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 مبادئ توجيهية عالمية للصناديق القطرية المشتركة
 5102الثاين/يناير  كانون -أسئلة متكررة 

 
 ؟ ما هي المبادئ التوجيهية العالمية للصناديق القطرية المشتركة - 1السؤال 
املبااا ا التوهيةيااة الةامليااة لل اانا ية الشرتريااة املماامكة لااا ق مااة ماا  الو ااا ة  اا    

. اتمام  لا   ااألعماا  االوااا ا املنو اة  اامباا ا ال انا ية الشرترياة املمامكة األا ا ةا 
 الو ا ة:
التةليماااال السياسااااتيةت الااار تشااا مل ندااارة عاماااة ملباااا ا ال ااانا ية الشرترياااة املمااامكة  • 

 قوكمتةا اترتيباهتا اإل اريةاأل ا ةا ا 
الكتيّااال التمااااصيلا لل اااانا ية الشرترياااة املماااامكة الاااا ت ياااو رت   ااااا ة    مر شاتاااا ت  • 

جمموعااااة كاملااااة ماااا  املبااااا ا التوهيةيااااة التشنيااااة ااأل اال االنمااااا   املساااات  مة   
   ارة ال نا ية الشرترية املممكة

ثاااا  املبااااا ا التوهيةيااااة ُمل مااااة قميااااي ال اااانا ية الشرتريااااة املماااامكة. ا ُ  اتُةاااا  لاااا   
التوهيةاااال التماااصيلية املمااامولة االكتيّااال املةاااايا الااا نيا للمتيباااال اإل ارياااة الواهباااة الترتبياااة 

أ لاااة  ممااامع  عااا ا صااان اط يرتااارت  كااا   علاااي  ياااي ال ااانا ية الشرترياااة املمااامكة. ايتاااو 
    ي ت استنا ا    الكتّيل التمصيلا.تمصي  موا مة للبل  ال ت يةم

 
كيؤؤؤؤع مكؤؤؤؤن مقتؤؤؤؤو تنسؤؤؤؤيق الشؤؤؤؤؤمل اجيسؤؤؤؤايية المبؤؤؤؤادئ التوجيهيؤؤؤؤة   - 2السؤؤؤؤؤال 

 شارك أصحاب المصلحة في إعدادها؟ مكيعللصناديق القطرية المشتركة 
لل انا ية الشرترياة املمامكة لاا   الة ممااارال  ا لياة الةاملياة املبا ا التوهيةية  

ضاااة أهرالاااا مكتااال تنساااية المااا ان اإلنساااانية ماااي أصااا ا  امل ااال ة   ا ارهياااة مست ي
 اعلي ال ةي  الشرترت علي م ار السنوال الثالث املا ية.الر يسا املشر 



 
 

 

 2/12 

 

 األماا ت مشلااا املماااارال  هااراش منايمااال و  ااة مااي اكااا ل الر يسااا املشار ا  
اهتماعاااال لل رياااة ااملندماااال ااااا ا كومياااة ااقةاااال املاراااة علاااي مااا   أراةاااة املت ااا ة 

أجنااا ل   أ نااااش اهتماعاااال  منتدماااة  ارياااة ا ااا يثالالةامااا  املةااان اال ااانا ية املمااامكةت 
 رياااااة الةمااااا  املةنياااااة االتمويااااا  اإلنسااااااين التااةاااااة لل ناااااة ال ا ماااااة املمااااامكة اااااا  الوكاااااا ل. 
اُاا ااااا أيضااااا قلشااااال الةماااا  الساااانوية ملكتاااال تنسااااية الماااا ان اإلنسااااانية املةنيااااة ااااا  ارة 

ل انا ية الةاملياة املمامكة الار ُعشا ل علااي ما   السانوال الاثالث املا اية   ا اارع  يةااا ا
اأصاا ا  امل اال ة    تاإلمنااا ااملت اا ة  األماا اارنااام   تمكتاال تنسااية الماا ان اإلنسااانية

   ارة ال ااانا ية الشرترياااة املمااامكة ممااا  يساااةموا    ال ااانا ية ا ساااتئمانية املتةااا  ة الماااركاش
 .ا  و  علي م  الل ه ي ة م  املي انألاراض 
لماااا ان اإلنسااااانية صاااايااة ااسااااتنا ا    لاااا   املماااااارالت أكماااا  مكتاااال تنسااااية ا 

ُعمماااا املساااو ة يااا  . ا 5102/ رباير  ااابا ملمااارامل املباااا ا التوهيةياااة    مساااو ة أالياااة
مكتبااا يرتريااا تااةااا  01علاي  5102/يولياا   وزا /مااار  آ ارعلاي ماا   ال اامة اا   ااةرت 

ملكتااال تنساااية المااا ان اإلنساااانية تضااا  صااانا ية يرترياااة ممااامكة عاملاااة مااا  أهااا  ا  اااو  
علااااي تةشيباهتااااات اماااا  أهاااا  الشيااااامل أيضااااا اتةميمةمااااا ماااا   ااااال  املكاتاااال الشرتريااااة علااااي 

اهاار  أيضااا تةمااي  املسااو ة علااي أ اارمل اأيسااامل أصاا ا  امل اال ة علااي ال ااةي  الشرتاارت. 
ت اعلااااااي ال اااااان اط الر يسااااااا انية   املشااااااروتل ااااااة تااةااااااة ملكتاااااال تنسااااااية الماااااا ان اإلنساااااا

هةااة مارااة  51ا ساتئماين املتةاا   المااركاش التاااي لل نااة ال ا مااة املماامكة اا  الوكااا ل ا 
. ااسااُت  ما أيضاا اهتماعااال من ااة علاي صااةي  الةواصا  اصاارض ا  ااو  علاي تةشيباهتااا

نةشااااا ة    اااااةرت ا اااااوار اااااا  ال ااااانا ية الشرترياااااة املمااااامكة ااملندماااااال ااااااا ا كومياااااة امل
ملنايمااة  تااو  املبااا ا التوهيةيااة ا ااي املاا  الل ماا   5102/يونياا  ق يرانا /أاري  نيسااان

  اا  مكتاال تنسااية الماا ان اإلنسااانية   منايمااال  نا يااة  تالمااركاش. اعااالاة علااي  لاا 
 مي ع ي  م  اقةال املارة االمركاش اآل ري .

