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 مقدمة - 1 
 مقدمة 1-1  

الصننننناديق القطريننننة املشننننرتكة أدوات للتمويننننل اإلنسنننناين املتعنننندد األطننننرا  ينشننننئها منسننننق  - 1
لتنسنننيق الشنننؤون اإلنسنننانية املتحننندة  األمنننماإلغاثنننة يف حننناالت الطنننوارئ ويننندير ا مكتنننب 

على الصعيد القطري حتت إمنرة منسنق الشنؤون اإلنسنانية. ويتنوب مكتنب تنسنيق الشنؤون 
، 1995إلنسنننانية املشنننرتكة علنننى الصنننعيد القطنننري مننننذ عنننام اإلنسنننانية إدارة الصنننناديق ا

غننننري أن  ننننذه الصننننناديق ترجننننع يف أصننننواا إب ةطننننة إصننننالح نظننننام املسنننناعدة اإلنسننننانية 
الننذي دعننا إب  2005لعننام  (1)“يف جننو مننن احلريننة أفسننح”وتقريننر األمننع العننام املعنننون 

تلبيننة احتياجننات ااتمعننات وجننود يويننل إنسنناين يتسننم بالقابليننة للتنبننؤ واملرونننة مننن أجننل 
 الضعيفة.

ويثّننننل الصننننناديق القطريننننة املشننننرتكة أدوات حاَسننننة لنننندعم إجننننناز واليننننة التنسننننيق اإلنسنننناين  - 2
املنوطنة ككتنب تنسنيق شنؤون اإلنسنانية. وتتلقنى الصنناديق منن اجلهنات املارينة ينويال غنري 

ات اإلنسنانية عنن مرصود ألغراض حمنددة وتقنوم بتخصيصنه اسنت ابة ألولوينات االحتياجن
طرينننق التخطنننيك املشنننرتك وباالسنننتعانة بعملينننة شننناملة الىننناا القنننرار اات منحنننى مينننداين. 
ويرتكننز  ننت مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية يف إدارة الصننناديق القطريننة املشننرتكة علننى 
مبادئ ةطنة التحنول لل ننة الدائمنة املشنرتكة بنع الوكناالت، النل تشندد علنى أ ينة تنوفري 

قابلننة للتنبنننؤ ودقيقننة التوقيننت ومتسننناوقة للعمننل اإلنسنناين املبننندئي. وقنند تنندّعم  نننذا  مننوارد
-2014النننننننهت يف اإلطننننننار االسننننننرتاتي ي ملكتننننننب تنسننننننيق الشننننننؤون اإلنسننننننانية للفننننننرتة 

، الذي يُنربز دور الصنناديق القطرينة املشنرتكة يف تشن يع التموينل الندقيق التوقينت 2017
ىصيصنننننه علنننننى أسننننناس االحتياجنننننات اات  وغنننننري املرصنننننود ألغنننننراض حمنننننددة منننننن أجنننننل

األولوينننة. ويننندعو اإلطنننار االسنننرتاتي ي إب اسنننتخدام الصنننناديق القطرينننة املشنننرتكة لتعزينننز 
التنسننيق والتكامننل فيمننا بننع تليننات التمويننل اإلنسنناين. وتعننزز الصننناديق القطريننة املشننرتكة 

نيع كننا يف النن  التنننوع والشننراكة عننن طريننق دعمهننا ةموعننة اتلفننة مننن الفنناعلع اإلنسننا
املنظمنننات غنننري احلكومينننة الوطنينننة بننناملوارد النننل تلزمهنننا لبسنننهام يف عملينننات االسنننت ابة 

 اإلنسانية، وإشراكها يف حوكمة الصناديق القطرية املشرتكة وإدارهتا.
__________ 

يف جننننو منننن احلريننننة أفسنننحن صنننوب حتقيننننق التنمينننة واألمننننن وحقنننوق اإلنسننننان ”اجلمعينننة العامنننة لتمننننم املتحننندة  (1) 
 .A/59/2005، 2005/مارس تاار 21، تقرير األمع العام املؤرخ “لل ميع
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وتشنننن ع الصننننناديق القطريننننة املشننننرتكة علننننى وجننننود اسننننت ابة إنسننننانية منسننننقة مننننن ةننننالل  - 3
وهتننند  العملينننات واألدوات املوحننندة  (2)ورة الربناةينننة اإلنسنننانية.تسنناوقها الوثينننق منننع الننند

للصننننناديق القطريننننة املشننننرتكة إب زيننننادة فعاليننننة وكفنننناءة ا ليننننات الداعمننننة لتنفيننننذ ةطننننك 
 االست ابة اإلنسانية.

وتعننزز الصنننناديق القطرينننة املشنننرتكة أيضنننا جهنننود تعبئنننة املنننوارد وتتنننيح قننندرا أكنننرب منننن املنننوارد  - 4
 االست ابة اإلنسانية. ةست ابة اإلنسانية الل تتحدد أولوياهتا يف إطار ةطألنشطة اال

ويضنننع الكتيّنننب التشنننغيلي للصنننناديق القطرينننة املشنننرتكة )ُيشنننار إلينننه فيمنننا بعننند بالكتينننب(  - 5
املعنننايري العاملينننة الننندنيا لنننبدارة الفعالنننة والكفنننؤة للصنننناديق القطرينننة املشنننرتكة. ويسنننت يب 

ترتيبنننات إدارينننة موحننندة ويبنننا يف الننن  علنننى ا نننربة الواسنننعة النننل  الكتيّنننب لضنننرورة وجنننود
اكتسننبها مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية علننى منندار السنننع يف إدارة الصننناديق القطريننة 

   (3)املشرتكة ضمن سياقات قطرية اتلفة.
 

 غرض الكتيِّب ونطاقه 1-2  
سنرتاتي ية والتشنغيلية جلمينع غنرض  نذا الكتينب  نو كفالنة وجنود  نت متناسنق لنبدارة اال - 6

سناَءلة 
ُ
الصناديق القطرينة املشنرتكة. ودندد الكتينب الرتتيبنات اإلدارينة النل تعنزز النوعينة وامل

، واجلهننات املاريننة واملنتفعننع والشننركاء اإلنسننانيع املتحنندة األمننمأمننام النندول األعضنناء يف 
 .كا يف ال  ُمساَءلة متلقي منح الصناديق القطرية املشرتكة

ويفصِّل الكتيِّب التعليمات السياسناتية ملكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية بشنأن الصنناديق  - 7
، الننل حتنندد األ نندا  والرتتيبننات اإلداريننة واحلوكميننة جلميننع الصننناديق (4)القطريننة املشننرتكة

القطرينننة املشنننرتكة النننل يننندير ا مكتنننب تنسنننيق الشنننؤون اإلنسنننانية. ودتنننوي الكتيِّنننب علنننى 

__________ 

تعنع الندورة الربناةيننة اإلنسنانية، النل تسنناعد أدواهتنا ااتمنع اإلنسنناين علنى تصنميم اسننت ابة  اعينة، يف توجيننه  (2) 
أعمال الصنناديق القطرينة املشنرتكة وتعزز نا. فعلنى سنبيل املثنال، تغنذي التقييمنات املنسنقة لالحتياجنات صنياغة 

 تشكيل األولوينات النل تندعمها الصنناديق القطرينة املشنرتكة،  ةطك االست ابة اإلنسانية، الل تسهم بدور ا يف
كما تربك بينها وبع األنشنطة اات األولوينة للم تمنع اإلنسناين. وتندعم املشناريع النل يوانا الصنناديق القطرينة 

  اعيا.املشرتكة إجناز ةطك االست ابة اإلنسانية من ةالل املسا ة يف حتقيق أ دافها ومؤشراهتا املتفق عليها 

( مراجعننة حسننابات صننندوق مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية االسننتئماين ملسنناعدات 1يرجننى االطننالع علننى ) (3) 
 31( ةلنننر مراجعننني احلسنننابات )لفنننرتة السننننتع املنتهينننة يف 2، )2012اإلغاثنننة يف حننناالت الكنننوار  لعنننام 

( التقيننيم 4، )2010املشننرتك لعننام ( التقيننيم العنناملي للصننندوق اإلنسنناين 3(، )2011األول/ديسننمرب  كننانون
 .2013العاملي ا ارجي لصناديق االست ابة يف حاالت الطوارئ، يونيفرساليا، 

 التعليمات السياساتية للصناديق القطرية املشرتكة الل يدير ا مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. (4) 



 3 الكتّيب التشغيلي للصناديق القطرية المشتركة

 

 

 

 

 يق الشؤون اإلنسانيةلتنسالمتحدة  األمممكتب 
 www.unocha.org -التنسيق ينقذ أرواح البشر 

 
 

مننننن املرفقننننات املعننننّدة لتوجيننننه املكاتننننب القطريننننة التابعننننة ملكتننننب تنسننننيق الشننننؤون ةموعننننة 
 اإلنسانية ودعمها يف إدارة الصناديق القطرية املشرتكة.

وتضم اجلهات األولية املستفيدة من  ذا الكتينب املكاتنب القطرينة التابعنة ملكتنب تنسنيق  - 8
إلنسناين النل تندعم الصنناديق الشؤون اإلنسانية، وعلى وجه ا صنو  وحندات التموينل ا

القطرينننة املشنننرتكة وتننندير ا. ويطنننرح الكتينننب ةموعنننة عملينننات وأدوات لتنننوفري التوجينننه يف 
إدارة الصننناديق القطريننة املشنننرتكة واالسننتعانة  نننا كمعننايري دنيننا. ورنننوز للمكاتننب القطرينننة 

لكنني تضننمن أن التابعننة ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية البننناء علننى  ننذه املعننايري النندنيا 
يكننون اسننتخدام وإدارة كننل صننندوق ملبيّننات لالحتياجننات الننل يوجنند يف سننياقها وُيسننتخدم 

 من أجل الوفاء  ا.
ويشنننرح الكتيّنننب أدوار ومسنننؤوليات منسنننقي الشنننؤون اإلنسنننانية ومكتنننب تنسنننيق الشنننؤون  - 9

ى النن  وااموعنات وسنو  (5)واملنظمنات غنري احلكوميننةاملتحنندة  األمنماإلنسنانية ووكناالت 
 من أصحاب املصلحة عند اخنراطهم يف عمليات الصناديق القطرية املشرتكة.

ويثننل الصننناديق القطريننة املشننرتكة أدوات للتمويننل اإلنسنناين تُنندار علننى الصننعيد القطننري.  - 10
وتعمل الصناديق يف سياقات اتلفة وتسنت يب لنطناق كبنري منن األزمنات. ولنذل  ينبغني 

 مع السياقات احمللية. أن تكون مرنة وأن تتواءم
ورّسننند  ننننذا الكتيننننب التوجيهنننات التقنيننننة والعمليننننات واألدوات اإلضنننافية الننننل رننننب أن  - 11

يأةنننننذ  نننننا كنننننل صنننننندوق منننننن الصنننننناديق القطرينننننة املشنننننرتكة كمعنننننايري دنينننننا. ويُطلنننننب إب 
الصنننناديق أن يتثننننل اننننذا الكتيّننننب، غننننري أن انننا أيضننننا أن حتننننتف  باملرونننننة يف البننننناء علننننى 

الحتياجنننات وأن تعتمننند تلينننات جديننندة تتنننيح انننا الت ننناوب بشنننكل أفضنننل منننع سنننياق  ا
   (6)بلد. كل

__________ 

ى التمويل يف إطار الصناديق القطرينة املشنرتكة. روز ملنظمات حركة الصليب األمحر/ااالل األمحر أن حتصل عل (5) 
وتُعامل الطلبات الل تتقدم  ا  ذه املنظمات للحصنول علنى التموينل بننفر الطريقنة النل تُعامنل  نا املنظمنات 

 غري احلكومية )تقدير القدرات وإجراء التقييمات وما إب ال (.

مننة يتعنع علننى الصننناديق القطرينة املشننرتكة الننل يسننتخد (6)  م مكتنب تنسننيق الشننؤون اإلنسنانية  صوصننها جهننة مقدِّ
للخدمات تتوب إدارة صالهتا التعاقدية مع املنظمات غري احلكومية، أن تضمن تساوق املمارسات اإلدارية فيها 

 مع ما يرد يف  ذا الكتّيب.
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يف  4 و 3و  2ويتعنننننع زينننننادة توضنننننيح العملينننننات واإلجنننننراءات املوصنننننوفة يف الفصنننننول    12
، دلينننل التشنننغيل للصنننندوق القطنننري 19خينننتص بالبلننند احملننندد )املرفنننق “ دلينننل تشنننغيل”

ق قطنننري مشنننرتك علنننى حننندة. ويف حنننع أننننه رنننب املشنننرتك(، رنننري إعنننداده لكنننل صنننندو 
االلتننزام بالبننارامرتات النندنيا املبينننة يف  ننذا الكتيننب، رننوز لكننل صننندوق قطننري مشننرتك أن 
يوضنننننح الرتتيبنننننات احملنننننددة النننننل ينننننرى أ نننننا ضنننننرورية للعمنننننل يف السنننننياق القطنننننري املعنننننع. 

يص، وإطنار ويتضمن الن  العضنوية يف  يئنات احلوكمنة، وةطنوات حمنددة لعملينة التخصن
ساَءلة، كا يف ال  إجراءات تقييم القدرة ورصد وإدارة املخاطر.

ُ
 امل

بتقينيم لعملينة  2016وخيضع  ذا الكتيب لالستعراض بصورة دورية. وسيضنطللع يف عنام  - 13
تنفينننذ الكتينننب. وبغينننة كفالنننة املروننننة والكفننناءة يف إدارة الصنننناديق القطرينننة املشنننرتكة  كنننن 

 اقتضت الضرورة ال . نيل النمااج املرفقة بالكتيب إبتكرارية أكرب تعد
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 إنشاء الصناديق القطرية المشتركة وإغالقها وحوكمتها - 2 
 إنشاء الصناديق القطرية المشتركة وإغالقها وحوكمتها 2-1  
 إنشاء الصندوق القطري المشترك 2-1-1   

املشننرتكة، بننناء علننى طلننب  ينشننم منسننق اإلغاثننة يف حنناالت الطننوارئ الصننناديق القطريننة - 14
منننن منسنننق الشنننؤون اإلنسنننانية وبالتشننناور منننع ااتمنننع اإلنسننناين، عنننندما يُنننرب ن علنننى أن 
إنشنننننناء صننننننندوق قطننننننري مشننننننرتك  كننننننن أن رلننننننب قيمننننننة مضننننننافة إب إجننننننناز العمليننننننات 

 اإلنسانية.
قطننري وتوضننح الفقننرات الننواردة أدننناه ا طننوات الننل تُنتربننع عننند النظننر يف إنشنناء صننندوق  - 15

 مشرتك.
 تقييم احلاجة للصندوق القطري املشرتك

يأيت قرار إنشناء صنندوق قطنري مشنرتك يف أعقناب عملينة مدفوعنة ميندانيا يقود نا منسنق  - 16
الشؤون اإلنسانية ويدعمه فيهنا املكتنب القطنري التنابع ملكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية، 

تقينيم جندوى إنشناء صنندوق قطنري الذي يسعى إب بناء توافق داةل ااتمنع اإلنسناين و 
مشنرتك. ويتنوب كنل مننن شنعبة التنسنيق واالسنت ابة وقسننم تنسنيق شنؤون التموينل التننابعع 
ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية دعننم منسننق الشننؤون اإلنسننانية واملكتننب القطننري التننابع 

وال بننند منننن  (7)ملكتننب تنسنننيق الشنننؤون اإلنسننانية يف  نننذا ا صنننو  علنننى مسننتوى املقنننر.
 ستيفاء املعايري الواردة أدناه حىت يتسىن النظر يف إنشاء صندوق قطري مشرتكنا
 وجود ةطة است ابة إنسانية أو أي إطار ىطيطي إنساين مماثل. ‘1’ 
وجننود مؤشننر علننى التننزام مننن جانننب جهننات ماريننة، علننى صننعيد القطننر وصننعيد  ‘2’ 

 العاصمة.
دارة الصنننننندوق القطنننننري وجنننننود  ياكنننننل دعنننننم كافينننننة علنننننى الصنننننعيد القطنننننري إل ‘3’ 

املشرتك. ويتصل ال  بصنورة أساسنية كنا يلنين )أ( قندرة مكتنب تنسنيق الشنؤون 

__________ 

بننناء علننى طلننب منسننق  رننوز لشننعبة التنسننيق واالسننت ابة وقسننم تنسننيق شننؤون التمويننل إجننراء بعثننة اسننتطالعية (7) 
 الشؤون اإلنسانية للوقو  على جدوى إنشاء صندوق قطري مشرتك.
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اإلنسنننننانية )وجنننننود املكتنننننب مطلنننننوب(، )ب( وقننننندرة  ياكنننننل التنسنننننيق القائمنننننة 
 والتزامها )ااموعات أو القطاعات(.

عدة وجنننود شنننركاء منفنننذين حمتملنننع داةنننل البلننند دنننوزون قننندرة علنننى إجنننناز املسنننا ‘4’ 
 اإلنسانية وقبوام املشاركة.

 
 قرار إنشاء الصندوق القطري املشرتك 

 إاا تقرر إنشاء صندوق قطري مشرتكن - 17
يتنننوب املكتنننب القطنننري التنننابع ملكتنننب تنسنننيق الشنننؤون اإلنسنننانية إعنننداد منننذكرة  ‘1’ 

مفا يميننننة بالتشنننناور يف النننن  مننننع منسننننق اإلغاثننننة يف حنننناالت الطننننوارئ وقسننننم 
مويننننننل ويقنننننندمها إب منسننننننق الشننننننؤون اإلنسننننننانية. وال بنننننند أن تنسننننننيق شننننننؤون الت

 تتضمن املذكرة املفا يمية ما يلين
 األساس املنطقي إلنشاء صندوق قطري مشرتك؛ -أ   
األ دا  املقرتحنة للصنندوق القطنري املشنرتك وتركينزه الربنناةي وارتباطنه  -ب   

  طة االست ابة اإلنسانية؛
املقننرتح مشننفوعا بةشننارة مباشننرة إب التزامننات احل ننم املنتننوى للصننندوق  -ج   

 اجلهات املارية؛
إشننننارة أوليننننة عننننن ترتيبننننات احلوكمننننة واإلدارة علننننى الصننننعيد القطننننري كننننا  -د   

 يتماشى مع  ذا الكتيِّب؛
القنننندرة احلاليننننة مننننن املننننوتفع مشننننفوعة بننننأي متطلبننننات لزيننننادة القنننندرة  - ن   

 ومالك املوتفع؛
ات النننل ينبغننني اىاا نننا، ابتنننداء منننن مرحلنننة ةطنننة عمنننل تصنننف ا طنننو  -و   

املوافقنننة علنننى إنشننناء الصنننندوق القطنننري املشنننرتك إب مرحلنننة إجنننراء أول 
 عملية ىصيص؛

حتليننننل أوم للمخنننناطر يشننننمل اسننننرتاتي يات للتخفيننننف تننننرتبك بةنشنننناء  -ز   
 صندوق قطري مشرتك يف البلد وإدارته؛

 قرتح.حتديد معايري اإلبطال املمكن للصندوق امل -ح   
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يقنندم منسننق الشننؤون اإلنسننانية املننذكرة املفا يميننة مننع منسننق اإلغاثننة يف حنناالت  ‘2’ 
 الطوارئ.

يقوم منسق اإلغاثنة يف حناالت الطنوارئ، بالتشناور منع ةلنر حوكمنة الصنندوق  ‘3’ 
( يف مقننر مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية باىنناا انظننر أدننناهالقطننري املشننرتك )

الصننننندوق القطننننري املشننننرتك وإفننننادة منسننننق الشننننؤون قننننرار  ننننائي بشننننأن إنشنننناء 
 اإلنسانية به ةطيات.

يتننننوب مكتننننب تنسننننيق الشننننؤون اإلنسننننانية إبننننال  أصننننحاب املصننننلحة الرئيسننننيع  ‘4’ 
بنننالقرار، كنننا يف الننن  اجلهنننات املارينننة علنننى الصنننعيد القطنننري وصنننعيد العاصنننمة، 

 حسب االقتضاء.
 

 اإلنشاء القانوين للصندوق القطري املشرتك
يتننوب املكتننب القطننري التننابع ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية مسننؤولية اسننتهالل عمليننة  - 18

اإلنشاء القنانوين للصنندوق القطنري املشنرتك نيابنة عنن منسنق الشنؤون اإلنسنانية. وتتوقنف 
ا طنننوات النننل تُتخنننذ يف  نننذا الصننندد علننننى الكينننان النننذي سنننيتلقى مسنننا ات اجلهننننات 

   (8)املارية ويدير ا.
عننندما يكننون مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية  ننو اجلهننة الننل تتلقننى مسننا ات اجلهننات  - 19

 املارية وتدير ا، تُتخذ ا طوات التاليةن
تطلننننب الوحنننندة املاليننننة يف قسننننم تنسننننيق شننننؤون التمويننننل إنشنننناء رمننننز مشنننناريعي  ‘1’ 

للصنننننندوق القطنننننري املشنننننرتك اجلديننننند حتنننننت رمنننننز احلسننننناب ا نننننا  بالصنننننندوق 
 قطري من أجل تلقي مسا ات اجلهات املارية.االستئماين ال

فننور االنتهنناء منننن إنشنناء الصننندوق رَسينننا، يتننوب املكتننب القطنننري التننابع ملكتنننب  ‘2’ 
، دلينننل 19تنسنننيق الشنننؤون اإلنسنننانية صنننياغة دلينننل تشنننغيل للصنننندوق )املرفنننق 

التشنننننغيل للصنننننندوق القطنننننري املشنننننرتك( ويقنننننر منسنننننق الشنننننؤون اإلنسنننننانية  نننننذا 

__________ 

يتعننع يف احلنناالت الننل يكننون فيهننا مكتننب الصننندوق االسننتئماين املتعنندد الشننركاء مسننؤوال عننن إدارة الصننندوق  (8) 
 (.29 و 28 و 27القطري املشرتك، صياغة صالحيات ومذكرة تفا م واتفاق إداري موحد )انظر املرفقات 
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بننننند أن يتضنننننمن دلينننننل التشنننننغيل العناصنننننر التالينننننة، وأن ينبنننننا علنننننى الننننندليل. وال 
 املعايري الدنيا املشمولة بالكتيبن

 نطاق الصندوق وأ دافه. •  
  ياكل احلوكمة والعضوية. •  
 الرتكيز الربناةي. •  
 طرائق التخصيص والعمليات اات الصلة. •  
ساَءلة وأساليب التشغيل. •  

ُ
 تليات امل

 ب اإلنشاء الرَسي للصندوق القطري املشرتك، تُتخذ ا طوات التاليةنيف أعقا - 20
إنشناء اايكننل اإلداري علننى الصننعيد القطننري والتأكند مننن تننوافر القنندرة وا ننربات  ‘1’ 

 املالئمة.
 (.انظر أدناه( وجلان لالستعراض )انظر أدناهإنشاء االر االستشاري ) ‘2’ 
ليننات ومتطلبننات الصننناديق القطريننة املشننرتكة. إطننالع ااتمننع اإلنسنناين علننى عم ‘3’ 

وتنننوفري التننندريب للشنننركاء املنفنننذين احملتملنننع، وااموعنننات وأصنننحاب املصننننلحة 
 ا ةرين، حسب االقتضاء.

اسنننتهالل عملينننات التثبنننت منننن سنننالمة موقنننف الشنننري  وتقينننيم القننندرة املوائمنننة  ‘4’ 
املوضننننننحة يف  ننننننذا ( انظننننننر أدننننننناهللمشننننننروع باالسننننننتناد إب ا يننننننارات املتاحننننننة )

 الكتيب.
( منننن أجنننل زينننادة التوعينننة واجتنننذاب انظنننر أدنننناهالتع ينننل بأنشنننطة تعبئنننة املنننوارد ) ‘5’ 

 جهات مارية إضافية.
إنشنناء موقننع شننبكي للصننندوق القطننري املشننرتك يف النطنناق اإللكننرتوين املؤسسنني  ‘6’ 

 ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
(، وتنظنيم التندريب ودورات التوجينه انظنر أدنناهه )مواءمة نظنام إدارة املننح وتفعيلن ‘7’ 

 الضرورية.
 

 إغالق الصندوق القطري المشترك 2-1-2   
يسنننننتقل منسنننننق اإلغاثنننننة يف حننننناالت الطنننننوارئ باىننننناا قنننننرار إغنننننالق الصنننننندوق القطنننننري  - 21

 املشرتك، أو يتخذه بناء على توصية من منسق الشؤون اإلنسانية.
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 دوق قطري مشرتكتقييم احلاجة إب إغالق صن  

بننند أن يسنننتند قنننرار إغنننالق الصنننندوق القطنننري املشنننرتك علنننى إقنننرار بنننبطالن األسننناس  ال - 22
املنطقنننني واألحننننوال الننننل بننننررت إنشنننناءه. وتتضننننمن العناصننننر الننننل  كننننن أن يلنننني إغننننالق 

 صندوق قطري مشرتك ما يلين
 إدارية وسياقيةن )أ( 
 النظر إليه كحالة طوارئ إنسانية. انتقال البلد إب مرحلة االنتعاش وانتهاء •  
 انقطاع ةطة االست ابة اإلنسانية أو أي إطار ىطيطي إنساين مماثل. •  
 إغالق املكتب القطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. •  
 انتهاء مهمة منسق الشؤون اإلنسانية. •  
 ماليةن )ب( 
 عدم كفاية التزام اجلهات املارية. •  
 د جهة مارية واحدة لسنتع متعاقبتع.وجو  •  
 برناةيةن )ج( 
 انتهاء أ ية أ دا  الصندوق. •  
اسننننننتخدام الصنننننننندوق بشنننننننكل منه ننننننني ملشنننننناريع غنننننننري مدرجنننننننة يف ةطنننننننة  •  

 االست ابة اإلنسانية.
اخنفنناض معنندل التخصننيص يف الصننندوق )مثننل عنندم يويننل مشنناريع جدينندة  •  

املخصصننات مننع الرصننيد املتبقننى ةننالل فننرتة سننتة أشننهر، أو عنندم تناسننب 
 يف الصندوق(.

 
 عملية إغالق الصندوق القطري املشرتك  

 كننن أن يسننتهل عمليننة اإلغننالق أي مننن منسننق الشننؤون اإلنسننانية أو املكتننب القطننري  - 23
 التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أو منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ.
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يف حنناالت الطننوارئ عمليننة اإلغننالق، يقننوم بالتشنناور حننول عننندما يسننتهل منسننق اإلغاثننة  - 24
 (.انظر أدناهال  مع منسق الشؤون اإلنسانية وةلر احلوكمة )

وعننننندما يسننننتهل منسننننق الشننننؤون اإلنسننننانية عمليننننة اإلغننننالق، يتعننننع تقنننندمي طلننننب رَسنننني  - 25
بننناإلغالق إب منسنننق اإلغاثنننة يف حننناالت الطنننوارئ عنننن طرينننق ةلنننر احلوكمنننة. وُيشنننفع 

 لطلب  طة تفصيلية لبغالق.ا
يف احلالننة الننل يكننون مقننررا فيهننا إغننالق املكتننب القطننري التننابع ملكتننب الشننؤون اإلنسننانية  - 26

يف بلد يوجد فيه صندوق قطنري مشنرتك عامنل، يتعنع اسنتهالل عملينة إغنالق الصنندوق 
 القطري.القطري املشرتك قبل سنة واحدة على األقل من املوعد املقرر إلغالق املكتب 

يبقى القرار النهائي املتعلنق بنةغالق صنندوق قطنري مشنرتك مر وننا بسنلطة منسنق اإلغاثنة  - 27
 (.21يف حاالت الطوارئ )انظر الفقرة 

فنننور إبنننال  منسنننق الشنننؤون اإلنسنننانية بقنننرار منسنننق اإلغاثنننة يف حننناالت الطنننوارئ بنننةغالق  - 28
ق ويدعمننه يف النن  املكتننب الصننندوق، يشننرع منسننق الشننؤون اإلنسننانية يف عمليننة اإلغننال

القطري التابع ملكتب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية. وُيشنرك منسنق الشنؤون اإلنسنانية االنر 
( لوضنننننع اسنننننرتاتي ية ةنننننروج رَسينننننة. ورنننننري إبنننننال  أصنننننحاب انظنننننر أدنننننناهاالستشننننناري )

املصننننلحة الرئيسننننيع بنننناإلغالق كننننا يف النننن  الفريننننق القطننننري للعمننننل اإلنسنننناين واجلهننننات 
 والشركاء املنفذين واحلكومات )إاا اقتضى األمر(.املارية 

يتعننننع أن تتننننيح ةطننننة اإلغننننالق وقتننننا كافيننننا لضننننمان اإلغننننالق الربننننناةي واإلداري واملننننام  - 29
جلمينننع مشننناريع الصنننندوق القطنننري املشننننرتك. ويتعنننع إرسنننال ا طنننة إب  ينننع أصننننحاب 

اريننة أيضننا با طننة ورننري املصننلحة اوي الصننلة علننى الصننعيد امليننداين. وتفنناد اجلهننات امل
التوقننف عنننن  يننع أنشنننطة  ننع األمنننوال. ويتعننع أن يقنننوم رئننير املكتنننب القطننري التنننابع 
ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية بتقنندير أي تكنناليف ماليننة مرتبطننة بنناإلغالق والتخطننيك 

 اا.
 ينبغي أال رري أي ىصيص ملشاريع جديدة فور صدور قرار إغالق الصندوق. - 30
 يتعع اتباع ا طوات التالية من أجل إجناز عملية اإلغالق يف التوقيت املناسبن - 31

تعينننع التننناريو التقنننو ي النننذي سنننيتوقف بعنننده قبنننول مسنننا ات املننناريع ويتوقنننف  ‘1’ 
 تقدمي أي اصصات إضافية من الصندوق.

ملشننناريع التخطنننيك جلمنننع كافنننة التقنننارير املالينننة والسنننردية النننل   تقننندرم  صنننو  ا ‘2’ 
 املمولة من الصندوق القطري املشرتك.
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التوكيننند علنننى اسنننتهالل العملينننات الضنننرورية ملراجعنننة احلسنننابات وتلقننني التقنننارير  ‘3’ 
 ا تامية واستعراضها وإكمااا ةالل النطاق الزما للخطة.

 التوكيد على حتصيل املبالغ املعادة من الشركاء املنفذين غري املسدردة. ‘4’ 
مقننننر مكتننننب تنسننننيق الشننننؤون اإلنسننننانية بةفننننادة اجلهننننات املاريننننة املتقدمننننة  يقننننوم ‘5’ 

 كسا ات بأي أرصدة متبقية والتفاوض على كيفية استخدام  ذه األموال.
يقننوم منسننق الشننؤون اإلنسننانية بنندعم مننن املكتننب القطننري التننابع ملكتننب تنسننيق  ‘6’ 

حوكمنننة الصنننندوق  الشنننؤون اإلنسنننانية، بةعنننداد تقرينننر ةتنننامي وتقد نننه إب ةلنننر
القطننننري املشننننرتك. ويكفننننل قسننننم تنسننننيق شننننؤون التمويننننل تعمننننيم التقريننننر علننننى 

 أصحاب املصلحة الرئيسيع.
 

 الحوكمة 2-2  
 الحوكمة العالمية 2-2-1   
 لإلغاثة في حاالت الطوارئالمتحدة  األمممنسق  •    

علننى  يننع الصننناديق لبغاثننة يف حنناالت الطننوارئ السننلطة املتحنندة  األمننم ننارس منسننق  - 32
القطرية املشرتكة ويكنون ُمسناَءالت بشنأ ا. ويرصند منسنق اإلغاثنة يف حناالت الطنوارئ أداء  
كننل صننندوق، ويتخننذ قننرارات بشننأن إنشنناء الصننناديق القطريننة املشننرتكة وإعننادة تنظيمهننا 

 وإغالقها.
 

 مجلس حوكمة الصندوق القطري المشترك •    
رة  ينع الصنناديق القطرينة املشنرتكة، ويقنّدم الُنصنح ملنسنق يشر  ةلر احلوكمنة علنى إدا - 33

اإلغاثننة يف حننناالت الطننوارئ فيمنننا يتعلننق بنننالقرارات الرئيسننية املتصنننلة بالصننندوق القطنننري 
املشنننننرتك. ويتنننننألف ةلنننننر حوكمنننننة الصنننننندوق القطنننننري املشنننننرتك منننننن منسنننننق اإلغاثنننننة يف 

ب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية. حنناالت الطننوارئ رئيسننات، وعضننوية فريننق القيننادة العليننا ملكتنن
ويكفننل ةلننر احلوكمننة إدارة  يننع الصننناديق القطريننة املشننرتكة علننى ريننو يتسننم بالكفنناءة 
والفعاليننننة امتثنننناال للسياسننننات واملعننننايري املؤسسننننية القائمننننة علننننى النحننننو املوضننننح يف  ننننذا 

 الكتيب.
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ة وإغالقهنننا، أو يف يقننندم ةلنننر احلوكمنننة املشنننورة بشنننأن إنشننناء الصنننناديق القطرينننة املشنننرتك - 34
 احلاالت الل تنشأ فيها حاجة إلدةال تعديالت رئيسية على صناديق قائمة.

يعمنننل قسنننم تنسنننيق شنننؤون التموينننل يف مكتنننب تنسنننيق الشنننؤون اإلنسنننانية كأماننننة النننر  - 35
حوكمننننة الصننننندوق القطننننري املشننننرتك، ويتعهنننند املعلومننننات الالزمننننة لتمكننننع االننننر مننننن 

يا املختلفنننننة وتقننننندمي توصنننننيات إب منسنننننق اإلغاثنننننة يف حننننناالت التصننننندي الفعرنننننال للقضنننننا
الطننوارئ. و ثننل قسننم تنسننيق شننؤون التمويننل مركننز التنسننيق املسننؤول عننن قضننايا السياسننة 
والتشننغيل )اإلداري واملننام( والقضننايا الربناةيننة املتصننلة بننةدارة الصننناديق القطريننة املشننرتكة. 

تننننب القطننننري التننننابع ملكتننننب تنسننننيق ويقنننندم قسننننم تنسننننيق شننننؤون التمويننننل النننندعم للمك
 الشؤون اإلنسانية يف إنشاء الصناديق القطرية وإدارهتا وإغالقها.

 
 الحوكمة المحلية 2-2-2   
 منسق الشؤون اإلنسانية •    

يعمننل منسننق الشننؤون اإلنسننانية قيِّمننا علننى الصننندوق القطننري املشننرتك بالنيابننة عننن منسننق  - 36
تخننننننننذ منسننننننننق الشننننننننؤون اإلنسننننننننانية قننننننننرارات بشننننننننأن اإلغاثننننننننة يف حنننننننناالت الطننننننننوارئ. وي

االسننرتاتي ية الننل يتبعهننا الصننندوق ويضننمن ياشنني إجننناز املشنناريع الننل  واننا مننع أ نندا  
الصندوق الرئيسية وإدارته وفقنا ألحكنام  نذا الكتينب. ويسناعد منسنق الشنؤون اإلنسنانية 

الصنندوق وسنوى  يف أداء مهمته ةلر استشناري يقندم لنه املشنورة بشنأن ىصنيص أمنوال
 ال  من املسائل االسرتاتي ية.

