التقدم

المحرل واإلإض ـ ـ ــاحات يما يتعلق بطعت اال ـ ـ ــتنتاجات .و ـ ـ ــوف ُإس ـ ـ ــترَش ـ ـ ـد بالدروم المس ـ ـ ــتفاية من التقييم

في إعداي العرض الموحد الذ إقدمه البرنامج اإلنمائي برـ ـ ـ ـ ـ ــين اإلجراءات والحلول المحلية في إطار طبيعته
ومنايه وممار اله في م ال ال اقة.

ثانيا  -دعم ررنامج األمم المتحدة اإلنمائي للمجتمعات المحلية  -السياق العالمي
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لمتـال المرـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع التي لبتكربـا ولنفـذبـا الم تمعـات المحليـة ،بمـا في ذلـك منظمـات الم تمع المـدني

والمنظمات األبلية ،بقدرلها على لوفير حلول فعالة مسـ ـ ـ ـ ـ ــتمدة من ال بيعة لولد ة ا ار إإ ابية يائمة على ال بيعة

والمناخ ،بالتزامن مع يعم بل عيش النام ورفابهم .وفي حين يواجه العالم العواقب المدمرة التي لخلفها جائحة

مرض فيروم كورونا (هوفيد )19-على حياة الطرــر واالقتصــاي ،لصــطح الحاجة إلى إش ـراك أصــحاب المصــلحة
المحليين أهثر أبمية ،ال ـ ــيما في بذل ال هوي الرامية إلى بناء المسـ ــتقبل برـ ــكل أفضـ ــل .و ـ ــتؤي الم تمعات

المحلية يو ار محوريا في المسـ ـ ــابمة في لحقيق انتعا

أيضـ ـ ــر وألر وكوكب أهثر صـ ـ ــحة و نتاجية وقدرة على

الص ـ ـ ـ ــموي .ويؤي برنامج المنح الص ـ ـ ـ ــةيرة يو ار باما في الحد من فقدان التنوع البيولوجي وغير ذلك من عوامل
اإلجهاي البيئي والمنايي ومنع حدو هما ،باالقتران مع يعم بل عيش الم تمعات المحلية ورفابها.

نامج المنح الصـ ـ ــةيرة ،الذ أطلق في عام  ،1992المطايرات األبلية التي لعالج القضـ ـ ــاإا
-4
ويدعم بر ُ
البيئية العالمية ولعزل التنمية المســتدامة ،ويم رِّكن أإضــا في الوقت نفســه منظمات الم تمع المدني والمنظمات
ويَنف ُذ بذا البرنامج حاليا
األبلية ،بمن في ذلك النســاء والرــعوب األصــلية والرــطاب واألشــخاق ذوو اإلعاقةُ .
في  126بلـدا من يالل ةليـات المركزيـة للحوكمـة والتنفيـذ على المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتو الق ر  -البرامج الق ريـة التـابعـة
لبرنامج المنح الصةيرة  -با تعمال المواري المخصصة من مرفق البيئة العالمية ،إلى جانب التمويل المرترك

من الم تمعات المحلية والحكومات وال هات المانحة األير  .ويسـابم البرنامج برـكل فعال في حافظة مرفق
البيئة العالمية على جميع المس ـ ـ ـ ـ ــتويات ،من يالل لعزيز االبتكارات األبلية الرامية إلى التص ـ ـ ـ ـ ــد للتحدإات
البيئية العالمية .كما أن البرنامج ،بالر ـ ـ ـ ـ ـ ـراهة مع الحكومات والق اع الخاق ،إعمل على ليسـ ـ ـ ـ ـ ــير صـ ـ ـ ـ ـ ــوت

الم تمع المدني ومراركته في حوارات السيا ة العامة على الصعيدين الوطني والعالمي والخاذ الق اررات برين
األولويات في يا البيئة والتنمية المستدامة.
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ويض ـ لع برنامج المنح الصــةيرة بدور بفريد في المســابمة في لحقيق أبداف التنمية المســتدامة من

الص ـ ـ ـ ـ ــعيد المحلي .وبو إس ـ ـ ـ ـ ــهم لحديدا في لحقيق األبداف ( 13العمل المنايي) و ( 14الحياة لحت الماء)

البر) .كما إس ـ ـ ـ ــهم في لحقيق الهدفين ( 2القض ـ ـ ـ ــاء التام على ال وع) و ( 7ال اقة النظيفة
و ( 15الحياة في ر
وبي ـ ــعار معقولة) و ( 12اال ـ ــتهالك واإلنتاس المسـ ــؤوالن) .ومع التركيز الملموم على اإليماس االجتماعي،
يلتزم البرنامج أإضـا باألبداف والمطاي المحدية في كل من ـيا ـات البرنامج اإلنمائي ومرفق البيئة العالمية

برين المساواة بين ال نسين ،أ لعزيز المساواة بين ال نسين ولمكين النساء والفتيات يعما للوالإة الرامية إلى
لحقيق المزاإا البيئية العالمية.
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ويعكف برنامج المنح الصةيرة ،منذ ما إقرب من  30عاما ،على التنفيذ الفعال ُلن ُه ٍج متكاملة شاملة
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اجتماعيا لعزل الحلول المتعدية أص ـ ـ ـ ــحاب المص ـ ـ ـ ــلحة للتحدإات البيئية على ن ا االلفاقات البيئية المتعدية
األطراف .ولؤكد للك الحلول على ضـ ـ ـ ــرورة اإليماس االجتماعي والمرـ ـ ـ ــاركة على ن ا أو ـ ـ ـ ــع ،بما في ذلك

إشـ ـ ـراك منظمات الم تمع المدني والر ـ ــعوب األص ـ ــلية والم تمعات المحلية .وقدم مؤلمر األطراف في الفاقية
التنوع البيولوجي لوجيهات محدية إلى برنامج المنح الصـ ـ ــةيرة للمضـ ـ ــي في لعزيز ولو ـ ـ ــيع يعمه للم تمعات
المحليــة في البلــدان النــاميــة ،بمــا في ذلـك أقـل البلــدان نموا والـدول ال زريـة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةيرة النــاميــة .وفي كـل بلــد

من البلدان المر ـ ـ ـ ــاركة ،لعمل البرامج الق رية التابعة لبرنامج المنح الص ـ ـ ـ ــةيرة على ليس ـ ـ ـ ــير أوجه من التراب
والتآلر الو يقين مع يا ات وا ترالي يات االلفاقات البيئية المتعدية األطراف من قبيل اال ترالي يات وي

العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ،وي ة العمل الوطنية لمكافحة لدبور األ ارضـي ،والمسـابمات المحدية وطنيا

وغيربا ،التي لؤكد كلها على أبمية إش ـ ـ ـراك أص ـ ـ ــحاب المص ـ ـ ــلحة على ن ا أو ـ ـ ــع ،بما في ذلك الر ـ ـ ــعوب

األصلية والنساء وغيربم من الفئات المهمرة ،من أجل لحقيق أبدافهم.

ثالثا  -ررنـامج المنح الصـــــــــغيرة التـابع لمربي البيعـة العـالميـةر الـذي منفـذ ررنـامج األمم
المتحدة اإلنمائي
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يوفر برنامج المنح الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةيرة التمويل للم تمعـات المحليـة ومنظمـات الم تمع المـدني ،وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمـا

الفقراء والضـ ـ ـ ـ ـ ــعفاء ،لبناء قدرالهم ،ولعزيز قابليتهم على لحمل المخاطر المحسـ ـ ـ ـ ـ ــوبة لد ل ربة األ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليب

والتكنولوجيات ال ديدة ،ويعم االبتكار على الصـ ـ ـ ــعيد المحلي .ويبلل الحد األقصـ ـ ـ ــى لنيمة المنح التي إقدمها

البرنـامج  50 000يوالر ،ولكن من النـاحيـة العمليـة ،يبلل متو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قيمـة معظم المنح نحو  25 000يوالر.

وباإلضـ ـ ـ ــافة إلى ذلك ،يوفر البرنامج مبلةا أقصـ ـ ـ ــاه  150 000يوالر لعدي أقل من المرـ ـ ـ ــاريع اال ـ ـ ـ ــترالي ية

المستهدفة التي لتمثل الةاإة منها في لياية النتائج والنهج الناجحة و/أو في لضمين عدي أهبر من الم تمعات

المحلية القائمة يايل المسـ حات ال بييية أو المسـ حات الطحرية الحيوية .ومنذ إنرـائه في عام  ،1992قدم

البرنامج الدعم إلى  25 117مرـ ـ ـ ـ ـ ــروعا في  133بلدا ،بما في ذلك  40بلدا من أقل البلدان نموا و  37يولة
جزرية صةيرة نامية ،شملت عدة مراريع في حاالت ما بعد النزاع أو حاالت األلمات.
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وفي ـ ــيا اال ـ ــت ابة ل ائحة كوفيد ،19-نس ـ ــق برنامج المنح الص ـ ــةيرة جهويه مع ا ـ ــترالي يات

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومرفق البيئة العالمية بهدف التصـ ـ ـ ـ ــد لة ار السـ ـ ـ ـ ــيئة لل ائحة ،ليكون بمثابة

نافذة عمل بحكم الواقع للم تمعات المحلية .ومن يالل التنفيذ اال ـ ـ ـ ـ ـ ــتطاقي لتدابير اإليارة التكيفية ،لم لتيير

أ من المرــاريع الم تمعة المعتمدة على المنح في أهثر من نصــف الحافظة الق رية لبرنامج المنح الصــةيرة
على الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيـد العـالمي .و لى جـانـب اال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ـابـة وجهوي اإلغـا ـة الفوريـة الراميـة إلى معـال ـة انعـدام األمن

الةذائي ،ا ـتخدم البرنامج شـطكات متلقي المنح بهدف لوليع معدات الوقاإة الرـخصـية ،وقدم اإلرشـاي الصـحي
الوطني المكيف محليـا ،وعمـل على يعم لعبئـة الم تمع المـدني ولحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين قـدرلـه على الـدعم الـذالي في بـذه

األوقات التي لم ُإر ـ ـ ـ ـ ـ ــهد لها مثيل .وفي عام  ،2020يعم البرنامج لقييمات األ ر االجتماعي واالقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــاي

للبرنامج اإلنمائي في عدي من البلدان عبر ش ـ ـ ـ ــطكته من متلقي المنح التي ش ـ ـ ـ ــملت لمثيل الم تمعات المحلية
النائية والفئات السكانية األهثر لضررا.

ويالحظ على نحو متزايد يور برنامج المنح الصـ ـ ـ ـ ـ ــةيرة في إيماس ولعزيز منظمات الم تمع المدني
-9
َ
والم تمعـات المحليـة ،وفي لوطيـد قـدرالهـا والتـي ير على إعـداي األنرـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الراميـة للتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد للتحـدإـات البيئيـة
21-04906
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العالمية .ويلص التقييم المر ـ ـ ـ ــترك لعام  2007لبرنامج المنح الص ـ ـ ـ ــةيرة ،الذ أجراه مكتب التقييم المس ـ ـ ـ ــتقل

التابع لمرفق البيئة العالمية ومكتب التقييم المس ــتقل التابع للبرنامج اإلنمائي ،إلى أن معدل ا ــتدامة المر ــروع
مرلفع جدا ،وأنه ـ ـ ــابم في العديد من اإلصـ ـ ــالحات المؤ ـ ـ ـسـ ـ ــية والتةييرات في السـ ـ ــيا ـ ـ ــة العامة في البلدان

المتلنيـة من أجـل معـال ـة القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاإـا البيئيـة العـالميـة .ويلص التقييم المرـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترك لعـام ( 2015ق  )12إلى

أن البرنامج ” يواصـ ـ ـ ـ ـ ــل يعم الم تمعات المحلية بمرـ ـ ـ ـ ـ ــاريع فعالة وكفؤة وذات أبمية في لحقيق المزاإا البيئية

العالمية باالقتران مع معال ة ـ ــبل الييش والفقر ،فض ـ ــال عن لعزيز المس ـ ــاواة بين ال نس ـ ــين ولمكين المرأة“.

