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 .1مقدمة
اليوم وبعد دخول الصراع في سوريا عامه السابع فإن سوريا تعد من أعقد وأكثر األزمات تغيرا وتجددا في العالم .منذ آذار عام  2011فقد
أكثر من  400000سوري حياتهم وأصيب أكثر من مليون شخص .قرابة  5مليون سوري أجبروا على ترك بلدهم وهناك  6.3مليون
مهجر داخل سوريا .هذا كله يجعل من سوريا أكبر أزمة تهجير عالميا.
في عام  2017تم تقدير حوالي  13.5مليون شخص بينهم حوالي  6ماليين طفل هم في حاجة للمساعدة اإلنسانية .ومن بين هؤالء فإن
هناك  4.5مليون شخص يقطنون أماكن صعبة الوصول .ذلك يشمل  540000شخص ضمن  11منطقة محاصرة .تبعا لإلحصاءات الحالية
فإن هناك  12.8مليون سوري هم بحاجة للعناية الطبية 13.5 ،هم بحاجة للحماية 14.9 ،بحاجة للماء والصرف الصحي ،بينما هناك 6.1
مليون طفل بحاجة للدعم التعليمي وذلك يشمل  1.75مليون طفل ويافع من هم خارج المدارس و 1.35هم تحت خطر ترك مدارسهم .هناك
حوالي  7ماليين شخص غير مؤ ّمنين غذائيا باإلضافة إلى  2مليون تحت خطر عدم األمآن الغذائي .بينما هناك  4.3مليون شخص يحتاجون
المأوى واإلحتياجات المنزلية.
أن حال تطور سوريا قد تراجع بحوالي  4عقود من الزمن 4 .من بين كل  5سوريين يعيشون في وضع الفقر .منذ بداية األزمة في 2011
فإن معدل الحياة قد إنخفض بأكثر من  20سنة عن سابقه ،بينما التغيب عن المدرسة زاد بأكثر من  50بالمئة بأكثر من  2مليون طفل خارج
المدرسة .وشهدت سورية أيضا إنتكاسات في جميع مؤشرات األهداف األنمائية لأللفية البالغ عددها  12مؤشرا .اإلقتصاد السوري إنكمش
بما تم تقديره بحوالي  40بالمئة منذ عام  2011وذلك أدّى إلى فقد معظم السوريين لموارد رزقهم .إن وصول الدعم اإلنساني لألشخاص
المحتاجين يبقى مقيدا ومحصورا تحت تأثير النزاع في سوريا وذلك يشمل جبهات القتال المتغيرة ،المعوقات اإلدارية والبيروقراطية ،العنف
القائم على طول مسارات وطرق الوصول ومخاوف األمن واألمآن الإنتهاك القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني وقوانين حقوق اإلنسان.
في حين قيام عدد من مبادرات وقف إطالق النار يعد تطورا مرحبا به حيث م ّكن وصول بعض المعونات المؤقتة ،فإن أولئك المحاصرين
والقاطنين في مناطق صعبة الوصول يحتاجون مساعدة منظمة ومستمرة.
من الصعب بشكل متزايد على السوريين العثور على األمان  ،بما في ذلك طلب اللجوء .وقد أسفرت هذه الصعوبات عن إنخفاض ملحوظ
في عدد الالجئين المسجلين حديثا وقدرتهم على الوصول إلى الحماية الدولية.
في أوائل عام  ، 2014أصدر مجلس األمن قرارا ) (SG/R/2139يوصي بإنشاء صندوق منفصل في غازي عنتاب بتركيا .تحت قيادة
نائب المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية في األزمة السورية .يهدف الصندوق إلى تمكين الشركاء في المجال اإلنساني  ،وخاصة المنظمات
غير الحكومية السورية ) ، (NNGOsمن تقديم المساعدات في سوريا عبر خطوط الصراع وعبر الحدود بطريقة منسقة .وكان الصندوق
يسمى في البداية صندوق التمويل اإلنساني المشترك ) .(HPFعلى أية حال ،تم تغيير هذا اإلسم فيما بعد وأصبح يدعى صندوق التمويل
اإلنساني في تركيا) (THFليتوافق مع اإلرشادات العالمية الجديدة.
 1.1الغرض والغاية
الغرض من الدليل التشغيلي ) (OMلـ  THFهو وصف ترتيبات الحوكمة ،وطرائق التخصيص واألولويات ،وآليات المساءلة الخاصة
بالصندوق ،باإلضافة إلى تفصيل أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة المعنيين.
وتحت إشراف ال  ، DRHCفإن ال  THFيهدف إلى دعم تخصيص وتوزيع موارد المانحين في الوقت المناسب لإلحتياجات اإلنسانية األكثر
أهمية على النحو المحدد في خطة اإلستجابة اإلنسانية ) (HRPومن أجل تحقيق هذا الهدف تم إصدار هذا الدليل من قبل ال  DRHCوأيده
المجلس اإلستشاري ) (ABالتابع للصندوق من أجل:
 )1تقديم األيضاحات والتعليمات لجميع أصحاب المصلحة المشاركين في إدارة ال  THFعلى ممارسات اإلدارة والحوكمة
الفعالة
 )2وصف خطوات ومتطلبات عمليات التخصيص بهدف تعزيز قرارات التخصيص في الوقت المناسب وبشكل استراتيجي
 )3تقديم لمحة عامة عن اإلتجاه العام والتركيز التصوري لل . THF
الهدف من الدليل التشغيلي ال  OMهو توجيه الشركاء وتيسير دور مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ) (OCHAوأعضاء لجان المراجعة
وخبراء المجموعات.
 .1.2النطاق والمجال
تحدد هذه الوثيقة اللوائح الخاصة بالدولة والتي تحكم ال  THFوقد تم تصميمه ضمن اإلطار الذي يوفره الكتيب التشغيلي للصناديق اإلنسانية
المشتركة للدول ) ،(CBPFsوالذي يصف مجموعة القواعد العالمية التي تنطبق على جميع الصناديق في جميع أنحاء العالم ،ويكيف جوانب
محددة من اللوائح العالمية مع سياق اإلستجابة اإلنسانية .يعد اإللتزام بالتوجيه المنصوص عليه في الوثيقتين إلزاميا لضمان عمليات قياسية
وشفافة.
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 .2نطاق وأهداف صندوق التمويل اإلنساني في تركيا() THF
إن األهداف الثالثة الرئيسية ل  THFهي:
 )1تحسين اإلستجابة اإلنسانية عن طريق زيادة مدى تخصيص التمويل لإلحتياجات اإلنسانية ذات األولوية من خالل التركيز
على معظم اإلحتياجات العاجلة وعلى أساس الميزة النسبية األفضل للصندوق وكذلك توسيع نطاق تقديم المساعدة اإلنسانية
في المناطق التي يصعب الوصول إليها كلما كان ذلك ممكنا.
 )2المساهمة في تقديم المساعدات اإلنسانية بما يتماشى مع خطة اإلستجابة اإلنسانية السورية.
 )3تعزيز قيادة ال  DRHCوكذلك آلية التنسيق اإلنساني.
باإلضافة إلى ما سبق ،يهدف الـ  THFإلى اتباع نهج شامل ومنسق من خالل العمل مع مجموعة متنوعة من الشركاء في بيئة تشغيلية
معقدة .من خالل القيام بذلك  ،ومع مراعاة سياقها التشغيلي ،يهدف ال  THFبشكل خاص إلى الحفاظ على الشراكات مع المنظمات غير
الحكومية السورية (الوطنية والدولية) وتعزيزها.
لدى القيام بأنشطته فإن ال  THFيدعم قائمة باألهداف البرنامجية طوال دورة برنامجه على النحو التالي:
• تعزيز المساعدة القائمة على اإلحتياجات وفقا للمبادئ اإلنسانية التي تشمل على المعاملة اإلنسانية والحياد والنزاهة واإلستقالل؛
• دعم تحسين نوعية اإلستجابة اإلنسانية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،المساءلة تجاه السكان المتضررين ،ويتعلق مبدأ
"العناية الواجبة )” (DDبمراعاة المنظور الجنساني وتقديم الحماية من خالل المشاريع المدعومة من خالل الصندوق.
• تعزيز التعاون والتنسيق داخل وبين المجموعات والمنظمات اإلنسانية .على هذا النحو ،يساهم الـ  THFفي تحسين عمليات تقييم
اإلحتياجات ،وتعزيز ال  HRPكوثيقة تخطيط إستراتيجي للعمل اإلنساني ،وتعزيز آليات التنسيق ،ال سيّما نظام المجموعات،
وتحسين المساءلة من خالل إطار معزز للرقابة واإلبالغ؛
• تعزيز التكامل بين آليات التمويل اإلنساني عن طريق تعزيز الشراكات اإلستراتيجية؛
• تعزيز االلتزام بمخرجات القمة العالمية للعمل اإلنساني وإلتزامات الصفقة الكبرى المتفق عليها في عام  ،2016في إطار الهدف
الرئيسي للـ  THFوتماشيا مع توصيات مجموعة عمل الصندوق المشترك ) . (PFWGيتعلق هذا بشكل خاص بهدف  ٪15من
تمويل ال  HRPالذي يتم توجيهه من خالل آليات التمويل المجمعة ،ومبدأ التمويل اإلنساني غير المرصود ،باإلضافة إلى دعم
مفهوم توطين المساعدات.
• مواصلة أنشطة تعزيز المقدرات على النحو المطلوب بالتعاون مع المبادرات القائمة األخرى لتعظيم أثر التدخالت المختلفة،
ومواصلة ما تم بناؤه من إنجازات الصندوق منذ عام  2014في المساعدة على زيادة أو بناء قدرات الشركاء اإلنسانيين الجدد
والحاليين  ،ال سيما المنظمات غير الحكومية الوطنية (. (NNGOs