ويتنننناول االتفننناق النننذي يربمنننه منسنننق الشنننؤون اإلنسنننانية منننع منسنننق اإلغاثنننة يف حننناالت  - 37
الطننوارئ شننرحا واضننحا للمسننؤوليات املنوطننة كنسننق الشننؤون اإلنسننانية يف إدارة الصننندوق 

 جه التحديد عما يلينالقطري املشرتك. ويكون منسق الشؤون اإلنسانية مسؤوال على و 
النننننل لنننننري علنننننى  قيننننادة عملينننننة إنشننننناء الصننننندوق القطنننننري املشنننننرتك أو إغالقننننه ‘1’ 

 الصعيد القطري.
إقرار دليل تشغيل الصندوق القطنري املشنرتك النذي دندد ا طنوط العامنة لنطناق  ‘2’ 

الصننننننندوق وأ دافننننننه وتركيننننننزه الربننننننناةي و ياكلننننننه احلوكميننننننة وعضننننننويته وطرائننننننق 
ساَءلة وأساليب التشغيل فيه.وعمليات ال

ُ
 تخصيص وتليات امل

تنننننرجمللس االنننننر االستشننننناري وتنننننوفري التوجينننننه االسنننننرتاتي ي للصنننننندوق القطنننننري  ‘3’ 
 املشرتك.
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قينننادة عملينننة تعبئنننة املنننوارد للصنننندوق علنننى الصنننعيد القطنننري بننندعم منننن الفرينننق  ‘4’ 
ؤون القطنننننري للعمنننننل اإلنسننننناين واملكتنننننب القطنننننري التنننننابع ملكتنننننب تنسنننننيق الشننننن

اإلنسانية، والتنسيق يف الن  منع كياننات مكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية اات 
 الصلة املوجودة يف املقر.

املوافقننننننننة علننننننننى اسننننننننتخدام املخصصننننننننات املاليننننننننة للصننننننننندوق وحتدينننننننند الرتكيننننننننز  ‘5’ 
 االسرتاتي ي اذه املخصصات ومبالغها.

( االسنننتعراض وفقنننا التوكينند علنننى تسنننيري شنننؤون االنننر االستشنناري وجلننننة )جلنننان ‘6’ 
 للمبادئ التوجيهية الواردة يف  ذا الكتيب.

اىنننناا قننننرارات  ائيننننة بشننننأن املشنننناريع املوصننننى بتمويلهننننا. وتُعتننننرب  ننننذه املسننننؤولية  ‘7’ 
حصنننرية ملنسنننق الشنننؤون اإلنسنننانية وال رنننوز تفويضنننها. ورنننوز يف األحنننوال النننل 

طة التقديريننة املمنوحننة تقتضني اسننت ابة فوريننة اىنناا قننرارات التمويننل كوجننب السننل
ملنسنننننق الشنننننؤون اإلنسنننننانية دون احلاجنننننة إب توصنننننية منننننن االنننننر االستشننننناري. 
وعالوة علنى الن ، ترجنع ملنسنق الشنؤون اإلنسنانية سنلطة نقنا التوصنيات النل 

 تقدمها جلنة )جلان( االستعراض.
 إقرار املشاريع ومباشرة عمليات الصر . ‘8’ 
التمويننل الننذي يقدمننه الصننندوق القطننري املشننرتك ضننمان التكامننل بننع اسننتخدام  ‘9’ 

وبنع مصنادر التموينل األةنرى كنا فيهنا الصنندوق املركنزي لالسنت ابة يف حناالت 
 الطوارئ.

 
 المجلس االستشاري •    

 ا لفية والغرض
ينننننندعم االننننننر االستشنننننناري منسننننننق الشننننننؤون اإلنسننننننانية يف صننننننياغة اسننننننرتاتي ية شنننننناملة  - 38

ك واإلشرا  علنى أدائنه. ورنري التشناور منع االنر االستشناري للصندوق القطري املشرت 
بشنأن اجلواننب الرئيسننية لنبدارة والتوجيننه االسنرتاتي ي للصنندوق القطننري املشنرتك، كننا يف 
النن  اسننرتاتي يات التخصننيص وتعبئننة املننوارد وأي قننرارات رئيسننية أةننرى يتخننذ ا منسننق 
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الننر االستشنناري أيضننا النفقننات الشننؤون اإلنسننانية فيمننا خيننص الصننندوق. ويسننتعرض ا
 قبل إقرار ا من جانب منسق الشؤون اإلنسانية. (9)املباشرة للصندوق

 الوتائف الرئيسية ونقاط الرتكيز
يضطلع االنر االستشناري بندور ُنصنحي وتقنع علنى عاتقنه مسنؤوليات يف أربعنة ةناالت  - 39

 رئيسية كما يلين
االستشنننناري منسننننق الشننننؤون اإلنسننننانية يف  ن ينننندعم االننننر الرتكيننننز االسننننرتاتي ي ‘1’ 

كفالنننننننة الوفننننننناء باأل ننننننندا  الرئيسنننننننية للصنننننننندوق. ويقنننننننوم االنننننننر االستشننننننناري 
باسنننننتعراض العناصنننننر االسنننننرتاتي ية للصنننننندوق مثنننننل اسنننننرتاتي يات التخصنننننيص 
ودليننننننل التشننننننغيل واةتيننننننار املشنننننناريع وتقنننننندمي املشننننننورة بشننننننأ ا ملنسننننننق الشننننننؤون 

طنننناق الصننننندوق القطننننري املشننننرتك وأ دافننننه، اإلنسننننانية. وال بنننند مننننن اسننننتعراض ن
علننى النحننو املبننع يف دليننل التشننغيل، مننرة واحنندة علننى األقننل كننل سنننة. ويقنندم 
االننر االستشنناري الُنصننح ملنسننق الشننؤون اإلنسننانية يف حتدينند أ نندا  التمويننل 

 ودعم جهود تعبئة املوارد.
ؤون اإلنسننننننانية . يقننننندم االننننننر االستشننننناري الننننندعم ملنسننننننق الشنننننإدارة املخننننناطر ‘2’ 

واملكتننب القطننري التننابع ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية يف إجننراء التحلننيالت 
الدورية للمخاطر واسنتعراض ةطنة إدارة املخناطر يف الصنندوق وفقنا إلطنار إدارة 

 ، إطار إدارة املخاطر(.25املخاطر )انظر املرفق 
لينننات الصنننندوق ةمنننل العملينننةن يرصننند االنننر االستشننناري عم ضنننمان شنننفافية ‘3’ 

لضننننمان تلقنننني  يننننع أصننننحاب املصننننلحة معاملننننة عادلننننة والتننننزام إدارة الصننننندوق 
 بالسياسات املوضوعة.

ن يرصنننننند االننننننر االستشنننننناري األداء التشننننننغيلي اسننننننتعراض األنشننننننطة التشننننننغيلية ‘4’ 
 للصندوق ويقدم املشورة ملنسق الشؤون اإلنسانية.

 العضوية  
عضننوية االننر االستشنناري ويتشنناور يف النن  مننع الفريننق دنندد منسننق الشننؤون اإلنسننانية  - 40

القطننري للعمننل اإلنسنناين واجلهننات املاريننة املسننا ة واملنظمننات غننري احلكوميننة. وينبغنني أن 
ُيكفننل يف تشننكيل االننر االستشنناري التمثيننل العننادل ألصننحاب املصننلحة الرئيسننيع يف 

__________ 

 شابه. مثل امليزانية السنوية لوحدة التمويل اإلنساين، وتكاليف الرصد وتقييمات القدرة )عند االقتضاء( وما (9) 



 15 الكتّيب التشغيلي للصناديق القطرية المشتركة

 

 

 

 

 يق الشؤون اإلنسانيةلتنسالمتحدة  األمممكتب 
 www.unocha.org -التنسيق ينقذ أرواح البشر 

 
 

 احلكومينننة ومكتنننب تنسنننيق واملنظمنننات غنننرياملتحننندة  األمنننمالصنننندوق )املننناريون ووكننناالت 
الشنننؤون اإلنسنننانية(. ور ننننا بالسنننياق القطنننري،  كنننن النظنننر يف كفالنننة يثينننل للحكومنننة يف 
االننر االستشنناري. وُيشنن رع أيضننا علننى ضننم أعضنناء يف االننر االستشنناري يكننون اننم 
ة صفة املراقبع، كن يف الن  اجلهنات املارينة غنري املسناِ ة. وينؤدي الن  إب زينادة شنفافي

عمليننننة اىنننناا القننننرار يف االننننر االستشنننناري وحتسننننع املسننننتوى العننننام لتنسننننيق االسننننت ابة 
اإلنسنننانية وتننندفق املعوننننة. وينبغننني أن يتناسنننب ح نننم االنننر االستشننناري منننع املسنننتوى 

 الذي  ّكنه من كفاءة اىاا القرار.
لنننر االستشننناري تتنننوب القواعننند األساسنننية املوضنننحة أدنننناه النننل ينتمننني إليهنننا أعضننناء اا - 41

تسنميتهم، ويننؤّبن علننى  نذه التسننمية منسننق الشننؤون اإلنسنانية. وال بنند أن يكننون التمثيننل 
يف العضننوية عننادال إب أقصننى حنند ممكننن. ورننوز لننرئير االننر االستشنناري أن ينندعو إب 
االننر ممثلننع تةننرين عننن الفريننق القطننري للعمننل اإلنسنناين وأصننحاب املصننلحة ا ةننرين، 

 مر ال .إن اقتضى األ
يننرأس منسننق الشننؤون اإلنسننانية اجتماعننات االننر االستشنناري وينندعو  الرررئيس  ‘1’ 

إب انعقاد ننننا. ويكننننون رئننننير املكتننننب القطننننري التننننابع ملكتننننب تنسننننيق الشننننؤون 
اإلنسننانية عضننوا يف االننر االستشنناري و ثننل مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية 

 وإن   يكن ال  بصفته مديرا للصندوق.
اجلهنننات املارينننة للصنننندوق القطنننري املشنننرتك )رنننوز إدةنننال  لجهرررات المانحرررة ا ‘2’ 

اجلهننننننننات املاريننننننننة غننننننننري املسنننننننناِ ة كمننننننننراقبع يف عضننننننننوية االننننننننر االستشنننننننناري 
 للصندوق(.

املتحننندة  األمنننموكننناالت  /المنظمرررة الدوليرررة للهجررررة المتحدة األمرررموكررراالت  ‘3’ 
 واملنظمة الدولية لله رة.

 املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية. كومية المنظمات غير الح ‘4’ 
مكتنننب تنسنننيق الشننننؤون اإلنسنننانية، عنننن طريننننق  أمانرررة المجلرررس االستشرررراري  ‘5’ 

 وحدة التمويل اإلنساين يف املكتب القطري.
رننننري بانتظننننام تننننناوب عضننننوية االننننر االستشنننناري. ويكننننون منسننننق الشننننؤون اإلنسننننانية  - 42

ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية  ننا العضننوان الوحينندان ورئننير املكتننب القطننري التننابع 
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النندائمان. ويكننون أعضنناء االننر االستشنناري يف مسننتوى القيننادات األقنندم )رئننير وكالننة 
ومننننا شننننابه(. ولضننننمان اسننننتمرارية العمننننل، رننننري اسننننتبدال أعضنننناء االننننر االستشنننناري 

 يع مسننننّمع مننننن بالتعاقننننب. وخينننندم أعضنننناء االننننر بصننننفتهم ةننننرباء تقنيننننع أو اسننننرتاتي
قواعند م أو مننن ااموعنات أصننحاب املصنلحة، وال  ثلننون مصناأ منظمنناهتم أو القواعنند 
األةنننننرى األوسنننننع نطاقنننننا. ويبننننندي أعضننننناء االنننننر التزامنننننا  ضنننننور  ينننننع االجتماعنننننات 

 واالخنراط التام يف  يع املهام الل يتطلبها االر االستشاري.
 

 تواتر االجتماعات  
لننر االستشنناري مننرتع علننى األقننل كننل سنننة. ورننوز ملنسننق الشننؤون اإلنسننانية رتمننع اا - 43

طلننب زيننادة تننواتر اجتماعننات االننر االستشنناري، و/أو عقنند اجتماعننات اصصننة، إاا 
 رأى ضرورة لذل .

 
 لجان االستعراض )االستراتيجية والتقنية( •    

جنننننننراء ننننننننوعع منننننننن يلنننننننزم منننننننن أجنننننننل إقنننننننرار اصصنننننننات الصنننننننندوق القطنننننننري املشنننننننرتك إ - 44
)انظننننننر ( اسننننننتعراض اسننننننرتاتي ي للمقرتحننننننات املشنننننناريعية 1االستعراضننننننات املشنننننناريعيةن )

يتصننننننل بوثيقننننننة التخصننننننيص الننننننل دنننننندد ا منسننننننق الشننننننؤون اإلنسننننننانية واالننننننر  أدننننننناه(
أو بنطننننناق املشنننننروع وأ دافنننننه علنننننى النحنننننو احملننننندد يف دلينننننل  )انظنننننر أدنننننناه(االستشننننناري 
يقننننننّيم السننننننالمة التقنيننننننة للمقرتحننننننات  )انظننننننر أدننننننناه( ( اسننننننتعراض تقننننننا2) التشننننننغيل؛ و

 املشاريعية وددد جودهتا.
تضننننطلع باالستعراضننننات االسننننرتاتي ية والقطريننننة جلننننان اسننننتعراض اتّصننننة ينننندير ا بشننننكل  - 45

 منفصل قطاع أو ةموعة.
رري إنشاء جلان االستعراض من ةالل عملينة تشناورية تشنمل عنددا حمندودا منن أعضناء  - 46

عات. وينبغي إب احلند األقصنى املمكنن أن يكنون تشنكيل جلنان االسنتعراض اتلفنا اامو 
 يف كل مهمة من املهام الل تناط  ا.

عنننند االضننننطالع باملهمننننة االسننننرتاتي ية، يتعننننع أن تكننننون جلنننننة االسننننتعراض املعنيننننة ممثلننننة  - 47
عننند االضننطالع ألعضناء ااموعننة يثنيال عننادال وأن تكننون عليمنة بالعمليننات اإلنسنانية. و 

باملهمنننة التقنينننة، ينبغننني أن تتشنننكل جلننننة االسنننتعراض املعنينننة منننن عننندد حمننندود منننن ا نننرباء 
 التقنيع يتولون استعراض املقرتحات املشاريعية.
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يتعننننع عننننند اةتيننننار أعضنننناء جلنننننة االسننننتعراض التقننننا، االسننننتناد يف االةتيننننار إب حيننننازة  - 48
احملنندد أو ااموعننة احملننددة. ويسنناعد وجننود فريننق األعضنناء معرفننة تقنيننة مؤكنندة يف القطنناع 

صنغري العندد منن ا نرباء يف يكنع إجنراء منداوالت تفصنيلية لل واننب التقنينة للمقرتحننات 
املشنننننناريعية. ويتعننننننع أن يقنننننندم املستشننننننارون املتخصصننننننون النننننندعم واملنننننندةالت لعمليننننننة 

 االستعراض التقا.
السننتعراض الننل تتننوب إجننراء االستعراضننات مننن املمكننن تكميننل أو اسننتبدال مهمننة جلننان ا - 49

االسننرتاتي ية للمشنناريع بل نننة واحنندة تضننم ممثلننع ألصننحاب املصننلحة املختلفننع )عيّنننة 
واملنظمننات غننري احلكوميننة يشننار إليهننا عننادة باسننم ةلننر املتحنندة  األمننميثيليننة لوكنناالت 

ه الصنندوق. االستعراض(، إاا ناسب  نذا الرتتينب بشنكل أفضنل السنياق النذي يعمنل فين
ولنندى أداء  ننذه املهمننة، يسننتخدم ةلننر االسننتعراض نفننر األدوات ويُن ننز نفننر املهمننة 

 على غرار أي جلنة استعراض.
يتعنننننننع تسنننننننمية أعضننننننناء جلنننننننان االسنننننننتعراض املعنينننننننة منننننننن بنننننننع األعضننننننناء العننننننناملع يف  - 50

 القطاعات/ااموعننننات اات الصننننلة. وال بنننند أن تكفننننل الل ننننان التمثيننننل العننننادل لتمننننم
املتحننندة واملنظمننننات غننننري احلكومينننة. ويقننننوم مكتننننب تنسنننيق الشننننؤون اإلنسننننانية إب احلنننند 

 األقصى املمكن بدعم جلان االستعراض يف االضطالع باملهام الل تناط  ا.
 

 اإلدارة 2-2-3   
 رئيس المكتب القطري التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية •    

ابع ملكتننننب تنسننننيق الشننننؤون اإلنسننننانية علننننى تشننننغيل يشننننر  رئننننير املكتننننب القطننننري التنننن - 51
الصنندوق دعمنا ملنسنق الشنؤون اإلنسنانية. ويكنون رئنير املكتنب القطنري بنذل  مسننؤوال 
عنننن اإلدارة الفعالنننة للصنننندوق وفقنننا للتعليمنننات السياسننناتية والكتينننب املتعلقنننة بالصنننندوق 

 القطري املشرتك.
يتصننننل بالصننننندوق القطننننري املشننننرتك وتشننننمل مسننننؤوليات رئننننير املكتننننب القطننننري فيمننننا  - 52

 يلين ما
دعننننم منسننننق الشننننؤون اإلنسننننانية وتقنننندمي النصننننح إليننننه يف القضننننايا االسننننرتاتي ية  ‘1’ 

 وتعبئة املوارد.
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اإلشنرا  علنى وحندة التمويننل اإلنسناين التابعنة ملكتننب تنسنيق الشنؤون اإلنسننانية  ‘2’ 
ةنرى يف املكتنب وضنمان االنندماج والتنسنيق الكناملع للوحندة منع الوحندات األ

 التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. القطري واملكاتب الفرعية
التوكينننند علننننى حيننننازة مكتننننب تنسننننيق الشننننؤون اإلنسننننانية قنننندرة الوفنننناء كتطلبننننات  ‘3’ 

سنناَءلة الواقعنننة علنننى عاتقنننه كنننا يف الننن  إدارة املخننناطر وطرائنننق التشنننغيل الننندنيا 
ُ
امل

 (.4)على النحو املوضع يف الفصل 
تعزينننز املشننناركة الفعالنننة اياكنننل التنسنننيق القائمنننة يف عملينننات الصنننندوق القطنننري  ‘4’ 

املشننرتك وضننمان تسنناوق نطنناق الصننندوق وأ دافننه )علننى النحننو احملنندد يف دليننل 
 التشغيل( و/أو وثائق التخصيص مع ةطة االست ابة اإلنسانية.

نشننننننئة لتكنننننناليف، ضننننننمن  ‘5’ 
ُ
إطننننننار تفننننننويا إقننننننرار التمدينننننندات املشنننننناريعية غننننننري امل

   (10)السلطات الذي  نحه منسق الشؤون اإلنسانية.
العمنننل ك هنننة وصنننل بينينننة منننع املقنننر بشنننأن قضنننايا السياسنننة املتصنننلة بالصنننندوق  ‘6’ 

 القطري املشرتك.
 العمل كعضو دائم يف االر االستشاري. ‘7’ 

 
 وحدة التمويل اإلنساني •    

ية اإلدارة اليوميننننة جلميننننع اجلوانننننب الربناةيننننة مسننننؤول (11)تننننناط بوحنننندة التمويننننل اإلنسنننناين - 53
واملالينننة للصنننندوق القطنننري املشنننرتك نيابنننة عنننن منسنننق الشنننؤون اإلنسنننانية وحتنننت إشنننرا  
رئننير املكتنننب القطنننري التننابع ملكتنننب تنسنننيق الشنننؤون اإلنسننانية، بالتنسنننيق يف الننن  منننع 

تننننب تنسننننيق قسننننم تنسننننيق شننننؤون التمويننننل. وتنفننننذ وحنننندة التمويننننل اإلنسنننناين التابعننننة ملك
الشننؤون اإلنسننانية قننرارات منسننق الشننؤون اإلنسننانية وتنننظم عمليننة ىصننيص األمننوال وفقننا 
ألحكنام الكتيننب وعلننى ريننو يتماشنى مننع دليننل التشننغيل. وتقندم وحنندة التمويننل اإلنسنناين 
النننندعم للمكتننننب القطننننري التننننابع ملكتننننب تنسننننيق الشننننؤون اإلنسننننانية يف تننننوفري التحليننننل 

__________ 

رننوز ملنسننق الشننؤون اإلنسننانية أن يفننوض رئننير املكتننب القطننري املوافقننة علننى إجننراء يدينندات مشنناريعية غننري  (10) 
 تأثري ا على فرتة املشروع. منشئة للتكلفة تتعلق فقك بتعديالت يقتصر

يف احلالننة الننل ال يتننوب فيهننا مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية إدارة التعاقنند مننع املنظمننات غننري احلكوميننة يُوَصننى  (11) 
بةنشنناء كيننان مشننرتك مننع الوحنندة القائمننة بالتعاقنند. ويضننع الكيننان املشننرتك املنشننأ مننع وحنندة التمويننل اإلنسنناين 

دارة الصنندوق يف وحندة واحندة تُنشنأ يف موقنع منادي واحند حتنت إمنرة قينادة واحندة يتنوب  يع املهام املتعلقة بنة
 ضما ا مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
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العملينننات اإلنسنننانية. ويتضنننمن الننن  تننندعيم العملينننة املتعلقنننة التمنننويلي ملختلنننف جواننننب 
 طننننننة االسننننننت ابة اإلنسننننننانية ولهيننننننز ِمننننننَنح الصننننننندوق املركننننننزي لالسننننننت ابة يف حنننننناالت 

 يلين الطوارئ. وتتمثل املهام الثال  الرئيسية لوحدة التمويل اإلنساين اةتصارات فيما
املشننننورة السياسنننناتية ملنسننننق إدارة عمليننننات الصننننندوق القطننننري املشننننرتك وتقنننندمي  ‘1’ 

الشنننننؤون اإلنسنننننانية ورئنننننير املكتنننننب القطننننننري التنننننابع ملكتنننننب تنسنننننيق الشننننننؤون 
 اإلنسانية.

 إدارة الدورة املشاريعية للصندوق القطري املشرتك. ‘2’ 
ساَءلة للصندوق القطري املشرتك. ‘3’ 

ُ
 تنفيذ إطار امل

 
 موتفو وحدة التمويل اإلنساين  

سننند لوحنندة التمويننل اإلنسنناين إب عنندة عناصننر تشننملن ُيسننتند يف حتدينند عنن - 54
ُ
بء العمننل امل

(  ياكننل التنسننيق القائمننة 3( عنندد املشنناريع املمولننة سنننويا؛ )2ح ننم الصننندوق؛ ) (1)
مثننل املسنناحة  يف البلنند. و ننة عناصننر أةننرى  كننن أن تننؤثر أيضننا يف عننبء العمننل النسنني

 اجلغرافية للبلد.
ى التنبنننؤ بالعمليننننات اإلنسنننانية، يصننننعب التحديننند املسننننبق ومنننن منطلنننق عنننندم القننندرة علنننن - 55

بنند مننن حتدينند  حل ننم الطاقننة اإلداريننة املطلوبننة للصننندوق علننى منندى فننرتة زمنيننة ممتنندة. وال
مننننالك مننننوتفي وحنننندة التمويننننل اإلنسنننناين بالتناسننننب مننننع االحتياجننننات )أي مننننع ح ننننم 

إب النن (. ويسنناعد الصننندوق وعنندد املشنناريع املمولننة ومنندى تعّقنند السننياق القطننري ومننا 
 ال  أيضا يف حتديد أقدمية املوتفع الضروريع إلدارة الصندوق.

تُعتنرب الوتننائف املبينننة فيمنا يلنني املعيننار األدي النذي يغطنني املهننام الرئيسنية الننثال  لوحنندة  - 56
 التمويل اإلنساينن

 رئير الوحدة. ‘1’ 
 موتف رصد وإبال . ‘2’ 
 موتف شؤون مالية. ‘3’ 
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لننف مننن صننندوق قطننري مشننرتك  ةننر ترتيبننات تغطيننة التكنناليف الننل تننن م عننن إدارة ىت - 57
 الصندوق. و ناك حاليا وسيلتان يف  ذا الصددن

تكنننون التكننناليف اإلدارينننة لوحننندة التموينننل اإلنسننناين تكننناليف مباشنننرة للصنننندوق  • 
القطري املشنرتك كنا يف الن  تكناليف عمنل الكينان املعنا بالتعاقند منع املنظمنات 

. ويف كننل (12)غننري احلكوميننة )إن   يكننن  ننو مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية(
سنننة يقننوم رئننير وحنندة التمويننل اإلنسنناين بةعننداد اقننرتاح مشنناريعي رَسنني للوحنندة 
يقدمنننننه إب منسنننننق الشنننننؤون اإلنسنننننانية منننننن أجنننننل إقنننننراره بالتشننننناور منننننع االنننننر 

 االستشاري.
اإلنسننناين ك نننزء منننن ةطنننة التكننناليف تُغطرنننى التكننناليف اإلدارينننة لوحننندة التموينننل  • 

 العادية للمكتب القطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
 

 وتائف وحدة التمويل اإلنساين  
إدارة عمليننننات الصننننندوق القطننننري املشننننرتك وتقنننندمي املشننننورة السياسنننناتية ملنسننننق الشننننؤون  - 58

 اإلنسانيةن
ورئنننننير املكتنننننب القطنننننري التنننننابع تقننننندمي املشنننننورة إب منسنننننق الشنننننؤون اإلنسنننننانية  ‘1’ 

ملكتنننب تنسننننيق الشنننؤون اإلنسننننانية بشنننأن اسننننرتاتي يات الصنننندوق وأي مسننننائل 
 أةرى تتعلق بالسياسات هتم الصناديق القطرية املشرتكة.

 تيسري وضع نطاق وأ دا  الصندوق القطري املشرتك و/أو وثيقة التخصيص. ‘2’ 
بننندء التخصنننيص حنننىت إغننننالق  اإلشنننرا  علنننى ةمنننل دورة التموينننل منننن مرحلنننة ‘3’ 

 املشاريع.
االخنننراط مننع اجلهننات املاريننة للصنننندوق القطننري املشننرتك والتنسننيق مننع اجلهنننات  ‘4’ 

 املارية اإلنسانية األةرى يف البلد.
صياغة اسرتاتي ية تعبئة املنوارد ودعنم تنفينذ ا بالتنسنيق منع جهنود املقنر يف ةنال  ‘5’ 

 تعبئة املوارد.

__________ 

، ورسننالة وكيلننة األمننع 2011األول/أكتننوبر  تشننرينقننرار فريننق اإلدارة العليننا ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية،  (12) 
.  2012/مننارس تاار 8 مكتنب تنسننيق الشننؤون اإلنسنانية، نيويننورك، العنام إب سننفري فريننق دعنم املنناريع لصنناأ

ويننننص قنننرار فرينننق اإلدارة العلينننا أيضنننا علنننى عننندم جنننواز تلقننني مكتنننب تنسنننيق الشنننؤون اإلنسنننانية التموينننل منننن 
 الصناديق القطرية املشرتكة لقاء أنشطة التنسيق الدورية الل يؤديها درءات لتضارب املصاأ.
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الشنننؤون اإلنسنننانية ورئنننير املكتنننب القطنننري التنننابع ملكتنننب دعنننم جهنننود منسنننق  ‘6’ 
تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية الراميننة إب ربننك الصننندوق بالنندورة الربناةيننة اإلنسننانية 

 من ةالل تعزيز التخصيص املتساوق مع ةطك االست ابة اإلنسانية.
 دعم وتش يع امتثال الشركاء إلجراءات الصندوق القطري املشرتك. ‘7’ 
داد تقنننارير وحتلنننيالت ووثنننائق أةنننرى حسنننب االقتضننناء لننندعم تنسنننيق أنشنننطة إعننن ‘8’ 

اىننناا القنننرار واالتصنننال وتعبئنننة املنننوارد. و كنننن أن تشنننمل  نننذه األنشنننطة تقننندمي 
استكماالت بشأن حالة التمويل وإعنداد تقنارير شنهرية وصنحائف وقنائع ونقناط 

ات )مننثالت للحندي  ورسننائل رئيسنية وةموعننات منواد إحاطننة السنتخدامات البعثنن
من أجل الزينارات النل رريهنا منسنق الشنؤون اإلنسنانية لعواصنم اجلهنات املارينة، 
أو الزيننارات الننل رريهننا موتفننو املقننر للبلنند الننذي يعمننل فيننه الصننندوق القطننري 

 املشرتك(.
تش يع االستخدام التكناملي للصنندوق القطنري املشنرتك منع التموينل املتنأيت منن  ‘9’ 

 من الصندوق املركزي لالست ابة حلاالت الطوارئ. مصادر أةرى و اصة
 العمل كأمانة للم لر االستشاري. ‘10’ 

إدارة عمليننننات الصننننندوق القطننننري املشننننرتك وتقنننندمي املشننننورة السياسنننناتية لننننرئير املكتننننب  - 59
 القطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومنسق الشؤون اإلنسانيةن

ا  الصننننندوق القطننننري املشننننرتك، مشننننفوعة بوثننننائق تيسننننري صننننياغة نطنننناق وأ نننند ‘1’ 
 التخصيص.

اإلشنننرا  علنننى ةمنننل دورة التموينننل منننن مرحلنننة بننندء التخصنننيص وحنننىت إغنننالق  ‘2’ 
 املشاريع.

االخننننراط يف عملينننات التنسنننيق منننع اجلهنننات املارينننة للصنننندوق القطنننري املشنننرتك  ‘3’ 
 واجلهات املارية اإلنسانية األةرى يف البلد.

رتاتي ية تعبئننة املننوارد ودعننم تنفيننذ ا والتأكنند مننن تنسننيق جهننود تعبئننة صننياغة اسنن ‘4’ 
 املوارد مع اجلهود الل يبذاا املقر.
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دعنننم جهنننود منسنننق الشنننؤون اإلنسنننانية ورئنننير املكتنننب القطنننري التنننابع ملكتنننب  ‘5’ 
تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية الراميننة إب ربننك الصننندوق بالنندورة الربناةيننة اإلنسننانية 

 زيز التخصيص املتساوق مع ةطك االست ابة اإلنسانية.عن طريق تع
 دعم وتش يع امتثال الشركاء إلجراءات الصندوق القطري املشرتك. ‘6’ 
إعنننداد تقنننارير وحتلنننيالت ووثنننائق أةنننرى علنننى النحنننو الضنننروري لتننندعيم أنشنننطة  ‘7’ 

 اىاا القرار واالتصال وتعبئة املوارد.
 العمل كأمانة للم لر االستشاري. ‘8’ 
 تيسري تقاسم املعلومات مع أصحاب املصلحة. ‘9’ 

 إدارة دورة املشروعن - 60
 زيادة إملام أصحاب املصلحة وتدريبهم على استخدام نظام إدارة املنح. ‘1’ 
ضنننننمان االمتثنننننال للعملينننننات والننننننظم و النمنننننااج واألدوات املتعلقنننننة بالصنننننندوق  ‘2’ 

 القطري املشرتك املوضحة يف الكتيب.
 النندعم جلميننع متلقنني التمويننل مننن الصننندوق القطننري املشننرتك عننن طريننق تقنندمي ‘3’ 

 عملية التخصيص وتكرير نظام للتغذية املرتدة لضمان التعلم املستمر.
تنسننيق وتيسننري  يننع األنشننطة املرتبطننة بعمليننة االسننتعراض االسننرتاتي ي )حتدينند  ‘4’ 

 أولويات املشروع(.
 لقة بعملية االستعراض التقا.تنسيق وتيسري  يع األنشطة املتع ‘5’ 
 كفالة متابعة صر  األموال وتسلم األرصدة املسرتدة. ‘6’ 
 كفالة االمتثال للقواعد فيما يقدرم من التقارير السردية واملالية. ‘7’ 
تنظننيم طلبننات تنقننيح املشننروع )كاملتابعننة والنندعم لتنقننيح امليزانيننة وإعننادة الربةننة  ‘8’ 

 للتكاليف وما شابه(. والتمديدات غري املنشئة
التأكيننند علنننى تقننندمي تقنننارير ةننندمات التتبنننع املنننام علنننى النحنننو املطلنننوب )انظنننر  ‘9’ 

 ، منواج اإلبال  عن ةدمات التتبع املام(.11املرفق 
 تنفيذ إطار املُساءَلة للصندوق القطري املشرتكن - 61

ب القطنننري التنننابع تقننندمي الننندعم واملشنننورة ملنسنننق الشنننؤون اإلنسنننانية ومننندير املكتننن ‘1’ 
ساَءلة.

ُ
 ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف صياغة وتنفيذ إطار امل
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 تنسيق وتيسري تقييمات القدرة واألداء وإدارة املخاطر والرصد واإلبال . ‘2’ 
كفالننننننة االمتثننننننال للمتطلبننننننات النننننندنيا املوضننننننحة يف طرائننننننق التشننننننغيل املشننننننمولة  ‘3’ 

 بالكتيب.
ات مراجعنننة احلسنننابات ومتابعنننة التوصنننيات املنبثقنننة عننننن ضنننمان االمتثنننال ملتطلبننن ‘4’ 

 نتائت مراجعة احلسابات والرصد.
، منننننواج 23إعننننداد التقريننننر السنننننوي للصننننندوق القطننننري املشننننرتك )انظننننر املرفننننق  ‘5’ 

 اإلبال  السنوي(.
 

 أصحاب المصلحة 2-2-4   
 (13)المجموعات •    

القطرينننننة املشنننننرتكة علنننننى مسنننننتويعن تننننندعم الوكننننناالت القائننننندة للم موعنننننات الصنننننناديق  - 62
، حيننن  تضنننمن الوكالنننة القائننندة للم موعنننة قينننام النننروابك بنننع املسنننتوى االسنننرتاتي ي )أ(

املسنننننننتوى الصنننننننندوق وةطنننننننة االسنننننننت ابة اإلنسنننننننانية واسنننننننرتاتي يات ااموعنننننننة، و )ب( 
حتديننننند األولوينننننات يف ، حيننننن  يقنننننوم منسنننننقو ااموعنننننة بتنننننوفري ا نننننربة التقنينننننة التشنننننغيلي

 وإجراء االستعراض التقا للمشاريع. ريعيةاملشا
وتعمل ااموعات كوجب الصالحيات النل تقر نا الل ننة الدائمنة املشنرتكة بنع الوكناالت  - 63

وكوجنننب النمنننواج املرجعننني لتنسنننيق ااموعنننات علنننى الصنننعيد القطنننري. وتتضنننمن  اتنننان 
املشنننرتكة، لكنهنننا تقنننر الوثيقتنننان إشنننارات حمننندودة فيمنننا يتعلنننق بتشنننغيل الصنننناديق القطرينننة 

بننننأن األفرقننننة املشننننرتكة بننننع ااموعننننات تقننننوم بنننندور رئيسنننني يف حتدينننند األولويننننات وتقنننندمي 
 التوجيهات بشأن تعبئة املوارد للعمليات اإلنسانية ككل.

بغينننننة زينننننادة ضنننننمان اسنننننتخدام الصنننننناديق بطريقنننننة متناسنننننقة وفعالنننننة لننننندعم االحتياجنننننات  - 64
ؤون اإلنسننننننانية بالتشنننننناور والتنسننننننيق املشننننننرتك بننننننع اإلنسننننننانية الننننننل دنننننندد ا منسننننننق الشنننننن

ااموعننننننات، تنخننننننرط ااموعننننننات يف عنننننندد مننننننن ا طننننننوات املشننننننمولة بنننننندورة الربةننننننة يف 
 الصندوق على النحو التامن

__________ 

 عات يف احلاالت الل ال توجد فيها ةموعات.ُتستخدم القطا (13) 
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 تقدمي الطلباتن - 65
يتعننننع إب احلنننند األقصننننى املمكننننن صننننياغة املقرتحننننات باالسننننتعانة بالتوجيهننننات  ‘1’ 

منسننننق )منسننننقو( ااموعننننة اات الصننننلة قبننننل أن يرفعهننننا الربناةيننننة الننننل يقنننندمها 
 مقدم الطلب إب الصندوق.

 االستعراض االسرتاتي ي والتقا للمشاريعن - 66
يكفنننل منسنننقو ااموعنننات أن يكنننون تنفينننذ االسنننتعراض االسنننرتاتي ي للمشننناريع  ‘1’ 

 من زات على النحو املتفق عليه.
 لتقا للمقرتحات املشاريعية.يسهم منسقو ااموعات يف االستعراض ا ‘2’ 
يعنننزز منسنننقو ااموعنننات االسنننتخدام املنه ننني يف املشننناريع للمؤشنننرات املوحننندة  ‘3’ 

 اات الصلة.
 الرصد واإلبال ن - 67

تشننننارك ااموعننننات يف زيننننارات الرصنننند امليدانيننننة مننننن أجننننل دعننننم التقيننننيم التقننننا  ‘1’ 
 
ُ
سننناَءلة النننذي يُقنننره منسنننق للمشننناريع املنفنننذة وفقنننا لتحكنننام النننواردة يف إطنننار امل

 الشؤون اإلنسانية يف كل بلد.
 