ويلص أإضــا إلى وجوي أيلة على لكرار األنر ـ ة ولو ــيع ن اقها ولعميمها برــكل قو  .كما أن التقييم الذ

أجر عام  2019للدعم الذ إقدمه مرفق البيئة العالمية لزياية األ ر وصــف ”الوجوي المحلي وال ويل األجل
للبرنامج اإلنمائي وبرنامج المنح الص ـ ــةيرة بينه ش ـ ــديد األبمية لتوفير اال ـ ــتم اررية لي

فق في الدعم المالي

ضـ ـا في الدعم الفني والسـ ــيا ـ ــي“( .)2ووفقا لتقييم التعاون الذ إسـ ــهم به البرنامج اإلنمائي في البلدان
ولكن أإ ي
المتو ـ ـ ة الديل (ق ” ،)76اض ـ ـ لع برنامج المنح الصـ ــةيرة بدور شـ ــديد األبمية في مسـ ــاعدة الم تمعات
المحلية على المرـ ـ ـ ــاركة في مطايرات مرلط ة بالمواضـ ـ ـ ــيع والمرـ ـ ـ ــاريع األهبر“ .وأشـ ـ ـ ــار التقييم اال ـ ـ ـ ــترالي ي

للم موعات الق رية في أقل البلدان نموا

()3

الذ أجراه مكتب التقييم المس ـ ــتقل التابع لمرفق البيئة العالمية إلى

أن اال ـتدامة ”ناجحة للةاإة عند السـعي إلى لحنيقها من يالل لعزيز لنمية القدرات المؤ ـسـية والفريإة ويعم

أنرـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة كس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الييش من يالل النهج األبليـة ،من قبيـل النهج التي إمولهـا برنـامج المنح الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةيرة“.

هما لوحظت جيدا مسـابمات البرنامج في اإليماس االجتماعي بالتزامن مع معال ة األولويات البيئية الرئيسـية.
ويلص التقييم المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقـل للبرنـامج الق ر التـابع للبرنـامج اإلنمـائي في أوروغوا (ق  )26إلى أن برنـامج

المنح الصــةيرة ” ــابم في لعزيز اإليماس االقتصــاي للمنت ين الزراعيين وغير الزراعيين ،ومن م يمج ال ة
أبعاي بي :اإلنتاس المستدام؛ والرعاإة البيئية؛ واإليماس االجتماعي“.
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وفي جميع ي ار ـ ــات الحاالت الفريإة التي وريت في التقييم ،لبين أن برنامج المنح الصـ ــةيرة إصـ ــل

إلى الم تمعـات المحليـة المعزولـة لتقـدإم منح ”االن ال “ وا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهـداف شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائح أهبر من منظمـات الم تمع
المدني .وكما وري في التقييم الرـ ــامل السـ ــايم لمرفق البيئة العالمية (المعروف با ـ ــم ” ،)OPS6إقدم برنامج

المنح الصـ ـ ـ ـ ــةيرة منحا لعالج الر ـ ـ ـ ـ ـواغل البيئية المحلية ذات األبمية العالمية على الصـ ـ ـ ـ ــعيد الوطني أو يون
الوطني ويرب الم تمعـات المحليـة بـاإليارة البيئيـة ال ويلـة األجـل من يالل األنرـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة المـدرة للـديـل .ومن
الخص ـ ــائص الرئيس ـ ــية التي لميز برنامج المنح الص ـ ــةيرة عن غيره من برامج مرفق البيئة العالمية قدرله على

العمل كنوع من الدعم الم تمعي القائم على ال لب ،مما إفضي إلى ُملكية م تميية/ق رية“ (ق .)83

رابعا  -النتائج والستنتاجات التي خُلص إليها التقييم
- 11

يرحــب برنــامج األمم المتحــدة اإلنمــائي بنتــائج التقييم بــاعتطــاربــا مفيــدة إلرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي جهويه الراميــة إلى

لحســين فعالية برنامج المنح الصــةيرة باعتطاره ةلية لتقدإم الدعم الموجه للم تمعات المحلية ،وكذلك في لوحيد

ولطسـ ـ ــي جهوي البرنامج اإلنمائي الرامية إلى لياية العمل المحلي بما يتماشـ ـ ــى مع واليته األ ـ ـ ــا ـ ـ ــية المتمثلة

في يدمة الفئات الضـ ــييفة والمهمرـ ــة .ومع وجوي أهثر من  25 000مرـ ــروع صـ ــةير منذ عام  ،1992لقدم

__________

(.GEF Independent Evaluation Office, Evaluation of GEF Support to Scaling up Impact 2019 (unedited), p. 53 )2
(GEF Independent Evaluation Office, Strategic Country Cluster Evaluation: Least Developed Countries, )3

.October 2020, p. 25
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منحا يبلل م موعها  684مليون يوالر مع لمويل مرـ ـ ـ ـ ــترك إضـ ـ ـ ـ ــافي قدره  837مليون يوالر من الم تمعات
المحلية والرـ ـ ـ ـ ـ ــركاء ا يرين ،يالحظ البرنامج اإلنمائي موقفه النسـ ـ ـ ـ ـ ــبي القو في يدمة الم تمعات المحلية،

بما في ذلك يوره بوصفه ”محقيقا للتكامل“ في ال مع بين مختلف أصحاب المصلحة حول األولويات الوطنية.

هما ير البرنامج اإلنمائي في النتائج اإلإ ابية للتقييم يليال على ن اح جهويه المبذولة لبناء شـ ـ ـ ـ ــطكات مكثفة
وحسن النية االجتماعي على الصعيد الق ر .
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وقـد لحققـت نتـائج وة ـار بيئيـة واجتمـاعيـة واقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايإـة كبيرة بين عـامي  2014و  2019من يالل

حافظة برنامج المنح الص ــةيرة .ومن األمثلة على النتائج وا ار الرئيس ــية ما يلي :التي ير اإلإ ابي على إيارة

وا ـ ـ ــتدامة  2 198من قة محمية ،بما في ذلك األقاليم والمناطق المحفوظة للر ـ ـ ــعوب األص ـ ـ ــلية والم تمعات

المحلية ،والتي لة ي نحو  33مليون بكتار؛ ول بيق التكنولوجيات منخفضـة الكربون ،مما أي إلى حصـول
حوالي  55,000أ ـ ـ ـرة ميير ـ ــية على ال اقة؛ و  1,6مليون بكتار من األ ارض ـ ــي التي يض ـ ــعت لممار ـ ــات
إيارية محس ـ ــنة ،مما أي إلى وقف لدبور األ ارض ـ ــي؛ و  159طنا من مبيدات ا فات التي لم التخلص منها
برـ ـ ـ ــكل منا ـ ـ ـ ــب؛ ومنع  7 640طنا من التلوث من مصـ ـ ـ ــاير برية من الوصـ ـ ـ ــول إلى المسـ ـ ـ ـ حات المائية؛

والحيلولــة يون حر  56 819طنــا من النفــاإــات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطــة في العراء .كمــا يعم برنــامج المنح الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةيرة

 2 547عمليـة لطـايل بين األقران يمـا بين الم تمعـات المحليـة وعزل قـدرات  4 506منظمـات من منظمـات
الم تمع المدني و  3 615منظمة أبلية ،لضم أهثر من  113 704أشخاق ،للتصد للتحدإات البيئية.
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ومن يواعي رور البرنامج اإلنمائي أن يالحظ اال تنتاجات اإلإ ابية للتقييم يما يتعلق بالمسابمة

النيمة التي إقدمها برنامج المنح الص ـ ــةيرة في يعم العمل المحلي الم تمعي .ولالحظ إيارة البرنامج اإلنمائي

بذه اال ـ ـ ــتنتاجات الرئيسـ ـ ــية( :أ) ال يزال برنامج المنح الصـ ـ ــةيرة ذا أبمية كبيرة بالنسـ ـ ــطة ل ولويات اإلنمائية

المتةيرة على جميع المستويات؛ و (ب) ُإظهر برنامج المنح الصةيرة مستويات عالية من االلسا مع اإلطار
البرنام ي لمرفق البيئة العالمية ووالإة البرنامج اإلنمائي ،ويدل على إمكانية الحفاظ على االلسـ ــا البرنام ي

الدايلي في  126بلدا؛ و (س) يواص ـ ــل برنامج المنح الص ـ ــةيرة الحفاظ على الس ـ ــاقه في لحقيق النتائج البيئية

على الصــعد المحلية والوطنية والعالمية وفي لوليد المنافع االقتصــايإة واالجتماعية؛ و (ي) باعتطاره ةلية فريدة
لتوجيه األموال إلى منظمات الم تمع المدني ،وكثير منها حديث العهد بالعمل اإلنمائي ،إرـ ع برنامج المنح

الصـ ـ ـ ــةيرة على إإ اي طر عمل جديدة لتسـ ـ ـ ــم بالمرونة الكا ية للتكيف مع الظروف المحلية؛ و (ه) أُييلت
لحس ـ ـ ـ ـ ـ ــينات ملحوظة على اإلطار العام للرص ـ ـ ـ ـ ـ ــد والتقييم في برنامج المنح الص ـ ـ ـ ـ ـ ــةيرة؛ و (و) إكمن ال ابع

االبتكار لبرنامج المنح الص ـ ـ ـ ـ ــةيرة في طريقة عمله مع الر ـ ـ ـ ـ ــركاء المحليين ،أهثر مما بو عليه في التقنيات

أو النهج التي يروس لها.

 - 14و يما يتعلق بالتوص ــيات التس ــع التي قدمها التقييمُ ،وجهت أربع لوص ــيات بر ــكل مر ــترك إلى مرفق
البيئة العالمية والبرنامج اإلنمائي ،ووجهت الث لوص ـ ـ ـ ــيات يص ـ ـ ـ ــيص ـ ـ ـ ــا إلى البرنامج اإلنمائي ،يما ُوجهت
التوصيتان الطاقيتان إلى مرفق البيئة العالمية وحده.
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ويرحب البرنامج اإلنمائي بالتوصـــية  1القاضـــية باجرام عملية وشـــاورية مق أجة صـــيا ة ر ية

مسـتمملة وويلة األجة لبرنامج المنح الصـغيرة  -وا ـتنايا إلى ما لد بذا البرنامج من يبرة وا ـعة في يعم

الم تمعات المحلية ،ومع التركيز على النمو ،وأوجه التآلر ،ولو ـيع الن ا  ،الخذ البرنامج اإلنمائي ي وات
إليمــاس ولعميم العمــل المحلي ومر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركــة الم تمع المحلي في عملــه في م ــال البيئــة وغيره من األعمــال

المواضـ ــييية .ويالحظ البرنامج اإلنمائي المناقرـ ــات ذات الصـ ــلة التي وريت في عدة ورقات أصـ ــدربا م ل
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مرفق البيئة العالمية مؤيرا ،ويلتزم برؤية لتمثل في لر ـ ــيو المواءمة مع الخ ة اال ـ ــترالي ية المقبلة للبرنامج

اإلنمــائي للفترة من  2022إلى  2025والتوجهــات البرنــام يــة المتعلقــة بــالت ــديــد الثــامن لمواري مرفق البيئــة

العـالميـة .وقـد عمـل البرنـامج اإلنمـائي ،إلى جـانـب أمـانـة مرفق البيئـة العـالميـة ،على لنرـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الل نـة التوجيهية

لبرنامج المنح الص ــةيرة باعتطاربا ةلية حوكمة متعدية أص ــحاب المص ــلحة لتوجيه عملية واض ــحة وقائمة على

لوافق ا راء لتعلق بإجراء ا ـ ـ ـ ــتعراض لرـ ـ ـ ــاور ومنتظم لرؤية برنامج المنح الصـ ـ ـ ــةيرة وواليته وا ـ ـ ـ ــترالي يته

ال ويلة األمد.
- 16

و ــيعمل البرنامج اإلنمائي مع مرفق البيئة العالمية على إجراء عملية لرــاورية مع المكالب الق رية

للبرنامج اإلنمائي ،والل ان التوجيهية الوطنية لبرنامج المنح الصــةيرة وغيربا من أصــحاب المصــلحة المعنيين

من أجل ص ـ ـ ـ ــياغة رؤية طويلة األمد لهذا البرنامج ،مع التركيز على النمو ،وأوجه التآلر ،ولو ـ ـ ـ ــيع الن ا .