 .3الحوكمة واإلدارة
يتم تنفيذ أنشطة ال  THFتحت القيادة العامة لل  DRHCو الذي يتلقى الدعم من قبل وحدة تمويل المساعدات اإلنسانية( (HFUمن ال AB
وال ) )OCHAالتي تفي بوظائف أمانة ال . THFأن ال  ABمرؤوسة من قبل ال  DRHCوترحب بالمشاركة رفيعة المستوى من جانب
الجهات المانحة المساهمة في  THFووكاالت األمم المتحدة (بصفتها مجموعة وكاالت رائدة) وممثلي المنظمات غير الحكومية (الوطنية
والدولية).
 .3.1نائب المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية )(DRHC
و يتولى اإلدارة العامة للصندوق نيابة عن منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ ) (ERCمدعوما مع  ،DRHCبدعم من مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية  OCHAوبنصائح من . ABالمسؤوليات الرئيسية لـ  DRHCهي:
• تحديد نطاق وأهداف ال  THFو تركيزه البرنامجي و هياكل الحكم وإنضمام العضوية و طرائق وعمليات التخصيص و
آليات المساءلة وطرائق التشغيل
• الموافقة على التكلفة المباشرة للـ  HFUs؛
• إعتماد ومراجعة وتحديث دليل التشغيل للصندوق الذي يتم إعداده على أساس المبادئ التوجيهية العالمية ؛
• رئاسة المجلس اإلستشاري وتوفير التوجيه اإلستراتيجي للصندوق ؛
• حشد الموارد على المستوى القطري للصندوق  ،بدعم من فريق اإلتصال اإلنساني ) (HLGومكتب  OCHAفي تركيا ،
بالتنسيق مع كيانات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ذات الصلة في المقر الرئيسي ؛
• الموافقة على استخدام وتحديد التركيز اإلستراتيجي ومقدار مخصصات الصندوق ؛
• ضمان عمل كل من ال  ABولجان مراجعة المجموعات وفقا للتوجيهات المحددة في الكتيب وفي ال  THF OM؛
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•