 الشركاء المنفذون •    
تطمننننح الصننننناديق القطريننننة املشننننرتكة إب تننننوفري فرصننننة متكافئننننة جلميننننع اجلهننننات الفاعلننننة  - 68

اإلنسنننانية. وتعنننزز الصنننناديق القطرينننة املشنننرتكة الشنننراكات منننع املنظمنننات اإلنسنننانية كيمنننا 
 يعة وفعالة حلاالت الطوارئ.يتسىن توفري است ابة سر 

واملنظمننة الدولينة لله ننرة واملنظمنات غننري احلكومينة الوطنيننة املتحندة  األمننم كنن لوكناالت  - 69
والدوليننة ومنظمننات حركننة الصننليب األمحننر/ااالل األمحننر التقنندم بطلبننات للحصننول علننى 

 يويل من الصناديق القطرية املشرتكة.
 احلكومينننة الدولينننة والوطنينننة عملينننة لتقينننيم القننندرة )علنننى يتعنننع أن لتننناز املنظمنننات غنننري - 70

( لكني تكنون مؤ لنة لتلقني التموينل منن الصنناديق القطرينة 4النحو الذي يشنرحه الفصنل 
واملنظمننة الدوليننة لله ننرة بأ ليننة احلصننول املتحنندة  األمننماملشننرتكة. وتتمتننع  يننع وكنناالت 

 على يويل الصناديق.
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املنفننذين الوفنناء باملسننؤوليات املبينننة أدننناه إزاء الصننناديق القطريننة ويقننع علننى عنناتق الشننركاء  - 71
 املشرتكةن

 تقدمي الطلباتن - 72
ال بنند أن يكفننل الشننركاء املنفننذون إملننامهم بعمليننات الصننندوق القطننري املشننرتك  ‘1’ 

وأن يسنننعوا للحصنننول علنننى مشنننورة منننن املكتنننب القطنننري التنننابع ملكتنننب تنسنننيق 
ة التموينننننل اإلنسننننناين( قبنننننل أن يتقننننندموا بطلبنننننات الشنننننؤون اإلنسنننننانية )أي وحننننند

 احلصول على التمويل.
يقننوم الشنننري  املنفننذ مقننندم الطلنننب بالتعنناون الوثينننق منننع املكتننب القطنننري التنننابع  ‘2’ 

ملكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية وااموعنات، بصنياغة مقنرتح مشناريعي وميزانينة 
وشننفعهما يميننع الوثننائق  وتقنند هما إب الصننندوق )عننن طريننق نظننام إدارة املنننح(

الضنننننرورية الداعمنننننة يف حننننندود املهنننننل الزمنينننننة احملنننننددة منننننع احلنننننر  علنننننى سنننننرعة 
 االست ابة للمتطلبات.

 التنفيذن - 73
، الننذي دنندد (14)يف أعقنناب عمليننة املوافقننة، يوقننع الشننري  املنفننذ اتفنناق املنحننة ‘1’ 

الشنننري  املنفننننذ  القواعننند والشنننروط املنطبقنننة علنننى املشنننروع املوافنننق علينننه. ويلتنننزم
باالمتثنننال جلميننننع املتطلبنننات احملننننددة يف اتفننناق املنحننننة. و كنننن تعننننديل اتفاقننننات 

 املنح الستيعاب أي تغيريات ضرورية تطرأ على املشاريع.
 الرصدن - 74

ال بد أن تضمن  ينع الصنناديق القطرينة املشنرتكة العمنل بنةجراءات داةلينة قوينة  ‘1’ 
املنفننذون رصنند املشنناريع بالتعنناون مننع املكتننب  للرصنند واإلبننال . وييسننر الشننركاء

القطري التابع ملكتب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية، ومنسنقي ااموعنات واألطنرا  
. ودنننتف  4 األةنننرى اات الصنننلة علنننى النحنننو النننذي رنننري تفصنننيله يف الفصنننل

املكتننب القطننري التننابع ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية واملقننر بنناحلق يف تنظننيم 
__________ 

ينطبننق النن  علننى الصننناديق الننل تُنندار بنندعم مننن مكتننب الصننندوق االسننتئماين املتعنندد الشننركاء التننابع لربنننامت  (14) 
املتحندة  األمنمو ني موّقعنة بالفعنل ملنذكرة تفنا م منع برننامت املتحندة  األمنماإلمننائي، أمنا وكناالت املتحدة  األمم

 فال يكون عليها إال توقيع وثيقة املشروع. اإلمنائي
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الشننركاء أو ا ننرباء ا ننارجيع أو اجلهننات املاريننة السننتعراض األنشننطة  زينارات مننع
 املشاريعية املكتملة أو اجلارية.

 اإلبال ن - 75
يقننننندم الشنننننري  املنفنننننذ تقنننننارير سنننننردية ومالينننننة تتماشنننننى منننننع متطلبنننننات اإلبنننننال   ‘1’ 

سنناَءلة املعمننول بنن
ُ
ه املنصننو  عليهننا يف اتفنناق املنحننة، أو متفقننات عليهننا يف إطننار امل

يف الصننننندوق. وعننننالوة علننننى النننن  سننننيتعع القيننننام علننننى الفننننور بننننةبال  منسننننق 
الشننؤون اإلنسننانية و/أو مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية بننأي عوائننق )ماليننة أو 

 املشروع. لوجستية أو أمنية مثالت( من شأ ا إحدا  تغيريات كبرية يف
 

 تعبئة الموارد 2-3   
 - ن حتدينند اانند  املبتغننى جلمننع األمننوال للصننندوقمنسننق الشننؤون اإلنسننانية مسننؤول عنن - 76

منندعوما يف النن  باملكتننب القطننري التننابع ملكتننب تنسننيق الشننؤون  -ومداومننة استعراضننه 
 اإلنسانية وكشورة االر االستشاري.

ننر  نند   ننع األمننوال علننى أنننه املبلننغ املخطننك الننالزم لتحقيننق أ نندا  الصننندوق يف  - 77 يفسر
و كن تقدير قيمنة  نذا املبلنغ علنى أسناس األدلنة والتحلنيالت النل شهرا.  12فرتة مدهتا 

 تُعد من أجل صياغة ةطك االست ابة اإلنسانية.
بننالرغم مننن عنندم حتدينند وقننت معلننوم يف السنننة لتعيننع أو/اسننتعراض  نند   ننع األمننوال،  - 78

ينة يكون منن األمنور احلاَسنة أن يسنعى منسنق الشنؤون اإلنسنانية إب اسنتكمال  نذه العمل
يف وقننت يتننيح لل هننات املاريننة الرئيسننية احملتملننة إفننادة عواصننمها مقنندما قبننل وقننت كننا  
بقنننرارات التموينننل. وعنننالوة علنننى الننن ، ال بننند منننن مراعننناة التسننناوق منننع توقينننت اجلهنننود 

 األعم الل تُبذل لتعبئة املوارد للدورة الربناةية اإلنسانية.
النصنننننح منننننن االنننننر االستشننننناري،  يسنننننعى منسنننننق الشنننننؤون اإلنسنننننانية للحصنننننول علنننننى - 79

وبناألةص منن أجنل تقينيم املخناطر والوقنو  علنى العواقنب احملتملنة النل  كنن أن ترتتننب 
علننننى عننننندم حتقينننننق الصنننننندوق ااننننند  املتنننننوةى جلمنننننع األمنننننوال. ورنننننوز ملنسنننننق الشنننننؤون 
 اإلنسننانية أن يلننتمر بالتبعيننة تراء أعضنناء ااتمننع اإلنسنناين ا ةننرين يف البلنند، وأن يقننوم
باستكشنننا  اال تمننننام املبننندئي لل هننننات املارينننة بتقنننندمي مسنننا ات، وإدراج أي مصننننادر 

 يويلية أةرى متاحة و/أو أي تليات أةرى ممكنة للتمويل اإلنساين.
يتنننننوب املكتنننننب القطنننننري، نيابنننننة عنننننن منسنننننق الشنننننؤون اإلنسنننننانية، جلنننننب مشننننناركة فنننننرع  - 80

ون اإلنسنانية يف  نذه العملينة، حسنب الشراكات وتعبئة املوارد التنابع ملكتنب تنسنيق الشنؤ 
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االقتضنناء، والتأكنند مننن اطننالع الفننرع علننى  نند   ننع األمننوال قبننل إبالغننه رَسيننات اتمننع 
املسننناعدة يف تننندعيم رسنننالة منسنننق ‘ 1’املننناريع. و كنننن للفنننرع القينننام بعننندة مهنننام منهنننان 

مننن أجننل زيننادة الشننؤون اإلنسننانية املوجهننة لل هننات املاريننة النظننرية علننى الصننعيد العنناملي 
تقنندمي النصننح بشننأن الفننر  األةننرى جلمننع األمننوال الننل  كننن ‘ 2’بلننورة دعننم املنناريع؛ 

تنننوفري التوجينننه منننن منظنننور  ‘3’اغتنامهنننا منننن أجنننل بلنننو   ننند   نننع األمنننوال املنشنننود؛ 
عنناملي بشننأن إمكانيننة حتقيننق  نند   ننع األمننوال يف ضننوء اسننتقراء االلا ننات والتوقعننات 

شنننكل قاعننندة التموينننل اإلنسننناين وعلنننى وجنننه ا صنننو ، الننندعم النننذي واألولوينننات النننل ت
 تقدمه اجلهات املارية للصناديق القطرية األةرى.

ويتعنع باةتصنار أن يكنون  ند   نع األمنوالن واقعينات )أي يكنون مندفوعا باأل ندا (؛  - 81
وموضننننوعيات )أي يكننننون مسنننننتندا إب األدلننننة(؛ ومعقننننوال )أي يكنننننون علننننى األرجننننح حمنننننال 

 ب ا تمام اجلهات املارية ودعمها(؛ وأن رري اإلبال  به يف التوقيت املناسب.لكس
فنننور وضنننع تقننندير اننند   نننع األمنننوال، يصنننبح  نننو  نننزة الوصنننل يف  ينننع جهنننود  نننع  - 82

األمننننوال الننننل ُيضننننطلع  ننننا مننننن أجننننل الصننننندوق الحقننننات، والننننل ال بنننند مننننن حتدينننند ا يف 
 اسرتاتي ية تعبئة موارد الصندوق.

ويتننوب املكتننب القطننري صننياغة اسننرتاتي ية تعبئننة املننوارد مننن أجننل تننوفري النندعم املنه نني  - 83
ملنسنننننق الشننننننؤون اإلنسننننننانية يف تنننننندبري املسننننننا ات الالزمننننننة للصننننننندوق وتعهنننننند ا وتننننننأمع 
احلصنننول علنننى املسنننا ات الكافينننة واملتوقعنننة للصنننندوق. وتتنننألف اسنننرتاتي ية تعبئنننة املنننوارد 

نظيمهننننا وىطيطهنننا حنننول الركنننائز واألنشنننطة االسرتشننننادية منننن ةموعنننة إجنننراءات  كنننن ت
 املبيّنة فيما يلين

ن حتديد  د   نع األمنوال وفهنم ا تمامنات اجلهنات املارينة وسياسناهتا التحليل )أ( 
 وأولوياهتا ورسم أبعاد ا.

ن صننياغة رسننائل رئيسننية ألغننراض النندعوة العامننة لصنناأ إبننال  الرسننائل واالتصننال )ب( 
د املراسالت منع اجلهنات املارينة التماسنا لندعمها واحملافظنة علنى الصندوق؛ وتعه

  ذا الدعم، وتوفري التوجيه للماريع بشأن كيفية املسا ة.
ن تعّهننند تلينننات للحنننوار الننندوري منننع االتصنننال باجلهنننات املارينننة وكفالنننة مشننناركتها )ج( 

ال(؛ اجلهنننات املارينننة بشنننأن الصنننندوق ومنهنننا اإلفنننادات الدورينننة )ربنننع السننننوية منننث
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وتنظننيم الزيننارات امليدانيننة للمنناريع إب مواقننع املشنناريع؛ وإدراج الصننندوق ضننمن 
اإلفنننادات النننل تقننندرم للننندول األعضننناء وتننننظرم علنننى صنننعيد املقنننر، واملشننناركة يف 
املنتننديات العامليننة اات الصننلة مثننل اجتماعننات الفريننق العامننل املعننا بالصننناديق 

 املشرتكة الل تُعقد كل سنتع.
ن االسننتكمال املسننتمر للمعلومننات وزيننادة وثاقتهننا علننى املوقننع اإلبننال  واإلعننالم د() 

الشبكي للصندوق؛ وإصدار وتعمنيم نشنرات أنبناء دورينة، وصنحائف للوقنائع أو 
أي ننننننواتت مماثلنننننة أةنننننرى عالينننننة النوعينننننة تقننننندم استعراضنننننات عامنننننة منننننوجزة عنننننن 

واملسنتفيدين؛ وإصنندار  الصنندوق كنا يف الن  التعبنري فيهنا عنن منظنورات الشنركاء
التقريننننننر السننننننننوي للصنننننننندوق وتعميمنننننننه واالمتثنننننننال عمومنننننننا ملتطلبنننننننات اإلبنننننننال  

 لل هات املارية، على النحو احملدد يف اتفاق املسا ة.
 كنن لل هننة املارينة أن تعننرب عننن نيّنة املسننا ة يف الصننندوق ملنسنق الشننؤون اإلنسننانية أو  - 84

تقسنننام واملسنننؤولع املعنينننع يف مكتنننب تنسنننيق للمكتنننب القطنننري علنننى صنننعيد البلننند أو ل
الشؤون اإلنسانية يف املقنر. ومنن األ ينة ككنان منن ط مشناطرة املعلومنات عنن املسنا ات 
احملتملننة يف الوقننت املناسننب بننع املينندان واملقننر مننن أجننل تيسننري إجننراءات وتنندابري املتابعننة. 

بتنوفري  ينع وجنوه الندعم واملشنورة ويقوم فرع الشراكات وتعبئنة املنوارد علنى وجنه التحديند 
الفنيننننع بشننننأن شننننكل ومضننننمون كافننننة اتفاقننننات املسننننا ة قبننننل توقيعهننننا. وسننننيتوب الفننننرع 
تنسننيق اجلهننود مننع قسننم تنسننيق شننؤون التمويننل وأي أقسننام أةننرى اات صننلة بالعمليننة. 
وينننتم تسننن يل  ينننع التعهننندات واملسنننا ات النننل تقننندرم للصنننناديق القطرينننة املشنننرتكة علنننى 

 ملنصات الشبكية اات الصلة.ا
يساعد املكتب القطنري التنابع ملكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية منسِّنق الشنؤون اإلنسنانية  - 85

حسنننب االقتضننناء يف االضنننطالع يمينننع املهنننام املتعلقنننة بتعبئنننة املنننوارد للصنننندوق، كنننا يف 
د ووضننعها موضننع النن  إعننداد  يننع الوثننائق واملننواد وتيسننري صننياغة اسننرتاتي ية تعبئننة املننوار 

 التنفيذ.
 

 طرائق التخصيص - 3 
يتننيح الصننندوق القطننري املشننرتك ملنسننق الشننؤون اإلنسننانية طننريقتع لتخصننيص األمننوالن  - 86

( التخصنننننيص االحتيننننناطي. وبالتشننننناور منننننع االنننننر 2( التخصنننننيص االعتينننننادي، و )1)
يسننننتخدم االستشنننناري، يقننننوم منسننننق الشننننؤون اإلنسننننانية بالبننننت يف أي الطننننريقتع الننننذي 

 تةذا بعع االعتبار مقتضيات السياق.
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 كننن برةننة املسننا ات وااللتزامننات املسنندردة )أي املسننا ات الننل يلتننزم املننانح  ننا ةطيننات(  - 87
ألغنننراض التخصنننيص. وال  كنننن اعتبنننار مسنننا ات اجلهنننات املارينننة غنننري املشنننفوعة بنننالتزام 

 ةطي متاحة ألغراض التخصيص.
واردة أدننننناه العمليننننات وتسلسننننل سننننري العمننننل لطننننريقل التخصننننيص. وتشننننرح الفقننننرات النننن - 88

ويُعتنننرب االلتنننزام بنننا طوات املبيّننننة وتعاقبهنننا مطلبننننا واجبنننا. ومنننن املمكنننن أن رنننري داةننننل 
 ا طوات املختلفة اتباع ُ ت تتواءم مع األوضاع القطرية.

 
 التخصيص االعتيادي 3-1  

نسنننق الشنننؤون اإلنسنننانية للتشننناور منننع الشنننركاء يثنننل عملينننة التخصنننيص االعتينننادي تلينننة م - 89
اإلنسننانيع مننن أجننل ضننمان أفضننل اسنننتخدام ممكننن للمننوارد املتاحننة. وال بنند مننن وجنننود 
عمليننة شننفافة للتخصننيص لكنني يتسننىن للصننندوق العمننل بشننكل سننليم. وتُفّسننر الشننفافية 

ت اات بأ نننا الدرجنننة النننل رنننري  نننا إفنننادة أصنننحاب املصنننلحة الرئيسنننيع يمينننع املعلومنننا
 الصلة يف الوقت املناسب، وكا إاا كان ممكنا توثيق قرارات التخصيص وترشيد ا.

يلننني.  وتنفرننذ عملينننة التخصننيص االعتينننادي عننرب ةموعنننة مننن ا طنننوات رننري بيا نننا فيمننا - 90
، )منننواج الطلننب((. 18ويبنندأ التخصننيص االعتيننادي بتقنندمي منننواج الطلننب )انظننر املرفننق 

ذ املشنناريع الننل يننّول باملخصصننات االعتياديننة مكننتمال يف غضننون بنند أن يكننون تنفينن وال
شنننهرا. و كنننن ملنسنننق الشنننؤون اإلنسنننانية االسنننتثناء منننن  نننذا الشنننرط إن  12فنننرتة غايتهنننا 

ُوجننندت حاجنننة لفنننرتة زمنينننة أطنننول للوفننناء باملتطلبنننات الربناةينننة. وتتحننندد أسنننقف املِننننَنح  
ومندة املشنروع، علنى النحنو املبنع يف استنادا إب مستوى تصننيف املخناطر لندى الشنري  

 (.4طرائق التشغيل )انظر الفصل 
 ةطوات عملية التخصيص االعتيادين

 تقدمي املشاريع. - 1 
 االستعراض االسرتاتي ي. - 2 
 املوافقة املبدئية. - 3 
 االستعراض التقا واملام. - 4 
 املوافقة النهائية من جانب منسق الشؤون اإلنسانية. - 5 
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 الصر . - 6 
 تقدمي املشاريع - 1  

 صياغة اسرتاتي ية التخصيص 1-1 
ُتصننا  اسننرتاتي يات التخصننيص اسننتنادا إب أولويننات ةطننة االسننت ابة اإلنسننانية. ويتعننع  - 91

أن يسنتخدم منسنق الشنؤون اإلنسنانية بندعم منن وحندة التموينل اإلنسناين تلينات التنسننيق 
نتننننناج معلومنننننات موثوقنننننة وغنننننري متحينننننزة القائمنننننة منننننن أجنننننل إرسننننناء عملينننننة تفضننننني إب إ

السنننتخدامها يف صنننياغة االسنننرتاتي ية. وال بننند أن يكننننون التحلينننل النننذي يننندعم صننننياغة 
االسننرتاتي ية مسننتندا إب األدلننة وأن يتضننمن إحنناالت إب بيانننات قابلننة للتحقننق. وتسننفر 

، وثيقنننة التخصنننيص( النننل تلخنننص 18 نننذه العملينننة عنننن صننندور وثيقنننة ىصنننيص )املرفنننق 
حلينننننل واالسنننننرتاتي ية والقصننننند منننننن املخصنننننص االعتينننننادي. وال بننننند أن تتسنننننم أولوينننننة الت

اسننننرتاتي ية التخصننننيص بننننأكرب قنننندر ممكننننن مننننن الدقننننة حننننىت  كننننن القيننننام بشننننكل فعننننال 
بتحدينند األولويننات حسننب ااموعننات. وال بنند مننن بننذل اجلهننود اللتمنناس التكامننل مننع 

صنننندوق املركنننزي لالسنننت ابة حلننناالت قننننوات التموينننل القائمنننة كنننا فيهنننا عنننند االقتضننناء ال
، منننننذكرة توجيهينننننة بشنننننأن تكامنننننل الصنننننندوق املركنننننزي لالسنننننت ابة 21الطنننننوارئ )املرفنننننق 

حلننناالت الطنننوارئ والصنننندوق القطنننري املشنننرتك(. وتتضنننمن وثيقنننة التخصنننيص معلومنننات 
 بشأن ما يلين

السنياق اإلنسنناين منع الرتكيننز علننى الكيفينة الننل يتناسننب  نا التخصننيص مننع  •  
 لسياق.ا

 اسرتاتي ية التخصيص واألولويات اات الصلة. •  
املبلغ اإل نام النذي رنري ىصيصنه ) كنن أن يُندعم الن  إب أقصنى حند  •  

 ممكن بتفاصيل إضافية عن األولوية/ااموعة/القطاع/املنطقة(.
معننايري حتدينند أولويننة املشننروع )موضننحة يف مصننفوفة لتحدينند األولويننات أو  •  

 “(.داءاس ل ”يف 
 اجلدول الزما. •  
، وثيقننننننة التخصننننننيص(  نننننني وثيقننننننة اسننننننرتاتي ية رننننننب 18ووثيقننننننة التخصننننننيص )املرفننننننق  

تتضنننمن معلومننننات عننننن العمليننننة تت نننناوز املعلومننننات ا اصننننة باجلنننندول الننننزما. ويُننننوَرد  أال
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نننواَءم للبلننند املتعلنننق بتسلسنننل سنننري العمنننل يف دلينننل تشنننغيل الصنننندوق القطنننري 
ُ
التفسنننري امل
 الذي خيتص  ذا البلد. (15)املشرتك

ويتعننننع أن ينننندعم مكتننننب تنسننننيق الشننننؤون اإلنسننننانية )وحنننندة التنسننننيق ووحنننندة التمويننننل  - 92
اإلنساين( صياغة وثيقنة التخصنيص. ويتنوب فرينق التنسنيق املشنرتك بنع ااموعنات أو أي 
ةموعننات تنسننيقية أةننرى مراجعننة املسننودة الننل يعنند ا مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية، 
وبعنند النن  يتننوب منسننق الشننؤون اإلنسننانية رفعهننا إب االننر االستشنناري للحصننول علننى 
تعقيباتننننننننه. وتتلقننننننننى وحنننننننندة التمويننننننننل اإلنسنننننننناين املنننننننندةالت وتضننننننننع الصننننننننيغة ا تاميننننننننة 

 لالسرتاتي ية.
 

 تقدمي الوثائق 1-2   
يف وثيقننة  يُعننّد الشننركاء املنفننذون املؤ لننون وثننائق مشنناريعية تسننت يب لتولويننات املوضننحة - 93

التخصننننيص. ورننننوز للصننننناديق القطريننننة املشننننرتكة أن تطلننننب تقنننندمي مننننذكرات مفا يميننننة 
للمشنناريع أو مقرتحنننات مشننناريعية كاملنننة. ورنننري احلننا علنننى اتبننناع املمارسنننة املتمثلنننة يف 
طلننب املننذكرات املفا يميننة و اصننة بالنسنننبة للمخصصننات الكبننرية أل ننا تتننيح اسنننتعراض 

رع. وتقنننننّدم املنننننذكرات املفا يمينننننة للمشننننناريع )أو املقرتحنننننات االسنننننرتاتي ية يف وقنننننت أسننننن
، املنننننذكرة 30املشننننناريعية( لنظنننننر الصنننننندوق عنننننن طرينننننق نظنننننام إدارة املننننننح )انظنننننر املرفنننننق 

 ، منواج املقرتحات املشاريعية(.35املفا يمية، واملرفق 
 

 ناالستعراض االسرتاتي ي للمشاريع - 2  
حتدينند املقرتحننات املشنناريعية أو املننذكرات املفا يميننة،  هتند   ننذه ا طننوة مننن العمليننة إب - 94

ووضننع األولويننات املعتننربة أكثننر مالءمننة لتلبيننة االحتياجننات احملننددة يف وثيقننة التخصننيص. 
والقصنند مننن االةتيننار املسننبق للمشنناريع  ننو حفننز الكفنناءة وإتاحننة إمكانيننة إجننناز عمليننة 

ددة. وتنطبنق مرحلنة االسنتعراض سريعة تستهد  على ريو سنليم حتقينق االحتياجنات احملن
االسننننرتاتي ي علننننى  يننننع املخصصننننات االعتياديننننة بصننننر  النظننننر عمننننا إاا كننننان مطلوبننننا 

 تقدمي مذكرات مفا يمية أو مقرتحات مشاريعية كاملة.

__________ 

 ترد املعلومات عن عملية التخصيص موثقة يف دليل التشغيل. (15) 
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وتضنننننطلع جلننننننة االسنننننتعراض كسنننننؤولية إجنننننراء االسنننننتعراض االسنننننرتاتي ي واةتينننننار قائمنننننة  - 95
طلع الل ننننننة بنننننالتقييم االسنننننرتاتي ي باالسنننننتناد إب تصنننننفية للمنننننذكرات املفا يمينننننة. وتضننننن

معنننايري حمنننددة يف مصنننفوفة حتديننند األولوينننات )سننن الت األداء(، النننل يُتفنننق عليهنننا قبنننل 
صننندور وثيقنننة التخصنننيص. وتطبّنننق  ينننع الصنننناديق القطرينننة مصنننفوفات موحننندة لتحديننند 

التاليننننننةن األولويننننننات مشننننننفوعة كعنننننندالت لننننننتداء يف كننننننل ةننننننال مننننننن اانننننناالت الرئيسننننننية 
الفعالينننننة منننننن حيننننن  التكلفنننننة؛ ‘ 3’األ ينننننة الربناةينننننة؛ ‘ 2’األ ينننننة االسنننننرتاتي ية؛  ‘1’
، سننننننن الت أداء 20املشننننننناركة يف التنسنننننننيق )انظنننننننر املرفنننننننق ‘ 5’اإلدارة والرصننننننند؛  ‘4’

لتحدينننند أولويننننة املشننننروع(. وتوجنننند داةننننل كننننل فئننننة قياسننننية معننننايري حمننننددة توافننننق عليهننننا 
كتنننننننننننب تنسنننننننننننيق الشنننننننننننؤون اإلنسنننننننننننانية. وتطبنننننننننننق  ينننننننننننع ااموعنننننننننننات/ القطاعنننننننننننات وم

ااموعات/القطاعننننات نفننننر ااموعننننة مننننن الفئننننات القياسننننية. وبننننالرغم مننننن أن الفئننننات 
واألوزان القياسنننننية معيارينننننة يف  ينننننع الصنننننناديق القطرينننننة املشنننننرتكة، رنننننوز للم موعنننننات/ 

 القطاعات إجراء تنقيحات يف املعايري احملددة قبل كل عملية ىصيص.
 

 نقرار مشاريع قائمة التصفيةإ  
قائمنننة املشننناريع اات األولوينننة املشنننمولة بقائمنننة التصنننفية علنننى االنننر االستشننناري  ضتُعنننر  - 96

أسنئلة أو إبنداء حتنذيرات أي حىت يتسىن ألعضنائه اإلعنراب عنن أي شنواغل حاَسنة وإثنارة 
ة اتلفنننة تتعلنننق باملخننناطر وتقننندمي تعقيبنننات. و كنننن للبلننندان أن تأةنننذ بأسننناليب استشننناري

الشننننؤون اإلنسننننانية، علننننى أن تكفننننل درجننننة كافيننننة مننننن الشننننمولية ملنسننننق تقنننندمي املشنننناريع ل
ن
ُ
ءم للبلند. ومنن واَ والشفافية. وال بد من توضيح أبعاد األسلوب املختار يف دليل التشغيل امل

 املمكن النظر يف اتباع أي من األسلوبع التاليعن
ع )منذكرات مفا يمينة أو مقرتحنات يعرض منسنقو ااموعنات قائمنة املشناري •  

مشننننناريعية كاملنننننة( علنننننى منسنننننق الشنننننؤون اإلنسنننننانية واالنننننر االستشننننناري. 
ويلخننص العننرض احملصننالت/النتائت املتوقعننة مننن املشنناريع املوصننى  ننا كننا يف 

 ال  صلتها باألولويات احملددة يف وثيقة التخصيص.
ت، إب منسننننق الشنننننؤون تقنننندرم قائمننننة باملشنننناريع، ينتقيهنننننا منسننننقو ااموعننننا •  

اإلنسننننانية للنظنننننر واإلقننننرار. وُيستشنننننار االنننننر االستشنننناري ويتخنننننذ منسنننننق 
 الشؤون اإلنسانية القرار النهائي.

وفنننور صننندوق موافقنننة منسنننق الشنننؤون اإلنسنننانية علنننى قائمنننة التصنننفية املشننناريعية، رننننري  - 97
ام مننننننذكرات إطنننننالع الشنننننركاء وُيسنننننتهل االسنننننتعراض التقنننننا واملنننننام. ويف حالنننننة اسنننننتخد
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مفا يميننننة لالسننننتعراض االسننننرتاتي ي، يكننننون علننننى الشننننركاء تقنننندمي مقرتحننننات مشنننناريعية  
 كاملة ألغراض االستعراض التقا.

 االستعراض التقا واملامن  
اانند  مننن عمليننة االسننتعراض التقننا  ننو التننيّقن مننن أن املقرتحننات تعكننر أعلننى درجننة  - 98

قننة النهننائي مننن جانننب منسننق الشننؤون اإلنسننانية. ممكنننة مننن اجلننودة قبننل صنندور قننرار املواف
وتتنننألف جلنننان االسنننتعراض منننن ةموعنننات منننن ا نننرباء التقنينننع  سنننب ااموعنننة/القطاع 
تتننننننوب اسننننننتعراض املقرتحننننننات املشنننننناريعية اسننننننتنادا إب جنننننندارهتا التقنيننننننة ومنننننندى مالءمننننننة 

حتسننننع يضننننمن  اصصننننات امليزانيننننة. وال بنننند مننننن تكننننرير الوقننننت واجلهنننند الالزمننننع كننننا
 املشاريع دون املستوى أو رفضها.

وتتضننمن مرحلننة االسننتعراض التقننا أيضننا استعراضننا ماليننا لريننه الشننؤون املاليننة يف مكتننب  - 99
تنسنننننيق الشنننننؤون اإلنسنننننانية )وحننننندة التموينننننل اإلنسننننناين التابعنننننة ملكتنننننب تنسنننننيق الشنننننؤون 

يف مكتننب تنسننيق  اإلنسننانية ووحنندة الشننؤون املاليننة التابعننة لقسننم تنسننيق شننؤون التمويننل
. و ثننل االسننتعراض املننام جننزءا مننن االسننتعراض التقننا، و كننن مننن (16)الشننؤون اإلنسننانية

ط  ننع التغذيننة املرتنندة الربناةيننة واملاليننة الننل تننرد إب وحنندة التمويننل اإلنسنناين ومشنناطرهتا 
 مع مقدم الطلب.

ننننة االسنننتعراض واملنظمنننة وتتضنننمن عملينننة االسنننتعراض املنننام اتصننناال يف النننا ع، بنننع جل -100
مقدمننة املقننرتح. ويكننون بوسننع الشننركاء املنفننذين إعننادة تقنندمي املقرتحننات املشنناريعية مننرتع 
علنننى األكثنننر عقنننب تلقننني مالحظنننات ةطينننة ةنننالل عملينننة االسنننتعراض التقنننا. وإاا   
يتسن ترتيب اجتماع إلجراء االستعراض التقا،  كنن النظنر يف بندائل أةنرى طاملنا جنرى 

ي احلر  علنى احلفناع علنى جنودة العملينة. وينوفر دلينل تشنغيل الصنندوق التفاصنيل توة
 املناسبة لنوع العملية املختارة.

وينرد نظننام سن ل األداء املسننتعمل يف االسنتعراض التقننا مندةا يف نظننام إدارة املننح األمننر  -101
  الذي يتيح تتّبع العملية حىت صدور اإلجازة التقنية النهائية.

__________ 

 أو اجلهة مقدمة ا دمات اات الصلة. (16) 
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 ناملوافقة النهائية ملنسق الشؤون اإلنسانية - 5  
إاا انتهننى االسننتعراض التقننا إب التوصننية باملشننروع، يوافننق منسننق الشننؤون اإلنسننانية عليننه  -102

بصورة رَسية. وتقنوم وحندة التموينل اإلنسناين بتسنيري اسنتكمال الصنيغ النهائينة لالتفاقنات 
 لى املشروع.التعاقدية. ويُفاد االر االستشاري باملوافقة ع

تقنننوم وحننندة التموينننل اإلنسننناين باالتصنننال بالشنننري  املنّفنننذ لتحديننند تننناريو بننندء املشنننروع.  -103
ويكننون أبكننر تنناريو ممكننن لبنندء املشننروع  ننو تنناريو توقيننع الشننري  التفنناق املنحننة. ويننتم 
إدراج التنناريو املتفننق علينننه لبنندء املشننروع يف اتفننناق املنحننة. وإاا جنناء تننناريو توقيننع اتفننناق 

ملنحنننة الحقنننا لتننناريو املوافقنننة علنننى بننندء املشنننروع، تكنننون األسنننبقية لتننناريو توقينننع اتفننناق ا
 .(17)املنحة، و كن ملنسق الشؤون اإلنسانية عندئذ التوقيع على اتفاق املنحة

وعقننب توقيننع منسننق الشننؤون اإلنسننانية، ىطننر وحنندة التمويننل اإلنسنناين الشننري  باملوافقننة  -104
ه االتفاقننات ليضننيف توقيعاتننه إليهننا. وفننور توقيننع الشننري  علننى علننى املشننروع، وتُرسننل إلينن

االتفاقننننات تُرسننننل إب وحنننندة التمويننننل التابعننننة لقسننننم تنسننننيق التمويننننل يف مكتننننب تنسننننيق 
الشنننؤون اإلنسنننانية يف نيوينننورك لتوقيعهنننا النهنننائي. وتتحننندد أ لينننة احلصنننول علنننى النفقنننات 

 كوجب تاريو توقيع الشري  التفاق املنحة.
 تاح جلميع أصحاب املصلحة معلومات متكاملة عن قرارات التخصيص.وتُ  -105

 
 (18)الصر  - 6  

عقنننب توقينننع  ينننع األطنننرا  علنننى اتفننناق املنحنننة )الطنننر  املوقِّنننع األةنننري  نننو صننناحب  -106
تفننويا السننلطة يف مقننر مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية(، تصننر  األمننوال يف غضننون 

 عشرة أيام عمل.

__________ 

 كن أن ىتلف عملية املوافقة بالنسبة للصناديق الل ال يكون مكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية فيهنا  نو جهنة  (17) 
املتحنندة  األمننمشننرة مننع الشننركاء. ورننوز ملنسننق الشننؤون اإلنسننانية أن يوقننع قائمننة املشنناريع مننع وكالننة التعاقنند املبا

الذي يقوم  بالكيان القائم بالتعاقداملنفذة للمشاريع. ط يقوم منسق الشؤون اإلنسانية بةةطار الشركاء املنفذين 
 بدوره بتوقيع العقود مع  ؤالء الشركاء املنفذين.