سااةما دُاا  الل تتةلااة ااملبااا ا اعلااي اهاا  اإل ااا ت الااك عاا   الكيانااال الاار أ 
تةلياااة ا اااةةا مكتااال تنساااية  211عااا  تشااا   أكثااار مااا   مماااا أسااا ركياناااا   01التوهيةياااة 

 الم ان اإلنسانية اة  ا عتبار.
 

مؤؤؤؤا هؤؤؤؤي الستؤؤؤؤاب المسؤؤؤؤتهدفة يالمبؤؤؤؤادئ التوجيهيؤؤؤؤة للصؤؤؤؤناديق القطريؤؤؤؤة  - 3السؤؤؤؤؤال 
 المشتركة؟
ة الشرترياة املمامكة أصا ا  امل اال ة تساتة   املباا ا التوهيةياة الةاملياة لل انا ي 

 تالر يسااي    ال اانا يةت دااا    لاا  المااركاش املن اا ان  املندمااال اااا ا كوميااة الو نيااة
 تاقركااااة ال ااااليل األ اااار تااملندمااااة ال اليااااة للة اااارة تاملت اااا ة األماااا اال اليااااة ااكااااا ل 
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ااجملموعاال ااملكاتال الشرترياة ااهلال  األ ر ت امنسشو الما ان اإلنساانية ااقةاال املاراة 
 التااةة ملكتل تنسية الم ان اإلنسانية ااق ال التموي  اإلنساين.

اتااااا ا  التةليمااااااال السياساااااااتية  يااااااي أصااااا ا  امل اااااال ة   ال اااااانا ية الشرتريااااااة  
املمااامكة اندااارة عاماااة ر يةاااة املساااتو  لل ااانا يةت اينماااا يتضااام  الكتيااال التماااصيلا التوهيااا  

ريااة التااةاة ملكتال تنسااية الما ان اإلنساانية اااصااة اقا ال التموياا  التشان للمكاتال الشرت
اإلنسااااين الاااار تاااا ع  ال اااانا ية الشرتريااااة املماااامكة اتتااااو    ارهتااااا. ايااااو ر الكتياااال جمموعااااة 

اميكا  للمكاتال عمليال اأ اال تمك  املةاايا الا نيا إل ارة ال انا ية الشرترياة املمامكة. 
ما ان اإلنساانية البنااش علاي لا   املةاايا الا نيا للتوكيا  علاي الشرترية التااةة ملكتل تنسية ال

ايماار   أن اساات  امل ا  ارة كاا  صاان اط يتما اايان مااي مترتلبااال السااياط الاا ت يةماا   ياا .
امكتاااال تنسااااية المااااا ان  تالكتيّاااال أيضااااا أ اار امساااا اليال منسااااشا الماااا ان اإلنسااااانية

 ااال ة اآل اااري  عنااا  ا ااارا ة  اأصااا ا  امل تااجملموعاااال تاالماااركاش املن ااا ي  تاإلنساااانية
 .  عمليال ال نا ية الشرترية املممكة

 
المبؤؤؤادئ التوجيهيؤؤؤة للصؤؤؤناديق  أدخلتهؤؤؤامؤؤؤا هؤؤؤي أهؤؤؤا التتييؤؤؤراب التؤؤؤي  - 4السؤؤؤؤال 

 القطرية المشتركة؟
مااا   الر يساااا املشااار  : يُنمااال جملاااة قوكماااة لل ااان اط الشرتااارت املمااامع ا وكماااة 

 اماااالن املمااااورة ملنسااااة اإلاا ااااة   قااااا ل الرتااااوارا أهاااا  تة ياااا  الريااااااة امل سسااااية اتشاااا  
الشاارارال املةمااة مثاا   نماااش ال اانا ية الشرتريااة املماامكة ا االيةااات أا التوييااا الاا ت يتةاا  
 ياا   هاااراش تةااا يالل ر يساااية   ال ااانا ية الشا ماااة. اتتكاماا  مةاااامل لااا ا اجمللاااة ماااي الااا ار 

 الشرترية املممكة علي ال ةي  الشرترت.احملورت ال ت ت  ي  اجملالة ا ستمارية لل نا ية 
ت اساات  امل ال اانا ية الشرتريااة املماامكة تو يااة اموا مااةرت : ياااملواشمااة ا سااماتي ية 

ماا  أهاا   عاا   جناااز  رتاا  ا ساات ااة اإلنسااانيةت مااي اإلاشاااش علااي املرانااة    املشااامل ا ا ت
لااا ا التصياااا  . ايساااتة  املتويةاااةااااا  األقااا اث  خت ااايأل األماااوا  مااا  أهااا  مواهةاااة 

 يااا  راارتااة اا ااا ة ااا  ال ااانا ية الشرتريااة املماامكة ااهلااا   الاا ت يبتصيااا  مكتاال تنساااية 
؛  ضااال عا  تاا عي  الاا ار الشيااا ت الةماا  املياا اين ةالياة زيااا ة الما ان اإلنسااانية املتمثاا    

االتنسيشا ال ت ي  ي  منساشو الما ان اإلنساانية   الا  ي ات  ايأل التمويا  الا ت تش ما  
ال اااانا ية الشرترياااااة املمااااامكة راااااو تلبياااااة ا قتياهاااااال ااألالوياااااال احملااااا  ة  لياااااا. اتساااااة  

اة اإلنساااانية   ااا  اساات  امل ال ااانا ية الشرتريااة املماامكة ا رتااة ا ساات ا املوا مااة االتو يااة
 زيا ة ا و   ار اجملموعال  يما يت   اال نا ية الشرترية املممكة.
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ساَشلة ال ت تليت ا  املبا ا التوهيةية للتمصي  را ة   ار للُمساَشلة ا  
ُ
: يرك    ار امل