الموافقة على المشاريع وبدء الصرف ؛

•
•

إتخاذ القرارات النهائية بشأن المشاريع الموصى بها للتمويل ؛
ضمان اإلستخدام التكاملي لتمويل ال  THFمع مصادر التمويل األخرى  ،بما في ذلك الصندوق المركزي لإلستجابة
لحاالت الطوارئ )( (CERFفي حالة وجوده) ؛
قيادة عملية إغالق الصندوق.

•

()1

 .2.3المجلس اإلستشاري)(AB
المجلس اإلستشاري ) (ABهو هيئة إدارية ذات وظيفة إستشارية تدعم ال  DRHCلتوجيه اإلستراتيجية واإلشراف على أداء ال
 .THFتقع السلطة النهائية لصنع القرار بشكل كامل ضمن صالحيات ال  ، DRHCالذي يرأس ال. AB
يدعم مجلس اإلدارة ال  DRHCفي وضع إستراتيجية شاملة واإلشراف على أداء ال . THFكما تقدم المشورة إلى DRHC
بشأن القضايا اإلستراتيجية والسياساتية وتضمن تمثيل وجهات نظر الجهات المانحة لل  THFووكاالت األمم المتحدة ومجتمع
المنظمات غير الحكومية.
يتم التشاور مع  ABفي تطوير إستراتيجيات التخصيص بما يتماشى مع  HRPويعمل كمنتدى لتبادل المعلومات حول تغطية
التمويل لتعزيز التنسيق مع الجهات المانحة  .يوفر ال  ABأيضا منتدى للممثلين ولل  DRHCلمناقشة أولويات التمويل بما
يتماشى مع .HRPالوظائف األساسية للـ  ABهي كما يلي:
 .3.2.1التركيز اإلستراتيجي وتخصيص األموال
أن ال  ABيدعم ال  DRHCفي ضمان أن األهداف األساسية للصندوق يتم تلبيتها كما يقوم المجلس بمراجعة وتقديم المشورة
إلى ال  DRHCبشأن العناصر اإلستراتيجية للصندوق مثل إستراتيجيات التخصيص والدليل التشغيلي  ،باإلضافة إلى تحديد
أهداف التمويل ودعم جهود حشد الموارد.
 .3.2.2إدارة المخاطر
أن ال  ABيدعم ال  DRHCوال  OCHAفي تركيا في إجراء تحليالت دورية للمخاطر ومراجعة خطة إدارة المخاطر الخاصة
بالصندوق وفقا إلطار المساءلة الخاص بالـ . THF
يهدف تكوين  ، ABالذي تم تحديده بناء على مشاورات بين  DRHCو  HLGوالمساهمين المانحين والمنظمات غير
الحكومية إلى ضمان التمثيل العادل ألصحاب المصلحة الرئيسيين للصندوق (المانحون ووكاالت األمم المتحدة
والمنظمات غير الحكومية وال  . OCHAتم توضيح العضوية وخطة التناوب باإلضافة إلى المهام الرئيسية ومجلس
اإلدارة في الملحق  6من الـ .OM
 3.3مكتب (HoO) OCHA
إن  HoOمسؤول عن اإلدارة الفعالة للصندوق وفقا لتعليمات السياسة التي يصدرها ال  CBPFوالكتيب .مسؤوليات  HoOفيما يتعلق
بالـ  THFهي:
• دعم وإسداء المشورة للـ  DRHCبشأن القضايا اإلستراتيجية وتعبئة الموارد ؛
• اإلشراف على الـ  HFU OCHAوالتأكد من أن الوحدة متكاملة ومتناسقة بشكل جيد مع الوحدات األخرى التابعة لـ OCHA CO
ومكتب أنقرة الفرعي ؛
• ضمان أن مكتب  OCHAلديه القدرات على الوفاء بمتطلبات المساءلة  ،بما في ذلك إدارة المخاطر والحد األدنى من طرائق
التشغيل
• التشجيع على المشاركة النشطة لهياكل التنسيق القائمة في عمليات  THFوالتأكد من أن نطاق وأهداف الصندوق على النحو
المبين في  OM THFو  /أو أوراق التخصيص تتماشى مع HRP؛
• اعﺘﻤاد تﻤﺪيﺪات الﻤﺸﺮوع العديمة التكلفة ضﻤﻦ نﻄاق تفﻮيﺾ الﺴلﻄة الﻤﻤﻨﻮحة مﻦ قﺒﻞ الـ.DRHC
• التفاعل مع المقر الرئيسي بشأن قضايا السياسة المتعلقة بالـTHF
• والعمل كعضو دائم في الـ. AB
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 .3.4المقر الرئيسي لـOCHA HQ
تقوم إدارة التمويل اإلنساني وتعبئة الموارد في مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ) (OCHAبالمهام التالية:
• تنفيذ ودعم تعبئة الموارد النشطة ؛
• تلقي وإدارة المساهمات المقدمة من الجهات المانحة ؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1