ىتلننف عمليننة الصننر  وموعننده يف األحننوال الننل ال يكننون مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية فيهننا  ننو   كننن أن (18) 
 جهة التحويل املباشر لتموال إب الشركاء.
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 التخصيص االعتياديعملية  تسلسل سير العمل في

 1الخطوة 
 تقدمي املشاريع

 صياغة اسرتاتي ية التخصيص وإطالقها 1-1

 * ااموعات
 * مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

 * منسق الشؤون اإلنسانية
 * االر االستشاري

 يتقنننننننندمي املننننننننذكرات املفا يميننننننننة أو املقننننننننرتح املشنننننننناريع 1-2
 الكامل

 * الشري  املنفِّذ

)بشنننأن  اإلنسننناينمراجعنننة عامنننة لريهنننا وحننندة التموينننل  1-3
أ ليننننننة الشنننننننري  يف حالنننننننة الوقننننننف عنننننننن العمنننننننل، واالمتثنننننننال 

 للنمااج وازدواجية املقرتح وما إب ال (

 * وحدة التمويل اإلنساين

   

 2الخطوة 
 االستعراض االسرتاتي ي

لمشنناريع األداء لجلننان االسننتعراض تسننتخدم سنن الت  2-1
 وحسنننبموعات/القطاعنننات النننل ىنننتص  نننا. الداةلنننة يف اا

االقتضننننناء، يقنننننوم ةلنننننر االسنننننتعراض بةعنننننداد قائمنننننة تصنننننفية 
 للتوصية  ا لدى منسق الشؤون اإلنسانية

 * جلان االستعراض
 * وحدة التمويل اإلنساين

* ةلننننننر االسننننننتعراض )عننننننند انطبنننننناق 
 ال (

   

 3الخطوة 
 املوافقة املبدئية

تصنننفية إب منسننننق القائمنننة يف  املشننناريع املدرجننننةتقننندرم  3-1
الشؤون اإلنسانية إلقرار نا ) كنن إجنناز  نذه ا طنوة بناالقرتان 

 ك زء من اجتماع(  2-3با طوة الواردة أدناه 

 * منسق الشؤون اإلنسانية
 * وحدة التمويل اإلنساين

يُفنننننناد االننننننر االستشنننننناري باملشنننننناريع الننننننل أقر ننننننا منسننننننق  3-2
بنداء املشنورة )ورنري يف الوقنت ااتنه الشؤون اإلنسنانية منن أجنل إ

النندفع  ننا إب عمليننة االسننتعراض التقننا أو إب الشننري  مننن أجننل 
إعنننداد مقننننرتح كامنننل(. وُ نننننح االننننر االستشننناري يومننننا أو اثنننننع 

 من أيام العمل إلبداء االعرتاض/ التعليقات

 * االر االستشاري
 * وحدة التمويل اإلنساين

   



 غيلي للصناديق القطرية المشتركةالكتّيب التش   36

 
 

36/98 15-03883 

 

 4الخطوة 
 التقا واملام االستعراض

كاملنننة )إن كنننان   مقرتحننناتيُطلنننب إب الشنننركاء إعنننداد  4-1
 اةتص بتقدمي مذكرات مفا يمية(قد الطلب املبدئي 

 * الشركاء املنفذون

 االستعراضات املالية والتقنية 4-2

* مكتننننننب تنسننننننيق الشننننننؤون اإلنسننننننانية 
ووحنننننننندة )وحنننننننندة التمويننننننننل اإلنسنننننننناين 

يق قسنننننم تنسنننننالشنننننؤون املالينننننة التابعنننننة ل
 شؤون التمويل(

 * جلان االستعراض
 * مستشار جنساين
 * مستشار محاية

 *وحدة التمويل اإلنساين دمت التعليقات املالية والتقنية وتقد ها إب الشري  4-3

يُنرفا املشنروع  -منرات  3 ند أقصنى  مراجعة املقرتح 4-4 
ِِ ملعايري اجلودة  بعد ا إاا بقي غري مستوٍ 

 ن* الشركاء املنفذو 

   

 5الخطوة 
املوافقة النهائية من 
 منسق الشؤون اإلنسانية

اتفنننناق املنحننننة  مشننننروعيعنننند مكتننننب التمويننننل اإلنسنننناين  5-1
ويقرر تاريو بدء املشروع بالتشاور مع الشنري  ودندد اجلندول 

 الالحقة  الزما لتقدمي التقارير

 * وحدة التمويل اإلنساين

ويوقنننننع علنننننى  روعاملشنننننمنسننننق الشنننننؤون اإلنسنننننانية يقنننننر  5-2
اتفنناق املنحننة؛ ويفنناد االننر االستشنناري باملعلومننات املتعلقننة 

 باملشاريع املوافق عليها

 *منسق الشؤون اإلنسانية

ليضنننيف إلينننه  املنفنننذاتفننناق املنحنننة يُرسنننل إب الشنننري   5-3
 توقيعه )تاريو التوقيع ددد بدء تاريو االستحقاق(

 * الشركاء املنفذون

فيننننذي ملكتننننب تنسننننيق الشننننؤون اإلنسننننانية املكتننننب التن 5-4
 يوقِّع اتفاق املنحة

قسنننم التابعنننة ل* وحننندة الشنننؤون املالينننة 
تنسننننننننيق شننننننننؤون التمويننننننننل يف مكتننننننننب 

 تنسيق الشؤون اإلنسانية
* فنننننننننرع ا ننننننننندمات اإلدارينننننننننة ككتنننننننننب 

 تنسيق الشؤون اإلدارية

 6الخطوة 
 الصر 

عقننب توقيننع املكتننب التنفيننذي ملكتننب تنسننيق الشننؤون  6-1
 إلنسانية، ُتصر  للشري  الشردة األوب من التمويلا

قسنننم التابعنننة ل* وحننندة الشنننؤون املالينننة 
تنسننننننننيق شننننننننؤون التمويننننننننل يف مكتننننننننب 

 تنسيق الشؤون اإلنسانية
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 التخصيص االحتياطي 3-2  
يقصنند بالتخصننيص االحتينناطي أن يكننون أداة مرنننة وسننريعة لتخصننيص املننوارد يف مواجهننة  -107

غنننننري منظنننننورة أو احتياجنننننات مقرتننننننة بالسنننننياق أو احتياجنننننات  تنننننرو  وحننننناالت طنننننوارئ
نُظمينننة )مشننناريع قيننند اإلعنننداد أو إمننندادات لوجسنننتية ومنننا إب الننن (. وتكنننون عملينننات 
التخصنننيص االحتيننناطي علنننى درجنننة كبنننرية منننن السنننرعة مقارننننة بالتخصنننيص االعتينننادي. 

د منع النظنر فيهنا وتُقبل املقرتحات املتعلقة بالتخصيص االحتيناطي إمنا علنى أسناس مت ند
حسننب ترتيننب ورود ننا، أو باالسننتناد إب قننرار ملنسننق الشننؤون اإلنسننانية بتفعيننل ىصننيص 

 احتياطي.
ويسننننتخدم بعننننا الصننننناديق القطريننننة املشننننرتكة التخصننننيص االحتينننناطي كوسننننيلة رئيسننننية  -108

للتمويننننل. ويكننننون الصننننندوق يف  ننننذه احلنننناالت عننننامال ومفتوحننننا عننننادة أمننننام املقرتحننننات 
ية املقدمنننة علنننى أسننناس مت ننندد. ودننندد النطننناق واأل ننندا  النننل رنننري بيا نننا يف املشننناريع

دلينل التشنغيل، القطاعنات واملواقنع اجلغرافينة النل يثنل أولوينات للصنندوق )وتتحندد عننادة 
كوجننننب ةطننننة االسننننت ابة اإلنسننننانية( فضننننال عننننن أي معننننايري أةننننرى هتتنننندي  ننننا عمليننننة 

 االةتيار.
كة أةننننرى تسننننتخدم التخصننننيص االعتيننننادي كطريقننننة رئيسننننية و ننننة صننننناديق قطريننننة مشننننرت  -109

للتمويننننل. ويُننننرتك األمننننر ملنسننننق الشننننؤون اإلنسننننانية لتفعيننننل التخصننننيص االحتينننناطي لتلبيننننة 
االحتياجننات الننل تنشننأ عننن حنناالت الطننوارئ و/أو أي حنناالت غننري منظننورة أةننرى. ويف 

وينل املتناح للصنندوق  ذه احلاالت، دنتف  منسنق الشنؤون اإلنسنانية بقندر معنع منن التم
يوصنننى يف  نننذا الشنننأن بنسنننبة مئوينننة حمنننددة، لكنننن  منننن أجنننل اسنننتخدامه كاحتيننناطي. وال

املبننندأ العنننام يتمثنننل يف إمكانينننة اسنننتخدام أي أمنننوال غنننري مربةنننة يف عملينننات التخصنننيص 
االعتينننادي ألغنننراض التخصنننيص االحتيننناطي إن نشنننأت احلاجنننة إب الننن . ويرجنننع قنننرار 

ريعية لتمويلهنننننا باملخصنننننص االحتيننننناطي لسنننننلطة منسنننننق الشنننننؤون قبنننننول املقرتحنننننات املشنننننا
اإلنسنننانية. ويتعنننع عنننند التصننندي الحتياجنننات تتعلنننق  النننة طنننوارئ، الرجنننوع إب االنننر 

 48االستشننناري التماسنننا للنصنننح، ط يتخنننذ منسنننق الشنننؤون اإلنسنننانية قنننراره يف غضنننون 
نائية أن يوافننق علننى سنناعة. غننري أنننه رننوز ملنسننق الشننؤون اإلنسننانية يف تننل تننرو  اسننتث

 اصصات احتياطية، يفيد  ا االر االستشاري بأثر رجعي.
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وتُن ننز عمليننة التخصننيص االحتينناطي باتبنناع عنندة ةطننوات رننري حتدينند ا أدننناه. ويتعننع  -110
 12تنفيننننذ املشنننناريع الننننل يننننّول باملخصننننص االحتينننناطي يف غضننننون فننننرتة زمنيننننة أقصننننا ا 

انية االسننننتثناء منننن  ننننذا اإلطنننار الننننزما اسننننتنادا إب شنننهرا. و كننننن ملنسنننق الشننننؤون اإلنسننن
الظننننرو  السننننائدة. وتتحنننندد أسننننقف املنننننح ر نننننا بدرجننننة املخنننناطرة الننننل يصنننننف عليهننننا 

(. ويبلننغ 4الشننري  ومنندة املشننروع، علننى النحننو املبننع يف طرائننق التشننغيل )انظننر الفصننل 
منننع جنننواز  دوالر، 100 000احلننند األدي املوصنننى بنننه ملشننناريع املخصنننص االحتيننناطي 

 االستثناء من ال  على النحو الذي يقرره منسق الشؤون اإلنسانية.
 

 ةطوات عملية التنسيق االحتياطين  
 تقدمي املشاريع واستعراض أ يتها االسرتاتي ية. - 1 
 االستعراض التقا واملام. - 2 
 اإلقرار النهائي من جانب منسق الشؤون اإلنسانية. - 3 
 الصر . - 4 

 
 نتقدمي املشاريع وإجراء االستعراض االسرتاتي ي - 1  

 كننن للشننركاء املنفننذين املننؤ لع إعننداد وثننائق مشنناريعية تلنني األولويننات احملننددة يف دليننل  -111
التشننغيل. وتراعنني  ننذه األولويننات تراتننب األولويننات الننوارد يف ةطننة االسننت ابة اإلنسننانية  

فية/السنننننكان املسنننننتهدفع اوي األولوينننننة كنقطنننننة بداينننننة، وحتننننندد القطاعنننننات/املواقع اجلغرا
النننذين ينننندعمهم الصننننندوق. ودننندد دليننننل التشننننغيل أيضننننا معنننايري أةننننرى ُيسننننتعان  ننننا يف 

 اةتيار املشروعات ألغراض التمويل.
 كننن تقننندمي املشننناريع يف أي وقنننت يف السننننة، أو عنننندما يفعِّنننل منسنننق الشنننؤون اإلنسنننانية  -112

ركاء تقننننننندمي مقرتحنننننننات مشننننننناريعية كاملنننننننة. املخصنننننننص االحتيننننننناطي. ويُطلنننننننب إب الشننننننن
 ُتستخدم املذكرات املفا يمية للمشاريع ألغراض املخصصات االحتياطية. وال

لري مشاطرة املقرتح مع منسق ااموعنة اات الصنلة النذي يتنوب استعراضنه بالتعناون منع  -113
تي ية وحنننندة التمويننننل اإلنسنننناين لضننننمان ياشننننيه مننننع ةطننننة االسننننت ابة اإلنسننننانية واسننننرتا

ااموعننة وأ نندافها. و كننن إجننراء االسننتعراض االسننرتاتي ي عننن طريننق جلننان االسننتعراض 
التابعننة للم موعننة، أو ةلننر االسننتعراض، إن كننان النن  مالئمننا أكثننر للسننياق القطننري. 
ويُن ننننز االسننننتعراض باالسننننتناد إب املعننننايري احملننننددة يف مصننننفوفة حتدينننند األولويننننات، الننننل 

فنننر وقنننت صنننياغة دلينننل تشنننغيل الصنننندوق وأن رنننري استعراضنننها يتعنننع أن ُتصنننا  يف ن
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بصننورة دوريننة علننى ريننو يكفننل تسنناوقها مننع التغيننريات الننل تطننرأ علننى األولويننات الربناةيننة 
للصننننننندوق. وتطبّننننننق  يننننننع الصننننننناديق القطريننننننة املشننننننرتكة مصننننننفوفات حتنننننندد األولويننننننات 

األ ينننة ‘ 1’ية التالينننةن باسنننتخدام مقيننناس أداء موحننند يف كنننل ةنننال منننن ااننناالت الرئيسننن
اإلدارة ‘ 4’الفعالينننننة منننننن حيننننن  التكلفنننننة؛ ‘ 3’األ ينننننة الربناةينننننة؛ ‘ 2’االسنننننرتاتي ية؛ 

، سنننن الت أداء لتحدينننند 20 املشنننناركة يف عمليننننة التنسننننيق )انظننننر املرفننننق‘ 5’والرصنننند؛ 
أولويننننة املشننننروع(. وتقننننوم ااموعننننات/ القطاعننننات بوضننننع معننننايري حمننننددة داةننننل كننننل فئننننة 

 ية باالتفنننننننننناق مننننننننننع مكتننننننننننب تنسننننننننننيق الشننننننننننؤون اإلنسننننننننننانية. وتقننننننننننوم  يننننننننننع اسننننننننننرتاتي
 ااموعات/القطاعات بتطبيق ةموعة املعايري نفسها.

وإاا قنننررت جلننننة االسنننتعراض التابعنننة للم موعنننة أو قنننرر ةلنننر االسنننتعراض أن املشنننروع  -114
يسننننتأ ل احلصننننول علننننى اصننننص احتينننناطي وأنننننه ينطننننوي علننننى أ يننننة اسننننرتاتي ية، يُنننندفع 

املشننروع لالسننتعراض التقننا واملننام ورننري إةطننار الشننري  بننذل  علننى النحننو الواجننب. ب
وتننتم مشنناطرة املشننروع مننع جلننان االسننتعراض اات الصننلة التابعننة للم موعننة ومننع وحنندة 
الشننؤون املاليننة يف مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية، ط ُيسننتهل إجننراء االسننتعراض التقننا 

 واملام.
 

 لتقا واملامناالستعراض ا - 2  
 اثنننل  ننند  عملينننة االسنننتعراض التقنننا ألغنننراض التخصنننيص االحتيننناطي ااننند  نفسنننه  -115

، مننننع فننننارق وحينننند يتمثننننل يف أن اجلنننندول الننننزما اننننذه (4)لعمليننننة التخصننننيص االعتيننننادي
 املمارسة يكون عادة عنصرات حاَسات يف العملية.

ويُبقننننني االسنننننتعراض التقنننننا للمخصنننننص االحتيننننناطي علنننننى صنننننلة يف النننننا ع بنننننع جلننننننة  -116
مننة املقننرتح مننن أجننل حتسننع جوانننب املشننروع. و كننن للشننركاء  االسننتعراض واملنظمننة مقدِّ
املنفنننذين إعنننادة تقننندمي املقرتحنننات املشننناريعية منننرتع علنننى األقنننل عقنننب تلقننني مالحظنننات 

وإاا   يتسننن ترتيننب اجتمنناع إلجننراء االسننتعراض  ةطيننة بعنند انتهنناء االسننتعراض التقننا.
التقنننا،  كنننن النظنننر يف ةينننارات أةنننرى طاملنننا جنننرى احلنننر  علنننى احملافظنننة علنننى جنننودة 
العمليننة. ويننوفر دليننل التشننغيل للصننندوق التفاصننيل الضننرورية  صننو  نننوع العمليننة الننل 

 يقع عليها االةتيار.
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 نسانيةناملوافقة النهائية من منسق الشؤون اإل - 3  
بعد إجازة املشروع يف عملية االسنتعراض التقنا، ُيصندر منسنق الشنؤون اإلنسنانية موافقتنه  -117

علنننى املشنننروع رَسينننا. وتيسنننر وحننندة التموينننل اإلنسننناين وضنننع الصنننيغ النهائينننة لالتفاقنننات 
التعاقدينننة. ورنننري إطنننالع االنننر االستشننناري علنننى قنننرار املوافقنننة علنننى املشنننروع. وإاا   

سنناعة( يُعتننرب املقننرتح  48-24الننر االستشنناري ةننالل الفننرتة الزمنيننة احملننددة )يعننرتض ا
موافقا علينه. وإاا اعنرتض االنر االستشناري يكنون القنرار النهنائي راجعنا ملنسنق الشنؤون 

 اإلنسانية. و ل  منسق الشؤون اإلنسانية سلطة نسو مشورة االر االستشاري.
بالشنننري  املنفنننذ لتحديننند تننناريو بننندء املشنننروع. ويكنننون  وتتصنننل وحننندة التموينننل اإلنسننناين -118

أبكننر تنناريو ممكننن لبنندء املشننروع  ننو تنناريو توقيننع الشننري  اتفنناق املنحننة. ويُنندرج التنناريو 
املتفنننق علينننه يف اتفننناق املنحنننة. وإاا جنننرى توقينننع اتفننناق املنحنننة يف تننناريو الحنننق للتننناريو 

قينننع اتفننناق املنحنننة، ويقنننوم منسنننق املتفنننق علينننه لبننندء املشنننروع، تكنننون األسنننبقية لتننناريو تو 
 .(19)الشؤون اإلنسانية عندئذ بتوقيع اتفاق املنحة

عقننننب توقيننننع منسننننق الشننننؤون اإلنسننننانية، ىطننننر وحنننندة التمويننننل الشننننري  باملوافقننننة علننننى  -119
املشننننروع، وترسننننل إليننننه االتفاقننننات ليضننننيف توقيعاتننننه إليهننننا. وفننننور توقيننننع الشننننري  علننننى 

ويننننل التابعننننة لقسننننم تنسننننيق التمويننننل يف مكتننننب تنسننننيق االتفاقننننات تُرسننننل إب وحنننندة التم
الشنننؤون اإلنسنننانية يف نيوينننورك لتوقيعهنننا النهنننائي. وتتحننندد أ لينننة احلصنننول علنننى النفقنننات 

 كوجب تاريو توقيع الشري  التفاق املنحة.
 تُتاح جلميع أصحاب املصلحة املعلومات املتعلقة بقرار التخصيص. -120

 
 (20)الصر  - 7  

ينننع  ينننع األطنننرا  علنننى اتفننناق املنحنننة )الطنننر  املوقِّنننع األةنننري  نننو صننناحب عقنننب توق -121
تفننننويا السننننلطة يف مقننننر مكتننننب تنسننننيق الشننننؤون اإلنسننننانية( رننننري صننننر  األمننننوال يف 

 غضون عشرة أيام عمل.
 

__________ 

 كن أن ىتلف عملية املوافقة بالنسبة للصناديق الل ال يكون مكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية فيهنا  نو جهنة  (19) 
املتحندة  األمنمء. و كن ملنسق الشؤون اإلنسنانية أن يوقّنع قائمنة املشناريع منع وكناالت التعاقد املباشر مع الشركا

املنفذة. ط يقوم منسق الشؤون اإلنسانية بةبال  الشنركاء املنفنذين بالكينان القنائم بالتعاقند، النذي يكنون بوسنعه 
 عندئذ توقيع العقود مع الشركاء املنفذين.

موعننده يف األحننوال الننل ال يكننون مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية فيهننا  ننو  كننن أن ىتلننف عمليننة الصننر  و  (20) 
 جهة التحويل املباشر لتموال للشركاء املنفذين.
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 عملية التخصيص االحتياطيتسلسل سير العمل في 
 

 1الخطوة 
تقدمي املشاريع واستعراض أ يتها 

 االسرتاتي ية

 * الشري  املنفِّذ تقدمي املقرتح 1-1
مراجعننننننة عامننننننة لريهننننننا وحنننننندة التمويننننننل اإلنسنننننناين  1-2

االمتثنال  وأ)أل لية الشري  يف حالنة الوقنف عنن التعامنل، 
 إب ال ( ازدواجية املقرتح وما وأللنمااج 

 * وحدة التمويل اإلنساين

اسنننننتعراض أ ينننننة املشنننننروع منننننن منظنننننور املخصنننننص  1-3
 ينننننة االسنننننرتاتي ية للمشنننننروع باسنننننتعمال االحتيننننناطي، واأل

 مبسك أداء مقياس 

 * وحدة التمويل اإلنساين
* منسنننننننننق ااموعنننننننننة أو ةلنننننننننر 

 االستعراض
 * وحدة التمويل اإلنساين تقدمي املقرتح لالستعراض التقا  1-4

   

 2الخطوة 
 االستعراض التقا واملام

 إجراء االستعراض التقا واملام 2-1

يق الشننننننننننننؤون * مكتننننننننننننب تنسنننننننننننن
اإلنسننننننننننننانية )وحنننننننننننندة التمويننننننننننننل 

ووحننندة الشنننؤون املالينننة اإلنسننناين 
قسنننننننم تنسنننننننيق شنننننننؤون التابعنننننننة ل
 التمويل(

 * جلنة االستعراض
 * مستشار جنساين
 * مستشار محاية

دمنننننننننت التعليقنننننننننات املالينننننننننة والتقنينننننننننة وتقننننننننند ها إب  2-2
 الشري 

 * وحدة التمويل اإلنساين

أقصنننننننى، يُنننننننرفا  منننننننرات كحننننننند 3تنقنننننننيح املقنننننننرتح  2-3
 املشروع بعد ا إن تل غري مستوٍ  ملعايري اجلودة

 * الشركاء املنفذون

   

 3الخطوة 
املوافقة النهائية من منسق الشؤون 

 اإلنسانية

 * منسق الشؤون اإلنسانية منسق الشؤون اإلنسانية يوافق على املشروع 3-1
افنننق باملشنننروع النننذي يو  للِعل نننميُفنناد االنننر االستشننناري  3-2

علينننه منسنننق الشنننؤون اإلنسنننانية، ويتننناح للم لنننر االستشننناري 
 عمل إلبداء التعليقاتأو يومي يوم 

 * وحدة التمويل اإلنساين

 التمويل اإلنساين * وحدةوحنننننندة التمويننننننل اإلنسنننننناين مشننننننروع اتفنننننناق تصننننننيغ  3-3
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املنحنننة وحتننندد تننناريو بننندء املشنننروع بالتشننناور منننع الشنننري  
 الحقات وحتدد اجلدول الزما لتقدمي التقارير 

 * منسق الشؤون اإلنسانية منسق الشؤون اإلنسانية يوقع اتفاق املنحة 3-4
ليضنيف إلينه يُرسنل إب الشنري  املنفنذ اتفاق املنحنة  3-5

 توقيعه )تاريو التوقيع يؤان ببدء االستحقاق(
 * الشري  املنفِّذ

ق الشننؤون اإلنسننانية املكتننب التنفيننذي ملكتننب تنسنني 3-6
 املنحةقع اتفاق يو 

التابعننننة * وحنننندة الشننننؤون املاليننننة 
قسننم تنسننيق شننؤون التمويننل يف ل

مكتننننننننننننننننب تنسننننننننننننننننيق الشننننننننننننننننؤون 
 اإلنسانية

* فرع ا ندمات اإلدارينة ككتنب 
 تنسيق الشؤون اإلنسانية

   

 4الخطوة 
 الصر 

عقننننننب توقيننننننع املكتننننننب التنفيننننننذي ملكتننننننب تنسننننننيق  4-1
وب مننننن الشننننؤون اإلنسننننانية، تصننننر  للشننننري  الشننننردة األ

 التمويل

التابعننننة * وحنننندة الشننننؤون املاليننننة 
قسننم تنسننيق شننؤون التمويننل يف ل

مكتننننننننننننننننب تنسننننننننننننننننيق الشننننننننننننننننؤون 
 اإلنسانية

 
 نظام إدارة الِمَنح 3-3  

نظنننام إدارة املننننح منصنننة إلكرتونينننة تننندعم إدارة ةمنننل دورة حيننناة املَِنحنننة جلمينننع الصنننناديق  -122
لصنننننناديق ووسنننننيلة إدارينننننة أساسنننننية ملنننننديري القطرينننننة املشنننننرتكة. و نننننو أداة إلزامينننننة جلمينننننع ا

الصننناديق يف مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسنننانية. ويعننزز النظننام الكفنناءة والفعاليننة ويننندعم 
عملينننات إدارة املخنننناطر. ويسنننناوق النظننننام إدارة األعمنننال يف الصننننناديق ويلنننني يف الوقننننت 

ؤون نفسننننه االحتياجننننات ا اصننننة لكننننل منهننننا. ويقننننوي النظننننام قنننندرة مكتننننب تنسننننيق الشنننن
 اإلنسانية يف ةال حتليل البيانات وإدارة املعلومات.

ويكفننل نظننام إدارة املنننح انسننياب املخصصننات وييسننر التفاعننل فيمننا بننع  يننع أصننحاب  -123
املصننلحة املنخننرطع يف عملينننة إدارة املنننح ويننندعمهم يف االضننطالع باملهنننام املنوطننة  نننم. 

اهتم املشننناريعية إلكرتونينننا. وبنننذل  ُ ّكنننن ويتنننيح نظنننام إدارة املننننح للمتلقنننع تقننندمي مقرتحننن
قند يلنزم منن  النظام إجناز عمليات اإلبال  املام والسردي يف الوقت احلقيقني وإدةنال منا

التنقيحننننات املشنننناريعية. ويتننننيح النظننننام إمكانيننننة تتبننننع العمليننننات واملهننننام ورسننننائل التننننذكري 
 والتغذية املرتدة يف الوقت احلقيقي.
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ة املننننح تلينننة ضنننليعة تتنننيح ملنننديري الصنننناديق اإلشنننرا  علنننى سنننري ومراقبنننة و ثنننل نظنننام إدار  -124
إدارة األعمنال. ويتكامننل النظننام مننع النننظم اإللكرتونيننة اات الصننلة األةننرى كننا يف النن ، 
نظنننننام تتبلنننننع املسنننننا ات ونظنننننام التتبنننننع املنننننام املعمنننننول  منننننا يف مكتنننننب تنسنننننيق الشنننننؤون 

حسننبما تقتضنني الضنرورة. ويتسننىن ملكتننب تنسننيق  اإلنسنانية، وسننوا ا مننن قواعند البيانننات
الشننننؤون اإلنسننننانية باسننننتخدام  ننننذا السننننبيل الننننذي يتننننيح لننننه االطننننالع علننننى البيانننننات يف 
الوقنننت احلقيقننني، تقننندمي املعلومنننات والتحلنننيالت بسنننرعة يف املسنننائل النننل تثنننار يف امليننندان 

 وعلى مستوى املقر.
الشننؤون اإلنسننانية علننى القيننام بشننكل فعننال  ويعننزز نظننام إدارة املنننح قنندرة مكتننب تنسننيق -125

 يننذبتنفيننذ  ننت إداري مبننا علننى تقيننيم املخنناطر. ويسنناعد النظننام مننديري الصننناديق يف تنف
 عمليات التثبت من سالمة موقف الشري  واالتفاق على تليات للرقابة.

سننننرعة ويتنننيح النظنننام أيضننننا رصننند األداء اإلداري للصننننندوق واحملاسنننبة علينننه. كمننننا يرصننند  -126
اتلنننف العملينننات ونوعيتهنننا، كنننا يف الننن  عملينننات التخصنننيص والصنننر  منننن الصنننناديق 

 والرصد وتقدمي التقارير ومراجعة احلسابات.
وتُتنناح منننااج معلومننات األعمننال املتعلقننة بنظننام إدارة املنننح لالطننالع العننام، وتننوفر بيانننات  -127

ات واملخصصنننات والشنننركاء يف الوقنننت احلقيقننني تشنننمل بياننننات عنننن االلتزامنننات واملسنننا 
 املتلقع والتغطية اجلغرافية وتوزيع التمويل فيما بع ااموعات.
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 الُمساَءلة وطرائق التشغيل - 4 
 

 ما معنى الُمساَءلة في سياق الصناديق القطرية المشتركة؟ 4-1  
سنناَءلة رسنندان مننا يتحملننه أصننحاب املصننلحة ا -128

ُ
لرئيسننيون املنخرطننون يف  ننة نوعننان مننن امل

عملينننات الصننننناديق القطريننننة املشننننرتكة مننننن مسننننؤوليات، ومننننا ينبغنننني أن يكونننننوا ُمسنننناَءلع 
عنننه. ويتصننل  ننذان النوعننان يف األسنناس كنننا ُيسنناَءل عنننه، علننى التننوام، منسننق الشنننؤون 

 اإلنسانية )ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية الداعم ملهمته( والشركاء املنفذون.
سنننناَءلة كنننندى قنننندرة الصننننناديق القطريننننة الصننننندوق القطننننري املشننننرتك إدارة • 

ُ
ن تتصننننل امل

املشرتكة على حتقينق أ ندافها كيلينات للتموينل اإلنسناين. ويت سند الن  يف الشنكل 
( الننوارد يف التعليمننات السياسنناتية للصننندوق القطننري املشننرتك. وتقننع علننى عنناتق 1)

فضنننني إب وضننننع اسننننرتاتي يات منسننننق الشننننؤون اإلنسننننانية مسننننؤولية إعننننداد عمليننننة ت

تقديم المقترح 
 المشاريعي

التقييم، سجالت األداء، 
 االستعراضات

 إدارة المخاطر

 الشريكإدارة أداء 

 الرصد واإلبالغ

 تخصيص األموال

تحسين إدارة 
 المعلومات

 تحسين االمتثال

 تحسين اإلنتاجية

 توفير الوقت

 تعاظم الُمساَءلة
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ىصننيص جينندة النوعيننة واةتيننار الشننركاء املنفننذين املناسننبع واملننؤ لع ورصنند التنفيننذ 
 والتحقق من صحة نتائت التقارير وياشيها مع نتائت االتفاقات املشاريعية.

سنننناَءلة بقنننندرة فننننرادى املنظمننننات املتلقيننننة للتمويننننل مننننن الشننننركاء املنفننننذون • 
ُ
ن تتصننننل امل

القطنري املشننرتك علنى حتقيننق النتنائت املشناريعية املتوقعننة. ومنؤدى النن  أن  الصنندوق
يكنون الشنركاء املنفنذون مسنؤولع يف  اينة املطنا  عنن األنشنطة والننواتت املشناريعية 

 وعن تقدمي تقارير دقيقة عن النتائت.
ك منننن ورننري التأكنند منننن االسننتخدام ا اضننع للُمسننناَءلة ملننوارد الصننندوق القطنننري املشننرت  -129

سننناَءلة 
ُ
سننناَءلة. ويسننناعد إطنننار امل

ُ
ةنننالل ةموعنننة منننن العناصنننر النننل يتشنننكل منهنننا إطنننار امل

منسنننق الشنننؤون اإلنسنننانية، النننذي يعيّننننه منسنننق اإلغاثنننة يف حننناالت الطنننوارئ، يف التوكيننند 
أن  ‘2’أن الشنننننركاء املنفنننننذين ين نننننزون النتنننننائت الربناةينننننة املنتنننننواة؛ ‘ 1’علنننننى منننننا يلنننننين 
أن  ‘3’ة املشنرتكة تنندار علننى رينو مسننؤول وطبقنا للسياسننات املوضننوعة؛ الصنناديق القطرينن

الصننننناديق القطرينننننة املشننننرتكة حتقنننننق يف  اينننننة املطننننا  أ ننننندافها الرئيسننننية. وتشنننننمل  نننننذه 
 العناصر ما يلين

 إدارة املخاطر. - 1 
 تقييم قدرة وأداء الشري  وتصنيف مستوى املخاطر املرتبطة به. - 2 
 املالية والربناةية.تقدمي التقارير  - 3 
 رصد املشروع. - 4 
 التقييم. - 5 
 مراجعة احلسابات. - 6 
ويُطلب إب كل الصنناديق القطرينة املشنرتكة وضنع إطنار ُمسناَءلة خينتص بالصنندوق، تُندمت  -130

ساَءلة كنقطة انطالق له   ا قائمنا علنى 
ُ
فيه  ذه العناصر الستة املختلفة. ويتخذ إطار امل

ر يف إدارة املنحنننننة، وينبغننننني أن يُنننننواَءم منننننع اجلواننننننب النننننل ينفنننننرد  نننننا البلننننند تقينننننيم املخننننناط
سنناَءلة موجننودا قبننل إقننرار أول 

ُ
سنناَءلة اات الصننلة. ويلننزم أن يكننون إطننار امل

ُ
واحتياجننات امل

ىصننيص يعقننب إنشنناء الصننندوق القطننري اجلدينند. ولننير مننن املبالغننة التشننديد علننى أ يننة 
ساَءلة باعتبار أنه ي

ُ
سناَءلة أمنام اجلهنات املارينة إطار امل

ُ
وفر األحوال الضرورية النل تضنمن امل



 غيلي للصناديق القطرية المشتركةالكتّيب التش   46

 
 

46/98 15-03883 

 

للصننندوق القطننري املشننرتك واملنتفعننع بننه، عننن طريننق إبننراز النتننائت ويكننع عمليننات الننتعللم 
 املستمر من أجل حتسع املمارسات عرب تليات منه ية للتغذية املرتدة.

التموينننل اإلنسننناين، باىننناا إجنننراءات  ويقنننوم منسنننق الشنننؤون اإلنسنننانية، عنننن طرينننق وحننندة -131
سننناَءلة أو عنننن 

ُ
تدررينننة للتصننندي لعننندم االمتثنننال ألي مطالنننب إلزامينننة تنبثنننق عنننن إطنننار امل

(. وال بنند أن تنشننم  يننع الصننناديق القطريننة انظننر أدننناهاالتفاقننات التعاقديننة اات الصننلة )
سنننمح ألصنننحاب تلينننات رَسينننة )بتيسنننري عننننوان بريننندي إلكنننرتوين لتلقننني الشنننكاوى منننثالت( ت

املصننلحة بنناإلعراب عننن شننواغلهم بشننأن تصننريف عمليننات الصننندوق القطننري املشننرتك أو 
 اىاا قراراته. وُتصا  التدابري احملددة اات الصلة على الصعيد القطري.

