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 مقدمة .1

 مقدمة 1.1

 ق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ويديرهامنس ينشئهااملاحنني  متعددنساين اإلتمويل للمبثابة أدوات  تعد الصناديق الُقطرية املشرتكة .1
ويف حني قام مكتب  الُقطري حتت قيادة منسق الشؤون اإلنسانية. ملتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على الصعيدمكتب األمم ا

املشرتكة ، فإن الصناديق الُقطرية 1995على املستوى الُقطري منذ عام  رتكةاملش تنسيق الشؤون اإلنسانية بإدارة الصناديق اإلنسانية
الذي  1"يف جو من احلرية أفسح"الصادر باسم وتقرير األمني العام  2005لعام  خطة إصالح نظام املساعدة اإلنسانيةتستند إىل 

 احتياجات اجملتمعات الضعيفة.لتلبية  يتسم بالقابلية للتنبؤ واملرونةمتويل إنساين  وجود إىل دعا

وتتلقى كتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. مب التنسيق اإلنساين املنوطة مهمةأدوات حامسة لدعم تنفيذ  املشرتكةتعد الصناديق الُقطرية  .2
لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية ذات األولوية  تقوم بتخصيصهو  ،ألغراض حمددةمتوياًل غري خمصص  الصناديق من اجلهات املاحنة

. ويرتكز النهج الذي يتبعه مكتب تنسيق الختاذ القرار ذات منحى ميداين شاملة عمليةباالستعانة بالتخطيط املشرتك و  عن طريق
اليت تركز على  بني الوكاالت لجنة الدائمة املشرتكةل خطة التحولعلى مبادئ  طرية املشرتكةالشؤون اإلنسانية يف إدارة الصناديق القُ 

اإلطار االسرتاتيجي ملكتب  دعموي من أجل العمل اإلنساين القائم على املبادئ. قابلة للتنبؤ ودقيقة التوقيت ومتسقةأمهية توفري موارد 
 تعزيز التمويل يفلضوء على دور الصناديق الُقطرية املشرتكة هذا النهج الذي يسلط ا 2017-2014 للفرتة تنسيق الشؤون اإلنسانية

ويدعو اإلطار االسرتاتيجي إىل استخدام الصناديق الُقطرية  غري املخصص يف الوقت املناسب على أساس االحتياجات ذات األولوية.
التنوع والشراكة من خالل  وتعزز الصناديق الُقطرية املشرتكة بني آليات التمويل اإلنساين.فيما لتعزيز التنسيق والتكامل  املشرتكة
ة يف املوارد اليت حتتاجها للمسامهبموعة متنوعة من اجلهات اإلنسانية الفاعلة، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية الوطنية، جمل دعمها

 . وإدارهتا الصناديق الُقطرية املشرتكة نسانية، وإشراكها يف حوكمةعمليات االستجابة اإل

وهتدف العمليات  2سانية املنسقة من خالل مواءمتها الوثيقة مع دورة الربامج اإلنسانية.االستجابة اإلن املشرتكةتعزز الصناديق الُقطرية  .3
 . واألدوات املوحدة للصناديق الُقطرية املشرتكة إىل زيادة فعالية وكفاءة اآلليات الداعمة لتنفيذ خطط االستجابة اإلنسانية

وتتيح قدرًا أكرب من املوارد ألنشطة االستجابة اإلنسانية اليت تتحدد أولوياهتا  وتعزز الصناديق الُقطرية املشرتكة أيًضا جهود تعبئة املوارد .4
 يف إطار خطة االستجابة اإلنسانية.

                                                           
، 2005مارس/آذار  21: "يف جو من احلرية أفسح: صوب حتقيق التنمية واألمن وحقوق اإلنسان للجميع"، تقرير األمني العام، اجلمعية العامة لألمم املتحدة 1

  . 59/2005أ/
ة املشرتكة. فعلى طريتعني دورة الربامج اإلنسانية، اليت تساعد أدواهتا اجملتمع اإلنساين على تصميم استجابة مجاعية، يف توجيه وتعزيز أعمال الصناديق القُ  2

الصناديق  سبيل املثال، تغذي التقييمات املنسقة لالحتياجات صياغة خطة االستجابة اإلنسانية، اليت تسهم بدورها يف تشكيل األولويات اليت تدعمها
يت متوهلا الصناديق الُقطرية املشرتكة إجناز خطط االستجابة ال املشاريعالُقطرية املشرتكة، كما تربط بينها وبني األنشطة ذات األولوية للمجتمع اإلنساين. وتدعم 

 اإلنسانية من خالل املسامهة يف حتقيق أهدافها ومؤشراهتا املتفق عليها مجاعيًّا.     
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ة ويضع الكتيب التشغيلي للصناديق الُقطرية املشرتكة )ُيشار إليه فيما بعد بالكتيب( املعايري العاملية الدنيا لإلدارة الفعالة والكفؤ  .5
ويستجيب الكتيب لضرورة وجود ترتيبات إدارية موحدة، ويستند إىل اخلربة الواسعة اليت اكتسبها مكتب  ملشرتكة.للصناديق الُقطرية ا

   3تنسيق الشؤون اإلنسانية على مدار السنني يف إدارة الصناديق الُقطرية املشرتكة ضمن سياقات ُقطرية خمتلفة.
 

 غرض الكتيب ونطاقه  2.1

وحيدد  ضمان وجود هنج متسق لإلدارة االسرتاتيجية والتشغيلية جلميع الصناديق الُقطرية املشرتكة.يتمثل غرض هذا الكتيب يف  .6
ب الرتتيبات اإلدارية اليت تعزز اجلودة واملساءلة أمام الدول األعضاء يف األمم املتحدة، واجلهات املاحنة، واملستفيدين، والشركاء يالكت

 متلقي منح الصناديق الُقطرية املشرتكة. يف اجملال اإلنساين مبا يف ذلك مساءلة

اليت حتدد األهداف والرتتيبات  4ويفصِّل الكتيب تعليمات سياسات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بشأن الصناديق الُقطرية املشرتكة، .7
توي الكتيب على جمموعة من اإلدارية واحلوكمية جلميع الصناديق الُقطرية املشرتكة اليت يديرها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. وحي

 املعدة لتوجيه املكاتب الُقطرية التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ودعمها يف إدارة الصناديق الُقطرية املشرتكة. رفقاتامل

صوص وتضم اجلهات األولية املستفيدة من هذا الكتيب املكاتب الُقطرية التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، وعلى وجه اخل .8
الكتيب جمموعة عمليات وأدوات لتوفري التوجيه يف  قدموحدات التمويل اإلنساين اليت تدعم وتدير الصناديق الُقطرية املشرتكة. وي

وينبغي للمكاتب الُقطرية التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية البناء  إدارة الصناديق الُقطرية املشرتكة واالستعانة هبا كمعايري دنيا.
ا وُيستخدم من اهتعلى هذه املعايري الدنيا لكي تضمن أن يكون استخدام وإدارة كل صندوق ملبيًّا لالحتياجات اليت يوجد يف سياق

 أجل الوفاء هبا.

ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات ويشرح الكتيب أدوار ومسؤوليات منسقي الشؤون اإلنسانية،  .9
 واجملموعات، وغري ذلك من أصحاب املصلحة عند اخنراطهم يف عمليات الصناديق الُقطرية املشرتكة. 5غري احلكومية،

ل الصناديق يف سياقات خمتلفة وتستجيب ل الصناديق الُقطرية املشرتكة أدوات للتمويل اإلنساين ُتدار على الصعيد الُقطري. وتعمومتثِّ   .10
 لنطاق كبري من األزمات، ولذلك ينبغي أن تكون مرنة وأن تتواءم مع السياقات احمللية.

                                                           
( جملس 2، )2012( مراجعة حسابات صندوق مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية االئتماين لإلغاثة يف حاالت الكوارث لعام 1ع على: )االطاليُرجى  3

( 4، )2010( التقييم العاملي للصندوق اإلنساين املشرتك لعام 3(، )2011ديسمرب/كانون األول  31مراجعي احلسابات )لفرتة السنتني املنتهية يف 
  . 2013التقييم العاملي اخلارجي لصناديق االستجابة يف حاالت الطوارئ، يونيفرساليا، 

 ناديق الُقطرية املشرتكة اليت يديرها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. تعليمات السياسات املتعلقة بالص 4

ملنظمات حركة الصليب األمحر/اهلالل األمحر أن حتصل على التمويل يف إطار الصناديق الُقطرية املشرتكة. وتُعامل الطلبات اليت تتقدم هبا هذه ا ميكن ملنظمات 5
  للحصول على التمويل بنفس الطريقة اليت تُعامل هبا املنظمات غري احلكومية )تقدير القدرات وإجراء التقييمات وما إىل ذلك(. 
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هبا كل صندوق من الصناديق الُقطرية يقدم هذا الكتيب التوجيهات التقنية والعمليات واألدوات اإلضافية اليت جيب أن يأخذ   .11
تلك ديق أن متتثل هلذا الكتيب إال أنه ميكنها أيًضا أن حتتفظ باملرونة يف البناء على وبينما يُطلب من الصنااملشرتكة كمعايري دنيا. 

  6آليات جديدة تتيح هلا التجاوب بشكل أفضل مع سياق كل بلد. واعتماداملتطلبات 

بع يف "دليل تشغيل" خيتص بالبلد احملدد )املرفق ويتعني زيادة توضيح العمليات واإلجراءات املوصوفة يف الفصل الثاين والثالث والرا  .12
وبينما جيب االلتزام ، منوذج دليل التشغيل للصندوق الُقطري املشرتك(، جيري إعداده لكل صندوق ُقطري مشرتك على حدة. 19

ات احملددة اليت يرى أهنا باحلد األدىن من املعايري املبينة يف هذا الكتيب، إال أنه ميكن لكل صندوق ُقطري مشرتك أن يوضح الرتتيب
. ويتضمن ذلك العضوية يف هيئات احلوكمة، وخطوات حمددة لعملية التخصيص، وإطار ضرورية للعمل يف السياق الُقطري املعني

 للمساءلة، مبا يف ذلك إجراءات تقييم القدرة ورصد وإدارة املخاطر. 

. وهبدف كفالة املرونة 2021لعملية تنفيذ الكتيب يف عام الكتيب للمراجعة بشكل دوري. وسيتم القيام بتقييم وخيضع هذا   .13
 ميكن تعديل النماذج املرفقة بالكتيب بتكرارية أكرب إن اقتضت الضرورة ذلك.والكفاءة يف إدارة الصناديق الُقطرية املشرتكة، 

 

 . إنشاء الصناديق الُقطرية المشتركة وإغالقها وحوكمتها 2

 إنشاء الصناديق الُقطرية المشتركة وإغالقها وحوكمتها  2.1

 إنشاء الصندوق الُقطري المشترك  2.1.1

ينشئ منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ الصناديق الُقطرية املشرتكة، بناًء على طلب من منسق الشؤون اإلنسانية وبالتشاور مع   .14
 جيلب قيمة مضافة إىل إجناز العمليات اإلنسانية. اجملتمع اإلنساين، عندما يتبني أن إنشاء صندوق ُقطري مشرتك ميكن أن 

 لصندوق. ل اإلنساين حيث حُتمَّل تكاليفه مباشرًة على االدعم من وحدة التمويويتلقى كل صندوق ُقطري مشرتك   .15

 وتوضح الفقرات الواردة أدناه اخلطوات اليت تُ تَّبع عند النظر يف إنشاء صندوق ُقطري مشرتك.   .16

 تقييم احلاجة إىل الصندوق الُقطري املشرتك

عة ميدانيًّا يقودها منسق الشؤون اإلنسانية بدعم من املكتب الُقطري يأيت قرار إنشاء صندوق ُقطري مشرتك يف أعقاب عملية مدفو  .17
 ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، الذي يسعى إىل بناء توافق داخل اجملتمع اإلنساين وتقييم جدوى إنشاء صندوق ُقطري مشرتك.

نسيق الشؤون اإلنسانية دعم منسق الشؤون ويتوىل كل من شعبة التنسيق واالستجابة وقسم تنسيق شؤون التمويل التابعني ملكتب ت

                                                           
إدارة صالهتا التعاقدية مع املنظمات غري احلكومية، أن تضمن اتساق مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  ال يتوىل  على الصناديق الُقطرية املشرتكة اليت عنييت 6

  ممارساهتا اإلدارية مع ما يرد يف هذا الكتيب. 
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وال بد من استيفاء املعايري  7اإلنسانية واملكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف هذا اخلصوص على مستوى املقر.
 الواردة أدناه حىت يتسىن النظر يف إنشاء صندوق ُقطري مشرتك: 

 وجود خطة استجابة إنسانية أو أي إطار ختطيط إنساين مماثل.  .أ
 وجود مؤشر على التزام اجلهات املاحنة سواء على مستوى الدولة أو العاصمة.  .ب
وجود هياكل دعم كافية على مستوى الدولة إلدارة الصندوق الُقطري املشرتك. ويتصل ذلك بصورة أساسية مبا يلي: )أ( قدرة  .ج

اإلنسانية )وجود املكتب مطلوب(، )ب( وقدرة هياكل التنسيق القائمة والتزامها )اجملموعات أو  مكتب تنسيق الشؤون
 القطاعات(. 

 نسانية واحلصول على تأييدهم. وجود شركاء حمتملني داخل البلد لديهم القدرة على تقدمي املساعدات اإل .د

 قرار إنشاء الصندوق الُقطري املشرتك

 إذا تقرر إنشاء صندوق ُقطري مشرتك:  .18

يتوىل املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إعداد مذكرة مفاهيمية بالتشاور مع منسق اإلغاثة يف حاالت  .1
 وال بد أن تتضمن املذكرة املفاهيمية ما يلي:  الطوارئ وقسم تنسيق شؤون التمويل ويقدمها إىل منسق الشؤون اإلنسانية.

 ُقطري مشرتك. األساس املنطقي إلنشاء صندوق .أ
  رتباطه خبطة االستجابة اإلنسانية.براجمه وا وتركيزاألهداف املقرتحة للصندوق الُقطري املشرتك،  .ب
 باشرة اللتزامات اجلهات املاحنة.احلجم املستهدف للصندوق املقرتح مع اإلشارة امل .ج
 ُقطري مبا يتماشى مع هذا الكتيب.شارة أولية عن ترتيبات احلوكمة واإلدارة على الصعيد الإ .د
 القدرة احلالية من املوظفني مشفوعة بأي متطلبات لزيادة القدرة وتعيني املوظفني. .ه
رتك إىل مرحلة إنشاء الصندوق الُقطري املشخطة عمل توضح اخلطوات اليت ينبغي اختاذها، بدًءا من مرحلة املوافقة على  .و

 إجراء أول ختصيص. 
حتليل أويل للمخاطر يشمل اسرتاتيجيات التخفيف من حدة األزمات اليت ترتبط بإنشاء صندوق ُقطري مشرتك يف  .ز

 البالد وإدارته.
 حتديد معايري اإلبطال املمكن للصندوق املقرتح.  .ح

 حاالت الطوارئ. يقدم منسق الشؤون اإلنسانية املذكرة املفاهيمية مع منسق اإلغاثة يف .2
يف مقر مكتب  )أنظر أدناه(يقوم منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ بالتشاور مع جملس حوكمة الصندوق الُقطري املشرتك  .3

 تنسيق الشؤون اإلنسانية باختاذ قرار هنائي بشأن إنشاء الصندوق الُقطري املشرتك وإبالغ منسق الشؤون اإلنسانية بذلك خطيًّا. 

                                                           
ة بناًء على طلب منسق الشؤون اإلنسانية للوقوف على جدوى إنشاء ؤون التمويل إجراء بعثة استطالعيواالستجابة وقسم تنسيق شجيوز لشعبة التنسيق  7

  صندوق ُقطري مشرتك. 
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يتوىل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إبالغ أصحاب املصلحة الرئيسيني بالقرار، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة على مستوى  .4
 الدولة أو العاصمة، حسب االقتضاء. 

 اإلنشاء القانوين للصندوق الُقطري املشرتك

 عملية اإلنشاء القانوين للصندوق الُقطري املشرتك يتوىل املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مسؤولية البدء يف .19
عن منسق الشؤون اإلنسانية. وتتوقف اخلطوات اليت تُتخذ يف هذا الصدد على الكيان الذي سيتلقى مسامهات اجلهات املاحنة نيابًة 

  8ويديرها.

يف احلاالت اليت يكون فيها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية هو اجلهة اليت تتلقى مسامهات اجلهات املاحنة وتديرها، تُتخذ اخلطوات  .20
 التالية: 

تطلب الوحدة املالية يف قسم تنسيق شؤون التمويل إنشاء رمز مشاريعي للصندوق الُقطري املشرتك اجلديد حتت رمز احلساب  (1)
 االئتماين الُقطري من أجل تلقي مسامهات اجلهات املاحنة.اخلاص بالصندوق 

فور االنتهاء من إنشاء الصندوق رمسيًّا، يتوىل املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية صياغة دليل تشغيل  (2)
انية هذا الدليل. وال بد أن ويقر منسق الشؤون اإلنس ق الُقطري املشرتك(،، منوذج الدليل التشغيلي للصندو 1للصندوق )املرفق 

 يتضمن دليل التشغيل العناصر التالية، وأن ينبين على املعايري الدنيا املذكورة بالكتيب: 

 نطاق الصندوق وأهدافه.  •
 هياكل احلوكمة والعضوية.  •
 تركيز الربامج.  •
 التخصيص والعمليات ذات الصلة.  طرق •
 آليات املساءلة وأساليب التشغيل.  •

 يف أعقاب اإلنشاء الرمسي للصندوق الُقطري املشرتك، تُتخذ اخلطوات التالية:  .21

يشارك منسق الشؤون اإلنسانية مع اثنني أو ثالثة من اجلهات املاحنة للموافقة على ميزانية مباشرة لتعيني املوظفني يف وحدة  (1)
 9التمويل اإلنساين اجلديدة قبل إنشاء اجمللس االستشاري.

 . املالئمةدة التمويل اإلنساين وضمان توافر القدرات واخلربات إنشاء هيكل وح (2)

                                                           
سيتم استخدام مذكرة التفاهم والرتتيبات الُقطري املشرتك، بالنسبة للحاالت اليت يتوىل فيها مكتب الصندوق االئتماين متعدد الشركاء مسؤولية إدارة الصندوق   8

  ج ، د(. 24اإلدارية املوحدة )أنظر املرفق رقم 
نساين ط لوحدات التمويل اإلنساين اليت أُنشئت حديثًا، ويعتمد منسق الشؤون اإلنسانية ميزانية التكلفة املباشرة القادمة لوحدة التمويل اإلذلك فقيتم  9

   بالتشاور مع اجمللس االستشاري.
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  .)أنظر أدناه(وجلان االستعراض  )أنظر أدناه(إنشاء اجمللس االستشاري  (3)
إطالع اجملتمع اإلنساين على عمليات ومتطلبات الصناديق الُقطرية املشرتكة، وتوفري التدريب للشركاء احملتملني، واجملموعات،  (4)

 وأصحاب املصلحة اآلخرين، حسبما تقتضي احلاجة. 
كما هو   )أنظر أدناه(حة الشروع يف العمليات الواجبة للتثبت وتقييم القدرات املوائمة للمشروع باالستناد إىل اخليارات املتا (5)

 موضح يف هذا الكتيب.
 من أجل زيادة التوعية واجتذاب جهات ماحنة إضافية. )أنظر أدناه( التعجيل بأنشطة تعبئة املوارد  (6)
 إنشاء موقع إلكرتوين للصندوق الُقطري املشرتك ضمن النطاق اإللكرتوين املؤسسي ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.  (7)
 وتنظيم الدورات التدريبية والتوجيهية الضرورية.  ،)أنظر أدناه(املنح وتفعيله  مواءمة نظام إدارة (8)

 

 إغالق الصندوق الُقطري المشترك 2.1.2

منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ قرار إغالق الصندوق الُقطري املشرتك بشكل مستقل، أو يتخذه بناءً على توصية من منسق  يتخذ .22
 الشؤون اإلنسانية.

 احلاجة إىل إغالق الصندوق الُقطري املشرتكتقييم 

ال بد أن يستند قرار إغالق الصندوق الُقطري املشرتك على إقرار ببطالن األساس املنطقي واألحوال اليت بررت إنشاؤه. وتتضمن  .23
 تؤدي إىل إغالق صندوق ُقطري مشرتك ما يلي: العناصر اليت ميكن أن 

 إدارية وسياقية:  (أ)
 رحلة التعايف وتوقف النظر إليها كحالة طوارئ إنسانية.انتقال البالد إىل م •
 انقطاع خطة االستجابة اإلنسانية أو أي إطار ختطيط إنساين مماثل.  •
 إغالق املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.  •
 انتهاء مهمة منسق الشؤون اإلنسانية.  •

 مالية: (ب)
 عدم كفاية التزام اجلهات املاحنة.  •
 وجود جهة ماحنة واحدة لعامني متعاقبني.  •

 )ج (  برناجمية: 

 انتهاء أمهية أهداف الصندوق.  •
 استخدام الصندوق بشكل منهجي للقيام بتدخالت غري مدرجة يف خطة االستجابة اإلنسانية.  •
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اخنفاض معدل التخصيص يف الصندوق )مثل عدم متويل مشروعات جديدة ملدة ستة أشهر، أو عدم تناسب  •
 خصصات مع الرصيد املتبقي يف الصندوق(. امل

 

 عملية إغالق الصندوق الُقطري املشرتك

ميكن أن يبدأ عملية إغالق الصندوق أي من منسق الشؤون اإلنسانية أو املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية   .24
 أو منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ.

عندما يبدأ منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ عملية اإلغالق، يقوم بالتشاور حول ذلك مع منسق الشؤون اإلنسانية وجملس   .25
 .)أنظر أدناه(احلوكمة 

إىل منسق اإلغاثة يف حاالت  تقدمي طلب رمسي بإغالق الصندوق عليه عندما يبدأ منسق الشؤون اإلنسانية عملية اإلغالق، يتعني  .26
 ق. وُيشفع الطلب خبطة تفصيلية لإلغال ،ن خالل جملس احلوكمةالطوارئ م

يف احلالة اليت يكون مقررًا فيها إغالق املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف بلد يوجد فيه صندوق ُقطري   .27
األقل من املوعد املقرر إلغالق املكتب مشرتك فاعل، يتعني البدء يف عملية إغالق الصندوق الُقطري املشرتك قبل سنة واحدة على 

 الُقطري. 

 (. 2.1.2يبقى القرار النهائي املتعلق بإغالق صندوق ُقطري مشرتك مرهونًا بسلطة منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ )أنظر الفقرة   .28

فور إبالغ منسق الشؤون اإلنسانية بقرار منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ بإغالق الصندوق، يشرع منسق الشؤون اإلنسانية يف   .29
. ويُشرك منسق الشؤون اإلنسانية اجمللس االستشاري ؤون اإلنسانيةاملكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الش بدعم منعملية اإلغالق 

سرتاتيجية خروج رمسية. وسيتم إبالغ أصحاب املصلحة الرئيسيني باإلغالق مبا يف ذلك الفريق الُقطري للعمل وضع ايف  )أنظر أدناه(
 اإلنساين، واجلهات املاحنة، والشركاء، واحلكومة )إذا كان األمر له صلة(. 

ع مشروعات الصندوق الُقطري املشرتك يتعني أن تتيح خطة اإلغالق وقًتا كافيًّا لضمان اإلغالق الربناجمي واإلداري واملايل جلمي  .30
ذوي الصلة على الصعيد امليداين، كما يتم إبالغ اجلهات املاحنة  بشكل مالئم. ويتعني إرسال اخلطة إىل مجيع أصحاب املصلحة

ن اإلنسانية أيًضا باخلطة وجيري إيقاف مجيع أنشطة مجع األموال. ويتعني أن يقوم رئيس املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤو 
 بتقدير أي تكاليف مالية مرتبطة باإلغالق والتخطيط هلا. 

 ينبغي أال جيري أي ختصيص ملشروعات جديدة فور صدور قرار إغالق الصندوق.   .31

 يتعني اتباع اخلطوات التالية من أجل القيام بعملية اإلغالق يف الوقت املناسب:   .32

 تقدمي أي خمصصات إضافية من الصندوق. إيقافقبول مسامهات املاحنني و تعيني التاريخ التقوميي الذي سيتوقف بعده  .أ
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 لة من الصندوق.املموَّ  للمشاريعالتخطيط جلمع كافة التقارير املالية والسردية البارزة   .ب
 ضمان بدء العمليات الضرورية ملراجعة احلسابات؛ تلقي التقارير اخلتامية واستعراضها واستكماهلا خالل النطاق الزمين للخطة.  .ج
 ضمان حتصيل املبالغ املستحقة اليت مل يتم تسويتها من الشركاء. .د
ي أرصدة متبقية والتفاوض على كيفية اجلهات املاحنة املتقدمة مبسامهات بأيقوم مقر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بإفادة  .ه

 استخدام هذه األموال. 
يقوم منسق الشؤون اإلنسانية بدعم من املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بإعداد تقرير ختامي وتقدميه  .و

 ى اجلهات الرئيسية املعنية. كفل قسم تنسيق شؤون التمويل بتعميم التقرير علتويإىل جملس حوكمة الصندوق الُقطري املشرتك. 

 الحوكمة  2.2

 الحوكمة العالمية  2.2.1

 إلغاثة في حاالت الطوارئامنسق  •

بشأهنا. ويرصد منسق اإلغاثة  ويكون ُمساَءالً  مجيع الصناديق الُقطرية املشرتكةعلى سلطة المنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ  ارسمي  .33
يف حاالت الطوارئ أداء كل صندوق من خالل قسم تنسيق شؤون التمويل باملقر، ويتخذ القرارات املتعلقة بإنشاء الصناديق الُقطرية 

 املشرتكة وإعادة تنظيمها وإغالقها.

 مجلس حوكمة الصندوق الُقطري المشترك •

جملس احلوكمة على إدارة مجيع الصناديق الُقطرية املشرتكة، ويقدم املشورة ملنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ بشأن القرارات  يشرف  .34
الرئيسية املتصلة بالصندوق الُقطري املشرتك. كما يكفل جملس احلوكمة إدارة مجيع الصناديق الُقطرية املشرتكة على حنو يتسم بالكفاءة 

 الً للسياسات واملعايري املؤسسية القائمة على النحو املوضح يف هذا الكتيب.والفعالية امتثا

يقدم جملس احلوكمة املشورة بشأن إنشاء الصناديق الُقطرية املشرتكة وإغالقها، أو عندما تظهر احلاجة إىل إدخال تعديالت رئيسية   .35
  على الصناديق القائمة.

 حيتفظو جمللس حوكمة الصندوق الُقطري املشرتك، تنسيق الشؤون اإلنسانية كأمانة  يعمل قسم تنسيق شؤون التمويل يف مقر مكتب  .36
 توصيات إىل منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ.المن التصدي الفعال للقضايا املختلفة وتقدمي املعلومات الالزمة لتمكني اجمللس ب

وميثل قسم تنسيق شؤون التمويل مركز التنسيق املسؤول عن قضايا السياسات والتشغيل )اإلداري واملايل(، والقضايا الربناجمية املتصلة 
بإدارة الصناديق الُقطرية املشرتكة. ويقدم قسم تنسيق شؤون التمويل الدعم للمكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

 لصناديق الُقطرية وإدارهتا وإغالقها.يف إنشاء ا
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 الحوكمة المحلية  2.2.2

 منسق الشؤون اإلنسانية •

الشؤون اإلنسانية قيِّما على الصندوق الُقطري املشرتك بالنيابة عن منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ. ويتخذ منسق  يعمل منسق  .37
اليت ميوهلا مع أهداف الصندوق  املشاريعالشؤون اإلنسانية قرارات بشأن االسرتاتيجية اليت يتبعها الصندوق، ويضمن متاشي إجناز 

ا ألحكام هذا الكتيب. ويساعد منسق الشؤون اإلنسانية يف أداء مهمته جملس استشاري يقدم له املشورة بشأن الرئيسية وإدارته وفقً 
 من املسائل االسرتاتيجية. وغريهاختصيص أموال الصندوق 

ويتناول االتفاق الذي يربمه منسق الشؤون اإلنسانية مع منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ شرًحا واضًحا للمسؤوليات املنوطة مبنسق   .38
 الشؤون اإلنسانية يف إدارة الصندوق الُقطري املشرتك. ويكون منسق الشؤون اإلنسانية مسؤواًل على وجه التحديد عما يلي: 

 أو إغالقه. اليت جتري على الصعيد الُقطري وق الُقطري املشرتك قيادة عملية إنشاء الصند .أ
 املوافقة على التكلفة املباشرة لوحدات التمويل اإلنساين.  .ب
وحيدد الدليل  هذا الكتيب. استناًدا إىل يتم إعدادهإقرار ومراجعة وحتديث دليل تشغيل الصندوق الُقطري املشرتك الذي  .ج

وعمليات التخصيص،  طرقالتشغيلي اخلطوط العامة لنطاق الصندوق وأهدافه، وتركيز براجمه، وهياكله احلوكمية وعضويته، و 
 وآليات املساءلة، وأساليب التشغيل. 