و ـ ــتس ـ ــتند الرؤية ال ويلة األمد إلى لحليل التةيرات الكبيرة ،منذ إنر ـ ــاء برنامج المنح الص ـ ــةيرة قبل  30عاما
لقريطـا ،التي طرأت على قـدرات الم تمع المـدني؛ والنهج التر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركيـة اال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترالي يـة إلاء العمـل ال مـاعي؛

واالبتكارات في م ال االلصـ ــاالت الرقمية ،و يارة المعلومات ،والتمويل؛ ولياية المعرفة الفنية بالقضـ ــاإا البيئية

العالمية ومظابربا المحلية ،فض ـ ـ ـ ـ ـ ــال عن م موعة متزايدة من الدروم المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتفاية وأفض ـ ـ ـ ـ ـ ــل الممار ـ ـ ـ ـ ـ ــات

المستخلصة من مرفق البيئة العالمية والمطايرات األير في جميع أنحاء العالم.
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ويحيط البرنامج اإلنمائي علما بالتوصــــــية  2التي وطلب إلى أمانة مربي البيعة العالمية أن مزود

مجلس مربي البيعــة العــالميــة والعمليــة المقبلــة لتجــدمــد المواردر بــالتعــاون مع البرنــامج اإلنمــائير رتحليـة
مفصـــــة تثار وقليص حابتة التموية على عمليات ررنامج المنح الصـــــغيرة ،والضـ ـ ـ ــةوف المفروضـ ـ ـ ــة على

مخص ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــات نظام التوليع الر ـ ـ ـ ــفاف للمواري ،والم الطات بإض ـ ـ ـ ــافة بلدان جديدة إلى البرنامج العالمي يون

أن إص ــاحب ذلك لياية في التمويل األ ــا ــي ،واحتمال يس ــارة النواإا الحس ــنة ورأم المال االجتماعي اللذين
إ لبهما برنامج المنح الصــةيرة إلى مرفق البيئة العالمية ككل .ورغم أن بذه التوصــية موجهة إلى مرفق البيئة

العالمية ،فإن البرنامج اإلنمائي على ا تعداي لتقدإم الدعم ألمانة المرفق في لنفيذبا ،حسب الحاجة.
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ويقر البرنامج اإلنمائي بالتوصـــــية 3ر القاضـــــية بين بعيد ررنامج المنح الصـــــغيرة النتر يما إ ا

كان بحاجة إلى ســياســة للتراية المســتمرةر ويطلبر بي حالة اســتمرار الترايةر مق ررنامج المنح الصــغيرة
إعــادة التفمير بي وســــــــــائــة ونفيــذاــا مق أجــة وقليــة المخــاور التي وتحملهــا البلــدان ومنتمــات المجتمع

المدني  -و ــيعمل البرنامج اإلنمائي مع أمانة مرفق البيئة العالمية والل نة التوجيهية لبرنامج المنح الص ــةيرة

على إعاية التدقيق في ـ ــيا ـ ــة الترقية ويبرات التنفيذ ذات الصـ ــلة بالبرامج الق رية السـ ــتة عرـ ــر التي جرت
لرقيتها على مد السـ ـ ـ ـ ــنوات العرـ ـ ـ ـ ــر الماضـ ـ ـ ـ ــية ،بما في ذلك ا ـ ـ ـ ـ ــتعراض معايير الترقية ،ولرليطات التنفيذ،

وال رائق التر ـ ــةيلية .و ـ ـ رِّ
ـينيم البرنامج اإلنمائي التوص ـ ــيات المنبثقة عن التقييمين المر ـ ــتركين الثاني والثالث،
هما ـ رِّ
ـينيم مع مرفق البيئة العالمية فوائد الترقية والتحدإات المتصــلة بها .وا ــتعرض البرنامج اإلنمائي برــكل
يور ال دو من اعتماي معايير وطرائق لرـ ـ ـ ـ ــةيلية مختلفة ،حيث قامت التقييمات المسـ ـ ـ ـ ــتقلة المتتالية بتقدير

الفرق والتحدإات والمخاطر المرلط ة بسـ ـ ـ ــيا ـ ـ ـ ــة الترقية الحالية ،يما يتعلق بالمرـ ـ ـ ــاركة المسـ ـ ـ ــتمرة للم تمع

المدني في ال هوي المبذولة للوفاء بااللتزامات الوطنية إلاء االلفاقات البيئية المتعدية األطراف.
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ويقر البرنامج اإلنمائي بالتوصـية 4ر القاضـية رتسسـيط الطرق التي وصـبنه رها أنشـطة البرنامجر

مق قبيــة المســادرات الســـــــــتراويجيــةر ونتــائج مج ـالت التركيزر وبرامج الرتمــارر ومســادرات مقــدمي المنح

” - “Grantmakers Plusو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيعمـل الفريق المركز إليارة البرامج التـابع لبرنـامج المنح الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةيرة،
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والبرنامج اإلنمائي على التطسي لدعم الم تمعات المحلية في االعتماي والتوطين بركل أ رع .وفي المستقبل،

ـ ـ ــيتم يمج الدروم المس ـ ـ ــتقاة من مختلف نوافذ البرم ة في عدي محدوي من المطايرات اإل ـ ـ ــترالي ية واألطر

الرـاملة .وقد ارلط ل ور أنرـ ة برنامج المنح الصـةيرة بالتوجهات البرنام ية لمرفق البيئة العالمية ،والخ

اال ـ ـ ـ ــترالي ية للبرنامج اإلنمائي ،وااللفاقات البيئية المتعدية األطراف ،واالحتياجات الناش ـ ـ ـ ــئة على الص ـ ـ ـ ــعيد

الق ر  .وكمثال على ذلك ،لعك برامج االبتكار لبرنامج المنح الص ـ ـ ـ ــةيرة التي ُجرِّربت مؤي ار طريقة متكاملة
لمعال ة يوافع التدبور البيئي من يالل نهج موجه وفيقا لمواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيع معينة .وعلى مد عقد من الزمن ،ركز
برنامج المنح الصـةيرة ا ـتثماراله في المناطق ال ة ار ية ذات األولوية من يالل نه ه القائم على المسـ حات
ال بييية والمس ـ ـ ـ ـ ـ حات الطحرية ،مع لحقيق نتائج لرـ ـ ـ ـ ــمل العمل بنهج الحوكمة األبلية والمتعدية أصـ ـ ـ ـ ــحاب

المصلحة ،ولسخير المعارف التقليدإة ،واإلجراءات االبتكارية ،ولطايل المعارف.
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ويحي البرنامج اإلنمائي علما بالتوص ـ ـ ــية  5التي لقتض ـ ـ ــي بين إس ـ ـ ــتعرض برنامج المنح الص ـ ـ ــةيرة

بيئته المعنية بالحوكمة وأن إعيد لنر ـ ـ ـ ـ ـ ــي ها على الص ـ ـ ـ ـ ـ ــعيدين العالمي والوطني .ويالحظ البرنامج اإلنمائي

ال هوي ال ارية التي لبذلها أمانة مرفق البيئة العالمية وش ـ ـ ـ ـ ـ ــطكة منظمات الم تمع المدني التابعة لمرفق البيئة

ا لعـالميـة إلعـاية لنرـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الل نـة التوجيهيـة لبرنـامج المنح الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةيرة في عـام  .2020ويرـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـل ذلـك لننيح

ايتص ــاص ــات الل نة ،بما في ذلك يعم مر ــاركة أمتن مع شـ ـراهة مرفق البيئة العالمية .وباإلض ــافة إلى ذلك،

إ ر لحديث ايتصـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــات الل ان التوجيهية الوطنية لبرنامج المنح الصـ ـ ـ ــةيرة ،وبي ةلية طوعية للحوكمة
لسـتند في معظمها إلى الم تمع المدني ،بهدف لياية الرـفا ية وفقا للمطاي التوجيهية الترـةيلية لبرنامج المنح

الصةيرة ،التي لركل إطار السيا ة العامة الذ يوجه البرنامج في  126بلدا.
- 21

ويقر البرنامج اإلنمائي بالتوصـية  6القاضـية بين بجر ررنامج المنح الصـغيرة سـبج جدمدة لتتسع

ووجميع النتائج ير الملموســــــة التي وولداا البلدان مق مدخجت ررنامج المنح الصــــــغيرة مق قبية المزابا
التي بحصـــة عليها مق أنشـــطتج بي مجا رنام القدراتر والرصـــد والتقييمر والوصـــالتر وفدارة المعار -

ويالحظ البرنامج اإلنمائي أن أنر ـ ة من قبيل لنمية القدرات ،والرص ــد والتقييم ،و يارة المعارف ،وااللص ــاالت
لكتس ـ ــي أبمية فائقة لن اح البرنامج وة اره ،ال ـ ــيما بالنظر إلى مد وص ـ ــوله إلى منظمات الم تمع المدني

والمنظمات األبلية في المناطق النائية ذات القدرات المحدوية .وعلى النحو المرـار إليه في التقييم نفسـه ،فإن

” لكاليف الدعم البرنام ي بذه ،و ن لم إكن منص ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــا عليها في إطار لعريف يقيق للمدفوعات المطاش ـ ـ ـ ـرة

لمنظمات الم تمع المدني والمنظمات األبلية المحلية ،لتس ـ ـ ــم بيبمية ش ـ ـ ــديدة ال ـ ـ ــتدامة المر ـ ـ ــاريع وال هات

المتلنية للمنح ،وجهوي االعتماي األو ـ ـ ـ ــع ن اقا من قبيل لياية المر ـ ـ ـ ــاريع ولكراربا“ .ويؤكد البرنامج اإلنمائي

هذلك أن برنامج المنح الصـ ـ ــةيرة يتقدم ،مع بدء لنفيذ اال ـ ـ ــترالي ية ال ديدة للرصـ ـ ــد والتقييم المتعلقة به ،نحو

ا ــتخدام طر وو ــائل قوية لتتطع ول ميع النتائج غير الملمو ــة ،وال ــيما المتعلقة منها باالبتكار واالعتماي

على ن ا أو ع.
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ويحيط البرنامج اإلنمائي علما بالتوصــية 7ر القاضــية رتحســيق نهج الســتدامة بي ررنامج المنح

الصـغيرة واياسـها مق أجة السـتفادة مق الفوائد الملموسـة و ير الملموسـة التي بقدمها البرنامج  -وغالطا

ما إعمل برنامج المنح الص ـ ـ ـ ـ ـ ــةيرة بص ـ ـ ـ ـ ـ ــفة ”المتحرك األول“ التي لوفر التمويل األولي للمر ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع الت ريبية
والمرـاريع اإلرشـايإة ،التي غالطا ما لعقبها ا ـتثمارات متعدية طوال المراحل الترـةيلية الالحقة من قبل برنامج

المنح الص ـ ـ ـ ـ ــةيرة والممولين ا يرين لكفالة ا ـ ـ ـ ـ ــتدامة ن احات المر ـ ـ ـ ـ ــاريع وليايلها .وعالوة على ذلك ،غالطا