•
•
•
•

هذه المسؤولية حصرية لـ  DRHCوال يمكن تفويضها .يمكن إتخاذ قرارات التمويل وفقا لتقدير  ، DRHCدون توصية من  ABللظروف التي تتطلب
إستجابة فورية  .باإلضافة إلى ذلك  ،تتمتع  DRHCبسلطة نقض التوصيات الصادرة عن ال. CRCs

صرف األموال إلى الشركاء وفقا لقرارات الـ  DRHC؛
تقديم تقارير مالية دورية عن الـ  THFإلى الـ  ، DRHCوإلى المتبرعين المساهمين وإلى الـ  AB؛
تﺰويﺪ الـ ) (DRHCوالـ ) (ABبﺘﺤﺪيﺜات تﻤﻮيلﻴة إللتزامات الﺠهات الﻤانﺤة والﻤﺪفﻮعات الﻤﻨقﻮلة إلى الﺸﺮكاء  ،باإلضافة
إلى الﻤعلﻮمات الﻤالﻴة األخﺮى الﻤﺘعلقة بالـ .THF
توفير السياسات والتوجيهات لضمان تماشي الصندوق مع المبادئ التوجيهية العالمية للـ .OCHA

 .3.5وحدة تمويل المساعدات اإلنسانية) (HFUالتابعة للـ OCHA
يضمن  ، HFUتحت اإلشراف العام لـ  ، OCHA HoOاإلدارة الكافية والفعالة لـ . THFدعما للـ  DRHCو  ، ABوبمساعدة مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية ) ، (OCHAتتعهد وحدة  HFUبالمهام التالية:
 .3.5.1إدارة عمليات  THFوالمشورة السياسية إلىDRHC
• تقديم المشورة إلى  DRHCو  OCHA HoOبشأن إستراتيجيات الصندوق وأي مسائل أخرى متعلقة بالسياسات والتي
تخص الـ  THF؛
• تسهيل تطوير نطاق وأهداف الـ  THFوورقة إستراتيجية التخصيص
• ضمان التواصل في الوقت المناسب مع الشركاء على جدول األنشطة التخصيصية القياسية الواردة لدى الـ )(THF
• المشاركة مع الجهات المانحة للـ  THFوالتنسيق مع الجهات المانحة اإلنسانية األخرى في البلد
• صياغة إستراتيجية تعبئة الموارد ودعم تنفيذها بالتنسيق مع جهود تعبئة الموارد في المقر الرئيسي
• دعم جهود  DRHCو  HoOلربط الصندوق بدورة البرنامج اإلنساني ) (HPCمن خالل تعزيزمخصصات تتماشى
معHRP
• تقديم المشورة الفنية إلى  DRHCو  ABبشأن عملية التخصيص  ،وتنفيذ المشروع ورقابته
• دعم تعبئة الموارد للTHF
• إنتاج تقارير وتحليالت ووثائق أخرى حسب اإلقتضاء لدعم أنشطة كل من صنع القرار والتنسيق واإلتصاالت
وتعبئة الموارد
• أداء وظائف السكرتاريا للـAB
• تسهيل مشاركة المعلومات العامة مع جميع أصحاب المصلحة في الـTHF
 3.5.2إدارة دورة المشروع
• تدريب أصحاب المصلحة على إستخدام نظام إدارة المنح ( )2( (GMSوتسهيله لهم
• ضمان اإلمتثال للعمليات واألنظمة والقوالب واألدوات على النحو المحدد في الدليل الخاص بالـ  CBPFsوكذلك كما
يرد في إجراءات الـ THF
• تقديم الدعم لجميع المستفيدين في الـ  THFطوال عملية التخصيص وتعزيز نظام التغذية الراجعة (الـ) feedback
للتعلم المستمر
• تنسيق وتيسير جميع األنشطة المرتبطة بالمراجعة اإلستراتيجية (تحديد أولويات المشروع)
• تنسيق وتيسير جميع األنشطة المرتبطة بالمراجعة التقنية
• اإلشراف على عرض المشاريع وعمليات الموافقة بما في ذلك الجوانب اإلدارية للمشاريع المنتقاة
• ضمان متابعة صرف األموال وإستردادها
• ضمان اإلمتثال للتقارير المالية والسرد
• إدارة طلبات مراجعة المشروع
• توفير الرقابة على دورة التمويل بأكملها بدءا من فتح المخصصات وإنتهاء بإغالق المشروعات
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•

ضمان تقارير خدمة التتبع المالي ) (FTSكما هو مطلوب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(GMS )2هو منصة موجودة على النت تدعم إدارة دورة حياة المنحة بالكامل للـ HF
https://cbpf.unocha.org/