اق ياا ة علااي تااو ا جمموعااة ماا  األ اال ألاااراض   ارة ال اانا ية الشرتريااة املماامكة الشا مااة 
 ار اجملاالة ا ستماارية   تشا   الن ا    0امل اا ر. اتتضام  لا   األ اال:  علي تشياي 

ملنساااة المااا ان اإلنساااانية ا اااو  اساااماتي يال   ارة امل اااا ر املناسااابة للساااياط التماااصيلا 
تشياي  يا رال الماركاش املن ا ي ت الا ت يا  ت اا ار      كا  مكتال   5لل ن اط احمل  ؛ 

امترتلباال  تااساماتي يال الرصا  امل  وعالتالبا   ه اا   تنسية الم ان اإلنسانية م 
اإلاااااالرب الربناااااجما ااملاااااة ا رتاااا  مراهةااااة ا سااااااال األكثاااار مالشمااااة لل اااان اط الشرتاااارت 

 املممع.
: تااليت املبااا ا التوهيةيااة اتوهيةااال أكثاار ا ااوقا لاان ارة املاليااة ماا  اإل ارة املاليااة 
اعلاااي اهااا  املتةلشاااة ااملي انياااة. تلااا   ةااا  موقااا  لل وانااال ااإلهاااراشال اإل ارياااة ا  لضااامان

ماااي  ماااوا متة  ليكااا  امناااو   مي انياااة املمااارامل اهااار تنشي اااال   الت  يااا ت يااا  أُ  لاااا 
اإلمنا يااة. اياار  لاا ا التوهياا  املت اا ة  األماا ال ئااال املةياريااة للمي انيااة الاار تل اا   ااا جمموعااة 

 الكتّيل التمصيلا. املاة ااإل ارت  
 

لمؤؤا ا يقؤؤوت مقتؤؤو تنسؤؤيق الشؤؤؤمل اجيسؤؤايية يتوويؤؤد صؤؤناديق مواجهؤؤة  - 5السؤؤؤال 
الطوارئ مالصناديق اجيسؤايية المشؤتركة القاةمؤة واليؤا ممكؤعها تحؤ  مصلؤة الصؤناديق 
القطريؤؤة المشؤؤتركة؟ ممؤؤا ا لؤؤيحدق لصؤؤناديق مواجهؤؤة الطؤؤوارئ مالصؤؤناديق اجيسؤؤايية 

 المشتركة؟
املباااا ا التوهيةياااة الةاملياااة لل اانا ية الشرترياااة املمااامكة توقيااا  صااانا ية   ااساات   

مواهةااة الرتااوارا اال اانا ية اإلنسااانية املماامكة  ااا مدلااة نااومل ااقاا  ماا  ال اانا ية لااو: 
ماااي  ال ااانا ية الشرترياااة املمااامكة اساااماتي يا   موا ماااةال ااان اط الشرتااارت املمااامع. اسااات رت 
امل  ااااريشت    خت ااايأل األماااوا  تاااا: امل   ااااال  رتااا  ا سااات ااة اإلنساااانية ااسااات  

ق اا  كاا  صاان اط االسااياط الشرتاارت   ياا  ا عتيا يااة اامل   ااال ا قتيا يااة. اياارهت  
 احمل  .

ا يماااا سااابةت كاناااا ال ااانا ية اإلنساااانية املمااامكة ختتلاااا عااا  صااانا ية مواهةااااة  
كاااان  نمااااش صااانا ية   ايااا لنااا اشال املوقااا ة. ل ا شاااا  الرتاااوارا مااا  قياااو خت ااايأل املاااوار  

 املتويةاااة االاااررتاااوارا ااااا المااا  أهااا  الت ااا ت  اااا ل ت   األساااا ت مواهةاااة الرتاااوارا
 اعلاااة قااا    تت اااااز النااا اشال. ا  اةاااك ا اااا لت كاناااا صااانا ية مواهةاااة الرتاااوارا 
ا ساات  اث  الاا ان   ت اا ر هلااا ناا اشال سااليمة. اااا أن ترتااور الاا ارة الربناجميااة اإلنسااانية

التمييا  اا  صانا ية  هةا  يا   ياي البلا ان ااملنة اا طرتاة ا سات ااة اإلنساانية  املند  
الاا ارة الربناجميااة اا   ااا  . أتيااة مل يةاا  لاا  مواهةااة الرتااوارا اال اانا ية اإلنسااانية املماامكة
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منة اااااا اتشاااا   الاااا ع  علاااااي رااااو ال اااانا ية الشرتريااااة املمااااامكة  كا اااااة سااااتشومل تاإلنسااااانية
 املتويةاااة   رتااا  ا سااات ااة اإلنساااانية اكااا ل   اااا ل الرتاااوارا ااااا لألالوياااال احملااا  ة 

 الر ي  تنمل   أت ال .
التنسااية ااا  صاانا ية مواهةااة الرتااوارا  ا اهااة   أيضااا علااي  التلكياا هاار  ياا  ا  

اال اااانا ية اإلنسااااانية املماااامكة   أ ناااااش املماااااارال الاااار أهرالااااا مكتاااال تنسااااية الماااا ان 
  كاارةنوال الشليلااة املا ااية. اياا  اعاامض أصاا ا  امل اال ة علااي اإلنسااانية علااي ماا ار الساا

اهااااو   ااااراط أ اااااراا التسااااا  ل قااااو  نااااوع  وتل اااا  ماااا  ال اااانا يةت كمااااا  إلاشاااااش علاااايا
صااااانا ية مواهةاااااة الرتااااااوارا اال ااااانا ية اإلنسااااااانية كااااا  ماااااا   تمااااااصي    ريشاااااة  هولرياااااة
 .املممكة
 تمراهةااااا ا سااااااالة مثاااا  جملااااة ياااايئااااال الرياااهل اصااااااعااااالاة علااااي  لاااا ت  
ااقاااا ة الت تااااي  املماااامكة علااااي رااااو  تطاااا مال الريااااااة ال ا ليااااةاملت اااا ة  األماااا امكتاااال 