 رئاسة اجمللس االستشاري وتوفري التوجيه االسرتاتيجي للصندوق الُقطري املشرتك. .د
املوارد للصندوق على الصعيد الُقطري بدعم من اجمللس االستشاري، واملكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق قيادة عملية تعبئة  .ه

 الشؤون اإلنسانية، والتنسيق يف ذلك مع اجلهات ذات الصلة يف مقر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. 
 يجي هلذه املخصصات ومبالغها.املوافقة على استخدام املخصصات املالية للصندوق وحتديد الرتكيز االسرتات .و
ضمان قيام اجمللس االستشاري وجلنة )جلان( االستعراض االسرتاتيجي والتقين بأداء مهامهم وفًقا للمبادئ التوجيهية الواردة  .ز

 يف هذا الكتيب. 
. وتُعترب هذه املسؤولية حصرية ملنسق الشؤون اإلنسانية وال جيوز تفويضها. املوصى بتمويلها املشاريعاختاذ قرارات هنائية بشأن  .ح

ويف األحوال اليت تقتضي استجابة فورية، جيوز اختاذ قرارات التمويل مبوجب السلطة التقديرية املمنوحة ملنسق الشؤون اإلنسانية 
ق الشؤون اإلنسانية بسلطة نقض التوصيات دون احلاجة إىل توصية من اجمللس االستشاري. وعالوة على ذلك، حيظى منس

 اليت تقدمها جلنة )جلان( االستعراض. 
 ومباشرة عملية الصرف.  املشاريعاملوافقة على  .ط
ضمان التكامل بني استخدام التمويل الذي يقدمه الصندوق الُقطري املشرتك وبني مصادر التمويل األخرى مبا فيها الصندوق  .ي

 لطوارئ.لاملركزي لالستجابة 
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  المجلس االستشاري •

 اخللفية والغرض

يدعم اجمللس االستشاري منسق الشؤون اإلنسانية يف صياغة اسرتاتيجية شاملة للصندوق الُقطري املشرتك واإلشراف على أدائه.   .39
الُقطري املشرتك، مبا يف ذلك اجلوانب الرئيسية لإلدارة والتوجه االسرتاتيجي للصندوق وجيري التشاور مع اجمللس االستشاري بشأن 

اسرتاتيجيات التخصيص وتعبئة املوارد وأي قرارات رئيسية أخرى يتخذها منسق الشؤون اإلنسانية فيما خيص الصندوق. ويستعرض 
 قبل إقرارها من جانب منسق الشؤون اإلنسانية.  10اجمللس االستشاري أيًضا النفقات املباشرة للصندوق

 الرتكيز الوظائف الرئيسية ونقاط

 ضطلع اجمللس االستشاري بدور ُنصحي وتقع على عاتقه مسؤوليات يف أربعة جماالت رئيسية كما يلي: ي  .40

ضمان حتقيق األهداف الرئيسية للصندوق. وجيب  يدعم اجمللس االستشاري منسق الشؤون اإلنسانية يف الرتكيز االسرتاتيجي: .أ
مثل اسرتاتيجيات التخصيص، ودليل التشغيل، واختيار أن يقوم اجمللس االستشاري باستعراض العناصر االسرتاتيجية للصندوق 

الُقطري املشرتك وأهدافه، منسق الشؤون اإلنسانية. وال بد من استعراض نطاق الصندوق إىل وتقدمي املشورة بشأهنا  املشاريع
على النحو املبني يف دليل التشغيل، مرة واحدة على األقل كل سنة. ويقدم اجمللس االستشاري النصح ملنسق الشؤون اإلنسانية 

 يف حتديد أهداف التمويل ودعم جهود تعبئة املوارد.
كتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يقدم اجمللس االستشاري الدعم ملنسق الشؤون اإلنسانية وامل :إدارة املخاطر .ب

، إطار إدارة 2رقم  املرفقيف إجراء التحليالت الدورية للمخاطر واستعراض خطة إدارة املخاطر وفًقا إلطار إدارة املخاطر )أنظر 
 املخاطر(.

معاملة مجيع أصحاب املصلحة  رصد عمليات الصندوق لضمانالستشاري جيب على اجمللس ا :العملية بأكملهاضمان شفافية  .ج
 بشكل منصف والتزام إدارة الصندوق بالسياسات املوضوعة.

   يرصد اجمللس االستشاري األداء التشغيلي للصندوق ويقدم املشورة إىل منسق الشؤون اإلنسانية. استعراض األنشطة التشغيلية:  .د

 العضوية

حيدد منسق الشؤون اإلنسانية عضوية اجمللس االستشاري بالتشاور مع الفريق الُقطري للعمل اإلنساين، واجلهات املاحنة املسامهة،   .41
أن يشمل اجمللس االستشاري عدًدا متساويًّا من ممثلي أصحاب املصلحة )اجلهات املاحنة، ووكاالت واملنظمات غري احلكومية. وينبغي 

وميكن النظر يف كفالة التمثيل احلكومي باجمللس  ملنظمات غري احلكومية، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية(.األمم املتحدة، وا
االستشاري حسب السياق الُقطري. وُيشجَّع أيًضا على ضم أعضاء يف اجمللس االستشاري يكون هلم صفة املراقبني، مبا يف ذلك 

ة، حيث يؤدي ذلك إىل  زيادة شفافية عملية اختاذ القرار يف اجمللس االستشاري وحتسني املستوى العام اجلهات املاحنة غري املسامهم

                                                           
 السنوية لوحدة التمويل اإلنساين، وتكاليف الرصد، وتقييم القدرات )عند االقتضاء(، وما شابه.  مثل امليزانية 10
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ممثاًل )باستثناء املراقبني( لضمان  12لتنسيق االستجابة اإلنسانية وتدفقات املعونة. وينبغي أن تقتصر عضوية جملس اإلدارة على 
 كفاءة اختاذ القرارات.

لدوائر متثيلهم )املذكورة أدناه( ويعتمد منسق الشؤون اإلنسانية هذا الرتشيح. وجيوز  يتم ترشيح أعضاء اجمللس االستشاري وفًقا  .42
لرئيس اجمللس االستشاري دعوة ممثلني إضافيني عن الفريق الُقطري للعمل اإلنساين وأصحاب املصلحة اآلخرين، إن اقتضى األمر 

 ذلك. 

 ستشاري ويدعو إىل انعقادها. يرأس منسق الشؤون اإلنسانية اجتماعات اجمللس اال الرئيس: .1

 رئيس مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.  .2

ة يف عضوية اجمللس  الجهات المانحة: .3 اجلهات املاحنة للصندوق الُقطري املشرتك. )وجيوز إدخال اجلهات املاحنة غري املسامهم
 االستشاري كمراقبني(.

  وكاالت األمم المتحدة. .4

 احلكومية الوطنية والدولية. املنظمات غريالمنظمات غير الحكومية:  .5

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية من خالل وحدة التمويل اإلنساين يف املكتب الُقطري. أمانة المجلس االستشاري: .6

ملكتب تنسيق  التابع جيري بانتظام تناوب عضوية اجمللس االستشاري. ويكون منسق الشؤون اإلنسانية ورئيس املكتب الُقطري  .43
)رئيس مها العضوان الوحيدان الدائمان. جيب أن يكون أعضاء اجمللس االستشاري يف مستوى القيادات األقدم  الشؤون اإلنسانية

وكالة أو ما شابه(. ولضمان استمرارية العمل، جيري استبدال أعضاء اجمللس االستشاري بالتعاقب. ويعمل أعضاء اجمللس كخرباء 
جمموعات أصحاب املصلحة، وال ميثلون مصاحل منظماهتم أو القواعد األخرى األوسع  من قواعدهم أو مناتيجيني تقنيني أو اسرت 

 نطاقًا. ويلتزم أعضاء اجمللس حبضور كافة االجتماعات واالخنراط التام يف مجيع املهام اليت يتطلبها اجمللس االستشاري.

 تواتر االجتماعات

مرات على األقل كل سنة. تغطي هذه االجتماعات جمموعة من املهام املذكورة أعاله، مبا يف ذلك  جيتمع اجمللس االستشاري أربع  .44
على سبيل املثال ال احلصر: اعتماد ميزانيات وحدة التمويل اإلنساين، ومراجعة الدليل التشغيلي، واستعراض قرارات التخصيص، أو 

نسق الشؤون اإلنسانية زيادة وترية االجتماعات و/أو الدعوة إىل اجتماعات وقد يطلب م مناقشة التغريات يف سياق العمل اإلنساين.
أو الدعوة إىل اجتماع على سبيل املثال عندما يُطلب من اجمللس االستشاري دعم أو مراجعة قرارات التخصيص املعقدة -خمصصة 

 اجمللس االستشاري مع املسؤولني والبعثات الزائرة.
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 لجان االستعراض )االستراتيجي والتقني(  •

( استعراض اسرتاتيجي 1يلزم من أجل إقرار خمصصات الصندوق الُقطري املشرتك إجراء نوعني من االستعراضات املشاريعية: )  .45
أو )أنظر أدناه( شاري بوثيقة التخصيص اليت حيددها منسق الشؤون اإلنسانية واجمللس االستيتصل )أنظر أدناه(  املشاريعملقرتحات 

يقيم السالمة التقنية )أنظر أدناه( ( استعراض تقين 2على النحو املبني يف الدليل التشغيلي، و)بنطاق الصندوق وأهدافه فيما يتعلق 
 وحيدد جودهتا. املشاريعملقرتحات 

 تضطلع باالستعراضات االسرتاتيجية والُقطرية جلان استعراض خمتصة تعمل بشكل منفصل حسب القطاع أو اجملموعة.  .46

جيري إنشاء جلان االستعراض من خالل عملية تشاورية تشمل عدًدا حمدوًدا من أعضاء اجملموعات. وينبغي أن يكون تشكيل جلان   .47
 مهمة من املهمات املنوطة هبا.  االستعراض خمتلًفا إىل أقصى حد ممكن يف كل

عند االضطالع باملهمة االسرتاتيجية، يتعني أن تكون جلنة االستعراض املعنية ممثلة ألعضاء اجملموعة متثياًل عاداًل وأن تكون على   .48
وعند االضطالع باملهمة التقنية، ينبغي أن تتشكل جلنة االستعراض املعنية من عدد حمدود من اخلرباء  علم بالعمليات اإلنسانية.

 .املشاريعالتقنيني يتولون استعراض مقرتحات 

وجود  تيحددة. وييف القطاع احملدد أو اجملموعة احمل الواضحةتقنية العرفة املإىل  استناًدا يتعني اختيار أعضاء جلنة االستعراض التقين  .49
. ويتعني أن يقدم املستشارون املتخصصون املشاريعفريق صغري العدد من اخلرباء إجراء مداوالت تفصيلية للجوانب التقنية ملقرتحات 

 الدعم واملدخالت لعملية االستعراض التقين.

بلجنة واحدة تضم ممثلني  للمشاريعميكن تكملة أو استبدال مهمة جلان االستعراض اليت تتوىل إجراء االستعراضات االسرتاتيجية   .50
ألصحاب املصلحة املختلفني )عينة ممثِّلة لوكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية( عندما يكون هذا الرتتيب مناسًبا على 

 سياق الذي يعمل فيه الصندوق.حنو أفضل لل

يف القطاعات/اجملموعات ذات الصلة. وال بد أن تكفل  تعراض املعنية من بني األعضاء النشطنييتعني تسمية أعضاء جلان االس  .51
اللجان التمثيل العادل لألمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية. وسوف تشارك وحدة التمويل اإلنساين/مكتب تنسيق الشؤون 

 ا.اإلنسانية يف كافة األوقات يف عملية صنع القرار ودعم جلان االستعراض يف االضطالع باملهام املنوطة هب
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 اإلدارة  2.2.3

 رئيس المكتب الُقطري التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  •

على تشغيل الصندوق دعًما ملنسق الشؤون اإلنسانية. ويكون  يشرف رئيس املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  .52
رئيس املكتب الُقطري بذلك مسؤواًل عن اإلدارة الفعالة للصندوق وفًقا لتعليمات السياسات والكتيب التشغيلي للصناديق الُقطرية 

 املشرتكة. 

 تشمل مسؤوليات رئيس املكتب الُقطري املتعلقة بالصندوق الُقطري املشرتك ما يلي:   .53

 دعم منسق الشؤون اإلنسانية وتقدمي النصح إليه يف القضايا االسرتاتيجية وتعبئة املوارد.  (1)
الكاملني للوحدة  اإلشراف على وحدة التمويل اإلنساين التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وضمان االندماج والتنسيق (2)

 مع الوحدات األخرى يف املكتب الُقطري واملكاتب الفرعية التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
التشغيل  طرقاملنوطة به مبا يف ذلك إدارة املخاطر و ضمان قدرة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على الوفاء مبتطلبات املساءلة  (3)

 الفصل الرابع(.  الدنيا )على النحو املبني يف
تعزيز املشاركة الفعالة هلياكل التنسيق القائمة يف عمليات الصندوق الُقطري املشرتك، وضمان اتساق نطاق الصندوق وأهدافه  (4)

 )على النحو احملدد يف دليل التشغيل( و/أو وثائق التخصيص االسرتاتيجية مع خطة االستجابة اإلنسانية.
  .)أنظر أدناه(منسق الشؤون اإلنسانية  الذي مينحهضمن إطار تفويض السلطات  املشاريعاملوافقة على تعديل املشاريع  (5)
 العمل كجهة وصل بينية مع املقر بشأن قضايا السياسات املتصلة بالصندوق الُقطري املشرتك. (6)
 العمل كعضو دائم يف اجمللس االستشاري. (7)

 
 وحدة التمويل اإلنساني •

نيابةً عن منسق مسؤولية اإلدارة اليومية جلميع اجلوانب الربناجمية واملالية للصندوق الُقطري املشرتك  11وحدات التمويل اإلنساين تتوىل  .54
الشؤون اإلنسانية وحتت إشراف رئيس املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، بالتنسيق يف ذلك مع قسم شؤون 

التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية قرارات منسق الشؤون اإلنسانية كما تنظم عملية  لتمويل اإلنساينوتنفذ وحدة االتمويل. 
 املتناسب.الكتيب ودليل التشغيل ختصيص األموال وفًقا ألحكام 

                                                           
وحدة القائمة احلاالت اليت ال يتوىل فيها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إدارة التعاقد مع املنظمات غري احلكومية، يُوَصى بإنشاء كيان مشرتك مع ال يف 11

يف موقع مادي واحد حتت إمرة  بالتعاقد. ويضع الكيان املشرتك املنشأ مع وحدة التمويل اإلنساين مجيع املهام املتعلقة بإدارة الصندوق يف وحدة واحدة تُنشأ
  قيادة واحدة يتوىل ضماهنا مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.  
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تقدم وحدة التمويل اإلنساين الدعم للمكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف توفري التحليل التمويلي ملختلف   .55
جوانب العمليات اإلنسانية. ويتضمن ذلك تدعيم العملية املتعلقة خبطة االستجابة اإلنسانية وجتهيز ممَنح الصندوق املركزي لالستجابة 

 رئ. وتتمثل املهام الثالث الرئيسية لوحدة التمويل اإلنساين باختصار فيما يلي:يف حاالت الطوا

إدارة عمليات الصندوق الُقطري املشرتك وتقدمي املشورة بشأن السياسات ملنسق الشؤون اإلنسانية ورئيس املكتب الُقطري التابع  (1)
 ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. 

 ندوق الُقطري املشرتك. بالص املشاريعإدارة دورة  (2)

 للصندوق الُقطري املشرتك مبا يف ذلك نظام للرصد.تنفيذ إطار املساءلة  (3)

 موظفو وحدة التمويل اإلنساين

املمولة  املشاريع( عدد 2( حجم الصندوق، )1يتحدد عبء العمل املسند إىل وحدة التمويل اإلنساين وفًقا لعدة عناصر تشمل: )  .56
ياكل التنسيق القائمة يف البلد. ومثة عناصر أخرى ميكن أن تؤثر أيًضا على عبء العمل بشكل نسيب مثل املساحة ( ه3سنويًّا، )

 اجلغرافية للبلد.

حلجم القدرة اإلدارية املطلوبة للصندوق على مدى فرتة ونظرًا لعدم القدرة على التنبؤ بالعمليات اإلنسانية، يصعب التحديد املسبق   .57
ال بد من حتديد موظفي وحدة التمويل اإلنساين بالتناسب مع املتطلبات. وسيساعد هذا أيًضا على حتديد أقدمية زمنية طويلة. و 

 املوظفني الضروريني إلدارة الصندوق.

 الوظائف املبينة فيما يلي املعيار األدىن الذي يغطي املهام الرئيسية الثالث لوحدة التمويل اإلنساين:  شكلت  .58

 مدير الصندوق.  (1)

 مسؤول الرصد واإلبالغ.  (2)

 موظف شؤون مالية. (3)

. يقوم مدير الصندوق يف كل عام بإعداد تعد التكاليف اإلدارية لوحدة التمويل اإلنساين تكاليف مباشرة للصندوق الُقطري املشرتك  .59
 لس االستشاري.بالتشاور مع اجمل من أجل إقرارهاميزانية للتكاليف املباشرة للوحدة يقدمها إىل منسق الشؤون اإلنسانية 
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 وظائف وحدة التمويل اإلنساين

كتب تنسيق الشؤون مومدير  إدارة عمليات الصندوق الُقطري املشرتك وتقدمي املشورة بشأن السياسات إىل منسق الشؤون اإلنسانية  .60
 : اإلنسانية

الشؤون اإلنسانية بشأن اسرتاتيجيات تقدمي املشورة إىل منسق الشؤون اإلنسانية ورئيس املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق  (1)
 الصندوق وأي مسائل أخرى متعلقة بالسياسات هتم الصناديق الُقطرية املشرتكة.

 اسرتاتيجية التخصيص. رتك ووثائقتيسري وضع نطاق وأهداف الصندوق الُقطري املش (2)
 .املشاريعاإلشراف على دورة التمويل بأكملها من مرحلة بدء التخصيص حىت إغالق  (3)
 االخنراط مع اجلهات املاحنة للصندوق الُقطري املشرتك والتنسيق مع اجلهات اإلنسانية املاحنة األخرى يف البلد.  (4)
 صياغة اسرتاتيجية تعبئة املوارد ودعم تنفيذها بالتنسيق مع جهود املقر يف تعبئة املوارد. (5)
التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية الرامية إىل ربط الصندوق دعم جهود منسق الشؤون اإلنسانية ورئيس املكتب الُقطري  (6)

 بدورة الربامج اإلنسانية من خالل تعزيز املخصصات املتماشية مع خطة االستجابة اإلنسانية.
 متثال الشركاء إلجراءات الصندوق الُقطري املشرتك. دعم وتعزيز ا (7)
وميكن أن م تنسيق أنشطة اختاذ القرار واالتصال وتعبئة املوارد. إعداد تقارير وحتليالت ووثائق أخرى حسب االقتضاء لدع (8)

ديثات التمويل، وإعداد التقارير الشهرية، وصحائف الوقائع، ونقاط للحديث، ورسائل رئيسية، تشمل هذه التقارير حت
سانية لعواصم اجلهات وجمموعات مواد اإلحاطة الستخدام البعثات )مثاًل من أجل الزيارات اليت جيريها منسق الشؤون اإلن

 .أو الزيارات اليت جيريها موظفو املقر للدولة اليت يعمل فيها الصندوق الُقطري املشرتك(املاحنة، 
تعزيز االستخدام التكاملي للصندوق الُقطري املشرتك مع التمويل الوارد من مصادر أخرى وخباصة من الصندوق املركزي  (9)

 لالستجابة حلاالت الطوارئ.
 العمل كأمانة للمجلس االستشاري.  (10)
 تسهيل تبادل املعلومات العامة مع مجيع أصحاب املصلحة.  (11)
ضمان توافر وثائق احلوكمة والتخصيص على الصفحة اخلاصة بالدولة على املوقع اإللكرتوين ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  (12)

(org.ahconwww.u) . 
 إدارة دورة املشروع .61

 تيسري وتدريب أصحاب املصلحة على استخدام نظام إدارة املنح.  (1)
 ضمان االمتثال للعمليات، والنظم، والنماذج، واألدوات املتعلقة بالصندوق الُقطري املشرتك على النحو املبني يف الكتيب. (2)
وتعزيز نظام التغذية املرتدة  ،ق عملية التخصيصتقدمي الدعم جلميع متلقي التمويل من الصندوق الُقطري املشرتك عن طري (3)

 التعلم املستمر.لضمان 
 األنشطة املرتبطة بعملية االستعراض االسرتاتيجي )حتديد أولويات املشروع(. يسرياملشاركة يف صنع القرار وت (4)
 وتيسري األنشطة املرتبطة بعملية االستعراض التقين.  املشاركة يف صنع القرار (5)

http://www.unocha.org/
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 األموال وتسلم األرصدة املسرتدة. ضمان متابعة صرف (6)
 كفالة االمتثال للقواعد فيما يقدم من التقارير السردية واملالية.  (7)
 وما شابه(.  دون زيادة التكاليف)كاملتابعة والدعم لتنقيح امليزانية، وإعادة الربجمة، والتمديدات  املشاريع عديل تنظيم طلبات ت (8)
، منوذج اإلبالغ اخلاص خبدمات التتبع 3رقم  املرفقالتأكيد على تقدمي تقارير خدمات التتبع املايل على النحو املطلوب )أنظر  (9)

 املايل(.
 

  :تنفيذ إطار املساءلة للصندوق الُقطري املشرتك .62

الشؤون اإلنسانية يف صياغة وتنفيذ  تقدمي الدعم واملشورة ملنسق الشؤون اإلنسانية ومدير املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق (1)
 إطار املساءلة.

 واألداء، وإدارة املخاطر، والرصد واإلبالغ. تقييمات القدرةتنسيق وتيسري  (2)
 التشغيل املشمولة بالكتيب.  طرقضمان االمتثال للحد األدىن من املتطلبات املوضحة يف  (3)
 التوصيات املنبثقة عن نتائج مراجعة احلسابات والرصد.ضمان االمتثال ملتطلبات مراجعة احلسابات ومتابعة  (4)
 ، مذكرة توجيهات التقارير السنوية(.4رقم  املرفقإعداد التقرير السنوي للصندوق الُقطري املشرتك )أنظر  (5)

 أصحاب المصلحة  2.2.4

  12المجموعات •
( املستوى االسرتاتيجي، حيث تضمن الوكالة 1تدعم الوكاالت القائدة للمجموعات الصناديق الُقطرية املشرتكة على مستويني: )  .63

( املستوى التشغيلي، حيث 2القائدة للمجموعة قيام الروابط بني الصندوق وخطة االستجابة اإلنسانية واسرتاتيجيات اجملموعة، )
( التشاور بشأن 3، )للمشاريعوإجراء االستعراض التقين  املشاريع اخلربة التقنية يف حتديد أولويات يقوم منسقو اجملموعات بتوفري

 تعديل املشاريع طلبات 

وتعمل اجملموعات مبوجب الصالحيات اليت تقرها اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت ومبوجب النموذج املرجعي لتنسيق اجملموعات   .64
على الصعيد الُقطري. وال تتضمن هذه الوثائق سوى إشارات حمدودة تتعلق بتشغيل الصناديق الُقطرية املشرتكة، لكنها تقر بأن الفرق 

 جملموعات تقوم بدور رئيسي يف حتديد األولويات وتقدمي التوجيهات بشأن تعبئة املوارد للعمليات اإلنسانية ككل.شرتكة بني اامل

ومن أجل ضمان استخدام الصناديق بطريقة متناسقة وفعالة لدعم االحتياجات اإلنسانية اليت حيددها منسق الشؤون اإلنسانية   .65
برامج الصندوق على النحو ، تنخرط اجملموعات يف عدد من اخلطوات املتضمنة يف دورة بالتشاور والتنسيق املشرتك بني اجملموعات

 التايل: 

                                                           
  ُتستخدم القطاعات يف احلاالت اليت ال توجد فيها جمموعات. 12
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 تقدمي الطلبات:   .66

ينبغي صياغة املقرتحات قدر املستطاع باالستعانة بالتوجيهات الربناجمية اليت يقدمها منسق )منسقو( اجملموعة ذات الصلة قبل أن  -
 يرفعها مقدم الطلب إىل الصندوق. 

 : للمشاريعاالستعراض االسرتاتيجي والتقين   .67

 منجزًا على النحو املتفق عليه.  للمشاريعيكفل منسقو اجملموعات أن يكون تنفيذ االستعراض االسرتاتيجي  (1)
  . املشاريعيسهم منسقو اجملموعات يف االستعراض التقين ملقرتحات  (2)
 .للمشاريعيقدم منسقو اجملموعات مؤشرات قياسية  (3)

 الرصد واإلبالغ:   .68

املنفذة وفًقا لألحكام الواردة يف إطار املساءلة  للمشاريعتشارك اجملموعات يف زيارات الرصد امليدانية من أجل دعم التقييم التقين  -
 الذي يقره منسق الشؤون اإلنسانية يف كل بلد.

 الشركاء •

تطمح الصناديق الُقطرية املشرتكة إىل توفري فرصة متكافئة جلميع اجلهات اإلنسانية الفاعلة. وتعزز الصناديق الُقطرية املشرتكة   .69
 الشراكات مع املنظمات اإلنسانية كي يتسىن توفري استجابة سريعة وفعالة حلاالت الطوارئ.

كومية الوطنية والدولية ومنظمات حركة الصليب األمحر/اهلالل األمحر التقدم بطلبات ميكن لوكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احل  .70
 للحصول على متويل من الصناديق الُقطرية املشرتكة.

لتلقي تعني أن جتتاز املنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية عملية تقييم القدرات )املبينة يف الفصل الرابع( لكي تكون مؤهلة ي  .71
 من الصناديق الُقطرية املشرتكة. وتتمتع مجيع وكاالت األمم املتحدة بأهلية احلصول على متويل الصناديق. التمويل

 ويقع على عاتق الشركاء املنفذين الوفاء باملسؤوليات املبينة أدناه إزاء الصناديق الُقطرية املشرتكة:   .72

  التطبيق:  .73

الُقطري املشرتك وأن يسعوا للحصول على املشورة من املكتب الُقطري التابع  ال بد أن يكفل الشركاء إملامهم بعمليات الصندوق -
 ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )أي وحدة التمويل اإلنساين( قبل أن يتقدموا بطلبات احلصول على التمويل.

نسانية واجملموعات، بصياغة مقرتح يقوم الشريك مقدم الطلب بالتعاون الوثيق مع املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإل -
مشاريعي وميزانية وتقدميها إىل الصندوق )عن طريق نظام إدارة املنح( وشفعهما جبميع الوثائق الضرورية الداعمة يف حدود املهل 

 الزمنية احملددة مع احلرص على سرعة االستجابة للمتطلبات.
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 : التنفيذ  .74

الذي حيدد القواعد والشروط املنطبقة على املشروع املوافق عليه. ويلتزم  13،اتفاق املنحة يف أعقاب عملية املوافقة، يوقع الشريك -
املنح الستيعاب أي تغيريات ضرورية تطرأ على  اتفاقياتباالمتثال جلميع املتطلبات احملددة يف اتفاق املنحة. وميكن تعديل  كاء الشر 

 .املشاريع

 :الرصد  .75

ويتم التحقق من قدرة كل شريك ال بد أن تضمن مجيع الصناديق الُقطرية املشرتكة العمل بإجراءات داخلية قوية للرصد واإلبالغ.  -
 على الرصد واإلبالغ من خالل عملية تقييم القدرات، وعملية املوافقة على املشروع، وأخريًا أثناء دورة عمل املشروع. 

بالتعاون مع املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومنسقي اجملموعات،  املشاريعيقوم الشركاء بتيسري رصد  -
واألطراف األخرى ذات الصلة، على النحو املبني بالفصل الرابع. وحيتفظ املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

 املكتملة أو اجلارية. املشاريعالستعراض أنشطة أو اخلرباء اخلارجيني، أو اجلهات املاحنة  واملقر باحلق يف تنظيم زيارات مع الشركاء،

 :اإلبالغ  .76

يقدم الشريك تقارير سردية ومالية تتماشى مع متطلبات اإلبالغ املنصوص عليها يف اتفاق املنحة أو متفًقا عليها يف إطار املساءلة  -
بإبالغ منسق الشؤون اإلنسانية و/أو مكتب تنسيق الشؤون  وعالوة على ذلك، سيتعني القيام على الفوراملعمول به يف الصندوق. 

 اإلنسانية بأي عوائق )مالية أو لوجستية أو أمنية مثاًل( من شأهنا إحداث تغيريات كبرية يف املشروع.

 تعبئة الموارد  2.3

يتوىل منسق الشؤون اإلنسانية مسؤولية حتديد ومراجعة اهلدف املبتغى جلمع األموال للصندوق مدعوًما يف ذلك باملكتب الُقطري   .77
 التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومبشورة اجمللس االستشاري.

ويتماشى  اإلنسانية املقابلة.ستجابة % من متطلبات خطة اال15، ينبغي حتديد أهداف التمويل لتكون بنسبة 2018وحبلول عام   .78
ذلك مع خطة األمني العام للعمل من أجل اإلنسانية اليت تدعو اجلهات املاحنة إىل زيادة حصة التمويل املوجهة من خالل الصناديق 

 الُقطرية املشرتكة لتصل إىل هذا املستوى.

                                                           
أما وكاالت األمم املتحدة وهي  ينطبق ذلك على الصناديق اليت ُتدار بدعم من مكتب الصندوق االئتماين املتعدد التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 13

 موقعة بالفعل على مذكرة تفاهم مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي فال يكون عليها إال توقيع وثيقة املشروع.  
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يف قراراهتا وجيب حتديد األهداف وإبالغها يف الوقت املناسب لضمان توافر وقت كاف للجهات املاحنة إلدراج املتطلبات الواردة   .79
وينبغي على منسقي الشؤون اإلنسانية النظر يف توقيت جهود تعبئة املوارد األوسع نطاقًا يف سياق خطط االستجابة املتعلقة بالتمويل. 
 يف أي مصادر أخرى للتمويل و/أو آليات التمويل اإلنساين املتاحة. املسامهةو  لتربعشاف اهتمام اجلهات املاحنة بااإلنسانية، واستك

يف ُيشرمك املكتب الُقطري، نيابًة عن منسق الشؤون اإلنسانية، فرع الشراكات وتعبئة املوارد التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية   .80
. وميكن للفرع القيام رمسيًّا جمتمع املاحنني ع على هدف مجع األموال قبل إبالغويتأكد من اطالع الفر هذه العملية حسب االقتضاء، 

( املساعدة يف تدعيم رسالة منسق الشؤون اإلنسانية املوجهة للجهات املاحنة النظرية على الصعيد العاملي من 1بعدة مهام منها: )
نصح بشأن الفرص األخرى جلمع األموال اليت ميكن اغتنامها من أجل بلوغ هدف مجع ( تقدمي ال2أجل زيادة بلورة دعم املاحنني؛ )

استقراء إعطاء توجيهات من منظور عاملي حول أفضل املناهج املتبعة لتحقيق هدف التمويل املنشود يف ضوء ( 3األموال املنشود؛ )
، وعلى وجه اخلصوص، الدعم الذي تقدمه اجلهات املاحنة االجتاهات، والتنبؤات، واألولويات اليت تشكل قاعدة التمويل اإلنساين

وينبغي أن يقوم رؤساء املكاتب الُقطرية التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أيًضا بتنسيق  للصناديق الُقطرية املشرتكة األخرى.
ب الُقطرية التابعة ملكتب تنسيق الشؤون جهود تعبئة املوارد جلمع األموال ضمن إطار مبادرات أوسع نطاقًا لتعبئة املوارد للمكات

 اإلنسانية.