 إدارة المخاطر 4-2  
 األساس املنطقي إلدارة املخاطر يف سياق الصناديق القطرية املشرتكة  

، كنا املتحندة األمنمرة املخناطر تكتسني أ ينة متزايندة علنى نطناق منظومنة باتنت عملينة إدا -132
يف ال  يف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، و نو منا دفنع إب اىناا عندة مبنادرات ترمني 

 إب حتسع إدارة املخاطر.
ويف احلالنننة املتعلقنننة بالصنننندوق القطنننري املشنننرتك، يتمثنننل األسننناس املنطقننني لصنننياغة إطنننار  -133

ة املخننناطر يف تقننندمي املسننناعدة ملكتنننب تنسنننيق الشنننؤون اإلنسنننانية ومنسنننقي الشنننؤون إلدار 
اإلنسنننانية علنننى اىننناا قنننرارات اسنننرتاتي ية تصنننل بقننندرة الصنننناديق القطرينننة املشنننرتكة علنننى 
حتقينننق أ ننندافها إب حنننّد ا األقصنننى. ويتضنننمن سننن ل مكتنننب تنسنننيق الشنننؤون اإلنسنننانية 

صنننناديق املشنننرتكة كأحننند املخننناطر الرئيسنننية النننل بشنننأن املخننناطر املؤسسنننية مسنننألة إدارة ال
تواجههننا املؤسسننة. ولننذل ، يثننل اإلدارة الفعالننة للمخنناطر يف الصننناديق القطريننة املشننرتكة 

 أولوية مؤسسية ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
 

 ؟مااا يعا إدارة املخاطر يف سياق الصناديق القطرية املشرتكة  
رمنننني إدارة املخنننناطر إب إرنننناد ةموعننننة حمننننددة مننننن األدوات علننننى مسننننتوى الصننننندوق، ت -134

املسننناندة لعملينننة اىننناا القنننرار تسنننتهد  دعنننم حتقينننق ننننواتت اسنننرتاتي ية بطريقنننة شنننفافة. 
وتتضننمن إدارة املخنناطر، حتدينند املخنناطر وحتليلهننا وصننياغة اسننرتاتي يات ىفيننف للتعامننل 

ري  بصننياغة إجننراءات يف ةننال مننع صننايف املخنناطر. وىننتص إدارة املخنناطر املتصننلة بالشنن
إدارة املنننننح تتننننواءم مننننع قنننندرة الشننننري  وأدائننننه. وال بنننند أن تأةننننذ قننننرارات التمويننننل بعننننع 

 االعتبار حتليل املخاطر يف  ذين املستويع وأن تقرتح تليات األمان املالئمة.
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ويضننننع كننننل صننننندوق قطننننري إطننننارا إلدارة املخنننناطر علننننى مسننننتوى الصننننندوق دنننندد فيننننه  -135
ر الرئيسننية الننل قنند تعيقننه عننن حتقيننق أ دافننه و/أو تننؤدي إب حنندو  انناطر يننر املخنناط

، إطننار إدارة املخنناطر(. و ثننل  ننذا اإلطننار أداة إداريننة يّكننن منسننق 25بالسننمعة )املرفننق 
الشننننؤون اإلنسننننانية، بنننندعم مننننن االننننر االستشنننناري، مننننن ضننننمان وجننننود عمليننننة الىنننناا 

مرار أ يننننة الصننننندوق القطننننري املشننننرتك للسننننياق القننننرارات االسننننرتاتي ية وتطمينننننات باسننننت
الذي يعمنل فينه. وال بند أن يندمت اإلطنار حتنت مظلنة واحندة  ينع األنشنطة واملهنام النل 
ىفننف مننن املخنناطر الرئيسننية. ورننري حتليننل املخنناطر الننل يننتم حتدينند ا وتصنننيفها  سننب 

منننننل علنننننى أ ننننندا  درجنننننة ةطورهتنننننا قياسنننننا إب األرجحينننننة النسنننننبية حلننننندوثها وأثر نننننا احملت
لنننبر  الصنننندوق. وال بننند يف حتلنننيالت املخننناطر منننن توضنننيح املخننناطر الصنننافية بتعنننابري ال

فيها من أجنل اىناا قنرارات مسنتنرية تسنتند إب فهنم للعواقنب احملتملنة انا. ورنري بانتظنام 
اسننتعراض املخنناطر احملننددة واسننرتاتي يات التخفيننف املرتبطننة  ننا ورصنند ا مننن ِقبَننل منسننق 

 اإلنسانية بالتشاور مع االر االستشاري. الشؤون
وعلننى مسننتوى الشننري ، يُطلننب إب كننل صننندوق قطننري مشننرتك تقيننيم قنندرة كننل شننري   -136

منّفننذ مننن املنظمننات غننري احلكوميننة يسننعى إب احلصننول علننى التمويننل حننىت  كننن البننت يف 
سنننتوى أ ليتنننه. ورنننري تصننننيف أ لينننة املنظمنننات غنننري احلكومينننة كوجنننب تصننننيف حمننندد مل

املخاطر يُعّر  املعايري الدنيا لطرائق التشغيل املنطبقة على الشركاء. واملبندأ املعمنول بنه  ننا 
 نو أنننه كلمنا زاد مسننتوى املخناطر جننرى تطبينق تليننات للضنمانات أكثننر تشنددا. ويشنن ع 
النظننننام علننننى إدةننننال حتسننننينات يف قنننندرة الشننننركاء ويتننننيح اننننم االنتقننننال إب مسننننتوى أقننننل 

 ع جودة األداء ومواجهة نقاط الضعف الل تعرتي قدراهتم.للمخاطر بتحس
ومننننن شننننأن اجلمننننع بننننع تقيننننيم املخنننناطر علننننى مسننننتوى الصننننندوق وتقيننننيم املخنننناطر علننننى  -137

مسنننتوى الشنننري  أن يفضننني إب اىننناا قنننرارات يوينننل مسنننتنرية وحتديننند التطميننننات القابلنننة 
ام املنرتبك باملشنروع يف ضنوء للتطبيق وتفصيل صنايف املخناطر بوضنوح. ويتحندد ا طنر العن

املسننننتوى ااّمننننع للمخنننناطر املرتبطننننة بالشننننري  مقرتنننننة بعوامننننل سننننياقية وتشننننغيلية أةننننرى. 
و كنننن أن يشنننمل الننن  ننننوع النشننناط املمنننول واملنطقنننة/املوقع النننذي ينفرنننذ فينننه املشنننروع. 
ورنننري إدةنننال العناصنننر النننل تنفنننرد  نننا بلننندان معيننننة وتكنننون ةارجنننة عنننن نطننناق سنننيطرة 

شننري  ضننمن إطننار إدارة املخنناطر، والبننت بشننأ ا مننن جانننب منسننق الشننؤون اإلنسننانية ال
 بالتشاور مع االر االستشاري.
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 إدارة املخاطر واأل دا  االسرتاتي ية واملنطق الربناةي للصناديق القطرية املشرتكة  
رئيسننية للصننناديق يسننتند التوجيننه االسننرتاتي ي للصننناديق القطريننة املشننرتكة إب األ نندا  ال -138

املبينة يف التعليمات السياسناتية للصنناديق القطرينة املشنرتكة. ورنري علنى الصنعيد القطنري 
إضنفاء طننابع تشنغيلي أكننرب علنى  ننذه األ نندا  وربطهنا بالسننياق يف دلينل تشننغيل )انظننر 

، دليل التشغيل للصندوق القطنري املشنرتك(. و كنن علنى مندار الوقنت تعنديل 19املرفق 
االسنننرتاتي ي بصنننيغته النننواردة يف دلينننل التشنننغيل علنننى أسننناس التطنننور احلاصنننل يف  التوجينننه

 السياق اإلنساين ومدى توافر املوارد.
ويتعننع علننى كنننل صننندوق قطننري مشنننرتك أن يصننيغ إطننارات إلدارة املخننناطر ويضننعه موضنننع  -139

طنار إدارة ، إ25كمنا يتوضنح يف املرفنق )التنفيذ طبقا اذه املبادئ وباتبناع منه ينة حمنددة 
وينبغنني أن تسننتخدم املنه يننة كمنطلننق للمسنناعدة يف تنظننيم عمليننة التفكننري وال  (املخنناطر

ينبغنني أن ينظننر إليهننا باعتبار ننا شننديدة التزمننت. وتسننتند ا طننوات الرئيسننية املوضننحة فيمننا 
 -يلننننني علنننننى املعينننننار الننننندوم إلدارة املخننننناطر )معينننننار املنظمنننننة الدولينننننة لتوحيننننند املقنننننايير 

  ُيستعان به يف توجيه وحدة التمويل اإلنساين طيلة إجناز  ذه العملية.( و 31000
 نظرة عامة على عملية إدارة المخاطر  

 

 ن حتديد السياق1ا طوة 
عناصر السياق مع الرتكيز على صنياغة  يكنل ملهنام حتديند املخناطر منن أجنل اتباعنه. التعر  على 

دوق، كننا يشننمل أولويننات مكتننب تنسننيق ويتضننمن النن  اسننتعراض السننياق الننذي يعمننل فيننه الصننن
 الشؤون اإلنسانية واألمن وتليات التنسيق واألولويات الربناةية وما إب ال .

حتديننند املخننناطر املرتبطنننة بالصنننندوق يف البلننند النننذي يعمنننل فينننه )أي احلنننواد   كنننن أن يقنننع وملنننااا  ن حتديد املخاطر2ا طوة 
  كن أن يقع(

تصنننيف املخنناطر مننن ناحيننة أرجحيننة حنندوثها وعواقبهننا )رننري  -بيننان أرجحيننة املخنناطر وح مهننا  ن حتليل املخاطر3ا طوة 
 ةريطة لشدة املخاطر(برسم ال  عادة 

اسننرتاتي يات إلجهنناض وقننوع ا طننر والتعامننل مننع عواقبننه )ةيننارات تقليننل أرجحيننة حنندو  ا طننر  ن تقييم املخاطر4ا طوة 
 أو بدائل التعامل مع ا طر إن وقع(

ن التعامل مع 5ا طوة 
  (21)املخاطر

ر )منن  نم بالتحديند أصنحاب املصنلحة النذي يتعنع أن املخناطتفصل املسنؤولية فيمنا يتعلنق بنةدارة 
 يتخذوا إجراءات لت نب ا طر أو التعامل معه(

ن الرصد 6ا طوة 
 واالستعراض

 ااستعراض مستمر للمخاطر احملددة والوقو  على املخاطر اجلديدة عند نشوء 

 
__________ 

التعامل مع املخاطر عملية تستهد  حتوير ا طنر. و نناك بندائل عديندة للتعامنل منع ا طنر منهنا ىفينف حندة  (21) 
 طننر بنننل ركنننا وزينننادة مسنننتوى ا طنننر إن أمكنننن حتويلنننه إب ا طننر وتقاسنننم ا طنننر وإزالنننة مصننندر ا طنننر وقبنننول ا

 فرصة. وفور تنفيذ ةيار التعامل مع ا طر يصبح أداة لكبح ا طر أو صيغة معدلة ألداة كبح ا طر.
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 إدارة المنح على أساس تقييم المخاطر 4-3  
سنناَءلة للصننندوق القطننري املشننرتك  ننو حتليننل ا طننر  -140

ُ
أحنند املكونننات األساسننية يف إطننار امل

املاثنننل عنننند صنننر  األمنننوال لكنننل شنننري  منننن الشنننركاء املنفنننذين. ورنننري حتلينننل املخننناطر 
أ ليتنننه. ويصنننّنف الشنننركاء  املرتبطنننة بالشنننري  عنننن طرينننق حتلينننل قدراتنننه النننل حتننندد بننندور ا

املؤ لنننون علنننى أسننناس مسنننتوى املخننناطر باالسنننتناد إب تقينننيم القننندرات. ويُنننرتجم مسنننتوى 
ا طننر إب تليننات للرقابننة النندنيا )طرائننق تشننغيل( تنطبننق علننى املنننح الننل تقننّدم للشننري . 
ومننننع مننننرور الوقننننت واسننننتمرار تلقنننني الشننننري  للتمويننننل ومواصننننلة تنفيننننذ املشننننروع، يت ننننه 

 ا طر إب االعتماد بشكل متزايد على أداء الشري . تصنيف
وُتسننهم إدارة املنننح علننى أسنناس تقيننيم ا طننر يف إجننناز ثالثننة مهننام رئيسننيةن أوال، حتسننع  -141

إدارة الصنننندوق القطنننري املشنننرتك للمشننناريع عنننن طرينننق مضنننا اة إدارة املنحنننة ومتطلبنننات 
ن تننخفا مسنتويات ا طنر بالنسنبة الرقابة مع ا طنر النذي جنرى تقييمنه. فالشنركاء النذي

انننم خيضنننعون لضنننوابك أقنننل. وثانينننا، تسننناعد الشنننركاء علنننى حتديننند ااننناالت النننل تتطلنننب 
منننهم إجننراء حتسننينات وتقنندم اننم حننوافز ملموسننة يف ةننال بننناء القنندرات، وثالثننا، تننؤدي 

النل  بالتبعية إب توسيع نطناق الشنركاء وبا صنو  منن املنظمنات غنري احلكومينة الوطنينة،
 يكون بوسعها احلصول على التمويل بسهولة أكرب.

ويقتصننر تطبيننق حتليننل ا طننر املتصننل بالشننري  علننى الشننركاء املنفننذين مننن املنظمننات غننري  -142
لننير املتحنندة  األمننماحلكوميننة دون غننري م. فهننذه الكيانننات ا ارجننة عننن نطنناق منظومننة 

واملنظمنة الدولينة لله ننرة، املتحندة  األمنمت انا منزلنة قانونينة تُقنارن باملنزلنة القانونينة لوكناال
. املتحنننندة األمننننمالنننل يثننننل منظمننننات حكومينننة دوليننننة مسننننؤولة أمننننام الننندول األعضنننناء يف 

ومنظمنة اا ننرة الدولينة إطار نا احلنوكمي والرقننا  املتحندة  األمنمولكنل وكالنة منن وكنناالت 
 الذي ينطبق على مَنح الصناديق القطرية املشرتكة.

 
 ييم قدرات الشركاء من المنظمات غير الحكوميةتق 4-3-1   

يقننع علننى كننل صننندوق قطننري مشننرتك مسننؤولية إجننراء تقيننيم قنندرات لكننل شننري  منفِّننذ  -143
مننننن املنظمننننات غننننري احلكوميننننة. ويهنننند  التقيننننيم إب تقريننننر مننننا إاا كانننننت املنظمننننة غننننري 

دارينننة واملالينننة احلكومينننة حنننائزة للمسنننتوى الكنننايف منننن القننندرات يف اجلواننننب املؤسسنننية واإل
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واجلوانننننب املتعلقننننة بنننننا ربات التقنيننننة. ودننننندد  ننننذا التقينننننيم األ ليننننة لتلقننننني التمويننننل منننننن 
 الصندوق القطري املشرتك.

متوسننطي ا طننر؛ ‘ 2’مرتفعنني ا طننر؛ ‘ 1’ورننري تصنننيف الشننركاء املننؤ لع بوصننفهمن  -144
 تنطبنننق علنننى مننندى قليلننني ا طنننر. ودننندد مسنننتوى ا طنننر تلينننات الرقابنننة الننندنيا النننل ‘3’

( نظنرة عامنة علنى منذجنة تلينات انظنر أدنناهدورة املنحنة. ويعطني جندول طرائنق التشنغيل )
الرقابنة اسننتنادا إب العناصننر الثالثننة املتصننلة كسننتويات ا طننر للشننركاء وقيمننة امليزانيننة ومنندة 

ا ملزمننة املشنروع. ويثنل منذجنة تليننات الرقابنة احملنددة يف جندول طرائننق التشنغيل معنايري دنين
عامليننا. ورنننوز لكنننل صننندوق قطنننري مشنننرتك يف ضننوء السنننياق الربنننناةي الننذي يعمنننل فينننه 
وبعد احلصول على موافقنة االنر االستشناري ومنسنق الشنؤون اإلنسنانية العمنل بضنوابك 

 إضافية و/أو أكثر تشددا.
تكننون  ويقننرر منسننق الشننؤون اإلنسننانية بالتشنناور مننع االننر االستشنناري، املسننتوى الننذي -145

عليننننه عتبننننة األ ليننننة. و كننننن تفسننننري عتبننننة األ ليننننة بأ ننننا مقينننناس الحتمننننال ا طننننر. ومننننن 
املمكنننن أن ىتلنننف عتبنننات األ لينننة ومسنننتويات ا طنننر منننن بلننند  ةنننر علنننى رينننو يأةنننذ 

 باحلسبان الفروق السياقية القائمة بينها.
 

 ننُُهت لتقييم قدرات الشركاء من املنظمات غري احلكومية  
املكتنننب القطنننري التنننابع ملكتنننب تنسنننيق الشنننؤون اإلنسنننانية تنسنننيق اإلجنننراءات فيمنننا  يتننوب -146

يتصنننل بتنفينننذ تقييمنننات القننندرات. ويتعنننع يف الوقنننت احلاضنننر إجنننراء تقينننيم لكنننل منظمنننة 
غنننري حكومينننة علنننى الصنننعيد النننوطا فيمنننا يتصنننل بسنننياق الصنننندوق القطنننري املشنننرتك إاا 

 إجننراء تقييمننات القنندرة قبننل تقنندمي طلننب رغبننت يف تلقنني التمويننل مننن الصننندوق. ويتعننع
احلصنننول علنننى التموينننل. ورنننوز للشنننركاء غنننري املنننؤ لع إعنننادة طلنننب تقينننيم قننندراهتم بعننند 
انقضناء سننتة أشننهر علننى رفنا طلبنناهتم األوب، شننريطة التنندليل علنى تنندارك العناصننر الننل 

 تسببت يف الرفا.
 

 نةطوات عملية تقييم القدرات  
 من سالمة موقف الشري التس يل والتثبت  - 1 
يسنننننتهل الشنننننركاء املنفنننننذون احملتملنننننون عملينننننة تقينننننيم القننننندرات باتبننننناع ا طنننننوات التالينننننةن  -147

توقيننننع وتنننننأريو إعالنننننات التثبننننت منننننن سننننالمة موقنننننف ‘ 2’تقنننندمي منننننواج الطلنننننب؛  ‘1’
تقنننندمي بيننننان ‘ 3’، إعالنننننات التثبننننت مننننن سننننالمة موقننننف الشننننري (؛ 3الشننننري  )املرفننننق 
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تقننندمي ‘ 4’؛ (22)لة موقعنننة منننن املصنننر  الننذي دتفظنننون فينننه  سننناباهتم(مصننريف )أو رسنننا
وثننائق  ويننة )نسننخة مننن جننواز السننفر أو بطاقننة ااويننة( والسننرية الذاتيننة للممثننل القننانوين 
للمنظمننننة. ويرجننننع لتقنننندير كننننل صننننندوق قطننننري مشننننرتك إضننننافة أي متطلبننننات إلزاميننننة أو 

 من سالمة موقف الشري .اةتيارية أةرى ملرحلة التس يل وإعالنات التثبت 
ويُنننرتك للصنننندوق القطنننري املشنننرتك أيضنننا حتديننند منننا إاا كاننننت مرحلنننة التسننن يل وتقننندمي  -148

إعالنات التثبت منن سنالمة موقنف الشنري  مفتوحنة أمنام أي شنركاء حمتملنع مهتمنع أو 
أ ننننا تتنننناح حصننننريا كوجننننب دعننننوة. ويننننرهتن النننن  بقنننندرة وحنننندة التمويننننل اإلنسنننناين علننننى 

لبنننننات التسننننن يل وإعالنننننات التثبنننننت منننننن سننننالمة موقنننننف الشنننننري ، وعننننندد اسننننتعراض ط
املنظمات غري احلكومية النل حتنوز قندرات تنفيذينة علنى األرض، ومرحلنة تطنور الصنندوق 
) كننن مننثالت لصننندوق حنندي  النشننأة أن يكننون حمتاجننا إلعطنناء أولويننة لعنندد حمنندود مننن 

إمكانيننة وصننواا إب املننناطق الننل  املنظمننات غننري احلكوميننة علننى أسنناس قنندراهتا البيّنننة أو
يثنننننل أولوينننننة للصنننننندوق و/أو بسنننننبب ا نننننربة النننننل حتوز نننننا يف القطاعنننننات النننننل يعطيهنننننا 

 الصندوق أولوية(.
 

 تقييم القدرات - 2 
خيضع الشركاء النذين يسنتوفون  ينع متطلبنات التثبنت منن سنالمة موقنف الشنري  لتقينيم  -149

بالسننننياق التشننننغيلي يأةننننذ الصننننندوق القطننننري قنننندرة مننننن أجننننل حتدينننند أ ليننننتهم. ور نننننا 
ورنوز للصنناديق القطرينة املشنرتكة أيضنا  (23)املشرتك بواحد من ُ ت التقينيم احملنددة أدنناه.

أن تقنننرر العمنننل كنننزيت منننن النننُنهت النننواردة أدنننناه، أو تغنننرّي منننا تتبعنننه منننن نُنُهنننت علنننى مننندى 
االستشناري، مسنؤوال عنن  الوقت. ويكون منسنق الشنؤون اإلنسنانية، بالتشناور منع االنر

إقننرار الطريقننة الننل يتبعهننا الصننندوق يف إجننراء تقيننيم القنندرة ويكفننل تالجملمهننا مننع السننياق 
 التشغيلي وتناسبها مع مستوى املخاطر الل تواجه الصندوق.

__________ 

 رب أن يكون اسم املنظمة مطابقا السم صاحب احلساب. (22) 

مة للخدمة غنري مكتنب تن (23)  سنيق الشنؤون اإلنسنانية مسنؤولة عنن ضنمان سنبيل يف احلالة الل تكون فيها جهة مقدِّ
مننة للخدمننة مننع مكتننب تنسننيق الشننؤون  انتفنناع املنظمننات غننري احلكوميننة بالصننندوق، يتعننع أن تتفننق اجلهننة املقدِّ
اإلنسانية على املنه ية الل ستتلبع يف تقييم القندرة. وال بند أن تكنون  نذه املنه ينة متماشنية منع الننُهت احملنددة 

 يقة.يف  ذه الوث
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ويقننننر منسننننق الشننننؤون اإلنسننننانية، بالتشنننناور مننننع االننننر االستشنننناري، التكنننناليف املتصننننلة  -150
 ويقوم بتحميلها على الصندوق. بتنفيذ تقييم القدرة

 التقييم املتكامل للقدرات •  
يننننوفر  ننننذا النننننهت أكثننننر التحلننننيالت عمقننننا لقنننندرة الشننننري . ويُعتننننرب  ننننذا الوصننننف أكثننننر  

التحلننننننيالت استفاضننننننة ويناسننننننب الصننننننناديق اجلدينننننندة والسننننننياقات الننننننل تتسننننننم بارتفنننننناع 
 مستويات املخاطر.

تطلننب الصننناديق القطريننة املشننرتكة الننل ىتننار ن للطلبننات تقنندمي الشننركاء املنفننذين ‘1’ 
العمننننل بننننالتقييم املتكامننننل للقنننندرات مننننن الشننننركاء أن يقومننننوا يف مرحلننننة إعننننالن 
التثبت من سالمة موقف الشنري  والتسن يل، بتقندمي وثنائق إضنافية حسنبما ينرد 

، وثنننائق التثبنننت منننن سنننالمة 2يف قائمنننة التننندقيق املرفقنننة بالطلنننب )انظنننر املرفنننق 
 ري  وقوائم التدقيق(.موقف الش

فنور تلقني  ينع الوثنائق  الفرز املسنبق منن ِقبَنل مكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانيةن ‘2’ 
مننننن الشننننري  احملتمننننل، تقننننع علننننى مكتننننب تنسننننيق الشننننؤون اإلنسننننانية مسننننؤولية 
تنسننننننننيق عمليننننننننات التقيننننننننيم. ويضننننننننطلع مكتننننننننب تنسننننننننيق الشننننننننؤون اإلنسننننننننانية 

د املنظمنننة غنننري احلكومينننة كنننا إاا كنننان باالسنننتعراض املبننندئي جلمينننع الوثنننائق ويفيننن
طلنننب التقينننيم النننذي قدمتنننه دتننناج ملزيننند منننن النظنننر منننن عدمنننه. وإاا كنننان النننرد 
إرابينننننا، يقنننننوم مكتنننننب تنسنننننيق الشنننننؤون اإلنسنننننانية ببننننندء عملينننننة تقينننننيم متعّمنننننق 

 للقدرة.
يتنننوب التقينننيم ا نننارجي للقننندرة بالنيابنننة عنننن مكتنننب تنسنننيق الشنننؤون اإلنسنننانيةن  ‘3’ 

ر ةننارجي أو شننركة ةارجيننة يتعاقنند معهننا املكتننب القطننري التننابع ملكتننب مستشننا
، أداة 6 تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية إجننراء التقيننيم باتبنناع املعننايري املبينننة يف )املرفننق

التقينننيم املتكامنننل لقننندرة الشنننري (. ويتضنننمن التقينننيم استعراضنننا مكتبينننا للوثنننائق 
ي املنظمننة، وزيننارات للمكتننب الننل يقنندمها الشننري  املنفننذ، ومقننابالت مننع مننوتف

القطننننري للشننننري  )وعننننند االقتضنننناء ملكتننننب ميننننداين واحنننند أو مكتبننننع تننننابعع 
للمنظمنة( وإجنراء مقننابالت منع جهنات ةيبننة رئيسنية منن قبيننل املناريع والشننركاء 
السننابقع واحلنناليع وقيننادات وأعضنناء ااموعننات واجلهننات املنتفعننة باملنظمننة غننري 

 احلكومية.
 دة من ِقبَل املكتنب القطنري التنابع ملكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانيةنضمان اجلو   

يتنننوب املكتنننب القطنننري التنننابع ملكتنننب تنسنننيق الشنننؤون اإلنسنننانية مسنننؤولية دعنننم 
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وتنسننننننيق وضننننننمان نوعيننننننة ودقننننننة التقييمننننننات الننننننل تضننننننطلع  ننننننا أطننننننرا  ثالثننننننة 
 وإةضاعها للمراجعة الشاملة.

 املؤشرات البديلة لقدرة الشري  •  
ر نننا بالسننياق التشننغيلي وا صننائص احملننددة للصننندوق،  كننن إجننناز تقيننيم القنندرة لشننركاء  -151

املنظمة غري احلكومية باستعمال بدائل إرشنادية عوضنا عنن إجنراء التقينيم املتكامنل. ويثنل 
البنندائل تقييمننات تعطنني مؤشننرا قويننا أو معقننوال علننى قنندرة املنظمننة غننري احلكوميننة و كننن 

 ن إجراء التقييم املتكامل.االستعاضة  ا ع
ومنننننن املمكنننننن اسنننننتخدام أننننننواع متعنننننددة منننننن البننننندائل ر ننننننا بالسنننننياق النننننذي يعمنننننل فينننننه  -152

الصننندوق والسننبيل املتنناح ملصننادر املعلومننات املختلفننة. وفيمننا يلنني منننااج لننبعا مصننادر 
املعلومنننننات النننننل  كنننننن أن ُتسنننننتخدم للتوكيننننند علنننننى مسنننننتوى قننننندرة الشنننننركاء املنفنننننذينن 

التقييمننات الننل قامننت  ننا ‘ 2’داء السننابق للصننندوق القطننري املشننرتك يف البلنند؛ األ ‘1’
اتفاقنننات الشنننراكة القائمنننة منننع وكننناالت أةنننرى تابعنننة لتمنننم ‘ 3’جهنننات مارينننة أةنننرى؛ 

الُسنبل املتاحنة ‘ 5’سنابقة ا نربة املثبتنة يف البلند؛ ‘ 4’املتحدة و/أو جهات مارينة ثنائينة؛ 
توصننننيات مننننن ااموعننننات بشننننأن قنننندرة ‘ 6’اات األولويننننة؛ للشننننركاء للعمننننل يف املواقننننع 

الشنننركاء املنفنننذين. ويتعنننع تقينننيم جننندارة كنننل بنننديل علنننى حننندة منننن ناحينننة مقدرتنننه علنننى 
الوفنناء باالحتياجننات مننن املعلومننات الننل يشننملها التقيننيم املتكامننل للقنندرة. ويوافننق منسننق 

ه ينننة املسنننتعملة يف تقننندير الشنننؤون اإلنسنننانية بالتشننناور منننع االنننر االستشننناري علنننى املن
 القدرات باستخدام البدائل.

للصننناديق الننل تكننون عاملننة لسنننوات عدينندة اسننتخدام مؤشننرات األداء املتأتيننة مننن ورننوز  -153
 تنفيذ املنح السابقة للصندوق القطري املشرتك كبدائل لتحديد قدرة املنظمة.

 تقييم القدرات يف حاالت الطوارئ املفاجئة •  
ل الصنننناديق القطرينننة املشنننرتكة يف بيئنننات تتسنننم بالتقلنننب الشنننديد وتسنننت يب عنننادة تعمننن -154

حلنننناالت طننننوارئ مفاجئننننة. ويف مثننننل  ننننذا الظننننرو  ركننننا توجنننند حنننناالت   ىضننننع فيهننننا 
املنظمنننات منننن قبنننل لتقينننيم رَسننني للقننندرات وتكنننون  اجنننة إب احلصنننول علنننى يوينننل منننن 

بأنشنننننننطة إلنقننننننناا أرواح البشنننننننر الصننننننندوق القطنننننننري املشنننننننرتك للقينننننننام كهمنننننننة حاَسنننننننة أو 
تسننتطيع أي منظمننة أةننرى القيننام  ننا. ويف  ننذه احلنناالت االسننتثنائية ال يكننون إجننراء  ال
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تقيننيم القنندرة ضننروريا ) كننن تأجيلننه لوقننت الحننق(. إال أنننه مننن األ يننة ككننان أن ُدننر  
سنننناَءلة أمننننام 

ُ
مننننع النننن  علننننى ضننننمان تطبيننننق احلنننند األدي مننننن التحننننري للتأكينننند علننننى امل

لصننننندوق. ومهمننننا كانننننت الظننننرو  ال بنننند أن يكفننننل الصننننندوق القطننننري املشننننرتك إجننننناز ا
إجننراءات التثبننت مننن سننالمة موقننف الشننري . ويشننمل النن  احلنند األدي مننن املتطلبننات 

. و كنننن أن يضنننيف الصنننندوق إب  نننذه املعنننايري اإللزامينننة 147إطنننار الفقنننرة املدرجنننة يف 
أةننننذا بعننننع االعتبننننار السننننياق القطننننري  النننندنيا النننننص علننننى متطلبننننات مزينننندة إن أمكننننن،

 احملدد.
 

 تعريف مستويات ا طر - 3   
عقننب إجننناز اجلولننة األوب لتقييمننات القنندرة، دنندد منسننق الشننؤون اإلنسننانية عتبننة األ ليننة  -155

وعتبننننننات فئننننننات ا طننننننر الننننننثال  املرتفعننننننة واملتوسننننننطة واملنخفضننننننة الننننننل يبلغهننننننا الشننننننركاء 
ع مكتنننب تنسنننيق الشنننؤون اإلنسنننانية واالنننر االستشننناري املنفنننذون، ويتشننناور يف الننن  مننن

للصننندوق القطننري. و كننم التعريننف، يكننون مسننتوى ا طننر املقبننول متأصننال يف السننياق 
 احملدد، ويؤةذ بعع االعتبار عند حتديده متوسك قدرة الشري .

وعننالوة علننى قنندرة الشننري ،  ننناك عناصننر أةننرى حتنندد مسننتوى املخنناطر الننل تواجههننا  -156
الصناديق القطرينة املشنرتكة يف يوينل مشنروع بعيننه ومثنال انا موقنع )مواقنع( املشنروع وننوع 
األنشننطة املنفرننذة الننل  كننن أن تننؤثر يف مسننتوى املخنناطر الننل يواجههننا املشننروع. غننري أن 

 حتليل  ذه املخاطر اإلضافية خيرج عن حدود املعايري الدنيا.
 

 إدارة األداء 4-3-2   
تقييمات قدرة الشركاء عما تكون عليه قدرة الشري  يف حلظة معينة من النزمن. لكنن تعرّب  -157

يثلننه املنظمننة قنند قنندرة املنظمننة تتطننور علننى منندار الوقننت مثلمننا يتطننور أيضننا ا طننر الننذي 
ملكتننننب تنسننننيق الشننننؤون اإلنسننننانية. ويُطلننننب إب االننننر االستشنننناري اسننننتعراض عتبننننات 

ترة انا وتنقيحهنا حسنب االقتضناء. ويقنوم مكتنب تنسنيق األ لية ومستويات املخاطر املننا
 الشؤون اإلنسانية أيضا باستكمال تقييم قدرات الشركاء على مدار الوقت.

ودلنننننل مكتنننننب تنسنننننيق الشنننننؤون اإلنسنننننانية أداء الشنننننري  طيلنننننة تنفينننننذ املشنننننروع. ويتتبّنننننع  
النوعينة  ‘1’املكتب على وجنه ا صنو  أداء الشنري  ويعطينه معندالت تتصنل كنا يلنين 

ودقنننة التوقينننت يف تقننندمي الوثنننائق املشننناريعية )املقرتحنننات وامليزانينننة واملنننذكرات املفا يمينننة(؛ 
النوعينننة ‘ 3’النوعينننة ودقنننة التوقينننت يف التنفينننذ قياسنننا إب األ ننندا  املوافنننق عليهنننا؛ ‘ 2’

دا علننى التننواتر ودقننة املواعينند واملننربرات الننل تقنندرم ر ‘ 4’ودقننة التوقيننت يف تقنندمي التقننارير؛ 
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النتننننننائت الننننننل تتوصننننننل إليهننننننا  ‘6’نوعيننننننة اإلدارة املالينننننة؛ ‘ 5’طلبنننننات تنقننننننيح املشننننننروع؛ 
مسننننننودة(. ورننننننري  -، أداة إدارة األداء 7عمليننننننات مراجعننننننة احلسننننننابات )انظننننننر املرفننننننق 

تلخننننيص املعنننندالت الننننل تُعطننننى للشننننري  لكننننل عنصننننر مننننن  ننننذه العناصننننر وإدراجهننننا يف 
سنن ل األداء لكننل مشننروع مننن املشنناريع املنفننذة  ويعطنني متوسننك‘. سنن ل أداء الشننري ’

ةننننالل السنننننة سنننن ل األداء السنننننوي للشننننري . ويننننؤثر سنننن ل األداء يف مسننننتوى ا طننننر 
الذي حتدد يف عملينة التقينيم األوب للقندرة، وينن م عننه حتسلنن أو تند ور مسنتوى ا طنر 

 بالنسبة للشري .
ر الشنركاء باسنتخدام سن ل األداء، وعالوة علنى إجنراء اسنتكماالت سننوية ملسنتوى اناط -158

رنننننوز للصنننننناديق القطرينننننة املشنننننرتكة أن ىتنننننار القينننننام بشنننننكل دوري بةعنننننادة تقينننننيم قننننندرة 
شنركائها املننؤ لع بنةجراء تقييمننات الحقننة. ويكنون مطلوبننا مننن الشنركاء املننؤ لع الننذين   

ا ضننوع  ينفننذوا مشنناريع ممولننة مننن الصننندوق القطننري املشننرتك ألكثننر مننن عننامع متعنناقبع
 لتقييم جديد للقدرة.

 
 طرائق التشغيل 4-4  

يرتتننب علننى تصنننيف مسننتوى ا طننر للشننركاء املنفننذين أثننر مباشننر علننى الكيفيننة الننل تنندار  -159
سنناَءلة مننن 

ُ
 ننا املنحننة الننل يقنندمها الصننندوق القطننري املشننرتك والوسننيلة الننل تطبّننق  ننا امل

املخناطر املبنعر للشنركاء املنفنذين. وعلنى وجنه الناحية العملية استنادات إب تصنيف مسنتوى 
اإل ننال، ىتلننف تليننات الضننمان الننل ُتسننتخدم يف إدارة املنننح اعتمننادا علننى أربعننة عوامننل 

  ين
 نوع الشري  املنفذ )وكالة لتمم املتحدة أو منظمة غري حكومية(. - 1 
 مستوى ا طر للشري  )يف حالة املنظمات غري احلكومية(. - 2 
 قيمة املشروع. - 3 
 مدة املشروع. - 4 
النننل يطبقهنننا مكتنننب تنسنننيق الشنننؤون اإلنسنننانية   ‘طرائنننق التشنننغيل’وحتننندِّد  نننذه املتغنننريات  -160

مننن مواءمننة بننع العناصننر الطرائننق كمعيننار أدي للصننناديق القطريننة املشننرتكة، وتتننألف  ننذه 
 التالية بالنسبة للمشاريع الل تنفذ ا املنظمات غري احلكوميةن
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 سياسة الصر  )أي عدد مرات الصر  ونسبته املئوية(. - 1 
 سقف التمويل. - 2 
 زيارات الرصد امليداين. - 3 
 املراجعات املالية املوضعية. - 4 
 متطلبات اإلبال  السردي. - 5 
 متطلبات اإلبال  املام. - 6 
 مراجعة حسابات الشري . - 7 
مننننات غننننري احلكوميننننة، تشننننكل الطرائننننق املبينننننة يف وبالنسننننبة للمشنننناريع الننننل تنفننننذ ا املنظ -161

 .(24)اجلدول الوارد أدناه املعيار األدي

 

__________ 

أسنننقف التموينننل حمنننددة اسنننتنادات إب حتلينننل املخصصنننات النننل قُننندمت إب املنظمنننات غنننري احلكومينننة علنننى مننندى  (24) 
 السنتع السابقتع يف عينة من مشاريع الصناديق القطرية املشرتكة.



