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 - 1مقدمة
 1-1مقدمة
 - 1الص ننناديق القطري ننة املش ننرتكة أدوات للتموي ننل اإلنس نناين املتع نندد األطن نرا ينش ننئها منس ننق
اإلغاثننة يف ح نناالت الط نوارئ وي نندير ا مكت ننب األمننم املتح نندة لتنسننيق الش ننؤون اإلنس ننانية
على الصعيد القطري حتت إمنرة منسنق الشنؤون اإلنسنانية .ويتنوب مكتنب تنسنيق الشنؤون
اإلنس ننانية إدارة الص ننناديق اإلنس ننانية املش ننرتكة عل ننى الص ننعيد القط ننري من ننذ ع ننام ،1995
غ ننري أن ننذه الص ننناديق ترج ننع يف أص ننواا إب ةط ننة إص ننالح نظ ننام املس نناعدة اإلنس ننانية
وتقريننر األمننع العننام املعنننون ”يف جننو مننن احلريننة أفسننح“( )1لعننام  2005الننذي دعننا إب
وجننود يويننل إنسنناين يتسننم بالقابليننة للتنبننؤ واملرونننة مننن أجننل تلبيننة احتياجننات ااتمعننات
الضعيفة.
 - 2ويثّننل الص ننناديق القطري ننة املش ننرتكة أدوات حاَس ننة ل نندعم إجن نناز والي ننة التنس ننيق اإلنس نناين
املنوطنة ككتنب تنسنيق شنؤون اإلنسنانية .وتتلقنى الصنناديق منن اجلهنات املارينة ينويال غنري
مرصود ألغراض حمنددة وتقنوم بتخصيصنه اسنت ابة ألولوينات االحتياجنات اإلنسنانية عنن
طريننق التخطننيك املشننرتك وباالسننتعانة بعمليننة شنناملة الىنناا الق نرار اات منحننى ميننداين.
ويرتكننز ننت مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية يف إدارة الصننناديق القطريننة املشننرتكة علننى
مبادئ ةطنة التحنول لل ننة الدائمنة املشنرتكة بنع الوكناالت ،النل تشندد علنى أ ينة تنوفري
ندعم ننذا
م نوارد قابلننة للتنبننؤ ودقيقننة التوقيننت ومتسنناوقة للعمننل اإلنسنناين املبنندئي .وقنند تن ّ
ال ن نننهت يف اإلط ن ننار االسن ن نرتاتي ي ملكت ن ننب تنس ن ننيق الش ن ننؤون اإلنس ن ننانية للف ن ننرتة -2014
 ،2017الذي يُنربز دور الصنناديق القطرينة املشنرتكة يف تشن يع التموينل الندقيق التوقينت
وغن ننري املرصن ننود ألغ ن نراض حم ن ننددة من ننن أجن ننل ىصيص ن ننه علن ننى أسن نناس االحتياج ن ننات اات
األولوي ننة .وي نندعو اإلط ننار االسن نرتاتي ي إب اس ننتخدام الص ننناديق القطري ننة املش ننرتكة لتعزي ننز
التنسننيق والتكامننل فيمننا بننع تليننات التمويننل اإلنسنناين .وتعننزز الصننناديق القطريننة املشننرتكة
التنننوع والش نراكة عننن طريننق دعمهننا ةموعننة اتلفننة مننن الفنناعلع اإلنسننانيع كننا يف ال ن
املنظم ننات غ ننري احلكومي ننة الوطني ننة ب نناملوارد ال ننل تلزمه ننا لبس ننهام يف عملي ننات االس ننت ابة
اإلنسانية ،وإشراكها يف حوكمة الصناديق القطرية املشرتكة وإدارهتا.

__________
( )1اجلمعي ننة العام ننة لتم ننم املتح نندة ” يف ج ننو م ننن احلري ننة أفس ننحن ص ننوب حتقي ننق التنمي ننة واألم ننن وحق ننوق اإلنس ننان
لل ميع“ ،تقرير األمع العام املؤرخ  21تاار/مارس .A/59/2005 ،2005
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 - 3وتشن ن ع الص ننناديق القطري ننة املش ننرتكة عل ننى وج ننود اس ننت ابة إنس ننانية منس ننقة م ننن ة ننالل
تسنناوقها الوثيننق مننع النندورة الربناةيننة اإلنسننانية )2(.وهتنند العمليننات واألدوات املوحنندة
للصن ننناديق القطرين ننة املشن ننرتكة إب زين ننادة فعالين ننة وكفن نناءة ا لين ننات الداعمن ننة لتنفين ننذ ةطن ننك
االست ابة اإلنسانية.
 - 4وتعننزز الصننناديق القطريننة املشننرتكة أيضننا جهننود تعبئننة امل نوارد وتتننيح قنندرا أكننرب مننن امل نوارد
ألنشطة االست ابة اإلنسانية الل تتحدد أولوياهتا يف إطار ةطة االست ابة اإلنسانية.
 - 5ويض ننع الكتيّننب التش ننغيلي للص ننناديق القطري ننة املش ننرتكة (يُش ننار إلي ننه فيم ننا بع نند بالكتي ننب)
املع ننايري العاملي ننة ال نندنيا ل ننبدارة الفعال ننة والكف ننؤة للص ننناديق القطري ننة املش ننرتكة .ويس ننت يب
الكتيّننب لضننرورة وجننود ترتيبننات إداريننة موحنندة ويبننا يف ال ن علننى ا ننربة الواسننعة الننل
اكتسننبها مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية علننى منندار السنننع يف إدارة الصننناديق القطريننة
( )3
املشرتكة ضمن سياقات قطرية اتلفة.
 2-1غرض الكتيِّب ونطاقه
 - 6غنرض نذا الكتينب نو كفالنة وجنود نت متناسنق لنبدارة االسنرتاتي ية والتشنغيلية جلمينع
الصناديق القطرينة املشنرتكة .ودندد الكتينب الرتتيبنات اإلدارينة النل تعنزز النوعينة واملسناءَلة
ُ
أمننام النندول األعضنناء يف األمننم املتحنندة ،واجلهننات املاريننة واملنتفعننع والشننركاء اإلنسننانيع
كا يف ال ُمساءَلة متلقي منح الصناديق القطرية املشرتكة.
ويفصل الكتيِّب التعليمات السياسناتية ملكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية بشنأن الصنناديق
-7
ِّ
( )4
القطريننة املشننرتكة  ،الننل حتنندد األ نندا والرتتيبننات اإلداريننة واحلوكميننة جلميننع الصننناديق
القطريننة املشننرتكة الننل ينندير ا مكتننب تنس ننيق الشننؤون اإلنسننانية .ودتننوي الكتيِّننب عل ننى
__________
( )2تعنع الندورة الربناةيننة اإلنسنانية ،النل تسنناعد أدواهتنا ااتمنع اإلنسنناين علنى تصنميم اسننت ابة اعينة ،يف توجيننه
أعمال الصنناديق القطرينة املشنرتكة وتعزز نا .فعلنى سنبيل املثنال ،تغنذي التقييمنات املنسنقة لالحتياجنات صنياغة
ةطك االست ابة اإلنسانية ،الل تسهم بدور ا يف تشكيل األولوينات النل تندعمها الصنناديق القطرينة املشنرتكة،
كما تربك بينها وبع األنشنطة اات األولوينة للم تمنع اإلنسناين .وتندعم املشناريع النل يوانا الصنناديق القطرينة
املشرتكة إجناز ةطك االست ابة اإلنسانية من ةالل املسا ة يف حتقيق أ دافها ومؤشراهتا املتفق عليها اعيا.

( )3يرجننى االطننالع علننى ( ) 1مراجعننة حسننابات صننندوق مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية االسننتئماين ملسنناعدات
اإلغاث ننة يف ح نناالت الكن نوار لع ننام  )2( ،2012ةل ننر مراجع نني احلس ننابات (لف ننرتة الس نننتع املنتهي ننة يف 31
كننانون األول/ديسننمرب  )3( ،)2011التقيننيم العنناملي للصننندوق اإلنسنناين املشننرتك لعننام  )4( ،2010التقيننيم
العاملي ا ارجي لصناديق االست ابة يف حاالت الطوارئ ،يونيفرساليا.2013 ،
( )4التعليمات السياساتية للصناديق القطرية املشرتكة الل يدير ا مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
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ةموع ننة م ننن املرفق ننات املعن ن ّدة لتوجي ننه املكات ننب القطري ننة التابع ننة ملكت ننب تنس ننيق الش ننؤون
اإلنسانية ودعمها يف إدارة الصناديق القطرية املشرتكة.
 - 8وتضم اجلهات األولية املستفيدة من ذا الكتينب املكاتنب القطرينة التابعنة ملكتنب تنسنيق
الشؤون اإلنسانية ،وعلى وجه ا صنو وحندات التموينل اإلنسناين النل تندعم الصنناديق
القطريننة املش ننرتكة وت نندير ا .ويط ننرح الكتي ننب ةموع ننة عملي ننات وأدوات لت ننوفري التوجي ننه يف
إدارة الصننناديق القطريننة املشننرتكة واالسننتعانة ننا كمعننايري دنيننا .ورننوز للمكاتننب القطريننة
التابعننة ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية البننناء علننى ننذه املعننايري النندنيا لكنني تضننمن أن
يكننون اسننتخدام وإدارة كننل صننندوق ملبيّنات لالحتياجننات الننل يوجنند يف سننياقها ويُسننتخدم
من أجل الوفاء ا.
 - 9ويشننرح الكتيّننب أدوار ومس ننؤوليات منسننقي الش ننؤون اإلنسننانية ومكت ننب تنسننيق الش ننؤون
اإلنسنانية ووكناالت األمنم املتحنندة واملنظمنات غنري احلكوميننة( )5وااموعنات وسنوى الن
من أصحاب املصلحة عند اخنراطهم يف عمليات الصناديق القطرية املشرتكة.
 - 10ويثننل الصننناديق القطريننة املشننرتكة أدوات للتمويننل اإلنسنناين تُنندار علننى الصننعيد القطننري.
وتعمل الصناديق يف سياقات اتلفة وتسنت يب لنطناق كبنري منن األزمنات .ولنذل ينبغني
أن تكون مرنة وأن تتواءم مع السياقات احمللية.
ورس نند ننذا الكتي ننب التوجيه ننات التقني ننة والعملي ننات واألدوات اإلض ننافية ال ننل ر ننب أن
ّ - 11
يأةن ننذ ن ننا كن ننل صن ننندوق من ننن الصن ننناديق القطرين ننة املشن ننرتكة كمعن ننايري دنين ننا .ويُطلن ننب إب
الص ننناديق أن يتث ننل ا ننذا الكتيّ ننب ،غ ننري أن ا ننا أيض ننا أن حت ننتف باملرون ننة يف البن نناء عل ننى
االحتياج ننات وأن تعتم نند تلي ننات جدي نندة تت ننيح ا ننا الت نناوب بش ننكل أفض ننل م ننع س ننياق
( )6
كل بلد.
__________
( )5روز ملنظمات حركة الصليب األمحر/ااالل األمحر أن حتصل على التمويل يف إطار الصناديق القطرينة املشنرتكة.
وتُعامل الطلبات الل تتقدم ا ذه املنظمات للحصنول علنى التموينل بننفر الطريقنة النل تُعامنل نا املنظمنات
غري احلكومية (تقدير القدرات وإجراء التقييمات وما إب ال ).

مقدمننة
( )6يتعنع علننى الصننناديق القطرينة املشننرتكة الننل يسننتخدم مكتنب تنسننيق الشننؤون اإلنسنانية صوصننها جهننة ِّ
للخدمات تتوب إدارة صالهتا التعاقدية مع املنظمات غري احلكومية ،أن تضمن تساوق املمارسات اإلدارية فيها
مع ما يرد يف ذا الكتيّب.
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 12ويتع ن ننع زي ن ننادة توض ن ننيح العملي ن ننات واإلجن ن نراءات املوص ن ننوفة يف الفص ن ننول  2و  3و  4يف
”دلي ننل تش ننغيل“ خي ننتص بالبل نند احمل نندد (املرف ننق  ،19دلي ننل التش ننغيل للص ننندوق القط ننري
املشننرتك) ،رننري إعننداده لكننل صننندوق قطننري مشننرتك علننى حنندة .ويف حننع أنننه رننب
االلتنزام بالبننارامرتات النندنيا املبينننة يف ننذا الكتيننب ،رننوز لكننل صننندوق قطننري مشننرتك أن
يوضن ننح الرتتيبن ننات احملن ننددة الن ننل ين ننرى أ ن ننا ضن ننرورية للعمن ننل يف السن ننياق القطن ننري املعن ننع.
ويتضمن الن العضنوية يف يئنات احلوكمنة ،وةطنوات حمنددة لعملينة التخصنيص ،وإطنار
املساءَلة ،كا يف ال إجراءات تقييم القدرة ورصد وإدارة املخاطر.
ُ
 - 13وخيضع ذا الكتيب لالستعراض بصورة دورية .وسيضنطللع يف عنام  2016بتقينيم لعملينة
تنفيننذ الكتي ننب .وبغي ننة كفال ننة املرون ننة والكف نناءة يف إدارة الص ننناديق القطري ننة املش ننرتكة ك ننن
بتكرارية أكرب تعديل النمااج املرفقة بالكتيب إن اقتضت الضرورة ال .
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 - 2إنشاء الصناديق القطرية المشتركة وإغالقها وحوكمتها
 1-2إنشاء الصناديق القطرية المشتركة وإغالقها وحوكمتها
 1-1-2إنشاء الصندوق القطري المشترك
 - 14ينشننم منسننق اإلغاثننة يف حنناالت الط نوارئ الصننناديق القطريننة املشننرتكة ،بننناء علننى طلننب
م ننن منس ننق الش ننؤون اإلنس ننانية وبالتش نناور م ننع ااتم ننع اإلنس نناين ،عن نندما يُننرب ن عل ننى أن
إنش ن نناء ص ن ننندوق قط ن ننري مش ن ننرتك ك ن ننن أن رل ن ننب قيم ن ننة مض ن ننافة إب إجن ن نناز العملي ن ننات
اإلنسانية.
 - 15وتوضننح الفق نرات ال نواردة أدننناه ا ط نوات الننل تنُتربننع عننند النظننر يف إنشنناء صننندوق قطننري
مشرتك.

تقييم احلاجة للصندوق القطري املشرتك
 - 16يأيت قرار إنشناء صنندوق قطنري مشنرتك يف أعقناب عملينة مدفوعنة ميندانيا يقود نا منسنق
الشؤون اإلنسانية ويدعمه فيهنا املكتنب القطنري التنابع ملكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية،
الذي يسعى إب بناء توافق داةل ااتمنع اإلنسناين وتقينيم جندوى إنشناء صنندوق قطنري
مشنرتك .ويتنوب كنل مننن شنعبة التنسنيق واالسنت ابة وقسننم تنسنيق شنؤون التموينل التننابعع
ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية دعننم منسننق الشننؤون اإلنسننانية واملكتننب القطننري التننابع
ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية يف ننذا ا صننو علننى مسننتوى املقننر )7(.وال بنند مننن
استيفاء املعايري الواردة أدناه حىت يتسىن النظر يف إنشاء صندوق قطري مشرتكن
’‘1

وجود ةطة است ابة إنسانية أو أي إطار ىطيطي إنساين مماثل.

’‘2

وجننود مؤشننر علننى الت نزام مننن جانننب جهننات ماريننة ،علننى صننعيد القطننر وصننعيد
العاصمة.

’‘3

وجن ننود ياك ن ننل دع ن ننم كافي ن ننة عل ن ننى الص ن ننعيد القط ن ننري إلدارة الص ن ننندوق القط ن ننري
املشرتك .ويتصل ال بصنورة أساسنية كنا يلنين (أ) قندرة مكتنب تنسنيق الشنؤون

__________
( )7رننوز لشننعبة التنسننيق واالسننت ابة وقسننم تنسننيق شننؤون التمويننل إجنراء بعثننة اسننتطالعية بننناء علننى طلننب منسننق
الشؤون اإلنسانية للوقو على جدوى إنشاء صندوق قطري مشرتك.
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اإلنس ن ننانية (وج ن ننود املكت ن ننب مطل ن ننوب)( ،ب) وق ن نندرة ياك ن ننل التنس ن ننيق القائم ن ننة
والتزامها (ااموعات أو القطاعات).
’‘4

وجننود شننركاء منفننذين حمتملننع داةننل البلنند دننوزون قنندرة علننى إجننناز املسنناعدة
اإلنسانية وقبوام املشاركة.

قرار إنشاء الصندوق القطري املشرتك
 - 17إاا تقرر إنشاء صندوق قطري مشرتكن
’‘1

يت ننوب املكت ننب القط ننري الت ننابع ملكت ننب تنس ننيق الش ننؤون اإلنس ننانية إع ننداد م ننذكرة
مفا يمي ننة بالتشن نناور يف ال ن ن من ننع منس ننق اإلغاثن ننة يف ح نناالت الط ن نوارئ وقسن ننم
تنس ن ننيق ش ن ننؤون التموي ن ننل ويق ن نندمها إب منس ن ننق الش ن ننؤون اإلنس ن ننانية .وال ب ن نند أن
تتضمن املذكرة املفا يمية ما يلين
أ-

األساس املنطقي إلنشاء صندوق قطري مشرتك؛

ب  -األ دا املقرتحنة للصنندوق القطنري املشنرتك وتركينزه الربنناةي وارتباطنه
طة االست ابة اإلنسانية؛
ج  -احل ننم املنتننوى للصننندوق املقننرتح مشننفوعا بةشننارة مباشننرة إب التزامننات
اجلهات املارية؛
د-

إش ننارة أولي ننة ع ننن ترتيب ننات احلوكم ننة واإلدارة عل ننى الص ننعيد القط ننري ك ننا
يتماشى مع ذا الكتيِّب؛

ن-

القن نندرة احلالين ننة من ننن املن ننوتفع مشن ننفوعة بن ننأي متطلبن ننات لزين ننادة القن نندرة
ومالك املوتفع؛

و-

ةط ننة عم ننل تص ننف ا ط ننوات ال ننل ينبغ نني اىاا ننا ،ابت ننداء م ننن مرحل ننة
املوافقننة عل ننى إنش نناء الص ننندوق القطننري املش ننرتك إب مرحل ننة إج نراء أول
عملية ىصيص؛

ز-

حتلين ننل أوم للمخن نناطر يشن ننمل اس ن نرتاتي يات للتخفين ننف ت ن نرتبك بةنشن نناء
صندوق قطري مشرتك يف البلد وإدارته؛

ح  -حتديد معايري اإلبطال املمكن للصندوق املقرتح.
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’‘2

يقنندم منسننق الشننؤون اإلنسننانية املننذكرة املفا يميننة مننع منسننق اإلغاثننة يف حنناالت
الطوارئ.

’‘3

يقوم منسق اإلغاثنة يف حناالت الطنوارئ ،بالتشناور منع ةلنر حوكمنة الصنندوق
القطننري املشننرتك (انظننر أدننناه) يف مقننر مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية باىنناا
ق ن نرار ن ننائي بشن ننأن إنشن نناء الصن ننندوق القط ننري املشن ننرتك وإفن ننادة منسن ننق الشن ننؤون
اإلنسانية به ةطيات.

’‘4

يت ننوب مكت ننب تنس ننيق الش ننؤون اإلنس ننانية إب ننال أص ننحاب املص ننلحة الرئيس ننيع
بننالقرار ،كننا يف ال ن اجلهننات املاريننة علننى الصننعيد القطننري وصننعيد العاص ننمة،
حسب االقتضاء.

اإلنشاء القانوين للصندوق القطري املشرتك
 - 18يتننوب املكتننب القطننري التننابع ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية مسننؤولية اسننتهالل عمليننة
اإلنشاء القنانوين للصنندوق القطنري املشنرتك نيابنة عنن منسنق الشنؤون اإلنسنانية .وتتوقنف
ا طن نوات ال ننل تُتخ ننذ يف ننذا الص نندد عل ننى الكي ننان ال ننذي س ننيتلقى مس ننا ات اجله ننات
( )8
املارية ويدير ا.
 - 19عننندما يكننون مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية ننو اجلهننة الننل تتلقننى مسننا ات اجلهننات
املارية وتدير ا ،تُتخذ ا طوات التاليةن
’‘1

تطل ننب الوح نندة املالي ننة يف قس ننم تنسن ننيق ش ننؤون التموي ننل إنش نناء رم ننز مشن نناريعي
للصن ننندوق القطن ننري املشن ننرتك اجلدين نند حتن ننت رمن ننز احلسن نناب ا ن ننا بالصن ننندوق
االستئماين القطري من أجل تلقي مسا ات اجلهات املارية.

’‘2

فننور االنتهنناء مننن إنشنناء الصننندوق رَسيننا ،يتننوب املكتننب القطننري التننابع ملكتننب
تنس ننيق الش ننؤون اإلنس ننانية ص ننياغة دلي ننل تش ننغيل للص ننندوق (املرف ننق  ،19دلي ننل
التش ن ننغيل للص ن ننندوق القط ن ننري املش ن ننرتك) ويق ن ننر منس ن ننق الش ن ننؤون اإلنس ن ننانية ن ننذا

__________
( )8يتعننع يف احلنناالت الننل يكننون فيهننا مكتننب الصننندوق االسننتئماين املتعنندد الشننركاء مسننؤوال عننن إدارة الصننندوق
القطري املشرتك ،صياغة صالحيات ومذكرة تفا م واتفاق إداري موحد (انظر املرفقات  27و  28و .)29
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الن نندليل .وال بن نند أن يتضن ننمن دلين ننل التشن ننغيل العناصن ننر التالين ننة ،وأن ينبن ننا علن ننى
املعايري الدنيا املشمولة بالكتيبن
• نطاق الصندوق وأ دافه.
•

ياكل احلوكمة والعضوية.

• الرتكيز الربناةي.
• طرائق التخصيص والعمليات اات الصلة.
• تليات املساءَلة وأساليب التشغيل.
ُ
 - 20يف أعقاب اإلنشاء الرَسي للصندوق القطري املشرتك ،تُتخذ ا طوات التاليةن
’‘1

إنشناء اايكننل اإلداري علننى الصننعيد القطننري والتأكند مننن تنوافر القنندرة وا نربات
املالئمة.

’‘2

إنشاء االر االستشاري (انظر أدناه) وجلان لالستعراض (انظر أدناه).

’‘3

إطننالع ااتمننع اإلنسنناين علننى عمليننات ومتطلبننات الصننناديق القطريننة املشننرتكة.
وت ننوفري الت نندريب للش ننركاء املنف ننذين احملتمل ننع ،وااموع ننات وأص ننحاب املص ننلحة
ا ةرين ،حسب االقتضاء.

’‘4

اس ننتهالل عملي ننات التثب ننت م ننن س ننالمة موق ننف الش نري وتقي ننيم الق نندرة املوائم ننة
للمش ن ننروع باالس ن ننتناد إب ا ي ن ننارات املتاح ن ننة (انظ ن ننر أدن ن نناه) املوض ن ننحة يف ن ننذا
الكتيب.

’‘5

التع يننل بأنشننطة تعبئننة امل نوارد (انظننر أدننناه) مننن أجننل زيننادة التوعيننة واجتننذاب
جهات مارية إضافية.

’‘6

إنشنناء موقننع شننبكي للصننندوق القطننري املشننرتك يف النطنناق اإللكننرتوين املؤسسنني
ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.

’‘7

مواءمة نظنام إدارة املننح وتفعيلنه (انظنر أدنناه) ،وتنظنيم التندريب ودورات التوجينه
الضرورية.

 2-1-2إغالق الصندوق القطري المشترك
 - 21يس ن ننتقل منس ن ننق اإلغاث ن ننة يف ح ن نناالت الط ن نوارئ باى ن نناا ق ن نرار إغ ن ننالق الص ن ننندوق القط ن ننري
املشرتك ،أو يتخذه بناء على توصية من منسق الشؤون اإلنسانية.
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تقييم احلاجة إب إغالق صندوق قطري مشرتك
 - 22ال ب نند أن يس ننتند قن نرار إغ ننالق الص ننندوق القط ننري املش ننرتك عل ننى إقن نرار ب ننبطالن األس نناس
املنطق نني واألحن نوال ال ننل ب ننررت إنش نناءه .وتتض ننمن العناص ننر ال ننل ك ننن أن يل نني إغ ننالق
صندوق قطري مشرتك ما يلين
(أ)

إدارية وسياقيةن
• انتقال البلد إب مرحلة االنتعاش وانتهاء النظر إليه كحالة طوارئ إنسانية.
• انقطاع ةطة االست ابة اإلنسانية أو أي إطار ىطيطي إنساين مماثل.
• إغالق املكتب القطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
• انتهاء مهمة منسق الشؤون اإلنسانية.

(ب) ماليةن
• عدم كفاية التزام اجلهات املارية.
• وجود جهة مارية واحدة لسنتع متعاقبتع.
(ج)

برناةيةن
• انتهاء أ ية أ دا

الصندوق.

• اسن ن ننتخدام الصن ن ننندوق بشن ن ننكل منه ن ن نني ملشن ن نناريع غن ن ننري مدرجن ن ننة يف ةطن ن ننة
االست ابة اإلنسانية.
• اخنفنناض معنندل التخصننيص يف الصننندوق (مثننل عنندم يويننل مشنناريع جدينندة
ةننالل فننرتة سننتة أشننهر ،أو عنندم تناسننب املخصصننات مننع الرصننيد املتبقننى
يف الصندوق).

عملية إغالق الصندوق القطري املشرتك
 - 23كننن أن يسننتهل عمليننة اإلغننالق أي مننن منسننق الشننؤون اإلنسننانية أو املكتننب القطننري
التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أو منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ.
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 - 24عننندما يسننتهل منسننق اإلغاثننة يف حنناالت الطنوارئ عمليننة اإلغننالق ،يقننوم بالتشنناور حننول
ال مع منسق الشؤون اإلنسانية وةلر احلوكمة (انظر أدناه).
 - 25وعن نندما يس ننتهل منس ننق الش ننؤون اإلنس ننانية عملي ننة اإلغ ننالق ،يتع ننع تق نندمي طل ننب رَس نني
ب نناإلغالق إب منس ننق اإلغاث ننة يف ح نناالت الطن نوارئ ع ننن طري ننق ةل ننر احلوكم ننة .ويُش ننفع
الطلب طة تفصيلية لبغالق.
 - 26يف احلالننة الننل يكننون مقننررا فيهننا إغننالق املكتننب القطننري التننابع ملكتننب الشننؤون اإلنسننانية
يف بلد يوجد فيه صندوق قطنري مشنرتك عامنل ،يتعنع اسنتهالل عملينة إغنالق الصنندوق
القطري املشرتك قبل سنة واحدة على األقل من املوعد املقرر إلغالق املكتب القطري.
 - 27يبقى القرار النهائي املتعلنق بنةغالق صنندوق قطنري مشنرتك مر وننا بسنلطة منسنق اإلغاثنة
يف حاالت الطوارئ (انظر الفقرة .)21
 - 28فننور إبننال منسننق الشننؤون اإلنسننانية بق نرار منسننق اإلغاثننة يف حنناالت الط نوارئ بننةغالق
الصننندوق ،يشننرع منسننق الشننؤون اإلنسننانية يف عمليننة اإلغننالق ويدعمننه يف الن املكتننب
القطري التابع ملكتب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية .ويُشنرك منسنق الشنؤون اإلنسنانية االنر
االستشن نناري (انظن ننر أدنن نناه) لوضن ننع اس ن نرتاتي ية ةن ننروج رَسين ننة .ورن ننري إبن ننال أصن ننحاب
املص ننلحة الرئيس ننيع ب نناإلغالق ك ننا يف الن ن الفري ننق القط ننري للعم ننل اإلنس نناين واجله ننات
املارية والشركاء املنفذين واحلكومات (إاا اقتضى األمر).
 - 29يتع ننع أن تت ننيح ةط ننة اإلغ ننالق وقت ننا كافي ننا لض ننمان اإلغ ننالق الربن نناةي واإلداري وامل ننام
جلمي ننع مش نناريع الص ننندوق القط ننري املش ننرتك .ويتع ننع إرس ننال ا ط ننة إب ي ننع أص ننحاب
املصننلحة اوي الصننلة علننى الصننعيد امليننداين .وتفنناد اجلهننات املاريننة أيضننا با طننة ورننري
التوقننف عننن يننع أنشننطة ننع األم نوال .ويتعننع أن يقننوم رئننير املكتننب القطننري التننابع
ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية بتقنندير أي تكنناليف ماليننة مرتبطننة بنناإلغالق والتخطننيك
اا.
 - 30ينبغي أال رري أي ىصيص ملشاريع جديدة فور صدور قرار إغالق الصندوق.
 - 31يتعع اتباع ا طوات التالية من أجل إجناز عملية اإلغالق يف التوقيت املناسبن
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تعيننع التنناريو التقننو ي الننذي سننيتوقف بعننده قبننول مسننا ات املنناريع ويتوقننف
تقدمي أي اصصات إضافية من الصندوق.

’‘2

املشنناريع

التخطننيك جلمننع كافننة التقننارير املاليننة والسننردية الننل تق ندرم صننو
املمولة من الصندوق القطري املشرتك.
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’‘3

التوكي نند عل ننى اس ننتهالل العملي ننات الض ننرورية ملراجع ننة احلس ننابات وتلق نني التق ننارير
ا تامية واستعراضها وإكمااا ةالل النطاق الزما للخطة.

’‘4

التوكيد على حتصيل املبالغ املعادة من الشركاء املنفذين غري املسدردة.

’‘5

يق ننوم مق ننر مكت ننب تنس ننيق الش ننؤون اإلنس ننانية بةف ننادة اجله ننات املاري ننة املتقدم ننة
كسا ات بأي أرصدة متبقية والتفاوض على كيفية استخدام ذه األموال.

’‘6

يقننوم منسننق الشننؤون اإلنسننانية بنندعم مننن املكتننب القطننري التننابع ملكتننب تنسننيق
الشننؤون اإلنسننانية ،بةعننداد تقريننر ةتننامي وتقد ننه إب ةلننر حوكمننة الصننندوق
القطن ننري املشن ننرتك .ويكفن ننل قسن ننم تنسن ننيق شن ننؤون التموين ننل تعمن ننيم التقرين ننر علن ننى
أصحاب املصلحة الرئيسيع.

 2-2الحوكمة
 1-2-2الحوكمة العالمية
• منسق األمم المتحدة لإلغاثة في حاالت الطوارئ
 - 32ننارس منسننق األمننم املتحنندة لبغاثننة يف حنناالت الط نوارئ السننلطة علننى يننع الصننناديق
القطرية املشرتكة ويكنون ُمسناءَالت بشنأ ا .ويرصند منسنق اإلغاثنة يف حناالت الطنوارئ أداء
كننل صننندوق ،ويتخننذ ق نرارات بشننأن إنشنناء الصننناديق القطريننة املشننرتكة وإعننادة تنظيمهننا
وإغالقها.
• مجلس حوكمة الصندوق القطري المشترك
 - 33يشر ةلر احلوكمنة علنى إدارة ينع الصنناديق القطرينة املشنرتكة ،ويقن ّدم النُصنح ملنسنق
اإلغاثننة يف حنناالت الط نوارئ فيمننا يتعلننق بننالقرارات الرئيسننية املتصننلة بالصننندوق القطننري
املشن ننرتك .ويتن ننألف ةلن ننر حوكمن ننة الصن ننندوق القطن ننري املشن ننرتك من ننن منسن ننق اإلغاثن ننة يف
حنناالت الط نوارئ رئيس نات ،وعضننوية فريننق القيننادة العليننا ملكت نب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية.
ويكفننل ةلننر احلوكمننة إدارة يننع الصننناديق القطريننة املشننرتكة علننى ريننو يتسننم بالكفنناءة
والفعالي ننة امتثن نناال للسياسن ننات واملعن ننايري املؤسسن ننية القائمن ننة علن ننى النحن ننو املوضن ننح يف ن ننذا
الكتيب.
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 - 34يقنندم ةلننر احلوكمننة املشننورة بشننأن إنشنناء الصننناديق القطريننة املشننرتكة وإغالقهننا ،أو يف
احلاالت الل تنشأ فيها حاجة إلدةال تعديالت رئيسية على صناديق قائمة.
 - 35يعمننل قس ننم تنسننيق ش ننؤون التموي ننل يف مكتننب تنس ننيق الش ننؤون اإلنسننانية كأمان ننة ال ننر
حوكم ننة الصن ننندوق القطن ننري املش ننرتك ،ويتعهن نند املعلومن ننات الالزم ننة لتمكن ننع االن ننر من ننن
التص ن نندي الف رع ن ننال للقض ن ننايا املختلف ن ننة وتق ن نندمي توص ن ننيات إب منس ن ننق اإلغاث ن ننة يف ح ن نناالت
الطنوارئ .و ثننل قسننم تنسننيق شننؤون التمويننل مركننز التنسننيق املسننؤول عننن قضننايا السياسننة
والتشننغيل (اإلداري واملننام) والقضننايا الربناةيننة املتصننلة بننةدارة الصننناديق القطريننة املشننرتكة.
ويقن نندم قسن ننم تنسن ننيق شن ننؤون التموين ننل الن نندعم للمكتن ننب القطن ننري التن ننابع ملكتن ننب تنسن ننيق
الشؤون اإلنسانية يف إنشاء الصناديق القطرية وإدارهتا وإغالقها.
 2-2-2الحوكمة المحلية
• منسق الشؤون اإلنسانية
 - 36يعمننل منسننق الشننؤون اإلنسننانية قيِّمننا علننى الصننندوق القطننري املشننرتك بالنيابننة عننن منسننق
اإلغاث ن ن ننة يف ح ن ن نناالت الطن ن ن نوارئ .ويتخ ن ن ننذ منس ن ن ننق الش ن ن ننؤون اإلنس ن ن ننانية قن ن ن نرارات بش ن ن ننأن
االسنرتاتي ية الننل يتبعهننا الصننندوق ويضننمن ياشنني إجننناز املشنناريع الننل واننا مننع أ نندا
الصندوق الرئيسية وإدارته وفقنا ألحكنام نذا الكتينب .ويسناعد منسنق الشنؤون اإلنسنانية
يف أداء مهمته ةلر استشناري يقندم لنه املشنورة بشنأن ىصنيص أمنوال الصنندوق وسنوى
ال من املسائل االسرتاتي ية.
 - 37ويتن نناول االتف نناق ال ننذي يربم ننه منس ننق الش ننؤون اإلنس ننانية م ننع منس ننق اإلغاث ننة يف ح نناالت
الطنوارئ شننرحا واضننحا للمسننؤوليات املنوطننة كنسننق الشننؤون اإلنسننانية يف إدارة الصننندوق
القطري املشرتك .ويكون منسق الشؤون اإلنسانية مسؤوال على وجه التحديد عما يلين
’‘1

قين ننادة عملين ننة إنشن نناء الصن ننندوق القطن ننري املشن ننرتك أو إغالقن ننه الن ننل لن ننري علن ننى
الصعيد القطري.