متكاارر اضاارارة توقياا  عمليااال ا هااراشال صاانا ية مواهةااة الرتااوارا اال اانا ية اإلنسااانية 
أيضااااا تو ااااي  أ اار امساااا اليال  يااااي الكيانااااال  كمااااا ايمقااااا لاااا   اقةااااالاملماااامكة؛  

 اا  ل لاا   اهليئااال ماارارا  علااي ياا  . ا املساااشلة ارة ال اانا ية اتة ياا  آليااال املن ر ااة    
 ااارارة الشياااامل أيضاااا او اااي جمموعاااة مااا  املباااا ا التوهيةياااة املوقااا ة تنرتباااة علاااي ال ااانا ية 

 الشرترية املممكة ا ر  الندر ع  المتيبال اإل ارية السارية املهنا.
ة اإلنساانية املمامكة أيضاا  قا   امّث  توقي  صانا ية مواهةاة الرتاوارا اال انا ي 

النتااا   االتوصاايال الر يسااية لل راسااة املسااتشلة الاار كلّااا ا هرا ةااا مكتاال تنسااية الماا ان 
اإلنساانية اماالن رسا   ريرتااة لل اانا ية الشرترياة املماامكة. اياا  أاصاا املماااارال ال ا ليااة 

نااااوعا لاااا    التنسااااية ااااا ااطارهيااااة مكتاااال تنسااااية الماااا ان اإلنسااااانية اااااالندر   زيااااا ة 
ال ااانا ية علاااي أن يُااامع للميااا ان املنساااشا المااا ان اإلنساااانية  ياااار ا نتشااااش اااا   اااريشت  

 اق   ال ن اط. اسياط التمصي  للت  يأل رلنا  
 

كيؤؤؤؤؤع تطبمؤؤؤؤؤق المبؤؤؤؤؤادئ التوجيهيؤؤؤؤؤة للصؤؤؤؤؤناديق القطريؤؤؤؤؤة المشؤؤؤؤؤتركة فؤؤؤؤؤي   - 6السؤؤؤؤؤؤال 
هؤؤؤؤو الوكيؤؤؤؤ  اجدار  اجيمؤؤؤؤاةي المتحؤؤؤؤد   األمؤؤؤؤاالحؤؤؤؤالب التؤؤؤؤي يقؤؤؤؤول فيهؤؤؤؤا يريؤؤؤؤام  

 للصندمق القطر  المشترك؟
 ضااااةا ال اااانا ية الشرتريااااة املماااامكة علااااي ماااا ار الساااان  للتاااا يية الماااا ي  ماااا   

ق اا  امل ااا ر الاار تنرتااوت عليةااا   ارة    ااا هاناال ع ياا  ماا  اهليئااال الرياايااة امل تل ااة 
ا ية مواهةااة لاا   ال اانا ية. اااا أن التكااوي  امل تلااا لل اانا ية اإلنسااانية املماامكة اصاان
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املترتلباااال اآلياااال املرايباااة املنرتبشاااة علاااي  جمموعاااة متنوعاااة مااا أ      اةاااور يااا  الرتاااوارا 
 تسبل   ع مل اهو  هن  مةيارت موق  لن ارة.ال نا ية مما نوعا 

ت ترتاااورل لااا   5112ال ااانا ية اإلنساااانية املمااامكة   أاا ااار عاااامل   نمااااشامنااا   
ماا  الاا  آل اار. ا   هاا ريا  ة ختتلااا ا تال ااا ال اانا ية اأرسااا عمليااال ا هااراشال  اا  

 0992الوياااا ن سااا ت ترتاااورل صااانا ية مواهةاااة الرتاااوارا الااار اااا أل نماااا ةا منااا  عاااامل 
 ا تساااطاأرسااا ااا ارلا عمليااال ا هااراشال  اصااة  ااا ا ن اقت دااا ا رهااة كباااة ماا  

    السااااااال ة الاااااا كر  يمااااااا اينةااااااا. اانتةااااااي األماااااار اةمليااااااال ا هااااااراشال نااااااوعا ال اااااانا ية
علااااي نااااوعا ال اااانا يةت ياااا ير  ا ااااتال ة  ا تال ااااا  اينااااا  قيااااو ُترتبااااة أندمااااة ا اريااااة وتل ااااة

 األمااا اآل ااار ارناااام  الااابةك  يتاااو  ا ارةةا مكتااال تنساااية المااا ان اإلنساااانية اينماااا اةضااا
 اإلمنا ا.املت  ة 
   أن يتاااااا  لل ااااانا ية الشرترياااااة  يا ماااااة المتيباااااال امل تل اااااةلااااا   تدااااا  اساااااو   

املباااا ا التوهيةياااة  اساااو  تتاااي املمااامكة الةمااا  اناااوع  وتل ااا  مااا  المتيباااال اإل ارياااة. 
الةمليااال املي انيااةت  ااا ان  رااااعاتبااامل المتيبااال اإل اريااة األكثاار مالشمااة ت الراميااة    الرالنااة

ااا  ارناااام   ا ا مااا  مواصااالة تاااو ا اطااا مال اإلمنااااملت ااا ة  األمااا يااا را كا ياااا مااا  املراناااة ميك 
التنديمياااة ااإل ارياااة لل ااانا ية الشرترياااة املمااامكة. ا  ساااياط الشياااامل اااا ل ت تو ااا  املباااا ا 
ساااااَشلة املشاااام  يداااا  عن اااارا هولريااااا   انيااااة   ارة ال اااان اط 