، فقد ناظرة% من متطلبات خطة االستجابة امل15ويف حني ينبغي أن تصل األموال إىل اهلدف احملدد على املستوى العاملي وهو   .81
 توجد حاالت يكون فيها السياق احملدد غري موايت لتحقيق هذا األمر.

لتعبئة املوارد من أجل الصندوق، واليت ينبغي توضيحها يف اسرتاتيجية  الصلة بني مجيع اجلهود الالحقةويصبح هدف مجع األموال هو   .82
 لتعبئة املوارد.الصندوق 

ويتوىل املكتب الُقطري صياغة اسرتاتيجية لتعبئة املوارد من أجل توفري الدعم املنهجي ملنسق الشؤون اإلنسانية يف تدبري املسامهات   .83
وق وتعهدها وتأمني احلصول على املسامهات الكافية واملتوقعة للصندوق. وتتألف اسرتاتيجية تعبئة املوارد من جمموعة الالزمة للصند

 إجراءات ميكن تنظيمها وختطيطها حول الركائز واألنشطة االسرتشادية املبينة فيما يلي:

 اهتمامات اجلهات املاحنة وسياساهتا وأولوياهتا أخًذا يف االعتبار هدف مجع األموال للصندوق. ورسم خرائط : فهمالتحليل .أ

صياغة رسائل رئيسية ألغراض الدعوة العامة لصاحل الصندوق، وتعهد املراسالت مع اجلهات املاحنة  :إبالغ الرسائل واالتصال .ب
 ه للماحنني بشأن كيفية املسامهة.التماًسا لدعمها واحملافظة على هذا الدعم، وتوفري التوجي

: تعهد آليات للحوار الدوري مع اجلهات املاحنة بشأن الصندوق ومنها اإلفادات االتصال باجلهات املاحنة وكفالة مشاركتها .ج
اإلفادات اليت تقدَّم الصندوق ضمن ؛ وإدراج املشاريعالدورية )ربع السنوية مثاًل(؛ وتنظيم الزيارات امليدانية للماحنني إىل مواقع 

املعين بالصناديق  فريق العملم على صعيد املقر، واملشاركة يف املنتديات العاملية ذات الصلة مثل اجتماعات للدول األعضاء وتنظَّ 
 املشرتكة اليت تُعقد كل سنتني.
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عميم النشرات الدورية، وصحائف املستمر للمعلومات على املوقع اإللكرتوين للصندوق؛ وإصدار وت تحديثال: اإلبالغ واإلعالم .د
وتعرض أبرز مستجداته، مبا يف ذلك الوقائع، أو أي نواتج أخرى عالية اجلودة تقدم استعراضات عامة موجزة عن الصندوق 

عمليات الصندوق؛ وإصدار التقرير السنوي للصندوق وتعميمه، واالمتثال عموًما  الشركاء واملستفيدين بشأن التعبري عن رؤى
 ت اإلبالغ للجهات املاحنة، على النحو احملدد يف اتفاق املسامهة. ملتطلبا

التابع ملكتب تنسيق الشؤون  ميكن للجهة املاحنة أن تعرب عن نية املسامهة يف الصندوق ملنسق الشؤون اإلنسانية أو للمكتب الُقطري  .84
على صعيد البلد أو لألقسام واملسؤولني املعنيني يف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف املقر. ومن األمهية مبكان من مث  اإلنسانية

مشاطرة املعلومات عن املسامهات احملتملة يف الوقت املناسب بني امليدان واملقر من أجل تيسري إجراءات وتدابري املتابعة. ويقوم فرع 
املسامهة  اتفاقياتارد على وجه التحديد بتوفري مجيع أوجه الدعم واملشورة الفنيني بشأن شكل ومضمون كافة الشراكات وتعبئة املو 

قبل توقيعها. وسيتوىل الفرع تنسيق اجلهود مع قسم تنسيق شؤون التمويل وأي أقسام أخرى ذات صلة بالعملية. ويتم تسجيل مجيع 
 ذات الصلة. لكرتونيةناديق الُقطرية املشرتكة على املنصات اإلالتعهدات واملسامهات اليت تقدَّم للص

يساعد املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية منسق الشؤون اإلنسانية حسب االقتضاء يف االضطالع جبميع املهام   .85
 صياغة وتنفيذ اسرتاتيجية تعبئة املوارد.املتعلقة بتعبئة املوارد للصندوق، مبا يف ذلك إعداد مجيع الوثائق واملواد، وتيسري 

 ،شؤون التمويل جهود تعبئة املوارد اليت تقوم هبا املكاتب الُقطرية التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تنسيق يستكمل قسم  .86
 وكذلك االتصاالت على املستوى املؤسسي والدعوة العامة دعًما ألهداف الصناديق الُقطرية املشرتكة.

 التخصيص طرق. 3

( والتخصيص 2( التخصيص االعتيادي، )1تتيح الصناديق الُقطرية املشرتكة ملنسق الشؤون اإلنسانية طريقتني لتخصيص األموال: )  .87
الطريقتني سوف يتم اتباعها آخًذا يف  االحتياطي. ويقوم منسق الشؤون اإلنسانية بالتشاور مع اجمللس االستشاري بالبت يف أي

 مقتضيات السياق. االعتبار

وميكن برجمة املسامهات وااللتزامات املسدَّدة )أي املسامهات اليت يلتزم املانح هبا خطيًّا( ألغراض التخصيص. وال ميكن اعتبار   .88
 مسامهات اجلهات املاحنة غري املشفوعة بالتزام خطي متاحة ألغراض التخصيص.

طريقيت التخصيص. ويُعترب االلتزام باخلطوات املبينة وتعاقبها مطلًبا واجًبا. ومن وتشرح الفقرات أدناه العمليات وتسلسل سري العمل ل  .89
 مع األوضاع الُقطرية. طوات املختلفة اتباع هُنج تتواءماملمكن أن جيري داخل اخل

 التخصيص االعتيادي  3.1

يستخدم منسق الشؤون اإلنسانية عملية التخصيص االعتيادي لدعم حتقيق األولويات املستهدفة يف إطار خطة االستجابة اإلنسانية.   .90
وتسرتشد العملية برأي اجمللس االستشاري، وجتري بالتشاور الوثيق مع الشركاء يف اجملال اإلنساين لضمان أفضل استخدام ممكن 
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عمل الصندوق بشكل سليم. وتفسَّر الشفافية بأهنا الدرجة اليت جيري ي لكيلية بالشفافية اليت ال غىن عنها للموارد. وتتسم هذه العم
هبا إفادة أصحاب املصلحة الرئيسيني جبميع املعلومات ذات الصلة يف الوقت املناسب، ومبا إذا كان ممكًنا توثيق قرارات التخصيص 

 وترشيدها.

يادي عرب جمموعة من اخلطوات جيري بياهنا فيما يلي. ويبدأ التخصيص االعتيادي بتقدمي منوذج الطلب وتنفَّذ عملية التخصيص االعت  .91
اليت متوَّل باملخصصات االعتيادية مكتماًل يف  املشاريع. وال بد أن يكون تنفيذ عينة ومنوذج طلب التخصيص(، 6رقم  املرفق)أنظر 

نسق الشؤون اإلنسانية االستثناء من هذا الشرط إن وجدت حاجة لفرتة زمنية أطول للوفاء وميكن ملشهرًا.  12غضون فرتة غايتها 
باملتطلبات الربناجمية. وتتحدد أسقف املنح استناًدا إىل مستوى تصنيف املخاطر لدى الشريك ومدة املشروع، على النحو املبني يف 

 .)أنظر أدناه(التشغيل  طرق

 خطوات عملية التخصيص االعتيادي: 

 صياغة اسرتاتيجية التخصيص.  (1)
 . املشاريعتقدمي مقرتحات  (2)
 االستعراض االسرتاتيجي.  (3)
 املوافقة املبدئية ملنسق الشؤون اإلنسانية.  (4)
 واملايل.  االستعراض التقين (5)
 املوافقة النهائية ملنسق الشؤون اإلنسانية.  (6)
 الصرف.   (7)

 صياغة اسرتاتيجية التخصيصاخلطوة األوىل: 

 ويات خطة االستجابة اإلنسانية واملعايري املنصوص عليها يف خطة االستجابة اإلنسانية.ُتصاغ اسرتاتيجيات التخصيص استناًدا إىل أول  .92
عملية تفضي من أجل إرساء بدعم من وحدة التمويل اإلنساين ويتعني أن يستخدم منسق الشؤون اإلنسانية آليات التنسيق القائمة 

وال بد أن يكون التحليل الذي يدعم صياغة  إىل إنتاج معلومات موثوقة وغري متحيزة الستخدامها يف صياغة االسرتاتيجية.
وثيقة ختصيص  االسرتاتيجية مستنًدا إىل األدلة وأن يتضمن إحاالت إىل بيانات ميكن التحقق منها. وتسفر هذه العملية عن صدور

ج وثيقة اسرتاتيجية التخصيص( اليت تلخص التحليل واالسرتاتيجية والقصد من املخصص االعتيادي، فضالً عن ، منوذ 5رقم رفق )امل
وينبغي أن تكون أولويات اسرتاتيجية التخصيص دقيقة قدر اإلمكان للسماح بتحديد كيفية وضع تصور السرتاتيجية التمويل. 

بذل اجلهود سعيًّا لتحقيق التكامل مع قنوات التمويل القائمة مبا فيها عند األولويات حبسب اجملموعات على حنو فعال. وال بد من 
، املذكرة التوجيهية بشأن تكامل الصندوق املركزي لالستجابة 6رقم  املرفقاالقتضاء الصندوق املركزي لالستجابة حلاالت الطوارئ )

 لومات بشأن ما يلي:حلاالت الطوارئ والصندوق الُقطري املشرتك(. وتتضمن وثيقة التخصيص مع

 الكيفية اليت يتناسب هبا التخصيص مع السياق اإلنساين.  •
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 اسرتاتيجية التخصيص واألولويات ذات الصلة.  •
 كيفما أمكن حبسب األولوية/اجملموعة/القطاع/املنطقة(.   املبلغ اإلمجايل الذي جيري ختصيصه )مفصَّالً  •
 ديد األولويات أو يف "سجل األداء"(. معايري حتديد أولويات املشروع )موضحة يف مصفوفة حت •
 اجلدول الزمين. •

وثيقة التخصيص هي وثيقة اسرتاتيجية جيب أال تتضمن معلومات عن العملية تتجاوز املعلومات اخلاصة باجلدول الزمين. وينبغي   .93
 الذي خيتص هبذا البلد. توضيح التفسري اخلاص بالبلد املتعلق بتسلسل سري العمل يف دليل تشغيل الصندوق الُقطري املشرتك

. ويتوىل فريق صياغة وثيقة التخصيص ويتعني أن يدعم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )وحدة التنسيق ووحدة التمويل اإلنساين(  .94
التنسيق املشرتك بني اجملموعات أو أي جمموعات تنسيقية أخرى مراجعة املسودة اليت يعدها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، وبعد 
ذلك يتوىل منسق الشؤون اإلنسانية رفعها إىل اجمللس االستشاري للحصول على تعقيباته. وتتلقى وحدة التمويل اإلنساين املدخالت 

 ، منوذج وثيقة اسرتاتيجية التخصيص(.5ضع الصيغة اخلتامية لالسرتاتيجية )أنظر املرفق رقم وت

 املشاريعاخلطوة الثانية: تقدمي مقرتحات 

وثائق مشاريعية تستجيب لألولويات املوضحة يف وثيقة التخصيص. وجيوز للصناديق الُقطرية املشرتكة أن يُعد الشركاء املؤهلون   .95
 استخدام. وجيري احلض على اتباع املمارسة املتمثلة يف للمشاريعأو مقرتحات كاملة  للمشاريعتطلب تقدمي مذكرات مفاهيمية 

وتُقدَّم املذكرات  يف وقت أسرع. االسرتاتيجيستعراض إجراء االبالنسبة للمخصصات الكبرية ألهنا تتيح  املفاهيمية وال سيما املذكرات
ذكرة املفاهيمية رقم ، وامل7( لنظر الصندوق عن طريق نظام إدارة املنح )أنظر املرفق رقم املشاريع)أو مقرتحات  للمشاريعاملفاهيمية 

 (.املشاريع، ومناذج مقرتحات 8

 اخلطوة الثالثة: االستعراض االسرتاتيجي

ة لتلبية مأكثر مالءاليت تعترب أو املذكرات املفاهيمية  املشاريعهتدف هذه اخلطوة من العملية إىل حتديد وترتيب أولويات مقرتحات   .96
هو حفز الكفاءة وإتاحة إمكانية إجناز عملية سريعة  للمشاريعوالقصد من االختيار األويل االحتياجات احملددة يف وثيقة التخصيص. 

تستهدف على حنو سليم حتقيق االحتياجات احملددة. وتنطبق مرحلة االستعراض االسرتاتيجي على مجيع املخصصات االعتيادية 
 .للمشاريع بصرف النظر عما إذا كان قد طُلب تقدمي مذكرات مفاهيمية أو مقرتحات كاملة

جراء االستعراض االسرتاتيجي ووضع قائمة تصفية للمذكرات املفاهيمية. وجيري االستعراض جلنة االستعراض مبسؤولية إوتضطلع   .97
ة يف مصفوفة حتديد األولويات )سجالت األداء(، اليت يُتفق عليها قبل صدور وثيقة التخصيص. االسرتاتيجي على أساس معايري حمدد
رتكة مصفوفات موحدة لتحديد األولويات مشفوعة مبعدالت لألداء يف كل جمال من اجملاالت وتطبق مجيع الصناديق الُقطرية املش

( املشاركة 5( اإلدارة والرصد، )4( الفعالية من حيث التكلفة، )3( األمهية الربناجمية، )2( األمهية االسرتاتيجية، )1الرئيسية التالية: )
وباستخدام الفئات القياسية املوحدة عامليًّا، يوافق مكتب  ديد أولويات املشروع(.، سجالت أداء لتح9يف التنسيق )أنظر املرفق رقم 

يري حمددة بالتشاور مع اجملموعات/القطاعات. وتطبق كل اجملموعات/القطاعات نفس اجملموعة من تنسيق الشؤون اإلنسانية على معا



 26|الُقطرية المشتركةالكتيب التشغيلي للصناديق 

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
 | www.unocha.org 

يف مجيع الصناديق  أن الفئات واألوزان القياسية معياريةسجل موحد لألداء لكل ختصيص. وبالرغم من الفئات القياسية باستخدام 
 ختصيص. عملية الُقطرية املشرتكة، جيب مراجعة املعايري احملددة و/أو األسئلة الفرعية قبل كل

 نسق الشؤون اإلنسانيةملاخلطوة الرابعة: املوافقة األولية 

ذات األولوية املشمولة بقائمة التصفية على اجمللس االستشاري حىت يتسىن ألعضائه اإلعراب عن أي  املشاريعجيب عرض قائمة   .98
شواغل حامسة وإثارة أي أسئلة أو إبداء حتذيرات تتعلق باملخاطر وتقدمي تعقيبات. وميكن للبلدان أن تأخذ بأساليب استشارية خمتلفة 

انية، على أن تكفل درجة كافية من الشمولية والشفافية. وال بد من توضيح األسلوب املختار ملنسق الشؤون اإلنس املشاريعلتقدمي 
 يف دليل التشغيل اخلاص بالبلد. ومن املمكن النظر يف اتباع أي من األسلوبني التاليني:

 املشاريع يُدعى اجمللس االستشاري لالنعقاد حيث يقوم منسقو اجملموعات بعرض حوافظ )أو ملخصات()موصى به(:  •
املقرتحة اليت مت حتديد أولوياهتا حبسب جلان االستعراض االسرتاتيجي اخلاصة باجملموعات على منسق الشؤون اإلنسانية 

املوصى هبا مبا يف ذلك صلتها باألولويات  املشاريعواجمللس االستشاري. ويلخص العرض احملصالت/النتائج املتوقعة من 
وثيقة التخصيص املقدمة إىل منسق الشؤون اإلنسانية واجمللس االستشاري للنظر فيها ومقارنتها باسرتاتيجية احملددة يف 

 التخصيص املبدئية. 
اليت مت فحصها من قبل جلنة االستعراض االسرتاتيجي إىل منسق الشؤون  املشاريع قائمة بميقدَّ بتقوم وحدة التمويل اإلنساين ُ ت •

 ستشار اجمللس االستشاري عن بعد، ويتخذ منسق الشؤون اإلنسانية القرار النهائي.للنظر واإلقرار. ويُ  اإلنسانية 
وفور صدور موافقة منسق الشؤون اإلنسانية على قائمة التصفية املشاريعية، جيري إطالع الشركاء وُيستهل االستعراض التقين واملايل.   .99

ألغراض  للمشاريعراض االسرتاتيجي، سيتعني على الشركاء تقدمي مقرتحات كاملة ويف حالة استخدام مذكرات مفاهيمية لالستع
 االستعراض التقين. 

 اخلطوة اخلامسة: االستعراض التقين واملايل

اهلدف من عملية االستعراض التقين هو التيقن من أن املقرتحات تعكس أعلى درجة ممكنة من اجلودة قبل صدور قرار املوافقة  .100
النهائي من جانب منسق الشؤون اإلنسانية. وتتألف جلان االستعراض من جمموعات من اخلرباء التقنيني حبسب اجملموعة/القطاع 

استناًدا إىل جدارهتا التقنية ومدى مالءمة خمصصات امليزانية. وال بد من تكريس الوقت واجلهد  املشاريعتتوىل استعراض مقرتحات 
 دون املستوى أو رفضها. املشاريعالالزمني مبا يضمن حتسني 

وتتضمن مرحلة االستعراض التقين أيًضا استعراًضا ماليًّا جتريه الشؤون املالية يف مكتب تنسيق الشؤون املالية )وحدة التمويل  .101
وميثل 14مبقر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية(.  التمويل شؤونتنسيق اإلنساين التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وقسم 

                                                           
 املنظمات غري احلكومية ذات الصلة.  معأو اجلهة املتعاقدة  14
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جزًءا من االستعراض التقين، ومن مث ميكن مجع التغذية املرتدة الربناجمية واملالية اليت ترد إىل وحدة التمويل اإلنساين االستعراض املايل 
 وتبادهلا مع مقدم الطلب.

مي تقدويكون بوسع الشركاء  وتتضمن عملية االستعراض املايل اتصاالً ثنائي االجتاه بني جلنة االستعراض واملنظمة مقدمة االقرتاح. .102
وإذا مل يتسن ترتيب اجتماع  مرتني على األكثر عقب تلقي مالحظات خطية خالل عملية االستعراض التقين. املشاريعمقرتحات 

إلجراء االستعراض التقين، ميكن النظر يف بدائل أخرى بشرط احلفاظ على جودة العملية. ويوفر دليل تشغيل الصندوق التفاصيل 
 املناسبة لنوع العملية املختارة.

ح تتبع العملية حىت صدور املوافقة التقنية يف نظام إدارة املنح، األمر الذي يتيويرد نظام سجل األداء يف االستعراض التقين مدجًما  .103
       النهائية. 

 املوافقة النهائية ملنسق الشؤون اإلنسانيةاخلطوة السادسة: 

إذا انتهى االستعراض التقين إىل التوصية باملشروع، يوافق منسق الشؤون اإلنسانية عليه بصورة رمسية. وتقوم وحدة التمويل اإلنساين  .104
 التعاقدية، ويتم إبالغ اجمللس االستشاري باملوافقة على املشروع. تفاقياتالصيغ النهائية لالبتيسري استكمال 

لتحديد تاريخ بدء املشروع. ويتم إدراج التاريخ املتفق عليه لبدء املشروع يف   كتقوم وحدة التمويل اإلنساين بالتنسيق مع الشري .105
لبدء املشروع هو تاريخ توقيع الشريك املنفذ وذلك  (ب)ب(. ويكون أبكر تاريخ ميكن ذكره يف امللحق )امللحق يف اتفاق املنحة 

املذكور يف امللحق  للسماح باستيعاب النفقات املستحقة. وإذا جاء تاريخ توقيع اتفاق املنحة الحًقا لتاريخ املوافقة على بدء املشروع
 15التوقيع على اتفاق املنحة. ملنحة، وميكن ملنسق الشؤون اإلنسانية عندئذ  ، تكون األسبقية لتاريخ توقيع اتفاق ا(ب)

 تفاقياتوعقب توقيع منسق الشؤون اإلنسانية، ختطر وحدة التمويل اإلنساين الشريك باملوافقة على املشروع، وتُرسل إليه اال .106
شؤون التمويل تنسيق ليضيف توقيعه إليها. ومبجرد قيام الشريك بالتوقيع على االتفاق، يُرسل إىل وحدة الشؤون املالية واإلدارية بقسم 

التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف نيويورك لتوقيعها بشكل هنائي. ويتحدد استحقاق احلصول على النفقات وأداء الواجبات 
 ع اتفاق املنحة من قبل منسق الشؤون اإلنسانية والشريك.من تاريخ توقي

 وتُتاح جلميع أصحاب املصلحة معلومات متكاملة عن قرارات التخصيص. .107

 

                                                           
بالنسبة للصناديق اليت ال يكون مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية فيها هو جهة التعاقد مع املنظمات غري احلكومية. وجيوز  ميكن أن ختتلف عملية املوافقة 15

بالكيان  مع وكالة األمم املتحدة املنفذة للمشروعات. مث يقوم منسق الشؤون اإلنسانية بإخطار الشركاء املشاريعملنسق الشؤون اإلنسانية التوقيع على قائمة 
  القائم بالتعاقد الذي يقوم بدوره بتوقيع العقود مع هؤالء الشركاء.  
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 16اخلطوة السابعة: الصرف

األخري هو صاحب تفويض السلطة يف مقر مكتب تنسيق الشؤون عقب توقيع مجيع األطراف على اتفاق املنحة )الطرف املوقِّع  .108
 ة(، ُتصرف األموال يف غضون عشرة أيام عمل. اإلنساني

 تسلسل سير العمل في عملية التخصيص االعتيادي

 الخطوة األولى: صياغة استراتيجية التخصيص

بإعداد وثيقة اسرتاتيجية التخصيص )وضع األولويات االسرتاتيجية، واملعايري،  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةيقوم  1.1
 والعملية، واجلدول الزمين(. 

وحتت إشراف رئيس املكتب الُقطري، تقوم وحدة التمويل اإلنساين بإعداد وثيقة اسرتاتيجية التخصيص بالتشاور مع 
يطلب مدخالت من فريق سيق الشؤون اإلنسانية الذي قد التابع ملكتب تن منسق المجموعات المشتركة بين الوكاالت

  التنسيق املشرتك بني اجملموعات.  

مبراجعة وثيقة اسرتاتيجية  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةل الرئيسي مقرالشؤون التمويل/ تنسيق قسم يقوم  1.2
 التخصيص. 

 مبراجعة االسرتاتيجية وإقرارها. والمجلس االستشاري  منسق الشؤون اإلنسانيةيقوم  1.3

 بإطالق التخصيص نيابًة عن منسق الشؤون اإلنسانية.  وحدة التمويل اإلنسانيتقوم  1.4

  المشاريعالخطوة الثانية: تقديم مقترحات 

 املقرتحات من خالل نظام إدارة املنح.  الشركاء المؤهلونيقدم  2.1

 ، ازدواجية املقرتحات، إخل( بفحص املقرتحات )أهلية الشريك، االمتثال للنموذج/املعايري اإلنسانيوحدة التمويل تقوم  2.2

 الخطوة الثالثة: االستعراض االستراتيجي 

يف إطار  املشاريعسجل موحد لتقييم األداء مبين على نظام إدارة املنح لتقييم  لجان االستعراض االستراتيجيتستخدم  3.1
 جمموعاهتا/قطاعاهتا احملددة. 

                                                           
 ومية. ميكن أن ختتلف عملية الصرف وموعده يف احلاالت اليت ال يقوم فيها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بإدارة التعاقد مع املنظمات غري احلك 16
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 الخطوة الرابعة: الموافقة المبدئية لمنسق الشؤون اإلنسانية

 المجلس االستشاريبإعداد توصيات جلنة االستعراض االسرتاتيجي لعرضها عن بعد على  وحدة التمويل اإلنسانيتقوم  4.1
 أو من خالل عقد اجتماع للمجلس االستشاري. 

للحصول على املوافقة املبدئية. وميكن للمجلس االستشاري تقدمي املوصى هبا إىل منسق الشؤون اإلنسانية  املشاريعتُرسل  4.2
تعقيباته ملنسق الشؤون اإلنسانية/ وحدة التمويل اإلنساين من خالل عقد اجتماع أو عرب الربيد اإللكرتوين )وفًقا لتقدير 

 منسق الشؤون اإلنسانية(. 

 طوة الخامسة: االستعراض التقني والمالي الخ

 أو الرفض.  لمنسق الشؤون اإلنسانيةيتم إبالغ الشركاء باملوافقة املبدئية  5.1

وقسم تنسيق شؤون التمويل/ المقر الرئيسي لمكتب تنسيق الشؤون ، لجان االستعراض التقني بالمجموعاتتقوم  5.2
 للمشاريعبإجراء االستعراض التقين واملايل  ومستشارو الحماية/النوع االجتماعي، ووحدة التمويل اإلنساني، اإلنسانية

  اليت حظيت باملوافقة املبدئية. 

 . الشريكوحدة والتعليقات التقنية وتتبادهلا مع امليزانية امل وحدة التمويل اإلنسانيرسل ت 5.3

يعد مرفوًضا )ثالث جوالت من املراجعات املوصى  اجلودة بعد ذلك، فإنهروع معايري إذا مل يستوف املش-مراجعة املقرتح  5.4
 هبا كحد أقصى(. 

 الخطوة السادسة: الموافقة النهائية لمنسق الشؤون اإلنسانية 

دد اجلدول الزمين لبدء املشروع ومواعيد إرسال حتالنهائية، و  للمشاريعبإعداد اتفاق املنحة  وحدة التمويل اإلنسانيتقوم  6.1
 التقارير بالتشاور مع الشريك.  

 على املشروع ويوقِّع على اتفاق املنحة.  منسق الشؤون اإلنسانيةيوافق  6.2

 بدوره على اتفاق املنحة.  الشريكيوقع  6.3

على اتفاق املنحة الذي يتم إدراجه يف  اإلنسانيةالمكتب التنفيذي/ المقر الرئيسي لمكتب تنسيق الشؤون يوقِّع  6.4
 شكله النهائي يف نظام إدارة املنح. 
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 الخطوة السابعة: الصرف 

باإلجراءات الالزمة لصرف  قسم تنسيق شؤون التمويل/ المقر الرئيسي لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةيقوم  7.1
 التمويل.  

 

 التخصيص االحتياطي  3.2

بالتخصيص االحتياطي أن يكون أداة مرنة وسريعة لتخصيص األموال يف إطار االستجابة لظروف وحاالت طوارئ غري  يُقصد .109
متوقعة أو لالحتياجات املقرتنة بالسياق. وتعترب عملية التخصيص االحتياطي على درجة كبرية من السرعة والتبسيط مقارنًة بعملية 

 التخصيص االعتيادي.

 استناًدا إىل املناقشات بني وحدة التمويل اإلنساين والشركاء املؤهلني. املشاريعا ومفتوًحا عادةً أمام مقرتحات ويكون الصندوق نشطً  .110
وتتطلب املخصصات االحتياطية وجود اسرتاتيجية/حالة للتمويل اليت قد تكون بطبيعة احلال حمدودة يف نطاقها ومعايريها باملقارنة 

من أجل ضمان إجياد جدول زمين سريع ومرن للصرف. وعندما يُتوقع أن تتلقى املخصصات االحتياطية  يةمع املخصصات االعتياد
أكثر من مقرتح واحد، أو يف حالة دعوة منسق الشؤون اإلنسانية إىل عملية تنافسية حمدودة، فإن مقرتحات التخصيص االحتياطي 

  18ن خالل استخدام سجالت األداء املتضمنة يف نظام إدارة املنح.م 17ينبغي أن ختضع إىل عملية تنافسية لتحديد األولويات

وُيرتك األمر ملنسق الشؤون اإلنسانية لتفعيل التخصيص االحتياطي لالستجابة حلاالت الطوارئ و/أو االحتياجات غري املتوقعة.  .111
ويف هذه احلاالت، حيتفظ منسق الشؤون اإلنسانية بقدر معني من التمويل املتاح للصندوق من أجل استخدامه كاحتياطي. وال 

حمددة، لكن املبدأ العام يتمثل يف إمكانية استخدام أي أموال غري مربجمة يف عمليات التخصيص  يوصى يف هذا الشأن بنسبة مئوية
لتمويلها باملخصص  املشاريعاالعتيادي ألغراض التخصيص االحتياطي إن نشأت احلاجة إىل ذلك. ويرجع قرار قبول مقرتحات 

التصدي الحتياجات تتعلق حباالت الطوارئ الرجوع إىل اجمللس ويتعني عند  االحتياطي لسلطة منسق الشؤون اإلنسانية.
ساعة. ولكن جيوز ملنسق الشؤون اإلنسانية  48االستشاري التماًسا للنصح، مث يتخذ منسق الشؤون اإلنسانية قراره يف غضون 

 يف ظل ظروف استثنائية أن يوافق على خمصصات احتياطية يفيد هبا اجمللس االستشاري بأثر رجعي.