’‘2

إقرار دليل تشغيل الصندوق القطنري املشنرتك النذي دندد ا طنوط العامنة لنطناق
الصن ن ننندوق وأ دافن ن ننه وتركين ن ننزه الربنن ن نناةي و ياكلن ن ننه احلوكمين ن ننة وعضن ن ننويته وطرائن ن ننق
وعمليات التخصيص وتليات املساءَلة وأساليب التشغيل فيه.
ُ
تن ن نرجمللس اال ن ننر االستش ن نناري وت ن ننوفري التوجي ن ننه االسن ن نرتاتي ي للص ن ننندوق القط ن ننري
املشرتك.

’‘3
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’‘4

قي ننادة عملي ننة تعبئ ننة املن نوارد للص ننندوق عل ننى الص ننعيد القط ننري ب نندعم م ننن الفري ننق
القط ن ننري للعم ن ننل اإلنس ن نناين واملكت ن ننب القط ن ننري الت ن ننابع ملكت ن ننب تنس ن ننيق الشن ن نؤون
اإلنسانية ،والتنسيق يف الن منع كياننات مكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية اات
الصلة املوجودة يف املقر.

’‘5

املوافق ن ن ننة عل ن ن ننى اس ن ن ننتخدام املخصصن ن ن ننات املالي ن ن ننة للص ن ن ننندوق وحتدي ن ن نند الرتكين ن ن ننز
االسرتاتي ي اذه املخصصات ومبالغها.

’‘6

التوكينند علننى تسننيري شننؤون االننر االستشنناري وجلنننة (جلننان) االسننتعراض وفقننا
للمبادئ التوجيهية الواردة يف ذا الكتيب.

’‘7

اى نناا قن نرارات ائي ننة بش ننأن املش نناريع املوص ننى بتمويله ننا .وتُعت ننرب ننذه املس ننؤولية
حصن نرية ملنس ننق الش ننؤون اإلنس ننانية وال ر ننوز تفويض ننها .ور ننوز يف األحن نوال ال ننل
تقتضني اسننت ابة فوريننة اىنناا قنرارات التمويننل كوجننب السننلطة التقديريننة املمنوحننة
ملنس ن ننق الش ن ننؤون اإلنس ن ننانية دون احلاج ن ننة إب توص ن ننية م ن ننن اال ن ننر االستش ن نناري.
وعالوة علنى الن  ،ترجنع ملنسنق الشنؤون اإلنسنانية سنلطة نقنا التوصنيات النل
تقدمها جلنة (جلان) االستعراض.

’‘8

إقرار املشاريع ومباشرة عمليات الصر .

’‘9

ضننمان التكامننل بننع اسننتخدام التمويننل الننذي يقدمننه الصننندوق القطننري املشننرتك
وبنع مصنادر التموينل األةنرى كنا فيهنا الصنندوق املركنزي لالسنت ابة يف حناالت
الطوارئ.
• المجلس االستشاري

ا لفية والغرض
 - 38ي ن نندعم اال ن ننر االستش ن نناري منس ن ننق الش ن ننؤون اإلنس ن ننانية يف ص ن ننياغة اسن ن نرتاتي ية ش ن نناملة
للصندوق القطري املشرتك واإلشرا علنى أدائنه .ورنري التشناور منع االنر االستشناري
بشنأن اجلواننب الرئيسننية لنبدارة والتوجيننه االسنرتاتي ي للصنندوق القطننري املشنرتك ،كننا يف
ال ن اس نرتاتي يات التخصننيص وتعبئننة امل نوارد وأي ق نرارات رئيسننية أةننرى يتخننذ ا منسننق
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الشننؤون اإلنسننانية فيمننا خيننص الصننندوق .ويسننتعرض االننر االستشنناري أيضننا النفقننات
املباشرة للصندوق( )9قبل إقرار ا من جانب منسق الشؤون اإلنسانية.

الوتائف الرئيسية ونقاط الرتكيز
 - 39يضطلع االنر االستشناري بندور نُصنحي وتقنع علنى عاتقنه مسنؤوليات يف أربعنة ةناالت
رئيسية كما يلين
’‘1

الرتكي ننز االسن نرتاتي ين ي نندعم اال ننر االستش نناري منس ننق الش ننؤون اإلنس ننانية يف
كفالن ن ننة الوفن ن نناء باأل ن ن نندا الرئيسن ن ننية للصن ن ننندوق .ويقن ن ننوم االن ن ننر االستشن ن نناري
باس ن ننتعراض العناص ن ننر االسن ن نرتاتي ية للص ن ننندوق مث ن ننل اسن ن نرتاتي يات التخص ن ننيص
ودلي ن ننل التش ن ننغيل واةتي ن ننار املش ن نناريع وتق ن نندمي املش ن ننورة بش ن ننأ ا ملنس ن ننق الش ن ننؤون
اإلنس ننانية .وال ب نند م ننن اس ننتعراض نط نناق الص ننندوق القط ننري املش ننرتك وأ داف ننه،
علننى النحننو املبننع يف دليننل التشننغيل ،مننرة واحنندة علننى األقننل كننل سنننة .ويقنندم
االننر االستشنناري النُصننح ملنسننق الشننؤون اإلنسننانية يف حتدينند أ نندا التمويننل
ودعم جهود تعبئة املوارد.

’‘2

إدارة املخ ن نناطر .يق ن نندم اال ن ننر االستش ن نناري ال ن نندعم ملنس ن ننق الشن ن نؤون اإلنس ن ننانية
واملكتننب القطننري التننابع ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية يف إج نراء التحلننيالت
الدورية للمخاطر واسنتعراض ةطنة إدارة املخناطر يف الصنندوق وفقنا إلطنار إدارة
املخاطر (انظر املرفق  ،25إطار إدارة املخاطر).

’‘3

ض ننمان ش ننفافية ةم ننل العملي ننةن يرص نند اال ننر االستش نناري عملي ننات الص ننندوق
لض ننمان تلق نني ي ننع أص ننحاب املص ننلحة معامل ننة عادل ننة والتن نزام إدارة الص ننندوق
بالسياسات املوضوعة.

’‘4

اس ن ننتعراض األنش ن ننطة التش ن ننغيليةن يرص ن نند اال ن ننر االستش ن نناري األداء التش ن ننغيلي
للصندوق ويقدم املشورة ملنسق الشؤون اإلنسانية.

العضوية
 - 40دنندد منسننق الشننؤون اإلنسننانية عضننوية االننر االستشنناري ويتشنناور يف الن مننع الفريننق
القطننري للعمننل اإلنسنناين واجلهننات املاريننة املسننا ة واملنظمننات غننري احلكوميننة .وينبغنني أن
يُكفننل يف تشننكيل االننر االستشنناري التمثيننل العننادل ألصننحاب املصننلحة الرئيسننيع يف
__________
( )9مثل امليزانية السنوية لوحدة التمويل اإلنساين ،وتكاليف الرصد وتقييمات القدرة (عند االقتضاء) وما شابه.
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الصننندوق (املنناريون ووكنناالت األمننم املتحنندة واملنظمننات غننري احلكوميننة ومكتننب تنسننيق
الشننؤون اإلنسننانية) .ور نننا بالسننياق القطننري ،كننن النظننر يف كفالننة يثيننل للحكومننة يف
االننر االستشنناري .ويُش ن ر ع أيضننا علننى ضننم أعضنناء يف االننر االستشنناري يكننون اننم
صفة املراقبع ،كن يف الن اجلهنات املارينة غنري املسنا ِ ة .وينؤدي الن إب زينادة شنفافية
عملي ننة اى نناا القن نرار يف اال ننر االستش نناري وحتس ننع املس ننتوى الع ننام لتنس ننيق االس ننت ابة
اإلنس ننانية وت نندفق املعون ننة .وينبغ نني أن يتناس ننب ح ننم اال ننر االستش نناري م ننع املس ننتوى
الذي ّكنه من كفاءة اىاا القرار.
 - 41تت ننوب القواع نند األساس ننية املوض ننحة أدن نناه ال ننل ينتم نني إليه ننا أعض نناء اال ننر االستش نناري
تسنميتهم ،ويننؤبّن علننى نذه التسننمية منسننق الشننؤون اإلنسنانية .وال بنند أن يكننون التمثيننل
يف العضننوية عننادال إب أقصننى حنند ممكننن .ورننوز لنرئير االننر االستشنناري أن ينندعو إب
االننر ممثلننع تةنرين عننن الفريننق القطننري للعمننل اإلنسنناين وأصننحاب املصننلحة ا ةنرين،
إن اقتضى األمر ال .
’‘1

الررئيس ينرأس منسننق الشننؤون اإلنسننانية اجتماعننات االننر االستشنناري وينندعو
إب انعقاد ننا .ويك ننون رئ ننير املكت ننب القط ننري الت ننابع ملكت ننب تنس ننيق الش ننؤون
اإلنسننانية عض نوا يف االننر االستشنناري و ثننل مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية
وإن يكن ال بصفته مديرا للصندوق.

’‘2

الجهررات المانح ررة اجلهننات املاريننة للصننندوق القطننري املشننرتك (رننوز إدةننال
اجله ن ن ننات املاري ن ن ننة غ ن ن ننري املس ن ن ننا ِ ة كمن ن ن نراقبع يف عض ن ن ننوية اال ن ن ننر االستش ن ن نناري
للصندوق).

’‘3

وك رراالت األم ررم المتحدة/المنظم ررة الدولي ررة للهج رررة وكنناالت األمننم املتح نندة
واملنظمة الدولية لله رة.

’‘4

المنظمات غير الحكومية املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية.

’‘5

أمان ررة المجل ررس االستش رراري مكت ننب تنس ننيق الش ننؤون اإلنس ننانية ،ع ننن طري ننق
وحدة التمويل اإلنساين يف املكتب القطري.

 - 42ر ننري بانتظ ننام تن نناوب عض ننوية اال ننر االستش نناري .ويك ننون منس ننق الش ننؤون اإلنس ننانية
ورئننير املكتننب القطننري التننابع ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية ننا العض نوان الوحينندان
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
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النندائمان .ويكننون أعضنناء االننر االستشنناري يف مسننتوى القيننادات األقنندم (رئننير وكالننة
وم ننا شن ننابه) .ولضن ننمان اسن ننتمرارية العمن ننل ،رن ننري اسن ننتبدال أعضن نناء االن ننر االستشن نناري
بالتعاق ننب .وخي نندم أعض نناء اال ننر بص ننفتهم ةن نرباء تقني ننع أو اسن نرتاتي يع مس ن ّنمع م ننن
قواعند م أو مننن ااموعنات أصننحاب املصنلحة ،وال ثلننون مصناأ منظمنناهتم أو القواعنند
األةن ننرى األوس ن ننع نطاق ن ننا .ويبن نندي أعض ن نناء اال ن ننر التزامن ننا ض ن ننور ي ن ننع االجتماع ن ننات
واالخنراط التام يف يع املهام الل يتطلبها االر االستشاري.

تواتر االجتماعات
 - 43رتمننع االننر االستشنناري م نرتع علننى األقننل كننل سنننة .ورننوز ملنسننق الشننؤون اإلنسننانية
طلننب زيننادة ت نواتر اجتماعننات االننر االستشنناري ،و/أو عقنند اجتماعننات اصصننة ،إاا
رأى ضرورة لذل .
• لجان االستعراض (االستراتيجية والتقنية)
 - 44يلن ن ننزم من ن ننن أجن ن ننل إق ن ن نرار اصصن ن ننات الصن ن ننندوق القطن ن ننري املشن ن ننرتك إج ن ن نراء نن ن ننوعع من ن ننن
االستعراض ن ننات املش ن نناريعيةن ( )1اس ن ننتعراض اسن ن نرتاتي ي للمقرتح ن ننات املش ن نناريعية (انظ ن ننر
أدن ن نناه) يتص ن ننل بوثيق ن ننة التخص ن ننيص ال ن ننل د ن نندد ا منس ن ننق الش ن ننؤون اإلنس ن ننانية واال ن ننر
االستش ن نناري (انظ ن ننر أدن ن نناه) أو بنط ن نناق املش ن ننروع وأ داف ن ننه عل ن ننى النح ن ننو احمل ن نندد يف دلي ن ننل
التش ن ننغيل؛ و ( )2اس ن ننتعراض تق ن ننا (انظ ن ننر أدن ن نناه) يق ن ننيّم الس ن ننالمة التقني ن ننة للمقرتح ن ننات
املشاريعية وددد جودهتا.
اتص ننة ي نندير ا بش ننكل
 - 45تض ننطلع باالستعراض ننات االسن نرتاتي ية والقطري ننة جل ننان اس ننتعراض ّ
منفصل قطاع أو ةموعة.
 - 46رري إنشاء جلان االستعراض من ةالل عملينة تشناورية تشنمل عنددا حمندودا منن أعضناء
ااموعات .وينبغي إب احلند األقصنى املمكنن أن يكنون تشنكيل جلنان االسنتعراض اتلفنا
يف كل مهمة من املهام الل تناط ا.
 - 47عن نند االض ننطالع باملهم ننة االسن نرتاتي ية ،يتع ننع أن تك ننون جلن ننة االس ننتعراض املعني ننة ممثل ننة
ألعضناء ااموعننة يثنيال عننادال وأن تكننون عليمنة بالعمليننات اإلنسنانية .وعننند االضننطالع
باملهمننة التقنيننة ،ينبغنني أن تتشننكل جلنننة االسننتعراض املعنيننة مننن عنندد حمنندود مننن ا نرباء
التقنيع يتولون استعراض املقرتحات املشاريعية.
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 - 48يتع ننع عن نند اةتي ننار أعض نناء جلن ننة االس ننتعراض التق ننا ،االس ننتناد يف االةتي ننار إب حي ننازة
األعضنناء معرفننة تقنيننة مؤكنندة يف القطنناع احملنندد أو ااموعننة احملننددة .ويسنناعد وجننود فريننق
صنغري العندد منن ا نرباء يف يكنع إجنراء منداوالت تفصنيلية لل واننب التقنينة للمقرتحننات
املشن ن نناريعية .ويتعن ن ننع أن يقن ن نندم املستشن ن ننارون املتخصصن ن ننون الن ن نندعم واملن ن نندةالت لعملين ن ننة
االستعراض التقا.
 - 49مننن املمكننن تكميننل أو اسننتبدال مهمننة جلننان االسننتعراض الننل تتننوب إجنراء االستعراضننات
االس نرتاتي ية للمشنناريع بل نننة واحنندة تضننم ممثلننع ألصننحاب املصننلحة املختلفننع (عيّنننة
يثيليننة لوكنناالت األمننم املتحنندة واملنظمننات غننري احلكوميننة يشننار إليهننا عننادة باسننم ةلننر
االستعراض) ،إاا ناسب نذا الرتتينب بشنكل أفضنل السنياق النذي يعمنل فينه الصنندوق.
ولنندى أداء ننذه املهمننة ،يسننتخدم ةلننر االسننتعراض نفننر األدوات ويُن ننز نفننر املهمننة
على غرار أي جلنة استعراض.
 - 50يتع ن ن ننع تس ن ن ننمية أعض ن ن نناء جل ن ن ننان االس ن ن ننتعراض املعني ن ن ننة م ن ن ننن ب ن ن ننع األعض ن ن نناء الع ن ن نناملع يف
القطاعات/ااموعن ننات اات الصن ننلة .وال بن نند أن تكفن ننل الل ن ننان التمثين ننل العن ننادل لتمن ننم
املتح نندة واملنظم ننات غ ننري احلكومي ننة .ويق ننوم مكت ننب تنس ننيق الش ننؤون اإلنس ننانية إب احل نند
األقصى املمكن بدعم جلان االستعراض يف االضطالع باملهام الل تناط ا.
 3-2-2اإلدارة
• رئيس المكتب القطري التابع لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
 - 51يش ننر رئ ننير املكت ننب القط ننري التن نابع ملكت ننب تنس ننيق الش ننؤون اإلنس ننانية عل ننى تش ننغيل
الصنندوق دعمنا ملنسنق الشنؤون اإلنسنانية .ويكنون رئنير املكتنب القطنري بنذل مسننؤوال
عننن اإلدارة الفعالننة للصننندوق وفقننا للتعليمننات السياسنناتية والكتيننب املتعلقننة بالصننندوق
القطري املشرتك.
 - 52وتش ننمل مس ننؤوليات رئ ننير املكت ننب القط ننري فيم ننا يتص ننل بالص ننندوق القط ننري املش ننرتك
ما يلين
’‘1

دع ننم منس ننق الش ننؤون اإلنس ننانية وتق نندمي النص ننح إلي ننه يف القض ننايا االس ن نرتاتي ية
وتعبئة املوارد.

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
التنسيق ينقذ أرواح البشر www.unocha.org -

17

الكتيّب التشغيلي للصناديق القطرية المشتركة

’‘2

اإلشنرا علنى وحندة التمويننل اإلنسناين التابعنة ملكتننب تنسنيق الشنؤون اإلنسننانية
وضنمان االنندماج والتنسنيق الكناملع للوحندة منع الوحندات األةنرى يف املكتنب
القطري واملكاتب الفرعية التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.

’‘3

التوكي نند عل ننى حي ننازة مكت ننب تنس ننيق الش ننؤون اإلنس ننانية ق نندرة الوف نناء كتطلب ننات
املسنناءَلة الواقعننة علننى عاتقننه كننا يف ال ن إدارة املخنناطر وطرائننق التشننغيل النندنيا
ُ
(على النحو املوضع يف الفصل .)4

’‘4

تعزيننز املش نناركة الفعالننة اياك ننل التنسننيق القائم ننة يف عمليننات الص ننندوق القط ننري
املشننرتك وضننمان تسنناوق نطنناق الصننندوق وأ دافننه (علننى النحننو احملنندد يف دليننل
التشغيل) و/أو وثائق التخصيص مع ةطة االست ابة اإلنسانية.

’‘5

إقن ن نرار التمدي ن نندات املش ن نناريعية غ ن ننري املنش ن ننئة لتك ن نناليف ،ض ن ننمن إط ن ننار تف ن ننويا
ُ
()10
السلطات الذي نحه منسق الشؤون اإلنسانية.

’‘6

العمننل ك هننة وصننل بينيننة مننع املقننر بشننأن قضننايا السياسننة املتصننلة بالصننندوق
القطري املشرتك.

’‘7

العمل كعضو دائم يف االر االستشاري.

18

• وحدة التمويل اإلنساني
 - 53تن نناط بوح نندة التموي ننل اإلنس نناين( )11مس ننؤولية اإلدارة اليومي ننة جلمي ننع اجلوان ننب الربناةي ننة
واملالي ننة للص ننندوق القط ننري املش ننرتك نياب ننة ع ننن منس ننق الش ننؤون اإلنس ننانية وحت ننت إشن نرا
رئننير املكتننب القطننري التننابع ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية ،بالتنسننيق يف ال ن مننع
قس ننم تنس ننيق ش ننؤون التموي ننل .وتنف ننذ وح نندة التموي ننل اإلنس نناين التابع ننة ملكت ننب تنس ننيق
الشننؤون اإلنسننانية قنرارات منسننق الشننؤون اإلنسننانية وتنننظم عمليننة ىصننيص األمنوال وفقننا
ألحكنام الكتيننب وعلننى ريننو يتماشنى مننع دليننل التشننغيل .وتقندم وحنندة التمويننل اإلنسنناين
الن نندعم للمكتن ننب القطن ننري التن ننابع ملكتن ننب تنسن ننيق الشن ننؤون اإلنسن ننانية يف تن ننوفري التحلين ننل
__________
( )10رننوز ملنسننق الشننؤون اإلنسننانية أن يفننوض رئننير املكتننب القطننري املوافقننة علننى إج نراء يدينندات مشنناريعية غننري
منشئة للتكلفة تتعلق فقك بتعديالت يقتصر تأثري ا على فرتة املشروع.

وصننى
( )11يف احلالننة الننل ال يتننوب فيهننا مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية إدارة التعاقنند مننع املنظمننات غننري احلكوميننة يُ َ
بةنشنناء كيننان مشننرتك مننع الوحنندة القائمننة بالتعاقنند .ويضننع الكيننان املشننرتك املنشننأ مننع وحنندة التمويننل اإلنسنناين
يع املهام املتعلقة بنةدارة الصنندوق يف وحندة واحندة تُنشنأ يف موقنع منادي واحند حتنت إمنرة قينادة واحندة يتنوب
ضما ا مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
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التمننويلي ملختلننف جوانننب العمليننات اإلنسننانية .ويتضننمن ال ن تنندعيم العمليننة املتعلقننة
ط ن ننة االس ن ننت ابة اإلنس ن ننانية ولهي ن ننز ِم ن نننَح الص ن ننندوق املرك ن ننزي لالس ن ننت ابة يف ح ن نناالت
الطوارئ .وتتمثل املهام الثال الرئيسية لوحدة التمويل اإلنساين اةتصارات فيما يلين
’‘1

إدارة عملي ننات الص ننندوق القط ننري املشن ننرتك وتق نندمي املش ننورة السياس نناتية ملنسن ننق
الش ن ننؤون اإلنس ن ننانية ورئ ن ننير املكت ن ننب القط ن ننري الت ن ننابع ملكت ن ننب تنس ن ننيق الش ن ننؤون
اإلنسانية.

’‘2

إدارة الدورة املشاريعية للصندوق القطري املشرتك.

’‘3

تنفيذ إطار املساءَلة للصندوق القطري املشرتك.
ُ

موتفو وحدة التمويل اإلنساين

 - 54يُسننتند يف حتدينند عنبء العمننل املسننند لوحنندة التمويننل اإلنسنناين إب عنندة عناصننر تشننملن
ُ
( )1ح ننم الصننندوق؛ ( )2عنندد املشنناريع املمولننة سنننويا؛ ( )3ياكننل التنسننيق القائمننة
يف البلنند .و ننة عناصننر أةننرى كننن أن تننؤثر أيضننا يف عننبء العمننل النسنني مثننل املسنناحة
اجلغرافية للبلد.
 - 55وم ننن منطل ننق ع نندم الق نندرة علن نى التنب ننؤ بالعملي ننات اإلنس ننانية ،يص ننعب التحدي نند املس ننبق
حل ننم الطاقننة اإلداريننة املطلوبننة للصننندوق علننى منندى فننرتة زمنيننة ممتنندة .وال بنند مننن حتدينند
م ننالك م ننوتفي وح نندة التموي ننل اإلنس نناين بالتناس ننب م ننع االحتياج ننات (أي م ننع ح ننم
الصننندوق وعنندد املشنناريع املمولننة ومنندى تع ّقنند السننياق القطننري ومننا إب الن ) .ويسنناعد
ال أيضا يف حتديد أقدمية املوتفع الضروريع إلدارة الصندوق.
 - 56تُعتنرب الوتننائف املبينننة فيمنا يلنني املعيننار األدي النذي يغطنني املهننام الرئيسنية الننثال لوحنندة
التمويل اإلنساينن
’‘1

رئير الوحدة.

’‘2

موتف رصد وإبال .

’‘3

موتف شؤون مالية.
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 - 57ىتلننف مننن صننندوق قطننري مشننرتك ةننر ترتيبننات تغطيننة التكنناليف الننل تننن م عننن إدارة
الصندوق .و ناك حاليا وسيلتان يف ذا الصددن
•

تك ننون التك نناليف اإلداري ننة لوح نندة التموي ننل اإلنس نناين تك نناليف مباش ننرة للص ننندوق
القطري املشنرتك كنا يف الن تكناليف عمنل الكينان املعنا بالتعاقند منع املنظمنات
غننري احلكوميننة (إن يكننن ننو مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية)( .)12ويف كننل
سنننة يقننوم رئننير وحنندة التمويننل اإلنسنناين بةعننداد اقنرتاح مشنناريعي رَسنني للوحنندة
يقدم ن ننه إب منس ن ننق الش ن ننؤون اإلنس ن ننانية م ن ننن أج ن ننل إق ن نراره بالتش ن نناور م ن ننع اال ن ننر
االستشاري.

•

تُغطرننى التكنناليف اإلداريننة لوحنندة التموي ننل اإلنسنناين ك ننزء مننن ةطننة التك نناليف
العادية للمكتب القطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.

وتائف وحدة التمويل اإلنساين
 - 58إدارة عملي ننات الص ننندوق القط ننري املش ننرتك وتق نندمي املش ننورة السياس نناتية ملنس ننق الش ننؤون
اإلنسانيةن
’‘1

تقن نندمي املشن ننورة إب منسن ننق الشن ننؤون اإلنسن ننانية ورئن ننير املكتن ننب القطن ننري التن ننابع
ملكت ننب تنس ننيق الش ننؤون اإلنس ننانية بش ننأن اسن نرتاتي يات الص ننندوق وأي مس ننائل
أةرى تتعلق بالسياسات هتم الصناديق القطرية املشرتكة.

’‘2

تيسري وضع نطاق وأ دا

الصندوق القطري املشرتك و/أو وثيقة التخصيص.

’‘3

اإلشن نرا عل ننى ةم ننل دورة التموي ننل م ننن مرحل ننة ب نندء التخص ننيص ح ننىت إغ ننالق
املشاريع.

’‘4

االخن نراط مننع اجلهننات املاريننة للصننندوق القطننري املشننرتك والتنسننيق مننع اجلهننات
املارية اإلنسانية األةرى يف البلد.

’‘5

صياغة اسرتاتي ية تعبئة املنوارد ودعنم تنفينذ ا بالتنسنيق منع جهنود املقنر يف ةنال
تعبئة املوارد.

__________
( )12قنرار فريننق اإلدارة العليننا ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية ،تشنرين األول/أكتننوبر  ،2011ورسننالة وكيلننة األمننع
العنام إب سننفري فريننق دعنم املنناريع لصنناأ مكتنب تنسننيق الشننؤون اإلنسنانية ،نيويننورك 8 ،تاار/مننارس .2012
وي نننص قن نرار فري ننق اإلدارة العلي ننا أيض ننا عل ننى ع نندم ج نواز تلق نني مكت ننب تنس ننيق الش ننؤون اإلنس ننانية التموي ننل م ننن
الصناديق القطرية املشرتكة لقاء أنشطة التنسيق الدورية الل يؤديها درءات لتضارب املصاأ.
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’‘6

دع ننم جه ننود منس ننق الش ننؤون اإلنس ننانية ورئ ننير املكت ننب القط ننري الت ننابع ملكت ننب
تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية الراميننة إب ربننك الصننندوق بالنندورة الربناةيننة اإلنسننانية
من ةالل تعزيز التخصيص املتساوق مع ةطك االست ابة اإلنسانية.

’‘7

دعم وتش يع امتثال الشركاء إلجراءات الصندوق القطري املشرتك.

’‘8

إع نداد تقننارير وحتلننيالت ووثننائق أةننرى حسننب االقتضنناء لنندعم تنسننيق أنشننطة
اى نناا القن نرار واالتص ننال وتعبئ ننة املن نوارد .و ك ننن أن تش ننمل ننذه األنش ننطة تق نندمي
استكماالت بشأن حالة التمويل وإعنداد تقنارير شنهرية وصنحائف وقنائع ونقناط
للحندي ورسننائل رئيسنية وةموعننات منواد إحاطننة السنتخدامات البعثنات (مننثالت
من أجل الزينارات النل رريهنا منسنق الشنؤون اإلنسنانية لعواصنم اجلهنات املارينة،
أو الزيننارات الننل رريهننا موتفننو املقننر للبلنند الننذي يعمننل فيننه الصننندوق القطننري
املشرتك).

’‘9

تش يع االستخدام التكناملي للصنندوق القطنري املشنرتك منع التموينل املتنأيت منن
مصادر أةرى و اصة من الصندوق املركزي لالست ابة حلاالت الطوارئ.

’ ‘10العمل كأمانة للم لر االستشاري.
 - 59إدارة عملي ننات الص ننندوق القط ننري املش ننرتك وتق نندمي املش ننورة السياس نناتية ل ن نرئير املكت ننب
القطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومنسق الشؤون اإلنسانيةن
’‘1

تيس ننري ص ننياغة نط نناق وأ نندا الص ننندوق القط ننري املش ننرتك ،مش ننفوعة بوث ننائق
التخصيص.

’‘2

اإلش نرا عل ننى ةم ننل دورة التموي ننل م ننن مرحل ننة ب نندء التخص ننيص وح ننىت إغ ننالق
املشاريع.

’‘3

االخن نراط يف عملي ننات التنس ننيق م ننع اجله ننات املاري ننة للص ننندوق القط ننري املش ننرتك
واجلهات املارية اإلنسانية األةرى يف البلد.

’‘4

صننياغة اس نرتاتي ية تعبئننة امل نوارد ودعننم تنفيننذ ا والتأكنند مننن تنسننيق جهننود تعبئننة
املوارد مع اجلهود الل يبذاا املقر.
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’‘5

دع ننم جه ننود منس ننق الش ننؤون اإلنس ننانية ورئ ننير املكت ننب القط ننري الت ننابع ملكت ننب
تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية الراميننة إب ربننك الصننندوق بالنندورة الربناةيننة اإلنسننانية
عن طريق تعزيز التخصيص املتساوق مع ةطك االست ابة اإلنسانية.

’‘6

دعم وتش يع امتثال الشركاء إلجراءات الصندوق القطري املشرتك.

’‘7

إع ننداد تق ننارير وحتل ننيالت ووث ننائق أة ننرى عل ننى النح ننو الض ننروري لت نندعيم أنش ننطة
اىاا القرار واالتصال وتعبئة املوارد.

’‘8

العمل كأمانة للم لر االستشاري.

’‘9

تيسري تقاسم املعلومات مع أصحاب املصلحة.

22

 - 60إدارة دورة املشروعن
’‘1

زيادة إملام أصحاب املصلحة وتدريبهم على استخدام نظام إدارة املنح.

’‘2

ضن ننمان االمتثن ننال للعملين ننات والن نننظم و النمن ننااج واألدوات املتعلقن ننة بالص ن ننندوق
القطري املشرتك املوضحة يف الكتيب.

’‘3

تقنندمي النندعم جلميننع متلقنني التمويننل مننن الصننندوق القطننري املشننرتك عننن طريننق
عملية التخصيص وتكرير نظام للتغذية املرتدة لضمان التعلم املستمر.

’‘4

تنسننيق وتيسننري يننع األنشننطة املرتبطننة بعمليننة االسننتعراض االس نرتاتي ي (حتدينند
أولويات املشروع).

’‘5

تنسيق وتيسري يع األنشطة املتعلقة بعملية االستعراض التقا.

’‘6

كفالة متابعة صر األموال وتسلم األرصدة املسرتدة.

’‘7

كفالة االمتثال للقواعد فيما يقدرم من التقارير السردية واملالية.

’‘8

تنظننيم طلبننات تنقننيح املشننروع (كاملتابعننة والنندعم لتنقننيح امليزانيننة وإعننادة الربةننة
والتمديدات غري املنشئة للتكاليف وما شابه).

’‘9

التأكينند علننى تقنندمي تق ننارير ةنندمات التتبننع املننام عل ننى النحننو املطلننوب (انظ ننر
املرفق  ،11منواج اإلبال عن ةدمات التتبع املام).

 - 61تنفيذ إطار املساءَلة للصندوق القطري املشرتكن
ُ
’‘1
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تقنندمي النندعم واملشننورة ملنسننق الشننؤون اإلنسننانية ومنندير املكت نب القطننري التننابع
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’‘2

تنسيق وتيسري تقييمات القدرة واألداء وإدارة املخاطر والرصد واإلبال .

’‘3

كفال ن ننة االمتث ن ننال للمتطلبن ن ننات ال ن نندنيا املوض ن ننحة يف طرائن ن ننق التش ن ننغيل املشن ن ننمولة
بالكتيب.

’‘4

ض ننمان االمتث ننال ملتطلبن نات مراجع ننة احلس ننابات ومتابع ننة التوص ننيات املنبثق ننة ع ننن
نتائت مراجعة احلسابات والرصد.

’‘5

إع ننداد التقري ننر الس نننوي للص ننندوق القط ننري املش ننرتك (انظ ننر املرف ننق  ،23من ننواج
اإلبال السنوي).

 4-2-2أصحاب المصلحة
• المجموعات

()13

 - 62ت ن نندعم الوك ن نناالت القائ ن نندة للم موع ن ننات الص ن ننناديق القطري ن ننة املش ن ننرتكة عل ن ننى مس ن ننتويعن
(أ) املس ننتوى االس نرتاتي ي ،حي ن تض ننمن الوكال ننة القائ نندة للم موع ننة قي ننام ال ننروابك ب ننع
الصن ن ننندوق وةط ن ن ننة االس ن ن ننت ابة اإلنس ن ن ننانية واس ن ن نرتاتي يات ااموع ن ن ننة ،و (ب) املس ن ن ننتوى
التش ن ننغيلي ،حين ن ن يق ن ننوم منس ن ننقو ااموع ن ننة بت ن ننوفري ا ن ننربة التقني ن ننة يف حتدي ن نند األولوي ن ننات
املشاريعية وإجراء االستعراض التقا للمشاريع.
 - 63وتعمل ااموعات كوجب الصالحيات النل تقر نا الل ننة الدائمنة املشنرتكة بنع الوكناالت
وكوجننب النمننواج املرجعنني لتنسننيق ااموعننات علننى الصننعيد القطننري .وتتضننمن اتننان
الوثيقتننان إشننارات حمنندودة فيمننا يتعلننق بتشننغيل الصننناديق القطريننة املشننرتكة ،لكنهننا تقننر
ب ننأن األفرق ننة املش ننرتكة ب ننع ااموع ننات تق ننوم ب نندور رئيس نني يف حتدي نند األولوي ننات وتق نندمي
التوجيهات بشأن تعبئة املوارد للعمليات اإلنسانية ككل.
 - 64بغين ننة زين ننادة ضن ننمان اسن ننتخدام الصن ننناديق بطريقن ننة متناسن ننقة وفعالن ننة لن نندعم االحتياجن ننات
اإلنس ن ننانية ال ن ننل د ن نندد ا منس ن ننق الشن ن نؤون اإلنس ن ننانية بالتش ن نناور والتنس ن ننيق املش ن ننرتك ب ن ننع
ااموع ن ننات ،تنخ ن ننرط ااموع ن ننات يف ع ن نندد م ن ننن ا طن ن نوات املش ن ننمولة ب ن نندورة الربة ن ننة يف
الصندوق على النحو التامن
__________
( )13تُستخدم القطاعات يف احلاالت الل ال توجد فيها ةموعات.
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 - 65تقدمي الطلباتن
’‘1

يتعن ننع إب احلن نند األقصن ننى املمكن ننن صن ننياغة املقرتحن ننات باالسن ننتعانة بالتوجيهن ننات
الربناةي ننة ال ننل يق نندمها منس ننق (منس ننقو) ااموع ننة اات الص ننلة قب ننل أن يرفعه ننا
مقدم الطلب إب الصندوق.