 57 الكتّيب التشغيلي للصناديق القطرية المشتركة

 

 

 

 

 يق الشؤون اإلنسانيةلتنسالمتحدة  األمممكتب 
 www.unocha.org -التنسيق ينقذ أرواح البشر 

 
 

  
مستوى 
 ا طر

مدة املشروع 
 )باألشهر(

قيمة 
املشروع 
)بيال  
دوالرات 
الواليات 
 املتحدة(

املبلغ األقصى 
لكل مشروع 
)بيال  
دوالرات 
الواليات 
 املتحدة(

دفعات 
الصر  

)النسبة املئوية 
  ام(من اإل

مراجعة  الرصد اإلبالغ السردي اإلبالغ المالي
 احلسابات

عن 
دفعات 
 الصر 

 31يف 
 كانون

 الثاين/يناير

الزيارات  النهائي التقدم احملرز النهائي
 امليدانية

املراجعة املالية 
 املوضعية

             

 مرتفع

 7أقل من 
 أشهر

 1 1 منع نصفي( 1نعم ) نعم نعم نعم 60-40  250> 

حسب 
 ا طة

 1 1 نعم نصفي( 1نعم ) نعم نعم نعم 50-50 500 250<  
أشهر  7بع 
 شهرا 12 و

 <250  40-40-
20 

 1 1 نعم (2نعم ) نعم نعم نعم

  >250 800 40-30-
30 

 1 **2-1 نعم *(3-2نعم ) نعم نعم نعم

 متوسك

 7أقننننننننننننل مننننننننننننن 
 أشهر

 - - نعم نصفي( 1نعم ) نعم نعم - 100  250> 

 - 1 نعم نصفي( 1نعم ) نعم نعم نعم 80-20 700 250<  
أشنننننننهر  7بنننننننع 

 شهرا 12 و
 - **1-صفر  نعم نصفي( 1نعم ) نعم نعم نعم 80-20  250> 

 1-صفر  1 نعم نصفي( 1نعم ) نعم نعم نعم 60-40 1 200 250<  

 منخفا

 7أقننننننننننننل مننننننننننننن 
 أشهر

 - - نعم ال نعم نعم - 100  400> 

 - - نعم ال نعم نعم نعم 80-20  400<  
أشنننننننهر  7بنننننننع 

 شهرا 12 و
 - - نعم نصفي( 1نعم ) نعم نعم - 100  400> 

 /الشري 1 1 نعم نصفي( 1نعم ) نعم نعم نعم 80-20  400<  

 أشهر فأكثر. 10*  ال يُطلب تقدمي ثالثة تقارير مرحلية إال للمشاريع الل تستغرق  
 أشهر فأكثر. 10رات ميدانية إضافية إال للمشاريع الل تستغرق ** ال يُطلب إجراء زيا 
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ودننندد املنننزيت بنننع مسنننتوى ا طنننر للشنننري  ومننندة املشنننروع وميزانيتنننه طرائنننق التشنننغيل النننل  -162

 تنطبق على كل منحة. وبقدر أكرب من التحديد رري ال  على النحو التامن
ب يف بدايننننة املشننننروع ويكننننون ن يتلقننننى الشننننري  املنفننننذ دفعننننة أو الصننننر  ‘1’  

مسنننتحقا للمطالبنننة بالدفعنننة )الننندفعات( التالينننة عنننن طرينننق تقننندمي بينننان 
 من األموال الل سبق له تلقيها. 70مام فور فروغه من إنفاق 

يشنننري الننن  إب احلننند األقصنننى للمبنننالغ النننل  كنننن أن  سنننقف األمنننوالن ‘2’  
 يتلقا ا الشري  املنفِّذ لكل مشروع.

   املامناإلبال ‘3’  
 يقدم الشركاء تقارير مالية عندما يطالبون بتلقي دفعة تالية. •   
يتعننع علننى كننل شننري  تقنندمي التقريننر يف التننواريو احملننددة يف اتفنناق  •   

 املنحة.
يتعنننع علنننى  ينننع الشنننركاء املنفنننذين تقننندمي تقرينننر منننام يف غضنننون  •   

 شهرين من انتهاء املشروع.
تُراجنننننع حسنننننابات الشنننننركاء وفقنننننا  طنننننة مراجعنننننة  نمراجعنننننة احلسنننننابات ‘4’  

احلسننننابات الننننل دنننندد ا املقننننر بالتنسننننيق مننننع املكتننننب القطننننري التننننابع 
   (25)ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

يكننون حتدينند نننوع التقريننر السننردي )مرحلنني أو  تقنندمي التقننارير السننرديةن ‘5’  
ومنننندة   ننننائي( وجدولننننه الننننزما مسننننتندا إب مسننننتوى املخنننناطر للشننننري 

 املشروع وح مه.
تقننننّيم  ننننذه املراجعننننات سننننالمة الضننننوابك  املراجعننننات املاليننننة املوضننننعيةن ‘6’  

الداةليننة ودقننة السنن الت املاليننة للشننركاء املنفننذين املتعلقننة بننالتحويالت 
املاليننة. ويتحنندد إجننراء املراجعننات املاليننة املوضننعية علننى أسنناس مسننتوى 

 املخاطر للشري .

__________ 

منة علنى أسناس يقوم مكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية حالينا بصنياغة املبنادئ التوجيهينة ملراجعنة احلسنابات القائ (25) 
الشري . ويف الوقت احلاضر، خيضع كنل مشنروع تنفنذه منظمنة غنري حكومينة و نورل منن مكتنب تنسنيق الشنؤون 

 اإلنسانية ملراجعة للحسابات.
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التشننغيل املوضننحة أعنناله، رننري النننص بشننكل واضننح يف اتفنناق املنحننة  ياشننيا مننع طرائننق -163
علنننى عننندد دفعنننات الصنننر   (26)بنننع مكتنننب تنسنننيق الشنننؤون اإلنسنننانية والشنننري  املنفنننذ

 والنسبة املئوية لكل دفعة ومتطلبات اإلبال  السردي واملام.
قصننننى لكننننل املبلننننغ األ” كننننن يف الظننننرو  االسننننتثنائية تعننننديل احلنننندود املوضننننوعة علننننى  -164

وُيسنننتند حصنننريا يف مننننح  نننذه االسنننتثناءات علنننى “. دفعنننات الصنننر ” وعننندد “مشنننروع
دواٍع برناةية قوية مشنروحة علنى النحنو الواجنب. وتقندرم االسنتثناءات املطلوبنة منن طرائنق 

 التشغيل إب قسم تنسيق شؤون التمويل إلقرار ا من صاحب تفويا السلطة.
واملنظمنننة الدولينننة لله نننرة، املتحننندة  األمنننمجاننننب وكننناالت يف حالنننة تنفينننذ املشنننروع منننن  -165

 .(27)يف املائة من امليزانية املعتمدة عند التوقيع على اتفاق املنحة 100ُتصر  نسبة 
 

 الرصد 4-5  
 أ دا  الرصد  

يُنتظننر مننن الشنننركاء املنفننذين العنناملع منننع الصننناديق القطريننة املشنننرتكة أن يكونننوا حنننائزين  -166
يننة كافيننة إلدارة املشنناريع وتقنندمي التقننارير عنهننا ورصنند ا. ورننري التحقننق مننن  ليننات داةل

قنندرة كننل منظمننة يف أثننناء إجننراء تقيننيم القنندرة وعمليننة إقننرار املشننروع وأةننريا ةننالل مرحلننة 
الرصننند وتقننندمي التقنننارير. ورنننري عملينننات توليننند املعلومنننات املتعلقنننة بننناألداء املشننناريعي منننن 

ا الشنننننركاء املنفنننننذون. ويتمثنننننل الننننندور اإلداري للصنننننندوق ةنننننالل تلينننننات داةلينننننة ينشنننننئه
القطننري املشننرتك يف  ننع املعلومننات الننل تتولنند عننن  ننذه ا ليننات وتنظيمهننا وإةضنناعها 

 لرقابة النوعية.
واانننند  الرئيسنننني للرصنننند  ننننو تقنننندير مننننا ُدننننرز مننننن تقنننندم يف حتقيننننق األ نننندا  احملننننددة  -167

هنات املتلقينة. وبالبنناء علنى املبنادئ املوضنحة يف والتحقق من دقة التقارير الل تقدمها اجل
 نننننذا املقنننننام، تتمثنننننل األ ننننندا  الرئيسنننننية للصنننننندوق القطنننننري املشنننننرتك يف ةنننننام الرصننننند 

 واإلبال  فيما يلين
__________ 

عندما يكون التعاقد منع الشنركاء املنفنذين غنري ةاضنع إلدارة مكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية، تُندرج األحكنام  (26) 
 تعاقدية مع الشركاء.نفسها يف االتفاقات ال

قند ىتلننف الوثننائق التعاقديننة عننندما ال يكننون مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية  ننو اجلهننة الننل تنندير التعاقنند مننع  (27) 
 واملنظمة الدولية لله رة.املتحدة  األمم
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كفالة التحقق الوايف من النتنائت املبلّنغ  نا علنى املسنتوى املشناريعي كنا يسنهم يف  ‘1’ 
ساَءلة.

ُ
 زيادة امل

ع على الكيفينة النل ُيسنهم  نا الصنندوق القطنري املشنرتك يف حتقينق تقدمي الربا  ‘2’ 
النننننواتت العامننننة املدرجننننة يف ةطننننة االسننننت ابة اإلنسننننانية، وإعننننادة التأكينننند علننننى 
عملية اىاا القنرارات القائمنة علنى الربا نع منن جاننب منسنق الشنؤون اإلنسنانية 

 واالر االستشاري ومنسقي اجلماعات.
تخدام املننواد بكفنناءة ووفقننا ملننا  ننو متفننق عليننه يف وثننائق املشننروع التأكنند مننن اسنن ‘3’ 

 ووثائق التخصيص.
دعننم تنفيننذ الشننركاء يف أثننناء االضننطالع باألنشننطة الننل  واننا الصننندوق القطننري  ‘4’ 

 املشرتك.
ويت سننند املبننندأ الرئيسننني للرصننند يف أن  ينننع املنظمنننات املتلقينننة للتموينننل سنننواء وكننناالت  -168

أو املنظمننننة الدوليننننة لله ننننرة أو املنظمننننات غننننري احلكوميننننة، ىضننننع كلهننننا ة املتحنننند األمننننم
للرصنند مننن جانننب الصننندوق. ويف حننع أن متطلبننات الرصنند لننن تكننون متطابقننة، ينبغنني 
التسننليم بننأن منسننق الشننؤون اإلنسننانية دتنناج إب تطمينننات بشننأن أداء املشنناريع بصننر  

 النظر عن الكيان املنفِّذ.
 

 ياتاألدوار واملسؤول  
تقننع علننى عنناتق منسننق الشننؤون اإلنسننانية مسننؤولية املتابعننة النشننطة لعيّنننة يثيليننة للمشنناريع  -169

النننل  وانننا الصنننندوق القطنننري املشنننرتك باسنننتخدام وسنننائل رصننند مالئمنننة. كمنننا يضنننطلع 
مكتنب التموينل اإلنسنناين التنابع ملكتنب تنسننيق الشنؤون اإلنسنانية كسننؤولية إضنافية تتمثننل 

 د الرصد والتأكد من إجناز مهام رصد املشاريع.يف تنسيق جهو 
وتغطننى تكنناليف الرصنند ك ننزء مننن ةطننة تكنناليف املكتننب القطننري التننابع ملكتننب تنسننيق  -170

الشنننننؤون اإلنسننننننانية أو كتكنننننناليف مباشننننننرة للصنننننندوق. ويف احلنننننناالت الننننننل تُعامننننننل فيهننننننا 
ق الشنؤون تكاليف الرصد ك زء من ةطنك تكناليف املكتنب القطنري التنابع ملكتنب تنسني

اإلنسننانية، تتننوب وحنندة التمويننل اإلنسنناين حسنناب تكنناليف الرصنند املتوقعننة واإلبننال  عننن 
األنشننطة اات الصننلة انطالقننا مننن اانند  واجلنندول الننزما. وتصننبح  ننذه التكنناليف جننزءا 
منن ةطننة تكنناليف املكتننب القطنري التننابع ملكتننب تنسننيق الشنؤون اإلنسننانية  وتغطننى مننن 

 ملكتب القطري.ط عن طريق ميزانية ا
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وينسننق مكتننب التمويننل اإلنسنناين زيننارات الرصنند امليننداين ويشننارك فيهننا ويعمننل عننن كثننب  -171
منننع ااموعننننات لتصنننميم اإلجننننراءات املتصنننلة بالرصنننند. ويعننند مكتننننب التموينننل اإلنسنننناين 
ةطننة للرصنند يف وقننت متننزامن مننع صنندور قننرار التخصننيص. و كننن تعننديل ةطننة الرصنند 

يف السننياق التشننغيلي ويف ضننوء املعلومننات الننل رننري التحصننل  حسننبما يطننرأ مننن تغيننريات
عليهنننا عنننن طرينننق عملينننة اإلبنننال . وتنننرد فيمنننا يلننني املسنننؤوليات الرئيسنننية ملكتنننب التموينننل 

 اإلنساين من زاوية الرصدن
صياغة وتعهد ةطة رصند شناملة رنري التعبنري فيهنا عنن املتطلبنات الندنيا لطرائنق  )أ( 

 (.انظر أدناهالتشغيل )
العمنننل منننع منسنننقي ااموعنننات واملنسنننقع املشننناركع لضنننمان االضنننطالع كهنننام  )ب( 

 الرصد بالتنسيق الوثيق مع أنشطة الرصد األةرى الل تقوم  ا ااموعات.
صياغة الصالحيات والتعاقند منع ا نربة ا ارجينة ملباشنرة الرصند منن ِقبَنل جهنات  )ج( 

 ثالثة أو الرصد عن بُعد، عند االقتضاء.
القينننام كهنننام رصننند املواقنننع امليدانينننة كنننا يتماشنننى منننع ةطنننة الرصننند وبالتعننناون منننع  د() 

 املكاتب الفرعية التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
 استعراض وحتليل املعلومات اامعة من ةالل أنشطة الرصد وتقدمي التقارير. ) ن( 
 ا املنظمننات غننري احلكوميننة انطالقننا مننن تتحنندد الرتتيبننات النندنيا لرصنند املشنناريع الننل تنفننذ -172

مسنننتوى املخننناطر املصنننّنف للشنننري  ومننندة األنشنننطة املشننناريعية وح نننم ميزانينننة املشنننروع، 
 على النحو الذي يتحدد يف طرائق التشغيل للصناديق القطرية املشرتكة.

دة املتحن األمنموتصا  علنى الصنعيد القطنري ترتيبنات رصند املشناريع النل تنفنذ ا وكناالت  -173
وفقننات لالتفاقننات احملننددة الننل يرسننم أطر ننا منسننق الشننؤون اإلنسننانية واالننر االستشنناري. 

إلزامينا ويتعنع أن يسنتند إب  نت املتحندة  األمنمويُعد رصد املشاريع النل تنفنذ ا وكناالت 
 العينة التمثيلية الل تضع يف االعتبار العوامل القطرية احملددة، حسب االقتضاء.

 
 وأدوات الرصدالعملية   

انطالقا من أن نظم إدارة املشناريع النل ينته هنا الشنركاء املنفنذون تشنّكل العمنود الفقنري  -174
للرصننند، تكنننون األ نننندا  الرئيسنننية ألدوات الرصننند الننننل يسنننتخدمها الصنننندوق القطننننري 
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املشننننرتك  نننني إتاحننننة مسننننتوى إضننننايف للتحقننننق مننننن النتننننائت املشنننناريعية. ويوضننننح الشننننركاء 
 االقرتاح املشاريعي األدوات الل يعتزمون استعمااا يف رصد املشروع. املنفذون يف

وال بننننند أن رنننننري يف ةطنننننة الرصننننند توضنننننيح نوعينننننة األدوات النننننل سُتسنننننتخدم السنننننتيفاء  
املعننايري النندنيا املشننمولة بطرائننق التشننغيل. و ثننل مننا يلنني أدوات الرصنند األكثننر شننيوعا يف 

 شرتك حىت ا ن.االستعمال من جانب الصندوق القطري امل
ينفنننذ مكتنننب تنسنننيق الشنننؤون اإلنسنننانية بننندعم منننن ااموعنننات  - رصننند املواقنننع امليدانينننة -175

عملينننات رصننند للمواقنننع امليدانينننة تشنننكل عنصنننرا حاَسنننا يف اإلطنننار الشنننامل للتحقنننق منننن 
إجننناز املشنناريع املمولننة مننن الصننناديق القطريننة املشننرتكة وفقننات للنننواتت املسننتهدفة؛ كمننا تتننيح 

نسنننق الشنننؤون اإلنسنننانية وااموعنننات تقينننيم اجلواننننب النوعينننة للتنفينننذ الربنننناةي. ونظننننرا مل
لوجننود حنندود علننى مننا  كننن مالحظتننه عننن طريننق الزيننارات امليدانيننة، تظننل  ننناك حاجننة 
لت ميننننع معلومننننات إضننننافية باسننننتخدام أسنننناليب أةننننرى. ولننننير مسننننعى الرصنننند امليننننداين 

ننننه يظنننل منننع الننن  ضنننروريا كننننهت يغطننني مسنننائل إجنننراء تقنننديرات تقو ينننة للمشننناريع، لك
بنند أن تكننون زيننارات الرصنند امليننداين كحنند أدي أداة  تت نناوز حتقيننق نننواتت املشنناريع. وال

التحقننق ‘ 2’تقيننيم اجلنندول الننزما للتنفيننذ الشننامل للمشننروع؛  ‘1’جلمننع معلومننات عنننن 
األ نندا  املشنناريعية تقنندير التقنندم احملننرز يف حتقيننق  ‘3’ممننا رننري اإلبننال  بننه مننن نتننائت؛ 

، منننواج الرصنند امليننداين(. وعننالوة علننى النن ، ُلننرى مراجعننات 4 الرئيسننية )انظننر املرفننق
 املراجعات املالية املوضعية. -5مالية موضعية ألغراض التقييم كوجب املرفق 

 كننن اعتبننار الرصنند الننذي تضننطلع بننه األطننرا  الثالثننة  - الرصنند مننن جانننب أطننرا  ثالثننة -176
ُنهت املناسنننبة للصنننناديق القطرينننة املشنننرتكة عنننندما تضنننيق ُسنننبل النفننناا إب بلننندان أو أحننند الننن

مننننناطق العمليننننات. و ّكننننن  ننننذا النننننهت الصننننندوق القطننننري املشننننرتك مننننن احلصننننول علننننى 
التحقنق منهننا بشنكل مسننتقل عننن حالنة تنفيننذ مشناريع الصننندوق القطننري رننري معلومنات 

طر( مننع الرتكيننز بوجننه ةننا  علننى  نند  إجننناز املشننرتك )بالننذات يف املننناطق عاليننة املخننا
النننننواتت املشنننناريعية. ورننننري اجلمننننع يف  ننننذا النننننهت بننننع الزيننننارات امليدانيننننة واالستعراضننننات 

)مثننننننننل املقرتحننننننننات املشنننننننناريعية وأي املتاحننننننننة املكتبيننننننننة لوثننننننننائق الصننننننننندوق اات الصننننننننلة 
ينه األطنرا  معلومات/وثائق اات صلة أةرى(. ومنناط الرتكينز األساسني للرصند النذي لر 
 الثالثة  و التحقق من تنفيذ األنشطة املتعاقد عليها وإجناز النواتت اات الصلة.

 كنن أن يكنون الرصند باالتصنال عنن بُعند وسنيلة فعالنة منن  - الرصد باالتصال عنن بُعند -177
حينن  التكلفننة جلمننع اإلحصنناءات وتسنن يل املالحظننات املسننتقاة مننن جهننات مسننت يبة 

أةنرى بشنأن التقنندم احملنرز يف حتقينق نننواتت املشنروع ودرجنة الرضننا  وجهنات منتفعنة رئيسننية
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عننننه. و كنننن إنشننناء مراكنننز لالتصنننال يف مواقنننع تمننننة  ننند  واحننند  نننو إجنننراء مقنننابالت 
 اتفينننة منننع اجلهنننات اايبنننة الرئيسنننية باالسنننتعانة باسنننتبيانات معنننّدة علنننى أسننناس االةتينننار 

ملعلومننننات ااّمعننننة علننننى منصننننة مننننن عنننندة أجوبننننة. و كننننن بشننننكل مباشننننر التقنننناط  يننننع ا
إلكرتونينننة يستضنننيفها مشنننّغل مركنننز االتصنننال ويطبنننق عليهنننا أسننناليب التحقنننق، عنننن طرينننق 
إعمننال التحقننق املنطقنني مننن مصننداقية األجوبننة، ممننا ينننتت عنننه تننوفري معلومننات يف الوقننت 
احلقيقننني عنننن التقننندم احملنننرز يف املشننناريع ا اضنننعة للرصننند رنننري بعننند الننن  مشننناطرهتا منننع 

 ة التمويل اإلنساين.وحد
ودد  الرصند عنن بُعند يف حناالت ال يكنون ممكننا فيهنا إجنراء زينارات مادينة للمشناريع.  -178

ولنننير الننن  بننناألمر غنننري املنننألو  ألن الصنننناديق القطرينننة املشنننرتكة يينننل إب أن تعمنننل يف 
ُيسننتخدم الرصنند  بيئننات غننري تمنننة شننديدة التقلننب مننع وجننود قيننود يف الوصننول إليهننا. وال

تكننون فيهننا  ننناك ةيننارات أةننرى، واملبنندأ  عننن بُعنند إال كمننالا أةننري يف احلنناالت الننل ال
املعمننول بننه  نننا  ننو اسننتخدام مننا يكفنني مننن مصننادر املعلومننات لتمكننع إجننراء رصنند اي 
معىن. وبالنسبة لتحوال النل يكنون غنري ممكنن فيهنا إجنراء أي شنكل منن أشنكال الرصند 

ظننر يف يويننل املشنناريع علننى ضننوء إحلاحيننة احلاجننات الننل )املننادي أو عننن بُعنند(، يتعننع الن
يسنننعى إب تلبيتهنننا. وال بننند منننن إطنننالع االنننر االستشننناري علنننى املخننناطر النننل تنطنننوي 

 عليها مثل  ذه القرارات.
 

 تقديم التقارير 4-6  
تطلنننب الصننننناديق القطريننننة املشنننرتكة تقنننندمي تقننننارير لضننننمان إبقننناء األنشننننطة املنفرننننذة علننننى  -179

ر حتقيننق األنشننطة املشنناريعية املقرتحننة. ورننري إب احلنند األقصننى املمكننن التعامننل مننع مسننا
واملنظمنننة الدولينننة لله نننرة واملنظمنننات غنننري احلكومينننة علنننى قننندم املتحننندة  األمنننموكننناالت 

 املساواة، فيما يتعلق كتطلبات تقدمي التقارير.
ل تطبرنننننق علنننننى املنظمنننننات غنننننري وتتحنننندد املتطلبنننننات السنننننردية واملالينننننة لتقننننندمي التقنننننارير الننننن -180

 (.  انظر أعالهاحلكومية وفقات لطرائق التشغيل املوضحة بعاليه )
توضنح النفقننات النل تتكبنند ا يف أداء  تقنارير ماليننة مرحلينةاملتحندة  األمننموتقندم وكناالت  -181

مننننن كننننل سنننننة، لتقنننند ها  لننننول األول/ديسننننمرب  كننننانون 31األنشننننطة املشنننناريعية حننننىت 
مننن السنننة التاليننة. وتقنندرم التقننارير املاليننة املرحليننة كننل سنننة تقو يننة اين/يننناير الث كننانون 31
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التقرينر إب حع حلنول موعند تقندمي التقرينر املنام النهنائي. وعقنب اكتمنال املشنروع يقندرم 
النننذي يغطننني الفنننرتة الواقعنننة بنننع اسنننتهالل املشنننروع وإكمالنننه يف موعننند ال  املنننام النهنننائي

 األمننننممننننن السنننننة التاليننننة. وُلمننننع التقننننارير املاليننننة لوكنننناالت يونيننننه /حزيننننران 30يت نننناوز 
واملنظمنننة الدوليننة لله نننرة واملنظمنننات غننري احلكومينننة عنننن طريننق نظنننام إدارة املننننح املتحنندة 

، ميزانينننننة املشنننننروع وأداة اإلبنننننال  34حسنننننب النمنننننااج املرفقنننننة بالكتيّنننننب )انظنننننر املرفنننننق 
 املام(.

، يف غضنننننون شنننننهرين منننننن إكمنننننال تقرينننننرات سنننننرديات  ائينننننات دة املتحننننن األمنننننموتقننننندم وكننننناالت  -182
 األمنننمشنننهرا تقننندم وكننناالت  12أشنننهر و  7املشنننروع. وإاا تراوحنننت مننندة املشنننروع بنننع 

، يبننننّع املن ننننزات املتحققننننة يف منتصننننف منننندة تنفيننننذ تقريننننرا سننننرديا مرحليننننات أيضننننا املتحنننندة 
واملنظمنننة الدولينننة لله نننرة املتحننندة  األمنننماملشنننروع. وتقننندم التقنننارير السنننردية منننن وكننناالت 

واملنظمات غري احلكومية عن طريق نظنام إدارة املِنَنح، وتُتبّنع يف الن  النمنااج املرفقنة  نذا 
، مننننواج اإلبنننال  السنننردي املرحلننني ومننننواج اإلبنننال  33و  31الكتينننب )انظنننر املنننرفقع 

 السردي النهائي(.
املوحندة للننواتت منن جاننب  ينع  وتش ع الصناديق القطرية املشنرتكة اسنتخدام املؤشنرات -183

املنظمننات املتلقيننة )ومننن األفضننل أن يكننون النن  علننى النحننو احملنندد يف ةطننة االسننت ابة 
اإلنسننانية، أو كحنند أدي علننى النحننو املتفننق عليننه مننع ااموعننة/القطاع يف البلنند(. وتعننزز 

للتخطننيك  الصننناديق القطريننة املوحنندة تنفيننذ ةطننة االسننت ابة املوحنندة أو أي إطننار مماثننل
علنننى الصنننعيد القطنننري. وال بننند لنننذل  منننن النننربك عنننند الضنننرورة بنننع اإلبنننال  واأل ننندا  

 االسرتاتي ية  طة االست ابة اإلنسانية.
وتتناح التقننارير الربناةيننة السنننوية للصننناديق القطريننة املشننرتكة علنننا وتتننوافر جلميننع أصننحاب  -184

الننننل أدى  ننننا الصننننندوق القطننننري  الكيفيننننة‘ 1’املصننننلحة. ويتعننننع أن تلخننننص التقنننناريرن 
املشنننننرتك مهامنننننه فيمنننننا يتصنننننل باأل ننننندا  االسنننننرتاتي ية )كنننننا يف الننننن  الصنننننالت  طنننننة 
االسننننت ابة اإلنسننننانية وتعزيننننز مهننننام منسننننق الشننننؤون اإلنسننننانية وتعضننننيد الشننننراكات مننننع 

شننرح كيفيننة ىصننيص التمويننل فيمننا ‘ 2’املنظمننات غننري احلكوميننة وتنندعيم نظننام التنسننيق؛ 
حنننندا  اإلنسننننانية املهمننننة ودقّننننة التوقيننننت والشننننفافية واالعتبننننارات اجلنسننننانية؛ يتصننننل باأل

إبننراز مبننادرات إدارة املخنناطر كننا يف ‘ 4’موالفننة املن ننزات  سننب القطاع/ااموعننة؛  ‘3’
اإلفصننننناح عنننننن األولوينننننات ‘ 6’بينننننان التحنننننديات؛ ‘ 5’الننننن  الرصننننند وتقننننندمي التقنننننارير؛ 
تضننمن التقننارير السنننوية معلومنننات عننن  يننع املشننناريع الرئيسننية للعننام التننام. وال بننند أن ت
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، مننواج اإلبنال  23 الل مواا الصنندوق القطنري املشنرتك يف السننة األسنبق )انظنر املرفنق
 السنوي(.

 
 التقييمات 4-7  

يثننننل التقييمننننات عنصننننرا مهمننننا يف إطننننار املسنننناءلة أل ننننا تتننننيح إجننننراء تقييمننننات مسننننتقلة  -185
كة علنى مسنتوى كنل صنندوق. ويتعنع إجنراء التقييمنات ا ارجينة  للصناديق القطرية املشرت 

كنننل ثنننال  سننننوات وإجنننراء تقينننيم  ننناعي للصنننناديق القطرينننة املشنننرتكة العاملنننة. ويكنننون 
حمنننننور تركينننننز التقييمنننننات ا ارجينننننة  نننننو كيفينننننة أداء الصنننننناديق القطرينننننة املشنننننرتكة كيلينننننات 

ئيسننية. ولننري ك ننزء مننن عمليننة إجننراء للتمويننل اإلنسنناين مقيرمننات بننالرجوع إب األ نندا  الر 
 صياغة أسئلة ومنه يات حمددة لكل تقييم. التقييمات

وال ُيكلّنننننف بالتقييمنننننات ا ارجينننننة للصنننننناديق القطرينننننة املشنننننرتكة علنننننى رينننننو مشنننننرتك بنننننع  -186
الوكنناالت وتُعتننرب تقييمننات داةليننة ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية رريهننا بالرتتيننب مننع 

للصننناديق القطريننة املشننرتكة. و كننن النظننر يف إجننراء استعراضننات اصصننة اجلهننات املاريننة 
جلواننننب حمننننددة تتعلننننق بالكيفيننننة الننننل تنننؤدي  ننننا الصننننناديق القطريننننة املشننننرتكة مهامهننننا يف 
فننننرتات تت ننننناوز مننننندة التقرينننننر اإللزامننننني البالغننننة ثنننننال  سننننننوات. ورنننننري التخطنننننيك انننننذه 

منسنننننننق الشنننننننؤون اإلنسنننننننانية واالنننننننر االستعراضنننننننات وتنفينننننننذ ا بالتشننننننناور الوثينننننننق بنننننننع 
االستشنناري ومكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية علننى الصننعيد القطننري، وىضننع إلجازهتننا 

 من مقر مكتب الشؤون اإلنسانية )قسم تنسيق شؤون التمويل(.
 

 مراجعة الحسابات 4-8  
ينننة املتعلقنننة واملنظمنننة الدولينننة لله نننرة لنننُنظم الرقابنننة الداةلاملتحننندة  األمنننمىضنننع وكننناالت  -187

 كراجعة احلسابات وا ليات األةرى الل تنشئها ةالر إدارهتا.
خيضع الشركاء من املنظمنات غنري احلكومينة النذين يتلقنون األمنوال منن الصنندوق القطنري  -188

 (.انظر أدناهاملشرتك ملراجعة ةارجية للحسابات من ِقَبل الصندوق )
سنناَءلة. و نني ويثننل املراجعننة ا ارجيننة للحسننابات ت -189

ُ
ليننة للرقابننة وعنصننرا أساسننيا يف إطننار امل

تعننزز الشننفافية واإلدارة املاليننة السننليمة للمننوارد الننل ُىصننص عننن طريننق الصننندوق القطننري 
 املشرتك.



 غيلي للصناديق القطرية المشتركةالكتّيب التش   66

 
 

66/98 15-03883 

 

وتتننيح املراجعننات ا ارجيننة للحسننابات ملنسننق الشننؤون اإلنسننانية احلصننول علننى تأكينندات  -190
األمننوال الننل حتننّول إب املنظمننات غننري احلكوميننة. مسننتندة إب الربا ننع بكيفيننة اسننتخدام 

وتسنناعد عملينننات مراجعنننة احلسننابات ا ارجينننة حتديننندا يف ىفيننف املخننناطر املالينننة كنننا يف 
النننننن  إسنننننناءة اسننننننتعمال املننننننوارد واالحتيننننننال؛ وحتدينننننند نقنننننناط الضننننننعف يف اإلدارة املاليننننننة 

 غري املقبولة.والتشغيلية، والتوصية بةجراء حتسينات حاَسة؛ وحتديد النفقات 
وتننوفر نتننائت عمليننات املراجعننة ا ارجيننة للحسننابات تعقيبننات أساسننية للشننري  والنظننام،  -191

وتعننننزز التحسننننع املسننننتمر لننننبدارة املاليننننة والتشننننغيلية للمنظمننننة غننننري احلكوميننننة وألدائهننننا، 
 ويّكن منسق الشؤون اإلنسانية من القيام بشكل أفضل باىاا قرارات يويلية مستنرية.

ويصنننيغ مكتنننب تنسنننيق الشنننؤون اإلنسنننانية   نننا ملراجعنننة احلسنننابات علنننى أسننناس تقينننيم  -192
املخاطر يستعيا به عنن الننهت احلنام القنائم علنى أسناس املشناريع. وسنو  يعنع الننهت 
القننننائم علننننى أسنننناس تقيننننيم املخنننناطر يف صننننياغة معننننايري رننننري اسننننتنادا إليهننننا حتدينننند أي 

ألولوينننة ملراجعنننة احلسنننابات علنننى أسننناس مسنننتوى الشنننركاء رنننري إةضننناعه علنننى سنننبيل ا
 ا طر املصّنف اذا الشري  وح م املبالغ املالية احمّلولة إب املنظمات غري احلكومية.

 نندمات الرقابننة الداةليننة وةلننر املتحنندة  األمننموتتننوب  يئننات الرقابننة الداةليننة )مكتننب  -193
ات مكتنننب تنسنننيق الشنننؤون مراجعننني احلسنننابات( إجنننراء مراجعنننة دورينننة حلسنننابات عمليننن

اإلنسنننننانية. وىضنننننع املراجعنننننات النننننل ُلريهنننننا  اتنننننان اايئتنننننان ملبننننندأ مراجعنننننة احلسنننننابات 
الواحدة. ويتوب ةلر مراجعي احلسنابات النذي يتنألف منن منراجعع عنامع للحسنابات 

املتحندة  األمنممن ثال  من الدول األعضناء، أداء ةندمات املراجعنة ا ارجينة حلسنابات 
ها وبراةهننا باسننتثناء برنننامت األغذيننة العنناملي، الننذي يسننتعع كننراجعع ةننارجيع وصننناديق

 للحسابات خيتص  م.
 