اليت متوَّل باملخصص االحتياطي  املشاريعتُنفذ عملية التخصيص االحتياطي باتباع عدة خطوات جيري حتديدها أدناه. ويتعني تنفيذ و  .112
شهرًا. وميكن ملنسق الشؤون اإلنسانية االستثناء من هذا اإلطار الزمين استناًدا إىل الظروف  12يف غضون فرتة زمنية أقصاها 

رر احلدود القصوى للمنح حبسب درجة املخاطرة اليت يصنف عليها الشريك ومدة املشروع، على النحو املبني يف تقالسائدة. و 
                                                           

  اجلدول الزمين املعجل للتخصيص االحتياطي. ميكن تقليص عملية حتديد األولويات استناًدا إىل 17
تعزيز الشفافية. سوف يسمح حتديد األولويات باالحتفاظ بالقياس الكمي لألداء كلما كان ذلك ممكًنا من أجل شرح املقرتحات املرفوضة للشركاء احملتملني و  18

حيث يقوم منسق الشؤون اإلنسانية بتوجيه التمويل لتحديد الشركاء، إال أنه وبينما يتضح أن حتديد األولويات ال يعد ضروريًّا يف املخصصات االحتياطية 
 (.          114ة ينبغي تعزيز العمليات اليت تتسم بالتنافسية والشفافية كلما أمكن، ويُفضَّل استخدام سجل مبسط لألداء للتخصيص االحتياطي )أنظر الفقر 
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دوالر أمريكي،  100.000التشغيل )أنظر الفصل الرابع(. ويبلغ احلد األدىن املوصى به ملشروعات املخصص االحتياطي  طرق
 مع جواز االستثناء من ذلك على النحو الذي يقرره منسق الشؤون اإلنسانية.

 خطوات عملية التخصيص االحتياطي: 

 صياغة اسرتاتيجية التخصيص.  (1)

 تقدمي مقرتح املشروع.  (2)

 االستعراض االسرتاتيجي.  (3)

 االستعراض التقين واملايل )ميكن دجمه يف اخلطوة الثالثة(.  (4)

 املوافقة النهائية ملنسق الشؤون اإلنسانية.  (5)

 الصرف. (6)

 اخلطوة األوىل: صياغة اسرتاتيجية التخصيص

االسرتاتيجية، واملعايري، واجلدول الزمين( يقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بإعداد وثيقة اسرتاتيجية التخصيص )األولويات   .113
بالتشاور مع منسقي اجملموعات املشرتكة بني الوكاالت. وبالنسبة للمخصصات االحتياطية، ميكن استخدام رسالة بريد إلكرتوين 

 عوًضا عن وثيقة اسرتاتيجية التخصيص.

 املشاريعاخلطوة الثانية: تقدمي مقرتحات 

. والدليل التشغيلي للصندوق وثيقة اسرتاتيجية التخصيص تليب األولويات احملددة يف املؤهلني إعداد وثائق مشاريعميكن للشركاء   .114
يف خطة االستجابة اإلنسانية، وحتدد القطاعات/املواقع اجلغرافية/السكان  ةاألولويات الوارد حتديد  وجيب أن تكون نقطة البدء هي

ُيستعان هبا يف اختيار  اليت خرىاألعايري املأيًضا  وحتدد وثيقة االسرتاتيجيةيدعمهم الصندوق. ساملستهدفني ذوي األولوية الذين 
 ألغراض التمويل. املشاريع

فقط عندما يقوم منسق الشؤون اإلنسانية بتفعيل التخصيص االحتياطي. ويُطلب من الشركاء  املشاريعميكن تقدمي مقرتحات   .115
 . للمشاريعتقدمي مقرتحات كاملة 

 

 اخلطوة الثالثة: االستعراض االسرتاتيجي
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بالتعاون مع وحدة التمويل اإلنساين لضمان جيري إرسال املقرتح إىل جلنة االستعراض االسرتاتيجي ذات الصلة اليت تتوىل استعراضه   .116
وتقوم جلان االستعراض التابعة للمجموعات بإجراء االستعراض  متاشيه مع خطة االستجابة اإلنسانية واسرتاتيجية اجملموعة وأهدافها.

وقت صياغة الدليل التشغيلي  االسرتاتيجي استناًدا إىل املعايري احملددة يف مصفوفة حتديد األولويات، اليت يتعني أن ُتصاغ يف نفس
 للصندوق وأن جيري استعراضها بصورة دورية على حنو يكفل اتساقها مع التغيريات اليت تطرأ على األولويات الربناجمية للصندوق.

رئيسية وتطبق مجيع الصناديق الُقطرية املشرتكة مصفوفات حتديد األولويات باستخدام مقياس أداء موحد يف كل جمال من اجملاالت ال
( املشاركة يف 5( اإلدارة والرصد، )4( الفعالية من حيث التكلفة، )3( األمهية الربناجمية، )2( األمهية االسرتاتيجية، )1التالية: )

بوضع معايري  وتقوم اجملموعات/القطاعات، مناذج سجالت األداء لتحديد أولويات املشروع(. 9عملية التنسيق )أنظر املرفق رقم 
كل فئة قياسية باالتفاق مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. وتقوم مجيع اجملموعات/القطاعات بتطبيق جمموعة   حمددة داخل

 املعايري نفسها. 

وإذا قررت جلنة االستعراض التابعة للمجموعة أن املشروع يستأهل احلصول على خمصص احتياطي وأنه ينطوي على أمهية   .117
ويتم إرسال املشروع إىل  طار الشريك بذلك على النحو الواجب.خراض التقين واملايل وجيري إاسرتاتيجية، يُدفع باملشروع لالستع
واملقر الرئيسي ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، مث ُيستهل إجراء االستعراض التقين ذات الصلة  جلان االستعراض التابعة للمجموعة

 وة االستعراض التقين املبينة أدناه.واملايل. وميكن دمج عملية االستعراض االسرتاتيجي مع خط

 اخلطوة الرابعة: االستعراض التقين واملايل

مياثل هدف عملية االستعراض التقين ألغراض التخصيص االحتياطي اهلدف نفسه لعملية التخصيص االعتيادي، مع فارق وحيد   .118
 العملية.يتمثل يف أن اجلدول الزمين هلذه املمارسة يكون عادًة عنصرًا حامسًا يف 

املقرتح لضمان حتسني ويُبقي االستعراض التقين للمخصص االحتياطي االتصال ثنائي االجتاه بني جلنة االستعراض واملنظمة مقدِّمة   .119
مرتني على األقل عقب تلقي مالحظات خطية بعد انتهاء  املشاريع. وميكن للشركاء إعادة تقدمي مقرتحات املشاريعجوانب 

رى طاملا يتم احلفاظ على الستعراض التقين. وإذا مل يتسن ترتيب اجتماع إلجراء االستعراض التقين، ميكن النظر يف خيارات أخا
 جودة العملية. ويوفر الدليل التشغيلي للصندوق التفاصيل الضرورية خبصوص نوع العملية اليت يقع عليها االختيار.

 ملنسق الشؤون اإلنسانيةاخلطوة اخلامسة: املوافقة النهائية 

وتيسر وحدة التمويل بعد إجازة املشروع يف عملية االستعراض التقين، ُيصدر منسق الشؤون اإلنسانية موافقته على املشروع رمسيًّا.   .120
شروع، وإذا مل التعاقدية. وجيري إطالع اجمللس االستشاري على قرار املوافقة على امل تفاقياتاإلنساين وضع الصيغ النهائية لال

ساعة(، يُعترب املقرتح موافًقا عليه. ولكن إذا اعرتض اجمللس  48 – 24يعرتض اجمللس االستشاري خالل الفرتة الزمنية احملددة )
االستشاري يكون القرار النهائي راجًعا ملنسق الشؤون اإلنسانية. وميلك منسق الشؤون اإلنسانية سلطة رفض مشورة اجمللس 

 االستشاري.
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ويتم إدراج تاريخ البدء املتفق عليه يف اتفاق تحديد تاريخ بدء املشروع. بتقوم وحدة التمويل اإلنساين بالتنسيق مع الشريك املنفذ   .121
للسماح هو تاريخ توقيع الشريك التفاق املنحة وذلك  (ب)ميكن ذكره يف امللحق ب(. ويكون أبكر تاريخ )امللحق  يف املنحة

، (ب)وإذا جاء تاريخ توقيع اتفاق املنحة الحًقا لتاريخ املوافقة على بدء املشروع املذكور يف امللحق  .حقةباستيعاب النفقات املست
 19تكون األسبقية لتاريخ توقيع اتفاق املنحة، وميكن ملنسق الشؤون اإلنسانية عندئذ  التوقيع على اتفاق املنحة.

عقب توقيع منسق الشؤون اإلنسانية، ختطر وحدة التمويل الشريك باملوافقة على املشروع، وترسل إليه االتفاق ليوقِّع عليه. وفور   .122
توقيع الشريك على االتفاق، يُرسل إىل وحدة التمويل التابعة لقسم تنسيق شؤون التمويل/املقر الرئيسي ملكتب تنسيق الشؤون 

 هائي. وتتحدد أهلية احلصول على النفقات مبوجب تاريخ توقيع الشريك على اتفاق املنحة.اإلنسانية لتوقيعها الن

 تُتاح املعلومات املتعلقة بقرار التخصيص جلميع أصحاب املصلحة.  .123

  20اخلطوة السادسة: الصرف

قر الرئيسي ملكتب تنسيق عقب توقيع مجيع األطراف على اتفاق املنحة )الطرف املوقِّع األخري هو صاحب تفويض السلطة يف امل .124
 الشؤون اإلنسانية( جيري صرف األموال يف غضون عشرة أيام.

 تسلسل سير العمل في عملية التخصيص االحتياطي

 الخطوة األولى: صياغة استراتيجية التخصيص 

بصياغة اسرتاتيجية التخصيص )األولويات االسرتاتيجية، واملعايري، والعملية، واجلدول مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يقوم  1.1
الذي حيصل على املدخالت من فريق التنسيق املشرتك  منسق المجموعات المشتركة بين الوكاالتالزمين( بالتشاور مع 

 بني اجملموعات. 

  وين عوًضا عن وثيقة اسرتاتيجية التخصيص الكاملة. قد يعتمد التخصيص االحتياطي على التواصل عرب الربيد اإللكرت 

باستعراض وثيقة اسرتاتيجية التخصيص قسم تنسيق شؤون التمويل/المقر الرئيسي لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يقوم  1.2
 إذا كان الوقت يسمح حبسب االحتياجات على أرض الواقع. 

                                                           
بالنسبة للصناديق اليت ال يكون مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية فيها هو جهة التعاقد مع املنظمات غري احلكومية. وجيوز  ميكن أن ختتلف عملية املوافقة 19

بالكيان  مع وكالة األمم املتحدة املنفذة للمشروعات. مث يقوم منسق الشؤون اإلنسانية بإخطار الشركاء املشاريعملنسق الشؤون اإلنسانية التوقيع على قائمة 
  القائم بالتعاقد الذي يقوم بدوره بتوقيع العقود مع هؤالء الشركاء املنفذين.  

شركاء املنفذين، ميكن أن ختتلف عملية وتوقيت الصرف بالنسبة للصناديق اليت ال يقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية فيها بتحويل األموال مباشرًة إىل ال 20
 خلاصة بالبلد.  وستوضح يف األدلة التشغيلية ا
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لالسرتاتيجية )ميكن أن يتم ذلك عن بعد يف حالة ضيق المجلس االستشاري وإقرار منسق الشؤون اإلنسانية مراجعة  1.3
 الوقت(. 

تقوم وحدة التمويل اإلنساين بإطالق االسرتاتيجية نيابةً عن منسق الشؤون اإلنسانية )وثيقة اسرتاتيجية التخصيص أو إخطار  1.4
 عن طريق الربيد اإللكرتوين(. 

 الخطوة الثانية: تقديم المشروع 

 املؤهلون املقرتحات. الشركاء يقدم  2.1

 ، ازدواجية املقرتحات، إخل(بفحص املقرتحات )أهلية الشريك، واالمتثال للنموذج/املعايري وحدة التمويل اإلنسانيتقوم  2.2

 الخطوة الثالثة: االستعراض االستراتيجي 

لتحديد مدى صلتها االسرتاتيجية  املشاريعباستعراض وحدة التمويل اإلنساني ولجنة االستعراض االستراتيجي تقوم  3.1
 21باستخدام سجل األداء املبسط املبين على نظام إدارة املنح.

 لالستعراض التقين.  املشاريعوحدة التمويل اإلنساني تقدم  3.2

 الخطوة الرابعة: االستعراض التقني والمالي 

وقسم تنسيق شؤون التمويل/المقر الرئيسي لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومستشار  التقنيلجنة االستعراض تقوم  4.1
   االستعراض التقين واملايل. إجراء ب الحماية/النوع االجتماعي

  التعقيبات اجملمعة إىل الشريك.  إرسال 4.2

من املراجعات املوصى عد مرفوًضا )ثالث جوالت إذا مل يستوف املشروع معايري اجلودة بعد ذلك، فإنه يُ -مراجعة املقرتح  4.3
 .(هبا كحد أقصى

 

 الخطوة الخامسة: موافقة منسق الشؤون اإلنسانية 

 يوافق منسق الشؤون اإلنسانية على املشروع.  5.1

                                                           
 )االستعراض االسرتاتيجي(.  1.3ميكن دمج هذه اخلطوة مع اخلطوة رقم   21



 35|الُقطرية المشتركةالكتيب التشغيلي للصناديق 

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
 | www.unocha.org 

حافظة املشروع، وترسل  تقوم وحدة التمويل اإلنساين بإخطار اجمللس االستشاري مبوافقة منسق الشؤون اإلنسانية على 5.2
  التعليقات/الشواغل مرة أخرى إىل منسق الشؤون اإلنسانية. 

النهائية وحتدد اجلدول الزمين لبدء املشروع ومواعيد إرسال  للمشاريعاملنح  اتفاقياتتقوم وحدة التمويل اإلنساين بإعداد  5.3
 التقارير بالتشاور مع الشريك.  

 يوقِّع منسق الشؤون اإلنسانية على اتفاق املنحة.  5.4

 بدوره على اتفاق املنحة. الشريكيوقِّع  5.5

 النهائي شكله يف إدراجه يتم الذي املنحة اتفاق على اإلنسانية الشؤون تنسيق ملكتب الرئيسي املقر /التنفيذي املكتب يوقِّع 5.6
 .املنح إدارة نظام يف

 الخطوة السادسة: الصرف 

 باإلجراءات الالزمة لصرف التمويل.   يقوم قسم تنسيق شؤون التمويل/ املقر الرئيسي ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 6.1
      

 نظام إدارة الِمَنح  3.3

أداة إلزامية جلميع  نظام إدارة املنح هو منصة إلكرتونية تدعم إدارة جممل دورة حياة املنحة جلميع الصناديق الُقطرية املشرتكة. وهو .125
الصناديق ووسيلة إدارية أساسية ملديري الصناديق يف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. ويعزز النظام الكفاءة والفعالية ويدعم 

إدارة األعمال يف الصناديق ويليب يف الوقت نفسه االحتياجات اخلاصة  عمليات إدارة املخاطر. كما حيافظ النظام على اتساق
 . ويقوي النظام قدرة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف جمال حتليل البيانات وإدارة املعلومات.لكل منها

ويكفل نظام إدارة املنح تدفق املخصصات وييسر التفاعل فيما بني مجيع أصحاب املصلحة املنخرطني يف عملية إدارة املنح  .126
املنح للمتلقني تقدمي مقرتحاهتم املشاريعية إلكرتونيًّا. وبذلك مُيكِّن  ويدعمهم يف االضطالع باملهام املنوطة هبم. ويتيح نظام إدارة

. ويتيح النظام إمكانية املشاريعيلزم من تنقيحات على  النظام إجناز عمليات اإلبالغ املايل والسردي يف الوقت اآلين وإدخال ما قد
  الوقت اآلين.تتبع العمليات واملهام ورسائل التذكري والتغذية املرتدة يف

وميثل نظام إدارة املنح آلية ضليعة تتيح ملديري الصناديق اإلشراف على سري ومراقبة إدارة األعمال. ويتكامل النظام مع النظم  .127
اإللكرتونية ذات الصلة األخرى مبا يف ذلك نظام تتبع املسامهات وخدمة التتبع املايل املعمول هبما يف مكتب تنسيق الشؤون 

، وغريمها من قواعد البيانات حسبما تقتضي الضرورة. ويتسىن ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باستخدام هذا السبيل اإلنسانية
الذي يتيح له االطالع على البيانات يف الوقت اآلين، تقدمي املعلومات والتحليالت بسرعة يف املسائل اليت تثار يف امليدان وعلى 

 مستوى املقر.
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املنح قدرة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على القيام بشكل فعال بتنفيذ هنج إداري مبين على تقييم املخاطر. ويعزز نظام إدارة  .128
 ويساعد النظام مديري الصناديق يف تنفيذ عمليات التثبت من سالمة موقف الشريك واالتفاق على آليات للرقابة.

ئم واحملاسبة عليه. كما يرصد سرعة خمتلف العمليات ونوعيتها، مبا ويتيح النظام أيًضا رصد األداء اإلداري للصندوق بشكل مال .129
 يف ذلك عمليات التخصيص والصرف من الصناديق والرصد وتقدمي التقارير ومراجعة احلسابات.

ات، وتُتاح مناذج معلومات األعمال املتعلقة بنظام إدارة املنح لالطالع العام، وتوفر بيانات آنية تشمل بيانات عن االلتزام .130
 واملسامهات، واملخصصات، والشركاء املتلقني، والتغطية اجلغرافية، وتوزيع التمويل فيما بني اجملموعات. 

 التشغيل طرقالمساءلة و  .4

 ما معنى المساءلة في سياق الصناديق الُقطرية المشتركة؟  4.1

نخرطون يف عمليات الصناديق الُقطرية املشرتكة من مثة نوعان من املساءلة جيسدان ما يتحمله أصحاب املصلحة الرئيسيون امل .131
مسؤوليات، وما ينبغي أن يكونوا ُمساَءلني عنه. ويتصل هذان النوعان يف األساس مبا ُيساَءل عنه، على التوايل، منسق الشؤون 

 :اإلنسانية )ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية الداعم ملهمته( والشركاء 

: تتصل املساءلة مبدى قدرة الصناديق الُقطرية املشرتكة على حتقيق أهدافها كآليات الُقطري املشرتكإدارة الصندوق  •
( الوارد يف التعليمات السياساتية للصندوق الُقطري املشرتك. وتقع 1ويتجسد ذلك يف الشكل )للتمويل اإلنساين. 

وضع اسرتاتيجيات ختصيص جيدة النوعية، على عاتق منسق الشؤون اإلنسانية مسؤولية إعداد عملية تفضي إىل 
 تفاقياتواختيار الشركاء املناسبني واملؤهلني، ورصد التنفيذ، والتحقق من صحة نتائج التقارير ومتاشيها مع نتائج اال

 املشاريعية. 

النتائج ى حتقيق : تتصل املساءلة بقدرة فرادى املنظمات املتلقية للتمويل من الصندوق الُقطري املشرتك علالشركاء •
وعن تقدمي  املشاريع. ومؤدى ذلك أن يكون الشركاء مسؤولني يف هناية املطاف عن األنشطة ونتائج للمشاريعاملتوقعة 

 تقارير دقيقة عن النتائج. 

وجيري التأكد من االستخدام اخلاضع للمساءلة ملوارد الصندوق الُقطري املشرتك من خالل جمموعة من العناصر اليت يتشكل منها  .132
إطار املساءلة. ويساعد إطار املساءلة منسق الشؤون اإلنسانية، الذي يعيِّنه منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، يف التأكيد على 

( أن الصناديق الُقطرية املشرتكة ُتدار على حنو مسؤول وطبًقا 2ينجزون النتائج الربناجمية املنتواة، )( أن الشركاء 1ما يلي: )
 ( أن الصناديق الُقطرية املشرتكة حتقق يف هناية املطاف أهدافها الرئيسية. وتشمل هذه العناصر ما يلي: 3للسياسات املوضوعة، )

 إدارة املخاطر.   (1)
 تقييم قدرة وأداء الشريك وتصنيف مستوى املخاطر املرتبطة به.  (2)
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 تقدمي التقارير )املالية والربناجمية(.  (3)
 .  املالية راجعة رصد املشروع وامل (4)
 )على مستوى املشروع(.  التدقيق املايل  (5)
 تقييم الصناديق الُقطرية املشرتكة. (6)

يُطلب من كل الصناديق الُقطرية املشرتكة وضع إطار مساءلة خيتص بالصندوق، ُتدمج فيه هذه العناصر الستة. ويتخذ إطار  .133
املساءلة كنقطة انطالق له هنًجا قائًما على تقييم املخاطر يف إدارة املنحة، وينبغي أن يُواَءم مع اجلوانب اليت ينفرد هبا البلد 

الصلة. ويلزم أن يكون إطار املساءلة موجوًدا قبل إقرار أول ختصيص يعقب إنشاء الصندوق الُقطري واحتياجات املساءلة ذات 
اجلديد. وليس من املبالغة التشديد على أمهية إطار املساءلة باعتبار أنه يوفر األحوال الضرورية اليت تضمن املساءلة أمام اجلهات 

ه، عن طريق إبراز النتائج ومتكني عمليات التعلم املستمر من أجل حتسني املمارسات املاحنة للصندوق الُقطري املشرتك واملنتفعني ب
 عرب آليات منهجية للتغذية املرتدة. 

 متطلباتويقوم منسق الشؤون اإلنسانية، عن طريق وحدة التمويل اإلنساين، باختاذ إجراءات تدرجيية للتصدي لعدم االمتثال ألي  .134
وال بد أن تُنشئ مجيع الصناديق الُقطرية آليات رمسية )بتيسري  التعاقدية ذات الصلة. تفاقياتتنبثق عن إطار املساءلة أو عن اال

عنوان بريدي إلكرتوين لتلقي الشكاوى مثالً( تسمح ألصحاب املصلحة باإلعراب عن شواغلهم بشأن تصريف عمليات الصندوق 
 ختاذ قراراته. وُتصاغ التدابري احملددة ذات الصلة على الصعيد الُقطري.الُقطري املشرتك أو ا

 إدارة المخاطر  4.2

 األساس املنطقي إلدارة املخاطر يف سياق الصناديق الُقطرية املشرتكة

نسانية، باتت عملية إدارة املخاطر تكتسب أمهية متزايدة على نطاق منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك مكتب تنسيق الشؤون اإل .135
 وهو ما دفع إىل اختاذ عدة مبادرات ترمي إىل حتسني إدارة املخاطر.

ويف احلالة املتعلقة بالصندوق الُقطري املشرتك، يتمثل األساس املنطقي لصياغة إطار إلدارة املخاطر يف تقدمي املساعدة ملكتب  .136
تنسيق الشؤون اإلنسانية ومنسقي الشؤون اإلنسانية يف اختاذ قرارات اسرتاتيجية تتصل بقدرة الصناديق الُقطرية املشرتكة على حتقيق 

األقصى. ويتضمن سجل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بشأن املخاطر املؤسسية مسألة إدارة الصناديق  أهدافها إىل حدها
 املشرتكة كأحد املخاطر الرئيسية اليت تواجهها املؤسسة. ولذلك، متثل اإلدارة الفعالة للمخاطر يف الصناديق الُقطرية املشرتكة أولوية

 مؤسسية ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. 

 اذا تعين إدارة املخاطر يف سياق الصناديق الُقطرية املشرتكة؟م

القرار تستهدف دعم  صنععلى مستوى الصندوق، ترمي إدارة املخاطر إىل إجياد جمموعة حمددة من األدوات املساندة لعملية  .137
اسرتاتيجيات ختفيف للتعامل مع  وتتضمن إدارة املخاطر حتديد املخاطر وحتليلها وصياغة حتقيق نواتج اسرتاتيجية بطريقة شفافة.
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املخاطر املتبقية. وختتص إدارة املخاطر املتصلة بالشريك بصياغة إجراءات يف جمال إدارة املنح تتواءم مع قدرة الشركاء وأدائهم. وال 
 مة.بد أن تأخذ قرارات التمويل بعني االعتبار حتليل املخاطر يف هذين املستويني وأن تقرتح آليات األمان املالئ

ويضع كل صندوق ُقطري مشرتك إطارًا إلدارة املخاطر على مستوى الصندوق حيدد فيه املخاطر الرئيسية اليت قد تعيقه عن حتقيق  .138
، إطار إدارة املخاطر(. وميثل هذا اإلطار أداة إدارية متكن منسق 2رقم  رفقأهدافه و/أو تؤدي إىل حدوث خماطر متس بالسمعة )امل

الشؤون اإلنسانية، بدعم من اجمللس االستشاري، من ضمان وجود عملية لصنع القرارات االسرتاتيجية وتطمينات باستمرار أمهية 
لة واحدة مجيع األنشطة واملهام اليت ختفف الصندوق الُقطري املشرتك للسياق الذي يعمل فيه. وال بد أن يدمج اإلطار حتت مظ

ب درجة خطورهتا قياًسا إىل الرجحان النسيب حلدوثها من املخاطر الرئيسية. وجيري حتليل املخاطر اليت يتم حتديدها وتصنيفها حبس
لبس فيها من أجل اختاذ وأثرها احملتمل على أهداف الصندوق. وال بد يف حتليالت املخاطر من توضيح املخاطر املتبقية بتعابري ال 

بشكل استعراض املخاطر احملددة واسرتاتيجيات التخفيف املرتبطة هبا  ويتمقرارات مستنرية تستند إىل فهم للعواقب احملتملة هلا. 
 ل منسق الشؤون اإلنسانية بالتشاور مع اجمللس االستشاري.بَ ورصدها من قم دوري 

مشرتك تقييم قدرة كل شريك منفذ من املنظمات غري احلكومية يسعى إىل  وعلى مستوى الشريك، يُطلب من كل صندوق ُقطري .139
احلصول على التمويل حىت ميكن البت يف أهليته. وجيري تصنيف أهلية املنظمات غري احلكومية مبوجب تصنيف حمدد ملستوى 

عمول به هنا هو أنه كلما زاد مستوى املخاطر جرى التشغيل املنطبقة على الشركاء. واملبدأ امل طرقاملخاطر يُعرِّف املعايري الدنيا ل
تطبيق آليات للضمانات أكثر صرامة. ويشجع النظام على إدخال حتسينات يف قدرة الشركاء ويتيح هلم االنتقال إىل مستوى أقل 

 للمخاطر بتحسني جودة األداء ومواجهة نقاط الضعف اليت تعرتي قدراهتم.

على مستوى الصندوق وتقييم املخاطر على مستوى الشريك أن يفضي إىل اختاذ قرارات متويل  ومن شأن اجلمع بني تقييم املخاطر .140
ويتحدد اخلطر العام املرتبط باملشروع يف ضوء  وتفصيل املخاطر املتبقية بوضوح. ،وحتديد التطمينات القابلة للتطبيق ،مستنرية

قية وتشغيلية أخرى. وميكن أن يشمل ذلك نوع النشاط املموَّل املستوى اجملمع للمخاطر املرتبطة بالشريك مقرتنة بعوامل سيا
واملنطقة/املوقع الذي يُنفَّذ فيه املشروع. وجيري إدخال العناصر اليت تنفرد هبا بلدان معينة وتكون خارجة عن نطاق سيطرة الشريك 

 ع اجمللس االستشاري.ضمن إطار إدارة املخاطر، والبت بشأهنا من جانب منسق الشؤون اإلنسانية بالتشاور م

 إدارة املخاطر واألهداف االسرتاتيجية واملنطق الربناجمي للصناديق الُقطرية املشرتكة

يستند التوجيه االسرتاتيجي للصناديق الُقطرية املشرتكة إىل األهداف الرئيسية للصناديق املبينة يف التعليمات السياساتية للصناديق  .141
صعيد الُقطري إضفاء طابع تشغيلي أكرب على هذه األهداف وربطها بالسياق يف الدليل التشغيلي الُقطرية املشرتكة. وجيري على ال

، الدليل التشغيلي للصندوق الُقطري املشرتك(. وميكن على مدار الوقت تعديل التوجيه االسرتاتيجي بصيغته 1رقم  رفق)أنظر امل
 ياق العمل اإلنساين ومدى توافر املوارد.الواردة يف الدليل التشغيلي على أساس التطور احلاصل يف س

ويتعني على كل صندوق ُقطري مشرتك صياغة إطار إلدارة املخاطر ووضعه موضع التنفيذ طبًقا هلذه املبادئ وباتباع منهجية حمددة  .142
وثيقة الدليل التشغيلي )ليس كملحق(  ضمنوجيب إدراج هذا اإلطار  ، إطار إدارة املخاطر(.2رقم  رفقبالتفصيل يف امل ايتم ذكره)
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ينبغي استعراضه سنويًّا على األقل. وتستند اخلطوات الرئيسية املوضحة فيما يلي على املعيار الدويل إلدارة املخاطر )معيار املنظمة و 
 ية.(، وُيستعان به يف توجيه وحدة التمويل اإلنساين طيلة إجناز هذه العمل31000 –الدولية لتوحيد املقاييس

 نظرة عامة على عملية إدارة المخاطر

 الخطوة األولى: تحديد السياق

التعرف على عناصر السياق مع الرتكيز على صياغة هيكل ملهام حتديد املخاطر من أجل اتباعه. ويتضمن ذلك استعراض السياق 
الذي يعمل فيه الصندوق، مبا يشمل أولويات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، واألمن، وآليات التنسيق، وأولويات الربامج، وما إىل 

 ذلك.  