 - 66االستعراض االسرتاتي ي والتقا للمشاريعن
’‘1

يكفننل منسننقو ااموعننات أن يكننون تنفيننذ االسننتعراض االس نرتاتي ي للمشنناريع
من زات على النحو املتفق عليه.

’‘2

يسهم منسقو ااموعات يف االستعراض التقا للمقرتحات املشاريعية.

’‘3

يع ننزز منس ننقو ااموع ننات االس ننتخدام املنه نني يف املش نناريع للمؤش نرات املوح نندة
اات الصلة.

 - 67الرصد واإلبال ن
’‘1

تش ننارك ااموع ننات يف زي ننارات الرص نند امليداني ننة م ننن أج ننل دع ننم التقي ننيم التق ننا
للمش نناريع املنف ننذة وفق ننا لتحك ننام الن نواردة يف إط ننار املس نناءَلة ال ننذي يُق ننره منس ننق
ُ
الشؤون اإلنسانية يف كل بلد.
• الشركاء المنفذون

 - 68تطمن ننح الصن ننناديق القطرين ننة املشن ننرتكة إب تن ننوفري فرصن ننة متكافئن ننة جلمين ننع اجلهن ننات الفاعلن ننة
اإلنس ننانية .وتع ننزز الص ننناديق القطري ننة املش ننرتكة الش نراكات م ننع املنظم ننات اإلنس ننانية كيم ننا
يتسىن توفري است ابة سريعة وفعالة حلاالت الطوارئ.
 - 69كنن لوكناالت األمننم املتحندة واملنظمننة الدولينة لله ننرة واملنظمنات غننري احلكومينة الوطنيننة
والدوليننة ومنظمننات حركننة الصننليب األمحننر/ااالل األمحننر التقنندم بطلبننات للحصننول علننى
يويل من الصناديق القطرية املشرتكة.
 - 70يتع ننع أن لت نناز املنظم ننات غ ننري احلكومي ننة الدولي ننة والوطني ننة عملي ننة لتقي ننيم الق نندرة (عل ننى
النحو الذي يشنرحه الفصنل  )4لكني تكنون مؤ لنة لتلقني التموينل منن الصنناديق القطرينة
املشننرتكة .وتتمتننع يننع وكنناالت األمننم املتحنندة واملنظمننة الدوليننة لله ننرة بأ ليننة احلصننول
على يويل الصناديق.
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 - 71ويقننع علننى عنناتق الشننركاء املنفننذين الوفنناء باملسننؤوليات املبينننة أدننناه إزاء الصننناديق القطريننة
املشرتكةن

 - 72تقدمي الطلباتن
’‘1

ال بنند أن يكفننل الشننركاء املنفننذون إملننامهم بعمليننات الصننندوق القطننري املشننرتك
وأن يس ننعوا للحص ننول عل ننى مش ننورة م ننن املكت ننب القط ننري الت ننابع ملكت ننب تنس ننيق
الش ن ننؤون اإلنس ن ننانية (أي وح ن نندة التموي ن ننل اإلنس ن نناين) قب ن ننل أن يتق ن نندموا بطلب ن ننات
احلصول على التمويل.

’‘2

يقننوم الش نري املنفننذ مقنندم الطلننب بالتعنناون الوثيننق مننع املكتننب القطننري التننابع
ملكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية وااموعنات ،بصنياغة مقنرتح مشناريعي وميزانينة
وتقنند هما إب الصننندوق (عننن طريننق نظننام إدارة املنننح) وشننفعهما يميننع الوثننائق
الضن ننرورية الداعمن ننة يف حن نندود املهن ننل الزمنين ننة احملن ننددة من ننع احلن ننر علن ننى سن ننرعة
االست ابة للمتطلبات.

 - 73التنفيذن
’‘1

يف أعقنناب عمليننة املوافقننة ،يوقننع الش نري املنفننذ اتفنناق املنحننة( ،)14الننذي دنندد
القواع نند والش ننروط املنطبق ننة عل ننى املش ننروع املواف ننق علي ننه .ويلت ننزم الشن نري املنف ننذ
باالمتث ننال جلمي ننع املتطلب ننات احمل ننددة يف اتف نناق املنح ننة .و ك ننن تع ننديل اتفاق ننات
املنح الستيعاب أي تغيريات ضرورية تطرأ على املشاريع.

 - 74الرصدن
’‘1

ال بد أن تضمن ينع الصنناديق القطرينة املشنرتكة العمنل بنةجراءات داةلينة قوينة
للرصنند واإلبننال  .وييسننر الشننركاء املنفننذون رصنند املشنناريع بالتعنناون مننع املكتننب
القطري التابع ملكتب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية ،ومنسنقي ااموعنات واألطنرا
األةننرى اات الص ننلة عل ننى النحننو ال ننذي ر ننري تفصننيله يف الفص ننل  .4ود ننتف
املكتننب القطننري التننابع ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية واملقننر بنناحلق يف تنظننيم

__________
( )14ينطبننق الن علننى الصننناديق الننل تُنندار بنندعم مننن مكتننب الصننندوق االسننتئماين املتعنندد الشننركاء التننابع لربنننامت
األمم املتحدة اإلمننائي ،أمنا وكناالت األمنم املتحندة و ني موقّعنة بالفعنل ملنذكرة تفنا م منع برننامت األمنم املتحندة
اإلمنائي فال يكون عليها إال توقيع وثيقة املشروع.

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
التنسيق ينقذ أرواح البشر www.unocha.org -

25

الكتيّب التشغيلي للصناديق القطرية المشتركة

26

زينارات مننع الشننركاء أو ا نرباء ا ننارجيع أو اجلهننات املاريننة السننتعراض األنشننطة
املشاريعية املكتملة أو اجلارية.

 - 75اإلبال ن
’‘1

يقن نندم الش ن نري املنفن ننذ تقن ننارير سن ننردية ومالين ننة تتماشن ننى من ننع متطلبن ننات اإلبن ننال
املنصننو عليهننا يف اتفنناق املنحننة ،أو متفقنات عليهننا يف إطننار املسنناءَلة املعمننول بنه
ُ
يف الص ننندوق .وع ننالوة عل ننى ال ن ن س ننيتعع القي ننام عل ننى الف ننور ب ننةبال منس ننق
الشننؤون اإلنسننانية و/أو مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية بننأي عوائننق (ماليننة أو
لوجستية أو أمنية مثالت) من شأ ا إحدا تغيريات كبرية يف املشروع.

 3-2تعبئة الموارد
 - 76منسننق الشننؤون اإلنسننانية مسننؤول عنن حتدينند اانند املبتغننى جلمننع األمنوال للصننندوق -
ومداومننة استعراضننه  -منندعوما يف ال ن باملكتننب القطننري التننابع ملكتننب تنسننيق الشننؤون
اإلنسانية وكشورة االر االستشاري.
ننع األمنوال علننى أنننه املبلننغ املخطننك الننالزم لتحقيننق أ نندا الصننندوق يف
 - 77يف رسننر نند
فرتة مدهتا  12شهرا .و كن تقدير قيمنة نذا املبلنغ علنى أسناس األدلنة والتحلنيالت النل
تُعد من أجل صياغة ةطك االست ابة اإلنسانية.
ننع األمنوال،
 - 78بننالرغم مننن عنندم حتدينند وقننت معلننوم يف السنننة لتعيننع أو/اسننتعراض نند
يكون منن األمنور احلاَسنة أن يسنعى منسنق الشنؤون اإلنسنانية إب اسنتكمال نذه العملينة
يف وقننت يتننيح لل هننات املاريننة الرئيسننية احملتملننة إفننادة عواصننمها مقنندما قبننل وقننت كننا
بق نرارات التموي ننل .وع ننالوة عل ننى ال ن  ،ال ب نند م ننن مراع نناة التس نناوق م ننع توقي ننت اجله ننود
األعم الل تُبذل لتعبئة املوارد للدورة الربناةية اإلنسانية.
 - 79يس ن ننعى منس ن ننق الش ن ننؤون اإلنس ن ننانية للحص ن ننول عل ن ننى النص ن ننح م ن ننن اال ن ننر االستش ن نناري،
وبناألةص منن أجنل تقينيم املخناطر والوقنو علنى العواقنب احملتملنة النل كنن أن ترتتننب
علن ننى عن نندم حتقين ننق الصن ننندوق اان نند املتن ننوةى جلمن ننع األم ن نوال .ورن ننوز ملنسن ننق الشن ننؤون
اإلنسننانية أن يلننتمر بالتبعيننة تراء أعضنناء ااتمننع اإلنسنناين ا ة نرين يف البلنند ،وأن يقننوم
باستكش ننا اال تم ننام املب نندئي لل ه ننات املاري ننة بتق نندمي مس ننا ات ،وإدراج أي مص ننادر
يويلية أةرى متاحة و/أو أي تليات أةرى ممكنة للتمويل اإلنساين.
 - 80يت ن ننوب املكت ن ننب القط ن ننري ،نياب ن ننة ع ن ننن منس ن ننق الش ن ننؤون اإلنس ن ننانية ،جل ن ننب مش ن نناركة ف ن ننرع
الشراكات وتعبئة املوارد التنابع ملكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية يف نذه العملينة ،حسنب
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ننع األمنوال قبننل إبالغننه رَسينات اتمننع
االقتضنناء ،والتأكنند مننن اطننالع الفننرع علننى نند
املنناريع .و كننن للفننرع القيننام بعنندة مهننام منهننان ’ ‘1املسنناعدة يف تنندعيم رسننالة منسننق
الشننؤون اإلنسننانية املوجهننة لل هننات املاريننة النظننرية علننى الصننعيد العنناملي مننن أجننل زيننادة
بلننورة دعننم املنناريع؛ ’ ‘2تقنندمي النصننح بشننأن الفننر األةننرى جلمننع األم نوال الننل كننن
ننع األمن نوال املنش ننود؛ ’ ‘3ت ننوفري التوجي ننه م ننن منظ ننور
اغتنامه ننا م ننن أج ننل بل ننو نند
ننع األمنوال يف ضننوء اسننتقراء االلا ننات والتوقعننات
عنناملي بشننأن إمكانيننة حتقيننق نند
واألولويننات الننل تشننكل قاعنندة التمويننل اإلنسنناين وعلننى وجننه ا صننو  ،النندعم الننذي
تقدمه اجلهات املارية للصناديق القطرية األةرى.
نع األمنوالن واقعينات (أي يكنون مندفوعا باأل ندا )؛
 - 81ويتعنع باةتصنار أن يكنون ند
وموضن ننوعيات (أي يكن ننون مسن ننتندا إب األدلن ننة)؛ ومعقن ننوال (أي يكن ننون علن ننى األرجن ننح حمن ننال
لكسب ا تمام اجلهات املارية ودعمها)؛ وأن رري اإلبال به يف التوقيت املناسب.
ننع األمن نوال ،يص ننبح ننو ننزة الوص ننل يف ي ننع جه ننود ننع
 - 82ف ننور وض ننع تق نندير ا نند
األم ن نوال ال ننل يُض ننطلع ننا م ننن أج ننل الص ننندوق الحق ن نات ،وال ننل ال ب نند م ننن حتدين نند ا يف
اسرتاتي ية تعبئة موارد الصندوق.
 - 83ويتننوب املكتننب القطننري صننياغة اس نرتاتي ية تعبئننة امل نوارد مننن أجننل تننوفري النندعم املنه نني
ملنس ن ننق الش ن ننؤون اإلنس ن ننانية يف ت ن نندبري املس ن ننا ات الالزم ن ننة للص ن ننندوق وتعه ن نند ا وت ن ننأمع
احلصننول علننى املسننا ات الكافيننة واملتوقعننة للصننندوق .وتتننألف اس نرتاتي ية تعبئننة امل نوارد
م ننن ةموع ننة إجن نراءات ك ننن تنظيمه ننا وىطيطه ننا ح ننول الرك ننائز واألنش ننطة االسرتش ننادية
املبيّنة فيما يلين
(أ)

التحليلن حتديد د
وأولوياهتا ورسم أبعاد ا.

نع األمنوال وفهنم ا تمامنات اجلهنات املارينة وسياسناهتا

(ب) إبننال الرسننائل واالتصننالن صننياغة رسننائل رئيسننية ألغنراض النندعوة العامننة لصنناأ
الصندوق؛ وتعهد املراسالت منع اجلهنات املارينة التماسنا لندعمها واحملافظنة علنى
ذا الدعم ،وتوفري التوجيه للماريع بشأن كيفية املسا ة.
(ج)

تعهنند تليننات للح نوار النندوري مننع
االتصننال باجلهننات املاريننة وكفالننة مشنناركتهان ّ
اجلهننات املاريننة بشننأن الصننندوق ومنهننا اإلفننادات الدوريننة (ربننع السنننوية مننثال)؛
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وتنظننيم الزيننارات امليدانيننة للمنناريع إب مواقننع املشنناريع؛ وإدراج الصننندوق ضننمن
اإلف ننادات ال ننل تقن ندرم لل نندول األعض نناء وت نننظرم عل ننى ص ننعيد املق ننر ،واملش نناركة يف
املنتننديات العامليننة اات الصننلة مثننل اجتماعننات الفريننق العامننل املعننا بالصننناديق
املشرتكة الل تُعقد كل سنتع.
(د)

اإلبننال واإلعننالمن االسننتكمال املسننتمر للمعلومننات وزيننادة وثاقتهننا علننى املوقننع
الشبكي للصندوق؛ وإصدار وتعمنيم نشنرات أنبناء دورينة ،وصنحائف للوقنائع أو
أي ن ن نواتت مماثلن ننة أةن ننرى عالين ننة النوعين ننة تقن نندم استعراضن ننات عامن ننة من ننوجزة عن ننن
الصنندوق كنا يف الن التعبنري فيهنا عنن منظنورات الشنركاء واملسنتفيدين؛ وإصنندار
التقرين ن ننر السن ن نننوي للصن ن ننندوق وتعميمن ن ننه واالمتثن ن ننال عمومن ن ننا ملتطلبن ن ننات اإلبن ن ننال
لل هات املارية ،على النحو احملدد يف اتفاق املسا ة.

 - 84كنن لل هننة املارينة أن تعننرب عننن نيّنة املسننا ة يف الصننندوق ملنسنق الشننؤون اإلنسننانية أو
للمكتننب القط ننري عل ننى ص ننعيد البل نند أو لتقس ننام واملس ننؤولع املعني ننع يف مكت ننب تنس ننيق
الشؤون اإلنسانية يف املقنر .ومنن األ ينة ككنان منن ط مشناطرة املعلومنات عنن املسنا ات
احملتملننة يف الوقننت املناسننب بننع املينندان واملقننر مننن أجننل تيسننري إجنراءات وتنندابري املتابعننة.
ويقوم فرع الشراكات وتعبئنة املنوارد علنى وجنه التحديند بتنوفري ينع وجنوه الندعم واملشنورة
الفني ننع بش ننأن ش ننكل ومض ننمون كاف ننة اتفاق ننات املس ننا ة قب ننل توقيعه ننا .وس ننيتوب الف ننرع
تنسننيق اجلهننود مننع قسننم تنسننيق شننؤون التمويننل وأي أقسننام أةننرى اات صننلة بالعمليننة.
ويننتم تس ن يل يننع التعهنندات واملسننا ات الننل تق ندرم للصننناديق القطريننة املشننرتكة علننى
املنصات الشبكية اات الصلة.
منسنق الشنؤون اإلنسنانية
 - 85يساعد املكتب القطنري التنابع ملكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية ِّ
حس ننب االقتض نناء يف االض ننطالع يمي ننع امله ننام املتعلق ننة بتعبئ ننة املن نوارد للص ننندوق ،ك ننا يف
الن إعننداد يننع الوثننائق واملنواد وتيسننري صننياغة اسنرتاتي ية تعبئننة املنوارد ووضننعها موضننع
التنفيذ.

 - 3طرائق التخصيص
 - 86يتننيح الصننندوق القطننري املشننرتك ملنسننق الشننؤون اإلنسننانية ط نريقتع لتخصننيص األم نوالن
( )1التخص ن ننيص االعتي ن ننادي ،و ( )2التخص ن ننيص االحتي ن نناطي .وبالتش ن نناور م ن ننع اال ن ننر
االستش نناري ،يق ننوم منس ننق الش ننؤون اإلنس ننانية بالب ننت يف أي الطن نريقتع ال ننذي يس ننتخدم
تةذا بعع االعتبار مقتضيات السياق.
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 - 87كننن برةننة املسننا ات وااللتزامننات املسندردة (أي املسننا ات الننل يلتننزم املننانح ننا ةطينات)
ألغ نراض التخصننيص .وال كننن اعتبننار مسننا ات اجلهننات املاريننة غننري املشننفوعة بننالتزام
ةطي متاحة ألغراض التخصيص.
 - 88وتش ننرح الفق ن نرات ال ن نواردة أدن نناه العملي ننات وتسلس ننل س ننري العم ننل لط ن نريقل التخص ننيص.
ويُعت ننرب االلتن نزام ب ننا طوات املبيّن ننة وتعاقبه ننا مطلب ننا واجب ننا .وم ننن املمك ننن أن ر ننري داة ننل
ا طوات املختلفة اتباع ُ ت تتواءم مع األوضاع القطرية.
 1-3التخصيص االعتيادي
 - 89يثننل عمليننة التخصننيص االعتيننادي تليننة منسننق الشننؤون اإلنسننانية للتشنناور مننع الشننركاء
اإلنسننانيع مننن أجننل ضننمان أفضننل اسننتخدام ممكننن للم نوارد املتاحننة .وال بنند مننن وجننود
فسننر الشننفافية
عمليننة شننفافة للتخصننيص لكنني يتسننىن للصننندوق العمننل بشننكل سننليم .وتُ ّ
بأ ننا الدرجننة الننل رننري ننا إفننادة أصننحاب املصننلحة الرئيسننيع يميننع املعلومننات اات
الصلة يف الوقت املناسب ،وكا إاا كان ممكنا توثيق قرارات التخصيص وترشيد ا.
 - 90وتن رفننذ عمليننة التخصننيص االعتيننادي عننرب ةموعننة مننن ا ط نوات رننري بيا ننا فيمننا يلنني.
ويبنندأ التخصننيص االعتيننادي بتقنندمي منننواج الطلننب (انظننر املرفننق ( ،18منننواج الطلننب)).
وال بنند أن يكننون تنفي نذ املشنناريع الننل ين ّنول باملخصصننات االعتياديننة مكننتمال يف غضننون
فننرتة غايتهننا  12شننهرا .و كننن ملنسننق الشننؤون اإلنسننانية االسننتثناء مننن ننذا الشننرط إن
ُوج نندت حاج ننة لف ننرتة زمني ننة أط ننول للوف نناء باملتطلب ننات الربناةي ننة .وتتح نندد أس ننقف امل نِننَح
استنادا إب مستوى تصننيف املخناطر لندى الشنري ومندة املشنروع ،علنى النحنو املبنع يف
طرائق التشغيل (انظر الفصل .)4

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

 - 1تقدمي املشاريع
 1-1صياغة اسرتاتي ية التخصيص
 - 91تُصننا اسنرتاتي يات التخصننيص اسننتنادا إب أولويننات ةطننة االسننت ابة اإلنسننانية .ويتعننع
أن يسنتخدم منسنق الشنؤون اإلنسنانية بندعم منن وحندة التموينل اإلنسناين تلينات التنسننيق
القائم ن ننة م ن ننن أج ن ننل إرس ن نناء عملي ن ننة تفض ن نني إب إنت ن نناج معلوم ن ننات موثوق ن ننة وغ ن ننري متحي ن ننزة
الس ننتخدامها يف ص ننياغة االسن نرتاتي ية .وال ب نند أن يك ننون التحلي ننل ال ننذي ي نندعم ص ننياغة
االسنرتاتي ية مسننتندا إب األدلننة وأن يتضننمن إحنناالت إب بيانننات قابلننة للتحقننق .وتسننفر
ننذه العمليننة عننن صنندور وثيقننة ىصننيص (املرفننق  ،18وثيقننة التخصننيص) الننل تلخننص
التحلي ن ننل واالس ن نرتاتي ية والقص ن نند م ن ننن املخص ن ننص االعتي ن ننادي .وال ب ن نند أن تتس ن ننم أولوي ن ننة
اسن نرتاتي ية التخص ننيص ب ننأكرب ق نندر ممك ننن م ننن الدق ننة ح ننىت ك ننن القي ننام بش ننكل فع ننال
بتحدينند األولويننات حسننب ااموعننات .وال بنند مننن بننذل اجلهننود اللتمنناس التكامننل مننع
قنن نوات التموي ننل القائم ننة ك ننا فيه ننا عن نند االقتض نناء الص ننندوق املرك ننزي لالس ننت ابة حل نناالت
الط ن نوارئ (املرف ن ننق  ،21م ن ننذكرة توجيهين ننة بش ن ننأن تكام ن ننل الصن ننندوق املرك ن ننزي لالس ن ننت ابة
حل نناالت الط نوارئ والص ننندوق القط ننري املش ننرتك) .وتتض ننمن وثيق ننة التخص ننيص معلوم ننات
بشأن ما يلين
• السنياق اإلنسنناين منع الرتكيننز علننى الكيفينة الننل يتناسننب نا التخصننيص مننع
السياق.
• اسرتاتي ية التخصيص واألولويات اات الصلة.
• املبلغ اإل نام النذي رنري ىصيصنه ( كنن أن يُندعم الن إب أقصنى حند
ممكن بتفاصيل إضافية عن األولوية/ااموعة/القطاع/املنطقة).
• معننايري حتدينند أولويننة املشننروع (موضننحة يف مصننفوفة لتحدينند األولويننات أو
يف ”س ل اداء“).
• اجلدول الزما.
ووثيقن ن ننة التخصن ن ننيص (املرفن ن ننق  ،18وثيقن ن ننة التخصن ن ننيص) ن ن نني وثيقن ن ننة اس ن ن نرتاتي ية رن ن ننب
نورد
أال تتض ننمن معلوم ننات ع ننن العملي ننة تت نناوز املعلوم ننات ا اص ننة باجل نندول ال ننزما .ويُن َ
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التفس ننري امل نواءَم للبل نند املتعل ننق بتسلس ننل س ننري العم ننل يف دلي ننل تش ننغيل الص ننندوق القط ننري
ُ
املشرتك( )15الذي خيتص ذا البلد.
 - 92ويتع ننع أن ي نندعم مكت ننب تنس ننيق الش ننؤون اإلنس ننانية (وح نندة التنس ننيق ووح نندة التموي ننل
اإلنساين) صياغة وثيقنة التخصنيص .ويتنوب فرينق التنسنيق املشنرتك بنع ااموعنات أو أي
ةموعننات تنسننيقية أةننرى مراجعننة املسننودة الننل يعنند ا مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية،
وبعنند الن يتننوب منسننق الشننؤون اإلنسننانية رفعهننا إب االننر االستشنناري للحصننول علننى
تعقيبات ن ن ننه .وتتلق ن ن ننى وح ن ن نندة التموي ن ن ننل اإلنس ن ن نناين امل ن ن نندةالت وتض ن ن ننع الص ن ن ننيغة ا تامي ن ن ننة
لالسرتاتي ية.

 2-1تقدمي الوثائق
 - 93يُعن ّد الشننركاء املنفننذون املؤ لننون وثننائق مشنناريعية تسننت يب لتولويننات املوضننحة يف وثيقننة
التخصن ننيص .ورن ننوز للصن ننناديق القطرين ننة املشن ننرتكة أن تطلن ننب تقن نندمي من ننذكرات مفا يمين ننة
للمشنناريع أو مقرتحننات مشنناريعية كاملننة .ورننري احلننا علننى اتبنناع املمارسننة املتمثلننة يف
طلننب املننذكرات املفا يميننة و اصننة بالنسننبة للمخصصننات الكبننرية أل ننا تتننيح اسننتعراض
االسن ن نرتاتي ية يف وق ن ننت أسن ن نرع .وتقن ن ن ّدم امل ن ننذكرات املفا يمي ن ننة للمش ن نناريع (أو املقرتح ن ننات
املشن نناريعية) لنظن ننر الصن ننندوق عن ننن طرين ننق نظن ننام إدارة املن نننح (انظن ننر املرفن ننق  ،30املن ننذكرة
املفا يمية ،واملرفق  ،35منواج املقرتحات املشاريعية).

 - 2االستعراض االسرتاتي ي للمشاريعن
 - 94هتند ننذه ا طننوة مننن العمليننة إب حتدينند املقرتحننات املشنناريعية أو املننذكرات املفا يميننة،
ووضننع األولويننات املعتننربة أكثننر مالءمننة لتلبيننة االحتياجننات احملننددة يف وثيقننة التخصننيص.
والقصنند مننن االةتيننار املسننبق للمشنناريع ننو حفننز الكفنناءة وإتاحننة إمكانيننة إجننناز عمليننة
سريعة تستهد على ريو سنليم حتقينق االحتياجنات احملنددة .وتنطبنق مرحلنة االسنتعراض
االسن نرتاتي ي عل ننى ي ننع املخصص ننات االعتيادي ننة بص ننر النظ ننر عم ننا إاا ك ننان مطلوب ننا
تقدمي مذكرات مفا يمية أو مقرتحات مشاريعية كاملة.
__________
( )15ترد املعلومات عن عملية التخصيص موثقة يف دليل التشغيل.
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 - 95وتضن ننطلع جلنن ننة االسن ننتعراض كسن ننؤولية إج ن نراء االسن ننتعراض االس ن نرتاتي ي واةتين ننار قائمن ننة
تص ن ننفية للم ن ننذكرات املفا يمي ن ننة .وتض ن نطلع الل ن ن ننة ب ن ننالتقييم االس ن نرتاتي ي باالس ن ننتناد إب
مع ننايري حم ننددة يف مص ننفوفة حتدي نند األولوي ننات (سن ن الت األداء) ،ال ننل يُتف ننق عليه ننا قب ننل
صنندور وثيقننة التخصننيص .وتطبّننق يننع الصننناديق القطريننة مصننفوفات موحنندة لتحدي نند
األولوي ن ننات مش ن ننفوعة كع ن نندالت ل ن ننتداء يف ك ن ننل ة ن ننال م ن ننن اا ن نناالت الرئيس ن ننية التالي ن ننةن
’ ‘1األ ين ننة االس ن نرتاتي ية؛ ’ ‘2األ ين ننة الربناةين ننة؛ ’ ‘3الفعالين ننة من ننن حي ن ن التكلفن ننة؛
’ ‘4اإلدارة والرص ن ن نند؛ ’ ‘5املش ن ن نناركة يف التنس ن ن ننيق (انظ ن ن ننر املرف ن ن ننق  ،20سن ن ن ن الت أداء
لتحدي نند أولوي ننة املش ننروع) .وتوج نند داة ننل ك ننل فئ ننة قياس ننية مع ننايري حم ننددة تواف ننق عليه ننا
ااموعن ن ن ن ننات /القطاعن ن ن ن ننات ومكتن ن ن ن ننب تنسن ن ن ن ننيق الشن ن ن ن ننؤون اإلنسن ن ن ن ننانية .وتطبن ن ن ن ننق ين ن ن ن ننع
ااموعات/القطاع ننات نف ننر ااموع ننة م ننن الفئ ننات القياس ننية .وب ننالرغم م ننن أن الفئ ننات
واألوزان القياسن ننية معيارين ننة يف ين ننع الصن ننناديق القطرين ننة املشن ننرتكة ،رن ننوز للم موعن ننات/
القطاعات إجراء تنقيحات يف املعايري احملددة قبل كل عملية ىصيص.

إقرار مشاريع قائمة التصفيةن
 - 96تُعننرض قائمننة املشنناريع اات األولويننة املشننمولة بقائمننة التصننفية علننى االننر االستشنناري
حىت يتسىن ألعضنائه اإلعنراب عنن أي شنواغل حاَسنة وإثنارة أي أسنئلة أو إبنداء حتنذيرات
تتعل ننق باملخ نناطر وتق نندمي تعقيب ننات .و ك ننن للبل نندان أن تأة ننذ بأس نناليب استش ننارية اتلف ننة
لتق نندمي املش نناريع ملنس ننق الش ننؤون اإلنس ننانية ،عل ننى أن تكف ننل درج ننة كافي ننة م ننن الش ننمولية
والشفافية .وال بد من توضيح أبعاد األسلوب املختار يف دليل التشغيل املنواَءم للبلند .ومنن
ُ
املمكن النظر يف اتباع أي من األسلوبع التاليعن
• يعرض منسنقو ااموعنات قائمنة املشناريع (منذكرات مفا يمينة أو مقرتحنات
مشن نناريعية كاملن ننة) علن ننى منسن ننق الشن ننؤون اإلنسن ننانية واالن ننر االستشن نناري.
ويلخننص العننرض احملصننالت/النتائت املتوقعننة مننن املشنناريع املوصننى ننا كننا يف
ال صلتها باألولويات احملددة يف وثيقة التخصيص.
• تق ن ندرم قائمن ننة باملشن نناريع ،ينتقيهن ننا منسن ننقو ااموعن ننات ،إب منسن ننق الشن ننؤون
اإلنسن ننانية للنظن ننر واإلق ن نرار .ويُستشن ننار االن ننر االستشن نناري ويتخن ننذ منسن ننق
الشؤون اإلنسانية القرار النهائي.
 - 97وف ننور ص نندوق موافق ننة منس ننق الش ننؤون اإلنس ننانية عل ننى قائم ننة التص ننفية املش نناريعية ،ر ننري
إط ن ننالع الش ن ننركاء ويُس ن ننتهل االس ن ننتعراض التق ن ننا وامل ن ننام .ويف حال ن ننة اس ن ننتخدام م ن ننذكرات
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مفا يمي ننة لالس ننتعراض االسن نرتاتي ي ،يك ننون عل ننى الش ننركاء تق نندمي مقرتح ننات مش نناريعية
كاملة ألغراض االستعراض التقا.

االستعراض التقا واملامن
 - 98اانند مننن عمليننة االسننتعراض التقننا ننو التنني ّقن مننن أن املقرتحننات تعكننر أعلننى درجننة
ممكنننة مننن اجلننودة قبننل صنندور قنرار املوافقننة النهننائي مننن جانننب منسننق الشننؤون اإلنسننانية.
وتت ننألف جل ننان االس ننتعراض م ننن ةموع ننات م ننن ا ن نرباء التقني ننع س ننب ااموع ننة/القطاع
تت ن ننوب اس ن ننتعراض املقرتح ن ننات املش ن نناريعية اس ن ننتنادا إب ج ن نندارهتا التقني ن ننة وم ن نندى مالءم ن ننة
اصص ننات امليزاني ننة .وال ب نند م ننن تك ن نرير الوقن ننت واجله نند الالزم ننع ك ننا يض ننمن حتسن ننع
املشاريع دون املستوى أو رفضها.
 - 99وتتضننمن مرحلننة االسننتعراض التقننا أيضننا استعراضننا ماليننا لريننه الشننؤون املاليننة يف مكتننب
تنسن ننيق الشن ننؤون اإلنسن ننانية (وحن نندة التموين ننل اإلنسن نناين التابعن ننة ملكتن ننب تنسن ننيق الشن ننؤون
اإلنسننانية ووحنندة الشننؤون املاليننة التابعننة لقسننم تنسننيق شننؤون التمويننل يف مكتننب تنسننيق
الشننؤون اإلنسننانية( .)16و ثننل االسننتعراض املننام جننزءا مننن االسننتعراض التقننا ،و كننن مننن
ط ننع التغذيننة املرتنندة الربناةيننة واملاليننة الننل تننرد إب وحنندة التمويننل اإلنسنناين ومشنناطرهتا
مع مقدم الطلب.
 -100وتتض ننمن عملي ننة االس ننتعراض امل ننام اتص نناال يف ال ننا ع ،ب ننع جلن ننة االس ننتعراض واملنظم ننة
مقدمننة املقننرتح .ويكننون بوسننع الشننركاء املنفننذين إعننادة تقنندمي املقرتحننات املشنناريعية م نرتع
عل ننى األكث ننر عق ننب تلق نني مالحظ ننات ةطي ننة ة ننالل عملي ننة االس ننتعراض التق ننا .وإاا
يتسن ترتيب اجتماع إلجراء االستعراض التقا ،كنن النظنر يف بندائل أةنرى طاملنا جنرى
توةي احلر علنى احلفناع علنى جنودة العملينة .وينوفر دلينل تشنغيل الصنندوق التفاصنيل
املناسبة لنوع العملية املختارة.
 -101وينرد نظننام سن ل األداء املسننتعمل يف االسنتعراض التقننا مندةا يف نظننام إدارة املننح األمننر
الذي يتيح تتبّع العملية حىت صدور اإلجازة التقنية النهائية.

__________
( )16أو اجلهة مقدمة ا دمات اات الصلة.
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 - 5املوافقة النهائية ملنسق الشؤون اإلنسانيةن
 -102إاا انتهننى االسننتعراض التقننا إب التوصننية باملشننروع ،يوافننق منسننق الشننؤون اإلنسننانية عليننه
بصورة رَسية .وتقنوم وحندة التموينل اإلنسناين بتسنيري اسنتكمال الصنيغ النهائينة لالتفاقنات
التعاقدية .ويُفاد االر االستشاري باملوافقة على املشروع.

 -103تقننوم وحنندة التمويننل اإلنسنناين باالتصننال بالش نري املن ّفننذ لتحدينند تنناريو بنندء املشننروع.
ويكننون أبكننر تنناريو ممكننن لبنندء املشننروع ننو تنناريو توقيننع الش نري التفنناق املنحننة .ويننتم
إدراج التنناريو املتفننق عليننه لبنندء املشننروع يف اتفنناق املنحننة .وإاا جنناء تنناريو توقيننع اتفنناق
املنح ننة الحق ننا لت نناريو املوافق ننة عل ننى ب نندء املش ننروع ،تك ننون األس ننبقية لت نناريو توقي ننع اتف نناق
املنحة ،و كن ملنسق الشؤون اإلنسانية عندئذ التوقيع على اتفاق املنحة(.)17
 -104وعقننب توقيننع منسننق الشننؤون اإلنسننانية ،ىطننر وحنندة التمويننل اإلنسنناين الشنري باملوافقننة
علننى املشننروع ،وتُرسننل إلي نه االتفاقننات ليضننيف توقيعاتننه إليهننا .وفننور توقيننع الش نري علننى
االتفاق ننات تُرس ننل إب وح نندة التموي ننل التابع ننة لقس ننم تنس ننيق التموي ننل يف مكت ننب تنس ننيق
الشننؤون اإلنسننانية يف نيويننورك لتوقيعهننا النهننائي .وتتحنندد أ ليننة احلصننول علننى النفقننات
كوجب تاريو توقيع الشري التفاق املنحة.
 -105وتُتاح جلميع أصحاب املصلحة معلومات متكاملة عن قرارات التخصيص.