 تدابير االمتثال 4-9  
يهننند  منسنننق الشنننؤون اإلنسنننانية منننن ةنننالل تلينننات املسننناءلة املشنننار إليهنننا تنفنننا، تنننأمع  -194

ن تننننندابري االمتثنننننال منسنننننق اإلدارة الربناةينننننة واملالينننننة للصنننننناديق القطرينننننة املشنننننرتكة. ويّكننننن
الشؤون اإلنسانية من التصدي حلاالت عندم االمتثنال للشنروط القانونينة املتفنق عليهنا بنع 
الصندوق واملنظمة املتلقية، والنل تتصنل علنى وجنه ا صنو  باحلناالت املشنمولة بناألنواع 

 التاليةن
 تأةر تقدمي التقارير املالية أو السردية. ‘1’ 
 غ غري املنفقة.عدم رد املبال ‘2’ 
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ا لنو  بشننكل حاسننم إب نتننائت/تراء قويننة )عاليننة املخنناطر( ملراجعننة احلسننابات  ‘3’ 
تتصننننل علننننى وجننننه ا صننننو  باالفتقننننار إب الضننننوابك الداةليننننة احلاَسننننة ووجننننوه 
ضعف تعرتي الضوابك املالية وعدم تسنوية احلسنابات املصنرفية وعندم اتبناع نظنام 

 قار إب الوثائق الداعمة(.للمحاسبة بالقيد املزدوج واالفت
 التوصل إب نتائت قوية من عمليات الرصد واملراجعات املالية املوضعية. ‘4’ 
   (28)حدو  انتهاك للمبادئ ومدونة قواعد السلوك اإلنسانية. ‘5’ 
وجنننننود مؤشنننننرات علنننننى احتينننننال أو فسننننناد حمتملنننننع أو سنننننوء اسنننننتعمال حمتمنننننل  ‘6’ 

 لتموال.
ة الداةليننننة مراجعننننات داةلينننة حلسننننابات مكتننننب تنسننننيق ورنننري مكتننننب ةنننندمات الرقابننن 

الشننننؤون اإلنسننننانية ويلتننننزم كبنننندأ املراجعننننة الواحنننندة للحسننننابات الننننل ال يسننننتطيع كوجبهننننا 
وبراةهننا الننل تكننون منوطننة  نني نفسننها كهمننة املتحنندة  األمننممراجعننة حسننابات صننناديق 

كتنننب ةننندمات الرقابنننة املراجعنننة الداةلينننة للحسنننابات. وتغطننني املراجعنننات النننل رريهنننا م
الداةلينة وةلننر مراجعني احلسننابات بشنكل دوري املسننائل املتعلقنة بننةدارة مكتنب تنسننيق 
الشنننننؤون اإلنسنننننانية للصنننننناديق القطرينننننة املشنننننرتكة، وتنظنننننر فيمنننننا إاا كاننننننت تنننننندابري إدارة 
الصنننناديق القطرينننة املشنننرتكة مالئمنننة. وتتنننناول  نننذه املراجعنننات  ينننع جواننننب الصنننناديق 

إب  ملشننننرتكة )كننننا فيهننننا ااننننالر االستشننننارية واملخصصننننات وإدارة املخنننناطر ومنننناالقطريننننة ا
 ال ( وتنظر يف امتثااا للقواعد واملبادئ التوجيهية.

يف حالننة عنندم امتثننال أحنند الشننركاء للمتطلبننات احملننددة يف  ننذا الكتيننب وتكننون واردة يف  -195
نبثقننة عننن االتفنناق التعاقنندي، االتفنناق التعاقنندي، أو ةننرق أي مننن االلتزامننات األةننرى امل

يقننوم مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية تنندرريات باىنناا اإلجننراءات التصننحيحية الننل يشننار 
، تننننندابري االمتثنننننال(. وكوجنننننب مبننننندأ مراجعنننننة 1إليهنننننا عمومنننننا بتننننندابري االمتثنننننال )املرفنننننق 

عننات احلسننابات مننرة واحنندة، ال يقننع علننى اجلهننات املاريننة أو النندول األعضنناء إجننراء مراج
إضافية للحسنابات وتلتنزم بناحرتام مبندأ مراجعنة احلسنابات منرة واحندة، لت نّنب ازدواجينة 
اجلهننننود واحلنننند مننننن اإلربنننناك والتكنننناليف بالنسننننبة جلميننننع األطننننرا  واحليلولننننة دون وجننننود 

__________ 

، واملوقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننع الشننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبكي 46/182قننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرار اجلمعيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة العامننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة انظننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننر  (28) 
/CodeofConduct.aspxhttps:/cdu.unlb.org/UNStandardsofConduct. 
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توصنيات متضنناربة  كننن أن تتسننبب يف حنندو  فوضنى وسننوء فهننم علننى نطنناق واسننع يف 
 عمليات الصندوق القطري املشرتك.

ويتمثننل املبنندأ العننام الننذي يشننكل قاعنندة تنفيننذ تنندابري االمتثننال يف أنننه يف احلالننة الننل  تنننع  -196
سناَءلة املوضنح أعناله، أو عنن 

ُ
فيها الشري  عنن االمتثنال للمتطلبنات الناشنئة عنن إطنار امل

االتفنناق التعاقنندي اي الصننلة، رننوز ملنسننق الشننؤون اإلنسننانية عننن طريننق مكتننب تنسننيق 
نسانية، اىناا إجنراءات تدررينة للتعامنل منع سنلوك الشنركاء. ويفّضنل إب احلند الشؤون اإل

 األقصى املمكن التماس حلول وديّة اذه احلاالت.
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 إدارة الصناديق القطرية المشتركة -5 
 تعاريف أساسية وتوجيه بشأن عملية إعداد الميزانية المشاريعية 5-1   

لشنركاء واملكاتنب القطرينة التابعنة ملكتنب تنسنيق الشنؤون ااد  من  ذا الفرع  و تزويد ا -197
اإلنسانية ومكتب التموينل اإلنسناين ومقنر مكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية بةطنار موحند 
لتسننيري اإلعننداد السننليم للميزانيننات املشنناريعية واستعراضننها وإجازهتننا. ويركننز  ننذا التوجيننه 

لتكنناليف غننري املقبولننة، والتكنناليف علننى وجننه ا صننو  علننى تعريننف التكنناليف املقبولننة وا
املباشننننرة والتكنننناليف غننننري املباشننننرة )أي تكنننناليف النننندعم الربننننناةي( والتكنننناليف املتقاَسننننة 

 وفئات امليزانية والتوزيع املالئم لبنود امليزانية.
واملنظمنة الدولينة لله نرة واملنظمنات غنري املتحندة  األمنمينطبق  ذا التوجيه علنى وكناالت  -198

 .احلكومية
 

 األساس المنطقي والمبادئ الرئيسية للميزانية المشاريعية 5-1-1   
يقننوم إعننداد ميزانيننة املشننروع واستعراضننها وإجازهتننا علننى تقسننيم واضننح للواجبننات. و ثننل  -199

النن  شنننرطا أساسننيا للمحافظنننة علننى طنننابع التوجنننه القطننري النننذي تتصننف بنننه الصنننناديق 
علنننى وجنننود ضنننوابك مركزينننة وضنننوابك داةلينننة القطرينننة املشنننرتكة، وشنننرط ضنننروري للتوكيننند 

لتقلينل ةطننر املوافقننة علنى ميزانيننات مشنناريعية تنطنوي علننى أةطنناء أو تكنون غننري مناسننبة 
)كننأن تنطننوي علننى أةطنناء يف احلسنناب أو عنندم اتسنناق أو نقننص يف الشننفافية أو إضننافة 

ديرو نفقننات غننري مقبولننة(. ويف  ننذا الصنندد، توجنند أدوار ومسننؤوليات حمننددة يقننوم  ننا منن
الصنننناديق يف امليننندان، ومراقبنننو الصنننر  املنننام يف املقنننر، والشنننركاء املنفنننذون علنننى النحنننو 

 التامن
 يكون مديرو الصناديق مسؤولع عن ضمان ما يلين -200

سنننناَءلة عننننن  ‘1’ 
ُ
االلتننننزام كبننننادئ حتقيننننق االقتصنننناد والفعاليننننة والكفنننناءة والشننننفافية وامل

األنشنننننطة املخططنننننة والننننننواتت  طرينننننق كفالنننننة تسننننناوق مننننندةالت الصنننننندوق منننننع
املتوقعننننة، وبشننننكل أكثننننر حتدينننندا كفالننننة تعبننننري امليزانيننننة املشنننناريعية بشننننكل سننننليم 

 ومت رد ومعقول عن املقرتح املشاريعي/اإلطار املنطقي.
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أن تكنننون تقنننديرات التكننناليف معقولنننة يف السنننياق القطنننري احملننندد كيمنننا ُيضنننمن  ‘2’ 
 استخدام التمويل بأشد الُسبل كفاءة.

 يكون دور مراقي الصر  املام يف املقر كما يلين -201
التحقننق مننن سننالمة واقعننات امليزانيننة ومراجعننة تسنناوقها مننع املقرتحننات املشنناريعية  ‘1’ 

 واإلطار املنطقي.
إبنننراز الشنننواغل والسنننعي إب التمننناس اإليضننناحات منننن منننديري الصنننناديق بشنننأن  ‘2’ 

وتنننؤثر يف املتحننندة  األمنننمل بقواعننند املسنننائل النننل  كنننن أن يثنننل مساسنننا باالمتثنننا
ساَءلة على الصعيد املام.

ُ
 الشفافية وامل

 يكون دور الشركاء املنفذين يف عملية امليزانية على النحو التامن -202
تقننندمي توزيعنننات ميزانوينننة سنننليمة ومت نننردة للتكننناليف الضنننرورية املخططنننة لتنفينننذ  ‘1’ 

 أنشطة املشروع وحتقيق أ دافه.
، ميزانينننة املشنننروع وأداة 34مننننواج امليزانينننة وكفالنننة االمتثنننال لنننه )املرفنننق  اسنننتعمال ‘2’ 

اإلبننننال  املننننام( واالسننننت ابة للتوجيهننننات الننننل يقنننندمها مكتننننب تنسننننيق الشننننؤون 
 اإلنسانية بشأن تصنيف التكاليف املخططة وتوزيعها إب بنود.

د  تقننننندمي سنننننرد للميزانينننننة )كأحننننند عناصنننننر ا األساسنننننية( يشنننننرح بوضنننننوح ااننننن ‘3’ 
واألسنننناس املنطقنننني لكننننل بننننند مننننن بنننننود امليزانيننننة. وعلننننى سننننبيل املثننننال، تشننننكل 
التكننننناليف املشنننننرتكة واألصنننننول الكبرية/املكلِّفنننننة واالحتياجنننننات منننننن التكننننناليف/ 
املعنندات الالزمننة لنندعم التشننغيل املعتنناد للشننري  املنفِّننذ، حنناالت واضننحة يكننون 

 ة.فيها توفري التفاصيل ضروريا لعملية سرد امليزاني
 

 التكاليف المقبولة والتكاليف غير المقبولة 5-1-2   
 التكاليف املقبولة •  
 توضح ا صائص التالية طبيعة التكاليف املقبولةن -203

 ال بد أن تكون ضرورية ومعقولة إلجناز أ دا  املشروع. •  
ال بنند أن تعكننر مبنننادئ اإلدارة املاليننة السننليمة، وبننناألةص مبننادئ حتقينننق  •  

ساَءلة.االقت
ُ
 صاد والكفاءة والفعالية والشفافية وامل
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ال بنننند أن تكننننون قابلننننة للتحدينننند يف القيننننود احملاسننننبية ومثبتننننة بوثننننائق دعننننم  •  
أصننلية تؤكنند تكبننند ا وفقننا للمقنننرتح املشنناريعي املوافننق علينننه ويف أثننناء مدتنننه 

 الزمنية.
 و كن أن تتضمن  ذه التكاليف ما يلين -204

املنخننننرطع يف إدارة املشننننروع وتنفيننننذه )كننننا يف النننن  الرواتننننب تكنننناليف املننننوتفع  ‘1’ 
واشننننرتاكات الضننننمان االجتمنننناعي والتننننأمع الطنننني وعننننالوات ا طننننر يف املواقننننع 
عالية املخناطر(. ويتعنع أال تزيند  نذه الرواتنب والتكناليف عمنا يتحملنه الشنري  

 املنفذ عادة يف املشاريع األةرى.
 يف تنفيذ املشروع. تكاليف االستشارات الداةلة ‘2’ 
رنننوز أيضنننا إدةنننال تكننناليف دعنننم املنننوتفع علنننى الصنننعيد القطنننري النننل تكنننون  ‘3’ 

 متصلة مباشرة باملشروع.
روز كذل  قبول تكاليف السنفر وبندالت اإلقامنة اليومينة املتصنلة مباشنرة بتنفينذ  ‘4’ 

أال  املشننننروع ملننننوتفي املشننننروع وا ننننرباء االستشنننناريع واألفننننراد ا ةننننرين، شننننريطة
 تت اوز التكاليف املستويات الل يتحملها الشركاء املنفذون عادة.

مسننننا ة يف تكنننناليف املكتننننب القطننننري للشننننري  املنفننننذ، ك ننننزء مننننن التكنننناليف  ‘5’ 
املتقاَسننننة ُدمننننل بننننناء علننننى نظننننام للحسنننناب والتوزيعننننات املعقولننننة رننننري شننننرحه 

 جيدا. وال بد من تصنيف التكاليف املتقاَسة يف بنود.
النندعم املننام للمنتفعننع كننا يف النن  التوزيننع علننى أسنناس نقنندي أو علننى أسنناس  ‘6’ 

 قسائم.
تكننننناليف شنننننراء السنننننلع وا ننننندمات املقدمنننننة إب املنتفعنننننع باملشنننننروع، كنننننا فيهنننننا  ‘7’ 

 تكاليف رقابة النوعية والنقل والتخزين والتوزيع.
ات التكنننننننننناليف املتصننننننننننلة باألصنننننننننننا  غننننننننننري املسننننننننننتهلكة )األصننننننننننول( كاملعنننننننننند ‘8’ 

تكنولوجيننا املعلومننات واالتصنناالت املتعلقننة بأنشننطة التسنن يل وبأنشننطة  وأجهننزة
إب  ميدانيننننة مماثلننننة واملعنننندات الطبيننننة ومضننننخات املينننناه ومولنننندات الكهربنننناء ومننننا

 ال .
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التكاليف الل يتحملها الشنري  املنفنذ فيمنا يتصنل بةرسناء العقنود الالزمنة لتنفينذ  ‘9’ 
 ءات.املشروع، كتكاليف عملية العطا

التكننننناليف النننننل يتحملهنننننا الشنننننركاء املنفنننننذون الفرعينننننون وتعنننننزى مباشنننننرة لتنفينننننذ  ‘10’ 
 املشروع.

التكنناليف األةننرى النا ننة مباشننرة عننن متطلبننات اتفنناق املنحننة كالرصنند وتقنندمي  ‘11’ 
التقننننارير والتقيننننيم ونشننننر املعلومننننات والرت ننننة والتننننأمع ومننننا إب النننن ، كننننا فيهننننا 

 ية )و اصة الرسوم والتحويالت املصرفية(.تكاليف ا دمات املال
 

 التكاليف غري املقبولة •  
 تعترب التكاليف الواردة فيما يلي غري مقبولةن -205

التكننناليف غنننري املدرجنننة يف امليزانينننة املعتمننندة )منننع مراعننناة التنقيحنننات النننل رنننري  ‘1’ 
 إقرار ا حسب األصول(.

ملشننننننروع املوافننننننق عليهننننننا )مننننننع مراعنننننناة التكنننننناليف املتكبنننننندة ةننننننارج فننننننرتة تنفيننننننذ ا ‘2’ 
 التمديدات غري املنشئة للتكلفة املوافق عليها(.

 الديون واألحكام املتعلقة  سائر أو ديون حمتملة يف املستقبل. ‘3’ 
 الفوائد املستحقة على شري  التنفيذ ألي طر  ثال . ‘4’ 
 البنود الل سبق يويلها من مصادر أةرى. ‘5’ 
 ي واملباين.شراء األراض ‘6’ 
 ةسائر تغيري العملة. ‘7’ 
ىلّنني الشننري  املنفننذ أو املقنناولع أو مننوتفي الشننري  املنفننذ أو اقتطنناعهم جلننزء  ‘8’ 

 من التكاليف املعلنة للمشروع.
 أجور موتفي احلكومة. ‘9’ 
مصنناريف الضننيافة وتننوفري الطعام/املرطبننات ملننوتفي املشننروع )باسننتثناء تننوفري املنناء  ‘10’ 

فة ألغنننراض أنشنننطة التننندريب واملناسنننبات واالجتماعنننات املتصنننلة مباشنننرة والضنننيا
 بتنفيذ املشروع(.

 احلوافز والبدالت اإلضافية واادايا الل تقدرم للموتفع. ‘11’ 
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االسنننننتحقاقات اجلانبينننننة كالسنننننيارات النننننل توفر نننننا املنظمنننننة ملوتفيهنننننا وعنننننالوات  ‘12’ 
 اإلسكان الكاملة وما إب ال .

 مات واجلزاءات.الغرا ‘13’ 
الرسننوم واألتعنناب والضننرائب )كننا يف النن  ضننريبة القيمننة املضننافة( الننل يسننرتد ا  ‘14’ 

 الشري  املنفذ.
 التقييم العاملي للربامت. ‘15’ 
رسنننوم مراجعنننة احلسابات/رسنننوم مراجعنننة أداء النظنننام باعتبار نننا تكننناليف يننندفعها  ‘16’ 

 .(29)الصندوق مباشرة
 

   فأنواع أةرى للتكالي •  
دنننتف  منننديرو الصنننندوق علنننى أسننناس كنننل حالنننة علنننى حننندة ور ننننا بأ ننندا  الصنننندوق،  -206

 باملرونة يف النظر يف التكاليف الواردة فيما يلي باعتبار ا تكاليف مقبولةن
تننننندريب املنننننوتفع احلكننننننوميع ك نننننزء منننننن نشنننننناط مشننننناريعي يسنننننهم يف إجننننننناز  ‘1’ 

 األ دا  العامة للمشروع.
بتسننننليك الضننننوء علننننى الشننننري  املنفننننذ املتعلقننننة مباشننننرة باملشنننناريع املننننواد املتصننننلة  ‘2’ 

 املمولة من الصناديق القطرية املشرتكة.
تكننناليف السنننفر الننندوم عنننندما تتصنننل مباشنننرة بةجنننناز األ ننندا  املشننناريعية. ويف  ‘3’ 

حالننة طلننب تغطينننة تكنناليف للسننفر الننندوم لنندعم أنشننطة إضنننافية ةننارج نطننناق 
ر يف  ننذه التكنناليف إاا جننرى تربير ننا بشننكل جينند أنشننطة املشننروع،  كننن النظنن

 وتناسب حتديد ا مع املشروع.
 املركبات. ‘4’ 
تكنننناليف إ نننننالك املعننننندات غنننننري املسنننننتهلكة/املعّمرة املسنننننتعملة يف املشنننننروع النننننل  ‘5’ 

تكننننون تكاليفهننننا ممولننننة يف امليزانيننننة أو مدرجننننة يف أي يويننننل سننننابق للصننننندوق  ال
 القطري املشرتك.

__________ 

 حتمرل  ذه التكاليف كتكاليف مباشرة إلدارة الصندوق. (29) 
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 التشغيل املعتاد للشري  املنفذ. معدات ‘6’ 
 التكاليف املتكررة للعمليات املعتادة للشري  املنفذ. ‘7’ 

 
 التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة 5-1-3   

  ناك نوعان من التكاليف املقبولةن التكاليف املباشرة والتكاليف غري املباشرة. -207
 

 التكاليف املباشرة •  
د رابطنة واضننحة بنع التكناليف املباشنرة واألنشننطة املشناريعية املبيّننة يف االقننرتاح ينبغني وجنو  -208

املشنننناريعي واإلطننننار املنطقنننني. و نننني تعننننّر  بأ ننننا التكنننناليف الفعليننننة الننننل تتصننننل بتنفيننننذ 
املشنننننروع مباشنننننرة منننننن أجنننننل تغطينننننة نفقنننننات السنننننلع وا ننننندمات النننننل تقننننندرم للمنتفعنننننع، 

)حنننىت لنننو كاننننت جزئينننة، كتكلفنننة حنننارس األمنننن أو  والتكننناليف املتصنننلة بأنشنننطة الننندعم
تكنننناليف موتننننف سننننوقيات يعمنننننل جزئيننننا مننننن أجننننل املشنننننروع( وتكننننون مطلوبننننة لتقننننندمي 

 ا دمات وإجناز األ دا  املشاريعية.
 وتتضمن التكاليف املباشرةن -209

التكنننننننناليف املتصننننننننلة بنننننننناملوتفع واألفننننننننراد اووي الصننننننننلة، كننننننننن فننننننننيهم ا ننننننننرباء  ‘1’ 
 وسوا م من األفراد.االستشاريون 

 اللوازم والسلع األساسية واملواد. ‘2’ 
 املعدات. ‘3’ 
 ا دمات التعاقدية. ‘4’ 
تكننناليف السننننفر كنننا يف النننن  تكنننناليف النقنننل والوقننننود وبننندالت اإلقامننننة اليوميننننة  ‘5’ 

 للموتفع وا رباء االستشاريع واألفراد ا ةرين املرتبطع باملشروع.
 للنظراء. التحويالت واملنح ‘6’ 
تكننناليف التشنننغيل العامننننة والتكننناليف املباشننننرة األةنننرى كنننا فيهننننا نفقنننات األمننننن  ‘7’ 

واللننوازم املكتبيننة واالحتياجننات مثننل أدوات االتصننال واإلنرتنننت وإرننار املكاتننب 
والتكننناليف املباشنننرة األةنننرى كنننا فيهنننا تكننناليف الرصننند والتقينننيم وتقننندمي التقنننارير 

 املتصلة بتنفيذ املشروع.
 

 التكاليف غري املباشرة •  
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ُيشننار إب التكنناليف غننري املباشننرة بأ ننا تكننناليف النندعم الربننناةي، و نني  يننع التكننناليف  -210
وتنننننرتبك  ،النننننل يتحملهنننننا الشنننننري  املنفنننننذ بصنننننر  النظنننننر عنننننن نطننننناق ومسنننننتوى أنشنننننطته

باحتياجنننات ال  كنننن إرجاعهنننا علنننى وجنننه اجلنننزم ألنشنننطة أو مشننناريع أو بنننرامت حمنننددة. 
ملقر واايئننننات التأسيسننننية )تتعلننننق بننننان  ننننذه التكنننناليف عننننادة تكنننناليف مؤسسننننية وتتضننننم

تتصننل بتننوفري  ا نندمات القانونيننة واملشننرتيات العامننة واالسننتقدام ومننا إب النن ( لكنهننا الو 
يف املائننة  7ةنندمات ملشننروع بعينننه. وحتّمننل تكنناليف النندعم الربننناةي بنسننبة قصننوى تبلننغ 

 ليها الل يتحملها الشري  املنفذ.من النفقات املباشرة املوافق ع
تُغطننى تكنناليف النندعم الربننناةي للشننركاء املنفننذين الفننرعيع املرتبطننة بتنفيننذ مشننروع حمنندد  -211

 يف املائة من النفقات الفعلية للمشروع. 7بالنسبة املئوية اإل الية القصوى البالغة 
 شروع.وال يلزم تفصيل النفقات غري املباشرة يف ميزانية امل -212

 
 التكاليف المتقاَسمة 5-1-4   

 ثننل تقاسننم التكنناليف بننع جهننات ماريننة ومشنناريع اتلفننة يف إطننار برنننامت قطننري ألحنند  -213
شننننركاء التنفيننننذ ممارسننننة تقبلهننننا الصننننناديق القطريننننة املشننننرتكة. و كننننن أن يتقاسننننم الشننننري  

عيننننننة مثنننننل املنفنننننذ بعنننننا تكننننناليف املكاتنننننب القطرينننننة املتعلقنننننة باسنننننتخدامات وأغنننننراض م
 تكاليف املوتفع وإرار املكاتب واملنافع واملركبات املستأجرة.

 وال بد من مراعاة التوجيه الوارد أدناه عند إدراج التكاليف املتقاَسة يف ميزانية املشروعن -214
 ال بد أن تكون  يع التكاليف املتقاَسة متصلة مباشرة بتنفيذ املشروع. ‘1’ 
ينع التكناليف املتقاَسنة يف امليزانينة باتبناع املمارسنات احملاسنبية ال بد أن تصنرف   ‘2’ 

املوحننندة وباالسنننتناد إب نظنننام للتخصنننيص منننربر جيننندا ومعقنننول ومت نننرد، ُيشنننرح 
بتعننابري واضننحة يف سننرد ميزانيننة املشننروع ورننري تقييمننه واملوافقننة عليننه مننن جانننب 

يق الشننننننؤون وحننننندة التمويننننننل اإلنسنننننناين واملكتننننننب القطنننننري التننننننابع ملكتننننننب تنسنننننن
 اإلنسانية.

ينبغننننني أن يكنننننون الشنننننري  املنفنننننذ مسنننننتعدا يف أي وقنننننت لتبينننننان الكيفينننننة النننننل  ‘3’ 
اسنننتُنبطت  نننا التكننناليف وشنننرح األسنننلوب النننذي جنننرى بنننه حسنننا ا يف املقنننرتح 

 املشاريعي/اإلطار املنطقي للمشروع )أي لشرح التناسب واملتوسطات(.
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ع، إاا جننننننرى تقاسننننننم تكنننننناليف إحنننننندى يف حالننننننة التكنننننناليف املتصننننننلة بنننننناملوتف ‘4’ 
الوتنننننائف تُننننندرج يف امليزانينننننة التكلفنننننة الشنننننهرية املقابلنننننة للوقنننننت النننننذي خيصصنننننه 

ومننننن غننننري املقبننننول أن ىصننننص أجننننزاء مننننن شنننناغل  ننننذه الوتيفننننة  (30)للمشننننروع
يُقبنننننل يف  نننننذا ا صنننننو  سنننننوى حتديننننند  وحننننندة قيننننناس تكننننناليف املنننننوتفع، وال

 النسب املئوية.
ف املتقاَسننة غننري املتعلقننة بنناملوتفع، ُيسننتند يف  ننذا التقاسننم إب بالنسننبة للتكننالي ‘5’ 

. ووفقننا لننذل  تقننوم وحنندة التمويننل اإلنسنناين (31)نظننام عننادل لتخصننيص التكلفننة
يف املكتب القطري التابع ملكتب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية بتقينيم النسنب املئوينة 

 يف امليزانية وإقرار ا.
 

 د الميزانيةتوجيه بشأن تفصيل بنو  5-1-5   
 دتاج كل بند يف امليزانية إب توزيع للتكلفة على النحو التامن -215

تصنيف كل موتنف وةبنري استشناري وأي أفنراد تةنرين وطنينع ودولينع حسنب  ‘1’ 
املهمنننة وإعطننناء كمينننة الوحننندات وتكلفنننة الوحننندة كعننندالت شنننهرية ويومينننة لكنننل 

 .  (32)منصب وتيفي
طنننن منننرتي(  1 000ةموعنننات لنننوازم، و  10)منننثال بينننان الوحننندة أو الكمينننة  ‘2’ 

وتكلفننننة وحنننندة السننننلع األساسننننية واللننننوازم واملننننواد الننننل رننننري اشننننرتاجمل ا. ويتعننننع 

__________ 

حتّمننل التكنناليف املتقاَسننة للوتننائف الننل يُعتننزم اسننتمرار وجود ننا طننوال فننرتة املشننروع امننل  ننذه الفننرتة، وتقيّنند   (30) 
يف  50امليزانينة بنسنبة  شنهرا يف 12كنسبة مئوية على املشنروع )يُندرج نصنف أجنر حنارس أمنن ملشنروع يسنتمر 

للوتننائف الننل ال  شننهرا(. وال رننوز قبننول املنندد الننل تقننل عننن فننرتة املشننروع إال 12املائننة مننن راتبننه الشننهري ملنندة 
 ا امل فرتة املشنروع. وعنند تسن يل النفقنات دنتف  الشنري  بةمكانينة عمنل الن  يف حندود مبلنغ جمل يُنتوى بقا

 أشهر(. 6يف املائة لتكلفة احلارس ملدة  100تفضيالته )حتميل  امليزانية وفقا لتساليب الل تناسب

ُدسننب النن  كنسنننبة مئويننة مننن املبلنننغ اإل ننام للتكلفننة املتقاَسنننة وُدّمننل كنسننبة مئوينننة علننى املشننروع. ويفضنننل  (31) 
عمننل حتميننل التكنناليف املتقاَسننة امننل فننرتة املشننروع. وعننند تسنن يل النفقننات دننتف  الشننري  املنفننذ بةمكانيننة  

النن  يف حنندود مبلننغ امليزانيننة وفقننا لتسنناليب الننل تناسننب احتياجاتننه بشننكل أفضننل )إاا أراد الشننري  مننثالت أن 
يف املائنة منن قيمنة التكلفنة اإلرارينة  50شهرا، له أن يقيّند اإلرنار بنسنبة  12يغطي نصف إرار املكتب لفرتة 

إرنننار املكتنننب ملننندة سنننتة أشنننهر منننن امليزانينننة  شنننهرا. ويكنننون يف إمكاننننه عندئنننذ دفنننع ةمنننل 12الشنننهرية ملننندة 
 املخصصة(.

ننل تكنناليف املناصننب الوتيفيننة حسننب الوحنندة. وعننندما تكننون تكنناليف املوتننف حمّملننة جزئيننات علننى امليزانيننة  (32)  حتمر
يف املائة من تكلفة وحندة املوتنف، ولنير نصنف  50احملددة يتعع التعبري عن ال  يف شكل نسبة مئوية )أي 

 كلفة وحدة املوتف(.إ ام ت
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اسنننتخدام سنننرد امليزانينننة إلينننراد شنننرح مناسنننب الةتينننار الوحننندة املرجعينننة املنطبقنننة 
 )الطول، احل م، الوزن، املساحة، إب تةره(.

 10 000صنا  النل تزيند تكلفنة الوحندة منهنا عنن بيان املواصفات التقنية لت ‘3’ 
 من دوالرات الواليات املتحدة.

بينننننان املواصنننننفات التقنينننننة لتصننننننا  النننننل  كنننننن أن ىتلنننننف تكننننناليف وحنننننداهتا  ‘4’ 
اةتالفا كبريا عنن وحندات انا نفنر املواصنفات )يف حالنة املولندات منثال، يكنون 

لتقينننيم السنننليم لدقنننة التكننناليف وجنننود إشنننارة إب النطننناق املمكنننن للقننندرة كافينننا ل
 التقديرية(.

تقنندمي تفاصننيل عننن العقنند يف سننرد امليزانيننة حننىت  كننن التحدينند الواضننح للنتننائت  ‘5’ 
 املبتغاة من العقد.

إينننراد تفصنننيل لتكننناليف التشنننغيل العامنننة )كةرنننار املكتنننب وتكلفنننة االتصننناالت  ‘6’ 
رينق إينراد الكمينات وتكلفنة واإلنرتنت واملنافع( النل تتصنل بتنفينذ املشنروع عنن ط

 الوحدة. ومن غري املقبول تقدمي مبلغ إ ام لتكاليف التشغيل.
 كنننن القبنننول بتقنننديرات للسنننفر منننا دامنننت طريقنننة احلسننناب املسنننتعملة يف وضنننع  ‘7’ 

التقنننننديرات موضنننننحة بشنننننكل معقنننننول يف سنننننرد امليزانينننننة )كالقينننننام منننننثال بتقننننندمي 
يننننام، ومعنننندالت بنننندل اإلقامننننة تقننننديرات لعنننندد الننننرحالت ومتوسننننك منننندد ا باأل

 اليومي وما إب ال (.
 السفر الوطان تقدير عدد الرحالت وتكلفة الرحلة. ‘8’ 
 السفر الدومن تقدير عدد الرحالت وتكلفة الرحلة. ‘9’ 
باألصنننننا  املدرجننننة يف ةموعننننات اللننننوازم الننننل تسنننناوي قيمننننة  (33)تقنننندمي قائمننننة ‘10’ 

 الرات الواليات املتحدة.من دو  50ااموعة منها أو تقل عن 
تقننندمي قائمنننة باألصنننننا  والتكلفنننة التقديريننننة اموعنننات اللنننوازم الننننل تزيننند قيمننننة  ‘11’ 

 من دوالرات املتحدة. 50ااموعة منها عن 

__________ 

 تقّدم القائمة كمرفق يف امليزانية. (33) 
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تقننننندمي قائمنننننة األصننننننا  اموعنننننات اللنننننوازم املوحننننندة عاملينننننا )ال يتضنننننمن الننننن   ‘12’ 
ل بلنند( مثننل ةموعننة لننوازم العننالج ةموعننات اللننوازم املوحنندة املوافننق عليهننا يف كنن

الوقنننائي بعننند التعنننرض للفنننريوس، وةموعنننة لنننوازم الطنننوارئ الصنننحية املشنننرتكة بنننع 
 الوكاالت، وما إب ال .

يف حالننة أعمننال التشننييد، تننورد يف امليزانيننة فقننك وتفّصننل تكنناليف العمننل ومننواد  ‘13’ 
لوحنننندة. وال بنننند أن البننننناء األساسننننية املعروفننننة، بتننننوفري الوحدة/الكميننننة وتكلفننننة ا

ُيشرح يف سرد امليزانينة الكيفينة النل رنري  نا تقندير تكناليف التشنييد اسنتنادا إب 
منننننواج بنننندئي أساسنننني للمبنننننىن )مرحنننناض، مركننننز صنننننحي، مل ننننأ( ولنننننوع املنننننواد 
)ةشب/سننننابق الت هيز/طوب/أَسنت/ةرسننننانة مسننننلحة( وللصننننيغة أو األسنننناس 

سنننتخدم يف تقننندير تكننناليف اإلنشنننا
ُ
ء )القننندم املربنننع أو املنننرت املربنننع، أو املنطقننني امل

 استنادا إب ا ربات السابقة وما إب ال (.
 توقيع اتفاقات المنح 5-2  

 ثننل اسننتخدام نظننام إدارة املنننح شننرطا مسنننبقا لتنفيننذ العمليننة املبيّنننة أدننناه. وينندعم نظنننام  -216
مة موقنف الشنري  إدارة املنح التنفيذ التام لبجنراءات املوحندة وعملينات التثبنت منن سنال

ويننوفر النندعم طيلننة ةمننل إدارة دورة املشننروع، والنظننام مسننتودع للوثننائق الداعمننة الضننرورية 
للمشنناريع كمننا أنننه يكفننل التنفيننذ الفعننال املناسننب التوقيننت  ليننات الرقابننة يف سننبيل إدارة 

 املخاطر املرتبطة بةدارة الصندوق والتخفيف منها.
نفننننذون باملشنننناريع، يتعننننع علننننيهم اسننننتيفاء متطلبننننات عمليننننة وقبننننل أن يتقنننندم الشننننركاء امل -217

 التثبت من سالمة موقف الشري . وةالل  ذه العملية يقدم الشركاء الوثائق التاليةن
تفاصيل املعلومات املصنرفية )بالنسنبة للشنركاء املنفنذين النذين يتقندمون ألول منرة  ‘1’ 

، 17 انظنننننر املرفنننننق أو عنننننندما تسنننننتدعي احلاجنننننة حتننننندي  التفاصنننننيل املصنننننرفية،
 .(34)الطر  الثال  ومنواج املعلومات املصرفية(

بينننننان مصنننننريف أو رسنننننالة تصنننننديق مصنننننرفية بشنننننأن احلسننننناب املصنننننريف النننننوارد يف  ‘2’ 
 املشروع، يصدر يف ورقة يف رأسها اسم املؤسسة أو حتمل ةايها الرَسي.

__________ 

اسنتنادا إب املعلومنات املصنرفية النل يقندمها الشنركاء عنن طرينق عملينة التثبنت منن سنالمة موقنف الشنري ، يعننّد  (34) 
ن ويقدمنه إب شنؤو  (F21) 21قسم تنسيق شؤون التموينل التنابع ملكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية النمنواج فناء 

 احلسابات.
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اتفاقنات املننح منع وكناالت  تعد املكاتب القطرية التابعنة ملكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية -218
واملنظمننة الدوليننة لله ننرة واملنظمننات غننري احلكوميننة وحركننة ااننالل األمحننر املتحنندة  األمننم

والصننننليب األمحننننر )تتننننوب النننن  عننننادة وحنننندة التمويننننل اإلنسنننناين( ويوقّننننع منسننننق الشننننؤون 
وتُرسننل  اإلنسننانية اتفاقننات املنننح ويوقِّننع إب جانبننه املمثننل املننأاون لننه عننن الشننري  املنفننذ.