ُ
التوهيةيااااة أيضااااا أن   ااااار امل

 .  ميك  تش   تناز ل املن الشرترت املممع 
للمبااااااا ا  مل شااااااا    ااااااا يا  ة الماااااا ان اإلنسااااااانية اسااااااو  ي اااااا ر مكتاااااال تنسااااااي 

اةاا  أن يتلشااي  5102/ رباير  اابا التوهيةيااة الةامليااة لل اانا ية الشرتريااة املماامكة   هنايااة 
اإلمناااا ا امااا  مكتااال ال ااان اط ا ساااتئماين املتةااا   املت ااا ة  األمااا مااا  الل مااا  ارناااام  
  يااا را أكااارب مااا  الو اااو  امااالن اإلمناااا ات داااا يتاااياملت ااا ة  األمااا الماااركاش التاااااي لربناااام  

كوكياا  تنديمااا هلااا  اإلمنااا ا املت اا ة األماا ال اانا ية اإلنسااانية املماامكة الاار يةماا  ارنااام  
 ايةم  ال ن اط ا ستئماين املتة   المركاش كوكي    ارت هلا.

 
كيؤؤؤؤع تتصؤؤؤؤدئ المبؤؤؤؤادئ التوجيهيؤؤؤؤة الخديؤؤؤؤد  للم ؤؤؤؤا ر مت سؤؤؤؤع مؤؤؤؤ    - 7السؤؤؤؤؤال 
 ودمتها؟
عاا ة ليئااال رياايااة    ماا  يلباا ختضااي ال اانا ية الشرتريااة املماامكة للتاا يية الماا ي   

 اااوش امل ااااا ر الااار تنرتااااوت عليةااااا   ارة لااا   ال اااانا ية. اتااااليت املباااا ا التوهيةيااااة ا  ااااار 
 اااااام  إل ارة امل اااااا ر املت ااااالة اال ااااانا ية الشرترياااااة املمااااامكة يوقااااا  املترتلباااااال امل تل اااااة 

 ال نا ية اإلنسانية املممكة اصنا ية مواهةة الرتوارا. هتاأير اآليال املرايبة الر 
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سااااَشلة لل ااانا ية الشرترياااة املمااامكة الااا ت ت  لااا  املباااا ا التوهيةياااة  
ُ
اياااو ر   اااار امل

يااااا  تةياااااة يااااا رة   0للم اااااا ر الااااار: اق يااااا ة جمموعاااااة أ اال إل ارة امل اااااا ر تت ااااا   
ال ااااانا ية الشرترياااااة املمااااامكة علاااااي  شياااااة ألااااا ا ةا ااعتبارلاااااا آلياااااال للتمويااااا  اإلنسااااااين؛ 

   ث عن  صر  األموا  للمركاش املن  ي .االر   5
ال ااااان اطت تسااااات  ث املباااااا ا التوهيةياااااة   اااااارا إل ارة امل اااااا ر  مساااااتو اعلاااااي  

. املتبشيااااة إل ارة امل ااااا ر  يااااااسااااماتي يال ختيتضاااام    ياااا  امل ااااا ر ا ليلةااااا اصاااايااة 
اميثاااا  اإل ااااار أ اة   اريااااة تتااااي  ملنسااااة الماااا ان اإلنسااااانيةت ماااا عوما ااااااجمللة ا ستمااااارت 

اختااااااا  ياااااارارال اسااااااماتي ية ا عاااااا   شيااااااة النااااااوات    اااااامانلل اااااان اط الشرتاااااارت املماااااامعت 
 ااااةور مماااامع لاااا    يااااي   لااااة كمااااا يضاااام  لاااا ا اإل ااااارا سااااماتي ية ارتريشااااة  اااا ا ة.  

 .املتبشية امل ل ة اوهو  وا ر اال رهة املناسبة  قتما  ل   امل ا ر أص ا 
ن  مسااللة   ارة امل ااا ر ا اايااة  هااراشال إل ارة املاا تُةااىاعلااي مسااتو  المااري ت  

ال اانا ية الشرتريااة املماامكة تشيااي  ياا رة كاا   ماا أ ا ةاا . ايرتلاال تت ااة مااي ياا رال المااركاش ا 
للوياااو  علاااي ألليتااا  ا  يااا  أنسااال ا لااا  يااا   و  علاااي اااري  من ااا  يساااةي    ا  اااو  

هاااا اا  صاااار  األمااااوا  ااسااااماتي ية الرصاااا  امترتلبااااال اإلاااااالرب الربناااااجما ااملاااااة ا رتااااة 
مراهةاااة ا ساااااال املال ماااة لل ااان اط املمااامع. ايمااار  الكتيااال التماااصيلا  ال اااة  ياااارال 

 لشا مة علي األرض.لسياط ااألقوا  ال ا شا  ميك  ترتبيشةا االر تُاتّبي   تشيي  الش رة 
 

مؤؤؤا هؤؤؤو اج ؤؤؤار اليمنؤؤؤي لتنسيؤؤؤي المبؤؤؤادئ التوجيهيؤؤؤة للصؤؤؤناديق القطريؤؤؤة  - 8السؤؤؤؤال 
المشؤؤؤؤؤتركة؟ مكيؤؤؤؤؤع ليسؤؤؤؤؤته  مقتؤؤؤؤؤو تنسؤؤؤؤؤيق الشؤؤؤؤؤؤمل اجيسؤؤؤؤؤايية تطبيؤؤؤؤؤق المبؤؤؤؤؤادئ 

؟ ممؤؤا هؤؤو الؤؤدمر الؤؤي  علؤؤا المسؤؤتوئ القطؤؤر التوجيهيؤؤة للصؤؤندمق القطؤؤر  المشؤؤترك 
 صناديق القطرية المشتركة في هيه العملية؟ليشارك يه أصحاب المصلحة في ال

ماااا  األتيااااة دكااااان أ  يتساااابل مكتاااال تنسااااية الماااا ان اإلنسااااانية   أت  رااااااع  
للةمليااااال اقاريااااة   املياااا ان. ا شيشااااا هلاااا   الصايااااةت سااااي رت    ااااا  املبااااا ا التوهيةيااااة 