 - 6الصر

()18

 -106عق ننب توقي ننع ي ننع األطن نرا عل ننى اتف نناق املنح ننة (الط ننر املوقِّننع األة ننري ننو ص نناحب
تفننويا السننلطة يف مقننر مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية) ،تصننر األم نوال يف غضننون
عشرة أيام عمل.

__________
( )17كن أن ىتلف عملية املوافقة بالنسبة للصناديق الل ال يكون مكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية فيهنا نو جهنة
التعاقنند املبا شننرة مننع الشننركاء .ورننوز ملنسننق الشننؤون اإلنسننانية أن يوقننع قائمننة املشنناريع مننع وكالننة األمننم املتحنندة
املنفذة للمشاريع .ط يقوم منسق الشؤون اإلنسانية بةةطار الشركاء املنفذين بالكيان القائم بالتعاقد الذي يقوم
بدوره بتوقيع العقود مع ؤالء الشركاء املنفذين.
( )18كننن أن ىتلننف عمليننة الصننر وموعننده يف األحنوال الننل ال يكننون مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية فيهننا ننو
جهة التحويل املباشر لتموال إب الشركاء.
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تسلسل سير العمل في عملية التخصيص االعتيادي
 1-1صياغة اسرتاتي ية التخصيص وإطالقها
الخطوة 1
تقدمي املشاريع

* ااموعات
* مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
* منسق الشؤون اإلنسانية
* االر االستشاري

 2-1تق ن ن نندمي امل ن ن ننذكرات املفا يمي ن ن ننة أو املق ن ن ننرتح املش ن ن نناريعي * الشري املنفِّذ
الكامل
 3-1مراجعننة عامننة لريهننا وحنندة التمويننل اإلنسنناين (بشننأن * وحدة التمويل اإلنساين
أ لين ن ننة الش ن ن نري يف حالن ن ننة الوقن ن ننف عن ن ننن العمن ن ننل ،واالمتثن ن ننال
للنمااج وازدواجية املقرتح وما إب ال )

 1-2جلننان االسننتعراض تسننتخدم سن الت األداء للمشنناريع * جلان االستعراض
الخطوة 2
الداةل ننة يف ااموعات/القطاع ننات ال ننل ى ننتص ننا .وحس ننب * وحدة التمويل اإلنساين
االستعراض االسرتاتي ي االقتضن نناء ،يقن ننوم ةلن ننر االسن ننتعراض بةعن ننداد قائمن ننة تصن ننفية * ةل ن ننر االس ن ننتعراض (عن ن نند انطب ن نناق
للتوصية ا لدى منسق الشؤون اإلنسانية
ال )

الخطوة 3
املوافقة املبدئية

 1-3تقن ندرم املش نناريع املدرج ننة يف قائم ننة التص ننفية إب منس ننق * منسق الشؤون اإلنسانية
الشؤون اإلنسانية إلقرار نا ( كنن إجنناز نذه ا طنوة بناالقرتان * وحدة التمويل اإلنساين
با طوة الواردة أدناه  2-3ك زء من اجتماع)
 2-3يُفن نناد االن ننر االستشن نناري باملشن نناريع الن ننل أقر ن ننا منسن ننق * االر االستشاري
الشؤون اإلنسنانية منن أجنل إبنداء املشنورة (ورنري يف الوقنت ااتنه * وحدة التمويل اإلنساين
النندفع ننا إب عمليننة االسننتعراض التقننا أو إب الشنري مننن أجننل
إع ننداد مق ننرتح كام ننل) .وُ نننح اال ننر االستش نناري يوم ننا أو اثن ننع
من أيام العمل إلبداء االعرتاض /التعليقات
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 1-4يُطل ننب إب الش ننركاء إع ننداد مقرتح ننات كامل ننة (إن ك ننان * الشركاء املنفذون
الطلب املبدئي قد اةتص بتقدمي مذكرات مفا يمية)

الخطوة 4
االستعراض التقا واملام  2-4االستعراضات املالية والتقنية

 3-4دمت التعليقات املالية والتقنية وتقد ها إب الشري

* مكت ن ننب تنس ن ننيق الش ن ننؤون اإلنس ن ننانية
(وحن ن ن نندة التموين ن ن ننل اإلنسن ن ن نناين ووحن ن ن نندة
الشن ننؤون املالي ن ننة التابعن ننة لقس ن ننم تنس ن نيق
شؤون التمويل)
* جلان االستعراض
* مستشار جنساين
* مستشار محاية
*وحدة التمويل اإلنساين

 4-4مراجعة املقرتح ند أقصنى  3منرات  -يُنرفا املشنروع * الشركاء املنفذون
بعد ا إاا بقي غري مستو ٍ ِِ ملعايري اجلودة

 1-5مكت ننب التموي ننل اإلنس نناين يع نند مش ننروع اتف نناق املنح ننة * وحدة التمويل اإلنساين
ويقرر تاريو بدء املشروع بالتشاور مع الشنري ودندد اجلندول
الزما لتقدمي التقارير الالحقة
 2-5منسن ننق الشن ننؤون اإلنسن ننانية يقن ننر املشن نروع ويوقن ننع علن ننى *منسق الشؤون اإلنسانية
اتفنناق املنحننة؛ ويفنناد االننر االستشنناري باملعلومننات املتعلقننة
باملشاريع املوافق عليها

الخطوة 5
املوافقة النهائية من  3-5اتف نناق املنح ننة يُرس ننل إب الشن نري املنف ننذ ليض ننيف إلي ننه * الشركاء املنفذون
منسق الشؤون اإلنسانية توقيعه (تاريو التوقيع ددد بدء تاريو االستحقاق)
* وح نندة الش ننؤون املالي ننة التابع ننة لقس ننم
تنس ن ن ننيق ش ن ن ننؤون التموي ن ن ننل يف مكت ن ن ننب
 4-5املكت ننب التنفي ننذي ملكت ننب تنس ننيق الش ننؤون اإلنس ننانية تنسيق الشؤون اإلنسانية
يوقِّع اتفاق املنحة
* فن ن ن ننرع ا ن ن ن نندمات اإلدارين ن ن ننة ككتن ن ن ننب
تنسيق الشؤون اإلدارية
الخطوة 6
الصر
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* وح نندة الش ننؤون املالي ننة التابع ننة لقس ننم
 1-6عقننب توقيننع املكتننب التنفيننذي ملكتننب تنسننيق الشننؤون
تنس ن ن ننيق ش ن ن ننؤون التموي ن ن ننل يف مكت ن ن ننب
اإلنسانية ،تُصر للشري الشردة األوب من التمويل
تنسيق الشؤون اإلنسانية

15-03883

الكتيّب التشغيلي للصناديق القطرية المشتركة

 2-3التخصيص االحتياطي
 -107يقصنند بالتخصننيص االحتينناطي أن يكننون أداة مرنننة وسنريعة لتخصننيص املنوارد يف مواجهننة
تن ننرو وحن نناالت ط ن نوارئ غن ننري منظن ننورة أو احتياجن ننات مقرتنن ننة بالسن ننياق أو احتياجن ننات
نُظمي ننة (مش نناريع قي نند اإلع ننداد أو إم نندادات لوجس ننتية وم ننا إب ال ن ) .وتك ننون عملي ننات
التخص ننيص االحتي نناطي عل ننى درج ننة كب ننرية م ننن الس ننرعة مقارن ننة بالتخص ننيص االعتي ننادي.
وتُقبل املقرتحات املتعلقة بالتخصيص االحتيناطي إمنا علنى أسناس مت ندد منع النظنر فيهنا
حسننب ترتيننب ورود ننا ،أو باالسننتناد إب ق نرار ملنسننق الشننؤون اإلنسننانية بتفعيننل ىصننيص
احتياطي.
 -108ويسن ننتخدم بعن ننا الصن ننناديق القطرين ننة املشن ننرتكة التخصن ننيص االحتين نناطي كوسن ننيلة رئيسن ننية
للتموي ننل .ويك ننون الص ننندوق يف ننذه احل نناالت ع ننامال ومفتوح ننا ع ننادة أم ننام املقرتح ننات
املشنناريعية املقدمننة علننى أسنناس مت نندد .ودنندد النطنناق واأل نندا الننل رننري بيا ننا يف
دلينل التشنغيل ،القطاعنات واملواقنع اجلغرافينة النل يثنل أولوينات للصنندوق (وتتحندد عننادة
كوج ننب ةط ننة االس ننت ابة اإلنس ننانية) فض ننال ع ننن أي مع ننايري أة ننرى هتت نندي ننا عملي ننة
االةتيار.
 -109و ننة ص ننناديق قطري ننة مش ننرتكة أة ننرى تس ننتخدم التخص ننيص االعتي ننادي كطريق ننة رئيس ننية
للتموي ننل .ويُننرتك األم ننر ملنس ننق الش ننؤون اإلنس ننانية لتفعي ننل التخص ننيص االحتي نناطي لتلبي ننة
االحتياجننات الننل تنشننأ عننن حنناالت الطنوارئ و/أو أي حنناالت غننري منظننورة أةننرى .ويف
ذه احلاالت ،دنتف منسنق الشنؤون اإلنسنانية بقندر معنع منن التموينل املتناح للصنندوق
مننن أجننل اسننتخدامه كاحتينناطي .وال يوصننى يف ننذا الشننأن بنسننبة مئويننة حمننددة ،لكننن
املبنندأ العننام يتمثننل يف إمكانيننة اسننتخدام أي أم نوال غننري مربةننة يف عمليننات التخص ننيص
االعتي ننادي ألغن نراض التخص ننيص االحتي نناطي إن نش ننأت احلاج ننة إب الن ن  .ويرج ننع قن نرار
قبن ننول املقرتحن ننات املشن نناريعية لتمويلهن ننا باملخصن ننص االحتين نناطي لسن ننلطة منسن ننق الشن ننؤون
اإلنسننانية .ويتع ننع عننند التص نندي الحتياج ننات تتعلننق ال ننة ط نوارئ ،الرج ننوع إب اال ننر
االستش نناري التماس ننا للنص ننح ،ط يتخ ننذ منس ننق الش ننؤون اإلنس ننانية قن نراره يف غض ننون 48
سنناعة .غننري أنننه رننوز ملنسننق الشننؤون اإلنسننانية يف تننل تننرو اسننتثنائية أن يوافننق علننى
اصصات احتياطية ،يفيد ا االر االستشاري بأثر رجعي.
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 -110وتُن ننز عمليننة التخصننيص االحتينناطي باتبنناع عنندة ةطنوات رننري حتدينند ا أدننناه .ويتعننع
تنفي ننذ املش نناريع ال ننل ي ن ّنول باملخص ننص االحتي نناطي يف غض ننون ف ننرتة زمني ننة أقص ننا ا 12
ش ننهرا .و ك ننن ملنس ننق الش ننؤون اإلنسن نانية االس ننتثناء م ننن ننذا اإلط ننار ال ننزما اس ننتنادا إب
الظ ننرو السن ننائدة .وتتحن نندد أس ننقف املن نننح ر نن ننا بدرجن ننة املخ نناطرة الن ننل يصن نننف عليهن ننا
الش نري ومنندة املشننروع ،علننى النحننو املبننع يف طرائننق التشننغيل (انظننر الفصننل  .)4ويبلننغ
احل نند األدي املوص ننى ب ننه ملش نناريع املخص ننص االحتي نناطي  100 000دوالر ،م ننع جن نواز
االستثناء من ال على النحو الذي يقرره منسق الشؤون اإلنسانية.

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

 - 1تقدمي املشاريع وإجراء االستعراض االسرتاتي ين
 -111كننن للشننركاء املنفننذين املننؤ لع إعننداد وثننائق مشنناريعية تلنني األولويننات احملننددة يف دليننل
التشننغيل .وتراعنني ننذه األولويننات تراتننب األولويننات النوارد يف ةطننة االسننت ابة اإلنسننانية
كنقطن ننة بداين ننة ،وحتن نندد القطاعن ننات/املواقع اجلغرافية/السن ننكان املسن ننتهدفع اوي األولوين ننة
ال ننذين ي نندعمهم الص ننندوق .ود نندد دلي ننل التش ننغيل أيض ننا مع ننايري أة ننرى يُس ننتعان ننا يف
اةتيار املشروعات ألغراض التمويل.
يفعننل منسننق الشننؤون اإلنسننانية
 -112كننن تقنندمي املشنناريع يف أي وقننت يف السنننة ،أو عننندما ِّ
املخص ن ن ننص االحتي ن ن نناطي .ويُطل ن ن ننب إب الشن ن ن نركاء تق ن ن نندمي مقرتح ن ن ننات مش ن ن نناريعية كامل ن ن ننة.
وال تُستخدم املذكرات املفا يمية للمشاريع ألغراض املخصصات االحتياطية.
 -113لري مشاطرة املقرتح مع منسق ااموعنة اات الصنلة النذي يتنوب استعراضنه بالتعناون منع
وح نندة التموي ننل اإلنس نناين لض ننمان ياش ننيه م ننع ةط ننة االس ننت ابة اإلنس ننانية واس ن نرتاتي ية
ااموعننة وأ نندافها .و كننن إج نراء االسننتعراض االس نرتاتي ي عننن طريننق جلننان االسننتعراض
التابعننة للم موعننة ،أو ةلننر االسننتعراض ،إن كننان الن مالئمننا أكثننر للسننياق القطننري.
ويُن ننز االس ننتعراض باالس ننتناد إب املع ننايري احمل ننددة يف مص ننفوفة حتدي نند األولوي ننات ،ال ننل
يتع ننع أن تُص ننا يف نف ننر وق ننت ص ننياغة دلي ننل تش ننغيل الص ننندوق وأن ر ننري استعراض ننها
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بصننورة دوريننة علننى ريننو يكفننل تسنناوقها مننع التغينريات الننل تطنرأ علننى األولويننات الربناةيننة
للص ن ننندوق .وتطبّ ن ننق ي ن ننع الص ن ننناديق القطري ن ننة املش ن ننرتكة مص ن ننفوفات حت ن نندد األولوي ن ننات
باس ننتخدام مقي نناس أداء موح نند يف ك ننل ة ننال م ننن اا نناالت الرئيس نية التالي ننةن ’ ‘1األ ي ننة
االسن ن نرتاتي ية؛ ’ ‘2األ ي ن ننة الربناةي ن ننة؛ ’ ‘3الفعالي ن ننة م ن ننن حين ن ن التكلف ن ننة؛ ’ ‘4اإلدارة
والرص نند؛ ’ ‘5املش نناركة يف عملي ننة التنس ننيق (انظ ننر املرف ننق  ،20س ن ن الت أداء لتحدي نند
أولوي ننة املش ننروع) .وتق ننوم ااموع ننات /القطاع ننات بوض ننع مع ننايري حم ننددة داة ننل ك ننل فئ ننة
اس ن ن ن ن نرتاتي ية باالتفن ن ن ن نناق من ن ن ن ننع مكتن ن ن ن ننب تنس ن ن ن ننيق الشن ن ن ن ننؤون اإلنسن ن ن ن ننانية .وتقن ن ن ن ننوم ين ن ن ن ننع
ااموعات/القطاعات بتطبيق ةموعة املعايري نفسها.
 -114وإاا ق ننررت جلن ننة االس ننتعراض التابع ننة للم موع ننة أو ق ننرر ةل ننر االس ننتعراض أن املش ننروع
يس ننتأ ل احلص ننول عل ننى اص ننص احتي نناطي وأن ننه ينط ننوي عل ننى أ ي ننة اسن نرتاتي ية ،يُنندفع
باملشننروع لالسننتعراض التقننا واملننام ورننري إةطننار الشنري بننذل علننى النحننو الواجننب.
وتننتم مشنناطرة املشننروع مننع جلننان االسننتعراض اات الصننلة التابعننة للم موعننة ومننع وحنندة
الشننؤون املاليننة يف مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية ،ط يُسننتهل إج نراء االسننتعراض التقننا
واملام.

 - 2االستعراض التقا واملامن
 -115اث ننل نند عملي ننة االس ننتعراض التق ننا ألغ نراض التخص ننيص االحتي نناطي اا نند نفس ننه
لعملي ننة التخص ننيص االعتي ننادي( ،)4م ننع ف ننارق وحي نند يتمث ننل يف أن اجل نندول ال ننزما ا ننذه
املمارسة يكون عادة عنصرات حاَسات يف العملية.
 -116ويُبقن نني االس ن ننتعراض التق ن ننا للمخص ن ننص االحتي ن نناطي علن ننى ص ن ننلة يف ال ن ننا ع ب ن ننع جلن ن ننة
مقدمننة املقننرتح مننن أجننل حتسننع جوانننب املشننروع .و كننن للشننركاء
االسننتعراض واملنظمننة ِّ
املنفننذين إعننادة تقنندمي املقرتحننات املشنناريعية م نرتع علننى األقننل عقننب تلقنني مالحظننات
ةطيننة بعنند انتهنناء االسننتعراض التقننا .وإاا يتسننن ترتيننب اجتمنناع إلج نراء االسننتعراض
التق ننا ،ك ننن النظ ننر يف ةي ننارات أة ننرى طامل ننا ج ننرى احل ننر عل ننى احملافظ ننة عل ننى ج ننودة
العمليننة .ويننوفر دليننل التشننغيل للصننندوق التفاصننيل الضننرورية صننو نننوع العمليننة الننل
يقع عليها االةتيار.
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 - 3املوافقة النهائية من منسق الشؤون اإلنسانيةن
 -117بعد إجازة املشروع يف عملية االسنتعراض التقنا ،يُصندر منسنق الشنؤون اإلنسنانية موافقتنه
عل ننى املش ننروع رَسي ننا .وتيس ننر وح نندة التموي ننل اإلنس نناين وض ننع الص ننيغ النهائي ننة لالتفاق ننات
التعاقديننة .ور ننري إطننالع اال ننر االستشنناري عل ننى ق نرار املوافق ننة علننى املش ننروع .وإاا
يعننرتض االننر االستشنناري ةننالل الفننرتة الزمنيننة احملننددة ( 48-24سنناعة) يُعتننرب املقننرتح
موافقا علينه .وإاا اعنرتض االنر االستشناري يكنون القنرار النهنائي راجعنا ملنسنق الشنؤون
اإلنسانية .و ل منسق الشؤون اإلنسانية سلطة نسو مشورة االر االستشاري.
 -118وتتصننل وحنندة التمويننل اإلنسنناين بالش نري املنفننذ لتحدينند تنناريو بنندء املشننروع .ويكننون
أبكننر تنناريو ممكننن لبنندء املشننروع ننو تنناريو توقيننع الش نري اتفنناق املنحننة .وينُندرج التنناريو
املتف ننق علي ننه يف اتف نناق املنح ننة .وإاا ج ننرى توقي ننع اتف نناق املنح ننة يف ت نناريو الح ننق للت نناريو
املتف ننق علي ننه لب نندء املش ننروع ،تك ننون األس ننبقية لت نناريو توقي ننع اتف نناق املنح ننة ،ويق ننوم منس ننق
الشؤون اإلنسانية عندئذ بتوقيع اتفاق املنحة(.)19
 -119عق ننب توقي ننع منس ننق الش ننؤون اإلنس ننانية ،ىط ننر وح نندة التموي ننل الشن نري باملوافق ننة عل ننى
املش ننروع ،وترسن ننل إلي ننه االتفاقن ننات ليض ننيف توقيعاتن ننه إليه ننا .وفن ننور توقي ننع الش ن نري علن ننى
االتفاق ننات تُرس ننل إب وح نندة التموي ننل التابع ننة لقس ننم تنس ننيق التموي ننل يف مكت ننب تنس ننيق
الشننؤون اإلنسننانية يف نيويننورك لتوقيعهننا النهننائي .وتتحنندد أ ليننة احلصننول علننى النفقننات
كوجب تاريو توقيع الشري التفاق املنحة.
 -120تُتاح جلميع أصحاب املصلحة املعلومات املتعلقة بقرار التخصيص.

 - 7الصر

()20

 -121عق ننب توقي ننع ي ننع األطن نرا عل ننى اتف نناق املنح ننة (الط ننر املوقِّننع األة ننري ننو ص نناحب
تف ننويا الس ننلطة يف مق ننر مكت ننب تنس ننيق الش ننؤون اإلنس ننانية) ر ننري ص ننر األمن نوال يف
غضون عشرة أيام عمل.
__________
( )19كن أن ىتلف عملية املوافقة بالنسبة للصناديق الل ال يكون مكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية فيهنا نو جهنة
التعاقد املباشر مع الشركاء .و كن ملنسق الشؤون اإلنسنانية أن يوقّنع قائمنة املشناريع منع وكناالت األمنم املتحندة
املنفذة .ط يقوم منسق الشؤون اإلنسانية بةبال الشنركاء املنفنذين بالكينان القنائم بالتعاقند ،النذي يكنون بوسنعه
عندئذ توقيع العقود مع الشركاء املنفذين.

( )20كننن أن ىتلننف عمليننة الصننر وموعننده يف األحنوال الننل ال يكننون مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية فيهننا ننو
جهة التحويل املباشر لتموال للشركاء املنفذين.
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تسلسل سير العمل في عملية التخصيص االحتياطي
 1-1تقدمي املقرتح

* الشري املنفِّذ

 1-2إجراء االستعراض التقا واملام

* مكت ن ن ن ن ننب تنس ن ن ن ن ن نيق الشن ن ن ن ن ننؤون
اإلنس ن ن ن ن ننانية (وح ن ن ن ن نندة التموي ن ن ن ن ننل
اإلنسنناين ووحنندة الشننؤون املاليننة
التابع ن ن ننة لقس ن ن ننم تنس ن ن ننيق ش ن ن ننؤون
التمويل)
* جلنة االستعراض
* مستشار جنساين
* مستشار محاية

 2-1مراجعن ن ننة عامن ن ننة لريهن ن ننا وحن ن نندة التموين ن ننل اإلنسن ن نناين * وحدة التمويل اإلنساين
(أل لية الشري يف حالنة الوقنف عنن التعامنل ،أو االمتثنال
الخطوة 1
للنمااج أو ازدواجية املقرتح وما إب ال )
تقدمي املشاريع واستعراض أ يتها
 3-1اس ن ننتعراض أ ي ن ننة املش ن ننروع م ن ننن منظ ن ننور املخص ن ننص * وحدة التمويل اإلنساين
االسرتاتي ية
نتعمال
ن
ن
س
با
نروع
ن
ن
ش
للم
ية
اتي
رت
ن
ن
س
اال
نة
ن
ن
ي
األ
و
ناطي،
ن
ن
ي
االحت
* منسن ن ن ننق ااموعن ن ن ننة أو ةلن ن ن ننر
مقياس أداء مبسك
االستعراض
* وحدة التمويل اإلنساين
 4-1تقدمي املقرتح لالستعراض التقا

الخطوة 2
االستعراض التقا واملام

 2-2دمن ن ن ننت التعليقن ن ن ننات املالين ن ن ننة والتقنين ن ن ننة وتقن ن ن نند ها إب * وحدة التمويل اإلنساين
الشري
 3-2تنقن ن ننيح املقن ن ننرتح  3م ن ن نرات كحن ن نند أقصن ن ننى ،يُن ن ننرفا * الشركاء املنفذون
املشروع بعد ا إن تل غري مستو ٍ ملعايري اجلودة
 1-3منسق الشؤون اإلنسانية يوافق على املشروع
الخطوة 3
 2-3يُفنناد االننر االستشنناري للعِلننم باملشننروع الننذي يوافننق * وحدة التمويل اإلنساين
املوافقة النهائية من منسق الشؤون عليننه منسننق الشننؤون اإلنسننانية ،ويتنناح للم لننر االستشنناري
يوم أو يومي عمل إلبداء التعليقات
اإلنسانية
 3-3تص ن ننيغ وح ن نندة التموي ن ننل اإلنس ن نناين مش ن ننروع اتف ن نناق * وحدة التمويل اإلنساين

* منسق الشؤون اإلنسانية
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املنح ننة وحت نندد ت نناريو ب نندء املش ننروع بالتش نناور م ننع الشن نري
وحتدد اجلدول الزما لتقدمي التقارير الحقات

* منسق الشؤون اإلنسانية
 4-3منسق الشؤون اإلنسانية يوقع اتفاق املنحة
 5-3اتفاق املنحنة يُرسنل إب الشنري املنفنذ ليضنيف إلينه * الشري املنفِّذ
توقيعه (تاريو التوقيع يؤان ببدء االستحقاق)
* وح نندة الش ننؤون املالي ننة التابع ننة
لقسننم تنسننيق شننؤون التمويننل يف
 6-3املكتننب التنفيننذي ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية مكت ن ن ن ن ن ن ننب تنس ن ن ن ن ن ن ننيق الش ن ن ن ن ن ن ننؤون
اإلنسانية
يوقع اتفاق املنحة
* فرع ا ندمات اإلدارينة ككتنب
تنسيق الشؤون اإلنسانية
الخطوة 4
الصر

* وح نندة الش ننؤون املالي ننة التابع ننة
 1-4عق ن ننب توقي ن ننع املكت ن ننب التنفي ن ننذي ملكت ن ننب تنس ن ننيق
لقسننم تنسننيق شننؤون التمويننل يف
الش ننؤون اإلنس ننانية ،تص ننر للشن نري الش ننردة األوب م ننن
مكت ن ن ن ن ن ن ننب تنس ن ن ن ن ن ن ننيق الش ن ن ن ن ن ن ننؤون
التمويل
اإلنسانية

 3-3نظام إدارة ِ
المنَح

 -122نظننام إدارة املنننح منصننة إلكرتونيننة تنندعم إدارة ةمننل دورة حينناة املِنَحننة جلميننع الصننناديق
القطرين ننة املشن ننرتكة .و ن ننو أداة إلزامين ننة جلمين ننع الصن ننناديق ووسن ننيلة إدارين ننة أساسن ننية ملن ننديري
الصننناديق يف مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية .ويعننزز النظننام الكفنناءة والفعاليننة وينندعم
عملي ننات إدارة املخ نناطر .ويس نناوق النظ ننام إدارة األعم ننال يف الص ننناديق ويل نني يف الوق ننت
نفس ننه االحتياج ننات ا اص ننة لك ننل منه ننا .ويق ننوي النظ ننام ق نندرة مكت ننب تنس ننيق الشن نؤون
اإلنسانية يف ةال حتليل البيانات وإدارة املعلومات.
 -123ويكفننل نظننام إدارة املنننح انسننياب املخصصننات وييسننر التفاعننل فيمننا بننع يننع أصننحاب
املصننلحة املنخننرطع يف عمليننة إدارة املنننح وينندعمهم يف االضننطالع باملهننام املنوطننة ننم.
ويت ننيح نظ ننام إدارة امل نننح للمتلق ننع تق نندمي مقرتح ناهتم املش نناريعية إلكرتوني ننا .وب ننذل ُ ّك ننن
النظام إجناز عمليات اإلبال املام والسردي يف الوقت احلقيقني وإدةنال منا قند يلنزم منن
التنقيح ننات املش نناريعية .ويت ننيح النظ ننام إمكاني ننة تتب ننع العملي ننات وامله ننام ورس ننائل الت ننذكري
والتغذية املرتدة يف الوقت احلقيقي.
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 -124و ثننل نظننام إدارة املنننح تليننة ضننليعة تتننيح ملننديري الصننناديق اإلش نرا علننى سننري ومراقبننة
إدارة األعمنال .ويتكامننل النظننام مننع النننظم اإللكرتونيننة اات الصننلة األةننرى كننا يف الن ،
نظن ننام تتبلن ننع املسن ننا ات ونظن ننام التتبن ننع املن ننام املعمن ننول من ننا يف مكتن ننب تنسن ننيق الشن ننؤون
اإلنسنانية ،وسنوا ا مننن قواعند البيانننات حسننبما تقتضنني الضنرورة .ويتسننىن ملكتننب تنسننيق
الش ننؤون اإلنس ننانية باس ننتخدام ننذا الس ننبيل ال ننذي يت ننيح ل ننه االط ننالع عل ننى البيان ننات يف
الوقننت احلقيقنني ،تقنندمي املعلومننات والتحلننيالت بسننرعة يف املسننائل الننل تثننار يف املينندان
وعلى مستوى املقر.
 -125ويعننزز نظننام إدارة املنننح قنندرة مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية علننى القيننام بشننكل فعننال
بتنفيننذ ننت إداري مبننا علننى تقيننيم املخنناطر .ويسنناعد النظننام مننديري الصننناديق يف تنفيننذ
عمليات التثبت من سالمة موقف الشري واالتفاق على تليات للرقابة.
 -126ويت ننيح النظ ننام أيض ننا رص نند األداء اإلداري للص ننندوق واحملاس ننبة علي ننه .كم ننا يرص نند س ننرعة
اتلننف العمليننات ونوعيتهننا ،كننا يف ال ن عمليننات التخصننيص والصننر مننن الص ننناديق
والرصد وتقدمي التقارير ومراجعة احلسابات.
 -127وتُتنناح منننااج معلومننات األعمننال املتعلقننة بنظننام إدارة املنننح لالطننالع العننام ،وتننوفر بيانننات
يف الوقننت احلقيق نني تشننمل بيان ننات عننن االلتزام ننات واملسننا ات واملخصص ننات والش ننركاء
املتلقع والتغطية اجلغرافية وتوزيع التمويل فيما بع ااموعات.

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
التنسيق ينقذ أرواح البشر www.unocha.org -

43

الكتيّب التشغيلي للصناديق القطرية المشتركة

44

تقديم المقترح
المشاريعي
التقييم ،سجالت األداء،
االستعراضات

إدارة المخاطر
تحسين إدارة
المعلومات

تحسين االمتثال

ساءلة
تعاظم ُ
الم َ
تخصيص األموال

تحسين اإلنتاجية
توفير الوقت

إدارة أداء الشريك

الرصد واإلبالغ

ساءلة وطرائق التشغيل
ُ -4
الم َ
المساءَلة في سياق الصناديق القطرية المشتركة؟
 1-4ما معنى ُ

 -128ننة نوعننان مننن املسنناءَلة رسنندان مننا يتحملننه أصننحاب املصننلحة الرئيسننيون املنخرطننون يف
ُ
عملي ننات الص ننناديق القطري ننة املش ننرتكة م ننن مس ننؤوليات ،وم ننا ينبغ نني أن يكونن نوا ُمس نناءَلع
عنننه .ويتصننل ننذان النوعننان يف األسنناس كننا يُسنناءَل عنننه ،علننى الت نوام ،منسننق الشننؤون
اإلنسانية (ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية الداعم ملهمته) والشركاء املنفذون.
• إدارة الص ننندوق القط ننري املش ننرتكن تتص ننل املس نناءَلة ك نندى ق نندرة الص ننناديق القطري ننة
ُ
املشرتكة على حتقينق أ ندافها كيلينات للتموينل اإلنسناين .ويت سند الن يف الشنكل
( )1النوارد يف التعليمننات السياسنناتية للصننندوق القطننري املشننرتك .وتقننع علننى عنناتق
منس ننق الش ننؤون اإلنس ننانية مس ننؤولية إع ننداد عملي ننة تفض نني إب وض ننع اسن نرتاتي يات
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ىصننيص جينندة النوعيننة واةتيننار الشننركاء املنفننذين املناسننبع واملننؤ لع ورصنند التنفيننذ
والتحقق من صحة نتائت التقارير وياشيها مع نتائت االتفاقات املشاريعية.
• الش ننركاء املنف ننذونن تتص ننل املس نناءَلة بق نندرة فن نرادى املنظم ننات املتلقي ننة للتموي ننل م ننن
ُ
الصنندوق القطنري املشننرتك علنى حتقيننق النتنائت املشناريعية املتوقعننة .ومنؤدى الن أن
يكنون الشنركاء املنفنذون مسنؤولع يف اينة املطنا عنن األنشنطة والننواتت املشناريعية
وعن تقدمي تقارير دقيقة عن النتائت.
للمسنناءَلة مل نوارد الصننندوق القطننري املشننرتك مننن
 -129ورننري التأكنند مننن االسننتخدام ا اضننع ُ
ةننالل ةموعننة مننن العناصننر الننل يتشننكل منهننا إطننار املسنناءَلة .ويسنناعد إطننار املسنناءَلة
ُ
ُ
منسننق الش ننؤون اإلنسننانية ،ال ننذي يعيّنننه منس ننق اإلغاثننة يف ح نناالت الط نوارئ ،يف التوكي نند
علن ننى م ن ننا يلن ننين ’ ‘1أن الش ن ننركاء املنفن ننذين ين ن ننزون النتن ننائت الربناةي ن ننة املنت ن نواة؛ ’ ‘2أن
الصنناديق القطرينة املشنرتكة تنندار علننى رينو مسننؤول وطبقنا للسياسننات املوضننوعة؛ ’ ‘3أن
الصن ننناديق القطرين ننة املشن ننرتكة حتقن ننق يف اين ننة املطن ننا أ ن نندافها الرئيسن ننية .وتشن ننمل ن ننذه
العناصر ما يلين
 - 1إدارة املخاطر.
 - 2تقييم قدرة وأداء الشري وتصنيف مستوى املخاطر املرتبطة به.
 - 3تقدمي التقارير املالية والربناةية.
 - 4رصد املشروع.
 - 5التقييم.
 - 6مراجعة احلسابات.
 -130ويُطلب إب كل الصنناديق القطرينة املشنرتكة وضنع إطنار ُمسناءَلة خينتص بالصنندوق ،تُندمت
فيه ذه العناصر الستة املختلفة .ويتخذ إطار املساءَلة كنقطة انطالق له ا قائمنا علنى
ُ
تقي ن ننيم املخ ن نناطر يف إدارة املنح ن ننة ،وينبغ ن نني أن يُ ن نواءَم م ن ننع اجلوان ن ننب ال ن ننل ينف ن ننرد ن ننا البل ن نند
واحتياجننات املسنناءَلة اات الصننلة .ويلننزم أن يكننون إطننار املسنناءَلة موجننودا قبننل إق نرار أول
ُ
ُ
ىصننيص يعقننب إنشنناء الصننندوق القطننري اجلدينند .ولننير مننن املبالغننة التشننديد علننى أ يننة
إطار املساءَلة باعتبار أنه يوفر األحوال الضرورية النل تضنمن املسناءَلة أمنام اجلهنات املارينة
ُ
ُ
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للصننندوق القطننري املشننرتك واملنتفعننع بننه ،عننن طريننق إبنراز النتننائت ويكننع عمليننات الننتعلم
املستمر من أجل حتسع املمارسات عرب تليات منه ية للتغذية املرتدة.
 -131ويق ننوم منس ننق الش ننؤون اإلنس ننانية ،ع ننن طري ننق وح نندة التموي ننل اإلنس نناين ،باى نناا إج نراءات
تدرري ننة للتص نندي لع نندم االمتث ننال ألي مطال ننب إلزامي ننة تنبث ننق ع ننن إط ننار املس نناءَلة أو ع ننن
ُ
االتفاقننات التعاقديننة اات الصننلة (انظننر أدننناه) .وال بنند أن تنشننم يننع الصننناديق القطريننة
تليننات رَسيننة (بتيسننري عن نوان برينندي إلكننرتوين لتلقنني الشننكاوى مننثالت) تسننمح ألصننحاب
املصننلحة بنناإلعراب عننن شنواغلهم بشننأن تصنريف عمليننات الصننندوق القطننري املشننرتك أو
اىاا قراراته .وتُصا التدابري احملددة اات الصلة على الصعيد القطري.
 2-4إدارة المخاطر

األساس املنطقي إلدارة املخاطر يف سياق الصناديق القطرية املشرتكة
 -132باتنت عملينة إدارة املخناطر تكتسني أ ينة متزايندة علنى نطناق منظومنة األمنم املتحندة ،كنا
يف ال يف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،و نو منا دفنع إب اىناا عندة مبنادرات ترمني
إب حتسع إدارة املخاطر.
 -133ويف احلالننة املتعلقننة بالصننندوق القطننري املشننرتك ،يتمثننل األسنناس املنطقنني لصننياغة إطننار
إلدارة املخ نناطر يف تق نندمي املس نناعدة ملكت ننب تنس ننيق الش ننؤون اإلنس ننانية ومنس ننقي الش ننؤون
اإلنس ننانية عل ننى اى نناا ق نرارات اس نرتاتي ية تص ننل بق نندرة الص ننناديق القطري ننة املش ننرتكة عل ننى
حتقيننق أ نندافها إب ح ن ّد ا األقصننى .ويتضننمن س ن ل مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية
بشننأن املخ نناطر املؤسس ننية مسننألة إدارة الص ننناديق املش ننرتكة كأحنند املخ نناطر الرئيس ننية ال ننل
تواجههننا املؤسسننة .ولننذل  ،يثننل اإلدارة الفعالننة للمخنناطر يف الصننناديق القطريننة املشننرتكة
أولوية مؤسسية ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.