 تحديد المخاطرالخطوة الثانية: 

 قع؟( تقع وملاذا ميكن أن تحتديد املخاطر املرتبطة بالصندوق يف البلد الذي يعمل فيه )أي احلوادث ميكن أن 

 الخطوة الثالثة: تحليل المخاطر

تصنيف املخاطر حبسب رجحان حدوثها وعواقبها )جيري ذلك عادًة برسم خريطة لشدة -بيان مدى رجحان املخاطر وحجمها 
 املخاطر(. 

 الخطوة الرابعة: تقييم المخاطر

  اسرتاتيجيات الستباق والتعامل مع وقوع اخلطر )خيارات تقليل رجحان حدوث اخلطر أو بدائل التعامل مع اخلطر إذا وقع(.

 

 22الخطوة الخامسة: التعامل مع المخاطر

تفصل املسؤولية فيما يتعلق بإدارة املخاطر )من هم بالتحديد أصحاب املصلحة الذي يتعني أن يتخذوا إجراءات لتجنب اخلطر أو 
 التعامل معه(. 

 الخطوة السادسة: الرصد والمراجعة المستمر للمخاطر المحددة وتحديد المخاطر الجديدة عند ظهورها 

                                                           
ة مصدر التعامل مع املخاطر هي عملية تستهدف حتوير اخلطر. وهناك بدائل عديدة للتعامل مع اخلطر؛ منها ختفيف حدة اخلطر، وتقاسم اخلطر، وإزال 22

ى اخلطر إن أمكن حتويله إىل فرصة. وفور تنفيذ خيار التعامل مع اخلطر، يصبح أداة لكبح اخلطر أو صيغة معدلة اخلطر، وقبول اخلطر، بل ورمبا زيادة مستو 
 ألداة كبح اخلطر.  
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 املراجعة املستمرة للمخاطر احملددة وحتديد املخاطر اجلديدة عند ظهورها )سنويًّا على األقل(. 
                

 إدارة المنح على أساس تقييم المخاطر  4.3

يف إطار املساءلة للصندوق الُقطري حتليل اخلطر املاثل عند صرف األموال لكل شريك من الشركاء أحد املكونات األساسية  يعترب .143
وجيري حتليل املخاطر املرتبطة بالشريك عن طريق حتليل قدراته اليت حتدد بدورها أهليته. وُيصنَّف الشركاء املؤهلون على  املشرتك.

تشغيل( تنطبق على  طرقأساس مستوى املخاطر باالستناد إىل تقييم القدرات. ويرتجم مستوى اخلطر إىل آليات للرقابة الدنيا )
ريك. ومع مرور الوقت واستمرار تلقي الشريك للتمويل ومواصلة تنفيذ املشروع، يتجه تصنيف اخلطر إىل املنح اليت تُقدَّم للش

 االعتماد بشكل متزايد على أداء الشريك.

 ريعللمشاوتسهم إدارة املنح على أساس تقييم املخاطر يف إجناز ثالث مهام رئيسية: أواًل، حتسني إدارة الصندوق الُقطري املشرتك  .144
عن طريق مضاهاة إدارة املنحة ومتطلبات الرقابة مع اخلطر الذي جرى تقييمه. فالشركاء الذين تنخفض مستويات اخلطر لديهم 
خيضعون لضوابط أقل. وثانيًّا، تساعد الشركاء على حتديد اجملاالت اليت تتطلب منهم إجراء حتسينات وتقدم هلم حوافز ملموسة 

إىل توسيع نطاق الشركاء، وخاصًة من املنظمات غري احلكومية الوطنية، اليت يصبح يف بدوره  يؤدي يف جمال بناء القدرات، مما
 وسعها احلصول على التمويل بسهولة أكرب.

ويقتصر تطبيق حتليل املخاطر املتصلة بالشريك على الشركاء من املنظمات غري احلكومية فقط. فهذه الكيانات ال تعد جزًءا من  .145
فوكاالت األمم املتحدة هي منظمات حكومية  .املتحدة، وليس هلا املنزلة القانونية اليت لدى وكاالت األمم املتحدةمنظومة األمم 

دولية ختضع للمساءلة أمام الدول األعضاء يف األمم املتحدة. ولكل وكالة من وكاالت األمم املتحدة إطارها احلوكمي والرقايب 
 ملمَنح الصناديق الُقطرية املشرتكة. اخلاص الذي ينطبق أيًضا على إدارهتا

ويضطلع كل صندوق ُقطري مشرتك مبسؤولية ضمان إجراء تقييم لقدرات كل شريك من املنظمات غري احلكومية. ويهدف التقييم  .146
وحيدد  .ملاليةيف اجلوانب املؤسسية واإلدارية واواخلربات إىل حتديد ما إذا املنظمة غري احلكومية حائزة للمستوى الكايف من القدرات 
، وثائق األهلية وتقييم القدرات ومؤشر 10رقم  رفقهذا التحليل األهلية لتلقي التمويل من الصندوق الُقطري املشرتك )أُنظر امل

 األداء(.

ويقوم املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بتنسيق عمليات تقييم القدرات. وجيري حاليًّا تقييم قدرات كل  .147
وميكن للشركاء  منظمة غري حكومية على املستوى الُقطري. وينبغي إجراء تقييم القدرات قبل تقدمي طلب للحصول على التمويل.

غري املؤهلني إعادة التقدم بطلب لتقييم القدرات بعد مرور ستة أشهر من عدم قبوهلم، شريطة أن يكونوا قادرين على إثبات أن 
 قد متت معاجلتها. العناصر اليت تسببت يف رفضهم 

( قليلي اخلطر. وحيدد مستوى اخلطر 3( متوسطي اخلطر، )2( مرتفعي اخلطر، )1وجيري تصنيف الشركاء املؤهلني بوصفهم: ) .148
 ، سيتم حتديد مستوى خماطرهاملشاريعآليات الرقابة الدنيا اليت تنطبق على مدى دورة إدارة املنحة. وعندما يقوم الشريك بتنفيذ 
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نظرة  )أنظر أدناه(التشغيل  طرق. ويعطي جدول 4.3.2من خالل مؤشر أدائه ودرجة تقييم قدراته على النحو املبني يف القسم 
ثل ميعامة على منذجة آليات الرقابة استناًدا إىل العناصر الثالثة املتصلة مبستوى اخلطر للشركاء، وقيمة امليزانية، ومدة املشروع. و 

التشغيل معايري دنيا ملزمة عامليًّا. وجيوز لكل صندوق ُقطري مشرتك يف ضوء السياق  طرقآليات الرقابة احملددة يف جدول وذج من
الربناجمي الذي يعمل فيه العمل بضوابط إضافية أو أكثر صرامة وذلك بعد احلصول على موافقة اجمللس االستشاري ومنسق الشؤون 

 اإلنسانية.

شؤون اإلنسانية بالتشاور مع اجمللس االستشاري املستوى الذي تكون عليه عتبة األهلية. وميكن تفسري عتبة األهلية ويقرر منسق ال .149
بأهنا مقياس الحتمال اخلطر. ومن املمكن أن ختتلف عتبات األهلية ومستويات اخلطر من بلد آلخر على حنو يأخذ باحلسبان 

 الفروق السياقية القائمة بينها.

 ات األهلية وتصنيف المخاطر للشركاء من المنظمات غير الحكوميةخطو  4.3.1

تنظم أطر املساءلة للصندوق الُقطري املشرتك الشراكة بني مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية واملنظمات غري احلكومية، وهي تتضمن  .150
 اخلطوات التالية:

 اخلطوة األوىل: التسجيل

شريك وطلب الوصول إىل نظام إدارة املنح عن طريق االتصال بوحدة التمويل اإلنساين، التحول إىل يستهل الشركاء احملتملون عملية  .151
وتقدمي نسخة من شهادة التسجيل )يفضل أن تكون باللغة اإلجنليزية( تشري إىل االسم الكامل للشريك. وجيب تقدمي شهادة 

لتفاوت احملتمل يف التسمية على نظام إدارة املنح، التسجيل، ويتم تقدميها قبل السماح بالوصول إىل نظام إدارة املنح لتجنب ا
 األمر الذي قد يؤدي إىل تأخري يف إصدار وإعداد اتفاق املنحة وعملية الصرف.

 

 اخلطوة الثانية: التثبت من سالمة موقف الشريك

وتبدأ عملية  (gms.unocha.orgومبجرد االنتهاء من عملية التسجيل، مينح الشريك حق الوصول إىل نظام إدارة املنح ) .152
وجيري استعراض شامل لطلبات ووثائق التثبت من سالمة موقف الشريك لضمان استيفاء  التثبت من سالمة موقف الشريك.

 الشركاء للحد األدىن من املتطلبات الواردة أدناه، وهي خطوة رئيسية للحفاظ على مساءلة الصندوق.

من سالمة موقف الشريك  ومبجرد منح حق الوصول إىل نظام إدارة املنح، جيب على الشريك أن يستويف متطلبات ومناذج التثبت .153
 على نظام إدارة املنح. وتتضمن تلك الوثائق ما يلي: 

 أ(.10.2رقم  رفق)املاستمارة الطلب  (أ)

https://cbpf.unocha.org/
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 ب(.10.2رقم  رفقموقعة وخمتومة ومؤرخة )أنظر امل- إعالنات التثبت من سالمة موقف الشريك  (ب)

ود عمليات قانونية مسبقة أو معلقة، اإلعالن عن أي عمليات أو حتقيقات قانونية مسبقة أو معلقة؛ يف حالة وج •
 يُرجى تقدمي شرح مفصل والوثائق الداعمة ذات الصلة. 

 إعالن يفيد االلتزام بعدم دعم كيان خمصص لألمم املتحدة. •
 إعالن االعرتاف وتقدمي الدعم ألي نشاط/أنشطة امتثال لألمم املتحدة. •
 إعالن تضارب املصاحل.  •
 إعالن اإلدالء مبعلومات دقيقة. •

يف البلد الذي يعمل به. وإذا مل تتمكن املنظمة من التسجيل يف البلد الذي تعمل به، جيوز ملنسق الشؤون  شهادة التسجيل (ج)
اإلنسانية أن يقبل شهادة تسجيل من دولة أخرى من الدول األعضاء يف األمم املتحدة )شهادة مماثلة للشهادة املقدمة 

 للتسجيل يف اخلطوة رقم )أ( أعاله(.

 ج(. 10.2رقم  رفق)أنظر املالحساب البنكي  اتبيان (د)

إذا كان اسم احلساب خمتلًفا عن اسم الشريك يف التسجيل، يلزم تقدمي خطاب من املنظمة )على كشف الحساب البنكي،  (ه)
ينتمي ورق رمسي موقع وخمتوم من قبل املسؤول املكلف بالتوقيع( يشهد بأن احلساب البنكي املبني يف كشف احلساب البنكي 

 إىل املنظمة حتت االسم املسجل يف نظام إدارة املنح. 

 )نسخة من جواز السفر أو بطاقة اهلوية( والسرية الذاتية للممثل القانوين للمنظمة يف بلد عملها.وثائق تحديد الهوية  (و)

التثبت من سالمة النات إعو رحلة التسجيل ملصندوق ُقطري مشرتك إضافة أي متطلبات إلزامية أو اختيارية ويرجع لتقدير كل  .154
 ، للحصول على نسخة غري إلكرتونية من وثائق التثبت من سالمة موقف الشريك(.11.2رقم  رفقموقف الشريك )أنظر امل

وُيرتك لكل صندوق ُقطري مشرتك حتديد ما إذا كانت خطوات التسجيل والتثبت من سالمة موقف الشريك مفتوحة أمام أي  .155
هنا تتاح حصريًّا مبوجب دعوة. ويرهتن ذلك بقدرة وحدة التمويل اإلنساين على استعراض طلبات شركاء حمتملني مهتمني أم أ

التسجيل وإعالنات التثبت من سالمة موقف الشريك، وعدد املنظمات غري احلكومية اليت حتوز قدرات تنفيذية على األرض، أو 
تاًجا إلعطاء أولوية لعدد حمدود من املنظمات غري احلكومية مرحلة تطور الصندوق )ميكن مثالً لصندوق حديث النشأة أن يكون حم

على أساس قدراهتا البينة، أو إمكانية وصوهلا إىل املناطق اليت متثل أولوية للصندوق، و/أو بسبب اخلربة اليت حتوزها يف القطاعات 
 اليت يعطيها الصندوق أولوية(.

شريك واملوافقة على الشريك بنجاح، ستخضع املنظمة لتقييم القدرات ومبجرد االنتهاء من عملية التثبت من سالمة موقف ال .156
 )اخلطوة الثالثة( لتحديد أهليتها للحصول على التمويل وتصنيف خماطرها.
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 اتفاقياتالبدء يف إجراءات وبينما ال يُطلب من وكاالت األمم املتحدة تقدمي إعالنات للتثبت من سالمة موقف الشريك من أجل  .157
( بيانات االتصال 2( عنوان املكتب، )1املنح، إال أنه يتعني مجع املعلومات التالية أثناء مرحلة التثبت من سالمة موقف الشريك: )

( بيانات احلساب البنكي. وجيب تقدمي هذه املعلومات عن 3املنح(، ) اتفاقياتباملمثل القانوين )الشخص املسؤول عن توقيع 
 املنح. طريق نظام إدارة

 اخلطوة الثالثة: تقييم القدرات

ولكي تعترب املنظمات غري احلكومية مؤهلة للحصول على التمويل، جيب أن ختضع لتقييم القدرات لتحديد أهليتها للحصول على  .158
واهلدف منه  التمويل وتصنيف املخاطر. وميثل تقييم القدرات أحد الركائز الرئيسية يف إطار املساءلة للصندوق الُقطري املشرتك،

هو إجراء استعراض منهجي للقدرات املؤسسية والتقنية واإلدارية واملالية للشريك، وضمان أن يكون لدى الصندوق املعلومات 
 الالزمة الختاذ قرار مستنري بشأن األهلية والتصنيف األويل للمخاطر.

املوافقة على طريقة قيام الصندوق بتقييم القدرات  ويتوىل منسق الشؤون اإلنسانية، بالتشاور مع اجمللس االستشاري، مسؤولية .159
 .ة اعتماد تقييم القدرات الداخليوالتكاليف املتصلة هبا. ويفضل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بدرجة كبري 

وتعكس تقييمات قدرات الشركاء مستوى خماطر الشريك يف نقطة زمنية معينة. ويُطلب من اجمللس االستشاري مراجعة، وإذا لزم  .160
 األهلية ومستويات املخاطر املناظرة. حدوداألمر، إعادة النظر يف 

  قييم القدرات الداخليت (أ)
أ( عرب الربيد اإللكرتوين 10.3 رفق)أنظر امل املرجعية لتقييم القدرات الداخلييُطلب من الشركاء تقدمي الوثائق املدرجة يف القائمة  .161

يتم إجراء التقييم وتسجيل مستوى القدرات عن طريق نظام أو يف نسخة مطبوعة كما هو متفق عليه مع وحدة التمويل اإلنساين. 
إرشادات توجيهية لعملية  10.1رقم  رفقللصناديق الُقطرية املشرتكة )أنظر امل دام خاصية تقييم القدرات الداخليإدارة املنح باستخ

 األهلية(.

الستيعاب العناصر الرئيسية لقدرات الشريك يف الفئات التالية: )أ( التثبت من  ان عاملي لتقييم القدرات الداخليوُيستخدم استبي .162
القدرة على االستجابة الربناجمية، )د( قدرات التنسيق والشراكة،  سالمة موقف الشريك، )ب( احلوكمة والقدرات املؤسسية، )ج (

(. وجيوز أن تضيف الصناديق الُقطرية العاملي لتقييم القدرات الداخلي ب، االستبيان10.3رقم  رفق)ه( القدرات املالية )أنظر امل
األسئلة احملورية اليت يتطلبها املقر الرئيسي املشرتكة أسئلة إىل االستبيان األساسي ولكن ال ميكنها أن حتذف أو تتخطى أي من 

 ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية من أجل عملية التقييم.

مقابالت مع موظفي املنظمة، وزيارات إىل مكاتب وإجراء ويتضمن التقييم استعراًضا مكتبيًّا للوثائق املقدمة من الشريك املنفذ؛  .163
مثل املاحنني والشركاء السابقني/احلاليني، فضاًل عن  رئيسية للمعلوماتع مصادر مقابالت مإجراء الشريك املنفذ حيثما أمكن، و 

 قادة وأعضاء اجملموعات القطاعية. 
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يف االعتبار، وحيثما أمكن، يستوعب التقييمات احلالية مثل النهج املنسق للتحويالت النقدية.  القدرات الداخلي يأخذ تقييم .164
لرابعة من تقييم القدرات وُتستخدم نتيجة النهج املنسق للتحويالت النقدية للمنظمات غري احلكومية لتسجيل مستوى الفئة ا

 .الداخلي

لتمويل اإلنساين املنظمة مبا إذا كان الطلب ميكنه املضي قدًما إىل اخلطوة التالية وحدة ا رب، ختعند إمتام تقييم القدرات الداخليو  .165
 من العملية. 

بسبب الظروف املخففة، أو املخاوف األمنية، أو عدم إمكانية الوصول على سبيل املثال،  عذر إجراء تقييم القدرات الداخليإذا ت .166
لتقييم القدرات )أنظر ب و ج  أدناه( وذلك بعد احلصول على موافقة اجمللس فيمكن عندئذ  النظر يف نوعني من األنواع البديلة 

  23االستشاري ومنسق الشؤون اإلنسانية على الطريقة والتكاليف.

 "باالستعانة بمصادر خارجية" –تقييم القدرات المتعاقد عليه خارجيًّا   (ب)

ومن املتوقع بالنسبة لتقييمات قدرات الشركاء.  األطول واألكثر تكلفةتعد عملية تقييم القدرات املتعاقد عليها خارجيًّا هي النهج  .167
ب، االستبيان العاملي لتقييم 11.3رقم  رفقأن تستند تلك التقييمات إىل االستبيان العاملي لتقييم القدرات الداخلي )أنظر امل

  القدرات الداخلي(. 

شرتكة اليت تعتمد تقييم القدرات املتعاقد عليه خارجيًّا من الشركاء قد تطلب الصناديق الُقطرية امل الطلب املقدم من الشركاء: (1)
 تقدمي وثائق إضافية يف مرحليت التسجيل والتثبت من سالمة موقف الشريك. 

مبجرد استالم مجيع الوثائق من الشريك  الفحص املسبق من قبل املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية: (2)
وسيجري مكتب تنسيق الشؤون احملتمل، يتوىل املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مسؤولية تنسيق التقييم. 

ظر يف طلبها عما إذا كان سيتم مواصلة النغري احلكومية اإلنسانية استعراًضا أوليًّا جلميع الوثائق، وسيقوم بإبالغ املنظمة 
 وإذا كانت الرد إجيابيًّا، سيتم االستعانة مبصادر خارجية لعملية تقييم القدرات املتعمقة. للتقييم.

جيري التقييم مستشار  تقييم القدرات املتعاقد عليه خارجيًّا بالنيابة عن املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية: (3)
ويشمل التقييم استعراًضا مكتبيًّا للوثائق  كتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.خارجي أو شركة يتعاقد معها امل

، وزيارات إىل املكتب الُقطري للشريك املنفذ )وإىل مكتب مقابالت مع موظفي املنظمةوإجراء املقدمة من الشريك املنفذ؛ 
در رئيسية للمعلومات مثل املاحنني والشركاء السابقني/احلاليني، ميداين واحد أو أكثر حيثما أمكن(، وإجراء مقابالت مع مصا

 وقادة وأعضاء اجملموعات القطاعية، واملستفيدين من املنظمة غري احلكومية.

                                                           
اجلهة  ريها تلكيف احلاالت اليت يتم فيها ضم أحد اجلهات لدعم عمليات التعاقد يف إطار الصندوق الُقطري املشرتك، ينبغي أن تتماشى التقييمات اليت جت 23

 مع املناهج املبينة يف هذه الوثيقة. 
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يتوىل املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق  ل املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية:بَ ضمان اجلودة من قم  (4)
 الشؤون اإلنسانية مسؤولية دعم التنسيق وضمان جودة ودقة التقييمات اليت تقوم هبا أطراف ثالثة من خالل استعراض دقيق.

 )جـ( تقييم القدرات البديل

نظمات غري احلكومية الشريكة من خالل قد يتعني إجراء تقييم لقدرات امل ووفًقا للسمات احملددة والسياق التشغيلي للصندوق، .168
 لتقييم القدرات املذكورة أعاله.القياسية عوًضا عن املنهجيات  إرشادية بدائل

مناذج . وفيما يلي والسبيل املتاح ملصادر املعلومات املختلفةمتنوعة من البدائل تبًعا لسياق عمل الصندوق  أنواعوميكن استخدام  .169
 مصادر املعلومات اليت ميكن استخدامها للتأكد من مستوى قدرات الشركاء: لبعض

 . بلداألداء السابق للصندوق الُقطري املشرتك يف ال (1)

  قامت هبا جهات ماحنة أخرى.التقييمات اليت  (2)

 لألمم املتحدة و/أو جهات ماحنة ثنائية.  أخرى تابعة الشراكة القائمة مع وكاالت اتفاقيات (3)

 املثبتة يف البلد. السابقة اخلربة   (4)

 السبل املتاحة للشركاء للعمل يف املواقع ذات األولوية.  (5)

 توصيات اجملموعات بشأن قدرات الشركاء. (6)

ويتعني تقييم جدارة كل بديل على حدة من ناحية مقدرته على الوفاء باالحتياجات من املعلومات اليت يشملها تقييم القدرات  .170
الداخلي. ويوافق منسق الشؤون اإلنسانية بالتشاور مع اجمللس االستشاري على املنهجية املستخدمة يف تقدير القدرات باستخدام 

 البدائل. 

د يعتمد تقييم القدرات البديل على الوثائق املوجودة فقط، وال سيما يف احلاالت اليت تستدعي مراعاة حساسية وبشكل استثنائي، ق .171
التوقيت )أي دون قيام الشريك بتقدمي وثائق جديدة(. ويتطلب هذا األمر موافقة اجمللس االستشاري بناًء على توصية من منسق 

 الشؤون اإلنسانية. 

 دون تقييم القدرات  قف الشريك فقط،التثبت من سالمة مو )د( 

تعمل الصناديق الُقطرية املشرتكة يف بيئات تتسم بالتقلب الشديد وتستجيب عادًة حلاالت الطوارئ املفاجئة. ويف مثل هذه  .172
الظروف، رمبا توجد حاالت مل ختضع فيها املنظمات من قبل لتقييم رمسي للقدرات، وتكون حباجة إىل احلصول على متويل من 

 الصندوق الُقطري املشرتك للقيام مبهمة حامسة أو بأنشطة منقذة لألرواح ال تستطيع أي منظمة أخرى القيام هبا.
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ويف هذه احلاالت االستثنائية، وبالتشاور مع قسم تنسيق شؤون التمويل واحلصول على موافقة املسؤول التنفيذي ملكتب تنسيق  .173
قدرات ضروريًّا )أو ميكن تأجيله لوقت الحق(. إال أنه من األمهية مبكان أن حُيرص مع الشؤون اإلنسانية، ال يكون إجراء تقييم ال

 ذلك على ضمان تطبيق احلد األدىن من التحري من أجل احلفاظ على مساءلة الصندوق. 

أن تقوم دائًما بالتثبت ويف احلاالت القصوى، قد تبدأ الصناديق الُقطرية املشرتكة التمويل بدون إجراء تقييم للقدرات، ولكنها جيب  .174
من سالمة موقف الشريك احملتمل على األقل. وميكن أن تضيف الصناديق هلذا احلد األدىن من املعايري اإللزامية متطلبات إضافية، 

 إن كان ذلك ممكًنا بالنظر إىل السياق الُقطري احملدد.

 اخلطوة الرابعة: تصنيف املخاطر

صل إليها أثناء تقييم القدرات، يصنف الشركاء املؤهلون يف ثالث فئات على مستوى املخاطر استناًدا إىل النتيجة اليت مت التو  .175
وحيدد منسق الشؤون اإلنسانية، بالتشاور مع اجمللس االستشاري، عتبة األهلية وكذلك نطاق درجات  )منخفض ومتوسط ومرتفع(.

التشغيل وآليات الرقابة القابلة للتطبيق  طرقرتتب عليها كل مستوى من مستويات املخاطر. وستحدد النتيجة ومستوى املخاطر امل
على النحو احملدد يف إطار مساءلة الصندوق. وهي تشمل أساليب الصرف، وتواتر التقارير السردية واملالية، والتخطيط لزيارات 

 مدة املشروع وميزانيته. فضاًل عنالرصد والتدقيق، وفًقا ملستويات املخاطر املختلفة، 

، يقوم مكتب تنسيق املشاريع. وعند قيام الشريك بتنفيذ حلظة معينة من الزمنوتعكس تقييمات قدرات الشركاء قدرة الشريك يف  .176
الشؤون اإلنسانية باستعراض وتسجيل مستوى جناح الشريك يف التنفيذ، وسُيستخدم أداء الشركاء جنًبا إىل جنب مع تقييم 

 وتعديل مستوى املخاطر.القدرات األصلي لتحديد 

أشهر،  6ويتم منح الشركاء غري املتأهلني فرصة أخرى لتقدمي الوثائق املطلوبة لتقييم القدرات إىل وحدة التمويل اإلنساين بعد مرور  .177
 شريطة أن يبينوا أن العناصر اليت تسببت يف الرفض قد متت معاجلتها. 

 

 مؤشر األداء  4.3.2

ث رئيسيًّا من إطار املساءلة، وهو يتيح ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية احلصول على تقييم حمدَّ  يعد مؤشر أداء الشريك جزًءا .178
جنًبا إىل جنب مع تقييم القدرات األصلي لتحديد وتعديل  املشاريعويتم استخدام تقديرات أداء الشركاء يف تنفيذ  ألداء الشركاء.

 مستويات املخاطر اخلاصة بالشركاء عند االقتضاء.

اليت يدعمها الصندوق بدءًا من  املشاريعوقد مت إعداد أداة مؤشر األداء لدعم وحدة التمويل اإلنساين يف تسجيل أداء الشركاء يف  .179
( جودة وثائق 1وأثناء تنفيذ املشروع، يتم تتبع الفئات التالية من أداء الشركاء وتسجيلها: ) ء.مرحلة تقدمي الطلب إىل اإلهنا

( جودة التنفيذ وحسن توقيته مقارنةً باألهداف 2وتقدميها يف الوقت املناسب )املقرتحات وامليزانية واملذكرات املفاهيمية(، ) املشاريع
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( 5وحسن توقيتها ومسوغاهتا، ) املشاريع( تواتر طلبات مراجعة 4( جودة التقارير وتقدميها يف الوقت املناسب، )3املوافق عليها، )
، أداة مؤشر األداء(. ويتم تلخيص الدرجات املخصصة 10.4رقم  رفقاحلسابات )أنظر امل تدقيق ( نتائج 6ارة املالية، )جودة اإلد

 لتقييم كل مشروع يف الفئات املذكورة أعاله يف مؤشر األداء.

م القدرات األصلية لتحديد درجة ويتم تسجيل نتيجة مؤشر األداء يف نظام إدارة املنح، وُتستخدم جنًبا إىل جنب مع درجة تقيي .180
وبغية مكافأة التنفيذ السليم للمشروع، تُعَطى نتيجة مؤشر األداء مزيًدا من الثقل تدرجييًّا، وستصبح األداء ومستوى املخاطر. 

، أداة مؤشر األداء، عالمة 10.4رقم  رفق. )أنظر املاملشاريعدرجة تقييم القدرات أقل أمهية عند قيام الشركاء بتنفيذ املزيد من 
 مؤشر األداء وتقييم القدرات(.- 2لتبويب رقم ا

ويوضح  هي األهم وسُتعطى أكرب ثقل يف حساب الدرجة اإلمجالية لتصنيف املخاطر. املشاريعوستعترب درجات الشركاء يف أحدث  .181
مؤشر األداء وتقييم القدرات( احلساب والوزن النسيب لدرجات  -2)أداة مؤشر األداء، عالمة التبويب رقم  10.4رقم  رفقامل

 احلسابات.تلك وتقييم القدرات األصلي. ويتم توحيد درجة األداء والرتجيح عرب الصناديق وسيقوم نظام إدارة املنح بإجراء  املشاريع

إذا وصلت درجة املخاطر الكلية للشريك إىل احلد الذي جيب عنده تعديل مستوى املخاطر للشريك، يتم إخطار مدير الصندوق  .182
تلقائيًّا من خالل نظام إدارة املنح. يُرجى مالحظة أن نظام إدارة املنح لن ينقح تلقائيًّا مستوى املخاطر اخلاصة بالشريك. وبعد 

 نح، يبلغ مدير الصندوق الشريك بالتعديل ويعيد ضبط مستوى املخاطر يدويًّا. تلقي إخطار نظام إدارة امل

ويُطلب من الشركاء املؤهلني الذين مل ينفذوا مشروعات ممولة من الصندوق الُقطري املشرتك ألكثر من ثالث سنوات متتالية إجراء  .183
 تقييم جديد للقدرات. 