ما لكون الم تمعات الم حلية التي إس ـ ـ ـ ــتهدفها برنامج المنح الص ـ ـ ـ ــةيرة بي األهثر فق ار وض ـ ـ ـ ــعفا وبمس ـ ـ ـ ــتويات
21-04906
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منخفضـة من القدرات الرـخصـية والمؤ ـسـية .ويعمل برنامج المنح الصـةيرة في العديد من البيئات الهرـة التي

لتميز بعدم اال ــتقرار الس ــيا ــي واالقتص ــاي وبعوامل أير من المس ــتو الكلي التي لؤ ر على اال ــتدامة.
ولسل إيارة البرنامج اإلنمائي الضوء على األمثلة التالية للتقدم المحرل.
(أ)

يواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل برنامج المنح الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةيرة لو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيع منبره للحوار بين منظمـات الم تمع الدولي

والحكومة والق اع الخاق من أجل لياية المرــاركة مع أصــحاب المصــلحة من الحكومة والق اع الخاق في

 44بلدا ،بهدف التي ير على لعميم حفظ البيئة في عملية صنع القرار على الصعيدين الوطني ويون الوطني؛
(ب)

إسـ ـ ـ ــتثمر برنامج المنح الصـ ـ ـ ــةير برـ ـ ـ ــكل منه ي في لنمية قدرات أصـ ـ ـ ــحاب المصـ ـ ـ ــلحة

من الم تمع المدني المحلي ،حيث إسـ ـ ـ ـ ـ ــتثمر أهثر من  70في المائة من البرامج الق رية النرـ ـ ـ ـ ـ ـ ة للبرنامج
في شكل من أشكال لمكين ال هات المتلنية للمنح وبناء الرطكات ولعبئة الم تمعات المحلية؛
(س)

إمثل النهج ال ويل األجل والمتعدي المراحل الذ يتطعه برنامج المنح الصـ ــةيرة في اإلش ـ ـراك

المطاشــر للفئات المهمرــة اجتماعيا ،أ النســاء والرــعوب األصــلية والرــطاب واألشــخاق ذوو اإلعاقة ،في جميع
مراحل يورة المنحة ،محركا رئيسيا لتمكين الم تمع المحلي من األيذ بزمام األمور ولعزيز اإليماس؛
(ي)

ــتفضــي الخ ة المزمعة للمضــي في اإليماس بين األفرقة الق رية لبرنامج المنح الصــةيرة

والمكالب الق رية التابعة للبرنامج اإلنمائي إلى التر ـ ـ ـ ـ يع على لياية ا ـ ـ ـ ــتدامة النتائج من يالل إقامة رواب

أقو مع الســيا ــات والبرامج الوطنية ذات الصــلة ،فضــال عن التو ــع من يالل برامج ومرــاريع أهبر لقويبا

ال هات المانحة والحكومات.
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ويقر ررنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتوصـــية  8التي وطلب إلى ررنامج المنح الصـــغيرة أن منشـ ـ

آليات وشــغيلية لتحســيق ووحفيز الرتمار والنهج ات المنحى التجاري بي البرامج القطرية  -ويالحظ البرنامج

اإلنمائي أن برنامج المنح الصةيرة إقلل ،بفضل المنح التي إقدمها لدعم المراريع الصةيرة والمحلية ،من احتمال

أن لقوم ال هــات المتلنيــة للمنح بت ربــة حلول االبتكــار وااليتطــار التي إقويبــا الم تمع المحلي ذات اإلمكــانــات
القــابلــة للتو ـ ـ ـ ـ ـ ــيع .ويرحــب البرنــامج اإلنمــائي كــذلــك بــيبميــة االبتكــار االجتمــاعي الــذ يروس لــه برنــامج المنح

الصــةيرة ،على النحو المبرل في اال ــتنتاس  13ومفايه أن ”ال ابع االبتكار لبرنامج المنح الصــةيرة إكمن أهثر

في ال ريقة التي إعمل بها مع الرـ ـ ــركاء المحليين ،مما بو عليه في التكنولوجيات أو النهج التي يروس لها .ومن

يالل بناء الثقة ،والحد من المخاطر في ايتطار االبتكارات ،ولعزيز التعاون والحوار ،فإن برنامج المنح الصةيرة
يهيئ ظروفا جديدة إمكن أن يتر و عليها مستقبل التنمية المستدامة وحركة الحفظ“.
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ويالحظ البرنامج اإلنمائي الخ وات المتخذة لزياية لعزيز االبتكار في البرامج الق رية:
(أ)

من يالل ايتيار المرـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع االبتكارية واالبتكارات على ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيل األولوية كمييار لتقييم

المقترحـات من جـانـب الل نـة التوجيهيـة الوطنيـة بحيـث إ ر  ،على ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيـل المثـال ،في إطـار النهج المتكـامـل
للمسـ ـ ـ حات ال بييية ،الترـ ـ ـ يع على االبتكار األهثر منه ية والمحدي الةرض مع منظمات الم تمع المدني
والمنظمات األبلية ،التي إ لب منها أن لوضـ ــح االبتكارات المحتملة في مرحلة لصـ ــميم المرـ ــروع ـ ــييا إلى

لحقيق النتائج المتمثلة في قدرة المس حات ال بييية على الصموي؛
(ب)

في المرحلة التر ــةيلية الس ــابعة لبرنامج المنح الص ــةيرة ،لتواءم جميع ا ــترالي يات البرامج

الق ريـة التـابعـة لبرنـامج المنح الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةيرة برـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل و يق مع و ـائق البرنـامج الق ر لكـل منهـا التـابع للبرنـامج

8/19

21-04906

DP/2021/23

اإلنمائي ،مع وجوي مزيد من الرواب مع مختبرات لسـ ـ ـريع األ ر اإلنمائي التابعة للبرنامج اإلنمائي بغية لياية

االبتكار والنهج الت ريبية والسلوكية؛
(س)

بغية يعم النهج ذات المنحى الت ار في البرامج والمراريع الق رية ،إعكف برنامج المنح

الصـ ــةيرة على وضـ ــع مذكرة إرشـ ــايإة للق اع الخاق في إطار ا ـ ــترالي يته الرـ ــاملة لتعبئة المواري والر ـ ـراهة

على الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيـد العـالمي ( ،)2024-2020بهـدف لعزيز مرـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـة الق ـاع الخـاق واعتمـاي نمـاذس األعمـال
الت ارية ذات الصلة ،بما في ذلك يعم المراريع الصةيرة والمتو

وطرائقه من يالل البرامج الق رية التابعة لبرنامج المنح الصةيرة.
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ة وي ار ة ا تخدام مختلف جداول التمويل

ويجحظ البرنامج اإلنمائي التوصــــية 9ر القاضــــية بين وطبي أمانة مربي البيعة العالمية المعامير

المحاسـبية الصـريحة والمقبولة السـارية على ب ية حابتة مربي البيعة العالمية عند وقييم التماليإل اإلدارية

لبرنامج المنح الصـــــــــغيرة .رغم أن التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية موجهة إلى مرفق البيئة العالمية ،فإن البرنامج اإلنمائي على

ا تعداي لتقدإم الدعم والتعاون للمرفق في لنفيذبا ،حسب الحاجة.

خامسا  -نهج ررنامج األمم المتحدة اإلنمائي بي المسـتقبة إاام العمة المحلي مع ررنامج
المنح الصغيرة
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في المسـ ـ ـ ــتقبل ،إعتزم البرنامج اإلنمائي لياية يعمه للم تمعات المحلية باال ـ ـ ـ ــتفاية من المكا ـ ـ ـ ــب

الســابقة من يالل برنامج المنح الصــةيرة وغيره من البرامج من لحقيق النمو ولياية مســتو اال ــت ابة .وعلى
وجه التحديد ،إمكن لس ـ ــخير إمكانات البرنامج لدعم انتعا

أيض ـ ــر ويتس ـ ــم بالمرونة في جميع األماهن التي

يتواجد يه البرنامج اإلنمائي على الصــعيد العالمي .ويمكن النيام بذلك من يالل أربع ركائز متراب ة للتةيير

بهدف مواجهة التحدإات التي لعترض الم تمعات المحلية( :أ) لحفيز المرـ ـ ـ ــاريع األبلية الدائرية والخض ـ ـ ـ ـراء

التي لتس ـ ــم باال ـ ــتدامة والر ـ ــمولية؛ و (ب) لهيئة يورة حميدة من إيارة المواري ال بييية المت دية والمس ـ ــتدامة

والرـ ـ ـ ـ ـ ــاملة؛ و (س) لحفيز حلول ال اقة النظيفة والمت دية والمسـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة لتحقيق أبداف التنمية المسـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة؛

و (ي) لحفيز العمل المحلي برين الحلول المستمدة من ال بيعة لمسيلة لةير المناخ ومزاإا التنمية المستدامة.
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ويركز نهج البرنامج اإلنمائي إلاء المنح الص ـ ـ ـ ـ ـ ــةيرة على التةيير المفض ـ ـ ـ ـ ـ ــي إلى التحويل على ن ا

المنظوم ــة ،مع التركيز على االبتك ــار والنمو .ومع م ــا إقرب من  30ع ــام ــا من الخبرة ،إمكن لبرن ــامج المنح

الصــةيرة ،بهياهله األ ــا ــية القائمة من ال هات المتلنية للمنح ،وأعضــاء الل نة التوجيهية الوطنية ،وحســن النية

االجتمـاعيـة ،أن يزوي المكـالـب الق ريـة للبرنـامج اإلنمـائي بـدعم أهبر بهـدف ليـاية كـل من لة يـة لركيزه واأل ر
الذ إخلفه في ـ ـ ـ ــيا العمل المحلي .و لى جانب لعبئة مواري إض ـ ـ ـ ــا ية ،ـ ـ ـ ــير ـ ـ ـ ــمل الدعم ما يلي( :أ) ل ديد

المهارات والتمكين لصـ ـ ــالح العمل المحلي على ن ا الحافظة؛ و (ب) لياية التركيز على لو ـ ـ ــيع الن ا الذ

يناي باالنتقال من مرحلة الت ربة ليصـطح ـيا ـة عامة؛ و (س) اال ـتفاية من المنابر القائمة من قبيل الحوارات
بين منظمات الم تمع المدني والحكومات إلحداث التةيير المفضـ ـ ــي إلى التحول .والبرنامج اإلنمائي في وضـ ـ ــع

جيد يؤبله للبناء على معرفة البرنامج بالتكنولوجيات واأل ـ ـ ـ ـ ــاليب والنهج الم تميية ،ويعم محاهاة الممار ـ ـ ـ ـ ــات
ال يدة بين البلدان من يالل منصة التعاون يما بين بلدان ال نوب التابعة لبرنامج المنح الصةيرة.
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و ـ ـ ـ ــيدعم البرنامج اإلنمائي بقوة برنامج المنح الص ـ ـ ـ ــةيرة في لو ـ ـ ـ ــيع ن ا النهج واأليوات المثبتة

من أجل لحقيق أ ر أهبر ويائم من يالل لعزيز الرراهات مع مرفق البيئة العالمية والبرامج والمطايرات التابعة
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لس ـ ـ ــائر وكاالت مرفق البيئة العالمية .و ـ ـ ــيدرم أإض ـ ـ ــا إمكانية إقامة ش ـ ـ ـراهات جديدة ،ال ـ ـ ــيما مع الق اع

الخاق ،من يالل الطحث عن فرق لدعم المرـ ــاريع المتنااية الصـ ــةر والصـ ــةيرة ،من بين مرـ ــاريع أير ،
واال ــتثمارات المؤ رة ،والتمويل المبتكر للحلول الم تميية .وبذا ما يتيح لبرنامج المنح الص ــةيرة لعزيز النهج

الذ يتطعه إلاء الر ـ ـراهة باعتطاره منص ـ ــة عالمية متعدية أص ـ ــحاب المص ـ ــلحة للعمل المحلي من يالل العمل

برـ ـ ـ ــكل و يق مع ال هات المانحة الثنائية والمتعدية األطراف ،والمؤ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات ،والق اع الخاق ،والحكومات

في معال ة أبم القضــاإا البيئية العالمية ،وال ــيما في لحويل الســيا ــات والبرامج والممار ــات من أجل لحقيق
اال ــتدامة .كما ــيعمل برنامج المنح الصــةيرة على صــقل نه ه الثال ي األبعاي المتمثل في التي ير واالبتكار

واإليمـاس بهـدف لعزيز اال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـارات الم تمييـة اال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترالي يـة والمبتكرة التي لحـدي الحلول المحليـة القـابلـة

للت وير ولرعابا ولكرربا من أجل الحفاظ على البيئة العالمية والمسابمة في ي ة اإلنعا
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األيضر.