مااا يعا إدارة املخاطر يف سياق الصناديق القطرية املشرتكة؟
 -134عل ننى مس ننتوى الصن ننندوق ،ترم نني إدارة املخ نناطر إب إرن نناد ةموع ننة حم ننددة من ننن األدوات
املس نناندة لعملي ننة اى نناا الق نرار تس ننتهد دع ننم حتقي ننق ن نواتت اسن نرتاتي ية بطريق ننة ش ننفافة.
وتتضننمن إدارة املخنناطر ،حتدينند املخنناطر وحتليلهننا وصننياغة اسنرتاتي يات ىفيننف للتعامننل
مننع صننايف املخنناطر .وىننتص إدارة املخنناطر املتصننلة بالش نري بصننياغة إج نراءات يف ةننال
إدارة امل نننح تت ن نواءم م ننع قن نندرة الش ن نري وأدائ ننه .وال بن نند أن تأةن ننذ ق ن نرارات التموين ننل بعن ننع
االعتبار حتليل املخاطر يف ذين املستويع وأن تقرتح تليات األمان املالئمة.
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 -135ويض ننع ك ننل ص ننندوق قط ننري إط ننارا إلدارة املخ نناطر عل ننى مس ننتوى الص ننندوق د نندد في ننه
املخنناطر الرئيسننية الننل قنند تعيقننه عننن حتقيننق أ دافننه و/أو تننؤدي إب حنندو انناطر يننر
بالسننمعة (املرفننق  ،25إطننار إدارة املخنناطر) .و ثننل ننذا اإلطننار أداة إداريننة ي ّكننن منسننق
الش ننؤون اإلنس ننانية ،ب نندعم م ننن اال ننر االستش نناري ،م ننن ض ننمان وج ننود عملي ننة الى نناا
القن نرارات االسن نرتاتي ية وتطمين ننات باس ننتمرار أ ي ننة الص ننندوق القط ننري املش ننرتك للس ننياق
الذي يعمنل فينه .وال بند أن يندمت اإلطنار حتنت مظلنة واحندة ينع األنشنطة واملهنام النل
ىفننف مننن املخنناطر الرئيسننية .ورننري حتليننل املخنناطر الننل يننتم حتدينند ا وتصنننيفها سننب
درجن ننة ةطورهتن ننا قياس ن ننا إب األرجحين ننة النس ن ننبية حلن نندوثها وأثر ن ننا احملتم ن ننل علن ننى أ ن نندا
الص ننندوق .وال ب نند يف حتل ننيالت املخ نناطر م ننن توض ننيح املخ نناطر الص ننافية بتع ننابري ال ل ننبر
فيها من أجنل اىناا قنرارات مسنتنرية تسنتند إب فهنم للعواقنب احملتملنة انا .ورنري بانتظنام
اسننتعراض املخنناطر احملننددة واسنرتاتي يات التخفيننف املرتبطننة ننا ورصنند ا مننن قِبَننل منسننق
الشؤون اإلنسانية بالتشاور مع االر االستشاري.
 -136وعلننى مسننتوى الش نري  ،يُطلننب إب كننل صننندوق قطننري مشننرتك تقيننيم قنندرة كننل ش نري
من ّفننذ مننن املنظمننات غننري احلكوميننة يسننعى إب احلصننول علننى التمويننل حننىت كننن البننت يف
أ ليت ننه .ور ننري تص نننيف أ لي ننة املنظم ننات غ ننري احلكومي ننة كوج ننب تص نننيف حم نندد ملس ننتوى
عر املعايري الدنيا لطرائق التشغيل املنطبقة على الشركاء .واملبندأ املعمنول بنه ننا
املخاطر يُ ّ
نو أنننه كلمنا زاد مسننتوى املخناطر جننرى تطبينق تليننات للضنمانات أكثننر تشنددا .ويشن ع
النظ ننام عل ننى إدة ننال حتس ننينات يف ق نندرة الش ننركاء ويت ننيح ا ننم االنتق ننال إب مس ننتوى أق ننل
للمخاطر بتحسع جودة األداء ومواجهة نقاط الضعف الل تعرتي قدراهتم.
 -137وم ننن ش ننأن اجلم ننع ب ننع تقي ننيم املخ نناطر عل ننى مس ننتوى الص ننندوق وتقي ننيم املخ نناطر عل ننى
مسننتوى الش نري أن يفضنني إب اىنناا ق نرارات يويننل مسننتنرية وحتدينند التطمينننات القابلننة
للتطبيق وتفصيل صنايف املخناطر بوضنوح .ويتحندد ا طنر العنام املنرتبك باملشنروع يف ضنوء
اام ننع للمخ نناطر املرتبط ننة بالشن نري مقرتن ننة بعوام ننل س ننياقية وتش ننغيلية أة ننرى.
املس ننتوى ّ
و ك ننن أن يش ننمل الن ن ن ننوع النش نناط املم ننول واملنطق ننة/املوقع ال ننذي ين رف ننذ في ننه املش ننروع.
ورننري إدةننال العناصننر ال ننل تنفننرد ننا بل نندان معينننة وتكننون ةارج ننة عننن نطنناق س ننيطرة
الشنري ضننمن إطننار إدارة املخنناطر ،والبننت بشننأ ا مننن جانننب منسننق الشننؤون اإلنسننانية
بالتشاور مع االر االستشاري.
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االسرتاتي ية واملنطق الربناةي للصناديق القطرية املشرتكة

 -138يسننتند التوجيننه االسنرتاتي ي للصننناديق القطريننة املشننرتكة إب األ نندا الرئيسننية للصننناديق
املبينة يف التعليمات السياسناتية للصنناديق القطرينة املشنرتكة .ورنري علنى الصنعيد القطنري
إضنفاء طننابع تشنغيلي أكننرب علنى ننذه األ نندا وربطهنا بالسننياق يف دلينل تشننغيل (انظننر
املرفق  ،19دليل التشغيل للصندوق القطنري املشنرتك) .و كنن علنى مندار الوقنت تعنديل
التوجيننه االس نرتاتي ي بصننيغته ال نواردة يف دليننل التشننغيل علننى أسنناس التطننور احلاصننل يف
السياق اإلنساين ومدى توافر املوارد.
 -139ويتعننع علننى كننل صننندوق قطننري مشننرتك أن يصننيغ إطننارات إلدارة املخنناطر ويضننعه موضننع
التنفيذ طبقا اذه املبادئ وباتبناع منه ينة حمنددة (كمنا يتوضنح يف املرفنق  ،25إطنار إدارة
املخنناطر) وينبغنني أن تسننتخدم املنه يننة كمنطلننق للمسنناعدة يف تنظننيم عمليننة التفكننري وال
ينبغنني أن ينظننر إليهننا باعتبار ننا شننديدة التزمننت .وتسننتند ا طنوات الرئيسننية املوضننحة فيمننا
يلن نني علن ننى املعين ننار الن نندوم إلدارة املخن نناطر (معين ننار املنظمن ننة الدولين ننة لتوحين نند املقن ننايير -
 )31000ويُستعان به يف توجيه وحدة التمويل اإلنساين طيلة إجناز ذه العملية.

نظرة عامة على عملية إدارة المخاطر

ا طوة 1ن حتديد السياق
ا طوة 2ن حتديد املخاطر
ا طوة 3ن حتليل املخاطر
ا طوة 4ن تقييم املخاطر
ا طوة 5ن التعامل مع
()21
املخاطر
ا طوة 6ن الرصد
واالستعراض

التعر على عناصر السياق مع الرتكيز على صنياغة يكنل ملهنام حتديند املخناطر منن أجنل اتباعنه.
ويتضننمن ال ن اسننتعراض السننياق الننذي يعمننل فيننه الصننندوق ،كننا يشننمل أولويننات مكتننب تنسننيق
الشؤون اإلنسانية واألمن وتليات التنسيق واألولويات الربناةية وما إب ال .
حتدينند املخنناطر املرتبطننة بالصننندوق يف البلنند الننذي يعمننل فيننه (أي احل نواد كننن أن يقننع وملننااا
كن أن يقع)
بيننان أرجحيننة املخنناطر وح مهننا  -تصنننيف املخنناطر مننن ناحيننة أرجحيننة حنندوثها وعواقبهننا (رننري
ال عادة برسم ةريطة لشدة املخاطر)
اسنرتاتي يات إلجهنناض وقننوع ا طننر والتعامننل مننع عواقبننه (ةيننارات تقليننل أرجحيننة حنندو ا طننر
أو بدائل التعامل مع ا طر إن وقع)
تفصل املسنؤولية فيمنا يتعلنق بنةدارة املخناطر (منن نم بالتحديند أصنحاب املصنلحة النذي يتعنع أن
يتخذوا إجراءات لت نب ا طر أو التعامل معه)
استعراض مستمر للمخاطر احملددة والوقو على املخاطر اجلديدة عند نشوء ا

__________
( )21التعامل مع املخاطر عملية تستهد حتوير ا طنر .و نناك بندائل عديندة للتعامنل منع ا طنر منهنا ىفينف حندة
ا طننر وتقاسننم ا طننر وإزالننة مصنندر ا طننر وقبننول ا طننر بننل ركننا وزيننادة مسننتوى ا طننر إن أمكننن حتويلننه إب
فرصة .وفور تنفيذ ةيار التعامل مع ا طر يصبح أداة لكبح ا طر أو صيغة معدلة ألداة كبح ا طر.
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 3-4إدارة المنح على أساس تقييم المخاطر
 -140أحنند املكونننات األساسننية يف إطننار املسنناءَلة للصننندوق القطننري املشننرتك ننو حتليننل ا طننر
ُ
املاث ننل عن نند ص ننر األم نوال لك ننل ش نري م ننن الش ننركاء املنف ننذين .ور ننري حتلي ننل املخ نناطر
املرتبطننة بالش نري عننن طريننق حتليننل قدراتننه الننل حتنندد بنندور ا أ ليتننه .ويصنننّف الشننركاء
املؤ لننون علننى أسنناس مسننتوى املخنناطر باالسننتناد إب تقيننيم القنندرات .ويُننرتجم مسننتوى
ا طننر إب تليننات للرقابننة النندنيا (طرائننق تشننغيل) تنطبننق علننى املنننح الننل تق ن ّدم للش نري .
وم ننع من ننرور الوقن ننت واسن ننتمرار تلقن نني الش ن نري للتموين ننل ومواصن ننلة تنفين ننذ املشن ننروع ،يت ن ننه
تصنيف ا طر إب االعتماد بشكل متزايد على أداء الشري .
 -141وتُسننهم إدارة املنننح علننى أسنناس تقيننيم ا طننر يف إجننناز ثالثننة مهننام رئيسننيةن أوال ،حتسننع
إدارة الص ننندوق القط ننري املش ننرتك للمش نناريع ع ننن طري ننق مض ننا اة إدارة املنح ننة ومتطلب ننات
الرقابة مع ا طنر النذي جنرى تقييمنه .فالشنركاء النذين تننخفا مسنتويات ا طنر بالنسنبة
اننم خيضننعون لض نوابك أقننل .وثانيننا ،تسنناعد الشننركاء علننى حتدينند اانناالت الننل تتطلننب
منننهم إج نراء حتسننينات وتقنندم اننم ح نوافز ملموسننة يف ةننال بننناء القنندرات ،وثالثننا ،تننؤدي
بالتبعية إب توسيع نطناق الشنركاء وبا صنو منن املنظمنات غنري احلكومينة الوطنينة ،النل
يكون بوسعها احلصول على التمويل بسهولة أكرب.
 -142ويقتصننر تطبيننق حتليننل ا طننر املتصننل بالشنري علننى الشننركاء املنفننذين مننن املنظمننات غننري
احلكوميننة دون غننري م .فهننذه الكيانننات ا ارجننة عننن نطنناق منظومننة األمننم املتحنندة لننير
انا منزلنة قانونينة تُقنارن باملنزلنة القانونينة لوكناالت األمنم املتحندة واملنظمنة الدولينة لله ننرة،
ال ننل يث ننل منظم ننات حكومي ننة دولي ننة مس ننؤولة أم ننام ال نندول األعض نناء يف األم ننم املتح نندة.
ولكنل وكالنة منن وكنناالت األمنم املتحندة ومنظمنة اا ننرة الدولينة إطار نا احلنوكمي والرقننا
الذي ينطبق على منَح الصناديق القطرية املشرتكة.
 1-3-4تق ييم قدرات الشركاء من المنظمات غير الحكومية
 -143يقننع علننى كننل صننندوق قطننري مشننرتك مسننؤولية إج نراء تقيننيم قنندرات لكننل ش نري ِّ
منفننذ
م ننن املنظم ننات غ ننري احلكومي ننة .ويه نند التقي ننيم إب تقري ننر م ننا إاا كان ننت املنظم ننة غن ننري
احلكوميننة حننائزة للمسننتوى الكننايف مننن القنندرات يف اجلوانننب املؤسسننية واإلداريننة واملاليننة
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واجلوانن ننب املتعلقن ننة بن ننا ربات التقنين ننة .ودن نندد ن ننذا التقين ننيم األ لين ننة لتلقن نني التموين ننل من ننن
الصندوق القطري املشرتك.
 -144ورننري تصنننيف الشننركاء املننؤ لع بوصننفهمن ’ ‘1مرتفعنني ا طننر؛ ’ ‘2متوسننطي ا طننر؛
’ ‘3قليلنني ا طننر .ودنندد مسننتوى ا طننر تليننات الرقابننة النندنيا الننل تنطبننق علننى منندى
دورة املنحنة .ويعطني جندول طرائنق التشنغيل (انظنر أدنناه) نظنرة عامنة علنى منذجنة تلينات
الرقابنة اسننتنادا إب العناصننر الثالثننة املتصننلة كسننتويات ا طننر للشننركاء وقيمننة امليزانيننة ومنندة
املشنروع .ويثنل منذجنة تليننات الرقابنة احملنددة يف جندول طرائننق التشنغيل معنايري دنينا ملزمننة
عامليننا .ورننوز لكننل صننندوق قطننري مشننرتك يف ضننوء السننياق الربننناةي الننذي يعمننل فيننه
وبعد احلصول على موافقنة االنر االستشناري ومنسنق الشنؤون اإلنسنانية العمنل بضنوابك
إضافية و/أو أكثر تشددا.
 -145ويقننرر منسننق الشننؤون اإلنسننانية بالتشنناور مننع االننر االستشنناري ،املسننتوى الننذي تكننون
علي ننه عتب ننة األ لي ننة .و ك ننن تفس ننري عتب ننة األ لي ننة بأ ننا مقي نناس الحتم ننال ا ط ننر .وم ننن
املمك ننن أن ىتل ننف عتب ننات األ لي ننة ومس ننتويات ا ط ننر م ننن بل نند ة ننر عل ننى ري ننو يأة ننذ
باحلسبان الفروق السياقية القائمة بينها.

ننُهُت لتقييم قدرات الشركاء من املنظمات غري احلكومية

 -146يتننوب املكتننب القطننري التننابع ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية تنسننيق اإلج نراءات فيمننا
يتصننل بتنفيننذ تقييمننات القنندرات .ويتعننع يف الوقننت احلاضننر إج نراء تقيننيم لكننل منظمننة
غننري حكوميننة عل ننى الصننعيد ال ننوطا فيمننا يتص ننل بسننياق الص ننندوق القطننري املش ننرتك إاا
رغبننت يف تلقنني التمويننل مننن الصننندوق .ويتعننع إجنراء تقييمننات القنندرة قبننل تقنندمي طلننب
احلص ننول عل ننى التموي ننل .ور ننوز للش ننركاء غ ننري امل ننؤ لع إع ننادة طل ننب تقي ننيم ق نندراهتم بع نند
انقضناء سننتة أشننهر علننى رفنا طلبنناهتم األوب ،شنريطة التنندليل علنى تنندارك العناصننر الننل
تسببت يف الرفا.

ةطوات عملية تقييم القدراتن
 - 1التس يل والتثبت من سالمة موقف الشري
 -147يسن ننتهل الشن ننركاء املنفن ننذون احملتملن ننون عملين ننة تقين ننيم القن نندرات باتبن نناع ا ط ن نوات التالين ننةن
’ ‘1تقن نندمي منن ننواج الطلن ننب؛ ’ ‘2توقين ننع وتن ننأريو إعالنن ننات التثبن ننت من ننن سن ننالمة موقن ننف
الشن نري (املرف ننق  ،3إعالن ننات التثب ننت م ننن س ننالمة موق ننف الشن نري )؛ ’ ‘3تق نندمي بي ننان
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مصننريف (أو رسننالة موقعننة مننن املصننر الننذي دتفظننون فيننه سنناباهتم)()22؛ ’ ‘4تقنندمي
وثننائق ويننة (نسننخة مننن ج نواز السننفر أو بطاقننة ااويننة) والسننرية الذاتيننة للممثننل القننانوين
للمنظم ننة .ويرج ننع لتق نندير ك ننل ص ننندوق قط ننري مش ننرتك إض ننافة أي متطلب ننات إلزامي ننة أو
اةتيارية أةرى ملرحلة التس يل وإعالنات التثبت من سالمة موقف الشري .
 -148ويُننرتك للص ننندوق القط ننري املش ننرتك أيض ننا حتدي نند م ننا إاا كان ننت مرحل ننة التسن ن يل وتق نندمي
إعالنات التثبت منن سنالمة موقنف الشنري مفتوحنة أمنام أي شنركاء حمتملنع مهتمنع أو
أ ننا تت نناح حصن نريا كوج ننب دع ننوة .وي ن نرهتن الن ن بق نندرة وح نندة التموي ننل اإلنس نناين عل ننى
اسن ننتعراض طلبن ننات التس ن ن يل وإعالنن ننات التثبن ننت من ننن سن ننالمة موقن ننف الش ن نري  ،وعن نندد
املنظمات غري احلكومية النل حتنوز قندرات تنفيذينة علنى األرض ،ومرحلنة تطنور الصنندوق
( كننن مننثالت لصننندوق حنندي النشننأة أن يكننون حمتاجننا إلعطنناء أولويننة لعنندد حمنندود مننن
املنظمننات غننري احلكوميننة علننى أسنناس قنندراهتا البيّنننة أو إمكانيننة وصننواا إب املننناطق الننل
يث ن ننل أولوي ن ننة للص ن ننندوق و/أو بس ن ننبب ا ن ننربة ال ن ننل حتوز ن ننا يف القطاع ن ننات ال ن ننل يعطيه ن ننا
الصندوق أولوية).

 - 2تقييم القدرات
 -149خيضع الشركاء النذين يسنتوفون ينع متطلبنات التثبنت منن سنالمة موقنف الشنري لتقينيم
ق نندرة من ننن أج ننل حتدين نند أ لي ننتهم .ور نن ننا بالس ننياق التشن ننغيلي يأة ننذ الصن ننندوق القطن ننري
املشرتك بواحد من ُ ت التقينيم احملنددة أدنناه )23(.ورنوز للصنناديق القطرينة املشنرتكة أيضنا
أن تقننرر العمننل ك نزيت مننن النننُهت ال نواردة أدننناه ،أو تغن ّنري مننا تتبعننه مننن ننُ ُهننت علننى منندى
الوقت .ويكون منسنق الشنؤون اإلنسنانية ،بالتشناور منع االنر االستشناري ،مسنؤوال عنن
إق نرار الطريقننة الننل يتبعهننا الصننندوق يف إج نراء تقيننيم القنندرة ويكفننل تالجملمهننا مننع السننياق
التشغيلي وتناسبها مع مستوى املخاطر الل تواجه الصندوق.
__________
( )22رب أن يكون اسم املنظمة مطابقا السم صاحب احلساب.

( )23يف احلالة الل تكون فيها جهة مقدِّمة للخدمة غنري مكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية مسنؤولة عنن ضنمان سنبيل
املقدمننة للخدمننة مننع مكتننب تنسننيق الشننؤون
انتفنناع املنظمننات غننري احلكوميننة بالصننندوق ،يتعننع أن تتفننق اجلهننة ِّ
ننهت احملنددة
اإلنسانية على املنه ية الل ستتلبع يف تقييم القندرة .وال بند أن تكنون نذه املنه ينة متماشنية منع ال ُ
يف ذه الوثيقة.
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 -150ويق ننر منس ننق الش ننؤون اإلنس ننانية ،بالتش نناور م ننع اال ننر االستش نناري ،التك نناليف املتص ننلة
بتنفيذ تقييم القدرة ويقوم بتحميلها على الصندوق.

• التقييم املتكامل للقدرات
ي ننوفر ننذا ال نننهت أكث ننر التحل ننيالت عمق ننا لق نندرة الشن نري  .ويُعت ننرب ننذا الوص ننف أكث ننر
التحل ن ننيالت استفاض ن ننة ويناس ن ننب الص ن ننناديق اجلدي ن نندة والس ن ننياقات ال ن ننل تتس ن ننم بارتف ن نناع
مستويات املخاطر.
’‘1

تقنندمي الشننركاء املنفننذين للطلبنناتن تطلننب الصننناديق القطريننة املشننرتكة الننل ىتننار
العمن ننل بن ننالتقييم املتكامن ننل للقن نندرات من ننن الشن ننركاء أن يقوم ن نوا يف مرحلن ننة إعن ننالن
التثبت من سالمة موقف الشنري والتسن يل ،بتقندمي وثنائق إضنافية حسنبما ينرد
يف قائم ننة الت نندقيق املرفق ننة بالطل ننب (انظ ننر املرف ننق  ،2وث ننائق التثب ننت م ننن س ننالمة
موقف الشري وقوائم التدقيق).

’‘2

الفرز املسنبق منن ِقبَنل مكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانيةن فنور تلقني ينع الوثنائق
م ننن الش ن نري احملتم ننل ،تق ننع عل ننى مكت ننب تنس ننيق الش ننؤون اإلنس ننانية مس ننؤولية
تنسن ن ن ننيق عملين ن ن ننات التقين ن ن ننيم .ويضن ن ن ننطلع مكتن ن ن ننب تنسن ن ن ننيق الشن ن ن ننؤون اإلنسن ن ن ننانية
باالس ننتعراض املب نندئي جلمي ننع الوث ننائق ويفي ند املنظم ننة غ ننري احلكومي ننة ك ننا إاا ك ننان
طل ننب التقي ننيم ال ننذي قدمت ننه دت نناج ملزي نند م ننن النظ ننر م ننن عدم ننه .وإاا ك ننان ال ننرد
متعمن ننق
إرابين ننا ،يقن ننوم مكتن ننب تنسن ننيق الشن ننؤون اإلنسن ننانية ببن نندء عملين ننة تقين ننيم ّ
للقدرة.

’‘3

التقي ننيم ا ننارجي للق نندرة بالنياب ننة ع ننن مكت ننب تنس ننيق الش ننؤون اإلنس ننانيةن يت ننوب
مستشننار ةننارجي أو شننركة ةارجيننة يتعاقنند معهننا املكتننب القطننري التننابع ملكتننب
تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية إج نراء التقيننيم باتبنناع املعننايري املبينننة يف (املرفننق  ،6أداة
التقي ننيم املتكام ننل لق نندرة الشن نري ) .ويتض ننمن التقي ننيم استعراض ننا مكتبي ننا للوث ننائق
الننل يقنندمها الشنري املنفننذ ،ومقننابالت مننع مننوتفي املنظمننة ،وزيننارات للمكتننب
القطن ننري للش ن نري (وعنن نند االقتضن نناء ملكتن ننب مين ننداين واحن نند أو مكتبن ننع تن ننابعع
للمنظمنة) وإجنراء مقننابالت منع جهنات ةيبننة رئيسنية منن قبيننل املناريع والشننركاء
السننابقع واحلنناليع وقيننادات وأعضنناء ااموعننات واجلهننات املنتفعننة باملنظمننة غننري
احلكومية.

ضمان اجلودة من ِقبَل املكتنب القطنري التنابع ملكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانيةن
يتننوب املكت ننب القط ننري الت ننابع ملكت ننب تنسننيق الش ننؤون اإلنس ننانية مس ننؤولية دع ننم
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وتنس ن ننيق وض ن ننمان نوعي ن ننة ودق ن ننة التقييم ن ننات ال ن ننل تض ن ننطلع ن ننا أط ن ن نرا ثالث ن ننة
وإةضاعها للمراجعة الشاملة.

• املؤشرات البديلة لقدرة الشري
 -151ر نننا بالسننياق التشننغيلي وا صننائص احملننددة للصننندوق ،كننن إجننناز تقيننيم القنندرة لشننركاء
املنظمة غري احلكومية باستعمال بدائل إرشنادية عوضنا عنن إجنراء التقينيم املتكامنل .ويثنل
البنندائل تقييمننات تعطنني مؤش نرا قويننا أو معقننوال علننى قنندرة املنظمننة غننري احلكوميننة و كننن
االستعاضة ا عن إجراء التقييم املتكامل.
 -152ومن ننن املمكن ننن اسن ننتخدام أن ن نواع متعن ننددة من ننن البن نندائل ر نن ننا بالسن ننياق الن ننذي يعمن ننل فين ننه
الصننندوق والسننبيل املتنناح ملصننادر املعلومننات املختلفننة .وفيمننا يلنني منننااج لننبعا مصننادر
املعلوم ن ننات ال ن ننل ك ن ننن أن تُس ن ننتخدم للتوكي ن نند عل ن ننى مس ن ننتوى ق ن نندرة الش ن ننركاء املنف ن ننذينن
’ ‘1األداء السننابق للصننندوق القطننري املشننرتك يف البلنند؛ ’ ‘2التقييمننات الننل قامننت ننا
جه ننات ماري ننة أة ننرى؛ ’ ‘3اتفاق ننات الش نراكة القائم ننة م ننع وك نناالت أة ننرى تابع ننة لتم ننم
السنبل املتاحنة
املتحدة و/أو جهات مارينة ثنائينة؛ ’ ‘4سنابقة ا نربة املثبتنة يف البلند؛ ’ُ ‘5
للش ننركاء للعم ننل يف املواقن ننع اات األولوي ننة؛ ’ ‘6توصن ننيات م ننن ااموعن ننات بش ننأن قن نندرة
الشننركاء املنف ننذين .ويتع ننع تقيننيم ج نندارة ك ننل بننديل عل ننى ح نندة مننن ناحي ننة مقدرت ننه عل ننى
الوفنناء باالحتياجننات مننن املعلومننات الننل يشننملها التقيننيم املتكامننل للقنندرة .ويوافننق منسننق
الشننؤون اإلنسننانية بالتشنناور مننع االننر االستشنناري علننى املنه يننة املسننتعملة يف تقنندير
القدرات باستخدام البدائل.
 -153ورننوز للصننناديق الننل تكننون عاملننة لسنننوات عدينندة اسننتخدام مؤشنرات األداء املتأتيننة مننن
تنفيذ املنح السابقة للصندوق القطري املشرتك كبدائل لتحديد قدرة املنظمة.

• تقييم القدرات يف حاالت الطوارئ املفاجئة
 -154تعمن نل الص ننناديق القطري ننة املش ننرتكة يف بيئ ننات تتس ننم بالتقل ننب الش ننديد وتس ننت يب ع ننادة
حل نناالت ط ن نوارئ مفاجئ ننة .ويف مث ننل ننذا الظ ننرو رك ننا توج نند ح نناالت ىض ننع فيه ننا
املنظمننات مننن قب ننل لتقيننيم رَسنني للق نندرات وتكننون اجننة إب احلص ننول علننى يويننل م ننن
الصن ن ننندوق القطن ن ننري املشن ن ننرتك للقين ن ننام كهمن ن ننة حاَسن ن ننة أو بأنشن ن ننطة إلنقن ن نناا أرواح البشن ن ننر
ال تسننتطيع أي منظمننة أةننرى القيننام ننا .ويف ننذه احلنناالت االسننتثنائية ال يكننون إج نراء
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تقيننيم القنندرة ضننروريا ( كننن تأجيلننه لوقننت الحننق) .إال أنننه مننن األ يننة ككننان أن ُدننر
م ننع ال ن ن عل ننى ض ننمان تطبي ننق احل نند األدي م ننن التح ننري للتأكي نند عل ننى املس نناءَلة أم ننام
ُ
الص ننندوق .ومهم ننا كان ننت الظ ننرو ال ب نند أن يكف ننل الص ننندوق القط ننري املش ننرتك إجن نناز
إج نراءات التثبننت مننن سننالمة موقننف الش نري  .ويشننمل ال ن احلنند األدي مننن املتطلبننات
املدرجننة يف إطننار الفقننرة  .147و كننن أن يضننيف الصننندوق إب ننذه املعننايري اإللزاميننة
ال نندنيا ال نننص عل ننى متطلب ننات مزي نندة إن أمك ننن ،أة ننذا بع ننع االعتب ننار الس ننياق القط ننري
احملدد.