، عدم األهلية حد يتحول درجة تصنيف املخاطر اخلاصة به من درجة عالية إىل وإذا كان أداء الشريك يتسم بالضعف باستمرار، و  .184
فإنه سوف يصبح غري مؤهل على أساس أدائه الضعيف. وميكن للشركاء غري املؤهلني إعادة التقدم بطلب لتقييم القدرات بعد 

 ف أدائهم قد متت معاجلتها.مرور عام من فقداهنم األهلية، شريطة أن يبينوا أن العناصر اليت تسببت يف ضع

وجيب أيًضا تسجيل أداء مشروعات وكاالت األمم املتحدة يف مجيع اجملاالت باستثناء مراجعة احلسابات. وميكن استخدام نتيجة  .185
وميكن تكييف آلية الرصد وفًقا لنوع املشروع مثل استقصاء آراء يف تقييم قرارات التمويل املستقبلية وتواتر الرصد.  مؤشر األداء

 قيد اإلعداد. املشاريعأصحاب املصلحة يف 

 التشغيل للمنظمات غير الحكومية طرق 4.4

يرتتب على تصنيف مستوى اخلطر للشركاء من املنظمات غري احلكومية أثر مباشر على الكيفية اليت تدار هبا كل منحة مقدمة من  .186
املبني للشركاء. الصندوق الُقطري املشرتك والوسيلة اليت تطبق هبا املساءلة من الناحية العملية استناًدا إىل تصنيف مستوى املخاطر 

 املستخدمة يف إدارة املنح اعتماًدا على ثالثة عوامل:  نوختتلف آليات الضما
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 مستوى خماطر الشريك. (1)

 قيمة املشروع.  (2)

 مدة املشروع. (3)

 طرقالتشغيل" هذه كمعيار أدىن للصناديق الُقطرية املشرتكة، وتتألف هذه ال طرقويقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بتطبيق " .187
 واءمة بني العناصر التالية: املمن 

 سياسة الصرف )أي عدد مرات الصرف ونسبته املئوية(. (1)
 سقف التمويل.  (2)
 زيارات الرصد امليداين.  (3)
 عمليات التدقيق املايل.  (4)
 متطلبات اإلبالغ السردي.  (5)
 متطلبات اإلبالغ املايل.  (6)
 .املشاريعمراجعة حسابات  (7)

 التشغيلية املبينة يف اجلدول الوارد أدناه املعيار األدىن. طرقوحتدد ال .188

التشغيل اليت تنطبق على كل منحة. وبقدر أكرب من  طرقوحيدد اجلمع بني مستوى املخاطر للشريك ومدة املشروع وميزانيته  .189
 التحديد جيري ذلك على النحو التايل: 

ملشروع ويكون مستحًقا للمطالبة بالدفعة )الدفعات( التالية عن طريق يتلقى الشريك املنفذ دفعة أوىل يف بداية االصرف:  (1)
 % من األموال اليت سبق له تلقيها. 70تقدمي بيان مايل فور فروغه من إنفاق 

  24يشري ذلك إىل احلد األقصى للمبالغ اليت ميكن أن يتلقاها الشريك املنفذ لكل مشروع. :التمويل سقف (2)
 اإلبالغ املايل:  (3)

 يقدم الشركاء تقارير مالية عندما يطالبون بتلقي دفعة تالية من التمويل.  •
 يتعني على كل شريك تقدمي التقرير يف التواريخ احملددة يف اتفاق املنحة.  •
 تقدمي تقرير مايل يف غضون شهرين من انتهاء املشروع.يتعني على مجيع الشركاء  •

                                                           
 ميكن إدخال سقف لتمويل الشركاء املصنفني يف مستوى املخاطر املرتفعة بشكل اختياري داخل البلد.   24
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اليت حيددها املقر بالتنسيق مع املكتب الُقطري التابع   التدقيق حسابات الشركاء وفًقا خلطة دقق تُ  احلسابات: تدقيق (4)
  25ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.

حتديد نوع التقرير السردي )مرحلي أو هنائي( وجدوله الزمين مستنًدا إىل مستوى املخاطر يكون  تقدمي التقارير السردية: (5)
 املشروع وحجمه. للشريك ومدة

تقيِّم هذه املراجعات سالمة الضوابط الداخلية ودقة السجالت املالية للشركاء املتعلقة بالتحويالت  :ةاملالي اجعة ر عمليات امل (6)
      إجراء عمليات التدقيق املايل على أساس مستوى خماطر الشريك.  املالية. ويتحدد

    

  

                                                           
خيضع كل مشروع  يقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية حاليًّا بصياغة املبادئ التوجيهية ملراجعة احلسابات القائمة على أساس الشريك. ويف الوقت احلاضر، 25

 تنفذه منظمة غري حكومية وميوَّل من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ملراجعة احلسابات. 
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 التشغيل املوضحة أعاله، جيري النص بشكل واضح يف اتفاق املنحة بني مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية والشريك طرقمتاشيًّا مع  .190
 .على عدد دفعات الصرف والنسبة املئوية لكل دفعة ومتطلبات اإلبالغ السردي واملايل 26املنفذ

، ميكن لوحدة التمويل اإلنساين أن تطلب تقدمي تقارير ةاملالي راجعة أو نتائج عمليات امل/وبناًء على مستوى خماطر الشريك و .191
 .ةاملالي راجعة أو نتائج امل/ملخاطر وويستند تواتر التقارير اإلضافية إىل مستوى ا. مالية إضافية

وُيستند حصريًّا ". دفعات الصرف"وعدد " املبلغ األقصى لكل مشروع"ميكن يف الظروف االستثنائية تعديل احلدود املوضوعة على  .192
 طرقاملطلوبة من  وتُقدَّم االستثناءات. يف منح هذه االستثناءات على أسباب برناجمية قوية مشروحة وموثقة على النحو الواجب

أو )املقر الرئيسي ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إلقرارها من قبل املسؤول التنفيذي /التشغيل إىل قسم تنسيق شؤون التمويل
 (. املسؤول املفوض على النحو الواجب

املعتمدة عند التوقيع على اتفاق من امليزانية % 100يف حالة تنفيذ املشروع من جانب وكاالت األمم املتحدة، ُتصرف نسبة  .193
 .املنحة

 الرصد  4.5

 27تعريف الرصد يف إطار الصناديق الُقطرية اجملمعة

، "النهج الثالثي"ف الرصد على أنه عملية منهجية منتظمة جلمع املعلومات، والتحقق منها، والتأكد من دقتها باستخدام يُعرَّ  .194
. املشروع وأنشطته، مع مراعاة املساءلة جتاه السكان املتضررين واملاحنني خمرجات قياًسا على  وذلك هبدف تقييم التقدم احملرز

 .وُتستخدم املعلومات اليت يتم مجعها يف اختاذ قرارات مستنرية وتعزيز الشراكة والتنسيق

 أهداف الرصد

حتقيق األهداف احملددة والتحقق من دقة التقارير املقدمة من  يفالتقدم احملرز  قديريتمثل الغرض الرئيسي من عملية الرصد يف ت .195
 : إىل املبادئ، تتمثل األهداف الرئيسية للصندوق الُقطري املشرتك يف جمايل الرصد واالستجابة فيما يليوباالستناد  .الشركاء

، وعملية (حسب اإلطار املنطقي وخطة العمل)املشروع وأنشطته  خمرجات التحقق من التقدم الذي حيرزه الشركاء يف تنفيذ : أوالً 
 .، ونظم الرصد واإلبالغ الداخلية(حسب امليزانية)استهداف املستفيدين، واستخدام املوارد 

                                                           
 التعاقدية مع الشركاء.  تفاقياتنفذين غري خاضع إلدارة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ُتدرج األحكام نفسها يف االعندما يكون التعاقد مع الشركاء امل 26
حتت عنوان "الرصد يف البيئات شديدة اخلطورة" )نظمها قسم  2016على النحو املبني يف حلقة العمل املواضيعية اليت عقدت يف بريوت يف يونيو/حزيران  27

 يق شؤون التمويل ومديرو الصناديق(.  تنس
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واالجتاهات للمعلومات اليت يتم مجعها من خالل وسائل أخرى، وحتديد الفجوات  استخدام النهج الثالثيقاطع بالتدقيق املت: ثانيًّا
ًدا إىل النتائج والتوصيات املتعلقة بإدارة اإلنسانية، والتفكري يف أفضل املمارسات والدروس املستفادة استنايف العمليات 

 .النتائج، وختفيف املخاطر، واإلعالم

املتضررة تعزيز الشراكة والتنسيق بني مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، والشريك، والسلطات احمللية، وإشراك اجملتمعات احمللية : ثالثًا
 .والتماس ردود أفعاهلم

للرصد يف أن مجيع املنظمات املتلقية، سواء وكاالت األمم املتحدة أو املنظمات غري احلكومية، ختضع كلها  ويتجسد املبدأ الرئيسي .196
ة ويف حني أن متطلبات الصندوق لن تكون متطابقة، ينبغي التسليم بأن منسق الشؤون اإلنساني .للرصد من جانب الصندوق

 .بصرف النظر عن الكيان املنفِّذ املشاريعحيتاج إىل تطمينات بشأن أداء 

 األدوار واملسؤوليات

اليت ميوهلا الصندوق الُقطري املشرتك  للمشاريعتقع على عاتق منسق الشؤون اإلنسانية مسؤولية املتابعة النشطة لعينة متثيلية  .197
كما تضطلع وحدة التمويل اإلنساين التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مبسؤولية إضافية .  باستخدام وسائل رصد مالئمة

 .املشاريعتتمثل يف تنسيق جهود الرصد والتأكد من إجناز مهام رصد 

وتصبح . ول الزمينتتوىل وحدة التمويل اإلنساين حساب التكاليف املتوقعة للرصد واإلبالغ عن األنشطة انطالقًا من اهلدف واجلد .198
 .هذه التكاليف جزًءا من خطة تكاليف املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، كما أهنا تكلفة مباشرة للصندوق

وتنسق وحدة التمويل اإلنساين زيارات الرصد امليداين وتشارك فيها وتعمل عن كثب مع اجملموعات لتصميم اإلجراءات املتصلة  .199
وميكن تعديل خطة الرصد . كما تعد وحدة التمويل اإلنساين خطة للرصد يف وقت متزامن مع صدور قرارات التخصيص.  بالرصد

وترد فيما . حسبما يطرأ من تغيريات يف السياق التشغيلي ويف ضوء املعلومات اليت جيري التحصل عليها عن طريق عملية اإلبالغ
 : نساين فيما يتعلق بالرصديلي املسؤوليات الرئيسية لوحدة التمويل اإل

 .(أنظر أعاله)التشغيل  طرقصياغة وتعهد خطة رصد شاملة جيري التعبري فيها عن املتطلبات الدنيا ل (أ)

العمل مع منسقي اجملموعات واملنسقني املشاركني لضمان االضطالع مبهام الرصد عرب التنسيق الوثيق مع أنشطة الرصد   (ب)
 .اجملموعاتاألخرى اليت تقوم هبا 

 .صياغة بنود االختصاصات والتعاقد مع اخلربة اخلارجية ملباشرة الرصد من قمَبل جهات ثالثة أو الرصد عن بُعد، عند االقتضاء (ج)

القيام مبهام رصد املواقع امليدانية مبا يتماشى مع خطة الرصد وبالتعاون مع املكاتب الفرعية التابعة ملكتب تنسيق الشؤون  (د)
 .اإلنسانية
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 .عراض وحتليل املعلومات اجملمعة من خالل أنشطة الرصد وتقدمي التقاريراست (ه)

اليت تنفذها املنظمات غري احلكومية انطالقًا من مستوى املخاطر املصنَّف للشريك، ومدة  املشاريعتتحدد الرتتيبات الدنيا لرصد  .200
 .التشغيل للصناديق الُقطرية املشرتكة طرقاألنشطة املشاريعية، وحجم ميزانية املشروع، على النحو الذي يتحدد يف 

 اليت تنفذها وكاالت األمم املتحدة إلزاميًّا ويتعني أن يستند إىل هنج العينة التمثيلية اليت تضع يف االعتبار العوامل املشاريعويعد رصد  .201
حمددة يبينها منسق الشؤون اإلنسانية  تفاقياتواليت ميكن حتديدها على املستوى الُقطري وفًقا ال حسب االقتضاء،اخلاصة بكل بلد 
استقصاء آراء أصحاب : على سبيل املثال)وميكن تكييف آلية الرصد وفًقا لنوع املشروع الذي سيتم تنفيذه . يواجمللس االستشار 

 قيد اإلعداد(. املشاريعاملصلحة يف 

 العملية وأدوات الرصد

فإن أحد األهداف الرئيسية ألدوات الرصد تشكل العمود الفقري للرصد،  اليت ينتهجها الشركاء املشاريعانطالقًا من أن نظم إدارة  .202
ويوضح الشركاء يف مقرتح املشروع  .املشاريعاليت يستخدمها الصندوق الُقطري املشرتك هي إتاحة مستوى إضايف للتحقق من نتائج 

 األدوات اليت يعتزمون استعماهلا يف رصد املشروع.

وميثل ما  التشغيل. طرقوال بد أن جيري يف خطة الرصد توضيح نوعية األدوات اليت سُتستخدم الستيفاء املعايري الدنيا املبينة يف  .203
 يلي أدوات الرصد األكثر شيوًعا يف االستعمال من جانب الصندوق الُقطري املشرتك حىت اآلن.

عمليات رصد للمواقع امليدانية تشكل عنصرًا ينفذ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بدعم من اجملموعات  –رصد املواقع امليدانية  .204
املمولة من الصناديق الُقطرية املشرتكة وفًقا للنواتج املستهدفة؛ كما تتيح ملنسق  املشاريعحامسًا يف اإلطار الشامل للتحقق من إجناز 

ونظرًا لوجود حدود على ما ميكن مالحظته عن طريق  الشؤون اإلنسانية واجملموعات تقييم اجلوانب النوعية للتنفيذ الربناجمي.
ام أساليب أخرى. وليس مسعى الرصد امليداين إجراء الزيارات امليدانية، تظل هناك حاجة لتجميع معلومات إضافية باستخد

. وال بد أن تكون زيارات املشاريع، لكنه يظل مع ذلك ضروريًّا كنهج يغطي مسائل تتجاوز حتقيق نواتج للمشاريعتقديرات تقوميية 
( التحقق مما جيري 2نفيذ الشامل للمشروع؛ )( تقييم اجلدول الزمين للت1الرصد امليداين كحد أدىن أداة جلمع معلومات عن: )

 ، منوذج الرصد امليداين(.11رقم  رفق)أنظر امل للمشاريع( تقدير التقدم احملرز يف حتقيق األهداف الرئيسية 3اإلبالغ عنه من نتائج؛ )

وينبغي  سالمة الضوابط الداخلية ودقة السجالت املالية للشريك.لتقييم  ةاملالياملراجعة جُترى عمليات  – ةاملالي  املراجعة عمليات .205
إجراء فحص مايل على أساس مستوى املخاطر املصنف للشريك والطريقة التشغيلية املستخدمة يف الصندوق. وجيوز ملوظفي وحدة 

تبًعا لطريقة التشغيل، أو عندما يكون إجراء فحوصات مالية ميدانية احلسابات تدقيق التمويل اإلنساين ومراجعني من شركات 
مرة  اء فحص مايل لكل شريك على األقلذلك ضروريًّا بسبب املخاوف املتعلقة بأداء الضوابط الداخلية للشريك. ويُنصح بإجر 

 .ةاملالي  املراجعة ، عمليات12وفًقا للمرفق رقم  راجعة . وجُترى عمليات امليف السنة
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ميكن اعتبار الرصد الذي تضطلع به األطراف الثالثة أحد الُنهج املناسبة للصناديق الُقطرية  – أطراف ثالثةالرصد من جانب  .206
. وميكِّن هذا النهج الصندوق الُقطري املشرتك من احلصول على املشرتكة عندما تضيق سبل النفاذ إىل بلدان أو مناطق العمليات

يف املناطق عالية  بالذاتالة تنفيذ مشروعات الصندوق الُقطري املشرتك )معلومات جيري التحقق منها بشكل مستقل عن ح
وجيري اجلمع يف هذا النهج بني الزيارات امليدانية واالستعراضات  .املشاريعاملخاطر( مع الرتكيز بوجه خاص على هدف إجناز نواتج 

وأي معلومات/وثائق ذات صلة أخرى(. ومناط الرتكيز  املشاريعاملكتبية لوثائق الصندوق ذات الصلة املتاحة )مثل مقرتحات 
 املرتبطة هبا.األساسي للرصد الذي جتريه األطراف الثالثة هو التحقق من تنفيذ األنشطة املتعاقد عليها وإجناز النواتج 

جلمع اإلحصاءات وتسجيل املالحظات ميكن أن يكون الرصد عن بُعد وسيلة فعالة من حيث التكلفة  –الرصد باالتصال عن بُعد  .207
املستقاة من مصادر رئيسية وجهات منتفعة أخرى بشأن التقدم احملرز يف حتقيق نواتج املشروع ودرجة الرضا عنه. وميكن إنشاء 

معدة  مراكز لالتصال يف مواقع آمنة هبدف واحد هو إجراء مقابالت هاتفية مع اجلهات اجمليبة الرئيسية باالستعانة باستبيانات
وميكن بشكل مباشر التقاط مجيع املعلومات اجملمعة على منصة إلكرتونية يستضيفها على أساس االختيار من بني عدة أجوبة. 

مشغِّل مركز االتصال ويطبق عليها أساليب التحقق، عن طريق إعمال التحقق املنطقي من مصداقية األجوبة، مما ينتج عنه توفري 
 اخلاضعة للرصد جيري بعد ذلك مشاطرهتا مع وحدة التمويل اإلنساين. املشاريعن التقدم احملرز يف معلومات يف الوقت اآلين ع

. وليس ذلك باألمر غري املألوف ألن للمشاريعالرصد عن بُعد يف حاالت ال يكون ممكًنا فيها إجراء زيارات مادية  وحيدث .208
الوصول إليها. وال ُيستخدم  علىالصناديق الُقطرية املشرتكة متيل إىل أن تعمل يف بيئات غري آمنة شديدة التقلب مع وجود قيود 

ما يكفي من  الرصد عن بُعد إال كمالذ أخري يف احلاالت اليت ال تكون فيها خيارات أخرى، واملبدأ املعمول به هنا هو استخدام
مكن فيها إجراء أي شكل من أشكال املغري من مصادر املعلومات لتمكني إجراء رصد ذي معىن. وبالنسبة لألحوال اليت يكون 

احلاجات امللحة اليت يسعون إىل تلبيتها. وال بد من إطالع على ضوء  املشاريعالرصد )املادي أو عن بُعد(، يتعني النظر يف متويل 
 اجمللس االستشاري على املخاطر اليت تنطوي عليها مثل هذه القرارات.

 تقديم التقارير  4.6

. وجيري للمشاريعتطلب الصناديق الُقطرية املشرتكة تقدمي تقارير لضمان بقاء األنشطة املنفَّذة على مسار حتقيق األنشطة املقرتحة  .209
األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية على قدم املساواة، فيما يتعلق مبتطلبات إىل احلد األقصى املمكن التعامل مع وكاالت 

 تقدمي التقارير.

التشغيل املوضحة أعاله )أنظر  طرقوتتحدد املتطلبات السردية واملالية لتقدمي التقارير اليت تطبَّق على املنظمات غري احلكومية وفًقا ل .210
 أعاله(.

 31األنشطة املشاريعية حىت  تنفيذتوضح النفقات اليت تتكبدها يف  ةمرحلي ةرير مالياتقوتقدم وكاالت األمم املتحدة  .211
وتقدَّم التقارير املالية املرحلية كل سنة  يناير/كانون الثاين من السنة التالية. 21ديسمرب/كانون األول من كل سنة، لتقدميها حبلول 

الذي يغطي الفرتة  تاميالتقرير املايل اخل. وعقب اكتمال املشروع يقدَّم تاميوعد تقدمي التقرير املايل اخلتقوميية إىل حني حلول م
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املالية لوكاالت األمم يونيو/حزيران من السنة التالية. وجُتمع التقارير  30الواقعة بني استهالل املشروع وإكماله يف موعد ال يتجاوز 
، ميزانية املشروع 13احلكومية عن طريق نظام إدارة املنح حسب النماذج املرفقة بالكتيب )أنظر املرفق رقم املتحدة واملنظمات غري 

 وأداة اإلبالغ املايل(.

 12-7يف غضون شهرين من إكمال املشروع. وإذا تراوحت مدة املشروع بني  تقريرًا سرديًّا هنائيًّاوتقدم وكاالت األمم املتحدة  .212
وتقدم التقارير  يبني املنجزات املتحققة يف منتصف مدة تنفيذ املشروع. تقريرًا سرديًّا مرحليًّات األمم املتحدة أيًضا شهرًا، تقدم وكاال

السردية من وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية عن طريق نظام إدارة املنح، وتُتبع يف ذلك النماذج املرفقة هبذا الكتيب 
 ب، مناذج اإلبالغ السردي املرحلي والنهائي(.14و أ14)أنظر املرفق رقم 

ع الصناديق الُقطرية املشرتكة استخدام املؤشرات املوحدة للنواتج من جانب مجيع املنظمات املتلقية )ومن األفضل جيب أن تشجِّ  .213
ع اجملموعة/القطاع يف أو كحد أدىن على النحو املتفق عليه مأن يكون ذلك على النحو احملدد يف خطة االستجابة اإلنسانية، 

البلد(. وتعزز الصناديق الُقطرية املشرتكة تنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية أو أي إطار مماثل للتخطيط على الصعيد الُقطري. 
 ولذلك ال بد من الربط عند الضرورة بني اإلبالغ واألهداف االسرتاتيجية خلطة االستجابة اإلنسانية.

وينبغي أن تلخص التقارير ما السنوية للصناديق الُقطرية املشرتكة علًنا وتتوافر جلميع أصحاب املصلحة. وتتاح التقارير الربناجمية  .214
( الكيفية اليت أدى هبا الصندوق الُقطري املشرتك مهامه فيما يتصل باألهداف االسرتاتيجية )مبا يف ذلك الصالت خبطة 1يلي: )

االستجابة اإلنسانية، وتعزيز مهام منسق الشؤون اإلنسانية، وتعضيد الشراكات مع املنظمات غري احلكومية، وتدعيم نظام 
( شرح كيفية ختصيص التمويل فيما يتصل باألحداث اإلنسانية املهمة، ودقة التوقيت والشفافية، واالعتبارات 2نسيق(؛ )الت

( إبراز مبادرات إدارة املخاطر مبا يف ذلك الرصد واإلبالغ؛ 4( حتقيق التآلف بني املنجزات حبسب القطاع/اجملموعة؛ )3اجلنسانية؛ )
وال بد أن تتضمن التقارير السنوية معلومات عن فصاح عن األولويات الرئيسية للعام التايل. ( اإل6( بيان التحديات؛ )5)
قد تتداخل مع السنوات التقوميية،  املشاريعهلا الصندوق يف السنة التقوميية السابقة، ولكن نظرًا ألن اليت موَّ  املشاريعصات و يخصتال

 ، املذكرة التوجيهية للتقارير السنوية(.4جنازات من سنوات ختصيص خمتلفة )أنظر املرفق رقم فإنه ميكن إدراج األنشطة واإل

 تقييمات الصناديق الُقطرية المشتركة 4.7

متثل التقييمات عنصرًا مهًما يف إطار املساءلة ألهنا تتيح إجراء تقييمات )خارجية( مستقلة للصناديق الُقطرية املشرتكة على مستوى  .215
وسيجري التقييم اخلارجي العاملي املقبل يف عام  صندوق، فضاًل عن آلية الصناديق الُقطرية املشرتكة على املستوى العاملي.كل 

، وسوف يقيِّم مجيع الصناديق الُقطرية املشرتكة بصورة مجاعية. وسريكز التقييم اخلارجي على كيفية أداء الصناديق الُقطرية 2018
وسيتم وضع أسئلة ومنهجيات تقييم حمددة وحتديد قائمة  ل اإلنساين مقيًما بالرجوع إىل األهداف الرئيسية.املشرتكة كآليات للتموي

 بالبلدان اليت سيتم زيارهتا كجزء من عملية إجراء التقييم. وسينظر التقييم أيًضا يف توقيت ونطاق التقييم املقبل.

املشرتكة على حنو مشرتك بني الوكاالت، وتُعترب تقييمات داخلية ملكتب تنسيق وال ُيكلَّف بالتقييمات اخلارجية للصناديق الُقطرية  .216
للصناديق الُقطرية املشرتكة. وميكن النظر يف إجراء استعراضات خمصصة الشؤون اإلنسانية جيريها بالرتتيب مع اجلهات املاحنة 
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ي اإللزامي. وجيري التخطيط هلذه االستعراضات وتنفيذها جلوانب حمددة من أداء الصندوق الُقطري املشرتك خارج إطار التقييم العامل
بالتشاور الوثيق بني منسق الشؤون اإلنسانية واجمللس االستشاري ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على الصعيد الُقطري، وختضع 

 إلجازهتا من قسم تنسيق شؤون التمويل/املقر الرئيسي ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.

  يق المالي التدق 4.8

 ختضع وكاالت األمم املتحدة لُنظم الرقابة الداخلية املتعلقة مبراجعة احلسابات واآلليات األخرى اليت تنشئها جمالس إدارهتا. .217

من خيضع الشركاء من املنظمات غري احلكومية الذين يتلقون األموال من الصندوق الُقطري املشرتك ملراجعة خارجية للحسابات  .218
 قمَبل الصندوق.

للحسابات آلية للرقابة وعنصرًا أساسيًّا يف إطار املساءلة. فهي تعزز الشفافية واإلدارة املالية السليمة   اخلارجيالتدقيق ثل ميو  .219
احلسابات مبا يف ذلك تدقيق ويرد املزيد من املعلومات عن عملية  للموارد اليت خُتصص عن طريق الصندوق الُقطري املشرتك.

( وقسم إغالق املشروع 5.4احلسابات )تدقيق اجلدول الزمين لتنفيذ عمليات التدقيق املايل بالتفصيل يف القسم اخلاص بعملية 
(5.3.4.) 

حول كيفية استخدام للحسابات ملنسق الشؤون اإلنسانية احلصول على تأكيدات مستندة إىل الرباهني   اخلارجيالتدقيق تيح يو  .220
ساعد عمليات مراجعة احلسابات اخلارجية حتديًدا يف ختفيف املخاطر املالية مبا تاألموال اليت حتوَّل إىل املنظمات غري احلكومية. و 

حامسة، يف ذلك إساءة استعمال املوارد واالحتيال؛ وحتديد نقاط الضعف يف اإلدارة املالية والتشغيلية، والتوصية بإجراء حتسينات 
 وحتديد النفقات غري املقبولة.

وتوفر نتائج عمليات املراجعة اخلارجية للحسابات تعقيبات أساسية للشريك والنظام، وتعزز التحسني املستمر لإلدارة املالية  .221
 ل أفضل.والتشغيلية للمنظمة غري احلكومية وألدائها، ومتكن منسق الشؤون اإلنسانية من اختاذ قرارات متويلية مستنرية بشك

ويصيغ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية هنًجا ملراجعة احلسابات على أساس تقييم املخاطر يستعيض به عن النهج احلايل القائم  .222
. وسوف يعني النهج القائم على أساس تقييم املخاطر يف صياغة معايري جيري استناًدا إليها حتديد أي الشركاء املشاريععلى أساس 
اعه على سبيل األولوية ملراجعة احلسابات على أساس مستوى اخلطر املصنف هلذا الشريك وحجم املبالغ املالية احملولة جيري إخض

 إىل املنظمات غري احلكومية.

 احلسابات( إجراء مراجعة دوريةمدققي وتتوىل هيئات الرقابة الداخلية )مكتب األمم املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية وجملس  .223
لحسابات. ل الواحدة راجعةاملحلسابات عمليات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. وختضع املراجعات اليت جتريها هاتان اهليئتان ملبدأ 

ويتوىل جملس مراجعي احلسابات الذي يتألف من مراجعني عامني للحسابات من ثالث من الدول األعضاء، أداء خدمات املراجعة 
اجعني خارجيني للحسابات املتحدة وصناديقها وبراجمها باستثناء برنامج األغذية العاملي، الذي يستعني مبر اخلارجية حلسابات األمم 

 خيتص هبم.



 57|الكتيب التشغيلي للصناديق الُقطرية المشتركة

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
 | www.unocha.org 

 تدابير االمتثال  4.9

يهدف منسق الشؤون اإلنسانية من خالل آليات املساءلة املشار إليها آنًفا، تأمني اإلدارة الربناجمية واملالية للصناديق الُقطرية  .224
كة. ومتكِّن تدابري االمتثال منسق الشؤون اإلنسانية من التصدي حلاالت عدم االمتثال للشروط القانونية املتفق عليها بني املشرت 

 الصندوق واملنظمة املتلقية، واليت تتصل هبا على وجه اخلصوص باحلاالت املشمولة باألنواع التالية: 

 تأخر تقدمي التقارير املالية أو السردية.  (أ)

 عد رد املبالغ غري املنفقة.   (ب)

التوصل بشكل حاسم إىل نتائج/آراء )عالية املخاطر( ملراجعة احلسابات )تتصل على وجه اخلصوص باالفتقار إىل الضوابط  (ج)
وعدم اتباع نظام للمحاسبة بالقيد  ،وعدم تسوية احلسابات املصرفية ،ووجوه ضعف تعرتي الضوابط املالية ،الداخلية احلامسة

 (.، وعدم وجود اإليصاالت األصليةواالفتقار إىل الوثائق الداعمة ،املزدوج

 التوصل إىل نتائج قوية من عمليات الرصد والتدقيق املايل. (د)

 28حدوث انتهاك للمبادئ ومدونة قواعد السلوك اإلنسانية. (ه)

 لألموال. استخدامسوء أو  احتمال حدوث احتيال أو فساد وجود مؤشرات على (و)

مكتب خدمات الرقابة الداخلية مراجعات داخلية حلسابات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ويلتزم مببدأ املراجعة الواحدة  يجير 
للحسابات اليت ال يستطيع مبوجبها مراجعة حسابات صناديق األمم املتحدة وبراجمها اليت تكون منوطة هي نفسها مبهمة املراجعة الداخلية 

اجعات اليت جيريها مكتب خدمات الرقابة الداخلية وجملس مراجعي احلسابات بشكل دوري املسائل املتعلقة وتغطي املر  للحسابات.
ئمة. بإدارة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية للصناديق الُقطرية املشرتكة، وتنظر فيما إذا كانت تدابري إدارة الصناديق الُقطرية املشرتكة مال

وما إىل  ،وإدارة املخاطر ،واملخصصات ،نب الصناديق الُقطرية املشرتكة )مبا فيها اجملالس االستشاريةوتتناول هذه املراجعات مجيع جوا
  29.، وهي متاحة للجمهورذلك( وتنظر يف امتثاهلا للقواعد واملبادئ التوجيهية

عاقدي، أو خرق أي من يف حالة عدم امتثال أحد الشركاء للمتطلبات احملددة يف هذا الكتيب وتكون واردة يف االتفاق الت .225
االلتزامات األخرى املنبثقة عن االتفاق التعاقدي، يقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تدرجييًّا باختاذ اإلجراءات التصحيحية اليت 

ع على ، تدابري االمتثال(. ومبوجب مبدأ مراجعة احلسابات مرة واحدة، ال يق15يشار إليها عموًما بتدابري االمتثال )املرفق رقم 
اجلهات املاحنة أو الدول األعضاء إجراء مراجعات إضافية للحسابات وتلتزم باحرتام مبدأ مراجعة احلسابات مرة واحدة، لتجنب 

                                                           
 واملوقع اإللكرتوين التايل: 46/182أنظر قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  28

https://cdu.unlb.org/UNStandardsofConduct/CodeofConduct.aspx 
29 https://oios.un.org/page?slug=report 

https://cdu.unlb.org/UNStandardsofConduct/CodeofConduct.aspx
https://oios.un.org/page?slug=report
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واحليلولة دون وجود توصيات متضاربة ميكن أن تتسبب  ،ازدواجية اجلهود واحلد من اإلرباك والتكاليف بالنسبة جلميع األطراف
 على نطاق واسع يف عمليات الصندوق الُقطري املشرتك. يف حدوث فوضى وسوء فهم

ويتمثل املبدأ العام الذي يشكل قاعدة تنفيذ تدابري االمتثال يف أنه يف احلالة اليت ميتنع فيها الشريك عن االمتثال للمتطلبات  .226
الصلة، جيوز ملنسق الشؤون اإلنسانية، عن طريق مكتب  اتذ ةالتعاقدي تفاقياتالناشئة عن إطار املساءلة املوضح أعاله، أو عن اال

تنسيق الشؤون اإلنسانية، اختاذ إجراءات تدرجيية للتعامل مع سلوك الشركاء. وسيواصل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية العمل 
 للتوصل إىل حلول يف الوقت املالئم وفًقا ملا يراه مناسًبا.