 .3.5.3تنفيذ إطار المساءلة بخصوص الـ THF
• دعم وتقديم المشورة للـ  DRHCو  OCHA HoOفي تطوير وتنفيذ إطار المساءلة
• تنسيق وتطوير نظم لتقييم القدرات واألداء  ،وإدارة المخاطر  ،والرصد  ،وتقديم التقارير نيابة عن الـDRHC
• ضمان اإلمتثال للحد األدنى من المتطلبات الموضحة في دليل التشغيل ( )OMوفي المرجع
• ضمان اإلمتثال لمتطلبات المراجعة ومتابعة التوصيات النابعة من عمليات التدقيق ونتائج الرصد
• تسهيل التقييمات الدورية الخارجية بما يتماشى مع اإلتفاقيات العالمية بشأن متطلبات التقييم الخاصة بالـTHF
• تجميع التقرير السنوي الموحد لعمليات الـ THF
 .3.6قطاعات العمل اإلنساني
تعمل المجموعات وفقا لإلختصاصات المتفق عليها من قبل اللجنة المشتركة بين الوكاالت ) (IASCوالوحدة المرجعية لفرق التنسيق
بين المجموعات ) (ICCGأو أي مجموعة تنسيق أخرى في عملية أو عمليات (سوريا عبر الحدود) .تحتوي هذه الوثائق على القليل
من التنويهات التي تخص عمل الـ  CBPFsولكن تقر بأن جماعة أو جماعات التنسيق بين المجموعات لها دور رئيسي في تحديد
األولويات وفي تقديم التوصيات إلستراتيجية التخصيص وتعبئة الموارد للعملية اإلنسانية ككل.
أن الوكاالت القيادية للكتلة تدعم الـ  THFعلى مستويين:
•
•

اإلسﺘﺮاتﻴﺠي :يﺠﺐ أن يضمن قاﺪات الﻤﺠﻤﻮعات وجﻮد روابﻂ بﻴﻦ الﺼﻨﺪوق والـ HRPوإسﺘﺮاتﻴﺠﻴات الﻤﺠﻤﻮعة.
التشغيلي :ينبغي على منسقي المجموعات تقديم الخبرة التقنية لعملية تحديد أولويات المشاريع والعرض اإلستراتيجي والفني
للمشاريع والتشاور في طلبات المراجعة.

لضمان أفضل استخدام لألموال بشكل متماسك وفعال لدعم اإلحتياجات اإلنسانية التي حددتها الـ DRHCبالتشاور مع الـ( ICCGأو أي
آلية تنسيق أخرى ذات صلة)  ،يجب أن تشارك المجموعات في عدد من الخطوات في دورة برنامج الصندوق كما يلي:
 3.6.1التطبيق
وينبغي قدر المستطاع تطويرالمقترحات عن طريق التوجيه البرامجي ، ،من قِبل منسق أو منسقي المجموعات المعنيين قبل
تقديم مقدم الطلب للصندوق.
 .3.6.2المراجعة اإلستراتيجية والتقنية للمشاريع
يضمن منسقو المجموعات أن يتم اإلستعراض اإلستراتيجي للمشاريع بما يتماشى مع ورقة إستراتيجية التوزيع والمساهمة في
المراجعة الفنية لمقترحات المشروعات التي تم إعتمادها .ولذلك  ،يتم تشكيل لجان مراجعة مخصصة لمراجعة الصلة
اإلستراتيجية والفنية بمقترحات المشروعات التي يتم تلقيها لدى الـ THF
يجب إنشاء اللجان من خالل عملية تشأورية مع عدد محدود من أعضاء المجموعة الذين يتم ترشيحهم من األعضاء
النشطين في المجموعة أو المجموعات ذات الصلة.
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تختلف وظائف وتكوين اللجان حسب طريقة التخصيص .بالنسبة إلى الـ  ، SAيتم تفريغ المراجعات اإلستراتيجية
والتقنية من قِبل الـ  CRCsالمختصين الذين يعملون بشكل منفصل حسب المجموعة على النحو التالي:
• لجنة المراجعة اإلستراتيجية)(SRC
عند تقديم الوظيفة اإلستراتيجية  ،يجب أن تمثل الـ  SRCالمعنية بشكل عادل أعضاء المجموعة وأن تكون
على دراية بالعمليات اإلنسانية  .يجب أن تتكون من مجموعة صغيرة من الخبراء التقنيين.
تصنف المشاريع المقدمة حسب بطاقة تسجيل مخصصة تم تطويرها من قبل  HFUبالتنسيق مع
()3
المجموعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )3تتم مراجعة مشروع متعدد المجموعات من قبل ال  SRCsذو المجموعات المستهدفة  ،ولكن يتم تسجيله بواسطة المجموعة ذات أعلى ميزانية .إذا كانت الميزانيات المخصصة لكل
مجموعة متوازنة  ،فسوف يتم مراجعة المشروع وتسجيله بواسطة لجنة مشتركة.

•

لجنة المراجعة الفنية)(TRC
ينبغي إختيار أعضاء لجنة الـ  TRCالمشاركين في المراجعة الفنية لمشاريع الـ  THFالمدرجة في القائمة
المعتمدة على أساس المعرفة الفنية المبينة للمجموعة المحددة .يقوم فريق صغير من الخبراء بإجراء مداوالت
تفصيلية حول الجوانب الفنية لمقترحات المشروع .يمكن أيضا للمستشارين المتخصصين تقديم الدعم
والمدخالت لعملية المراجعة الفنية.

ينصح بأن تقوم نفس اللجنة بإجراء مراجعات إستراتيجية وفنية .تتألف لجنة المراجعة مما يلي:
•
•
•
•

منسق المجموعة  /المنسق المشترك
ممثلو األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية (الوطنية  /الدولية) :ينبغي أن يضمن المنسق تمثيال عادال لكل
من الدوائر اإلنتخابية
كادر موظفين من الـ HFUفي جميع األوقات  ،حيث يشارك الـ  HFUفي صنع القرار  ،ويدعم لجان
المراجعة في أداء وظائفهم
ممثل مختص بموضوع النوع االجتماعي ،إذا لم يتم توافر ذلك لدى األعضاء المذكورين أعاله.