و ـ ـ ــيدعم البرنامج اإلنمائي اال ـ ـ ــتمرار في ل وير ولنفيذ المطايرات التي لقويبا الم تمعات المحلية

لتعزيز ا ـ ـ ـ ــتدامة و نتاجية المسـ ـ ـ ـ حات ال بييية والمسـ ـ ـ ـ حات الطحرية ذات األولوية ،مما إعزل قدرلها على
الصـ ـ ـ ــموي اإلإكولوجي واالجتماعي واالقتصـ ـ ـ ــاي في األمد ال ويل .ويتمثل أحد العناصـ ـ ـ ــر الرـ ـ ـ ــديدة األبمية

لإليارة المسـ ــتدامة للمس ـ ـ حات ال بييية والمس ـ ـ حات الطحرية في الحوكمة الترـ ــاركية ألصـ ــحاب المصـ ــلحة.
و ـ ـ ــيسـ ـ ــتفيد برنامج المنح الصـ ـ ــةيرة من يبرله في إنرـ ـ ــاء منابر ألصـ ـ ــحاب المصـ ـ ــلحة المتعديين لكفالة إيارة

المواري على نحو شـ ــامل ومنصـ ــف وب ريقة متكاملة .و ـ ــتزيد اال ـ ــتفاية من ال هات المتلنية للمنح وال هات

الر ـ ـريكة باعتطاربا قوة أ ـ ــا ـ ــية لتعبئة الم تمع المدني من أجل إحداث لةيير منه ي من القاعدة إلى القمة،
بهدف لعزيز التنمية الســليمة بيئيا والمســتدامة بدءا من الصــعيد المحلي وانتهاء بالصــعيدين الوطني والعالمي.
ويدعم برنامج المنح الصـ ــةيرة أإضـ ــا المرـ ــاريع التي لعمل باعتطاربا حاضـ ــنات لالبتكار ولبني على المعارف

التقليدإة والعلوم ،مع إمكانية لكرار النهج الناجحة على ن ا أو ـ ـ ـ ـ ــع .و ـ ـ ـ ـ ــيعزل البرنامج مكتبته الخاصـ ـ ـ ـ ــة

باالبتكار الرقمي باعتطاربا موريا لتطايل المعارف برين االبتكارات الم تميية.
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و ـ ــيو ـ ــع البرنامج اإلنمائي لركيزه اال ـ ــترالي ي على لمكين الم تمعات المحلية ،وال ـ ــيما الفئات

السـ ـ ــكانية الضـ ـ ــييفة والمهمرـ ـ ــة ،مع إيالء ابتمام ياق للنسـ ـ ــاء والرـ ـ ــعوب األصـ ـ ــلية والرـ ـ ــطاب واألشـ ـ ــخاق

ذو اإلعاقة .و ــيواص ــل برنامج المنح الص ــةيرة لعزيز نه ه للدفاع عن إشـ ـراك الفئات الض ــييفة ومر ــاركتها

النرـ ـ ة والدعوة إلى ذلك باعتطاربا أطرافا معنية رئيس ــية في ــيا العمل البيئي .كما ــيواص ــل لوجيه الدعم

إلى أقل البلدان نموا والدول ال زرية الصةيرة النامية عن طريق لوفير ما يلي( :أ) فرصة الوصول على بيل

األولوية إلى التمويل والدعم؛ و (ب) لنمية القدرات والتدريب؛ و (س) التعلم والمراركة والرب الرطكي .ولعتبر

النهج واأليوات التي ُيَروس من يالل مرـ ـ ـ ــاريع برنامج المنح الصـ ـ ـ ــةيرة ذات أبمية ياصـ ـ ـ ــة ألقل البلدان نموا
والدول ال زرية الصةيرة النامية ،حيث ال لزال قدرات منظمات الم تمع المدني والم تمعات المحلية محدوية.

 - 31ومع وجوي برنامج المنح الصـةيرة بصـورة مو ـعة على المسـتو الق ر ُ ،ـينظر إلى قدرات البرامج
الق رية الالمركزية على اال ـ ـ ــتثمار اال ـ ـ ــترالي ي في المس ـ ـ ـ حات ال بييية والمس ـ ـ ـ حات الطحرية الرئيسـ ـ ــية
بــاعتطــاربــا موريا رئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــا ،وكــذلــك لعميق المواءمــة مع ال هوي التي لبــذلهــا منظومــة األمم المتحــدة لــدعم

اال ترالي يات والخ

10/19

الوطنية.
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التوصيات الرئيسية المنبثقة عق التقييم ورد إدارة ررنامج األمم المتحدة اإلنمائي
ووصــية التقييم ( 1موجهة إلى مربي البيعة العالمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي) .كما او موصــى بج بي وقييم عام 2015ر منسغي أن بجري ررنامج المنح الصــغيرة عملية وشــاورية مق

أجة صـــيا ة ر ية مســـتمملة وويلة األجة للبرنامج .وينطةي أن لبدأ بذه العملية بتقييم أهثر من يمس ـ ــة وعرـ ـ ـرين ـ ــنة مض ـ ــت على البرم ة وأن لفيد في إرش ـ ــاي مناقر ـ ــات ل ديد المواري في
المس ـ ــتقبل .وينطةي أن لر ـ ــمل بذه العملية البلدان التي جرت لرقيتها ،والبلدان المر ـ ــاركة في البرنامج العالمي التابع لبرنامج المنح الص ـ ـةيرة ،وم ل

مرفق البيئة العالمية ،وبرنامج األمم المتحدة

عتمد الرؤية النهائية لم ل /جميية مرفق البيئة العالمية .والةرض من ذلك بو كفالة أن لكون رؤية برنامج المنح الص ـ ـ ــةيرة ور ـ ـ ــالته وواليته واض ـ ـ ــحة ولوافنية ،وأن لكون
اإلنمائي ،وينطةي أن ُل َ
بمثابة إطار لوجيهي في الخاذ ق اررات السيا ة العامة يالل فترات مرفق البيئة العالمية في المستقبل.
رد اإلدارة :إقبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التوصــية و ــيعمل مع مرفق البيئة العالمية والل نة التوجيهية لبرنامج المنح الصــةيرة على إجراء عملية لرــاورية من أجل صــياغة رؤية طويلة
األجل لبرنامج المنح الصةيرة ،مع التركيز على النمو وأوجه التآلر ولو يع الن ا .

وقد ُشـ ـرع بالفعل ،بالرـ ـراهة مع أمانة مرفق البيئة العالمية ،في الخاذ عدة إجراءات لتوض ــيح االل ابات والرؤية اال ــترالي ية الخاص ــة ببرنامج المنح الص ــةيرة .وبي لر ــمل وض ــع لوجهات
ا ـ ـ ــترالي ية في الورقات التي أعدبا م ل

لمواري المرفق ،التي وافق عليها م ل

مرفق البيئة العالمية مؤيرا ،بما في ذلك الترليطات المتعلقة بتنفيذ برنامج المنح الص ـ ـ ــةيرة التابع لمرفق البيئة العالمية في ـ ـ ــيا الت ديد الس ـ ـ ــابع

المرفق في حزيران/يونيه  ،2018لليها و يقة مرروع الت ديد السابع برين برنامج المنح الصةيرة ،التي جرت الموافقة عليها في حزيران/يونيه .2020

وقد وضـ ــعت بذه الورقات التوجهات اال ـ ـ ترالي ية لبرنامج المنح الصـ ــةيرة بما يتواءم مع التوجهات البرنام ية المتعلقة بالت ديد السـ ــابع والخ ة اال ـ ــترالي ية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

للفترة  .2021-2018ولكفالة أن لكون رؤية برنامج المنح الصــةيرة ور ــالته وواليته واضــحة وقائمة على لوافق ا راء ،ا ــتُ ِّهلت أإضــا عملية لرــاورية بهدف التوصــل إلى رؤية ُيتفق عليها،
بين الرـركاء وأصـحاب المصـلحة في ـيا وضـع ا ـترالي ية برنامج المنح الصـةيرة لتعلق بالت ديدين السـابع والثامن لمواري المرفق .وعالوة على ذلك ،الخذ البرنامج اإلنمائي ي وات لدمج
ولعميم ولعزيز العمل المحلي ومراركة الم تمع المحلي في عمله في م ال البيئة وغيره من األعمال المواضييية.

ويمكن لل نة التوجيهية لبرنامج المنح الصةيرة ،التي انعقدت من جديد اعتطا ار من لمول/يوليه  2020وأعيد لنري ها باعتطاربا بيئة حوكمة لبرنامج المنح الصةيرة متعدية أصحاب المصلحة

لتيلف من أمانة مرفق البيئة العالمية وشـ ــطكة منظمات الم تمع المدني التابعة للبرنامج اإلنمائي ومرفق البيئة العالمية ،أن لكون بمثابة ا لية الرئيسـ ــية لال ـ ــتعراض الترـ ــاور والمنتظم يما
يتعلق برؤية برنامج المنح الصـةيرة وواليته وا ـترالي يته على األمد ال ويل في الت ديد الثامن لمواري المرفق وما بعده .ونظ ار ألن برنامج المنح الصـةيرة بو برنامج لديره الم تمعات المحلية

ولقويه البلدان ،فإن عملية ا ترارية إرارك فيها جهات التنسيق الوطنية والل ان التوجيهية الوطنية وأصحاب المصلحة ا يرون وف لرشد عمل الل نة التوجيهية لبرنامج المنح الصةيرة.
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المربي

 1-1المر ـ ـ ــاورات مع ال هات الرئيس ـ ـ ــية ص ـ ـ ــاحطة المص ـ ـ ــلحة الرُّبع الثاني2022 ،
برـين رؤية برنامج المنح الصـةيرة ولوجهاله اال ـترالي ية على
األمد ال ويل في إطار وض ـ ـ ــع ا ـ ـ ــترالي يته المتعلقة بالت ديد

الثامن لمواري مرفق البيئة العالمية

ُ 2-1عرض ـ ــت نتائج المر ـ ــاورة على الل نة التوجيهية لبرنامج الرُّبع الثاني2022 ،
المنح الصةيرة لتُ ِّ
عموما لمداواللها
قدم التوجيه واإلرشاي
ر
ي

الوحدة أو الوحدات
المسؤولة

21-04906

اإلجرام الرئيسي أو اإلجرامات الرئيسية

واريخ اإلنجاا

التتسع*
التعليقات

الحالة
(واريخ البدم أو النتهام أو ردون واريخ استحقاق)

الـفـريـق الـمـركـز إليارة
البرامج ،برن ـ ـ ــامج األمم
المتحدة اإلنمائي
ال ـف ـري ــق ال ـم ــرك ــز إليارة

ال ـبـ ارمــج ،بـرن ـ ـ ــامــج األمــم

المتحدة اإلنمائي

ووصــية التقييم ( 2موجهة إلى مربي البيعة العالمية) .لدى وضــع ورويسات التنفيذ المتعلقة ربرنامج المنح الصــغيرةر منسغي ألمانة المربي أن وزود مجلس المربي وعملية وجدمد المواردر
بالتعاون مع ررنامج األمم المتحدة اإلنمائير رتحلية مفصــــة تثار وقليص حابتة وموية ررنامج المنح الصــــغيرة على عملياوجر وال ــــغو المفروضــــة على مخصــــصــــات نتام التوايع

الشـفا

للمواردر والمطالسات باضـابة رلدان جدمدة إلى البرنامج العالمي دون أن بصـاحب لي ايادة بي التموية األسـاسـير واحتما خسـارة النوابا الحسـنة و أر

الما الجتماعي اللذمق

بجلبهما ررنامج المنح الصغيرة إلى مربي البيعة العالمية ككة .وفي المستقبل ،إ ب النظر في مستو المواري المقدمة إلى برنامج المنح الصةيرة بما يتنا ب مع مت لطات التو ع و ”النفاذ

الرامل“ ،ويمكن لصميم يا ة الترقية بحيث لحقق أقصى قدر من الفوائد بدال من أن لكون في األ ام و يلة إلإ اي ”حيز مالي“.