 إدارة الصناديق الُقطرية المشتركة .5

  المشاريعتعريفات أساسية وتوجيهات بشأن عملية إعداد ميزانية  5.1

 ؤهلة . وتركز التوجيهات على تعريف التكاليف املاملشاريعلتسهيل اإلعداد املالئم مليزانية للشركاء توفر هذه التوجيهات إطارًا مشرتًكا  .227
، والتكاليف املتقامسة، وفئات غري املباشرة، )أي تكاليف دعم الربامج(، والتكاليف املباشرة والتكاليف املؤهلة والتكاليف غري 

 املالئم لبنود امليزانية. وتنطبق تلك التوجيهات على مجيع الشركاء. فصيل امليزانية، والت

  المشاريعاألساس المنطقي والمبادئ الرئيسية لميزانية  5.1.1

يقوم إعداد ميزانية املشروع واستعراضها وإجازهتا على تقسيم واضح للواجبات. وميثل ذلك شرطًا أساسيًّا للمحافظة على طابع  .228
شرط ضروري للتأكيد على وجود ضوابط مركزية وضوابط داخلية هو التوجه الُقطري الذي تتصف به الصناديق الُقطرية املشرتكة، و 

أو  حسابية،انيات مشاريعية تنطوي على أخطاء أو تكون غري مناسبة )كأن تنطوي على أخطاء لتقليل خطر املوافقة على ميز 
ويف هذا الصدد، توجد أدوار ومسؤوليات حمددة يقوم هبا  أو إضافة نفقات غري مقبولة(. ،أو نقص يف الشفافية ،عدم اتساق

 على النحو التايل:اء مديرو الصناديق يف امليدان، ومراقبو الصرف املايل يف املقر، والشرك

 يكون مديرو الصناديق مسؤولني عن ضمان ما يلي:  .229

االلتزام مببادئ حتقيق التوفري والفعالية والكفاءة والشفافية واملساءلة عن طريق كفالة تناسب مدخالت الصندوق مع األنشطة  (أ)
املشاريعية بشكل سليم ومتجرد ومعقول عن املقرتح املخططة والنواتج املتوقعة، وبشكل أكثر حتديًدا كفالة تعبري امليزانية 

 املشاريعي/اإلطار املنطقي.

 أن تكون تقديرات التكاليف معقولة يف السياق الُقطري احملدد من أجل ضمان استخدام التمويل بأكثر السبل كفاءًة.   (ب)

 يكون دور مراقيب الصرف املايل يف املقر كما يلي: .230

 نية ومراجعة اتساقها مع املقرتحات املشاريعية واإلطار املنطقي. )أ( التحقق من صحة وقائع امليزا
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)ب( إبراز الشواغل والسعي إىل التماس اإليضاحات من مديري الصناديق بشأن املسائل اليت ميكن أن متثل مساًسا باالمتثال 
 بقواعد األمم املتحدة وتؤثر يف الشفافية واملساءلة على الصعيد املايل.

 اء يف عملية امليزانية على النحو التايل:يكون دور الشرك .231

 املخططة لتنفيذ أنشطة املشروع وحتقيق أهدافه. توزيع صحيح وعادل يف امليزانية للتكاليف الضرورية  تقدمي (أ)
ب: أداة إعداد ميزانية املشروع والتقارير املالية( واالستجابة 13أ و13استخدام منوذج امليزانية وكفالة االمتثال له )املرفق رقم   (ب)

 للتوجيهات اليت يقدمها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بشأن تصنيف التكاليف املخططة وتقسيمها إىل بنود.
ساسية( يشرح بوضوح اهلدف واألساس املنطقي لكل بند من بنود امليزانية. على سبيل تقدمي سرد للميزانية )كأحد عناصرها األ (ج)

للدعم التشغيلي املعتاد املثال، تشكل التكاليف املشرتكة واألصول املكلِّفة واالحتياجات من التكاليف/املعدات الالزمة 
 ضروريًّا. تقدمي سرد للميزانية أمرًا، حاالت واضحة يكون فيها للشريك

 التكاليف المقبولة والتكاليف غير المقبولة 5.1.2

 التكاليف املقبولة •
 توضح اخلصائص التالية طبيعة التكاليف املقبولة:  .232

 ال بد أن تكون ضرورية ومعقولة إلجناز أهداف املشروع.  (أ)
 والشفافية واملساءلة.ال بد أن تعكس مبادئ اإلدارة املالية السليمة، وباألخص مبادئ حتقيق التوفري والكفاءة والفعالية   (ب)
ال بد أن تكون قابلة للتحديد يف القيود احملاسبية ومثبتة بوثائق دعم أصلية تؤكد تكبدها وفًقا للمقرتح املشاريعي املوافق عليه  (ج)

 والفرتة املعتمدة. 
 وميكن أن تتضمن هذه التكاليف ما يلي:  .233

مجيع تكاليف املوظفني )مبا يف ذلك الرواتب، واشرتاكات الضمان االجتماعي، والتأمني الطيب، وعالوات اخلطر )إن وجد(،  (1)
وأية تكاليف أخرى مدرجة كجزء من جمموعة مزايا املرتب يف املنظمة. ويتعني أال تزيد هذه الرواتب والتكاليف عما يتحمله 

 األخرى. املشاريعالشريك عادًة يف 
 تكاليف االستشارات الداخلة يف تنفيذ املشروع.  (2)
 تكاليف دعم املوظفني على الصعيد الُقطري اليت تكون متصلة مباشرًة باملشروع.  (3)
جيوز كذلك قبول تكاليف السفر وبدالت اإلقامة اليومية املتصلة مباشرًة بتنفيذ املشروع ملوظفي املشروع واخلرباء االستشاريني  (4)

 .آلخرين، شريطة أال تتجاوز التكاليف املستويات اليت يتحملها الشركاء عادةً واألفراد ا
مسامهة يف تكاليف املكتب الُقطري للشريك، كجزء من التكاليف املتقامسة حُيمل بناًء على نظام للحساب والتخصيصات  (5)

 املعقولة جيري شرحه جيًدا. وال بد من تصنيف التكاليف املتقامسة يف بنود.
 ايل للمنتفعني مبا يف ذلك التوزيع على أساس نقدي أو على أساس قسائم شراء.الدعم امل (6)
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 تكاليف شراء السلع واخلدمات املقدمة إىل املنتفعني باملشروع، مبا يف فيها تكاليف رقابة اجلودة والنقل والتخزين والتوزيع. (7)
نولوجيا املعلومات واالتصاالت املتعلقة بأنشطة التكاليف املتصلة بالبنود غري املستهلكة )األصول( كاملعدات، وأجهزة تك (8)

 التسجيل واألنشطة امليدانية املماثلة، واملعدات الطبية، ومضخات املياه، ومولدات الكهرباء.
 .العطاءاتالتكاليف اليت يتحملها الشريك فيما يتصل بإرساء العقود الالزمة لتنفيذ املشروع، مثل تكاليف عملية  (9)
 يتحملها الشركاء املنفذون الفرعيون وتُعزى مباشرًة إىل تنفيذ املشروع.التكاليف اليت  (10)
التكاليف األخرى النامجة مباشرًة عن متطلبات اتفاق املنحة كالرصد وتقدمي التقارير والتقييم ونشر املعلومات والرتمجة  (11)

 الت املصرفية(.والتأمني وما إىل ذلك، مبا فيها تكاليف اخلدمات املالية )وخباصة الرسوم والتحوي
 

 التكاليف غري املقبولة •
 تعترب التكاليف الواردة فيما يلي غري مقبولة: .234

 التكاليف غري املدرجة يف امليزانية املعتمدة )مع مراعاة التنقيحات اليت جيري إقرارها حسب األصول(. (1)
غري املنشئة للتكلفة املوافق عليها على النحو التكاليف املتكبدة خارج فرتة تنفيذ املشروع املوافق عليها )مع مراعاة التمديدات  (2)

 الواجب(.
 الديون واملخصصات املتعلقة خبسائر أو ديون حمتملة يف املستقبل. (3)
 الفوائد املستحقة على شريك التنفيذ ألي طرف ثالث. (4)
 البنود اليت سبق متويلها من مصادر أخرى.  (5)
 شراء األراضي واملباين.  (6)
 خسائر تغيري العملة.  (7)
واخلصومات من طرف الشريك املنفذ أو املقاولني أو موظفي الشريك املنفذ أو اقتطاعهم جلزء من التكاليف املعلنة  التنازالت (8)

 للمشروع.
 أجوز موظفي احلكومة.  (9)
مصاريف الضيافة وتوفري الطعام/املرطبات ملوظفي املشروع )باستثناء توفري املياه والضيافة ألغراض أنشطة التدريب واملناسبات  (10)

 جتماعات املتصلة مباشرًة بتنفيذ املشروع(.واال
 احلوافز والبدالت اإلضافية واهلدايا املقدمة للموظفني.  (11)
 الغرامات واجلزاءات.  (12)
 الرسوم واألتعاب والضرائب )مبا يف ذلك ضريبة القيمة املضافة( اليت يسرتدها الشريك املنفذ.  (13)
 التقييم العاملي للربامج.  (14)
  30رسوم مراجعة أداء النظام باعتبارها تكاليف يدفعها الصندوق مباشرًة./احلساباتتدقيق رسوم  (15)

 
                                                           

 حتمَّل هذه التكاليف كتكاليف مباشرة إلدارة الصندوق.  30
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 أنواع أخرى من التكاليف •
مدير الصندوق على أساس كل حالة على حدة ورهًنا بأهداف الصندوق، باملرونة يف النظر يف التكاليف الواردة فيما يلي  حيتفظ .235

 باعتبارها تكاليف مقبولة:

 تدريب املوظفني احلكوميني كجزء من نشاط مشاريعي يسهم يف إجناز األهداف العامة للمشروع.  (1)
 املمولة من الصناديق الُقطرية املشرتكة.  املشاريعاملواد املتصلة بتسليط الضوء على الشريك املنفذ املتعلقة مباشرًة ب (2)
تكاليف السفر الدويل عندما تتصل مباشرًة بإجناز أهداف املشروع. ويف حالة طلب تغطية تكاليف السفر الدويل لدعم أنشطة  (3)

 إضافية خارج نطاق أنشطة املشروع، ميكن النظر يف هذه التكاليف إذا جرى تربيرها بشكل جيد وتناسب حتديدها مع املشروع. 
 السيارات.  (4)
ري املستهلكة/املعمِّرة املستعملة يف املشروع اليت ال تكون تكاليفها ممولة يف امليزانية أو مدرجة يف أي تكاليف إهالك املعدات غ (5)

 متويل سابق للصندوق الُقطري املشرتك.
 معدات التشغيل املعتاد للشريك املنفذ.  (6)
 التكاليف املتكررة للعمليات املعتادة للشريك املنفذ. (7)

 

 ليف غير المباشرةالتكاليف المباشرة والتكا 5.1.3

 هناك نوعان من التكاليف املقبولة مها: التكاليف املباشرة والتكاليف غري املباشرة. .236

  التكاليف املباشرة •
وهي تعرَّف بأهنا  ينبغي وجود رابطة واضحة بني التكاليف املباشرة واألنشطة املشاريعية املبينة يف مقرتح املشروع واإلطار املنطقي. .237

التكاليف الفعلية اليت تتصل بتنفيذ املشروع مباشرًة من أجل تغطية نفقات السلع واخلدمات اليت تقدَّم للمنتفعني، والتكاليف 
املتصلة بأنشطة الدعم )حىت لو كانت جزئية، كتكلفة حارس األمن أو موظف لوجسيت يعمل جزئيًّا من أجل املشروع( وتكون 

  اخلدمات وإجناز أهداف املشروع.مطلوبة لتقدمي

 وتتضمن التكاليف املباشرة:  .238

 التكاليف املتصلة باملوظفني واألفراد ذوي الصلة، مبن فيهم اخلرباء االستشاريون وسواهم من األفراد. (1)
 اللوازم والسلع األساسية واملواد.  (2)
 املعدات.  (3)
 اخلدمات التعاقدية.  (4)
والوقود وبدالت اإلقامة اليومية للموظفني واخلرباء االستشاريني واألفراد اآلخرين تكاليف السفر مبا يف ذلك تكاليف النقل  (5)

 املرتبطني باملشروع.
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 التحويالت واملنح للنظراء.  (6)
تكاليف التشغيل العامة، والتكاليف املباشرة األخرى مبا فيها نفقات األمن، واللوازم املكتبية، واالحتياجات مثل أدوات االتصال،  (7)

 وإجيار املكاتب، والتكاليف املباشرة األخرى مبا فيها تكاليف الرصد والتقييم وتقدمي التقارير املتعلقة بتنفيذ املشروع. واإلنرتنت،
 
 التكاليف غري املباشرة •

ُيشار إىل التكاليف غري املباشرة بأهنا تكاليف دعم الربامج؛ وهي مجيع التكاليف اليت يتحملها الشريك املنفذ بصرف النظر عن  .239
طاق ومستوى أنشطته، وترتبط باحتياجات ال ميكن إرجاعها على وجه اجلزم ألنشطة أو مشروعات أو برامج حمددة. وتتضمن ن

هذه التكاليف عادًة تكاليف مؤسسية )تتعلق باملقر واهليئات التأسيسية، واخلدمات القانونية، واملشرتيات العامة، والتعيني وما إىل 
يف املائة من النفقات  7خدمات ملشروع بعينه. وحُتمَّل تكاليف دعم الربامج بنسبة قصوى تبلغ ذلك( لكنها ال تتصل بتوفري 

 املباشرة املوافق عليها اليت يتحملها الشريك املنفذ.

ى البالغة ال بد أن تُغطى تكاليف دعم الربامج للشركاء املنفذين الفرعيني املرتبطة بتنفيذ مشروع حمدد بالنسبة املئوية اإلمجالية القصو  .240
 يف املائة من النفقات الفعلية للمشروع. 7

 وال يلزم تفصيل النفقات غري املباشرة يف ميزانية املشروع. .241

 التكاليف المتقاسمة 5.1.4

ميثل تقاسم التكاليف بني جهات ماحنة ومشروعات خمتلفة يف إطار برنامج ُقطري ألحد شركاء التنفيذ ممارسة تقبلها الصناديق  .242
املشرتكة. وميكن أن يتقاسم الشريك املنفذ بعض تكاليف املكاتب الُقطرية املتعلقة باستخدامات وأغراض معينة مثل الُقطرية 

 تكاليف املوظفني وإجيار املكاتب واملنافع والسيارات واملستأجرة.

 وتنطبق التوجيهات التالية على التكاليف املتقامسة يف ميزانية املشروع: 

 التكاليف املتقامسة متصلة مباشرًة بتنفيذ املشروع.ال بد أن تكون مجيع  (1)
ال بد أن تصنَّف مجيع التكاليف املتقامسة يف امليزانية باتباع املمارسات احملاسبية املوحدة وباالستناد إىل نظام للتخصيص معقول  (2)

واملوافقة عليه من جانب وحدة ومتجرد ومدعوم مبربرات جيدة، يُشرح بتعابري واضحة يف سرد ميزانية املشروع، وجيري تقييمه 
 التمويل اإلنساين. 

لتبيان الكيفية اليت استُنبطت هبا التكاليف وشرح األسلوب الذي جرى به حساهبا يف  دائما ينبغي أن يكون الشريك مستعًدا  (3)
 31مقرتح املشروع/اإلطار املنطقي )أي شرح النسب واملتوسطات(.

                                                           
روع )على سبيل املثال: حتمَّل التكاليف املتقامسة للوظائف اليت يُعتزم استمرار وجودها طوال فرتة املشروع جململ هذه الفرتة، وتقيَّد كنسبة مئوية على املش 31

املدد اليت تقل عن فرتة املشروع  شهرًا(. وال جيوز قبول 12يف املائة من راتبه الشهري ملدة  50شهرًا بنسبة  12يُدرج نصف أجر حارس أمن ملشروع يستمر 
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ائف، ُتدرج يف امليزانية النسبة املئوية للتكلفة الشهرية املقابلة للوقت الذي خيصصه إذا جرى تقاسم تكاليف إحدى الوظ (4)
للمشروع شاغل هذه الوظيفة. وال جيوز أن تدرج يف امليزانية أجزاء من وحدة قياس تكاليف املوظفني، وال يُقبل يف هذا 

 اخلصوص سوى حتديد النسب املئوية.
ووفًقا لذلك  32املتعلقة باملوظفني، ُيستند يف هذا التقاسم إىل نظام عادل لتخصيص التكلفة.بالنسبة للتكاليف املتقامسة غري  (5)

 تقوم وحدة التمويل اإلنساين يف املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بتقييم النسب املئوية يف امليزانية وإقرارها.
وع، مبا يف ذلك التكاليف املتصلة باملوظفني. وإذا مل يكن ذلك ممكًنا، فيجب وحُتمَّل التكاليف املتقامسة على كامل مدة املشر  (6)

 يف تلك احلالة شرح األساس املنطقي للقسمة يف سرد امليزانية.
 

 توجيهات بشأن تفصيل بنود الميزانية 5.1.5

  يتطلب كل بند من بنود امليزانية توزيع للتكلفة على النحو التايل:  .243

استشاري وأي أفراد آخرين وطنيني ودوليني حسب املهمة، وإعطاء كمية الوحدات وتكلفة الوحدة تصنيف كل موظف وخبري  (1)
 33لكل منصب وظيفي )مبعدالت شهرية أو يومية(.

لكيفية يف سرد امليزانية دوالر )كقيمة تراكمية( تفسريًا واضًحا  10.000يتطلب أي بند من بنود امليزانية يتجاوز جمموع قيمته  (2)
 حسابه.

دوالر(، جيب إدراج تفاصيل البند يف ملف جدول  10.000عندما حتتوي بنود امليزانية على تكاليف عناصر متعددة )تتجاوز  (3)
وحتديد البند، والوحدة، والكمية، والقيمة أو التكلفة )بالنسبة لكل وحدة وجملموع التكلفة(. وجيب حتميل  (Excel)حسايب 

 الوثائق على نظام إدارة املنح.
طن مرتي( وتكلفة وحدة السلع واللوازم واملواد اليت سيتم شراؤها.  1000جمموعات لوازم، و 10الوحدة أو الكمية )مثالً بيان  (4)

 سرد امليزانية إليراد شرح مناسب الختيار الوحدة املرجعية املنطبقة )الطول، احلجم، الوزن، املساحة، إىل آخره(.يتعني استخدام 
 دوالر.  10.000صناف اليت تزيد تكلفة الوحدة منها عن بيان املواصفات التقنية لأل (5)
بيان املواصفات التقنية لألصناف اليت ميكن أن ختتلف تكاليف وحدهتا اختالفًا كبريًا حسب املواصفات )يف حالة املولدات  (6)

 ة(.مثالً، يكون وجود إشارة إىل النطاق املمكن للقدرة كافيًّا للتقييم السليم لدقة التكاليف التقديري

                                                           

اليب اليت تناسب إال للوظائف اليت ال يُنتوى بقاؤها جململ فرتة املشروع. وحيتفظ الشركاء بإمكانية تسجيل النفقات يف حدود مبلغ امليزانية وفًقا لألس
  أشهر(.   6يف املائة ملدة  100تفضيالهتم بشكل أفضل )مثل حتميل تكلفة احلارس بنسبة 

تقامسة جململ فرتة املشروع. حُيسب ذلك كنسبة مئوية من املبلغ اإلمجايل للتكاليف املتقامسة، وحُيمَّل كنسبة مئوية من قيمة املشروع. ويُفضَّل حتميل التكاليف امل 32
فضل )على سبيل املثال إذا أراد الشريك وحيتفظ الشركاء بإمكانية تسجيل النفقات يف حدود مبلغ امليزانية وفًقا لألساليب اليت تناسب متطلباهتم بشكل أ

شهرًا. ويكون يف إمكانه  12يف املائة من قيمة التكلفة الشهرية لإلجيار ملدة  50شهرًا، له أن يقيد اإلجيار بنسبة  12أن يغطي نصف إجيار املكتب ملدة 
 أشهر من امليزانية املخصصة(.  6عندئذ دفع جممل إجيار املكتب ملدة 

بري عن ذلك يف ال بد أن حتمَّل تكاليف املناصب الوظيفية حسب الوحدة. وعندما تكون تكاليف املوظف حمملة جزئيًّا على امليزانية احملددة، يتعني التع 33
 يف املائة من تكلفة وحدة املوظف، وليس نصف إمجايل تكلفة وحدة املوظف(.  50شكل نسبة مئوية )أي 
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 تقدمي تفاصيل يف سرد امليزانية حبيث ميكن حتديد اهلدف من بند امليزانية بوضوح. (7)
إيراد تفاصيل لتكاليف التشغيل العامة )كإجيار املكتب وتكلفة االتصاالت واإلنرتنت واملنافع( اليت تتصل بتنفيذ املشروع عن  (8)

 تكاليف التشغيل يف شكل مبلغ إمجايل.طريق إيراد الكميات وتكلفة الوحدة. ومن غري املقبول كتابة 
ميكن القبول بتقديرات للسفر ما دامت طريقة احلساب املستعملة يف وضع التقديرات موضحة بشكل معقول يف سرد امليزانية  (9)

 )كالقيام مثالً بتقدمي تقديرات لعدد الرحالت ومتوسط مددها باأليام، ومعدالت بدل اإلقامة اليومي، وما إىل ذلك(.
 )الوطين والدويل(: تقدير عدد الرحالت وتكلفة كل رحلة. السفر (10)
عندما تتجاوز قيمة التكلفة الرتاكمية للبند  جمموعات اللوازموالتكلفة التقديرية لكل بند يف  34تقدمي قائمة باألصناف (11)

 دوالر. 10.000
الوقائي بعد التعرض للفريوس وجمموعة لوازم مثل جمموعة لوازم العالج تقدمي قائمة األصناف جملموعات اللوازم املوحدة عامليًّا  (12)

 الطوارئ الصحية املشرتكة بني الوكاالت. وال يتضمن ذلك جمموعات اللوازم املوحدة املوافق عليها يف كل بلد.
دوالر، تورد يف امليزانية فقط وتفصَّل تكاليف العمال ومواد البناء  10.000اليت تتجاوز تكلفتها  يف حالة أعمال التشييد (13)

ألساسية املعروفة، بتوفري الوحدة/الكمية وتكلفة الوحدة. وال بد أن يُشرح يف سرد امليزانية الكيفية اليت جيري هبا تقدير تكاليف ا
إىل منوذج بدئي أساسي للمبىن )مرحاض، مركز صحي أو مأوى(، ونوع املواد )خشب، سابق التجهيز، التشييد استناًدا 

ة أو األساس املنطقي املستخدم يف تقدير التكاليف )القدم املربع أو املرت املربع أو استناًدا طوب/أمسنت/خرسانة مسلحة( والصيغ
 إىل اخلربات السابقة وما إىل ذلك(.

يكون الشريك مسؤواًل عن ضمان التزام ميزانية شريك/شركاء التنفيذ الفرعيني مببادئ التوفري والفعالية والكفاءة والشفافية  (14)
هذا الشأن. فيجب أن يتأكد الشريك من أن ميزانية شريك/شركاء التنفيذ الفرعيني تتناسب مع األنشطة وخيضع للمساءلة يف 

بند واحد  يفمعقولة يف السياق الُقطري احملدد. وينبغي إدراج ميزانية شريك التنفيذ الفرعي  واملخرجات املخططة، وأن تكون
ل التكاليف على نظام إدارة . وال يلزم تقدمي بيان تفاصياألطراف النظريةالتحويالت واملنح املقدمة إىل فئة  حتتيف امليزانية 

املنح. ومع ذلك، فإن الشريك يعد مسؤواًل عن تقدمي الوثائق التفصيلية الالزمة لدعم امليزانية والنفقات اليت يتكبدها شريك 
 احلسابات، وخيضع للمساءلة يف هذا الشأن. دققي التنفيذ الفرعي بناءً على طلب من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية و/أو م

عند الطلب، وأن تكون على نفس مستوى التفصيل وتأخذ وجيب أن تتاح تفاصيل ميزانية ونفقات شريك التنفيذ الفرعي 
اء سنوات بعد انته 5نفس الصيغة املطبقة على الشريك املنفذ الرئيسي. وجيب أن تظل هذه الوثائق متاحة لفرتة ال تقل عن 

 املشروع.

 ات المنحيتوقيع اتفاق 5.2

املنح مع املنظمات غري احلكومية ووكاالت  اتفاقيات، 17و 16للتعاقد )أنظر املرفق رقم املنح املعياري  ب استخدام مناذج اتفاقجي .244
 األمم املتحدة(. وال ُيسمح بإجراء أي تغيريات يف مواد اتفاق املنحة. 

                                                           
 امليزانية. تقدَّم القائمة كمرفق يف  34
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دة ميثل استخدام نظام إدارة املنح شرطًا مسبًقا لتنفيذ العملية املبينة أدناه. ويدعم نظام إدارة املنح التنفيذ التام لإلجراءات املوح .245
وعمليات التثبت من سالمة موقف الشريك، كما يوفر الدعم طيلة جممل إدارة دورة املشروع، حيث يعد النظام مستودًعا للوثائق 

، كما أنه يكفل التنفيذ الفعال آلليات الرقابة يف التوقيت املناسب يف سبيل إدارة املخاطر املرتبطة بإدارة للمشاريعمة الضرورية الداع
 الصندوق والتخفيف منها.

املنح مع وكاالت األمم املتحدة، واملنظمات غري احلكومية،  اتفاقياتتعد املكاتب الُقطرية التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  .246
املنح  اتفاقياتوحركة اهلالل األمحر والصليب األمحر )تتوىل ذلك عادًة وحدة التمويل اإلنساين(. ويوقِّع منسق الشؤون اإلنسانية 

مة موقف الشريك يف نظام إدارة املنح. مث تُرسل منوذج التثبت من سالويوقِّع إىل جانبه املمثل املفوض للشريك كما هو مسجل يف 
املنح إىل قسم تنسيق شؤون التمويل/املقر الرئيسي ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية للحصول على املوافقة النهائية  اتفاقيات

 (.حسب األصولأو املسؤول املفوض ) للمسؤول التنفيذي وتوقيعه

املنح مع املنظمات غري احلكومية  اتفاقيات، 19و 18املنح )أنظر املرفق رقم  اتفاقيات ال بد أن يقوم مدير الصندوق بتقدمي .247
باستخدام نظام إدارة املنح.  قسم تنسيق شؤون التمويل/املقر الرئيسي ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةووكاالت األمم املتحدة( إىل 

 ويتعني تقدمي الوثائق الداعمة الواردة أدناه )مرفقة كلها(. 

  35نسخة من اتفاق املنحة موقعة من منسق الشؤون اإلنسانية والشريك. (1)
 مقرتح املشروع )بالصيغة اليت أقرها منسق الشؤون اإلنسانية(. (2)
 ميزانية املشروع )بالصيغة اليت أقرها منسق الشؤون اإلنسانية(.   (3)

أيام عمل، شريطة أن تكون الوثائق املقدمة إىل قسم تنسيق شؤون التمويل/املقر  3املنح وقًتا للتجهيز أقصاه  اتفاقياتيستغرق توقيع  .248
 الرئيسي ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية كاملة ودقيقة ومتسقة. 

)ب( من اتفاق املنحة  امللحقال يكون اتفاق املنحة ساريًّا إال بعد توقيعه من منسق الشؤون اإلنسانية والشريك املنفذ. ويشار يف  .249
 ميكن تاريخ أبكر ويكون إىل تاريخ بدء املشروع الذي حتدده وتوافق عليه وحدة التمويل اإلنساين بالتشاور مع الشريك املنفذ.