 - 3تعريف مستويات ا طر
 -155عقننب إجننناز اجلولننة األوب لتقييمننات القنندرة ،دنندد منسننق الشننؤون اإلنسننانية عتبننة األ ليننة
وعتب ن ننات فئ ن ننات ا ط ن ننر ال ن ننثال املرتفع ن ننة واملتوس ن ننطة واملنخفض ن ننة ال ن ننل يبلغه ن ننا الش ن ننركاء
املنفننذون ،ويتشنناور يف ال ن م نع مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية واالننر االستشنناري
للصننندوق القطننري .و كننم التعريننف ،يكننون مسننتوى ا طننر املقبننول متأصننال يف السننياق
احملدد ،ويؤةذ بعع االعتبار عند حتديده متوسك قدرة الشري .
 -156وعننالوة علننى قنندرة الش نري  ،ننناك عناصننر أةننرى حتنندد مسننتوى املخنناطر الننل تواجههننا
الصناديق القطرينة املشنرتكة يف يوينل مشنروع بعيننه ومثنال انا موقنع (مواقنع) املشنروع وننوع
األنشننطة املن رفننذة الننل كننن أن تننؤثر يف مسننتوى املخنناطر الننل يواجههننا املشننروع .غننري أن
حتليل ذه املخاطر اإلضافية خيرج عن حدود املعايري الدنيا.
 2-3-4إدارة األداء
تعرب تقييمات قدرة الشركاء عما تكون عليه قدرة الشري يف حلظة معينة من النزمن .لكنن
ّ -157
قنندرة املنظمننة تتطننور علننى منندار الوقننت مثلمننا يتطننور أيضننا ا طننر الننذي قنند يثلننه املنظمننة
ملكت ننب تنس ننيق الش ننؤون اإلنس ننانية .ويُطل ننب إب اال ننر االستش نناري اس ننتعراض عتب ننات
األ لية ومستويات املخاطر املنناترة انا وتنقيحهنا حسنب االقتضناء .ويقنوم مكتنب تنسنيق
الشؤون اإلنسانية أيضا باستكمال تقييم قدرات الشركاء على مدار الوقت.
ودلن ننل مكتن ننب تنسن ننيق الشن ننؤون اإلنسن ننانية أداء الش ن نري طيلن ننة تنفين ننذ املشن ننروع .ويتتبّن ننع
املكتب على وجنه ا صنو أداء الشنري ويعطينه معندالت تتصنل كنا يلنين ’ ‘1النوعينة
ودقننة التوقيننت يف تق نندمي الوثننائق املشنناريعية (املقرتح ننات وامليزانيننة واملننذكرات املفا يمي ننة)؛
’ ‘2النوعي ننة ودق ننة التوقي ننت يف التنفي ننذ قياس ننا إب األ نندا املواف ننق عليه ننا؛ ’ ‘3النوعي ننة
ودقننة التوقيننت يف تقنندمي التقننارير؛ ’ ‘4التنواتر ودقننة املواعينند واملننربرات الننل تقندرم ردا علننى
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طلب ن ننات تنق ن ننيح املش ن ننروع؛ ’ ‘5نوعي ن ننة اإلدارة املالي ن ننة؛ ’ ‘6النت ن ننائت ال ن ننل تتوص ن ننل إليه ن ننا
عملي ن ننات مراجع ن ننة احلس ن ننابات (انظ ن ننر املرف ن ننق  ،7أداة إدارة األداء  -مس ن ننودة) .ور ن ننري
تلخ ننيص املع نندالت ال ننل تُعط ننى للشن نري لك ننل عنص ننر م ننن ننذه العناص ننر وإدراجه ننا يف
’س ن ل أداء الش نري ‘ .ويعطنني متوسننك سن ل األداء لكننل مشننروع مننن املشنناريع املنفننذة
ة ننالل الس نننة س ن ن ل األداء الس نننوي للش ن نري  .وي ننؤثر س ن ن ل األداء يف مس ننتوى ا ط ننر
الذي حتدد يف عملينة التقينيم األوب للقندرة ،وينن م عننه حت لسنن أو تند ور مسنتوى ا طنر
بالنسبة للشري .
 -158وعالوة علنى إجنراء اسنتكماالت سننوية ملسنتوى اناطر الشنركاء باسنتخدام سن ل األداء،
رن ننوز للصن ننناديق القطرين ننة املشن ننرتكة أن ىتن ننار القين ننام بشن ننكل دوري بةعن ننادة تقين ننيم قن نندرة
شنركائها املننؤ لع بنةجراء تقييمننات الحقننة .ويكنون مطلوبننا مننن الشنركاء املننؤ لع الننذين
ينفننذوا مشنناريع ممولننة مننن الصننندوق القطننري املشننرتك ألكثننر مننن عننامع متعنناقبع ا ضننوع
لتقييم جديد للقدرة.
 4-4طرائق التشغيل
 -159يرتتننب علننى تصنننيف مسننتوى ا طننر للشننركاء املنفننذين أثننر مباشننر علننى الكيفيننة الننل تنندار
ننا املنحننة الننل يقنندمها الصننندوق القطننري املشننرتك والوسننيلة الننل تطبّننق ننا املسنناءَلة مننن
ُ
الناحية العملية استنادات إب تصنيف مسنتوى املخناطر املب رنع للشنركاء املنفنذين .وعلنى وجنه
اإل ننال ،ىتلننف تليننات الضننمان الننل تُسننتخدم يف إدارة املنننح اعتمننادا علننى أربعننة عوامننل
ين
 - 1نوع الشري املنفذ (وكالة لتمم املتحدة أو منظمة غري حكومية).
 - 2مستوى ا طر للشري (يف حالة املنظمات غري احلكومية).
 - 3قيمة املشروع.
 - 4مدة املشروع.
 -160وحتنندِّد ننذه املتغ نريات ’طرائننق التشننغيل‘ الننل يطبقهننا مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنس ننانية
كمعيننار أدي للصننناديق القطريننة املشننرتكة ،وتتننألف ننذه الطرائننق مننن مواءمننة بننع العناصننر
التالية بالنسبة للمشاريع الل تنفذ ا املنظمات غري احلكوميةن
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 - 1سياسة الصر (أي عدد مرات الصر ونسبته املئوية).
 - 2سقف التمويل.
 - 3زيارات الرصد امليداين.
 - 4املراجعات املالية املوضعية.
 - 5متطلبات اإلبال السردي.
 - 6متطلبات اإلبال املام.
 - 7مراجعة حسابات الشري .
 -161وبالنس ننبة للمش نناريع ال ننل تنف ننذ ا املنظم ننات غ ننري احلكومي ننة ،تش ننكل الطرائ ننق املبين ننة يف
اجلدول الوارد أدناه املعيار األدي(.)24

__________
( )24أسننقف التمويننل حمننددة اسننتنادات إب حتليننل املخصصننات الننل قُنندمت إب املنظمننات غننري احلكوميننة علننى منندى
السنتع السابقتع يف عينة من مشاريع الصناديق القطرية املشرتكة.
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مستوى
ا طر

مدة املشروع
(باألشهر)

أقل من 7
أشهر
مرتفع بع  7أشهر
و  12شهرا

اإلبالغ المالي
دفعات
قيمة املبلغ األقصى
الصر
املشروع لكل مشروع
يف  31النهائي
عن
املئوية
(النسبة
(بيال
(بيال
كانون
دفعات
ام)
اإل
من
ات
ر
دوال
ات
ر
دوال
الثاين/يناير
الصر
الواليات
الواليات
املتحدة)
املتحدة)
< 250

40-60

نعم

نعم

نعم

نعم ( 1نصفي) نعم

1

> 500 250

50-50

نعم

نعم

نعم

نعم ( 1نصفي) نعم

1

1

< 250

-40-40
20

نعم

نعم

نعم

نعم ()2

نعم

1

1

> 800 250

-30-40
30

نعم

نعم

نعم

نعم ()*3-2

نعم

**2-1

1

100

-

نعم

نعم

نعم ( 1نصفي) نعم

-

-

20-80

نعم

نعم

نعم

نعم ( 1نصفي) نعم

1

-

20-80

نعم

نعم

نعم

نعم ( 1نصفي) نعم

صفر - **1-

> 700 250
ب ن ن ننع  7أش ن ن ننهر < 250
و  12شهرا
> 1 200 250
أق ن ن ن ن ننل م ن ن ن ن ننن 400 < 7
أشهر

منخفا

اإلبالغ السردي
النهائي
التقدم احملرز

1

أق ن ن ن ن ننل م ن ن ن ن ننن 250 < 7
أشهر
متوسك

الرصد
الزيارات املراجعة املالية
املوضعية
امليدانية

> 400
ب ن ن ننع  7أش ن ن ننهر < 400
و  12شهرا
> 400

40-60

نعم

نعم

نعم

نعم ( 1نصفي) نعم

1

صفر 1-

100

-

نعم

نعم

ال

نعم

-

-

20-80

نعم

نعم

نعم

ال

نعم

-

-

100

-

نعم

نعم

نعم ( 1نصفي) نعم

-

-

20-80

نعم

نعم

نعم

نعم ( 1نصفي) نعم

1

/1الشري

* ال يُطلب تقدمي ثالثة تقارير مرحلية إال للمشاريع الل تستغرق  10أشهر فأكثر.
** ال يُطلب إجراء زيارات ميدانية إضافية إال للمشاريع الل تستغرق  10أشهر فأكثر.
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 -162ودنندد امل نزيت بننع مسننتوى ا طننر للش نري ومنندة املشننروع وميزانيتننه طرائننق التشننغيل الننل
تنطبق على كل منحة .وبقدر أكرب من التحديد رري ال على النحو التامن
’‘1

الص ننر ن يتلق ننى الشن نري املنف ننذ دفع ننة أوب يف بداي ننة املش ننروع ويك ننون
مس ننتحقا للمطالب ننة بالدفع ننة (ال نندفعات) التالي ننة ع ننن طري ننق تق نندمي بي ننان
مام فور فروغه من إنفاق  70من األموال الل سبق له تلقيها.

’‘2

سننقف األم نوالن يش ننري ال ن إب احلنند األقص ننى للمبننالغ الننل ك ننن أن
يتلقا ا الشري املنفِّذ لكل مشروع.

’‘3

اإلبال املامن
• يقدم الشركاء تقارير مالية عندما يطالبون بتلقي دفعة تالية.
• يتعننع علننى كننل ش نري تقنندمي التقريننر يف الت نواريو احملننددة يف اتفنناق
املنحة.
• يتع ننع عل ننى ي ننع الش ننركاء املنف ننذين تق نندمي تقري ننر م ننام يف غض ننون
شهرين من انتهاء املشروع.

’‘4

مراجع ن ننة احلس ن نناباتن تُراج ن ننع حس ن ننابات الش ن ننركاء وفق ن ننا ط ن ننة مراجع ن ننة
احلسن ننابات الن ننل دن نندد ا املقن ننر بالتنسن ننيق من ننع املكتن ننب القطن ننري التن ننابع
()25
ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

’‘5

تقنندمي التقننارير السننرديةن يكننون حتدينند نننوع التقريننر السننردي (مرحلنني أو
ننائي) وجدول ننه ال ننزما مس ننتندا إب مس ننتوى املخ نناطر للش ن نري وم نندة
املشروع وح مه.

’‘6

املراجع ننات املالين ننة املوض ننعيةن تقن ننيّم ن ننذه املراجعن ننات سن ننالمة الض ن نوابك
الداةليننة ودقننة السن الت املاليننة للشننركاء املنفننذين املتعلقننة بننالتحويالت
املاليننة .ويتحنندد إج نراء املراجعننات املاليننة املوضننعية علننى أسنناس مسننتوى
املخاطر للشري .

__________
( )25يقوم مكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية حالينا بصنياغة املبنادئ التوجيهينة ملراجعنة احلسنابات القائمنة علنى أسناس
الشري  .ويف الوقت احلاضر ،خيضع كنل مشنروع تنفنذه منظمنة غنري حكومينة و ن رول منن مكتنب تنسنيق الشنؤون
اإلنسانية ملراجعة للحسابات.
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 -163ياشننيا مننع طرائننق التشننغيل املوضننحة أعنناله ،رننري النننص بشننكل واضننح يف اتفنناق املنحننة
بننع مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية والش نري املنفننذ( )26علننى عنندد دفعننات الصننر
والنسبة املئوية لكل دفعة ومتطلبات اإلبال السردي واملام.
 -164كن ننن يف الظن ننرو االسن ننتثنائية تعن ننديل احلن نندود املوضن ننوعة علن ننى ”املبلن ننغ األقصن ننى لكن ننل
مشننروع“ وعنندد ”دفعننات الصننر “ .ويُسننتند حص نريا يف منننح ننذه االسننتثناءات علننى
دو ٍاع برناةية قوية مشنروحة علنى النحنو الواجنب .وتقندرم االسنتثناءات املطلوبنة منن طرائنق
التشغيل إب قسم تنسيق شؤون التمويل إلقرار ا من صاحب تفويا السلطة.
 -165يف حال ننة تنفي ننذ املش ننروع م ننن جان ننب وك نناالت األم ننم املتح نندة واملنظم ننة الدولي ننة لله ننرة،
تُصر نسبة  100يف املائة من امليزانية املعتمدة عند التوقيع على اتفاق املنحة(.)27
 5-4الرصد

أ دا

الرصد

 -166يُنتظننر مننن الشننركاء املنفننذين العنناملع مننع الصننناديق القطريننة املشننرتكة أن يكون نوا حننائزين
ليننات داةليننة كافيننة إلدارة املشنناريع وتقنندمي التقننارير عنهننا ورصنند ا .ورننري التحقننق مننن
قنندرة كننل منظمننة يف أثننناء إجنراء تقيننيم القنندرة وعمليننة إقنرار املشننروع وأةنريا ةننالل مرحلننة
الرص نند وتق نندمي التق ننارير .ور ننري عملين نات تولي نند املعلوم ننات املتعلق ننة ب نناألداء املش نناريعي م ننن
ة ن ننالل تلي ن ننات داةلي ن ننة ينش ن ننئها الش ن ننركاء املنف ن ننذون .ويتمث ن ننل ال ن نندور اإلداري للص ن ننندوق
القطننري املشننرتك يف ننع املعلومننات الننل تتولنند عننن ننذه ا ليننات وتنظيمهننا وإةضنناعها
لرقابة النوعية.
 -167واا نند الرئيس نني للرص نند ننو تق نندير م ننا ُد ننرز م ننن تق نندم يف حتقي ننق األ نندا احمل ننددة
والتحقق من دقة التقارير الل تقدمها اجلهنات املتلقينة .وبالبنناء علنى املبنادئ املوضنحة يف
ن ننذا املقن ننام ،تتمثن ننل األ ن نندا الرئيسن ننية للصن ننندوق القط ن ننري املشن ننرتك يف ةن ننام الرص ن نند
واإلبال فيما يلين

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

( )27قند ىتلننف الوثننائق التعاقديننة عننندما ال يكننون مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية ننو اجلهننة الننل تنندير التعاقنند مننع
األمم املتحدة واملنظمة الدولية لله رة.
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’‘1

كفالة التحقق الوايف من النتنائت املبلّنغ نا علنى املسنتوى املشناريعي كنا يسنهم يف
زيادة املساءَلة.
ُ
تقدمي الربا ع على الكيفينة النل يُسنهم نا الصنندوق القطنري املشنرتك يف حتقينق
النن نواتت العام ننة املدرج ننة يف ةط ننة االس ننت ابة اإلنس ننانية ،وإع ننادة التأكي نند عل ننى
عملية اىاا القنرارات القائمنة علنى الربا نع منن جاننب منسنق الشنؤون اإلنسنانية
واالر االستشاري ومنسقي اجلماعات.

’‘3

التأكنند مننن اس نتخدام امل نواد بكفنناءة ووفقننا ملننا ننو متفننق عليننه يف وثننائق املشننروع
ووثائق التخصيص.

’‘4

دعننم تنفيننذ الشننركاء يف أثننناء االضننطالع باألنشننطة الننل واننا الصننندوق القطننري
املشرتك.

’‘2

60

 -168ويت س نند املب نندأ الرئيس نني للرص نند يف أن ي ننع املنظم ننات املتلقي ننة للتموي ننل سن نواء وك نناالت
األم ننم املتح نندة أو املنظم ننة الدولي ننة لله ننرة أو املنظم ننات غ ننري احلكومي ننة ،ىض ننع كله ننا
للرصنند مننن جانننب الصننندوق .ويف حننع أن متطلبننات الرصنند لننن تكننون متطابقننة ،ينبغنني
التسننليم بننأن منسننق الشننؤون اإلنسننانية دتنناج إب تطمينننات بشننأن أداء املشنناريع بصننر
النظر عن الكيان املنفِّذ.

األدوار واملسؤوليات
 -169تقننع علننى عنناتق منسننق الشننؤون اإلنسننانية مسننؤولية املتابعننة النشننطة لعيّنننة يثيليننة للمشنناريع
ال ننل وا ننا الص ننندوق القط ننري املش ننرتك باس ننتخدام وس ننائل رص نند مالئم ننة .كم ننا يض ننطلع
مكتنب التموينل اإلنسنناين التنابع ملكتنب تنسننيق الشنؤون اإلنسنانية كسننؤولية إضنافية تتمثننل
يف تنسيق جهود الرصد والتأكد من إجناز مهام رصد املشاريع.
 -170وتغطننى تكنناليف الرصنند ك ننزء مننن ةطننة تكنناليف املكتننب القطننري التننابع ملكتننب تنسننيق
الش ن ننؤون اإلنس ن ننانية أو كتك ن نناليف مباش ن ننرة للص ن ننندوق .ويف احل ن نناالت ال ن ننل تُعام ن ننل فيه ن ننا
تكاليف الرصد ك زء من ةطنك تكناليف املكتنب القطنري التنابع ملكتنب تنسنيق الشنؤون
اإلنسننانية ،تتننوب وحنندة التمويننل اإلنسنناين حسنناب تكنناليف الرصنند املتوقعننة واإلبننال عننن
األنشننطة اات الصننلة انطالقننا مننن اانند واجلنندول الننزما .وتصننبح ننذه التكنناليف جننزءا
منن ةطننة تكنناليف املكتننب القطنري التننابع ملكتننب تنسننيق الشنؤون اإلنسننانية وتغطننى مننن
ط عن طريق ميزانية املكتب القطري.
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 -171وينسننق مكتننب التمويننل اإلنسنناين زيننارات الرصنند امليننداين ويشننارك فيهننا ويعمننل عننن كثننب
م ننع ااموع ننات لتص ننميم اإلجن نراءات املتص ننلة بالرص نند .ويع نند مكت ننب التموي ننل اإلنس نناين
ةطننة للرصنند يف وقننت مت نزامن مننع صنندور ق نرار التخصننيص .و كننن تعننديل ةطننة الرصنند
حسننبما يطنرأ مننن تغينريات يف السننياق التشننغيلي ويف ضننوء املعلومننات الننل رننري التحصننل
عليهننا عننن طريننق عمليننة اإلبننال  .وتننرد فيمننا يلنني املسننؤوليات الرئيسننية ملكتننب التمويننل
اإلنساين من زاوية الرصدن
(أ)

صياغة وتعهد ةطة رصند شناملة رنري التعبنري فيهنا عنن املتطلبنات الندنيا لطرائنق
التشغيل (انظر أدناه).

(ب) العمننل م ننع منس ننقي ااموع ننات واملنس ننقع املش نناركع لض ننمان االض ننطالع كه ننام
الرصد بالتنسيق الوثيق مع أنشطة الرصد األةرى الل تقوم ا ااموعات.
(ج) صياغة الصالحيات والتعاقند منع ا نربة ا ارجينة ملباشنرة الرصند منن قِبَنل جهنات
ثالثة أو الرصد عن بُعد ،عند االقتضاء.
(د) القيننام كهننام رصنند املواقننع امليدانيننة كننا يتماشننى مننع ةطننة الرصنند وبالتعنناون مننع
املكاتب الفرعية التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
( ن)

استعراض وحتليل املعلومات اامعة من ةالل أنشطة الرصد وتقدمي التقارير.

 -172تتحنندد الرتتيبننات النندنيا لرصنند املشنناريع الننل تنفننذ ا املنظمننات غننري احلكوميننة انطالقننا مننن
مسننتوى املخ نناطر املص نننّف للش نري وم نندة األنش ننطة املش نناريعية وح ننم ميزاني ننة املش ننروع،
على النحو الذي يتحدد يف طرائق التشغيل للصناديق القطرية املشرتكة.
 -173وتصا علنى الصنعيد القطنري ترتيبنات رصند املشناريع النل تنفنذ ا وكناالت األمنم املتحندة
وفقنات لالتفاقننات احملننددة الننل يرسننم أطر ننا منسننق الشننؤون اإلنسننانية واالننر االستشنناري.
ويُعد رصد املشاريع النل تنفنذ ا وكناالت األمنم املتحندة إلزامينا ويتعنع أن يسنتند إب نت
العينة التمثيلية الل تضع يف االعتبار العوامل القطرية احملددة ،حسب االقتضاء.

العملية وأدوات الرصد
 -174انطالقا من أن نظم إدارة املشناريع النل ينته هنا الشنركاء املنفنذون تشن ّكل العمنود الفقنري
للرص نند ،تك ننون األ نندا الرئيس ننية ألدوات الرص نند ال ننل يس ننتخدمها الص ننندوق القط ننري
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املش ننرتك نني إتاح ننة مس ننتوى إض ننايف للتحق ننق م ننن النت ننائت املش نناريعية .ويوض ننح الش ننركاء
املنفذون يف االقرتاح املشاريعي األدوات الل يعتزمون استعمااا يف رصد املشروع.
وال بن نند أن رن ننري يف ةطن ننة الرصن نند توضن ننيح نوعين ننة األدوات الن ننل ستُسن ننتخدم السن ننتيفاء
املعننايري النندنيا املشننمولة بطرائننق التشننغيل .و ثننل مننا يلنني أدوات الرصنند األكثننر شننيوعا يف
االستعمال من جانب الصندوق القطري املشرتك حىت ا ن.
 -175رص نند املواق ننع امليداني ننة  -ينف ننذ مكت ننب تنس ننيق الش ننؤون اإلنس ننانية ب نندعم م ننن ااموع ننات
عمليننات رصنند للمواقننع امليدانيننة تشننكل عنص نرا حاَسننا يف اإلطننار الشننامل للتحقننق مننن
إجننناز املشنناريع املمولننة مننن الصننناديق القطريننة املشننرتكة وفقنات للننواتت املسننتهدفة؛ كمننا تتننيح
ملنس ننق الش ننؤون اإلنس ننانية وااموع ننات تقي ننيم اجلوان ننب النوعي ننة للتنفي ننذ الربن نناةي .ونظن نرا
لوجننود حنندود علننى مننا كننن مالحظتننه عننن طريننق الزيننارات امليدانيننة ،تظننل ننناك حاجننة
لت مي ننع معلوم ننات إض ننافية باس ننتخدام أس نناليب أة ننرى .ول ننير مس ننعى الرص نند املي ننداين
إج نراء تق ننديرات تقو ي ننة للمش نناريع ،لكن ننه يظ ننل م ننع ال ن ض ننروريا ك نننهت يغط نني مس ننائل
تت نناوز حتقيننق ن نواتت املشنناريع .وال بنند أن تكننون زيننارات الرصنند امليننداين كحنند أدي أداة
جلمننع معلومننات عنننن ’ ‘1تقيننيم اجلنندول الننزما للتنفيننذ الشننامل للمشننروع؛ ’ ‘2التحقننق
ممننا رننري اإلبننال بننه مننن نتننائت؛ ’ ‘3تقنندير التقنندم احملننرز يف حتقيننق األ نندا املشنناريعية
الرئيسننية (انظننر املرفننق  ،4منننواج الرصنند امليننداين) .وعننالوة علننى ال ن ُ ،لننرى مراجعننات
مالية موضعية ألغراض التقييم كوجب املرفق  -5املراجعات املالية املوضعية.
 -176الرصنند مننن جانننب أطنرا ثالثننة  -كننن اعتبننار الرصنند الننذي تضننطلع بننه األطنرا الثالثننة
أحنند ال ننُهت املناسننبة للصننناديق القطريننة املشننرتكة عننندما تضننيق ُسننبل النفنناا إب بلنندان أو
من نناطق العملي ننات .و ّك ننن ننذا ال نننهت الص ننندوق القط ننري املش ننرتك م ننن احلص ننول عل ننى
معلومنات رننري التحقنق منهننا بشنكل مسننتقل عننن حالنة تنفيننذ مشناريع الصننندوق القطننري
املشننرتك (بالننذات يف املننناطق عاليننة املخنناطر) مننع الرتكيننز بوجننه ةننا علننى نند إجننناز
النن نواتت املش نناريعية .ور ننري اجلم ننع يف ننذا ال نننهت ب ننع الزي ننارات امليداني ننة واالستعراض ننات
املكتبي ن ن ننة لوث ن ن ننائق الصن ن ن ننندوق اات الص ن ن ننلة املتاح ن ن ننة (مثن ن ن ننل املقرتح ن ن ننات املشن ن ن نناريعية وأي
معلومات/وثائق اات صلة أةرى) .ومنناط الرتكينز األساسني للرصند النذي لرينه األطنرا
الثالثة و التحقق من تنفيذ األنشطة املتعاقد عليها وإجناز النواتت اات الصلة.
 -177الرصد باالتصال عنن بُعند  -كنن أن يكنون الرصند باالتصنال عنن بُعند وسنيلة فعالنة منن
حين التكلفننة جلمننع اإلحصنناءات وتس ن يل املالحظننات املسننتقاة مننن جهننات مسننت يبة
وجهنات منتفعنة رئيسننية أةنرى بشنأن التقنندم احملنرز يف حتقينق ننواتت املشنروع ودرجنة الرضننا
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عن ننه .و ك ننن إنش نناء مراك ننز لالتص ننال يف مواق ننع تمن ننة نند واح نند ننو إج نراء مق ننابالت
اتفيننة مننع اجلهننات اايبننة الرئيسننية باالسننتعانة باسننتبيانات مع ن ّدة علننى أسنناس االةتيننار
اامع ننة عل ننى منص ننة
م ننن ع نندة أجوب ننة .و ك ننن بش ننكل مباش ننر التق نناط ي ننع املعلوم ننات ّ
إلكرتونيننة يستضننيفها مش نغّل مركننز االتصننال ويطبننق عليهننا أسنناليب التحقننق ،عننن طريننق
إعمننال التحقننق املنطقنني مننن مصننداقية األجوبننة ،ممننا ينننتت عنننه تننوفري معلومننات يف الوقننت
احلقيقنني عننن التقنندم احملننرز يف املشنناريع ا اضننعة للرصنند رننري بعنند ال ن مشنناطرهتا مننع
وحدة التمويل اإلنساين.
 -178ودد الرصند عنن بُعند يف حناالت ال يكنون ممكننا فيهنا إجنراء زينارات مادينة للمشناريع.
ولننير ال ن بنناألمر غننري املننألو ألن الصننناديق القطريننة املشننرتكة ييننل إب أن تعمننل يف
بيئننات غننري تمنننة شننديدة التقلننب مننع وجننود قيننود يف الوصننول إليهننا .وال يُسننتخدم الرصنند
عننن بُعنند إال كمننالا أةننري يف احلنناالت الننل ال تكننون فيهننا ننناك ةيننارات أةننرى ،واملبنندأ
املعمننول بننه نننا ننو اسننتخدام مننا يكفنني مننن مصننادر املعلومننات لتمكننع إجنراء رصنند اي
معىن .وبالنسبة لتحوال النل يكنون غنري ممكنن فيهنا إجنراء أي شنكل منن أشنكال الرصند
(املننادي أو عننن بُعنند) ،يتعننع النظننر يف يويننل املشنناريع علننى ضننوء إحلاحيننة احلاجننات الننل
يس ننعى إب تلبيته ننا .وال ب نند م ننن إط ننالع اال ننر االستش نناري عل ننى املخ نناطر ال ننل تنط ننوي
عليها مثل ذه القرارات.
 6-4تقديم التقارير
 -179تطل ننب الص ننناديق القطري ننة املش ننرتكة تق نندمي تق ننارير لض ننمان إبق نناء األنش ننطة املن رف ننذة عل ننى
مسننار حتقيننق األنشننطة املشنناريعية املقرتحننة .ورننري إب احلنند األقصننى املمكننن التعامننل مننع
وك نناالت األم ننم املتح نندة واملنظم ننة الدولي ننة لله ننرة واملنظم ننات غ ننري احلكومي ننة عل ننى ق نندم
املساواة ،فيما يتعلق كتطلبات تقدمي التقارير.
 -180وتتحن نندد املتطلبن ننات السن ننردية واملالين ننة لتقن نندمي التقن ننارير ال ن نل تطبرن ننق علن ننى املنظمن ننات غن ننري
احلكومية وفقات لطرائق التشغيل املوضحة بعاليه (انظر أعاله).
 -181وتقندم وكناالت األمننم املتحندة تقنارير ماليننة مرحلينة توضنح النفقننات النل تتكبنند ا يف أداء
األنش ننطة املشن نناريعية حن ننىت  31كن ننانون األول/ديسن ننمرب من ننن كن ننل سن نننة ،لتقن نند ها لن ننول
 31كننانون الثاين/يننناير مننن السنننة التاليننة .وتقندرم التقننارير املاليننة املرحليننة كننل سنننة تقو يننة
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إب حع حلنول موعند تقندمي التقرينر املنام النهنائي .وعقنب اكتمنال املشنروع يقندرم التقرينر
امل ننام النه ننائي ال ننذي يغط نني الف ننرتة الواقع ننة ب ننع اس ننتهالل املش ننروع وإكمال ننه يف موع نند ال

ولمن ننع التق ننارير املالين ننة لوكن نناالت األمن ننم
يت نناوز  30حزي ن نران/يونين ننه م ننن السن نننة التالين ننةُ .
املتحنندة واملنظمننة الدوليننة لله ننرة واملنظمننات غننري احلكوميننة عننن طريننق نظننام إدارة املنننح
حسن ننب النمن ننااج املرفقن ننة بالكتيّن ننب (انظن ننر املرفن ننق  ،34ميزانين ننة املشن ننروع وأداة اإلب ن ننال
املام).
 -182وتقن نندم وكن نناالت األمن ننم املتح ن ندة تقري ن نرات سن ننرديات ائي ن نات ،يف غضن ننون شن ننهرين من ننن إكمن ننال
املش ننروع .وإاا تراوح ننت م نندة املش ننروع ب ننع  7أش ننهر و  12ش ننهرا تق نندم وك نناالت األم ننم
املتح نندة أيض ننا تقرين نرا س ننرديا مرحلين نات ،يب ن ّنع املن ن نزات املتحقق ننة يف منتص ننف م نندة تنفي ننذ
املشننروع .وتقنندم التقننارير السننردية مننن وكنناالت األمننم املتحنندة واملنظمننة الدوليننة لله ننرة
واملنظمات غري احلكومية عن طريق نظنام إدارة املِننَح ،وتُتبّنع يف الن النمنااج املرفقنة نذا
الكتي ننب (انظ ننر امل ننرفقع  31و  ،33من ننواج اإلب ننال الس ننردي املرحل نني ومن ننواج اإلب ننال
السردي النهائي).
 -183وتش ع الصناديق القطرية املشنرتكة اسنتخدام املؤشنرات املوحندة للننواتت منن جاننب ينع
املنظمننات املتلقيننة (ومننن األفضننل أن يكننون الن علننى النحننو احملنندد يف ةطننة االسننت ابة
اإلنسننانية ،أو كحنند أدي علننى النحننو املتفننق عليننه مننع ااموعننة/القطاع يف البلنند) .وتعننزز
الصننناديق القطريننة املوحنندة تنفيننذ ةطننة االسننت ابة املوحنندة أو أي إطننار مماثننل للتخطننيك
علننى الصننعيد القطننري .وال بنند لننذل مننن ال نربك عننند الضننرورة بننع اإلبننال واأل نندا
االسرتاتي ية طة االست ابة اإلنسانية.
 -184وتتناح التقننارير الربناةيننة السنننوية للصننناديق القطريننة املشننرتكة علنننا وتتنوافر جلميننع أصننحاب
املص ننلحة .ويتع ننع أن تلخ ننص التق نناريرن ’ ‘1الكيفي ننة ال ننل أدى ننا الص ننندوق القط ننري
املش ن ننرتك مهام ن ننه فيم ن ننا يتص ن ننل باأل ن نندا االسن ن نرتاتي ية (ك ن ننا يف الن ن ن الص ن ننالت ط ن ننة
االس ننت ابة اإلنسن ننانية وتعزي ننز مهن ننام منس ننق الشن ننؤون اإلنس ننانية وتعضن ننيد الش ن نراكات من ننع
املنظمننات غننري احلكوميننة وتنندعيم نظننام التنسننيق؛ ’ ‘2شننرح كيفيننة ىصننيص التمويننل فيمننا
يتص ننل باألح نندا اإلنسن ننانية املهم ننة ودقّن ننة التوقي ننت والشن ننفافية واالعتب ننارات اجلنسن ننانية؛
’ ‘3موالفننة املن نزات سننب القطاع/ااموعننة؛ ’ ‘4إبنراز مبننادرات إدارة املخنناطر كننا يف
ال ن ن الرصن نند وتقن نندمي التقن ننارير؛ ’ ‘5بين ننان التحن ننديات؛ ’ ‘6اإلفصن نناح عن ننن األولوين ننات
الرئيسننية للعننام التننام .وال بنند أن تتضننمن التقننارير السنننوية معلومننات عننن يننع املشنناريع
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الل مواا الصنندوق القطنري املشنرتك يف السننة األسنبق (انظنر املرفنق  ،23مننواج اإلبنال
السنوي).
 7-4التقييمات
 -185يث ننل التقييم ننات عنص ن نرا مهم ننا يف إط ننار املسن نناءلة أل ننا تت ننيح إج ن نراء تقييم ننات مسن ننتقلة
للصناديق القطرية املشرتكة علنى مسنتوى كنل صنندوق .ويتعنع إجنراء التقييمنات ا ارجينة
ك ننل ث ننال س نننوات وإج نراء تقي ننيم نناعي للص ننناديق القطري ننة املش ننرتكة العامل ننة .ويك ننون
حمن ننور تركين ننز التقييمن ننات ا ارجين ننة ن ننو كيفين ننة أداء الصن ننناديق القطرين ننة املشن ننرتكة كيلين ننات
للتمويننل اإلنسنناين مقيرمنات بننالرجوع إب األ نندا الرئيسننية .ولننري ك ننزء مننن عمليننة إجنراء
التقييمات صياغة أسئلة ومنه يات حمددة لكل تقييم.
 -186وال يُكلّن ننف بالتقييمن ننات ا ارجين ننة للصن ننناديق القطرين ننة املشن ننرتكة علن ننى رين ننو مشن ننرتك بن ننع
الوكنناالت وتُعتننرب تقييمننات داةليننة ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية رريهننا بالرتتيننب مننع
اجلهننات املاريننة للصننناديق القطريننة املشننرتكة .و كننن النظننر يف إجنراء استعراضننات اصصننة
جلوان ننب حم ننددة تتعل ننق بالكيفي ننة ال ننل ت ننؤدي ننا الص ننناديق القطري ننة املش ننرتكة مهامه ننا يف
ف ن نرتات تت ن نناوز من نندة التقرين ننر اإللزامن نني البالغن ننة ثن ننال سن نننوات .ورن ننري التخطن ننيك ان ننذه
االستعراضن ن ننات وتنفين ن ننذ ا بالتشن ن نناور الوثين ن ننق بن ن ننع منسن ن ننق الشن ن ننؤون اإلنسن ن ننانية واالن ن ننر
االستشنناري ومكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية علننى الصننعيد القطننري ،وىضننع إلجازهتننا
من مقر مكتب الشؤون اإلنسانية (قسم تنسيق شؤون التمويل).
 8-4مراجعة الحسابات
 -187ىض ننع وك نناالت األم ننم املتح نندة واملنظم ننة الدولي ننة لله ننرة ل نننُظم الرقاب ننة الداةلي ننة املتعلق ننة
كراجعة احلسابات وا ليات األةرى الل تنشئها ةالر إدارهتا.
 -188خيضع الشركاء من املنظمنات غنري احلكومينة النذين يتلقنون األمنوال منن الصنندوق القطنري
املشرتك ملراجعة ةارجية للحسابات من قِبَل الصندوق (انظر أدناه).