في حال كان التخصيص احتياطيا  ،يتم دمج المراجعات اإلستراتيجية والتقنية  ،ويتم تشكيل لجنة مراجعة واحدة .في
حالة الطوارئ  ،يمكن أن يقتصر أعضاء لجنة المراجعة على منسق المجموعة وال HFU
 .3.6.3الرصد واإلبالغ
تشارك المجموعات في مراقبة تنفيذ المشروع بخصوص الـ  GMSمن مرحلة اإلقتراح حتى نهاية إغالق المشروع.

 .3.7الشركاء
يتم إستخدام المساهمات في  THFلتمويل المشاريع التي تقوم بها مجموعة مختارة من الجهات الفاعلة اإلنسانية التي تم تقييمها لتكون
مؤهلة للحصول على تمويل الـ THFوهذا يشمل وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية
وكذلك جمعية الصليب األحمر  /الهالل األحمر.

 .3.7.1األهلية /جدارة القبول
لدى  THFعمليتين مختلفتين لتحديد أهلية الشركاء المحتملين .تختلف العملية تبعا إلختالف نوع الشركاء وذلك يحدد كما يلي:
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•

األهلية الخاصة باألمم المتحدة
لكي تكون مؤهلة للحصول على تمويل من  ، THFفإنه يجب على وكاالت األمم المتحدة تعبئة نموذج التسجيل في
نظام إدارة المنح الخاص بالصندوق على رابط التتبع ) . (http://gms.unocha.org/يتعين على وكاالت األمم
المتحدة توفير ما يلي:
 oإسم ومعلومات اإلتصال المتعلقة بالنقطة أو النقاط المحورية
 oالممثل القانوني للمنظمة (أو كبديل) السيرة الذاتية  ،وتفاصيل اإلتصال وبطاقة الهوية
 oعنوان المكتب الرئيسي
 oالمعلومات المصرفية

وبمجرد تقديم نموذج التسجيل و نموذج الـ  DDالذي تم تعبئته على النحو الواجب  ،ستقوم الـ  HFUبمراجعته والموافقة عليه والتي تحدد
بذلك أهلية الوكالة.
•

األهلية الخاصة بالمنظمات غير الحكومية والصليب  /الهالل األحمر
تقوم الـ  HFUبإجراء تقييم للقدرات الداخلية ) (ICAللشركاء المحتملين  .حيث أن نتائج هذه العملية تحدد أهلية الشريك ومستوى
المخاطرة  .سيؤثر تصنيف المخاطر بدوره على آليات التحكم (الطرائق التشغيلية) التي تنطبق على إدارة منح الشريك  ،كما
هو موضح في الجدول .1
تم وصف العملية واإلجراءات المستخدمة لتقييم قدرات الشركاء المحتملين للـ  THFفي الملحق  2من الـ .OM
بالنسبة إلى  ، THFيتحمل الشركاء المسؤوليات التالية:
 .3.7.2تقديم الطلب
يجب على الشريك التعرف على عمليات الـ  THFوطلب المشورة من الـ  HFUقبل التقدم بطلب للحصول على التمويل .
وبالتعاون الوثيق مع الـ  HFUوالمجموعات  ،يقوم الشريك المحتمل بتطوير وتقديم مقترح مشروع وميزانية للصندوق من
خالل ) )GMSيوفر كل الوثائق الداعمة الالزمة  ،ضمن المواعيد النهائية المحددة (وفقا لورقة إستراتيجية التخصيص)  ،وذلك
كله بطريقة متجاوبة سريعة.

 .3.7.3التنفيذ
بعد عملية الموافقة  ،يوقع الشريك على إتفاقية المنحة ) (GAالتي تحدد الشروط واألحكام المطبقة على المشروع المعتمد .يلتزم
الشريك باإلمتثال لجميع المتطلبات المحددة في الـ .(4) GAعلى وجه الخصوص يجب على الشريك  ،على نفقته الخاصة ،
اإلمتثال لجميع القوانين واللوائح في بلد إقامته وتشغيله إذا كانت مختلفة  ،ويتحمل جميع اإللتزامات المفروضة من قبل أي
جهة قانونية أو الئحة فيما يتعلق بتنفيذ المشروع بموجب اإلتفاق .كما يقر الشريك بأنه مسجل قانونا كمنظمة غير حكومية
وغير ربحية وغير سياسية في بلد تنفيذ المشروع  ،أو أثناء عملية التسجيل نظرا لظروف استثنائية في حالة الطوارئ  ،وأن
لديه األهلية القانونية الالزمة للدخول في اإلتفاقية الموقعة وتنفيذ المشروع  ،وأنه يجب أن يمتثل ألي تشريع يسري عليه.
يجب على الشريك أيضا أن يقر بأنه ال توجد مطالبات أو تحقيقات أو إجراءات قيد التنفيذ أو معلقة أو وشيكة ضد المنظمة .
وعالوة على ذلك  ،يجب عليه أن يكفل اضطالع موظفيه بمهامهم بدون أي تضارب وتعارض في المصالح وأن هناك آليات
كافية لضمان إحترام المبادئ اإلنسانية.