جوا اإلدارة :رغم أن التوصية موجهة إلى مرفق البيئة العالمية ،فإن البرنامج اإلنمائي على ا تعداي لتقدإم الدعم للمرفق والتعاون معه في لنفيذبا ،حسب الحاجة.
ووصـــــية التقييم ( 3موجهة إلى مربي البيعة العالمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي) .منسغي أن بعيد ررنامج المنح الصـــــغيرة النتر يما إ ا كان بحتاج إلى وضـــــع ســـــياســـــة للتراية
المســتمرة .إ ا ما أُبقي على الترايةر منسغي أن بعيد ررنامج المنح الصــغيرة التفمير بي وســائة ونفيذاا مق أجة الحد مق المخاور التي وتحملها البلدان ومنتمات المجتمع المدني .وبذا
ما ين بق على جميع ال هات صــاحطة المصــلحة المرــاركة في وضــع الســيا ــات المتعلقة ببرنامج المنح الصــةيرة التي ــترــمل لننيح معايير الترقية ،على النحو الموصــى به في لقييم عام

 ، 2015فضــال عن لرليطات التنفيذ وال رائق الترــةيلية .وقد ــل ت يورلا الترقية الضــوء على لحدإات كبيرة ينطةي مراعالها إذا ما ا ــتمرت لرقية البلدان ومتى حدث ذلك .وينطةي أن لركز

السـ ـ ـ ـ ــيا ـ ـ ـ ـ ــة المنقحة على قدرة منظمات الم تمع المدني و مكانية لحقيق مزاإا بيئية عالمية ،وأن لنظر في ة ار الترقية على لكاليف المعامالت واالعتطارات والمخاطر الترـ ـ ـ ـ ــةيلية في جميع

إلى حالة الترقية ،ينطةي ي ار ة االفتراضات المتعلقة بقدرة الم تمع المدني والعالقة بين منظمات الم تمع المدني والحكومة على أ ام كل حالة على حدة.

رد اإلدارة :إقبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بذه التوصـية و ـيعمل مع مرفق البيئة العالمية والل نة التوجيهية لبرنامج المنح الصـةيرة على إعاية التدقيق في ـيا ـة الترقية ويبرات التنفيذ
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السـياقات المالية ،وأن لنظر أإضـا في المخاطر التي قد لترلب على عدم لمويل المرـاريع الم تميية الصـةيرة .وللحفاظ على المسـتويات العالية من الكفاءة عند االنتقال من البرنامج العالمي

ـينيم البرنامج اإلنمائي التوصـ ـ ـ ــيات المنبثقة عن التقييمين المرـ ـ ـ ــتركين الثاني والثالث ،و ـ ـ ـ ــيعمل مرفق البيئة العالمية على لقييم فوائد الترقية والتحدإات التي لواجهها ،بالترـ ـ ـ ــاور الو يق
و ــــ ر
مع المكالب الق رية للبرنامج اإلنمائي و ــائر ال هات المعنية ص ــاحطة المص ــلحة .والخذ البرنامج اإلنمائي ي وات في ا ــتعراض ال دو من اعتماي معايير وطرائق لر ــةيلية مختلفة ،نظ ار
لنيام عمليات التقييم المسـ ـ ــتقلة المتتالية بتقدير الفرق والتحدإات والمخاطر المرلط ة بسـ ـ ـيا ـ ـ ــة الترقية الحالية ،يما يتعلق بالمرـ ـ ــاركة المسـ ـ ــتمرة للم تمع المدني في ال هوي المبذولة للوفاء

بااللتزامات الوطنية ل اه االلفاقات البيئية متعدية األطراف.

اإلجرام الرئيسي أو اإلجرامات الرئيسية

واريخ اإلنجاا

الوحدة أو الوحدات
المسؤولة

 1-3الل نة التوجيهية لبرنامج المنح الص ـ ــةيرة لدعو إلى عقد الرُّبع الرابع2021 ،

بـرن ـ ـ ــامـج األمـم الـمـتـح ـ ـ ــدة

التنفيذ وال رائق الترةيلية

إليارة البرامج

فرقة عمل معنية بالترقية ال ـ ــتعراض معايير الترقية ولرليطات

 2-3عرض نتــائج فرقــة العمــل المعنيــة بــالترقيــة على الل نــة الرُّبع الثاني2022 ،
التوجيهية لبرنامج المنح الصةيرة

التتسع
التعليقات

الحالة
(واريخ البدم أو النتهام أو ردون واريخ استحقاق)

اإلنمــائي ،الفريق المركز

بـرن ـ ـ ــامـج األمـم الـمـتـح ـ ـ ــدة

اإلنمــائي ،الفريق المركز
إليارة البرامج

ووصـية التقييم ( 4موجهة إلى الفريي المركزي إلدارة البرامج) .منسغي وسسـيط الطرق التي وصـنه رها أنشـطة البرنامجر مق قبية المسادرات السـتراويجيةر ونتائج مجالت التركيزر وبرامج
الرتمارر ومسادرات مقدمي المنح ” .“Grantmakers Plusإمكن اعتماي عدي صـ ــةير من األطر المواضـ ــييية (مثل نهج المسـ ـ حات ال بييية/المسـ ـ حات الطحرية) لتوجيه البرم ة أو
لركيلها ،أو لحفيز االبتكار أو معال ة القضاإا الملحة والناشئة ،ولكن ينطةي أن لكون وليرة التةيير ب يئة بما إكفي للسماح للم تمعات المحلية باالعتماي والتوطين على الصعيد المحلي.

رد اإلدارة :إقبل الفريق المركز إليارة البرامج وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بذه التوص ــية و ــيعمالن على لطس ــي أنرـ ـ ته لدعم الم تمعات المحلية في االعتماي والتوطين بر ــكل أ ــرع.
وفي المستقبل ،يتم يمج الدروم المستقاة من مختلف نوافذ البرم ة في عدي محدوي من المطايرات اإل ترالي ية واألطر الراملة.

ويالل مراحله التر ــةيلية الثالث الماض ــية ،ايتبر برنامج المنح الص ــةيرة نه ه إلاء المسـ ـ حات ال بييية والمسـ ـ حات الطحرية وبدء ل بيقه لدري يا ،األمر الذ ركز ا ــتثمار بذا البرنامج

وطبق ُنه ي ـا للحوكمـة متعـدية
في المنـاطق ال ة ار يـة ذات األولويـة .وقـد يعم ذلـك ل وير أوجـه التـآلر مع البرامج األير وبين الم تمعـات المحليـة المتواجـدة في المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حـات ال بيييـة؛ ر
أص ــحاب المص ــلحة؛ و ـ رـهل اإلجراءات المبتكرة التي لتخذبا الم تمعات المحلية ،ولطايل المعارف واإليارة الفعالة للمس ـ حات ال بييية/المس ـ حات الطحرية االجتماعية اإلإكولوجية .واعتمد
برنامج المنح الصـةيرة وواءم نه ه المتكاملة إلاء لوجهات البرم ة لمرفق البيئة العالمية ،وأبداف الخ ة اال ـترالي ية للبرنامج اإلنمائي وااللفاقات البيئية المتعدية األطراف (من قبيل الفاقية
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ذات الصــلة المنبثقة عن البرامج الق رية الســتة عرــر التي جرت لرقيتها على مد الســنوات العرــر الماضــية ،بما في ذلك ا ــتعراض معايير الترقية ،ولرليطات التنفيذ ،وال رائق الترــةيلية.

برين مسائل مواضييية محدية لد م موعة من البلدان المراركة والنهوض بتنفيذ المطايرة اال ترالي ية ذات الصلة التي وضعها البرنامج.
اإلجرام الرئيسي أو اإلجرامات الرئيسية

واريخ ال نتهام

 1-4صـ ـ ـ ــقل التركيز اال ـ ـ ـ ــترالي ي والمطايرات اال ـ ـ ـ ــترالي ية الرُّبع الرابع2022 ،

بـرن ـ ـ ــامـج األمـم الـمـتـح ـ ـ ــدة

بالت ديد الثامن لمواري مرفق البيئة العالمية

إليارة البرامج

لبرنامج المنح الص ــةيرة في ــيا وض ــع ا ــترالي يته المتعلقة

 2-4لوفير لوجيه عالمي متزايد ومح رسـن ولنمية القدرات على الرُّبع الرابع2022 ،
الصعد المحلية لتعزيز اعتماي اال ترالي يات المتكاملة

التتسع

الوحدة أو الوحدات
المسؤولة

21-04906

التنوع البيولوجي ،واالحتياجات الناشــئة على الصــعد الق رية) .وا ــت ابة لالحتياجات العالمية والق رية الناشــئة ،ا ــتحدث برنامج المنح الصــةيرة برنامج االبتكار لت ريب نهج وأيوات مبتكرة

التعليقات

الحالة

(واريخ البدم أو النتهام أو ردون واريخ استحقاق)

اإلنمــائي ،الفريق المركز

ال ـف ـري ــق ال ـم ــرك ــز إليارة
البرامج

ووصــــية التقييم ( 5موجهة إلى اللجنة التوجيهية لبرنامج المنح الصــــغيرة والفريي المركزي إلدارة البرامج) .على النحو الموصــــى بج بي التقييم المشــــتر لعام 2015ر منسغي أن بســــتعر

ررنامج المنح الصـــــغيرة ايعتج المعنية بالحوكمة ويعيد ونشـــــيطها على الصـــــعيدمق العالمي والووني .وبذا ما ـ ـ ـ ــيسـ ـ ـ ــاعد على ل نب أوجه ـ ـ ـ ــوء الفهم وعلى لعزيز العالقة ،من يالل لننيح

االيتصــاصــات ،أو لحســين االلصــال ،أو االلفا على لةة لرــةيلية ،أو عقد اجتماعات بصــورة أهثر لوالرا .وعلى الصــعيد الوطني ،ينطةي ا ــتعراض ايتصــاصــات الل ان التوجيهية الوطنية مع

التر ـديد على بناء أوجه التآلر مع البرامج الوطنية التابعة للبرنامج اإلنمائي و إ اي مس ــاحات ألعض ــاء الل نة التوجيهية ال دي إمكن أن لس ــاعد في لياية اعتماي مر ــاريع برنامج المنح على ن ا
أو ع (من قبيل إشراك األعضاء ذو الخبرة في بناء نماذس األعمال الت ارية أو إشراك ممثلي الق اع الخاق).