موياااا  . اساااايتي   لاااا  الويااااا الكااااا  لتاااا ريل اقاااا ال التالنماااارتةتاااا رييا   ال اااانا ية 
ري  علاي املباا ا التوهيةياة اإلنساين التااةة ملكتال تنساية الما ان اإلنساانية االماركاش اآل ا

  ملامة   ا.ا 
اياا  يامااا اةااك ال اانا ية اال ةاا  علااي ماا   الساان  ااااالتوازت مااي املماااارال  
اةااااك عناصاااار املبااااا ا التوهيةيااااة. اسااااو  يتماااااار يساااا  تنسااااية  اااا ان  ارتاااار اقاريااااةت 

ل تنسااية الماا ان اإلنسااانية مااي الاا مالش   املياا ان ا ااو    ياا  نرتاااط التموياا    مكتاا
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التصيااااال الضااارارية لكااا  صااان اط   ن ل ماااا     اااوش املباااا ا التوهيةياااة االت رتاااي  مااا  
 أه  تن ي لا الت ريا السلة.

اتتضام  اطرتاوال الار سُيضارتلي  اا   املرقلاة التالياة   يا   رتاة تةماي  التن يا   
ت علااي رااو يل اا  اةاا  ا عتبااار اقتياهااال وتلااا البلاا ان نماا االتاا ريل لكاا  صاان اط 

االتن يااا  املبااا  ا لنداااامل   ارة  5102امترتلباهتاااا. اساااتب أ الةملياااة   الرااااي األا  مااا  عاااامل 
 اتشيي  الش رال ا را ة التمصي . الةناية الواهبة  هراشالااا لت امل املن  
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كيع ليتا إ ؤع  أصؤحاب المصؤلحة فؤي الصؤندمق القطؤر  المشؤترك   - 9السؤال 
 علا المبادئ التوجيهية الخديد ؟

يلتاا مل مكتاال تنسااية الماا ان اإلنساااانية اتااو ا التاا ريل ألصاا ا  امل ااال ة  ات  
  امليا ان ااملشارت امالن اإل ارة  ة املساتويالكا اال لة   ال ن اط الشرترت املمامعت علاي  

ارناام  تاا ري   ا عا ا  5102ال ةالاة لل ان اط. اسايشومل املكتال   الراااي األا  ما  عاامل 
 ااااام  إلقا ااااة املن اااار     وتلااااا هواناااال   ارة ال اااان اط الشرتاااارت املماااامع الةااااامل  

كياانة  ماا  اإل اارا  ال ةااا  علااي وتلااا املسااتويال  ا سااماتي ية االتنديميااة ااإل اريااة  ا 
الربنااااااام  التاااااا ري   يااااااران  اسيضاااااام علااااااي تساااااايا  اااااا ان ال اااااانا ية الشرتريااااااة املماااااامكة. 

التوهيةال االاند  الرالناة مثا  نداامل   ارة املان ت اااطربة الةملياة   جماا ل تصرتاا الربناام  
 االةمليال االسياسال ااإل ارة ااإل را .

 يااة موهةااة     ةااور وتلااا الاا  عناصاار  ر ريل ا مشاساات رت من هااة ارنااام  التاا  
ارة   املوا ااااااون املن ر اااااااون     0ماااااا  املتلشااااااا . ايماااااام  النرتااااااااط الواسااااااي للمتااااااا را : 

ملن اا ي  احملتملاا  أا ا ااالي ؛   املوا ااون التااااةون للمااركاش ا5ال اانا ية الشرتريااة املماامكة؛ 
 ااا مبا ارة مما  هلا  صالةة أا   املوا ون اآل اران اقا   علاي ال انا ية الشرترياة املمامك3
. اساااو  يتضااام  الربناااام  تاااو ا  ااار  للتااا ريل الم  اااا املبا ااار علاااي ال اااةي ي   اااا

 اإلنمنا.  بكة علي املتا   لكمانيا  الت ريل  ضال  ع   اإليليما االشرترتت
 

 ما هو يصات إدار  المنح؟ - 11السؤال 
  ارة املن ااة الكاملااةندااامل   ارة املاان  لااو من ااة علااي اإلنمنااا تشاا مل الاا ع  إل ارة  

   ياااااي ال ااااانا ية الشرترياااااة املمااااامكة. ايااااا  ُا اااااي لااااا ا النداااااامل لتااااا عي  اإل ارة    ياااااي 
ال اااانا ية الشرتريااااة املماااامكة اتر ااااي  عاااالش الةماااا  الوايااااي علااااي كالاااا  اقاااا ال التموياااا  

 اإلنساين   املي ان.
ايُةتاااارب ندااااامل   ارة املاااان  أ اة  ل اميااااة لل اااانا ية الشرتريااااة املماااامكة ااساااايلة   اريااااة  

. الر يسااا املشاار امسااتو الشرتاارت  املسااتو أساسااية ملكتاال تنسااية الماا ان اإلنسااانية علااي 
تيساااا ت اعااا  الماااركاش ماااي ال ااانا ية    ياااي مراقااا    0يلاااا:  اتتضااام  م اياااا النداااامل ماااا

ك اااشة اال ةاليااة االماا ا ية عاا   ريااة رصاا  ساارعة أ اش الةمليااال تة ياا  ال  5 ارة املن ااة؛ 
عنااا    هاااراشال الةمااا  تنساااية اموا ماااة  2تااا عي    ارة امل اااا ر؛   3 امل تل اااة انوعيتةاااا؛

تة ياا   لياا  ايانااال مكتاال تنسااية الماا ان   2ا قتياهااال اطاصااة اكاا  صاان اط؛  تلبيااة
لالسااات بارال تاااو ا مناااا   ل مااا   اااال  الشااا رة   جماااا    ارة املةلوماااااإلنساااانية اتااا عي  
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امالن املساااتال  آنياةمتاقاة لال االمل الةااامل. اتا  ت لا   امل اياا    تااو ا اياناال  الت ارياة
  يما ا  اجملموعال. التموي اامل   ال ااأل را  املتلشية االتصرتية اقصرا ية اتوزيي 