 .3.7.4الرقابة
يجب أن يكون لدى الشريك إجراءات مراقبة وإبالغ داخلية قوية .كما أنه سيعمل على تسهيل مراقبة المشاريع بالتعاون مع الـ
 ،HFUومنسقي المجموعات واألطراف المعنية األخرى .يحتفظ المقر الرئيسي والمكتب القطري لـ  OCHAومكتب األمم
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المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بالحق في تنظيم زيارات مع الشركاء أو الخبراء الخارجيين أو المانحين لمراجعة أنشطة
المشاريع المستكملة أو المستمرة.

 .3.7.5تقديم التقارير
يجب على الشريك تقديم تقارير سردية ومالية تماشيا مع متطلبات إعداد التقارير المنصوص عليها في الـ  GAأو ما تم اإلتفاق
عليه في الـ  AFالخاص بالصندوق .باإلضافة إلى ذلك  ،في حال ظهور أي قيود (على سبيل المثال  ،مالية  ،لوجيستية  ،أمنية)
قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في المشروع فإنه يجب اإلبالغ عنها على الفور إلى)(DRHC) (OCHA) (HoO) (HFU
 .4تخصيص األموال
يوفر الـ  THFللـ  DRHCطريقتين لتخصيص األموال:
• يتم إصدار التخصيص القياسي )( (SAمن خالل دعوة مفتوحة للمقترحات) على أساس دوري وفقا لتقديرالـ DRHC
وربطه بأولويات الـ  HRP؛
• يمكن اإلحتفاظ بتخصيص إحتياطي )( (RAحوالي  ٪10من إجمالي األموال) لإلستجابة للمتطلبات غير المتوقعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )4يجوز تعديل  GAالستيعاب التغييرات الالزمة في المشاريع.

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)
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 .4.1طرائق التخصيص
 4.1.1التخصيص القياسي ()SA
يستخدم الـ  DRHCعملية تخصيص قياسي لدعم األولويات المستهدفة داخل الـ HRPويقوم الـ ABباإلخبار عن العملية ويتم
إجراءها بالتشاور الوثيق مع الشركاء في المجال اإلنساني لضمان أفضل إستخدام ممكن للموارد .تتسم العملية بالشفافية وهو
أمر ضروري لكي يعمل الصندوق بشكل صحيح  .يجب تفسير الشفافية على أنها عملية تتطلب القيام باإلبالغ بجميع المعلومات
ذات الصلة ألصحاب المصلحة الرئيسيين في الوقت المناسب إضافة إلى إذا كان يمكن توثيق قرارات التخصيص وترشيدها.
يتم تنفيذ عملية تخصيص قياسي من خالل عدد من الخطوات الموضحة أدناه:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

تطوير إستراتيجية التخصيص
تقديم مقترحات المشاريع
المراجعة اإلستراتيجية
موافقة مبدئية من الـDRHC
المراجعة الفنية والمالية
الموافقة النهائية من الـDRHC
الصرف.

يوفر الجدول التالي لقطة لسير العمل للـ  . SA.كما ذكر سابقا فإنه هناك نوعان من مراجعة المشروع :مراجعة إستراتيجية لمقترحات
المشروع لضمان التوافق مع أولويات الـ  HRPومراجعة فنية لتحديد مدى سالمة وجودة المقترحات .يتم تصريف المراجعات من قبل
لجان المراجعة المعنية في كل قطاع والتي تعمل بشكل منفصل حسب المجموعة.

الجدول  :2سير عمل التخصيص القياسي (مع عدد أيضاحي من األسابيع  /األيام)
الجدول الزمني

من

اسبوعان

ICCG,
HFU

اسبوع واحد

DRHC and
AB

 1 – 2يوم بعد التغذية الراجعة من
الـ AB

HFU

من اسبوعين إلى 3

IP

الخطوات

ماذا

مشاورات
الكتلة ووضع
.تحديد األولويات لألنشطة
مشروع ورقة
التخصيص
إعتماد
مشاركة مسودة ورقة التخصيص مع
إستراتيجية
 DRHCللمصادقة عليها.

1.

2.

DRHC / AB

يتم إطالق ورقة التخصيص على GMS
إطالق ورقة
ومنسقي المجموعات  ،ويتم إبالغ الشركاء
تخصيص
المؤهلين في  THFوفقا لذلك.
 ينبغي أن يتناول مقترح المشروع األولوياتالمبينة في ورقة إستراتيجية التخصيص .
هذا يحتاج إلى دعم من خالل أطر سجل
واضحة مع النتائج والمخرجات
ومؤشرات ذكية واألنشطة التفصيلية.
ينبغي مراعاة التكامل في تقديم الخدماتوالشراكات عند وضع مقترحات المشاريع
يجب أن يتضمن إقتراح المشروعميزانية مفصلة تحدد جميع النفقات ذات
الصلة بالمشروع في إطار بنود الميزانية
ذات الصلة
يجب أن تعكس مقترحات الميزانية التقسيم
الصحيح والعادل للميزانية للتكاليف
المخطط لها وتحديد الوحدات والكميات
والنسب المئوية بوضوح .يجب على

.1تطوير
إستراتيجية
التخصيص

3.

 .2تقديم إقتراح المشروع
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والـ

اسبوع واحد

الكتل
HFU

 1إلى  3أيام

HFU, AB
DRHC

-

اسبوعين

اسبوع واحد
مالحظة

سيتم تحديد الموعد النهائي
مع
باإلشتراك
للتوقيع
المجموعة ويجب إحترامﻪ من
قبل الشركاء المحتملين للمضي
قدما.