اتفاقننننات املنننننح بعنننند النننن  إب مقننننر مكتننننب تنسننننيق الشننننؤون اإلنسننننانية للحصننننول علننننى 
املوافقنننننة النهائيننننننة للموتننننننف التنفيننننننذي وتوقيعنننننه )أو أي موتننننننف تةننننننر يفننننننّوض حسننننننب 

 األصول(.
، اتفاقنات املننح منع املنظمنات غنري 13يقدم مدير الصنندوق اتفاقنات املننح )انظنر املرفنق  -219

( إب مقننننر مكتننننب املتحنننندة األمننننم، اتفاقننننات املنننننح مننننع وكنننناالت 14احلكوميننننة؛ واملرفننننق 
تنسنننيق الشننننؤون اإلنسنننانية باسننننتخدام نظننننام إدارة املننننح. ويتعننننع تقننندمي الوثننننائق الداعمننننة 

، 24النننواردة أدنننناه )مرفقنننة كلهنننا  نننذه املبنننادئ التوجيهينننة( علنننى رينننو يتماشنننى منننع املرفنننق 
 لشؤون املاليةنقائمة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لتدقيق ا

 نسخة من اتفاق املنحة موقّعة من منسق الشؤون اإلنسانية والشري . ‘1’ 
 املقرتح املشاريعي )بالصيغة الل أقر ا منسق الشؤون اإلنسانية(. ‘2’ 
 ميزانية املشروع )بالصيغة الل أقر ا منسق الشؤون اإلنسانية(. ‘3’ 
حتويننل األمننوال مننن مكتننب تنسننيق ، طلننب 12طلننب حتويننل أمننوال )انظننر املرفننق  ‘4’ 

، طلننننب حتويننننل األمننننوال مننننن مكتننننب الصننننندوق 26الشننننؤون اإلنسننننانية واملرفننننق 
 االستئماين املتعدد الشركاء(.

مننذكرات امتثنننال موقعننة علنننى النحنننو الواجننب للمشننناريع املشننرتكة يف تقننندمي مننننح  ‘5’ 
املشنناريع  نقديننة أو يف توزيننع قسننائم األغذيننة أو األصنننا  غننري الغذائيننة يف سننياق

، مننذكرة بشننأن املنننح 15النل تضننطلع  ننا املنظمننات غننري احلكوميننة )انظننر املرفننق 
 ، مذكرة بشأن قسائم األغذية واألصنا  غري الغذائية(.16النقدية، واملرفق 

أيننننام عمننننل، شننننريطة أن تكننننون  3يسننننتغرق توقيننننع اتفاقننننات املنننننح وقتننننا للت هيننننز أقصنننناه  -220
 منسق الشؤون اإلنسانية كاملة ودقيقة ومت انسة. الوثائق املقدمة إب مقر مكتب
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ال يكننننون اتفنننناق املنحننننة سنننناريا إال بعنننند توقيعننننه مننننن منسننننق الشننننؤون اإلنسننننانية والشننننري   -221
املنفنننذ. ودننندرد يف اتفنننناق املنحنننة تنننناريو بننندء املشنننروع الننننذي توافنننق عليننننه وحننندة التمويننننل 

الشنري  املنفنذ علنى اتفناق املنحنة اإلنساين بالتشناور منع الشنري  املنفنذ. وإاا جناء توقينع 
يف تنناريو الحننق لليننوم املتفننق عليننه لبنندء املشننروع، ُدنندرد تنناريو التوقيننع علننى اتفنناق املنحننة 

 تارخيات للبدء الرَسي للمشروع.
تكنننون النفقنننات مقبولنننة اعتبنننارا منننن تننناريو توقينننع الشنننري  املنفنننذ، النننذي يؤشنننر لننندةول  -222

 اتفاق املنحة حيز النفاا.
 

 التمديدات غير المنشئة للتكاليف وتعديالت الميزانية وتغييرات المشروع 5-3  
 كننن طلننب إدةننال تعننديالت يف املشننروع ألسننباب متنوعننة و كننن أن يرتتننب علننى النن   -223

تبعنننات اتلفنننة يف نطننناق املشننننروع ومدتنننه وميزانيتنننه. وال بننند مننننن تقننندمي التغينننريات يميننننع 
ّدر مندير الصنندوق منا إاا كاننت التغينريات املطلوبنة أشكااا لعناية مديري الصنناديق. ويقن

 اجننة إب إان ةطنني رَسنني، ومننا إاا كننان ضننروريا إدةننال تعننديل يف االتفنناق األساسنني 
، 9، تعننديل اتفنناق املنحننة مننع املنظمننات غننري احلكوميننة، واملرفننق 8للمنحننة )انظننر املرفننق 

كنان نطناق التغنريات املقرتحنة (، أو منا إاا  املتحندة األمنمتعديل اتفاق املنحنة منع وكناالت 
 بالقدر الذي قد يستدعي إ اء املشروع.

)أداة إجنننننراء تعنننننديالت يف  34)مننننننواج طلنننننب تنقنننننيح املشنننننروع( و  32وينننننوفر املرفقنننننان  -224
امليزانيننة( املشننموالن  ننذه املبننادئ التوجيهيننة الصننيغة املسننتعملة يف طلننب التمدينندات غننري 

 املنشئة للتكلفة/تنقيح امليزانية.
 

 التمديدات غير المنشئة للتكاليف 5-3-1   
يُنظنر يف طلننب إجننراء يديندات غننري منشننئة للتكناليف علننى أسنناس كنل حالننة علننى حنندة،  -225

استنادا إب األسباب املنربرة للطلنب ودالئنل إحنراز التقندم النل رنري لميعهنا منن التقنارير 
و مننن ةننالل زيننارات الرصنند امليدانيننة السننردية واملاليننة )كتقننارير اإلجناز/التقننارير املرحليننة( أ

 واملراجعات املالية املوضعية.
نشننئة للتكلفننة قبننل أربعننة أشننهر علننى األقننل مننن  -226

ُ
ويتعننع تقنندمي طلبننات التمدينندات غننري امل

  اية املشروع. ولن يُلتفت إب أي طلبات تقدم يف مواعيد الحقة لذل .
أن تعنننّدل االتفننناق منننن أجنننل يديننند فنننرتة  و كنننن لطلنننب التمديننندات غنننري املنشنننئة للتكلفنننة -227

املشننروع، وأن يقننرتن النن  بننةجراء أو عنندم إجننراء تعننديالت يف نطنناق املشننروع أو ميزانيتننه 
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أو أنشننطته. وبغيننة يدينند فننرتة املشننروع ال بنند مننن توقيننع تعننديل علننى االتفنناق األصننلي مننن  
تنننب القطنننري كنننال الطنننرفع. وإاا جنننرى تفنننويا منسنننق الشنننؤون اإلنسنننانية أو رئنننير املك

، تفننويا السننلطة 10التننابع ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية عمننل النن  )انظننر املرفننق 
نشننئة للتكنناليف( يقننوم بننالرد علننى الشننري  املنّفننذ ةطيننا قننابال 

ُ
إلجننراء التمدينندات غننري امل

، منننننواج طلننننب تنقننننيح 32طلننننب إجننننراء التعننننديل أو معنننندالت أو رافضننننا لننننه )انظننننر املرفننننق 
القبننول، يصننبح التعننديل جننزءا متممننا لالتفنناق وال بنند مننن إجازتننه مننن املشننروع( ويف حالننة 

 ِقَبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
 

 تعديل الميزانية 5-3-2   
  ناك نوعان من التنقيحات املقبولة للميزانيةن -228

 يف املائة من قيمة امليزانية املعتمدة. 15تنقيح امليزانية الذي ال يت اوز  • 
تننناج  نننذا التعنننديل إاننننا رَسينننا منننن منسنننق الشنننؤون اإلنسنننانية و نننو ال د ‘1’  

يعنننننا أن الشنننننري  املنّفنننننذ  لننننن  ضنننننمن  نننننذا احلننننند مروننننننة إجنننننراء  منننننا
تعننننديالت علننننى ميزانيننننة املشننننروع حسننننبما تقتضننننيه احلاجننننة علننننى منننندار 

 عملية التنفيذ.
ئنة ف يف املائنة منن 15مناقالت التكلفة بع فئات امليزانينة كنا ال يت ناوز  ‘2’  

 -و نننني مقبولننننة بالنسننننبة جلميننننع الفئننننات  -امليزانيننننة املعتمنننندة األصننننلية 
وال بنند مننن احلصننول “. تكنناليف املننوتفع واألفننراد ا ةننرين”باسننتثناء 

علننى موافقننة ةطيننة مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية علننى أي تغيننري يف 
 “.تكاليف املوتفع واألفراد ا ةرين”فئة 

 يف حدود البنود احلالية للميزانية. ال بد أن تتم املناقالت ‘3’  
يكنننون  نننذا الننننوع منننن التغينننريات يف امليزانينننة، النننذي ينننتم بننندون موافقنننة  ‘4’  

مسنننبقة، مقبنننوال منننا دامنننت األنشنننطة ُمبقينننة علنننى نفنننر نطننناق وطبيعنننة 
 املنحة األصلية.

 يف املائة 15تنقيح امليزانية الذي يت اوز نسبة  • 
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يف املائنننة  15 فئنننات امليزانينننة كنننا يت ننناوز حتتننناج منننناقالت التكننناليف يف ‘1’  
منننننن قيمنننننة املبلنننننغ املوافنننننق علينننننه يف األصنننننل إاننننننات منننننن منسنننننق الشنننننؤون 

 اإلنسانية.
، 32 يقننندم الشنننري  املنفنننذ طلبنننا إب منسنننق الشنننؤون اإلنسنننانية )املرفنننق ‘2’  

، أداة إجننننراء تعننننديالت يف 34منننننواج طلننننب تنقننننيح املشننننروع، واملرفننننق 
 اور مع مدير الصندوق.امليزانية( بعد التش

إاا انطنننوت تعنننديالت امليزانينننة علنننى تغينننريات برناةينننة )يف نطننناق املنحنننة  ‘3’  
األصننننلية وطبيعتهننننا( يقننننوم الشننننري  املنفننننذ أيضننننات بتقنننندمي إطننننار منطقنننني 

 منقح.
ُتصننننا  موافقننننة منسننننق الشننننؤون اإلنسننننانية علننننى  ننننذه التعننننديالت رَسيننننا  ‘4’  

ي )شننامال  يننع الوثننائق الضننرورية بةصنندار تعننديل التفنناق املنحننة األصننل
 واالقرتاح املشاريعي وميزانية املشروع(.

ال رننوز حتننت أي تننر  أن تننن م عننن تنقيحننات امليزانيننة زيننادة يف قيمننة امليزانيننة املعتمنندة  -229
 أصال من ِقَبل منسق الشؤون اإلنسانية.

نينة النل لنري داةنل نفنر تُقبل دون احلصنول علنى موافقنة مسنبقة التغينريات يف بننود امليزا -230
 الفئة وال تؤثر يف القيمة اإل الية اذه الفئة.

دتنناج إضنننافة أي بننننود داةنننل فئننة للميزانينننة، حنننىت لنننو   تننؤثر يف القيمنننة اإل الينننة للفئنننة،  -231
 موافقة ةطية مسبقة من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.

 
 تغييرات المشروع 5-3-3   

إلنسننانية عننن طريننق املكتننب القطننري التننابع ملكتننب تنسننيق الشننؤون رننري منسننق الشننؤون ا -232
اإلنسنننانية وعلنننى أسننناس كنننل حالنننة علنننى حننندة، تقييمنننا للحينننودات املهمنننة عنننن األ ننندا  
األصننننننلية للمشننننننروع، كننننننا يف النننننن  التغيننننننريات يف املوقننننننع اجلغننننننرايف للمشننننننروع والسننننننكان 

 املستهدفع أو يف نطاق أنشطة املشروع.
ال تغيريات رئيسنية إجنراء تنقنيح للمشنروع وإدةنال تعنديالت الحقنة يف قد يستدعي إدة -233

اتفاق املنحنة. وىضنع تنقيحنات املشنروع ملوافقنة  يئنات اإلدارة. ويتعنع أن تقندم املنظمنة 
املتلقيننة طلبننا رَسيننا لتنقننيح املشننروع إب منسننق الشننؤون اإلنسننانية. يتعننع أن يشننرح الطلننب 

نحنننننة وأن يشنننننري إب املركنننننز التشنننننغيلي الننننننرا ن بوضنننننوح دواعننننني طلنننننب تعنننننديل اتفننننناق امل
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للمشروع. ويتعع تقدمي بيان مام يفصنل النفقنات النل جنرى تكبند ا حنىت الن  التناريو 
 ، ميزانية املشروع وأداة اإلبال  املام(.34)املرفق 

 
 إغالق المشروع 5-3-4   

 يعترب املشروع مغلقا عند استيفاء الشروط املوضحة أدناهن -234
تلّقننني التقرينننر السنننردي ا تنننامي وإجازتنننه منننن مننندير الصنننندوق. وال بننند أن يقننندم  ‘1’ 

الشنننري  املنفنننذ التقرينننر السنننردي ا تنننامي يف غضنننون شنننهرين تقنننو يع بعننند  اينننة 
نشننئة للتكنناليف(. ويتنناح ملننديري 

ُ
تنفيننذ املشننروع )كننا يف النن  التمدينندات غننري امل

لتقريننننر السننننردي ا تننننامي الصننننندوق مننننا غايتننننه شننننهر تقننننو ي واحنننند بعنننند تلقنننني ا
 الستعراضه وإجازته.

فنننور تلقننني البينننان املنننام ا تنننامي، لنننري إجازتنننه بصنننورة مسنننبقة منننن ِقبَنننل مننندير  ‘2’ 
الصنننندوق ط رننناز بعننند الننن  منننن ِقبَنننل مكتنننب تنسنننيق الشنننؤون اإلنسنننانية علنننى 
مسنننتوى املقنننر )قسنننم تنسنننيق شنننؤون التموينننل(. وال بننند أن يقننندم الشنننري  املنفنننذ 

ملنننام ا تنننامي )مشنننفوعا ينننرد لتصنننول املشنننرتاة يف إطنننار املنحنننة( ةنننالل البينننان ا
نشننئة 

ُ
شننهرين تقننو يع مننن  ايننة تنفيننذ املشننروع )كننا يف النن  التمدينندات غننري امل

للتكننناليف(. ويكنننون أمنننام مكتنننب تنسنننيق الشنننؤون اإلنسنننانية ثالثنننة أشنننهر بعننند 
 مي املراَجع حسابيا.تلقي البيان املام الستعراض وإجازة البيان املام ا تا

عقننب إغننالق املشننروع وانتهنناء عمليننة مراجعننة حسنناباته )إاا كننان النن  منطبقننا(  ‘3’ 
خُيطننر الشننري  املنفننذ ةطيننا مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية عننن املبلننغ احملنندد 
الننذي سنني ري إعادتننه. ويتنناح للشننركاء شننهر واحنند مننن تنناريو اإلةطننار إلعننادة 

، 1 امتثنننال  نننذا الطلنننب لتننندابري حمنننددة )املرفنننق املبنننالغ املسنننتحقة. وخيضنننع عننندم
تنندابري االمتثننال(. ويتعننع أن يتلقننى مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية بيّنننة علننى 

 السداد وأن يقر باستالمها.
دنننتف  مكتنننب تنسنننيق الشنننؤون اإلنسنننانية بننناحلق يف مراجعنننة حسنننابات الشنننركاء املنفنننذين  -235

ب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية علنى  نذا األسناس من املنظمنات غنري احلكومينة. ورنوز ملكتن
أن يطلنننب أيضنننا رد تكننناليف غنننري منفقنننة أو تكننناليف مقبولنننة. وبنننناء علنننى إةطنننار ةطننني 
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منننن مكتنننب تنسنننيق الشنننؤون اإلنسنننانية، يتعنننع علنننى الشنننري  املنفنننذ إعنننادة سنننداد املبلنننغ 
 املطلوب يف غضون شهر تقو ي واحد.

 
 مراجعة الحسابات 5-4  

تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية يف مراجعننة حسننابات الشننركاء النننهت القننائم علننى  يطبّننق مكتننب -236
، عنننن طرينننق إعنننداد عيننننات ألح نننام معيننننة منننن املنننوارد يثنننل الشنننركاء (35)تقينننيم املخننناطر

املرتفعننني واملتوسنننطي واملنخفضننني املخننناطر منننن املنظمنننات غنننري احلكومينننة. ورنننري يف مقنننر 
ت ةمعننة عامليننا عننن املننوارد للوقننو  علننىن مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية حتليننل بيانننا

ح م وتركيبة العينة )كالنسبة املئوية منن إ نام املبلنغ املرصنود النل يتعنع إةضناعها ‘ 1’
اقننننرتاح ةطننننك قطريننننة ملراجعننننة ‘ 2’ملراجعننننة احلسننننابات؛ والرتكيننننز علننننى بلنننندان حمننننددة(؛ 

 احلسابات لكل صندوق قطري مشرتك.
يننة متضنمنا الشنركاء مرتفعني ومتوسنطي ومنخفضني املخناطر. ويتعع أن يكنون تكنوين الع -237

ومننؤدى النن  الوصننول بأ نندا  املراجعننة إب حننّد ا األقصننى باعتبار ننا تليننة للرقابننة )تليننة 
إلدارة املخنناطر املاليننة يف األمنناكن الننل يننرّجح أن حتنند  فيهننا  ننذه املخنناطر(؛ والقيننام يف 

هم عشننوائيا مننن أجننل زيننادة التخفيننف الوقننت ااتننه بتحدينند الشننركاء الننذين  كننن مننراجعت
 من صايف املخاطر.

ولنننير مسنننتوى ا طنننر املصنننّنف للشنننري  وىصنننيص املبنننالغ  نننا األسننناس الوحيننند لتحديننند  -238
العينننننة. وسننننو  رننننري تطبيننننق ضننننمانات يف أثننننناء صننننياغة ةطننننك مراجعننننة احلسننننابات. 

أو النسننبة وسننو  رننري أيضننا اسننتخدام بعننا املعننايري كح ننم حافظننة الشننري  املعننّع، 
املئوية احملنددة للمنوارد املخصصنة باملقارننة بناملوارد املتاحنة يف السننة املعيننة، يف إعنداد عيّننة 
الشننركاء إضننافة إب النننهت القننائم علننى تقيننيم املخنناطر. وسنني ري إعننداد عتبننات ونسننب 

 ر. واملق مئوية حمددة بالتعاون بع املكتب القطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
أعنننننوام ال بننننند أن يكنننننون  ينننننع الشنننننركاء منننننن املنظمنننننات غنننننري  وةنننننالل فنننننرتة مننننندهتا ثالثنننننة -239

احلكوميننننة النننننذين يتلقنننننون ينننننويال منننننن الصننننناديق القطرينننننة املشنننننرتكة قننننند ةضنننننعوا ملراجعنننننة 
 احلسابات.

وتقننندم وحننندة التموينننل املنننام مننندةالت وتوصنننيات لتننننوير وضنننع ا طنننة القطرينننة ملراجعنننة  -240
لتأكننند منننن النظنننر النننوايف يف العناصنننر السنننياقية. ويصنننيغ مقنننر مكتنننب تنسنننيق احلسنننابات وا

__________ 

يف غضننون قيننام مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية بصننياغة املبننادئ التوجيهيننة التفصننيلية لتعريننف الشننركاء بننالنهت  (35) 
 يف مراجعة احلسابات. القائم على تقييم املخاطر، سيواصل تطبيق النهت القائم على املشروع
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الشننننؤون اإلنسننننانية ا طننننك القطريننننة ملراجعننننة احلسننننابات ويناقشننننها مننننع املكتننننب القطننننري 
 ويقر ا املوتف التنفيذي )أو أي موتف مفوض(.

احلكومينة فور إقنرار ةطنة مراجعنة احلسنابات، ُتطلنع وحندة التموينل اإلنسناين املنظمنة غنري  -241
 املختارة عليها وتستهل عملية مراجعة احلسابات.

 من كل عام./فرباير شباط 15ُتصا  ةطك مراجعة احلسابات  لول  -242
وال بنننند أن يننننتم شننننراء ةنننندمات مراجعننننة احلسننننابات عننننن طريننننق املكتننننب القطننننري التننننابع  -243

وفقننا لقواعنند ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية، وباسننتخدام جهننة حمليننة مقّدمننة للخدمننة 
االشنننرتاء املعمنننول  نننا. ولتنظنننيم عملينننة اةتينننار شنننركة مراجعنننة احلسنننابات، يتصنننل رئنننير 
املكتننننب القطننننري التننننابع ملكتننننب تنسننننيق الشننننؤون اإلنسننننانية باجلهننننة احملليننننة اات الصننننلة 

منننة للخدمنننة )والنننل تكنننون عنننادة برننننامت  اإلمننننائي( لتحديننند اتفاقنننات املتحننندة  األمنننماملقدِّ
ةتيار نننا وإبرامهنننا منننع شنننركات مراجعنننة احلسنننابات. ويضنننمن عمنننل الننن  طويلنننة األمننند وا

 وجود قدرة على تنفيذ ةطة مراجعة احلسابات يف األوقات احملددة.
ويواصنننل املكتنننب القطنننري التنننابع ملكتنننب تنسنننيق الشنننؤون اإلنسنننانية احملافظنننة علنننى سنننريان  -244

اء منندد ا قبننل التعاقنند االتفاقننات الطويلننة األمنند  نندمات املراجعننة للتأكنند مننن عنندم انتهنن
 على اتفاق طويل األمد تةر، أو يديد االتفاقات الطويلة األمد القائمة.

ويغطنني الصننندوق القطننري املشننرتك نفقننات ةنندمات مراجعننة احلسننابات كتكلفننة مباشننرة  -245
 حمّملة على املشروع.

 
 التحقيقات 5-5  

اإلنسنانية مقننر مكتنب تنسننيق  خيطنر رئننير املكتنب القطننري التنابع ملكتننب تنسنيق الشننؤون -246
الشننننؤون اإلنسننننانية علننننى الفننننور بوجننننود مؤشننننر علننننى حنننندو  احتيننننال أو فسنننناد أو سننننوء 
اسننننتعمال حمتمننننل لتمننننوال املتصننننلة كشنننناريع الصننننندوق القطننننري املشننننرتك. ويقننننّيم منننندير 
الصندوق احلاالت الفردية وفقا اموعة من املعايري/املسنائل لتحديند منا إاا كنان  نناك منا 

إب اسنننتهالل عملينننة حتقينننق رَسينننة. ويعنننود قنننرار اسنننتهالل عملينننة حتقينننق رَسينننة إب  يننندعو
املوتف التنفيذي ملكتب تنسيق الشنؤون اإلنسنانية النذي يتخنذ قنراره بعند عملينة تشناورية 
تشنننمل مقنننر مكتنننب تنسنننيق الشنننؤون اإلنسنننانية واملكتنننب القطنننري التنننابع ملكتنننب تنسنننيق 
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شننؤون اإلنسننانية علننى ِعل ننم. ويقننوم مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية مننع إبقنناء منسننق ال
 الشؤون اإلنسانية بتعليق عمل الشركاء املنفذين الذين رري التحقيق بشأ م.

وفننننور بنننندء عمليننننة التحقيننننق، رننننري التعامننننل مننننع التحقيقننننات وفقننننا إلجننننراءات التشننننغيل  -247
املتعاقبنننة النننل املوحننندة الداةلينننة ملكتنننب تنسنننيق الشنننؤون اإلنسنننانية النننل توضنننح ا طنننوات 

يسننتخدمها مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية يف حالننة إجننراء حتقيننق يتعلننق بشننري  منفننذ 
متعاقننند يف إطننننار صننننندوق قطننننري مشننننرتك. ويتعننننع مراعنننناة السننننرية يف تقاسننننم املعلومننننات 

 وإجراء االتصاالت.
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 مسائل شاملة لعدة قطاعات - 6 
 الجنسانية 6-1  

ي تقننندمي املسننناعدة اإلنسنننانية االحتياجنننات احملنننددة للنسننناء  نننة قبنننول عنننام بضنننرورة أن يلننن -248
والفتيننات والفتيننان والرجننال ضنننمانا لتكننافؤ الفننر  والُسنننُبل يف احلصننول علننى املسننناعدة. 
ويسننّلم بننأن كفالننة فعاليننة العمننل اإلنسنناين يف تعزيننز املسنناواة اجلنسننانية تقتضنني أن يراعنني 

عد احمللنني والننوطا والنندوم اتبنناع إجننراءات  يننع الفنناعلع يف ااتمننع اإلنسنناين علننى الُصنن
مرّكنننننزة وإينننننالء ا تمنننننام واٍع منننننن أجنننننل حتقينننننق  نننننذا ااننننند . وينننننؤدي إدمننننناج االعتبنننننارات 
واإلجننراءات اجلنسننانية الراميننة إب منننع العنننف اجلنسنناين والتصنندي لننه داةننل املشنناريع إب 

 حتقيق نتائت إرابية مستدامة.
العنناملع مننع الصننناديق القطريننة املشننرتكة ضننمان أن يراعننى ويُطلننب إب الشننركاء املنفننذين  -249

يف تصنننميم املشننناريع وتنفينننذ ا ورصننند ا وتقييمهنننا اسنننتيفاء االحتياجنننات احملنننددة للنسننناء 
والفتيات والفتيان والرجنال والتصندي للعوائنق النل يواجهو نا. وبغينة حتقينق الن ، تشن ع 

ملتاحننة حاليننا علننى الصننعيد النظمنني الصننناديق القطريننة املشننرتكة علننى اسننتخدام األدوات ا
لتعزيننننز التحليننننل اجلنسنننناين السننننليم وإدمنننناج املنظننننورات اجلنسننننانية يف املشنننناريع. ويف  ننننذا 
الصننندد يتعنننع علنننى الشنننركاء املنفنننذين التأكننند منننن اجلمنننع الننندوري للبياننننات واملعلومنننات 

 شروع.املصنفة حسب نوع اجلنر والعمر وتبويبها واالستفادة منها على مدى دورة امل
لل ننة الدائمنة املشنرتكة املسناواة بنع اجلنسنع وتستخدم الصناديق القطرية املشرتكة مؤشنر  -250

الننندورة الربناةينننة. ويُطلنننب إب الشنننركاء احملتملنننع اإلشنننارة إب مننندى بنننع الوكننناالت علنننى 
ك نزء منن مقنرتحهم املشناريعي، وتقندمي تقنارير عنن املسناواة بنع اجلنسنع  مدونة مؤشرات 

صننننندي للمسنننننائل املتعلقنننننة بننننناملنظورات اجلنسنننننانية والعننننننف اجلنسننننناين يف أثنننننناء تنفينننننذ الت
املنتفعننع باملشننروع حسننب نننوع اجلنننر والُعمننر وغننري النن  عننداد املشننروع. ويتعننع توزيننع أ

حننننواجز تعننننرتض  ننننع  وأمننننن عناصننننر التنننننوع كلمننننا تسننننىن النننن . وإاا ُوجنننندت عقبننننات 
ء تلينننات لسننند الف نننوة يف أثنننناء التنفينننذ. ويف البياننننات واملعلومنننات املصنننّنفة، وجنننب إنشنننا

املشنناريع يف تعزيننز إسننهام مرحلننة تقنندمي التقننارير يُطلننب إب الشننركاء املنفننذين شننرح كيفيننة 
 املساواة اجلنسانية كا يف ال  منع العنف اجلنساين والتصدي له.
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ت املسنننناواة بننننع وتُعتننننرب املنظننننورات املتعلقننننة باملسنننناواة اجلنسننننانية كننننا فيهننننا مدونننننة مؤشننننرا -251
اجلنسنننع جننننزءا منننن معننننايري التقيننننيم النننل تسننننتخدمها جلننننان االسنننتعراض يف مرحلننننة تقيننننيم 

، مؤشننر املسنناواة بننع اجلنسننع يف الل نننة الدائمننة املشننرتكة بننع 22املشننروع )انظننر املرفننق 
الوكنننناالت، أسننننئلة متكننننررة(. وعننننالوة علننننى النننن  يقننننوم الصننننندوق القطننننري املشننننرتك مننننن 

لرصد الل يقوم  نا بتقينيم املندى النذي بلغنه إدراج االعتبنارات اجلنسنانية  ةالل عمليات ا
 ك زء من عملية تنفيذ املشروع.

وال بنند أن تسننتفيد جلننان االسننتعراض يف الصننندوق القطننري املشننرتك إن أمكننن مننن النندعم  -252
أن النننذي ينننوفره املستشنننار اجلنسننناين أو ا نننرباء املتننناحون يف اانننال اجلنسننناين للتأكننند منننن 

التحلينننل اجلنسننناين يشنننكل األسننناس يف حتدينننند االحتياجنننات وأن املؤشنننر اجلنسننناين يقننننّيم 
بشنننكل دقيننننق. وتقننننع علنننى الشننننركاء املنفننننذين يف  ايننننة املطنننا  مسننننؤولية ضننننمان العمننننل 
باالعتبنننارات اجلنسنننانية يف األنشنننطة املشننناريعية والتأكننند منننن وجنننود قننندرة كافينننة للتصننندي 

ملشننروع، وأن اإلبننال  عننن تنفيننذ املؤشننر اجلنسنناين رننري للمسننائل اجلنسننانية ةننالل عمننر ا
 بدقة.

 
 الُمساَءلة أمام السكان المتضررين 6-2  

تلتنننزم الصنننناديق القطرينننة املشنننرتكة بضنننمان استمسننناك املشننناريع النننل يوانننا بنننأعلى معنننايري  -253
 ممكننننة للنوعينننة. وك نننزء منننن  نننذا اجلهننند، يشنننّ ع الشنننركاء املنفنننذون علنننى إدراج الطرائنننق
سنناَءلة أمننام السننكان املتضننررين يف تصننميم املشنناريع وتنفيننذ ا 

ُ
املختلفننة احلاليننة املتعلقننة بامل

وإدارهتننننا ورصنننند ا. ويف مرحلننننة إعننننداد املقننننرتح املشنننناريعي، يُطلننننب إب الشننننركاء املنفننننذين 
توضننيح الكيفيننة الننل جننرى  ننا إشننراك السننكان املتضننررين واملنتفعننع احملننددين، والكيفيننة 

ي  نننا إشنننراكهم يف ةمنننل دورة املشنننروع. وتسنننعى إجنننراءات اإلبنننال  والرصننند النننل سننني ر 
املعمنننول  نننا يف الصننننندوق القطنننري املشننننرتك إب التحقنننق مننننن وسنننيلة تطبيننننق الننن  طيلننننة 
عمليننة تنفيننذ املشننروع. ويشننمل النن  بالنسننبة للمشنناريع الننل رننري رصنند ا، إجننراء تقيننيم 

 الذي أتيح ام للحصول على املعلومات.ملستوى مشاركة املنتفعع باملشروع والسبيل 
سنناَءلة أمننام السننكان  -254

ُ
ويشننّ ع الشننركاء املنفننذون علننى اال تننداء بنناملوارد احلاليننة املتعلقننة بامل
االلتزامننات ا مسننة ‘ 1’املتضننررين. وتكتسنني الوثننائق التاليننة بأ يتهننا علننى وجننه ةننا ن 

سناَءل
ُ
إطنار ‘ 2’ة أمنام السنكان املتضنررين؛ لل نة الدائمة املشرتكة بنع الوكناالت بشنأن امل

سنناَءلة أمننام السننكان املتضننررين؛ 
ُ
التشننغيل لل نننة الدائمننة املشننرتكة بننع الوكنناالت بشننأن امل

أدوات الل نننة الدائمننة املشننرتكة بننع الوكنناالت للمسنناعدة يف تنفيننذ التزامننات الل نننة ‘ 3’
ساَءلة أمام السكان 

ُ
 املتضررين.الدائمة املشرتكة بع الوكاالت بشأن امل
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ويُطلب إب  يع الصنناديق القطرينة املشنرتكة إنشناء تلينة رَسينة لتلقني الشنكاوى منن أجنل  -255
تسننلم التغذيننة املرتنندة الننواردة مننن أصننحاب املصننلحة الننذين يننرون أ ننم عوملننوا بطريقننة غننري 
سليمة أو غنري عادلنة يف أثنناء أي عملينة منن عملينات الصنندوق القطنري املشنرتك. ويقنوم 

ب تنسيق الشنؤون اإلنسنانية يمنع  نذه املسنائل واستعراضنها وتناوانا وعنند االقتضناء مكت
 يلزم من إجراءات. إثارهتا مع منسق الشؤون اإلنسانية الذي يقوم باىاا قرار بشأن ما



 غيلي للصناديق القطرية المشتركةالكتّيب التش   90

 
 

90/98 15-03883 

 

 المرفقات  
 الُمساَءلة  

 (234و  195تدابري االمتثال )الفقرتان  - 1املرفق 
 (150سالمة موقف الشري  وقوائم التدقيق )الفقرة وثائق التثبت من  - 2املرفق 
 (147إعالنات التثبت من سالمة موقف الشري  الواجبة )الفقرة  - 3املرفق 
 (175منواج الرصد امليداين )الفقرة  - 4املرفق 
 (175املراجعات املالية املوضعية )الفقرة  - 5املرفق 
 (150)الفقرة أداة التقييم املتكامل لقدرة الشري   - 6املرفق 
 (157مسودة )الفقرة  -أداة إدارة األداء  - 7املرفق 

 النماذج اإلدارية  
 (223تعديل اتفاق املنحة مع املنظمات غري احلكومية )الفقرة  - 8املرفق 
 (223)الفقرة  املتحدة األممتعديل اتفاق املنحة مع وكاالت  - 9املرفق 
نشئة للتكاليف )الفقرة تفويا السلطة إلجراء التمديد - 10املرفق 

ُ
 (227ات غري امل

 (60منواج اإلبال  عن ةدمات التتبع املام )الفقرة  - 11املرفق 
 (219الفقرة )طلب حتويل األموال من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  - 12املرفق 
 (219 اتفاقات املنح مع املنظمات غري احلكومية )الفقرة - 13املرفق 
 (  219)الفقرة املتحدة  األمماملنح مع وكاالت  اتفاقات - 14املرفق 
 (219مذكرة بشأن املنح النقدية )الفقرة  - 15املرفق 
 (219مذكرة بشأن قسائم األغذية واألصنا  غري الغذائية )الفقرة  - 16املرفق 
 (217الطر  الثال  ومنواج املعلومات املصرفية ) - 17املرفق 

 إدارة الصندوق  
 (91و  90ة التخصيص )منواج الطلب( )الفقرتان وثيق - 18املرفق 
 (138و  19و  12دليل التشغيل للصندوق القطري املشرتك )الفقرات  - 19املرفق 
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 (113و  95س الت أداء لتحديد أولوية املشروع )الفقرتان  - 20املرفق 
 مذكرات التوجيه  

ابة حلننناالت الطنننوارئ منننذكرة توجيهينننة بشنننأن تكامنننل الصنننندوق املركنننزي لالسنننت  - 21املرفق 
 (91والصندوق القطري املشرتك )الفقرة 

مؤشننننر املسنننناواة بننننع اجلنسننننع لل نننننة الدائمننننة املشننننرتكة بننننع الوكنننناالت، أسننننئلة  - 22املرفق 
 (251متكررة )الفقرة 

 توجيه وحدات التمويل اإلنساني  
 (184و  61منواج اإلبال  السنوي )الفقرتان  - 23املرفق 
 (219ة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لتدقيق الشؤون املالية )الفقرة قائم - 24املرفق 
 (139و  135و  39إطار إدارة املخاطر )الفقرات  - 25املرفق 

اإلطررار القررانوني فرري نطرراق مكتررب الصررندوق االسررتئماني المتعرردد الشررركاء التررابع لبرنررام    
 اإلنمائيالمتحدة  األمم
ن مكتننب الصننندوق االسننتئماين املتعنندد الشننركاء )الفقننرة طلننب حتويننل األمننوال منن - 26املرفق 

219) 
 (7 منواج مذكرة التفا م )الصفحة - 27املرفق 
 (7منواج االتفاق اإلداري املوحد )الصفحة  - 28املرفق 
 (7 منواج صياغة الصالحيات )الصفحة - 29املرفق 

 نماذج إدارة المشروع  
 (93لفقرة منواج املذكرة املفا يمية )ا - 30املرفق 
 (182منواج اإلبال  السردي النهائي )الفقرة  - 31املرفق 
 (228و  227و  224منواج طلب تنقيح املشروع )الفقرات  - 32املرفق 
 (182منواج اإلبال  السردي املرحلي )الفقرة  - 33املرفق 
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زانيننة( )الفقننرات ميزانيننة املشننروع وأداة اإلبننال  املننام )أداة إجننراء تعننديالت يف املي - 34املرفق 
 (233 و 228 و 224و  202و  181

 (93منواج املقرتحات املشاريعية )الفقرة  - 35املرفق 
 
 