 -189ويثننل املراجعننة ا ارجيننة للحسننابات تليننة للرقابننة وعنصنرا أساسننيا يف إطننار املسنناءَلة .و نني
ُ
تعننزز الشننفافية واإلدارة املاليننة السننليمة للمنوارد الننل ُىصننص عننن طريننق الصننندوق القطننري
املشرتك.
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 -190وتتننيح املراجعننات ا ارجيننة للحسننابات ملنسننق الشننؤون اإلنسننانية احلصننول علننى تأكينندات
مسننتندة إب الربا ننع بكيفيننة اسننتخدام األم نوال الننل حتن ّنول إب املنظمننات غننري احلكوميننة.
وتسنناعد عمليننات مراجعننة احلسننابات ا ارجيننة حتدينندا يف ىفيننف املخنناطر املاليننة كننا يف
الن ن ن إس ن نناءة اس ن ننتعمال املن ن نوارد واالحتي ن ننال؛ وحتدي ن نند نق ن نناط الض ن ننعف يف اإلدارة املالي ن ننة
والتشغيلية ،والتوصية بةجراء حتسينات حاَسة؛ وحتديد النفقات غري املقبولة.
 -191وتننوفر نتننائت عمليننات املراجعننة ا ارجيننة للحسننابات تعقيبننات أساسننية للش نري والنظننام،
وتع ننزز التحس ننع املس ننتمر ل ننبدارة املالي ننة والتش ننغيلية للمنظم ننة غ ننري احلكومي ننة وألدائه ننا،
وي ّكن منسق الشؤون اإلنسانية من القيام بشكل أفضل باىاا قرارات يويلية مستنرية.
 -192ويص ننيغ مكت ننب تنس ننيق الش ننؤون اإلنس ننانية ننا ملراجع ننة احلس ننابات عل ننى أس نناس تقي ننيم
املخاطر يستعيا به عنن الننهت احلنام القنائم علنى أسناس املشناريع .وسنو يعنع الننهت
الق ننائم عل ننى أس نناس تقي ننيم املخ نناطر يف ص ننياغة مع ننايري ر ننري اس ننتنادا إليه ننا حتدي نند أي
الش ننركاء ر ننري إةض نناعه عل ننى س ننبيل األولوي ننة ملراجع ننة احلس ننابات عل ننى أس نناس مس ننتوى
احملولة إب املنظمات غري احلكومية.
ا طر املصنّف اذا الشري وح م املبالغ املالية ّ

 -193وتتننوب يئننات الرقابننة الداةليننة (مكتننب األمننم املتحنندة نندمات الرقابننة الداةليننة وةلننر
مراجع نني احلس ننابات) إجن نراء مراجع ننة دوري ننة حلس ننابات عملين نات مكت ننب تنس ننيق الش ننؤون
اإلنس ن ننانية .وىض ن ننع املراجع ن ننات ال ن ننل ُلريه ن ننا ات ن ننان اايئت ن ننان ملب ن نندأ مراجع ن ننة احلس ن ننابات
الواحدة .ويتوب ةلر مراجعي احلسنابات النذي يتنألف منن منراجعع عنامع للحسنابات
من ثال من الدول األعضناء ،أداء ةندمات املراجعنة ا ارجينة حلسنابات األمنم املتحندة
وصننناديقها وبراةهننا باسننتثناء برنننامت األغذيننة العنناملي ،الننذي يسننتعع ك نراجعع ةننارجيع
للحسابات خيتص م.
 9-4تدابير االمتثال
 -194يهنند منسننق الش ننؤون اإلنسننانية م ننن ةننالل تليننات املس نناءلة املشننار إليه ننا تنفننا ،ت ننأمع
اإلدارة الربناةي ن ننة واملالي ن ننة للص ن ننناديق القطري ن ننة املش ن ننرتكة .وي ّك ن نن ت ن نندابري االمتث ن ننال منس ن ننق
الشؤون اإلنسانية من التصدي حلاالت عندم االمتثنال للشنروط القانونينة املتفنق عليهنا بنع
الصندوق واملنظمة املتلقية ،والنل تتصنل علنى وجنه ا صنو باحلناالت املشنمولة بناألنواع
التاليةن
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’‘2

عدم رد املبالغ غري املنفقة.
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’‘3

ا لنو بشننكل حاسننم إب نتننائت/تراء قويننة (عاليننة املخنناطر) ملراجعننة احلسننابات
تتص ننل عل ننى وج ننه ا ص ننو باالفتق ننار إب الض ن نوابك الداةلي ننة احلاَس ننة ووج ننوه
ضعف تعرتي الضوابك املالية وعدم تسنوية احلسنابات املصنرفية وعندم اتبناع نظنام
للمحاسبة بالقيد املزدوج واالفتقار إب الوثائق الداعمة).

’‘4

التوصل إب نتائت قوية من عمليات الرصد واملراجعات املالية املوضعية.
()28

’‘5

حدو انتهاك للمبادئ ومدونة قواعد السلوك اإلنسانية.

’‘6

وج ن ننود مؤشن ن نرات عل ن ننى احتي ن ننال أو فس ن نناد حمتمل ن ننع أو س ن ننوء اس ن ننتعمال حمتم ن ننل
لتموال.

ور ننري مكت ننب ة نندمات الرقابن نة الداةلي ننة مراجع ننات داةلي ننة حلس ننابات مكت ننب تنس ننيق
الش ننؤون اإلنس ننانية ويلت ننزم كب نندأ املراجع ننة الواح نندة للحس ننابات ال ننل ال يس ننتطيع كوجبه ننا
مراجعننة حسننابات صننناديق األمننم املتحنندة وبراةهننا الننل تكننون منوطننة نني نفسننها كهمننة
املراجعننة الداةلي ننة للحس ننابات .وتغط نني املراجع ننات ال ننل رريه ننا مكت ننب ة نندمات الرقاب ننة
الداةلينة وةلننر مراجعني احلسننابات بشنكل دوري املسننائل املتعلقنة بننةدارة مكتنب تنسننيق
الش ن ننؤون اإلنس ن ننانية للص ن ننناديق القطري ن ننة املش ن ننرتكة ،وتنظ ن ننر فيم ن ننا إاا كان ن ننت ت ن نندابري إدارة
الص ننناديق القطري ننة املش ننرتكة مالئم ننة .وتتن نناول ننذه املراجع ننات ي ننع جوان ننب الص ننناديق
القطري ننة املش ننرتكة (ك ننا فيه ننا اا ننالر االستش ننارية واملخصص ننات وإدارة املخ نناطر وم ننا إب
ال ) وتنظر يف امتثااا للقواعد واملبادئ التوجيهية.
 -195يف حالننة عنندم امتثننال أحنند الشننركاء للمتطلبننات احملننددة يف ننذا الكتيننب وتكننون واردة يف
االتفنناق التعاقنندي ،أو ةننرق أي مننن االلتزامننات األةننرى املنبثقننة عننن االتفنناق التعاقنندي،
يقننوم مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية تنندرريات باىنناا اإلجنراءات التصننحيحية الننل يشننار
إليهن ننا عموم ن ننا بت ن نندابري االمتث ن ننال (املرف ن ننق  ،1تن نندابري االمتث ن ننال) .وكوج ن ننب مب ن نندأ مراجع ن ننة
احلسننابات مننرة واحنندة ،ال يقننع علننى اجلهننات املاريننة أو النندول األعضنناء إجنراء مراجعننات
إضافية للحسنابات وتلتنزم بناحرتام مبندأ مراجعنة احلسنابات منرة واحندة ،لت نّنب ازدواجينة
اجله ننود واحل نند م ننن اإلرب نناك والتك نناليف بالنس ننبة جلمي ننع األط ن نرا واحليلول ننة دون وج ننود
__________
( )28انظن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننر ق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نرار اجلمعين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة العامن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة  ،182/46واملوقن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننع الشن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننبكي
.https:/cdu.unlb.org/UNStandardsofConduct/CodeofConduct.aspx
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توصنيات متضنناربة كننن أن تتسننبب يف حنندو فوضنى وسننوء فهننم علننى نطنناق واسننع يف
عمليات الصندوق القطري املشرتك.
 -196ويتمثننل املبنندأ العننام الننذي يشننكل قاعنندة تنفيننذ تنندابري االمتثننال يف أنننه يف احلالننة الننل تنننع
فيها الشري عنن االمتثنال للمتطلبنات الناشنئة عنن إطنار املسناءَلة املوضنح أعناله ،أو عنن
ُ
االتفنناق التعاقنندي اي الصننلة ،رننوز ملنسننق الشننؤون اإلنسننانية عننن طريننق مكتننب تنسننيق
ويفضنل إب احلند
الشؤون اإلنسانية ،اىناا إجنراءات تدررينة للتعامنل منع سنلوك الشنركاءّ .
األقصى املمكن التماس حلول وديّة اذه احلاالت.

68/98

15-03883

الكتيّب التشغيلي للصناديق القطرية المشتركة

 -5إدارة الصناديق القطرية المشتركة
 1-5تعاريف أساسية وتوجيه بشأن عملية إعداد الميزانية المشاريعية
 -197ااد من ذا الفرع و تزويد الشنركاء واملكاتنب القطرينة التابعنة ملكتنب تنسنيق الشنؤون
اإلنسانية ومكتب التموينل اإلنسناين ومقنر مكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية بةطنار موحند
لتسننيري اإلعننداد السننليم للميزانيننات املشنناريعية واستعراضننها وإجازهتننا .ويركننز ننذا التوجيننه
علننى وجننه ا صننو علننى تعريننف التكنناليف املقبولننة والتكنناليف غننري املقبولننة ،والتكنناليف
املباش ننرة والتك نناليف غ ننري املباش ننرة (أي تك نناليف ال نندعم الربن نناةي) والتك نناليف املتقاَس ننة
وفئات امليزانية والتوزيع املالئم لبنود امليزانية.
 -198ينطبق ذا التوجيه علنى وكناالت األمنم املتحندة واملنظمنة الدولينة لله نرة واملنظمنات غنري
احلكومية.
 1-1-5األساس المنطقي والمبادئ الرئيسية للميزانية المشاريعية
 -199يقننوم إعننداد ميزانيننة املشننروع واستعراضننها وإجازهتننا علننى تقسننيم واضننح للواجبننات .و ثننل
ال ن شننرطا أساسننيا للمحافظننة علننى طننابع التوجننه القطننري الننذي تتصننف بننه الصننناديق
القطريننة املشننرتكة ،وشننرط ضننروري للتوكينند علننى وجننود ض نوابك مركزيننة وض نوابك داةلي ننة
لتقلينل ةطننر املوافقننة علنى ميزانيننات مشنناريعية تنطنوي علننى أةطنناء أو تكنون غننري مناسننبة
(كننأن تنطننوي علننى أةطنناء يف احلسنناب أو عنندم اتسنناق أو نقننص يف الشننفافية أو إضننافة
نفقننات غننري مقبولننة) .ويف ننذا الصنندد ،توجنند أدوار ومسننؤوليات حمننددة يقننوم ننا م نديرو
الص ننناديق يف املي نندان ،ومراقب ننو الص ننر امل ننام يف املق ننر ،والش ننركاء املنف ننذون عل ننى النح ننو
التامن
 -200يكون مديرو الصناديق مسؤولع عن ضمان ما يلين
’‘1

االلت ن نزام كب ننادئ حتقي ننق االقتص نناد والفعالي ننة والكف نناءة والش ننفافية واملس نناءَلة ع ننن
ُ
طري ن ننق كفال ن ننة تس ن نناوق م ن نندةالت الص ن ننندوق م ن ننع األنش ن ننطة املخطط ن ننة والن ن نواتت
املتوقع ننة ،وبش ننكل أكث ننر حتدي نندا كفال ننة تعب ننري امليزاني ننة املش نناريعية بش ننكل س ننليم
ومت رد ومعقول عن املقرتح املشاريعي/اإلطار املنطقي.

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
التنسيق ينقذ أرواح البشر www.unocha.org -

69

الكتيّب التشغيلي للصناديق القطرية المشتركة

’‘2

أن تك ننون تق ننديرات التك نناليف معقول ننة يف الس ننياق القط ننري احمل نندد كيم ننا يُض ننمن
السبل كفاءة.
استخدام التمويل بأشد ُ

’‘1

التحقننق مننن سننالمة واقعننات امليزانيننة ومراجعننة تسنناوقها مننع املقرتحننات املشنناريعية
واإلطار املنطقي.

70

 -201يكون دور مراقي الصر املام يف املقر كما يلين

’ ‘2إب نراز الش نواغل والس ننعي إب التمنناس اإليض نناحات م ننن مننديري الص ننناديق بش ننأن
املسننائل الننل كننن أن يثننل مساسننا باالمتثننال بقواعنند األمننم املتحنندة وتننؤثر يف
الشفافية واملساءَلة على الصعيد املام.
ُ
 -202يكون دور الشركاء املنفذين يف عملية امليزانية على النحو التامن
’‘1

تقنندمي توزيع ننات ميزانوي ننة س ننليمة ومت ننردة للتك نناليف الض ننرورية املخطط ننة لتنفي ننذ
أنشطة املشروع وحتقيق أ دافه.

’‘2

اسننتعمال منننواج امليزانيننة وكفالننة االمتثننال لننه (املرفننق  ،34ميزانيننة املشننروع وأداة
اإلب ننال امل ننام) واالس ننت ابة للتوجيه ننات ال ننل يق نندمها مكت ننب تنس ننيق الش ننؤون
اإلنسانية بشأن تصنيف التكاليف املخططة وتوزيعها إب بنود.

’‘3

تق ن نندمي س ن ننرد للميزاني ن ننة (كأح ن نند عناص ن ننر ا األساس ن ننية) يش ن ننرح بوض ن ننوح اان ن ند
واألس نناس املنطق نني لك ننل بن نند م ننن بن ننود امليزاني ننة .وعل ننى س ننبيل املث ننال ،تش ننكل
التك ن نناليف املش ن ننرتكة واألص ن ننول الكبرية/املكلِّف ن ننة واالحتياج ن ننات م ن ننن التك ن نناليف/
ِّ
املنفننذ ،حنناالت واضننحة يكننون
املعنندات الالزمننة لنندعم التشننغيل املعتنناد للش نري
فيها توفري التفاصيل ضروريا لعملية سرد امليزانية.

 2-1-5التكاليف المقبولة والتكاليف غير المقبولة

• التكاليف املقبولة
 -203توضح ا صائص التالية طبيعة التكاليف املقبولةن
• ال بد أن تكون ضرورية ومعقولة إلجناز أ دا

املشروع.

• ال بنند أن تعكننر مبننادئ اإلدارة املاليننة السننليمة ،وبنناألةص مبننادئ حتقيننق
االقتصاد والكفاءة والفعالية والشفافية واملساءَلة.
ُ
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• ال بن نند أن تكن ننون قابلن ننة للتحدين نند يف القين ننود احملاسن ننبية ومثبتن ننة بوثن ننائق دعن ننم
أصننلية تؤكنند تكبنند ا وفقننا للمقننرتح املشنناريعي املوافننق عليننه ويف أثننناء مدتننه
الزمنية.
 -204و كن أن تتضمن ذه التكاليف ما يلين
’‘1

تك نناليف امل ننوتفع املنخ ننرطع يف إدارة املش ننروع وتنفي ننذه (ك ننا يف الن ن الروات ننب
واش ن نرتاكات الض ننمان االجتمن نناعي والت ننأمع الط نني وعن ننالوات ا ط ننر يف املواقن ننع
عالية املخناطر) .ويتعنع أال تزيند نذه الرواتنب والتكناليف عمنا يتحملنه الشنري
املنفذ عادة يف املشاريع األةرى.

’‘2

تكاليف االستشارات الداةلة يف تنفيذ املشروع.

’‘3

ر ننوز أيض ننا إدة ننال تك نناليف دع ننم امل ننوتفع عل ننى الص ننعيد القط ننري ال ننل تك ننون
متصلة مباشرة باملشروع.

’‘4

روز كذل قبول تكاليف السنفر وبندالت اإلقامنة اليومينة املتصنلة مباشنرة بتنفينذ
املش ننروع مل ننوتفي املش ننروع وا ن نرباء االستش نناريع واألف ن نراد ا ةن نرين ،ش ن نريطة أال
تت اوز التكاليف املستويات الل يتحملها الشركاء املنفذون عادة.

’‘5

مس ننا ة يف تك نناليف املكت ننب القط ننري للش ن نري املنف ننذ ،ك ننزء م ننن التك نناليف
املتقاَس ننة ُدم ننل بن نناء عل ننى نظ ننام للحس نناب والتوزيع ننات املعقول ننة ر ننري ش ننرحه
جيدا .وال بد من تصنيف التكاليف املتقاَسة يف بنود.

’‘6

النندعم املننام للمنتفعننع كننا يف ال ن التوزيننع علننى أسنناس نقنندي أو علننى أسنناس
قسائم.

’‘7

تك ن نناليف شن ن نراء الس ن ننلع وا ن نندمات املقدم ن ننة إب املنتفع ن ننع باملش ن ننروع ،ك ن ننا فيه ن ننا
تكاليف رقابة النوعية والنقل والتخزين والتوزيع.

’‘8

التك ن ن ن نناليف املتص ن ن ن ننلة باألصن ن ن ن نننا غ ن ن ن ننري املسن ن ن ن ننتهلكة (األص ن ن ن ننول) كاملعن ن ن ن نندات
وأجهننزة تكنولوجيننا املعلومننات واالتصنناالت املتعلقننة بأنشننطة التس ن يل وبأنشننطة
ميداني ننة مماثل ننة واملع نندات الطبي ننة ومض ننخات املي نناه ومول نندات الكهرب نناء وم ننا إب
ال .
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’‘9

72

التكاليف الل يتحملها الشنري املنفنذ فيمنا يتصنل بةرسناء العقنود الالزمنة لتنفينذ
املشروع ،كتكاليف عملية العطاءات.

’ ‘10التك ن نناليف ال ن ننل يتحمله ن ننا الش ن ننركاء املنف ن ننذون الفرعي ن ننون وتع ن ننزى مباش ن ننرة لتنفي ن ننذ
املشروع.
’ ‘11التكنناليف األةننرى النا ننة مباشننرة عننن متطلبننات اتفنناق املنحننة كالرصنند وتقنندمي
التق ننارير والتقي ننيم ونشن ننر املعلوم ننات والرت ن ننة والت ننأمع وم ننا إب ال ن ن  ،ك ننا فيهن ننا
تكاليف ا دمات املالية (و اصة الرسوم والتحويالت املصرفية).

• التكاليف غري املقبولة
 -205تعترب التكاليف الواردة فيما يلي غري مقبولةن
’‘1

التكنناليف غننري املدرجننة يف امليزانيننة املعتمنندة (مننع مراعنناة التنقيحننات الننل رننري
إقرار ا حسب األصول).

’‘2

التك ن نناليف املتكب ن نندة ة ن ننارج ف ن ننرتة تنفي ن ننذ املش ن ننروع املواف ن ننق عليه ن ننا (م ن ننع مراع ن نناة
التمديدات غري املنشئة للتكلفة املوافق عليها).

’‘3

الديون واألحكام املتعلقة سائر أو ديون حمتملة يف املستقبل.

’‘4

الفوائد املستحقة على شري التنفيذ ألي طر ثال .

’‘5

البنود الل سبق يويلها من مصادر أةرى.

’‘6

شراء األراضي واملباين.

’‘7

ةسائر تغيري العملة.

’‘8

ىلّنني الش نري املنفننذ أو املقنناولع أو مننوتفي الش نري املنفننذ أو اقتطنناعهم جلننزء
من التكاليف املعلنة للمشروع.

’‘9

أجور موتفي احلكومة.

’ ‘10مصنناريف الضننيافة وتننوفري الطعام/املرطبننات ملننوتفي املشننروع (باسننتثناء تننوفري املنناء
والض ننيافة ألغ نراض أنش ننطة الت نندريب واملناس ننبات واالجتماع ننات املتص ننلة مباش ننرة
بتنفيذ املشروع).
’ ‘11احلوافز والبدالت اإلضافية واادايا الل تقدرم للموتفع.
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’ ‘12االس ن ننتحقاقات اجلانبي ن ننة كالس ن ننيارات ال ن ننل توفر ن ننا املنظم ن ننة ملوتفيه ن ننا وع ن ننالوات
اإلسكان الكاملة وما إب ال .
’ ‘13الغرامات واجلزاءات.
’ ‘14الرسننوم واألتعنناب والض نرائب (كننا يف ال ن ض نريبة القيمننة املضننافة) الننل يسننرتد ا
الشري املنفذ.
’ ‘15التقييم العاملي للربامت.
’ ‘16رسننوم مراجعننة احلسابات/رسننوم مراجعننة أداء النظننام باعتبار ننا تكنناليف ينندفعها
الصندوق مباشرة(.)29

• أنواع أةرى للتكاليف
 -206دننتف مننديرو الصننندوق علننى أسنناس كننل حالننة علننى حنندة ور نننا بأ نندا الصننندوق،
باملرونة يف النظر يف التكاليف الواردة فيما يلي باعتبار ا تكاليف مقبولةن
’‘1

ت ن نندريب امل ن ننوتفع احلك ن ننوميع ك ن ننزء م ن ننن نش ن نناط مش ن نناريعي يس ن ننهم يف إجن ن نناز
األ دا العامة للمشروع.

’‘2

املن نواد املتص ننلة بتس ننليك الض ننوء عل ننى الشن نري املنف ننذ املتعلق ننة مباش ننرة باملش نناريع
املمولة من الصناديق القطرية املشرتكة.

’‘3

تكنناليف السننفر النندوم عننندما تتصننل مباشننرة بةجننناز األ نندا املشنناريعية .ويف
حالننة طلننب تغطيننة تكنناليف للسننفر النندوم لنندعم أنشننطة إضننافية ةننارج نطنناق
أنشننطة املشننروع ،كننن النظ نر يف ننذه التكنناليف إاا جننرى تربير ننا بشننكل جينند
وتناسب حتديد ا مع املشروع.

’‘4

املركبات.

’‘5

نتهلكة/املعمرة املسن ننتعملة يف املشن ننروع الن ننل
تكن نناليف إ ن ننالك املعن نندات غن ننري املسن ن
ّ
ال تك ننون تكاليفه ننا ممول ننة يف امليزاني ننة أو مدرج ننة يف أي يوي ننل س ننابق للص ننندوق
القطري املشرتك.

__________
( )29حت رمل ذه التكاليف كتكاليف مباشرة إلدارة الصندوق.
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’‘6

معدات التشغيل املعتاد للشري املنفذ.

’‘7

التكاليف املتكررة للعمليات املعتادة للشري املنفذ.
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 3-1-5التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة
 -207ناك نوعان من التكاليف املقبولةن التكاليف املباشرة والتكاليف غري املباشرة.

• التكاليف املباشرة
 -208ينبغني وجنود رابطنة واضننحة بنع التكناليف املباشنرة واألنشننطة املشناريعية املبيّننة يف االقنرتاح
املش نناريعي واإلط ننار املنطق نني .و نني تع ن ّنر بأ ننا التك نناليف الفعلي ننة ال ننل تتص ننل بتنفي ننذ
املشن ننروع مباشن ننرة من ننن أجن ننل تغطين ننة نفقن ننات السن ننلع وا ن نندمات الن ننل تق ن ندرم للمنتفعن ننع،
والتك نناليف املتص ننلة بأنش ننطة ال نندعم (ح ننىت ل ننو كان ننت جزئي ننة ،كتكلف ننة ح ننارس األم ننن أو
تكن نناليف موتن ننف سن ننوقيات يعمن ننل جزئين ننا من ننن أجن ننل املشن ننروع) وتكن ننون مطلوبن ننة لتقن نندمي
ا دمات وإجناز األ دا املشاريعية.
 -209وتتضمن التكاليف املباشرةن
’‘1

التك ن ن نناليف املتص ن ن ننلة ب ن ن نناملوتفع واألف ن ن ن نراد اووي الص ن ن ننلة ،ك ن ن ننن ف ن ن ننيهم ا ن ن ن نرباء
االستشاريون وسوا م من األفراد.

’‘2

اللوازم والسلع األساسية واملواد.

’‘3

املعدات.

’‘4

ا دمات التعاقدية.

’‘5

تك نناليف الس ننفر ك ننا يف الن ن تك نناليف النق ننل والوق ننود وب نندالت اإلقام ننة اليومي ننة
للموتفع وا رباء االستشاريع واألفراد ا ةرين املرتبطع باملشروع.

’‘6

التحويالت واملنح للنظراء.

’‘7

تك نناليف التش ننغيل العام ننة والتك نناليف املباش ننرة األة ننرى ك ننا فيه ننا نفق ننات األم ننن
والل نوازم املكتبيننة واالحتياجننات مثننل أدوات االتصننال واإلنرتنننت وإرننار املكاتننب
والتك نناليف املباش ننرة األة ننرى ك ننا فيه ننا تك نناليف الرص نند والتقي ننيم وتق نندمي التق ننارير
املتصلة بتنفيذ املشروع.
• التكاليف غري املباشرة
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 -210يُشننار إب التكنناليف غننري املباشننرة بأ ننا تكنناليف النندعم الربننناةي ،و نني يننع التكنناليف
الن ننل يتحملهن ننا الش ن نري املنفن ننذ بصن ننر النظن ننر عن ننن نطن نناق ومسن ننتوى أنشن ننطته ،وت ن نرتبك
باحتياج ننات ال ك ننن إرجاعه ننا عل ننى وج ننه اجل ننزم ألنش ننطة أو مش نناريع أو بن نرامت حم ننددة.
وتتض ننمن ننذه التك نناليف ع ننادة تك نناليف مؤسس ننية (تتعل ننق ب نناملقر واايئ ننات التأسيس ننية
وا نندمات القانونيننة واملشنرتيات العامننة واالسننتقدام ومننا إب الن ) لكنهننا ال تتصننل بتننوفري
وحتمننل تكنناليف النندعم الربننناةي بنسننبة قصننوى تبلننغ  7يف املائننة
ةنندمات ملشننروع بعينننهّ .
من النفقات املباشرة املوافق عليها الل يتحملها الشري املنفذ.
 -211تُغطننى تكنناليف النندعم الربننناةي للشننركاء املنفننذين الفننرعيع املرتبطننة بتنفيننذ مشننروع حمنندد
بالنسبة املئوية اإل الية القصوى البالغة  7يف املائة من النفقات الفعلية للمشروع.
 -212وال يلزم تفصيل النفقات غري املباشرة يف ميزانية املشروع.
المتقاسمة
 4-1-5التكاليف
َ

 -213ثننل تقاسننم التكنناليف بننع جهننات ماريننة ومشنناريع اتلفننة يف إطننار برنننامت قطننري ألحنند
ش ننركاء التنفي ننذ ممارس ننة تقبله ننا الص ننناديق القطري ننة املش ننرتكة .و ك ننن أن يتقاس ننم الشن نري
املنفن ننذ بعن ننا تكن نناليف املكاتن ننب القطرين ننة املتعلقن ننة باسن ننتخدامات وأغ ن نراض معينن ننة مثن ننل
تكاليف املوتفع وإرار املكاتب واملنافع واملركبات املستأجرة.
 -214وال بد من مراعاة التوجيه الوارد أدناه عند إدراج التكاليف املتقاَسة يف ميزانية املشروعن
’‘1

ال بد أن تكون يع التكاليف املتقاَسة متصلة مباشرة بتنفيذ املشروع.

’‘2

ال بد أن تصنرف ينع التكناليف املتقاَسنة يف امليزانينة باتبناع املمارسنات احملاسنبية
املوحنندة وباالسننتناد إب نظننام للتخصننيص م ننربر جينندا ومعقننول ومت ننرد ،يُش ننرح
بتعننابري واضننحة يف سننرد ميزانيننة املشننروع ورننري تقييمننه واملوافقننة عليننه مننن جانننب
وح ن نندة التموي ن ننل اإلنس ن نناين واملكت ن ننب القط ن ننري الت ن ننابع ملكت ن ننب تنسن ن نيق الش ن ننؤون
اإلنسانية.

’‘3

ينبغ ن نني أن يك ن ننون الشن ن نري املنف ن ننذ مس ن ننتعدا يف أي وق ن ننت لتبي ن ننان الكيفي ن ننة ال ن ننل
اس ننتُنبطت ننا التك نناليف وش ننرح األس ننلوب ال ننذي ج ننرى ب ننه حس ننا ا يف املق ننرتح
املشاريعي/اإلطار املنطقي للمشروع (أي لشرح التناسب واملتوسطات).
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’‘4

يف حال ن ننة التك ن نناليف املتص ن ننلة ب ن نناملوتفع ،إاا ج ن ننرى تقاس ن ننم تك ن نناليف إح ن نندى
الوتن ننائف تُن نندرج يف امليزانين ننة التكلفن ننة الشن ننهرية املقابلن ننة للوقن ننت الن ننذي خيصصن ننه
للمش ننروع( )30ش نناغل ننذه الوتيف ننة وم ننن غ ننري املقب ننول أن ىص ننص أجن نزاء م ننن
وحن نندة قين نناس تكن نناليف املن ننوتفع ،وال يُقبن ننل يف ن ننذا ا صن ننو سن ننوى حتدين نند
النسب املئوية.

’‘5

بالنسننبة للتكنناليف املتقاَسننة غننري املتعلقننة بنناملوتفع ،يُسننتند يف ننذا التقاسننم إب
نظننام عننادل لتخصننيص التكلفننة( .)31ووفقننا لننذل تقننوم وحنندة التمويننل اإلنسنناين
يف املكتب القطري التابع ملكتب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية بتقينيم النسنب املئوينة
يف امليزانية وإقرار ا.
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 5-1-5توجيه بشأن تفصيل بنود الميزانية
 -215دتاج كل بند يف امليزانية إب توزيع للتكلفة على النحو التامن
’‘1

تصنيف كل موتنف وةبنري استشناري وأي أفنراد تةنرين وطنينع ودولينع حسنب
املهمننة وإعطنناء كميننة الوحنندات وتكلفننة الوحنندة كعنندالت شننهرية ويوميننة لكننل
منصب وتيفي(.)32

’‘2

بي ننان الوح نندة أو الكمي ننة (م ننثال  10ةموع ننات ل نوازم ،و  1 000ط ننن م ننرتي)
وتكلف ننة وح نندة الس ننلع األساس ننية واللن نوازم واملن نواد ال ننل ر ننري اشن نرتاجمل ا .ويتع ننع

__________
حتمننل التكنناليف املتقاَسننة للوتننائف الننل يُعتننزم اسننتمرار وجود ننا ط نوال فننرتة املشننروع امننل ننذه الفننرتة ،وتقيّنند
(ّ )30
كنسبة مئوية على املشنروع (يُندرج نصنف أجنر حنارس أمنن ملشنروع يسنتمر  12شنهرا يف امليزانينة بنسنبة  50يف
املائننة مننن راتبننه الشننهري ملنندة  12شننهرا) .وال رننوز قبننول املنندد الننل تقننل عننن فننرتة املشننروع إال للوتننائف الننل ال
يُنتوى بقاجمل ا امل فرتة املشنروع .وعنند تسن يل النفقنات دنتف الشنري بةمكانينة عمنل الن يف حندود مبلنغ
امليزانية وفقا لتساليب الل تناسب تفضيالته (حتميل  100يف املائة لتكلفة احلارس ملدة  6أشهر).

ود ّمننل كنسننبة مئويننة علننى املشننروع .ويفضننل
(ُ )31دسننب ال ن كنسننبة مئويننة مننن املبلننغ اإل ننام للتكلفننة املتقاَسننة ُ
حتميننل التكنناليف املتقاَسننة امننل فننرتة املشننروع .وعننند تسن يل النفقننات دننتف الشنري املنفننذ بةمكانيننة عمننل
الن يف حنندود مبلننغ امليزانيننة وفقننا لتسنناليب الننل تناسننب احتياجاتننه بشننكل أفضننل (إاا أراد الشنري مننثالت أن
يغطي نصف إرار املكتب لفرتة  12شهرا ،له أن يقيّند اإلرنار بنسنبة  50يف املائنة منن قيمنة التكلفنة اإلرارينة
الش ننهرية مل نندة  12ش ننهرا .ويك ننون يف إمكان ننه عندئ ننذ دف ننع ةم ننل إر ننار املكت ننب مل نندة س ننتة أش ننهر م ننن امليزاني ننة
املخصصة).
حمملننة جزئينات علننى امليزانيننة
( )32حت رمننل تكنناليف املناصننب الوتيفيننة حسننب الوحنندة .وعننندما تكننون تكنناليف املوتننف ّ
احملددة يتعع التعبري عن ال يف شكل نسبة مئوية (أي  50يف املائة من تكلفة وحندة املوتنف ،ولنير نصنف
إ ام تكلفة وحدة املوتف).
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اسننتخدام سننرد امليزانيننة إلي نراد شننرح مناسننب الةتيننار الوحنندة املرجعيننة املنطبق ننة
(الطول ،احل م ،الوزن ،املساحة ،إب تةره).
’‘3

بيان املواصفات التقنية لتصنا النل تزيند تكلفنة الوحندة منهنا عنن 10 000
من دوالرات الواليات املتحدة.

’‘4

بين ننان املواصن ننفات التقنين ننة لتصن نننا الن ننل كن ننن أن ىتلن ننف تكن نناليف وحن ننداهتا
اةتالفا كبريا عنن وحندات انا نفنر املواصنفات (يف حالنة املولندات منثال ،يكنون
وج ننود إش ننارة إب النط نناق املمك ننن للق نندرة كافي ننا للتقي ننيم الس ننليم لدق ننة التك نناليف
التقديرية).

’‘5

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

’‘6

إين نراد تفص ننيل لتك نناليف التش ننغيل العام ننة (كةر ننار املكت ننب وتكلف ننة االتص نناالت
واإلنرتنت واملنافع) النل تتصنل بتنفينذ املشنروع عنن طرينق إينراد الكمينات وتكلفنة
الوحدة .ومن غري املقبول تقدمي مبلغ إ ام لتكاليف التشغيل.

’‘7

كننن القبننول بتقننديرات للسننفر م ننا دامننت طريقننة احلسنناب املسننتعملة يف وض ننع
التق ن ننديرات موض ن ننحة بش ن ننكل معق ن ننول يف س ن ننرد امليزاني ن ننة (كالقي ن ننام م ن ننثال بتق ن نندمي
تق ننديرات لعن نندد الن ننرحالت ومتوسن ننك من نندد ا باألين ننام ،ومعن نندالت بن نندل اإلقامن ننة
اليومي وما إب ال ).

’‘8

السفر الوطان تقدير عدد الرحالت وتكلفة الرحلة.

’‘9

السفر الدومن تقدير عدد الرحالت وتكلفة الرحلة.

’ ‘10تق نندمي قائم ننة( )33باألص نننا املدرج ننة يف ةموع ننات اللن نوازم ال ننل تس نناوي قيم ننة
ااموعة منها أو تقل عن  50من دوالرات الواليات املتحدة.
’ ‘11تق نندمي قائم ننة باألص نننا والتكلف ننة التقديري ننة اموع ننات اللن نوازم ال ننل تزي نند قيم ننة
ااموعة منها عن  50من دوالرات املتحدة.
__________
( )33تق ّدم القائمة كمرفق يف امليزانية.
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
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’ ‘12تقن نندمي قائمن ننة األصن نننا اموعن ننات الل ن نوازم املوحن نندة عاملين ننا (ال يتضن ننمن ال ن ن
ةموعننات اللنوازم املوحنندة املوافننق عليهننا يف كنل بلنند) مثننل ةموعننة لنوازم العننالج
الوقننائي بعنند التعننرض للفننريوس ،وةموعننة ل نوازم الط نوارئ الصننحية املشننرتكة بننع
الوكاالت ،وما إب ال .
وتفصننل تكنناليف العمننل وم نواد
’ ‘13يف حالننة أعمننال التشننييد ،تننورد يف امليزانيننة فقننك ّ
البن نناء األساسن ننية املعروفن ننة ،بتن ننوفري الوحدة/الكمين ننة وتكلفن ننة الوحن نندة .وال بن نند أن
يُشرح يف سرد امليزانينة الكيفينة النل رنري نا تقندير تكناليف التشنييد اسنتنادا إب
منن ننواج بن نندئي أساسن نني للمبن ننىن (مرحن نناض ،مركن ننز صن ننحي ،مل ن ننأ) ولنن ننوع امل ن نواد
(ةشب/س ننابق الت هيز/طوب/أَسنت/ةرس ننانة مس ننلحة) وللص ننيغة أو األس نناس
املنطقنني املسننتخدم يف تقنندير تكنناليف اإلنشنناء (القنندم املربننع أو املننرت املربننع ،أو
ُ
استنادا إب ا ربات السابقة وما إب ال ).
 2-5توقيع اتفاقات المنح
 -216ثننل اسننتخدام نظننام إدارة املنننح شننرطا مسننبقا لتنفيننذ العمليننة املبيّنننة أدننناه .وينندعم نظننام
إدارة املنح التنفيذ التام لبجنراءات املوحندة وعملينات التثبنت منن سنالمة موقنف الشنري
ويننوفر النندعم طيلننة ةمننل إدارة دورة املشننروع ،والنظننام مسننتودع للوثننائق الداعمننة الضننرورية
للمشنناريع كمننا أنننه يكفننل التنفيننذ الفعننال املناسننب التوقيننت ليننات الرقابننة يف سننبيل إدارة
املخاطر املرتبطة بةدارة الصندوق والتخفيف منها.
 -217وقب ننل أن يتق نندم الش ننركاء املنف ننذون باملش نناريع ،يتع ننع عل ننيهم اس ننتيفاء متطلب ننات عملين ننة
التثبت من سالمة موقف الشري  .وةالل ذه العملية يقدم الشركاء الوثائق التاليةن
’‘1

تفاصيل املعلومات املصنرفية (بالنسنبة للشنركاء املنفنذين النذين يتقندمون ألول منرة
أو عن ن نندما تس ن ننتدعي احلاج ن ننة حت ن نندي التفاص ن ننيل املص ن ننرفية ،انظ ن ننر املرف ن ننق ،17
الطر الثال ومنواج املعلومات املصرفية)(.)34

’‘2

بي ن ننان مص ن ننريف أو رس ن ننالة تص ن ننديق مص ن ننرفية بش ن ننأن احلس ن نناب املص ن ننريف ال ن نوارد يف
املشروع ،يصدر يف ورقة يف رأسها اسم املؤسسة أو حتمل ةايها الرَسي.