رد اإلدارة :إقبل البرنامج اإلنمائي بذه التوصية و يعمل مع الل نة التوجيهية لبرنامج المنح الصةيرة على ا تعراض حوكمة بذا البرنامج وعاية لنري ها على الصعيدين العالمي والوطني.
وعلى الص ـ ــعيد العالمي ،ا ـ ــتُهلت عملية في حزيران/يونيه  2020لتنر ـ ــي الل نة التوجيهية لبرنامج المنح الص ـ ــةيرة ،بما في ذلك لننيح ايتص ـ ــاص ـ ــات الل نة ،التي ـ ــتحدي بوض ـ ــوح يوربا
باعتطاربا بيئة حوكمة لبرنامج المنح الص ـ ــةيرة متعدية أص ـ ــحاب المص ـ ــلحة ،ولعمل باعتطاربا منتد فعاال اللخاذ الق اررات التر ـ ــاركية ،والمر ـ ـاركة بانتظام مع الر ـ ـراهة األو ـ ــع لمرفق البيئة
العالمية والرركاء ا يرين برين القضاإا اال ترالي ية الرئيسية.

وعلى الصـعيد الوطني ،إ ر العمل بالفعل على لحديث ايتصـاصـات الل ان التوجيهية الوطنية بما يتماشـى مع المطاي التوجيهية الترـةيلية المسـتكملة لبرنامج المنح الصـةيرة ،بما في ذلك
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لعزيز التآلر مع البرامج التابعة للبرنامج اإلنمائي واال تفاية من شطكالها الوا عة الن ا من أجل االعتماي على ن ا أو ع.

 1-5يعم لنظيم اجتمــاعــات الل نــة التوجيهيــة لبرنــامج المنح الرُّبع الرابع2021 ،
الصةيرة بصورة منتظمة

الوحدة أو الوحدات
المسؤولة

إليارة البرامج

األعض ـ ــاء واألش ـ ــخاق/المراقبين من ذو الخبرات ،مع وض ـ ــع

إليارة البرامج

اإلنمــائي ،الفريق المركز

 3-5ا ـ ـ ــتكمال ويعم لنفيذ ايتص ـ ـ ــاص ـ ـ ــات الل ان التوجيهية الرُّبع الثاني2021 ،

ال ـف ـري ــق ال ـم ــرك ــز إليارة

منظمات الم تمع المدني ،بمن فيهم أعضـ ـ ــاء الق اع الخاق

المتحدة اإلنمائي

الوطنية التي لوض ـ ــح ض ـ ــرورة أن إكون أغلبية األعض ـ ــاء من

حسب االقتضاء

(واريخ البدم أو النتهام أو ردون واريخ استحقاق)

اإلنمــائي ،الفريق المركز

 2-5ا ـ ـ ـ ــتعراض ولقدإم مديالت في لحديث ايتصـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــات الرُّبع الرابع2021 ،

برولوكول لاللصال والخاذ الق اررات القائمة على المراركة

التعليقات

الحالة

بـرن ـ ـ ــامـج األمـم الـمـتـح ـ ـ ــدة

بـرن ـ ـ ــامـج األمـم الـمـتـح ـ ـ ــدة

الل نة التوجيهية لبرنامج المنح الصةيرة ،بما في ذلك ا تعراض

15/19

ال ـبـ ارمــج ،بـرن ـ ـ ــامــج األمــم

ووصــــــية التقييم ( 6موجهة إلى الفريي المركزي إلدارة البرامج) .منسغي لبرنامج المنح الصــــــغيرة أن بجر ســــــبج جدمدة لتتسع ووجميع النتائج ير الملموســــــة التي وولداا البلدان مق
مدخجت ررنامج المنح الصـــــغيرة مق قبية المزابا التي بحصـــــة عليها مق أنشـــــطتج بي مجا رنام القدراتر والرصـــــد والتقييمر والوصـــــا ر وفدارة المعار  .وينطةي أن لكون بناك عملية

منه ية لس ـ ـ ـ ــتفيد فيها بلدان البرنامج العالمي من ل ارب البلدان التي لمت لرقيتها والعك

بالعك  .وعلى الص ـ ـ ـ ــعيد الق ر  ،ينطةي أن إكون برنامج المنح الص ـ ـ ـ ــةيرة قاي ار على لتطع ل ور

ال هات المتلنية للمنح التي يدعمها واعتماي األنرـ ـ ة المنفذة على ن ا أو ــع ،من أجل لياية حيز االبتكار إلى أقص ــى حد ويعم ل ور ال هات المتلنية للمنح .وينطةي أن يواص ــل الفريق
المركز إليارة البرامج كفالة وضـ ـ ــع ا ـ ـ ــترالي يات كا ية إليارة المعارف مصـ ـ ــحوبة بقدرات ذات صـ ـ ــلة من أجل لنفيذبا ،مما إسـ ـ ــمح بتعظيم فرق االعتماي على ن ا أو ـ ـ ــع المنبثقة عن

مطايرات برنامج المنح الصةيرة.

رد اإلدارة :إقبل الفريق المركز إليارة البرامج وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بذه التوصـ ـ ـ ــية .ولرـ ـ ـ ــكل المديالت من قبيل لنمية القدرات ،والرصـ ـ ـ ــد والتقييم ،و يارة المعارف ،وااللصـ ـ ـ ــاالت

عناصـ ــر فائقة األبمية في مكونات برنامج المنح الصـ ــةيرة لتحقيق مزاإا بيئية عالمية .كما أنها ضـ ــرورية لن اح البرنامج وأ ره ،ال ـ ــيما بالنظر إلى أن منح بذا البرنامج لقدم إلى منظمات
الم تمع المدني والمنظمات األبلية التي غالطا ما لكون قدرلها محدوية نســبيا .وعلى نحو ما إرــير إليه التقييم ،فإن لكاليف البرامج بذه بالةة األبمية لال ــتدامة وجهوي االعتماي على ن ا
أو ع من قبيل ليايلها ولكراربا.
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اإلجرام الرئيسي أو اإلجرامات الرئيسية

واريخ ال نتهام

التتسع

بإيماس منه يات لتقييم التةيير على الص ـ ـ ــعيد الق ر  ،بما في ذلك المنه يات المتص ـ ـ ــلة باالبتكار واالعتماي على ن ا أو ـ ـ ــع .كما لواص ـ ـ ــل بلدان البرامج العالمية اال ـ ـ ــتفاية من ل ارب
البرامج الق ريـة التي جرت لرقيتهـا والعك

21-04906

وقد وضـ ــع برنامج المنح الصـ ــةيرة بالفعل ةليات لتتطع بذه النتائج غير الملمو ـ ــة ول ميعها ،ال ـ ــيما مع بدء لنفيذ ا ـ ــترالي يته ال ديدة للرصـ ــد والتقييم .ويتعلق ذلك على وجه الخصـ ــوق
بـالعك  .وكمثـال على لطـايل المعـارف بين بلـدان البرامج العـالميـة والبرامج الق ريـة التي جرت لرقيتهـا ،فـإن النهج الحـالي للمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حـات ال بيييـة

الم تميية إ د جذوره في ا نين من المر ـ ــاريع الت ريبية التي بدأبا برنامج المنح الص ـ ــةيرة (التنمية الم تميية و يارة المعارف في ـ ــيا مطايرة ـ ــالوياما ،المعروفة با ـ ــم ،COMDEKS
و شراك الم تمعات المحلية في اإلشراف على التراث العالمي ،المعروف با م ،)COMPACT

وكذلك الخبرات المكتسطة من حافظة البرامج الق رية التي جرت لرقيتها ووفرت الكثير من األ ام المنه ي لنهج المس حات ال بييية واأليلة على فعاليتها في م موعة متنوعة من البيئات
ال ة ار ية والثقا ية المختلفة .ويدعم لطايل التعلم والخبرات بين البرامج الق رية العالمية والتي جرت لرقيتها من يال ل ا ـ ـ ـ ــترالي ية شـ ـ ـ ــاملة وضـ ـ ـ ــعها برنامج المنح الصـ ـ ـ ــةيرة لتناول المعارف
وااللصـ ــال .وباإلضـ ــافة إلى ذلك ،حديت جميع البرامج الق رية التي جرت لرقيتها والمعتمدة حديثا في الت ديد السـ ــابع لمواري مرفق البيئة العالمية أنرـ ـ ة معينة إليارة المعارف لرـ ـ ع على

لكراربا وليايلها على ن ا المس حات ال بييية ،في جميع أنحاء البلد ،والترويج لها على الرطكة العالمية لبرنامج المنح الصةيرة.

ميا بهدف رصد كفاءة ونتائج لنمية القدرات ،و يارة المعارف ،وااللصال ،بما في ذلك لحديد المؤشرات المنا طة وفهمها.
و يمضى بذا البرنامج في لننيح النظام وجعله ر ي
اإلجرام الرئيسي أو اإلجرامات الرئيسية

واريخ ال نتهام

الوحدة أو الوحدات
المسؤولة

 1-6إض ـ ـ ـ ـ ــفاء ال ابع الر ـ ـ ـ ـ ــمي على النهج النظامي الحالي الرُّبع األول2022 ،

ال ـف ـري ــق ال ـم ــرك ــز إليارة

المنح الصـ ـ ــةيرة (بناء القدرات ،والرصـ ـ ــد والتقييم ،وااللصـ ـ ــال،

المتحدة اإلنمائي

ط ْرُح عدي صــةير من المؤش ـرات في إطار نتائج برنامج الرُّبع الرابع2022 ،
َ 2-6
المنح الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةيرة للت ــدي ــد الث ــامن لمواري المرفق يم ــا يتعلق

ال ـف ـري ــق ال ـم ــرك ــز إليارة

بهدف لتطع الفوائد غير الملمو ــة ل نرـ ة البرنام ية لبرنامج

و يارة المعارف)

بالنتائج المنسـ ــوبة إلى أنرـ ـ ة بناء القدرات ،والرصـ ــد والتقييم،

التتسع
التعليقات

الحالة
(واريخ البدم أو النتهام أو ردون واريخ استحقاق)

ال ـبـ ارمــج ،بـرن ـ ـ ــامــج األمــم

البرامج
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وااللصال ،و يارة المعارف

مق أجة الســتفادة مق المزابا الملموســة و ير الملموســة التي بقدمها اذا البرنامج .ويمكن قيام ططقة أولى من اال ــتدامة على مس ــتو المنحة أو المر ــروع ،في حين إمكن قيام ططقة

أير على مسـ ــتو ال هات المتلنية للمنحة .وقد إكون منيام اال ـ ــتدامة في بذا السـ ــيا بو ما إذا كانت المنظمات ـ ــتواصـ ــل العمل في الم ال البيئي بعد انتهاء منحة البرنامج .ويمكن

وضـع منيام لقدرة منظمات الم تمع المدني إسـمح بتتطع ال هات المتلنية لمنح البرنامج ولقدمها على طول متوالية التنمية ،وال ـيما يما يتصـل بال هات التي لتلقى لمويال متكر ار أو التي

لتكرر أنر تها أو يو ع ن اقها من يالل مراريع جديدة.

رد اإلدارة :إقبل الفريق المركز إليارة البرامج وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بذه التوصــية و ــيعمالن مع مرفق البيئة العالمية لتنفيذبا .وعلى النحو المرــار إليه في التقييم ،غالطا ما إعمل

برنامج المنح الص ــةيرة بص ــفة ”المتحرك األول“ التي لوفر التمويل األولي للمر ــاريع الت ريبية والمر ــاريع اإلرش ــايإة ،التي غالطا ما لعقبها ا ــتثمارات متعدية طوال المراحل التر ــةيلية الالحقة

إقوم بها برنامج المنح الص ـ ــةيرة والممولون ا يرون لكفالة ا ـ ــتدامة ن احات المر ـ ــاريع وليايلها .وغالطا ما لكون الم تمعات المحلية التي إس ـ ــتهدفها برنامج المنح الص ـ ــةيرة بي األهثر فق ار

وضـ ـ ــعفا وبقدرات لكون متدنية في العاية على معال ة المرـ ـ ــاهل البيئية العالمية على نحو كاف ،األمر الذ إمكن بدوره أن إعو ا ـ ـ ــتدامة المرـ ـ ــاريع الم تميية .و ضـ ـ ــافة إلى ذلك ،إعمل
برنامج المنح الصـةيرة في العديد من البيئات الهرـة التي لتميز بعدم اال ـتقرار السـيا ـي واالقتصـاي وبعوامل أير من المسـتو الكلي التي لؤ ر على اال ـتدامة .وفي إطار ال هوي الرامية

إلى وضــع نهج منا ـب لال ــتفاية من المزاإا غير الملمو ــة ألنر ـ ة البرنامج (انظر الري على التوصــية  ،)6ــيســتكرــف برنامج المنح الصــةيرة أإضــا ــبل قيام اال ــتدامة على مســتو
ال هات المتلنية للمنح ،على النحو الموصى به.