ة املماااامكة تشريبااااا اياااا  هاااار  تةمااااي  ندااااامل   ارة املاااان     يااااي ال اااانا ية الشرترياااا 
ت ااعتباااار  أ اة أساساااية تةااا  علاااي التن يااا  السااالة 5102الثاين/ينااااير  كاااانوناعتباااارا مااا   

للمباااا ا التوهيةياااة. اميكااا  ا  اااالمل علاااي نداااامل   ارة املااان    الةناااوان اإللكاااماين التااااة: 
http://gms.unocha.org 

 
ندمق القطؤؤؤؤؤر  كيؤؤؤؤؤع لؤؤؤؤؤتؤد  المبؤؤؤؤؤادئ التوجيهيؤؤؤؤؤة الخديؤؤؤؤؤد  للصؤؤؤؤؤ  - 11السؤؤؤؤؤؤال 

المشؤؤؤؤترك إلؤؤؤؤؤا تولؤؤؤؤين يطؤؤؤؤؤاق الشؤؤؤؤؤراكاب مؤؤؤؤن المنصمؤؤؤؤؤاب  يؤؤؤؤر الحقوميؤؤؤؤؤة الو نيؤؤؤؤؤة 
 مالدملية؟
المااااراكال ا سااااماتي ية مااااي  تباااان  يامااااةتسااااةي ال اااانا ية الشرتريااااة املماااامكة     

مكتال تنساية الما ان اإلنساانية االن  ايُشارجمتمي املندمال اا ا كومية الاو ن االا اة. 
كوميااة  اركاش امساات يبون ر يساايون   كثااا ما  الساايايال اإلنسااانية الاار املندماال اااا ا 

ت المااااااريكة املندمااااااال اااااااا ا كوميااااااةا ااااااوز تةماااااا   يةااااااا ال اااااانا ية الشرتريااااااة املماااااامكة. 
ساااات ااة ا    عمليااااالأتيااااة قا ااااة علااااي اااااااأل أل املندمااااال اااااا ا كوميااااة احملليااااةت 

مااااا  احملتااااااه  اقيازهتاااااا مةاااااار  أ ضااااا  عااااا  يما اااااا الو ياااااة ا لااااا    ةالاااااة النساااااانية اإل
 اجملتمةال املتضررة.

ا  مسااااةي يسااااتة   توساااايي نرتاااااط المااااراكة مااااي ال اااااعل  ماااا  املندمااااال اااااا  
الااار ار ل مااا  املندماااال  اآلراشمااا  هوانااال  الكثااااا كومياااةت تةكاااة املباااا ا التوهيةياااة 

اهااا  اط اااو      ااااا ا كومياااة علاااي مااا ار السااانوال. اتن اااو املباااا ا التوهيةياااة علاااي
تندااي  اتر ااي  املترتلبااال اإل اريااة لتن ياا  املاان . اهتاا   املبااا ا     يامااة  ااراكال  ويلااة 
األهاا  مااي املندمااال اااا ا كوميااة اتشااومل   ساابي   لاا  أيضااا  ااا اراز الاا ار الاا ت ت  ياا  
لاااا   املندمااااال   قوكمااااة ال اااانا ية الشرتريااااة املماااامكة ا  ارهتااااا ماااا   ااااال  عضااااويتةا   

 الة ا ستمارية اجمالة ا ستةراض.اجمل
اتماااام  املبااااا ا التوهيةيااااة أيضااااا أ اال لتمكاااا  املندمااااال اااااا ا كوميااااة ماااا   

التللاا  كمااركاش لل اان اط الشرتاارت املماامع اترتاار  هن ااا يا مااا علااي تشيااي  امل ااا ر إل ارة 
 ةاملندمااااال اااااا ا كوميااااة المااااريكال اااان اط الشرتاااارت املماااامع. ايشااااّي  لاااا ا الاااانة  ياااا رة 

ايثيل علي هاو ة األ اش   تن يا  املن اة. اُيارت كا  صان اط يرتارت ممامع تشييماا لشا رة 
املندمااال اااا ا كوميااة المااريكة للبااا   ألليتةااا ا  ياا  هاا اا  ال اار  ااسااماتي يال 
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الرصاااا  امترتلبااااال اإلاااااالرب الربناااااجما ااملاااااة ا رتاااا  مراهةااااة ا سااااااال األكثاااار مالشمااااة 
 ع.لل ن اط الشرترت املمم 

اتن َّ  تشييمال الشا رة   اا  تنساية يتاو   املكتال الشرتارت التاااي ملكتال تنساية  
الم ان اإلنساانيةت ا  اا  ما   جنازلاا يبا  تشا    لال ا  او  علاي التمويا . ا  الوياا 
الارال ت يتةاا    ساياط ال اان اط الشرتارت املماامع  هاراش تشيااي  لكا  مندمااة ااا قكوميااة 

 رال   ا  و  علي  وي  م  ال ن اط.علي ال ةي  الو ن ت
ايماار  الكتياال التمااصيلا  ال ااة  يااارال لتشيااي  الشاا رة ميكاا  أن ينتشااا منةااا كاا   

صاارب مكتال يا  صن اط يرترت مممع ماا يارا  مال ماا  لا  اعتماا ا علاي الساياط الشرتارت. ا 
 اال تنساااية المااا ان اإلنساااانية منة ياااة تشياااي  الشااا رة اا ساااتنا      ليااا  مسااات يك لاااأل

األ اار ت   ااا ة املت اا ة  األماا الشا مااة االااُنة  املتبةااة ماا  هاناال اقةااال املارااة اكيانااال 
 قااا   اطرتاااوال األا  تُةااا     املمارساااال الةملياااة لااابةك ال ااانا ية الشرترياااة املمااامكة. ا 