__________
( )34اسنتنادا إب املعلومنات املصنرفية النل يقندمها الشنركاء عنن طرينق عملينة التثبنت منن سنالمة موقنف الشنري  ،يعن ّد
قسم تنسيق شؤون التموينل التنابع ملكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية النمنواج فناء  (F21) 21ويقدمنه إب شنؤون
احلسابات.
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 -218تعد املكاتب القطرية التابعنة ملكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية اتفاقنات املننح منع وكناالت
األمننم املتحنندة واملنظمننة الدوليننة لله ننرة واملنظمننات غننري احلكوميننة وحركننة ااننالل األمحننر
والص ننليب األمح ننر (تت ننوب الن ن ع ننادة وح نندة التموي ننل اإلنس نناين) ويوقّننع منس ننق الش ننؤون
اإلنسننانية اتفاقننات املنننح ويوقِّننع إب جانبننه املمثننل املننأاون لننه عننن الش نري املنفننذ .وتُرسننل
اتفاق ننات امل نننح بع نند ال ن ن إب مق ننر مكت ننب تنس ننيق الش ننؤون اإلنس ننانية للحص ننول عل ننى
املوافق ن ننة النهائي ن ننة للموت ن ننف التنفي ن ننذي وتوقيع ن ننه (أو أي موت ن ننف تة ن ننر يف ن ن ّنوض حس ن ننب
األصول).
 -219يقدم مدير الصنندوق اتفاقنات املننح (انظنر املرفنق  ،13اتفاقنات املننح منع املنظمنات غنري
احلكومي ننة؛ واملرف ننق  ،14اتفاق ننات امل نننح م ننع وك نناالت األم ننم املتح نندة) إب مق ننر مكت ننب
تنس ننيق الش ننؤون اإلنس ننانية باس ننتخدام نظ ننام إدارة امل نننح .ويتع ننع تق نندمي الوث ننائق الداعم ننة
ال نواردة أدننناه (مرفقننة كلهننا ننذه املبننادئ التوجيهيننة) علننى ريننو يتماشننى مننع املرفننق ،24
قائمة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لتدقيق الشؤون املاليةن
’‘1

نسخة من اتفاق املنحة موقّعة من منسق الشؤون اإلنسانية والشري .

’‘2

املقرتح املشاريعي (بالصيغة الل أقر ا منسق الشؤون اإلنسانية).

’‘3

ميزانية املشروع (بالصيغة الل أقر ا منسق الشؤون اإلنسانية).

’‘4

طلننب حتويننل أمنوال (انظننر املرفننق  ،12طلننب حتويننل األمنوال مننن مكتننب تنسننيق
الش ننؤون اإلنس ننانية واملرف ننق  ،26طل ننب حتوي ننل األمن نوال م ننن مكت ننب الص ننندوق
االستئماين املتعدد الشركاء).

’‘5

مننذكرات امتثننال موقعننة علننى النحننو الواجننب للمشنناريع املشننرتكة يف تقنندمي منننح
نقديننة أو يف توزيننع قسننائم األغذيننة أو األصنننا غننري الغذائيننة يف سننياق املشنناريع
النل تضننطلع ننا املنظمننات غننري احلكوميننة (انظننر املرفننق  ،15مننذكرة بشننأن املنننح
النقدية ،واملرفق  ،16مذكرة بشأن قسائم األغذية واألصنا غري الغذائية).

 -220يس ننتغرق توقي ننع اتفاق ننات امل نننح وقت ننا للت هي ننز أقص نناه  3أي ننام عم ننل ،ش ن نريطة أن تك ننون
الوثائق املقدمة إب مقر مكتب منسق الشؤون اإلنسانية كاملة ودقيقة ومت انسة.
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 -221ال يك ننون اتف نناق املنح ننة س نناريا إال بع نند توقيع ننه م ننن منس ننق الش ننؤون اإلنس ننانية والشن نري
املنف ننذ .ودن ندرد يف اتف نناق املنح ننة ت نناريو ب نندء املش ننروع ال ننذي تواف ننق علي ننه وح نندة التموي ننل
اإلنساين بالتشناور منع الشنري املنفنذ .وإاا جناء توقينع الشنري املنفنذ علنى اتفناق املنحنة
يف تنناريو الحننق لليننوم املتفننق عليننه لبنندء املشننروعُ ،دندرد تنناريو التوقيننع علننى اتفنناق املنحننة
تارخيات للبدء الرَسي للمشروع.
 -222تك ننون النفق ننات مقبول ننة اعتب ننارا م ننن ت نناريو توقي ننع الشن نري املنف ننذ ،ال ننذي يؤش ننر ل نندةول
اتفاق املنحة حيز النفاا.
 3-5التمديدات غير المنشئة للتكاليف وتعديالت الميزانية وتغييرات المشروع
 -223كننن طلننب إدةننال تعننديالت يف املشننروع ألسننباب متنوعننة و كننن أن يرتتننب علننى الن
تبع ننات اتلف ننة يف نط نناق املش ننروع ومدت ننه وميزانيت ننه .وال ب نند م ننن تق نندمي التغين نريات يمي ننع
أشكااا لعناية مديري الصنناديق .ويقن ّدر مندير الصنندوق منا إاا كاننت التغينريات املطلوبنة
اجننة إب إان ةطنني رَسنني ،ومننا إاا كننان ضننروريا إدةننال تعننديل يف االتفنناق األساسنني
للمنحننة (انظننر املرفننق  ،8تعننديل اتفنناق املنحننة مننع املنظمننات غننري احلكوميننة ،واملرفننق ،9
تعديل اتفاق املنحنة منع وكناالت األمنم املتحندة) ،أو منا إاا كنان نطناق التغنريات املقرتحنة
بالقدر الذي قد يستدعي إ اء املشروع.
 -224وين ننوفر املرفقن ننان ( 32منن ننواج طلن ننب تنقن ننيح املشن ننروع) و ( 34أداة إج ن نراء تعن ننديالت يف
امليزانيننة) املشننموالن ننذه املبننادئ التوجيهيننة الصننيغة املسننتعملة يف طلننب التمدينندات غننري
املنشئة للتكلفة/تنقيح امليزانية.
 1-3-5التمديدات غير المنشئة للتكاليف
 -225يُنظنر يف طلننب إجنراء يديندات غننري منشننئة للتكناليف علننى أسنناس كنل حالننة علننى حنندة،
استنادا إب األسباب املنربرة للطلنب ودالئنل إحنراز التقندم النل رنري لميعهنا منن التقنارير
السننردية واملاليننة (كتقننارير اإلجناز/التقننارير املرحليننة) أو مننن ةننالل زيننارات الرصنند امليدانيننة
واملراجعات املالية املوضعية.
 -226ويتعننع تقنندمي طلبننات التمدينندات غننري املنشننئة للتكلفننة قبننل أربعننة أشننهر علننى األقننل مننن
ُ
اية املشروع .ولن يُلتفت إب أي طلبات تقدم يف مواعيد الحقة لذل .
 -227و كننن لطلننب التمدينندات غننري املنشننئة للتكلفننة أن تع ن ّدل االتفنناق مننن أجننل يدينند فننرتة
املشننروع ،وأن يقننرتن ال ن بننةجراء أو عنندم إج نراء تعننديالت يف نطنناق املشننروع أو ميزانيتننه
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أو أنشننطته .وبغيننة يدينند فننرتة املشننروع ال بنند مننن توقيننع تعننديل علننى االتفنناق األصننلي مننن
ك ننال الط ننرفع .وإاا ج ننرى تف ننويا منس ننق الش ننؤون اإلنس ننانية أو رئ ننير املكت ننب القط ننري
التننابع ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية عمننل ال ن (انظننر املرفننق  ،10تفننويا السننلطة
إلج نراء التمدينندات غننري املنشننئة للتكنناليف) يقننوم بننالرد علننى الش نري املن ّفننذ ةطيننا قننابال
ُ
طل ننب إجن نراء التع ننديل أو مع نندالت أو رافض ننا ل ننه (انظ ننر املرف ننق  ،32من ننواج طل ننب تنق ننيح
املشننروع) ويف حالننة القبننول ،يصننبح التعننديل جننزءا متممننا لالتفنناق وال بنند مننن إجازتننه مننن
قِبَل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
 2-3-5تعديل الميزانية
 -228ناك نوعان من التنقيحات املقبولة للميزانيةن
•

•

تنقيح امليزانية الذي ال يت اوز  15يف املائة من قيمة امليزانية املعتمدة.
’‘1

ال دت نناج ننذا التع ننديل إان ننا رَسي ننا م ننن منس ننق الش ننؤون اإلنس ننانية و ننو
م ن ننا يع ن ننا أن الشن ن نري املن ّف ن ننذ لن ن ن ض ن ننمن ن ننذا احل ن نند مرون ن ننة إجن ن نراء
تع ننديالت عل ننى ميزاني ننة املش ننروع حس ننبما تقتض ننيه احلاج ننة عل ننى م نندار
عملية التنفيذ.

’‘2

مناقالت التكلفة بع فئات امليزانينة كنا ال يت ناوز  15يف املائنة منن فئنة
امليزاني ننة املعتم نندة األص ننلية  -و نني مقبول ننة بالنس ننبة جلمي ننع الفئن ننات -
باسننتثناء ”تكنناليف املننوتفع واألف نراد ا ة نرين“ .وال بنند مننن احلصننول
علننى موافقننة ةطيننة مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية علننى أي تغيننري يف
فئة ”تكاليف املوتفع واألفراد ا ةرين“.

’‘3

ال بد أن تتم املناقالت يف حدود البنود احلالية للميزانية.

’‘4

يك ننون ننذا الن ننوع م ننن التغين نريات يف امليزاني ننة ،ال ننذي ي ننتم ب نندون موافق ننة
مس ننبقة ،مقب ننوال م ننا دام ننت األنش ننطة ُمبقي ننة عل ننى نف ننر نط نناق وطبيع ننة
املنحة األصلية.

تنقيح امليزانية الذي يت اوز نسبة  15يف املائة
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’‘1

حتت نناج من نناقالت التك نناليف يف فئ ننات امليزاني ننة ك ننا يت نناوز  15يف املائ ننة
م ن ننن قيم ن ننة املبل ن ننغ املواف ن ننق علي ن ننه يف األص ن ننل إان ن نات م ن ننن منس ن ننق الش ن ننؤون
اإلنسانية.

’‘2

يقنندم الش نري املنف ننذ طلبننا إب منسننق الش ننؤون اإلنسننانية (املرف ننق ،32
من ننواج طل ننب تنق ننيح املش ننروع ،واملرف ننق  ،34أداة إج ن نراء تع ننديالت يف
امليزانية) بعد التشاور مع مدير الصندوق.

’‘3

إاا انطننوت تعننديالت امليزانيننة علننى تغي نريات برناةيننة (يف نطنناق املنحننة
األص ننلية وطبيعته ننا) يق ننوم الشن نري املنف ننذ أيضن نات بتق نندمي إط ننار منطق نني
منقح.

’‘4

تُص ننا موافق ننة منس ننق الش ننؤون اإلنس ننانية عل ننى ننذه التع ننديالت رَسي ننا
بةصنندار تعننديل التفنناق املنحننة األصننلي (شننامال يننع الوثننائق الضننرورية
واالقرتاح املشاريعي وميزانية املشروع).

82

 -229ال رننوز حتننت أي تننر أن تننن م عننن تنقيحننات امليزانيننة زيننادة يف قيمننة امليزانيننة املعتمنندة
أصال من قِبَل منسق الشؤون اإلنسانية.
 -230تُقبل دون احلصنول علنى موافقنة مسنبقة التغينريات يف بننود امليزانينة النل لنري داةنل نفنر
الفئة وال تؤثر يف القيمة اإل الية اذه الفئة.
 -231دتنناج إضننافة أي بنننود داةننل فئننة للميزانيننة ،حننىت لننو تننؤثر يف القيمننة اإل اليننة للفئننة،
موافقة ةطية مسبقة من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
 3-3-5تغييرات المشروع
 -232رننري منسننق الشننؤون اإلنسننانية عننن طريننق املكتننب القطننري التننابع ملكتننب تنسننيق الشننؤون
اإلنسننانية وعلننى أسنناس كننل حالننة علننى حنندة ،تقييمننا للحيننودات املهمننة عننن األ نندا
األص ن ننلية للمش ن ننروع ،ك ن ننا يف ال ن ن ن التغي ن ن نريات يف املوق ن ننع اجلغ ن ن نرايف للمش ن ننروع والس ن ننكان
املستهدفع أو يف نطاق أنشطة املشروع.
 -233قد يستدعي إدةال تغيريات رئيسنية إجنراء تنقنيح للمشنروع وإدةنال تعنديالت الحقنة يف
اتفاق املنحنة .وىضنع تنقيحنات املشنروع ملوافقنة يئنات اإلدارة .ويتعنع أن تقندم املنظمنة
املتلقيننة طلبننا رَسيننا لتنقننيح املشننروع إب منسننق الشننؤون اإلنسننانية .يتعننع أن يشننرح الطلننب
بوض ن ننوح دواع ن نني طل ن ننب تع ن ننديل اتف ن نناق املنح ن ننة وأن يش ن ننري إب املرك ن ننز التش ن ننغيلي الن ن نرا ن
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للمشروع .ويتعع تقدمي بيان مام يفصنل النفقنات النل جنرى تكبند ا حنىت الن التناريو
(املرفق  ،34ميزانية املشروع وأداة اإلبال املام).
 4-3-5إغالق المشروع
 -234يعترب املشروع مغلقا عند استيفاء الشروط املوضحة أدناهن
’‘1

’‘2

’‘3

تل ّقنني التقري ننر السننردي ا ت ننامي وإجازتننه م ننن منندير الص ننندوق .وال بنند أن يق نندم
الش نري املنفننذ التقريننر السننردي ا تننامي يف غضننون شننهرين تقننو يع بعنند ايننة
تنفيننذ املشننروع (كننا يف ال ن التمدينندات غننري املنشننئة للتكنناليف) .ويتنناح ملننديري
ُ
الص ننندوق م ننا غايت ننه ش ننهر تق ننو ي واح نند بع نند تلق نني التقري ننر الس ننردي ا ت ننامي
الستعراضه وإجازته.
ف ننور تلق نني البي ننان امل ننام ا ت ننامي ،ل ننري إجازت ننه بص ننورة مس ننبقة م ننن قِبَ ننل م نندير
الص ننندوق ط ر نناز بع نند ال ن م ننن قِبَننل مكت ننب تنس ننيق الش ننؤون اإلنس ننانية عل ننى
مسننتوى املقننر (قس ننم تنسننيق ش ننؤون التمويننل) .وال بنند أن يق نندم الش نري املنف ننذ
البيننان املننام ا تننامي (مشننفوعا يننرد لتصننول املش نرتاة يف إطننار املنحننة) ةننالل
شننهرين تقننو يع مننن ايننة تنفيننذ املشننروع (كننا يف ال ن التمدينندات غننري املنشننئة
ُ
للتك نناليف) .ويك ننون أم ننام مكت ننب تنس ننيق الش ننؤون اإلنس ننانية ثالث ننة أش ننهر بع نند
اجع حسابيا.
تلقي البيان املام الستعراض وإجازة البيان املام ا تامي املر َ

عقننب إغننالق املشننروع وانتهنناء عمليننة مراجعننة حسنناباته (إاا كننان الن منطبقننا)
ُخيطننر الش نري املنفننذ ةطيننا مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية عننن املبلننغ احملنندد
الننذي سنني ري إعادتننه .ويتنناح للشننركاء شننهر واحنند مننن تنناريو اإلةطننار إلعننادة
املبننالغ املسننتحقة .وخيض ننع عنندم امتث ننال ننذا الطلننب لت نندابري حمننددة (املرف ننق ،1
تنندابري االمتثننال) .ويتعننع أن يتلقننى مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية بيّنننة علننى
السداد وأن يقر باستالمها.

 -235دننتف مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية بنناحلق يف مراجعننة حسننابات الشننركاء املنفننذين
من املنظمنات غنري احلكومينة .ورنوز ملكتنب تنسنيق الشنؤون اإلنسنانية علنى نذا األسناس
أن يطلننب أيضننا رد تكنناليف غننري منفقننة أو تكنناليف مقبولننة .وبننناء علننى إةطننار ةطنني
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م ننن مكت ننب تنس ننيق الش ننؤون اإلنس ننانية ،يتع ننع عل ننى الش نري املنف ننذ إع ننادة س ننداد املبل ننغ
املطلوب يف غضون شهر تقو ي واحد.
 4-5مراجعة الحسابات
 -236يطبّننق مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية يف مراجعننة حسننابات الشننركاء النننهت القننائم علننى
تقي ننيم املخ نناطر( ،)35ع ننن طري ننق إع ننداد عين ننات ألح ننام معين ننة م ننن امل نوارد يث ننل الش ننركاء
املرتفعنني واملتوسننطي واملنخفضنني املخنناطر مننن املنظمننات غننري احلكوميننة .ورننري يف مقننر
مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية حتليننل بيانننات ةمعننة عامليننا عننن امل نوارد للوقننو علننىن
’ ‘1ح م وتركيبة العينة (كالنسبة املئوية منن إ نام املبلنغ املرصنود النل يتعنع إةضناعها
ملراجع ننة احلس ننابات؛ والرتكين ننز عل ننى بلن نندان حم ننددة)؛ ’ ‘2اق ن نرتاح ةطن ننك قطري ننة ملراجعن ننة
احلسابات لكل صندوق قطري مشرتك.
 -237ويتعع أن يكنون تكنوين العيننة متضنمنا الشنركاء مرتفعني ومتوسنطي ومنخفضني املخناطر.
ومننؤدى ال ن الوصننول بأ نندا املراجعننة إب ح ن ّد ا األقصننى باعتبار ننا تليننة للرقابننة (تليننة
نرجح أن حتنند فيهننا ننذه املخنناطر)؛ والقيننام يف
إلدارة املخنناطر املاليننة يف األمنناكن الننل ين ّ
الوقننت ااتننه بتحدينند الشننركاء الننذين كننن م نراجعتهم عش نوائيا مننن أجننل زيننادة التخفيننف
من صايف املخاطر.
 -238ولننير مسننتوى ا طننر املصنننّف للش نري وىصننيص املبننالغ ننا األسنناس الوحينند لتحدينند
العينن ننة .وسن ننو رن ننري تطبين ننق ضن ننمانات يف أثنن نناء صن ننياغة ةطن ننك مراجعن ننة احلسن ننابات.
وسننو رننري أيضننا اسننتخدام بعننا املعننايري كح ننم حافظننة الش نري املعن ّنع ،أو النسننبة
املئوية احملنددة للمنوارد املخصصنة باملقارننة بناملوارد املتاحنة يف السننة املعيننة ،يف إعنداد عيّننة
الشننركاء إضننافة إب النننهت القننائم علننى تقيننيم املخنناطر .وسنني ري إعننداد عتبننات ونسننب
مئوية حمددة بالتعاون بع املكتب القطري التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية واملقر.
 -239وةن ننالل فن ننرتة من نندهتا ثالثن ننة أع ن نوام ال بن نند أن يكن ننون ين ننع الشن ننركاء من ننن املنظمن ننات غن ننري
احلكومين ننة الن ننذين يتلقن ننون ين ننويال من ننن الصن ننناديق القطرين ننة املشن ننرتكة قن نند ةضن ننعوا ملراجعن ننة
احلسابات.
 -240وتق نندم وح نندة التموي ننل امل ننام م نندةالت وتوص ننيات لتن ننوير وض ننع ا ط ننة القطري ننة ملراجع ننة
احلسننابات والتأكنند مننن النظننر ال نوايف يف العناصننر السننياقية .ويصننيغ مقننر مكتننب تنسننيق

__________
( )35يف غضننون قيننام مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية بصننياغة املبننادئ التوجيهيننة التفصننيلية لتعريننف الشننركاء بننالنهت
القائم على تقييم املخاطر ،سيواصل تطبيق النهت القائم على املشروع يف مراجعة احلسابات.
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الش ننؤون اإلنس ننانية ا ط ننك القطري ننة ملراجع ننة احلس ننابات ويناقش ننها م ننع املكت ننب القط ننري
ويقر ا املوتف التنفيذي (أو أي موتف مفوض).
 -241فور إقنرار ةطنة مراجعنة احلسنابات ،تُطلنع وحندة التموينل اإلنسناين املنظمنة غنري احلكومينة
املختارة عليها وتستهل عملية مراجعة احلسابات.
 -242تُصا ةطك مراجعة احلسابات لول  15شباط/فرباير من كل عام.
 -243وال ب نند أن ي ننتم شن نراء ة نندمات مراجع ننة احلس ننابات ع ننن طري ننق املكت ننب القط ننري الت ننابع
ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية ،وباسننتخدام جهننة حمليننة مق ّدمننة للخدمننة وفقننا لقواعنند
االشن نرتاء املعم ننول ننا .ولتنظ ننيم عملي ننة اةتي ننار ش ننركة مراجع ننة احلس ننابات ،يتص ننل رئ ننير
املكتن ننب القطن ننري التن ننابع ملكتن ننب تنسن ننيق الشن ننؤون اإلنسن ننانية باجلهن ننة احمللين ننة اات الصن ننلة
املقدمننة للخدم ننة (وال ننل تك ننون ع ننادة برن ننامت األم ننم املتح نندة اإلمن ننائي) لتحدي نند اتفاق ننات
ِّ
طويل ننة األم نند واةتيار ننا وإبرامه ننا م ننع ش ننركات مراجع ننة احلس ننابات .ويض ننمن عم ننل ال ن
وجود قدرة على تنفيذ ةطة مراجعة احلسابات يف األوقات احملددة.
 -244ويواصننل املكتننب القطننري التننابع ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية احملافظننة علننى س نريان
االتفاقننات الطويلننة األمنند نندمات املراجعننة للتأكنند مننن عنندم انته ناء منندد ا قبننل التعاقنند
على اتفاق طويل األمد تةر ،أو يديد االتفاقات الطويلة األمد القائمة.
 -245ويغطنني الصننندوق القطننري املشننرتك نفقننات ةنندمات مراجعننة احلسننابات كتكلفننة مباشننرة
حمملة على املشروع.
ّ
 5-5التحقيقات
 -246خيطنر رئننير املكتنب القطننري التنابع ملكتننب تنسنيق الشننؤون اإلنسنانية مقننر مكتنب تنسننيق
الش ننؤون اإلنس ننانية عل ننى الف ننور بوج ننود مؤش ننر عل ننى ح نندو احتي ننال أو فس نناد أو س ننوء
اسن ننتعمال حمتمن ننل لتم ن نوال املتصن ننلة كشن نناريع الصن ننندوق القطن ننري املشن ننرتك .ويقن ننيّم من نندير
الصندوق احلاالت الفردية وفقا اموعة من املعايري/املسنائل لتحديند منا إاا كنان نناك منا
ي نندعو إب اس ننتهالل عملي ننة حتقي ننق رَسي ننة .ويع ننود ق نرار اس ننتهالل عملي ننة حتقي ننق رَسي ننة إب
املوتف التنفيذي ملكتب تنسيق الشنؤون اإلنسنانية النذي يتخنذ قنراره بعند عملينة تشناورية
تش ننمل مق ننر مكت ننب تنس ننيق الش ننؤون اإلنس ننانية واملكت ننب القط ننري الت ننابع ملكت ننب تنس ننيق

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
التنسيق ينقذ أرواح البشر www.unocha.org -

85

الكتيّب التشغيلي للصناديق القطرية المشتركة

86

الشننؤون اإلنسننانية مننع إبقنناء منسننق الشننؤون اإلنسننانية علننى ِعلننم .ويقننوم مكتننب تنسننيق
الشؤون اإلنسانية بتعليق عمل الشركاء املنفذين الذين رري التحقيق بشأ م.
 -247وف ننور ب نندء عملي ننة التحقي ننق ،ر ننري التعام ننل م ننع التحقيق ننات وفق ننا إلج ن نراءات التش ننغيل
املوحنندة الداةليننة ملكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية الننل توضننح ا ط نوات املتعاقبننة الننل
يسننتخدمها مكتننب تنسننيق الشننؤون اإلنسننانية يف حالننة إجنراء حتقيننق يتعلننق بشنري منفننذ
متعاق نند يف إط ننار ص ننندوق قط ننري مش ننرتك .ويتع ننع مراع نناة السن نرية يف تقاس ننم املعلوم ننات
وإجراء االتصاالت.
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 - 6مسائل شاملة لعدة قطاعات
 1-6الجنسانية
 -248ننة قب ننول ع ننام بض ننرورة أن يل ني تق نندمي املس نناعدة اإلنس ننانية االحتياج ننات احمل ننددة للنس نناء
السننبُل يف احلصننول علننى املسنناعدة.
والفتيننات والفتيننان والرجننال ضننمانا لتكننافؤ الفننر و ُ
ويس نلّم بننأن كفالننة فعاليننة العمننل اإلنسنناين يف تعزيننز املسنناواة اجلنسننانية تقتضنني أن يراعنني
الص نعد احمللنني والننوطا والنندوم اتبنناع إج نراءات
يننع الفنناعلع يف ااتمننع اإلنسنناين علننى ُ
مرّكن ننزة وإين ننالء ا تمن ننام و ٍاع من ننن أجن ننل حتقين ننق ن ننذا اان نند  .وين ننؤدي إدمن نناج االعتبن ننارات
واإلجنراءات اجلنسننانية الراميننة إب منننع العنننف اجلنسنناين والتصنندي لننه داةننل املشنناريع إب
حتقيق نتائت إرابية مستدامة.
 -249ويُطلننب إب الشننركاء املنفننذين العنناملع مننع الصننناديق القطريننة املشننرتكة ضننمان أن يراعننى
يف تص ننميم املش نناريع وتنفي ننذ ا ورص نند ا وتقييمه ننا اس ننتيفاء االحتياج ننات احمل ننددة للنس نناء
والفتيات والفتيان والرجنال والتصندي للعوائنق النل يواجهو نا .وبغينة حتقينق الن  ،تشن ع
الصننناديق القطريننة املشننرتكة علننى اسننتخدام األدوات املتاحننة حاليننا علننى الصننعيد النظمنني
لتعزي ننز التحلين ننل اجلنسن نناين السن ننليم وإدم نناج املنظن ننورات اجلنسن ننانية يف املشن نناريع .ويف ن ننذا
الص نندد يتع ننع عل ننى الش ننركاء املنف ننذين التأك نند م ننن اجلم ننع ال نندوري للبيان ننات واملعلوم ننات
املصنفة حسب نوع اجلنر والعمر وتبويبها واالستفادة منها على مدى دورة املشروع.
 -250وتستخدم الصناديق القطرية املشرتكة مؤشنر املسناواة بنع اجلنسنع لل ننة الدائمنة املشنرتكة
ب ننع الوك نناالت عل ننى م نندى ال نندورة الربناةي ننة .ويُطل ننب إب الش ننركاء احملتمل ننع اإلش ننارة إب
مدونة مؤشرات املسناواة بنع اجلنسنع ك نزء منن مقنرتحهم املشناريعي ،وتقندمي تقنارير عنن
التص ن نندي للمس ن ننائل املتعلق ن ننة ب ن نناملنظورات اجلنس ن ننانية والعن ن ننف اجلنس ن نناين يف أثن ن نناء تنفي ن ننذ
املشننروع .ويتعننع توزيننع أعننداد املنتفعننع باملشننروع حسننب نننوع اجلنننر والعُمننر وغننري ال ن
م ننن عناص ننر التن ننوع كلم ننا تس ننىن الن ن  .وإاا ُوج نندت عقب ننات أو ح ن نواجز تع ننرتض ننع
البيان ننات واملعلوم ننات املص نننّفة ،وج ننب إنش نناء تلي ننات لس نند الف ننوة يف أثن نناء التنفي ننذ .ويف
مرحلننة تقنندمي التقننارير يُطلننب إب الشننركاء املنفننذين شننرح كيفيننة إسننهام املشنناريع يف تعزيننز
املساواة اجلنسانية كا يف ال منع العنف اجلنساين والتصدي له.
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 -251وتُعت ننرب املنظن ننورات املتعلق ننة باملسن نناواة اجلنسن ننانية ك ننا فيهن ننا مدونن ننة مؤش ن نرات املسن نناواة بن ننع
اجلنس ننع ج ننزءا م ننن مع ننايري التقي ننيم ال ننل تس ننتخدمها جل ننان االس ننتعراض يف مرحل ننة تقي ننيم
املشننروع (انظننر املرفننق  ،22مؤشننر املسنناواة بننع اجلنسننع يف الل نننة الدائمننة املشننرتكة بننع
الوك نناالت ،أس ننئلة متك ننررة) .وع ننالوة عل ننى الن ن يق ننوم الص ننندوق القط ننري املش ننرتك م ننن
ةالل عمليات الرصد الل يقوم نا بتقينيم املندى النذي بلغنه إدراج االعتبنارات اجلنسنانية
ك زء من عملية تنفيذ املشروع.
 -252وال بنند أن تسننتفيد جلننان االسننتعراض يف الصننندوق القطننري املشننرتك إن أمكننن مننن النندعم
ال ننذي ي ننوفره املستش ننار اجلنس نناين أو ا نرباء املت نناحون يف اا ننال اجلنس نناين للتأك نند م ننن أن
التحلي ننل اجلنس نناين يش ننكل األس نناس يف حتدي نند االحتياج ننات وأن املؤش ننر اجلنس نناين يق ننيّم
بش ننكل دقي ننق .وتق ننع عل ننى الش ننركاء املنف ننذين يف اي ننة املط ننا مس ننؤولية ض ننمان العم ننل
باالعتبننارات اجلنس ننانية يف األنشننطة املش نناريعية والتأكنند م ننن وجننود ق نندرة كافيننة للتص نندي
للمسننائل اجلنسننانية ةننالل عمننر املشننروع ،وأن اإلبننال عننن تنفيننذ املؤشننر اجلنسنناين رننري
بدقة.
المساءَلة أمام السكان المتضررين
ُ 2-6

 -253تلت ننزم الص ننناديق القطري ننة املش ننرتكة بض ننمان استمس نناك املش نناريع ال ننل يوا ننا ب ننأعلى مع ننايري
ممكن ننة للنوعي ننة .وك ننزء م ننن ننذا اجله نند ،يش ن ّ ع الش ننركاء املنف ننذون عل ننى إدراج الطرائ ننق
املختلفننة احلاليننة املتعلقننة باملسنناءَلة أمننام السننكان املتضننررين يف تصننميم املشنناريع وتنفيننذ ا
ُ
وإدارهت ننا ورص نند ا .ويف مرحل ننة إع ننداد املق ننرتح املش نناريعي ،يُطل ننب إب الش ننركاء املنف ننذين
توضننيح الكيفيننة الننل جننرى ننا إش نراك السننكان املتضننررين واملنتفعننع احملننددين ،والكيفيننة
الننل سنني ري ننا إش نراكهم يف ةمننل دورة املشننروع .وتسننعى إج نراءات اإلبننال والرصنند
املعم ننول ننا يف الص ننندوق القط ننري املش ننرتك إب التحق ننق م ننن وس ننيلة تطبي ننق الن ن طيل ننة
عمليننة تنفيننذ املشننروع .ويشننمل الن بالنسننبة للمشنناريع الننل رننري رصنند ا ،إجنراء تقيننيم
ملستوى مشاركة املنتفعع باملشروع والسبيل الذي أتيح ام للحصول على املعلومات.
 -254ويش ن ّ ع الشننركاء املنفننذون علننى اال تننداء بنناملوارد احلاليننة املتعلقننة باملسنناءَلة أمننام السننكان
ُ
املتضننررين .وتكتسنني الوثننائق التاليننة بأ يتهننا علننى وجننه ةننا ن ’ ‘1االلتزامننات ا مسننة
لل نة الدائمة املشرتكة بنع الوكناالت بشنأن املسناءَلة أمنام السنكان املتضنررين؛ ’ ‘2إطنار
ُ
التشننغيل لل نننة الدائمننة املشننرتكة بننع الوكنناالت بشننأن املسنناءَلة أمننام السننكان املتضننررين؛
ُ
’ ‘3أدوات الل نننة الدائمننة املشننرتكة بننع الوكنناالت للمسنناعدة يف تنفيننذ التزامننات الل نننة
الدائمة املشرتكة بع الوكاالت بشأن املساءَلة أمام السكان املتضررين.
ُ
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 -255ويُطلب إب يع الصنناديق القطرينة املشنرتكة إنشناء تلينة رَسينة لتلقني الشنكاوى منن أجنل
تسننلم التغذيننة املرتنندة النواردة مننن أصننحاب املصننلحة الننذين يننرون أ ننم عوملنوا بطريقننة غننري
سليمة أو غنري عادلنة يف أثنناء أي عملينة منن عملينات الصنندوق القطنري املشنرتك .ويقنوم
مكتب تنسيق الشنؤون اإلنسنانية يمنع نذه املسنائل واستعراضنها وتناوانا وعنند االقتضناء
إثارهتا مع منسق الشؤون اإلنسانية الذي يقوم باىاا قرار بشأن ما يلزم من إجراءات.
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