وإذا جاء تاريخ  .املستحقة النفقات باستيعاب للسماح وذلك املنفذ الشريك توقيع تاريخ هو املشروع لبدء )ب( امللحق يف ذكره
توقيع الشريك على اتفاق املنحة الحًقا لتاريخ املوافقة على بدء املشروع املذكور يف امللحق )ب(، حيدد تاريخ التوقيع على اتفاق 

 املنحة تاريخ البدء الرمسي للمشروع.

 النفقات مقبولة اعتبارًا من تاريخ توقيع الشريك، الذي يشري إىل دخول اتفاق املنحة حيز التنفيذ. تكون .250

 

                                                           
خصيص وطلب حتويل بالنسبة لألموال املدارة بدعم من مكتب الصندوق االئتماين متعدد الشركاء التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ُتستخدم وثيقة الت  35

 ب(. 24أ و24األموال )أنظر املرفق 
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 وتعديالت الميزانية وتغييرات المشروع  دون زيادة التكاليفالتنقيحات: التمديدات  5.3

يرتتب على ذلك تبعات خمتلفة يف نطاق املشروع ومدته ميكن طلب إدخال تعديالت على املشروع ألسباب متنوعة، وميكن أن  .251
وال بد من تقدمي التغيريات جبميع أشكاهلا لعناية مديري الصناديق. ويقدر مدير الصندوق، بالتشاور مع منسقي  وميزانيته.

إدخال تعديل على االتفاق  اجملموعات/القطاعات، ما إذا كانت التغيريات املطلوبة حباجة إىل إذن خطي رمسي، وما إذا كان ضروريًّا
تعديل اتفاق املنحة مع  19، تعديل اتفاق املنحة مع املنظمات غري احلكومية، واملرفق 18األساسي للمنحة )أنظر املرفق رقم 

 20وتوفر املرفقات رقم  وكاالت األمم املتحدة(، أو ما إذا كان نطاق التغريات املقرتحة بالقدر الذي قد يستدعي إهناء املشروع.
ب )أداة إجراء تعديالت يف امليزانية( املشمولة هبذه املبادئ التوجيهية الصيغة املستعملة 13أ و13)منوذج طلب تنقيح املشروع( و

 يف طلب التمديدات غري املنشئة للتكلفة/تنقيح امليزانية.

ت الصلة يف نظام إدارة املنح مما يسمح واستناًدا إىل طبيعة املراجعة، تقوم وحدة التمويل اإلنساين بتفعيل مهام سري العمل ذا .252
 املطلوبة. عديالت للشركاء بطلب إجراء الت

يقوم منسق الشؤون اإلنسانية أو مدير املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف حالة تفويضه )أنظر املرفق رقم  .253
)أنظر  املنفذ كتابًة وإخطاره بقبول أو تعديل أو رفض الطلب ، تفويض سلطة املوافقة على التنقيحات( بالرد على الشريك21

ويف حالة قبول طلب التعديل، يصبح هذا التعديل جزءًا ال يتجزأ من االتفاق وجيب  ، منوذج طلب تنقيح املشروع(.20املرفق رقم 
 إجازته من قمَبل املقر الرئيسي ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.

 يلزم إصدار تعديل موقَّع التفاق املنحة يف احلاالت التالية:  .254

 يف املائة للتجاوزات املسموح هبا يف كل بند بامليزانية.  15السماح بتغيريات يف ميزانية املشروع تتعدى نسبة  (1)

هبا يف كل بند % للتجاوزات املسموح 15إضافة بند جديد يف امليزانية، بغض النظر عما إذا كان أقل أو أعلى من نسبة  (2)
 بامليزانية.

 تغيري مدة املشروع.  (3)

 تغيري املعلومات البنكية ذات الصلة باملشروع.  (4)

 أية تغيريات أخرى هلا آثار مالية أو قانونية وتعد جزًءا من اتفاق املنحة.  (5)

ال تتطلب التغيريات التالية تعديل اتفاق املنحة وتتم املوافقة عليها عن طريق نظام إدارة املنح من خالل خاصية "املوافقة دون  .255
 تعديل اتفاق املنحة": 

 التغيري يف موقع املشروع، ما مل يتم تغيري منطقة عمل املشروع بأكملها.  (1)
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 بيعة املشروع. التغيري يف عدد املستفيدين، ما مل يغري ذلك من ط (2)
 التغيري يف نشاط معتمد يف املشروع، ما مل يؤدي ذلك إىل تغيري أهداف املشروع ونتائجه الرئيسية. (3)

 دون زيادة التكاليفالتمديدات  5.3.1

األسباب املربرة للطلب ودالئل  لتكاليف على أساس كل حالة على حدة، استناًدا إىلا دون زيادةيُنظر يف طلب إجراء متديدات  .256
اين إحراز التقدم اليت جيري جتميعها من التقارير السردية واملالية )كتقارير اإلجناز/التقارير املرحلية( أو من خالل زيارات الرصد امليد

 .ةاملالي ة راجعوعمليات امل

بل هناية املشروع بأربعة أسابيع على األقل. ولن يُلتفت إىل أي طلبات تقدم يف مواعيد ق تعديل املشاريع ويتعني تقدمي طلبات .257
 الحقة لذلك.

أن تعدل االتفاق من أجل متديد فرتة املشروع، سواء اقرتن ذلك بإجراء أو عدم  دون زيادة التكاليفوميكن لطلب التمديدات  .258
وبغية متديد فرتة املشروع، ال بد من قيام كال الطرفني بتوقيع تعديل على االتفاق إجراء تعديالت يف ميزانية املشروع أو أنشطته. 

 األصلي.

 تعديل الميزانية  5.3.2

 املقبولة للميزانية: عديالت هناك ثالثة أنواع من الت .259

 يف املائة من قيمة امليزانية املعتمدة: 15امليزانية الذي ال يتجاوز  عديل ت  •
ج هذا التعديل إذنًا رمسيًّا من منسق الشؤون اإلنسانية، وهو ما يعين أن الشريك املنفذ ميلك ضمن هذا احلد مرونة ال حيتا  (1)

 على مدار عملية التنفيذ. تقتضي احلاجة إجراء تعديالت على ميزانية املشروع حسبما
يف املائة من فئة امليزانية املعتمدة األصلية، وهي مقبولة بالنسبة  15مناقالت التكلفة بني فئات امليزانية مبا ال يتجاوز  (2)

تنسيق جلميع الفئات باستثناء "تكاليف املوظفني واألفراد اآلخرين". وال بد من احلصول على املوافقة اخلطية ملكتب 
 الشؤون اإلنسانية على أي تغيري يف فئة "تكاليف املوظفني واألفراد اآلخرين".

 ال بد أن تتم املناقالت يف حدود البنود احلالية للميزانية.  (3)
الذي يتم بدون موافقة مسبقة، مقبواًل ما دامت األنشطة مبقية على نفس ويكون هذا النوع من التغيريات يف امليزانية،  (4)

 وطبيعة املنحة األصلية.نطاق 
 يف املائة:  15امليزانية الذي يتجاوز نسبة  عديل ت  •

يف املائة من قيمة املبلغ املوافق عليه يف األصل إذنًا من منسق  15حتتاج مناقالت التكاليف يف فئات امليزانية مبا يتجاوز  (1)
 الشؤون اإلنسانية.
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ب، عالمة 13أ و13منوذج طلب تنقيح املشروع، و 20سانية )املرفق يقدم الشريك املنفذ طلًبا إىل منسق الشؤون اإلن (2)
 ، أداة إجراء تعديالت يف امليزانية(، بعد التشاور املسبق مع مدير الصندوق. 7التبويب رقم 

دمي إذا انطوت تعديالت امليزانية على تغيريات برناجمية )يف نطاق املنحة األصلية وطبيعتها( يقوم الشريك املنفذ أيًضا بتق (3)
 إطار منطقي منقح.

ُتصاغ موافقة منسق الشؤون اإلنسانية على هذه التعديالت رمسيًّا بإصدار تعديل التفاق املنحة األصلي )شاماًل مجيع  (4)
 . ومقرتح املشروع وميزانيته( وثائق الضروريةال

 إضافة بند جديد يف امليزانية:  •
 ال جيوز حتت أي ظرف أن تنجم عن تنقيحات امليزانية زيادة يف القيمة اإلمجالية للميزانية املعتمدة.  .260

تُقبل دون احلصول على موافقة مسبقة التغيريات يف بنود امليزانية اليت جتري داخل نفس الفئة وال تؤثر يف القيمة اإلمجالية هلذه   .261
 الفئة.

حيتاج إضافة أي بنود داخل فئة يف امليزانية إىل موافقة خطية مسبقة من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية حىت ولو مل يكن هلا تأثري  .262
 على القيمة اإلمجالية للفئة. 

 . املشاريعجيب اإلبالغ يف البيانات املالية عن إيرادات الفوائد املكتسبة من أموال  .263

دوالر مبا يتماشى مع ميزانية وأنشطة املشروع املعتمدة شريطة  10.000ات الفوائد اليت تصل قيمتها إىل ميكن استخدام إيراد .264
ومع ذلك فال جيب أن تتجاوز النفقات اإلمجالية للمشروع القيمة احلصول على املوافقة املسبقة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. 

 اإلمجالية للميزانية املعتمدة. 

 تغييرات المشروع  5.3.3

جيري منسق الشؤون اإلنسانية عن طريق رئيس املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وعلى أساس كل حالة على  .265
حدة، تقييًما لالحنرافات عن األهداف األصلية للمشروع، مبا يف ذلك التغيريات يف املوقع اجلغرايف للمشروع والسكان املستهدفني، 

 أو تغري نطاق أنشطة املشروع.

قد يستدعي إدخال تغيريات رئيسية إجراء تنقيح للمشروع وإدخال تعديالت الحقة يف اتفاق املنحة. وختضع تنقيحات املشروع  .266
يشرح  أن ويتعنيملوافقة هيئات اإلدارة. ويتعني أن تقدم املنظمة املتلقية طلًبا رمسيًّا لتنقيح املشروع إىل منسق الشؤون اإلنسانية. 

الطلب بوضوح دواعي طلب تعديل اتفاق املنحة وأن يشري إىل املركز التشغيلي الراهن للمشروع. كما يتعني تقدمي بيان مايل يفصل 
 255ب، ميزانية املشروع وأداة اإلبالغ املايل(. أنظر الفقرة رقم 13أ و13)املرفق النفقات اليت جرى تكبدها حىت ذلك التاريخ 

بات التنقيح اليت قد ال تتطلب تعديل اتفاق املنحة وتتم املوافقة عليها عن طريق نظام إدارة املنح من خالل خاصية للتعرف على طل
 "املوافقة دون تعديل اتفاق املنحة".
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 إغالق المشروع  5.3.4

 يعترب املشروع مغلًقا عند استيفاء الشروط املوضحة أدناه: .267

قبل مدير الصندوق. وال بد أن يقدم الشركاء التقرير السردي اخلتامي يف غضون  تلقي التقرير السردي اخلتامي وإجازته من (1)
شهرين تقومييني بعد هناية تنفيذ املشروع )مبا يف ذلك التمديدات غري املنشئة للتكاليف(. ويتاح ملدير الصندوق ما غايته شهر 

 تقوميي واحد بعد تلقي التقرير السردي اخلتامي الستعراضه وإجازته.

يف إطار املنحة اليت تزيد قيمتها عن  اليت مت شرائها جبرد األصول  موال بد أن يقدم الشركاء البيان املايل اخلتامي )مشال  (2)
 دون زيادةدوالر لكل وحدة منها( خالل شهرين تقومييني من هناية تنفيذ املشروع )مبا يف ذلك التمديدات  10.000

تلقي البيان املايل اخلتامي، جتري إجازته بصورة مسبقة من قبل مدير الصندوق مث جياز بعد ذلك من قبل  وفورلتكاليف(. ا
 قسم تنسيق شؤون التمويل/املقر الرئيسي ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )يف غضون شهر واحد(.

 املايل خالل شهرين. للتدقيق املشاريعوبعد إجازة مراجعة احلسابات املالية، ختضع حسابات   (3)

وتقوم وحدة التمويل اإلنساين وقسم تنسيق شؤون التمويل التابعني ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باستعراض وإغالق  (4)
 املشروع خالل شهرين من تاريخ استالم تقرير التدقيق املايل.

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية الشركاء  عقب إغالق املشروع وانتهاء عملية مراجعة حساباته )إن كان ذلك منطبًقا(، خيطر (5)
باملبلغ احملدد الذي سيجري إعادته. ويتاح للشركاء شهر واحد من تاريخ اإلخطار إلعادة املبالغ املستحقة. وخيضع عدم 

ل ؤون اإلنسانية دلي، تدابري االمتثال(. ويتعني أن يتلقى مكتب تنسيق الش15االمتثال للطلب لتدابري حمددة )املرفق رقم 
 ن يقر باستالمه.على السداد وأ

حيتفظ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باحلق يف مراجعة حسابات الشركاء من املنظمات غري احلكومية. وجيوز ملكتب تنسيق  .268
الشؤون اإلنسانية على هذا األساس أن يطلب أيًضا رد تكاليف غري منفقة أو تكاليف مقبولة. وبناًء على إخطار خطي من 

 يق الشؤون اإلنسانية، يتعني على الشريك املنفذ إعادة سداد املبلغ املطلوب يف غضون شهر تقوميي واحد. مكتب تنس

 الحسابات تدقيق عملية  5.4

عن طريق إعداد عينات  36،حسابات الشركاء النهج القائم على تقييم املخاطرتدقيق يف  يطبق مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .269
ألحجام معينة من املوارد متثل الشركاء من املنظمات غري احلكومية املصنفني يف مستويات املخاطر املرتفعة واملتوسطة واملنخفضة. 

بة ( حجم وتركي1وجيري يف املقر الرئيسي ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية حتليل بيانات جممعة عامليًّا عن املوارد للوقوف على: )
                                                           

ة التفصيلية لتعريف الشركاء بالنهج القائم على تقييم املخاطر، سيواصل مكتب تنسيق يف أثناء قيام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بصياغة املبادئ التوجيهي 36
 يف مراجعة احلسابات.  املشاريعالشؤون اإلنسانية تطبيق النهج القائم على 
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( اقرتاح خطط 2احلسابات، والرتكيز على بلدان حمددة(، )لتدقيق العينة )كالنسبة املئوية من املبلغ املرصود اليت يتعني إخضاعها 
 احلسابات لكل صندوق ُقطري مشرتك. لتدقيق ُقطرية 

واملتوسطة واملنخفضة. ومؤدى ذلك الوصول بأهداف جيب أن يشمل تكوين العينة الشركاء املصنفني يف مستويات املخاطر املرتفعة  .270
إىل حدها األقصى باعتبارها آلية للرقابة )إلدارة املخاطر املالية يف األماكن اليت يرجح أن حتدث فيها هذه املخاطر(؛ التدقيق مراجعة 

 .املخاطر املتبقيةعشوائيًّا من أجل زيادة التخفيف من  ة حساباهتموالقيام يف الوقت ذاته بتحديد الشركاء الذين ميكن مراجع

ولن يكون مستوى اخلطر املصنف للشريك وختصيص املبالغ مها األساس الوحيد لتحديد العينة. وسوف جيري تطبيق ضمانات يف  .271
املعني، أو النسبة املئوية احلسابات. وسوف جيري أيًضا استخدام بعض املعايري كحجم حافظة الشريك تدقيق أثناء صياغة خطط 

طر. احملددة للموارد املخصصة باملقارنة باملوارد املتاحة يف سنة معينة، يف إعداد عينة الشركاء إضافة إىل النهج القائم على تقييم املخا
 نسانية.وسيجري إعداد عتبات ونسب مئوية حمددة بالتعاون بني املكتب الُقطري واملقر الرئيسي ملكتب تنسيق الشؤون اإل

وخالل فرتة مدهتا ثالثة أعوام، ال بد أن يكون مجيع الشركاء من املنظمات غري احلكومية الذين تلقوا متوياًل من الصناديق الُقطرية  .272
 احلسابات.لتدقيق املشرتكة قد خضعوا 

احلسابات، والتأكد  لتدقيق لتمويل اإلنساين مدخالت وتوصيات هبدف إرشاد عملية وضع اخلطة الُقطرية وسوف تقدم وحدة ا .273
ويصيغ قسم تنسيق شؤون التمويل/املقر الرئيسي ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية اخلطط  من النظر الوايف يف العناصر السياقية.

 مع املكتب الُقطري ويقرها املسؤول التنفيذي )أو املوظف املفوض(. احلسابات ويناقشهالتدقيق الُقطرية 

 . التدقيق احلسابات، ُتطلع وحدة التمويل اإلنساين املنظمات غري احلكومية املختارة وتستهل عملية تدقيق فور إقرار خطة  .274

 عام. فرباير/شباط من كل 15احلسابات حبلول تدقيق ُتصاغ خطط  .275

احلسابات عن طريق املكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، وأن يتوىل فرع تدقيق وال بد أن يتم شراء خدمات  .276
اخلدمات اإلدارية مبكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تنسيق األمر وفًقا لقواعد الشراء املعمول هبا يف األمم املتحدة. وسيضمن ذلك 

 احلسابات يف األوقات احملددة.تدقيق تنفيذ خطة  القدرة على

التدقيق طويلة األمد خلدمات  تفاقياتوتواصل املكاتب الُقطرية التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية احملافظة على سريان اال .277
 طويلة األمد القائمة. تفاقياتمتديد االللتأكد من عدم انتهاء مددها قبل التعاقد على اتفاق آخر طويل األمد، أو 

            ويغطي الصندوق الُقطري املشرتك نفقات خدمات مراجعة احلسابات باعتبارها تكلفة مباشرة للصندوق.   .278

  
 

 االحتيال والحوادث األخرى التي تنطوي على خسارة  5.5
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اإلنسانية املقر الرئيسي ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )رئيس قسم تنسيق خُيطر رئيس املكتب الُقطري التابع ملكتب الشؤون  .279
مؤشر موثوق به على احتمال حدوث احتيال أو فساد أو إساءة استخدام األموال املتصلة  عند وجود شؤون التمويل( على الفور

 ديد ما إذا كان هناك ما يربر إجراء عملية حتقيق.الصندوق الُقطري املشرتك. وينبغي اإلبالغ عن احلاالت الفردية لتح اريع مبش
وُتستخدم االستمارة اخلاصة بالصندوق الُقطري املشرتك لإلبالغ عن أعمال االحتيال املشتبه هبا من جانب الشركاء املنفذين 

حتقيق رمسية إىل املسؤول  أ، منوذج اإلبالغ عن االحتيال(. ويعود قرار البدء يف عملية22لتوثيق وقائع القضية )أنظر املرفق رقم 
التنفيذي/املقر الرئيسي ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية الذي يتخذ قراره بعد عملية تشاورية تشمل قسم تنسيق شؤون التمويل/املقر 

إلنسانية الرئيسي ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية واملكتب الُقطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مع إبقاء منسق الشؤون ا
على عمْلم بذلك. ويقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باختاذ تدابري حتفظية مناسبة )مثل تعليق العمل( جتاه الشركاء الذين جيري 

 التحقيق بشأهنم.

)أنظر  بشأن االشتباه يف االحتيال وإساءة استخدام األموالاإلجراءات التشغيلية القياسية ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية توضح  .280
ب( اخلطوات املتعاقبة اليت يتخذها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف حالة إجراء حتقيق يتعلق بشريك منفذ متعاقد 22رقم  رفقامل

 يف إطار صندوق ُقطري مشرتك. ويتعني مراعاة السرية يف تبادل املعلومات وإجراء االتصاالت.

كتابًة باحلوادث اليت تقع خالل دورة املشروع وتؤثر على قدرة الشركاء وحدة التمويل اإلنساين   خطاراحلوادث األخرى: جيب إ .281
بإعداد تقرير عن احلادثة وإرساله مع الوثائق وتقوم وحدة التمويل اإلنساين  وذلك فور وقوعها.على استخدام األموال أو السلع 

 22يوًما )أنظر املرفق رقم  30كتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف غضون الداعمة إىل قسم تنسيق شؤون التمويل/املقر الرئيسي مل
وتشمل تلك احلوادث السرقة من قبل أطراف ثالثة، أو  ج  ود، إرشادات اإلبالغ عن احلوادث ومنوذج اإلبالغ عن احلوادث(.

االستشاري للصندوق على أساس  هنب املكاتب أو املستودعات، أو فقدان الوثائق. وينبغي اإلبالغ عن تلك احلوادث للمجلس
     ستة أشهر كحد أدىن.  

 

 مسائل شاملة لعدة قطاعات   .6

 الجنسانية  6.1

االحتياجات احملددة للنساء والفتيات والفتيان والرجال ضمانًا لتكافؤ  اإلنسانية ام بضرورة أن يليب تقدمي املساعداتمثة قبول ع .282
ومن املسلَّم به أن كفالة فعالية العمل اإلنساين يف تعزيز املساواة اجلنسانية تقتضي أن  الفرص والسبل يف احلصول على املساعدة.

يراعي مجيع الفاعلني يف اجملتمع اإلنساين على الُصعد احمللية والوطنية والدولية اتباع إجراءات مركزة وإيالء اهتمام واع  من أجل 
 املشاريعات اجلنسانية الرامية إىل منع العنف اجلنساين والتصدي له داخل حتقيق هذا اهلدف. ويؤدي إدماج االعتبارات واإلجراء

 إىل حتقيق نتائج إجيابية مستدامة.

وتنفيذها ورصدها وتقييمها  املشاريعويُطلب إىل الشركاء العاملني مع الصناديق الُقطرية املشرتكة ضمان أن يراعي يف تصميم  .283
. وبغية حتقيق ذلك، تشجع استيفاء االحتياجات احملددة للنساء والفتيات والفتيان والرجال والتصدي للعوائق اليت يواجهوهنا
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اج الصناديق الُقطرية املشرتكة على استخدام األدوات املتاحة حاليًّا على الصعيد النظمي لتعزيز التحليل اجلنساين السليم وإدم
ويف هذا الصدد، يتعني على الشركاء التأكد من اجلمع الدوري للبيانات واملعلومات املصنفة  .املشاريعاملنظورات اجلنسانية يف 

  حسب نوع اجلنس والعمر وتبويبها واالستفادة منها على مدى دورة املشروع.  

 اجلنسني للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت على مدى الدورة وتستخدم مجيع الصناديق الُقطرية املشرتكة مؤشر املساواة بني .284
ويُطلب من الشركاء احملتملني اإلشارة إىل مدونة مؤشرات املساواة بني اجلنسني كجزء من مقرتح مشروعهم، وتقدمي  الربناجمية:

تنفيذ املشروع. ويتعني توزيع أعداد املنتفعني  تقارير عن التصدي للمسائل املتعلقة باملنظورات اجلنسانية والعنف اجلنساين يف أثناء
وإذا ُوجدت عقبات أو حواجز تعرتض مجع  باملشروع حسب نوع اجلنس والعمر وغريها من عناصر التنوع كلما تسىن ذلك.

شرح  يُطلب من الشركاء ،البيانات واملعلومات املصنفة، وجب إنشاء آليات لسد الفجوة يف أثناء التنفيذ. ويف مرحلة تقدمي التقارير
 يف تعزيز املساواة اجلنسانية مبا يف ذلك منع العنف اجلنساين والتصدي له. املشاريعكيفية إسهام 

ها وتُعترب املنظورات املتعلقة باملساواة اجلنسانية مبا فيها مدونة مؤشرات املساواة بني اجلنسني جزًءا من معايري التقييم اليت تستخدم .285
، مؤشر املساواة بني اجلنسني يف اللجنة الدائمة املشرتكة بني 23الستعراض يف مرحلة تقييم املشروع )أنظر املرفق رقم جلان ا

الوكاالت، أسئلة متكررة(. وعالوة على ذلك، يقوم الصندوق الُقطري املشرتك من خالل عمليات الرصد اليت يقوم هبا بتقييم 
 جلنسانية كجزء من عملية تنفيذ املشروع.املدى الذي بلغه إدراج االعتبارات ا

وال بد أن تستفيد جلان االستعراض يف الصندوق الُقطري املشرتك إن أمكن من الدعم الذي يوفره املستشار اجلنساين أو اخلرباء  .286
م جلنساين يقي  ت وأن املؤشر ااملتاحون يف اجملال اجلنساين للتأكد من أن التحليل اجلنساين يشكل األساس يف حتديد االحتياجا

وتقع على الشركاء يف هناية املطاف مسؤولية ضمان العمل باالعتبارات اجلنسانية يف األنشطة املشاريعية، والتأكد  بشكل دقيق.
 من وجود قدرة كافية للتصدي للمسائل اجلنسانية خالل عمر املشروع، وأن اإلبالغ عن تنفيذ املؤشر اجلنساين جيري بدقة.

 سكان المتضررين المساءلة أمام ال 6.2

اليت متوهلا بأعلى معايري ممكنة للجودة. وكجزء من هذا اجلهد، يُشجَّع  املشاريعتلتزم الصناديق الُقطرية املشرتكة بضمان متسك  .287
 وتنفيذها وإدارهتا ورصدها. املشاريعاملختلفة احلالية املتعلقة باملساءلة أمام السكان املتضررين يف تصميم  طرقالشركاء على إدراج ال

، يُطلب من الشركاء توضيح الكيفية اليت جرى هبا إشراك السكان املتضررين واملنتفعني احملددين، املشاريعويف مرحلة إعداد مقرتح 
ا يف الصندوق الُقطري وتسعى إجراءات اإلبالغ والرصد املعمول هب والكيفية اليت سيجري هبا إشراكهم يف جممل دورة املشروع.

اليت جيري رصدها، إجراء  للمشاريعاملشرتك إىل التحقق من وسيلة تطبيق ذلك طيلة عملية تنفيذ املشروع. ويشمل ذلك بالنسبة 
 تقييم ملستوى مشاركة املنتفعني باملشروع والسبيل الذي أتيح هلم للحصول على املعلومات.

التوجيه من املوارد احلالية املتعلقة باملساءلة أمام السكان املتضررين. وتكتسي الوثائق التالية أمهيتها وُيشجَّع الشركاء على التماس  .288
( إطار 2( االلتزامات اخلمسة للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن املساءلة أمام السكان املتضررين، )1على وجه خاص: )
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( أدوات اللجنة الدائمة املشرتكة بني 3االت بشأن املساءلة أمام السكان املتضررين، )التشغيل للجنة الدائمة املشرتكة بني الوك
 الوكاالت للمساعدة يف تنفيذ التزامات اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت بشأن املساءلة أمام السكان املتضررين.

ويُطلب من مجيع الصناديق الُقطرية املشرتكة إنشاء آلية رمسية لتلقي الشكاوى من أجل تسلم التغذية املرتدة الواردة من أصحاب  .289
املصلحة الذين يرون أهنم عوملوا بطريقة غري سليمة أو غري عادلة يف أثناء أي عملية من عمليات الصندوق الُقطري املشرتك. 

اإلنسانية جبمع هذه املسائل واستعراضها وتناوهلا وعند االقتضاء إثارهتا مع منسق الشؤون اإلنسانية ويقوم مكتب تنسيق الشؤون 
                   الذي سيقوم باختاذ قرار بشأن اإلجراءات الضرورية.  
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 رفقات:قائمة الم
 مرفقات المساءلة

 إطار إدارة املخاطر 2املرفق 
 )جديد(وثائق األهلية  10املرفق 

 (منقح)وثائق التثبت من سالمة موقف الشريك  
  )جديد( قائمة مرجعية للتقييم الداخلي للقدرات

  )جديد(استبيان التقييم الداخلي للقدرات 
   )جديد(أداة مؤشر األداء 

 (منقح)منوذج الرصد امليداين  11املرفق 
 )جديد()بنود االختصاصات ومنوذج اإلبالغ(  ةاملالي راجعة عمليات امل  12املرفق 
 تدابري االمتثال  15املرفق 
 )جديد(االحتيال والوثائق األخرى املتعلقة باحلوادث  22املرفق 

 منوذج اإلبالغ عن االحتيال  
 اإلجراءات التشغيلية الرئيسية بشأن االشتباه يف حدوث احتيال وإساءة استخدام األموال

 املبادئ التوجيهية لوحدة التمويل اإلنساين بشأن اإلبالغ عن احلوادث 
 منوذج اإلبالغ عن احلوادث  

  النماذج اإلدارية
 اتفاق املنحة مع املنظمات غري احلكومية  16املرفق 
 اتفاق املنحة مع وكاالت األمم املتحدة  17املرفق 
 تعديل اتفاق املنحة مع املنظمات غري احلكومية  18املرفق 
 تعديل اتفاق املنحة مع وكاالت األمم املتحدة 19املرفق 
 منوذج طلب تنقيح املشروع  20املرفق 
  (منقح)املوافقة على تفويض السلطة للمراجعة  21املرفق 
 (منقح)وثائق مكتب التفويض االئتماين متعدد الشركاء   24املرفق 

 طلب حتويل األموال من مكتب التفويض االئتماين متعدد الشركاء وخطاب التخصيص  
 منوذج مذكرة التفاهم 

 منوذج االتفاق اإلداري املوحد  
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 وثائق إدارة الصندوق الُقطري المشترك 
  (منقح)منوذج الدليل التشغيلي للصندوق الُقطري املشرتك   1املرفق 
 منوذج اإلبالغ يف خدمة التتبع املايل   3املرفق 
   (منقح)املذكرة اإلرشادية للتقارير السنوية   4املرفق 
 )جديد(منوذج ورقة اسرتاتيجية التخصيص   5املرفق 
 املذكرة التوجيهية بشأن تكامل الصندوق املركزي لالستجابة حلاالت الطوارئ والصندوق الُقطري املشرتك  6املرفق 
 منوذج سجالت األداء لتحديد أولوية املشروع  9املرفق 
 مؤشر املساواة بني اجلنسني للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت، أسئلة متكررة  23املرفق 

 
 نماذج إدارة المشروع 

 منوذج املذكرة املفاهيمية   7املرفق 
 منوذج مقرتح املشروع   8املرفق 
 منوذج إعداد امليزانية والتقارير  13املرفق 
 منوذج اإلبالغ السردي  14املرفق 

 
 