لتةمااي  املبااا ا التوهيةيااة لااا   ياا  الاانة  الاا ت ساايتّبي ماا  هاناال كاا  صاان اط يرتاارت 
ويااو  علااي مسااتو  الشاا رة لاا   المااركاش املن اا ي  الةااامل  مةاا . اسااتتو  مماامع يااا   لل

اقا ال التموياا  اإلنساااين التااةااة ملكتاال تنسااية الماا ان اإلنسااانية لاا   الةمليااة ااا ع  ماا  
  الل مااا  لل  اااو  علاااي ُمااا   لااا   يساااةييسااا  تنساااية  ااا ان التمويااا ت اميكااا  أن 

ن اإلنسااانية الاانة  امل تااار االتماااار يشااّر منسااة الماا ا سااو  أصاا ا  امل اال ة   البلاا . ا 
األلليااة  قاا ا مااي اجمللااة ا ستمااارت الاا ت يتااو  أيضااا اسااتةراضت ا  ا لاا مل األماار تنشااي ت 

ساااااو  يشاااااومل مكتااااال تنساااااية المااااا ان اإلنساااااانية ااملثااااا ت امساااااتويال امل اااااا ر املنااااااارة. ا 
 الويا. مي مرارات  يو تشيي  ي رة المري  

التمويااا  اتن يااا  املماااارييت مااا   أ ا لااا  اماااك   اماااي اساااتمرار الماااركاش   تلشاااا 
مت ايااا  ت اااني ة  مااا  زااياااة  رهاااة امل اااا ر املرتبرتاااة  ااا . اسااايشومل مكتااال تنساااية المااا ان 

 رهاة   ر علاي ما ار  امة تن يا  املمارامل. اسات اماك  ممانة  اإلنسانية ات لي  أ اش الماركاش
ة للشا رة الا ت  ضاي لا ت اميكا  الر مرزلا الماري  املن ا  علاي نتي اة التشياي  األا  األ اش

 أن ين   عن   سُّ  تش ير مستو  امل ا ر أا ت لورلا االنسبة هل ا المري .
 

مؤؤؤا هؤؤؤو معؤؤؤدل تؤؤؤواتر سيؤؤؤات مقتؤؤؤو تنسؤؤؤيق الشؤؤؤؤمل اجيسؤؤؤايية يتنقؤؤؤيح  - 12السؤؤؤؤال 
 المبادئ التوجيهية للصندمق القطر  المشترك؟

ةملياااال املمااامكة   اإلجنااااز ال ةاااا  لاصياااة التلكااا  مااا   ساااةامل ال ااانا ية الشرترياااة  
ملساااع ة اإلنسااانيةت يلتاا مل مكتاال تنسااية الماا ان اإلنسااانية االت ساا  املسااتمر لل اانا ية ا
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الشرترياة املمامكة امواصاالة تا عيمةا ماا   اال  قاوار مسااتمر ماي  يااي أصا ا  امل اال ةت 
 ااملي ان علي ق  سواش. الر يسا   املشر
ماال السياسااتية الر يةاة املساتو  للمراهةاة الاو ت ست ضاي التةلي5101ا  عامل  

التوييااا الاا ت ساايشومل  ياا  أيضااا يساا  تنسااية  اا ان التموياا  ااا هراش تشيااي  لتن ياا  الكتياال 
ختضاااي لالستةرا اااال ال ارياااة ‘ ةا اااا ة قيَّااا’التمااصيلا. ايُةتااارب الكتيااال التماااصيلا امر شاتااا  

املراناة االك ااشة     ارة ال انا ية   التاو  ا اورة أكثار تاواترا  تةا يلةا  ت  ا لا مل األمار تاميك 
 الشرترية املممكة.

ااصياااة    اااا   ساااينال مساااتمرة علاااي املباااا ا التوهيةياااةت سيساااةي يسااا  تنساااية  
مااااا  أصااااا ا  امل ااااال ة   ال ااااانا ية الشرترياااااة  راهةاااااةتص ياااااة   لااااال ااااا ان التمويااااا     

الشرترياة ااقا ال التمويا  ت دا    لا  الماركاش املن اّ ان ااملكاتال امك  مستمر املممكة
امن ااااة  الماااا ان اإلنسااااانية امنسااااشو اإلنساااااين التااةااااة ملكتاااال تنسااااية الماااا ان اإلنسااااانيةت

ا اااوار اااا  ال ااان اط الشرتااارت املمااامع ااملندماااال ااااا ا كومياااةت اال رياااة الةامااا  املةااان 
مااة املمااامكة اال اانا ية املماامكة ا ريااة الةمااا  املةنيااة االتموياا  اإلنساااين التااةاااة لل نااة ال ا 

 ا  الوكا ل.
 

هؤؤؤؤ  توجؤؤؤؤد خطؤؤؤؤب لترجمؤؤؤؤة المبؤؤؤؤادئ التوجيهيؤؤؤؤة للصؤؤؤؤندمق القطؤؤؤؤر   - 13السؤؤؤؤؤال 
 المشترك في لتاب أخرئ؟

سااات رت تر اااة املباااا ا التوهيةياااة لل ااان اط الشرتااارت املمااامع    اللصتااا  الةراياااة  
 اال رنسية اتُنمر علي اإلنمنا سةيا     تةميمةا علي نرتاط ااسي.

 
أيؤؤؤؤ  يمقؤؤؤؤ  ال ؤؤؤؤع  علؤؤؤؤا المبؤؤؤؤادئ التوجيهيؤؤؤؤة للصؤؤؤؤندمق القطؤؤؤؤر   - 14ل السؤؤؤؤؤا

 المشترك؟
ميكاااا  تن ياااا  املبااااا ا التوهيةيااااة لل اااان اط الشرتاااارت املماااامع ماااا  املويااااي الماااابكا  

 املوهو    الةنوان اإللكماين التاة: 
/country- http://www.unocha.org/what-we-do/humanitarian-finacing based-

pooled-funds 

 