ويتخذ بذا البرنامج بالفعل العديد من الخ وات نحو كفالة اال تدامة .وفي العديد من البلدان ،وفي إطار الت ديد السابع لمواري مرفق البيئة العالمية ،إعمل البرنامج على لو يع منابر الحوار

المبتكرة بين منظمات الم تمع المدني والحكومة والق اع الخاق لتعزيز قدرة منظمات الم تمع المدني والمنظمات األبلية على التي ير على الس ـ ـ ـ ــيا ـ ـ ـ ـات والبرامج الحكومية ذات الص ـ ـ ـ ــلة،

بالتزامن مع العمل مع الق اع الخاق لال ـتفاية من إمكاناله في اال ـتثمار ويعم اال ـتدامة على الصـعيد المحلي .ومن م لسـاعد بذه المنابر على لعميم حفظ البيئة في عملية صـنع القرار

على الص ــعيدين الوطني ويون الوطني .وقد ا ــتثمر البرنامج بر ـكل منه ي في لنمية قدرات ال هات ص ــاحطة المص ــلحة في الم تمع المدني على الص ــعيدين المحلي والوطني باعتطار ذلك
ا ــترالي ية أير لتحقيق اال ــتدامة البيئية .وفي كل عام ،إس ــتثمر أهثر من  70في المائة من البرامج الق رية لبرنامج المنح الص ــةيرة في ش ــكل من أش ــكال لمكين ال هات المتلنية للمنح،

وبناء شــطكات التواصــل ،ولعبئة الم تمعات المحلية .ومع ا ــترالي يته البرنام ية ،يتطع برنامج المنح الصــةيرة نه ا طويل األجل ومســتم ار ومتعدي المراحل في اإلش ـراك المطاشــر للم تمعات

كثير ما لتعرض للتهميش االجتماعي (النساء ،والرعوب األصلية ،والرطاب ،واألشخاق ذوو اإلعاقة) في جميع مراحل يورة مرروع المنح :التصميم ،والتنفيذ ،والرصد
المحلية وللفئات التي يا
والتقييم .وبـذا مـا إمكن الم تمع المحلي من ملكيـة األفكـار ويحـافظ على المكـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب التي لحققـت منهـا .ومع التركيز على ليـاية إيمـاس األفرقـة الق ريـة التـابعـة لبرنـامج المنح الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةيرة في
المكالب الق رية للبرنامج اإلنمائي في الت ديد السـ ــابع لمواري المرفق وما بعده ،ـ ــيتم الحفاظ على ا ـ ــتدامة النتائج من يالل الرب بالسـ ــيا ـ ــات والبرامج الوطنية ذات الصـ ــلة ،وكذلك عبر

التو يع من يالل برامج ومراريع أهبر لقويبا ال هات المانحة والحكومات.
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ووصــية التقييم ( 7موجهة إلى الفريي المركزي إلدارة البرامجر وبرنامج األمم المتحدة للبيعةر ومربي البيعة العالمية) .منسغي وحســيق نهج الســتدامة بي ررنامج المنح الصــغيرة واياســج

 1-7وضـ ـ ـ ــع نهج منا ـ ـ ـ ــب لنيام ا ـ ـ ـ ــتدامة قدرات منظمات الرُّبع الثاني2022 ،
الم تمع المدني ،في جملة أمور

الوحدة أو الوحدات
المسؤولة

21-04906

اإلجرام الرئيسي أو اإلجرامات الرئيسية

واريخ ال نتهام

التتسع
التعليقات

الحالة
(واريخ البدم أو النتهام أو ردون واريخ استحقاق)

ال ـف ـري ــق ال ـم ــرك ــز إليارة

ال ـبـ ارمــج ،بـرن ـ ـ ــامــج األمــم

المتحدة اإلنمائي

ووصــية التقييم ( 8موجهة إلى الفريي المركزي إلدارة البرامج) .منسغي للفريي المركزي إلدارة البرامج أن منش ـ آليات وشــغيلية لتحســيق ووحفيز الرتمار والنهج ات المنحى التجاري بي

البرامج القطرية .من ش ـ ــين بذه ا ليات أن لزيد إلى أقص ـ ــى حد من إمكانية لحقيق المزاإا البيئية واإليماس االجتماعي بالتزامن مع إلاحة الفرق إلمكانية ا ـ ــتمرار المر ـ ــاريع المدعومة من
برنامج المنح الصةيرة على األمد ال ويل .ويوفر نموذس االقتصاي االجتماعي و يلة مفيدة لهذا البرنامج في التو ع ليرمل جهات مستفيدة جديدة ولحقيق أقصى قدر من اال تدامة لنتائ ه.

انتظاما على الصعيد الق ر إلى ليسير بذه العملية .ومن األمثلة على ذلك ايتيار المراريع
ويمكن أن يؤي لعزيز أوجه التآلر بين البرنامج اإلنمائي وبرنامج المنح الصةيرة وجعلها أهثر
ي
االبتكارية على بيل األولوية ،وجداول التمويل المتنوعة للمطايرات ذات المنحى الت ار  ،واعتماي مراريع برنامج المنح الصةيرة على ن ا أو ع في برم ة البرنامج اإلنمائي.
رد اإلدارة :إقبل الفريق المركز إليارة البرامج وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بذه التوص ـ ــية .باعتطار االبتكار العنص ـ ــر المر ـ ــترك في أنر ـ ـ ة برنامج المنح الص ـ ــةيرة ،فإنه لي

م ري نهج

ضـ ـا نتي ة رئيسـ ــية من نتائج بذا البرنامج .ولكتسـ ــب مرـ ــاريع برنامج المنح الصـ ــةيرة جدوابا من طابعها ال زئي والمحلي ،وبو ما إم ركنها من لحمل المخاطر
متكامل لتنفيذ المرـ ــروع ،بل أإ ي
ومن ل ربة الت وير الت ريبي باعتطاره ايتطا اير ول رب ية للحلول الفعالة والكفؤة التي لقويبا الم تمعات المحلية ولكون ناجعة في ـ ـ ــيا معين ،أو الحلول التي قد لتمتع بإمكانات أو ـ ـ ــع ن اقا
وبقابلية للتكرار الحيقا .وكما لوحظ في اال ـ ــتنتاس  13من التقييم ،فإن ”ال ابع االبتكار لبرنامج المنح الصـ ــةيرة إكمن أهثر في ال ريقة التي إعمل بها مع الرـ ــركاء المحليين ،مما بو عليه
في التكنولوجيات أو النهج التي يروس لها .ومن يالل بناء الثقة ،والحد من المخاطر في ايتطار االبتكارات ،ولعزيز التعاون والحوار ،فإن برنامج المنح الصـ ـ ـ ـ ـ ــةيرة يهيئ ظروفا جديدة إمكن

أن يتر و عليها مستقبل التنمية المستدامة وحركة الحفظ“.

والخذ برنامج المنح الصــةيرة بالفعل ي وات لزياية لعزيز االبتكار في البرامج الق رية :ومع ايتيار المرــاريع المبتكرة على ــبيل األولوية والنهج المتكامل للمس ـ حات ال بييية ،إ ر التر ـ يع

على االبتكار األهثر منه ية والمحدي الةرض في الت ديد الس ـ ـ ـ ـ ـ ــابع لمواري مرفق البيئة العالمية ،حيث لحدي منظمات الم تمع المدني/المنظمات األبلية االبتكارات المحتملة ومؤشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات الن اح
المقابلة لها ،م لنيم أياء االبتكار ب ريقة التعلم بالممار ة.
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و يما يتعلق بالس ــاع ن ا اعتماي االبتكارات التي ايتُبرت في إطار مر ــاريع برنامج المنح الص ــةيرة في برم ة البرنامج اإلنمائي ،ــيواص ــل العديد من البرامج الق رية التابعة لبرنامج المنح
الصةيرة لعزيز الرواب مع مختبرات لسريع األ ر اإلنمائي التابعة للبرنامج اإلنمائي وأفرقة االبتكار اإلقليمية لزياية االبتكار والت ريب.

التمويل وطرائقه من يالل البرامج الق رية التابعة لبرنامج المنح الصةيرة.

اإلجرام الرئيسي أو اإلجرامات الرئيسية

واريخ ال نتهام

 1-8لقييم الت ـ ــارب بـ ــالنهج وال رائق الت ـ ــاريـ ــة المنحى من الرُّبع األول2022 ،

الق اع الخاق

 2-8الفريق المركز إليارة البرامج ،برنـ ــامج األمم المتحـ ــدة الرُّبع الثاني2022 ،
اإلنمائي

التتسع*

الوحدة أو الوحدات
المسؤولة

التعليقات

الحالة
(واريخ البدم أو النتهام أو ردون واريخ استحقاق)

ال ـف ـري ــق ال ـم ــرك ــز إليارة

ال ـبـ ارمــج ،بـرن ـ ـ ــامــج األمــم

المتحدة اإلنمائي

ال ـف ـري ــق ال ـم ــرك ــز إليارة

ال ـبـ ارمــج ،بـرن ـ ـ ــامــج األمــم

المتحدة اإلنمائي

ووصــــــية التقييم ( 9موجهة إلى مربي البيعة العالمية) .منسغي أن وطبي أمانة مربي البيعة العالمية المعامير المحاســــــبية الصــــــريحة والمقبولة الســــــارية على ب ية حابتة مربي البيعة

العالمية عند وقييم التماليإل اإلدارية لبرنامج المنح الصــــغيرة .وينطةي أن إكون مد مالءمة مس ـ ـ ــتو النفقات اإليارية عامال من عوامل مس ـ ـ ــتو األنر ـ ـ ـ ة اإليارية الم لوبة .وينطةي أال

لُعتبر األنر ـ ـ ـ ة البرنام ية المتص ـ ـ ــلة ببناء قدرات منظمات الم تمع المدني ،والرص ـ ـ ــد ،والمعارف ،وااللص ـ ـ ــال ،جزءا من التكاليف اإليارية حتى و ن كانت نفقات يتكبدبا البرنامج اإلنمائي
بص ــفته الوكالة المنفذة ،ومكتب األمم المتحدة لخدمات المر ــاريع بص ــفته الوكالة اإليارية .وينطةي إجراء مزيد من المناقر ــات بر ــين بذه المس ــيلة بين مرفق البيئة العالمية والبرنامج اإلنمائي

لتوض ـ ــيح الرؤية المس ـ ــتقبلية لبرنامج المنح الص ـ ــةيرة .ويالل الت ديد التالي لمواري المرفق ،قد يرغب مرفق البيئة العالمية في النظر في وض ـ ــع نقاف مرجيية للتكاليف البرنام ية يما يتعلق

بال لطات والمواري المقدمة إلى برنامج المنح الصةيرة.

جوا اإلدارة :رغم أن التوصية موجهة إلى مرفق البيئة العالمية ،فإن البرنامج اإلنمائي على ا تعداي لتقدإم الدعم للمرفق والتعاون معه في لنفيذبا ،حسب الحاجة.
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وبغية يعم النهج ذات المنحى الت ار في البرامج والمرـاريع الق رية ،إعكف برنامج المنح الصـةيرة على وضـع مذكرة إرشـايإة للق اع الخاق في إطار ا ـترالي يته لتعبئة المواري والرـراهة