 10أيام كحد اقصى

الكتلة
OCHA
(HFU,
FCS).

و

-

الشركاء تجنب تضمين مبالغ إجمالية فقط
وإستخدام فاتورة الكميات اآللية المتأصلة
في ميزانيةGMS.
تحقق الـ  SRCsمما إذا كان مقترح المشروعيتماشى مع  HRPوإستراتيجية التخصيص
واألهداف ويتم إجراء التقييم بإستخدام بطاقة
النقاط فيGMS.
يتشارك  HFUفي توصيات  SRCمع ABللحصول على المعلومات والتعليقات إذا لزم
األمر ()5
يتم تقديم المشاريع الموصى بها إلى الـ) (DRHCللموافقة المسبقة
يتم إبالغ الشركاء الذين لديهم مشروعاتموصى بها بموافقة الـ  DRHCالمسبقة أو
رفضها.
يقوم ) (OCHA HQ / FCSبإجراء
المراجعة الفنية والمالية للمشاريع المختارة
تشترك  HFUفي التغذية الراجعة التقنية
الموحدة (المجموعة و ) THFمع شريك إلعادة
الصياغة ؛ إذا لم يفي المشروع بمعايير الجودة
بعد ذلك  ،فسيتم رفضﻪ بواسطة ( DRHCحد
أقصى  3جوﻻت من المراجعات الموصى بها)

AB,
DRHC,
HFU

بعد الموافقة على عملية المراجعة الفنية  ،يوافق
 DRHCرسميا على المشروع وسيتم إبالغ  ABبذلك.

HFU
والشريك

تتواصل  HFUمع الشريك لتحديد تاريخ بدء
المشروع .سيتم تضمين تاريخ البدء المتفق عليﻪ في
الـ(GAالملحق ب).

DRHC
HFU

يوافق الـ  DRHCعلى المشروع أوالمشاريع.

IP

عند التوقيع من قبل الـ  ، DRHCيقوم الـ HFU
بإخطار الشريك بأن المشروع قد تمت الموافقة عليﻪ ،
ومشاركة ذلك مع  GAللتوقيع العكسي  .سيتم تحديد
أهلية النفقات بحلول تاريخ توقيع الشريك علىGA.

EO

بمجرد تصديق الشريك  ،يتم إرسال  GAإلى موظف
OCHAالتنفيذي ) (EOللتوقيع النهائي.

OCHA
FCS, EO

 .3المراجعة اإلستراتيجية

 .4موافقة مبدئية من الـDRHC

 .5المراجعة الفنية والمالية

الموافقة على
مقترحات

1.

DRHC
تحضير الـGA
توقيع الـ DRHC GA

2.
3.

.4

توقيع
والـGA

.1

الترخيص النهائي للـ
GA

تتم معالجة طلب الدفع من خاللOCHA FCS.

 .6الموافقة
النهائية من
الـDRHC

الشريك

الدفعة األولى

 .7الصرف

2.

( )5إذا لم يعترض  ABفي غضون  24ساعة  ،يعتبر المقترح مقبوال .إذا إعترض الـ  ، ABسيتعين على الـ  DRHCإتخاذ القرار النهائي .لدى الـ  DRHCالقدرات على إلغاء
توصية الـ. AB

 .4.1.2التخصيص اإلحتياطي )(RA
الغرض من  RAهو تخصيص األموال بسرعة ومرونة إستجابة لظروف غير متوقعة أو حاالت طوارئ أو إحتياجات ذات صلة
بالسياق .لذلك  ،يتطلب الـ RAإستراتيجية  /حالة للتمويل والتي قد تكون محدودة بالطبع في النطاق والمعايير عند مقارنتها بـSA
في حالة الطوارئ  ،يمكن لـ  DRHCتفعيل  RAلإلستجابة لإلحتياجات الوشيكة وغير المتوقعة .يتم التشاور مع  ABبشأن اإلستراتيجية
المقترحة (األولويات والجدول الزمني والعملية) ويتم إتخاذ قرار  DRHCخالل  48ساعة .يمكن لـ  ، DRHCفي ظل ظروف إستثنائية ،
إطالق  RAواإلخطار بذلك بعد مضي األوان.
عادة ما يكون الصندوق نشطا ومفتوحا لمقترحات المشروعات بناء على المناقشات بين الـ  HFUومنسقي المجموعات والشركاء
المؤهلين .على الرغم من ذلك يمكن أن تقتصر  RAعلى واحد أو أكثر من المشاريع المحددة .ومع ذلك  ،عندما يتوقع أن يتلقى أكثر من
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إقتراح واحد  ،أو عندما تدعو لجنة  DRHCإلى عملية تنافسية محدودة  ،يجب أن تخضع مقترحات الـ RAلعملية تحديد أولويات تنافسية
من خالل إستخدام بطاقات التقييم في  ، GMSوالقرار بقبول مقترحات المشروعات تقع على عاتقDRHC
في حين ينصح باإلحتفاظ بحد أقصى قدره  ٪10من المساهمات المتاحة في  THFكإحتياطي  ،إال أنه يمكن تخصيص أي تمويل غير
مبرمج من خالل  SAفي  RAفي حالة الطوارئ.
يتم تنفيذ عملية  RAمن خالل عدد من الخطوات الموضحة أدناه:
 )1تطوير إستراتيجية التخصيص
 )2تقديم إقتراح المشروع
 )3العرض اإلستراتيجي والتقني والمالي
 )4الموافقة النهائية من قبلDRHC.
 )5الصرف.
الجدول  :3سير عمل تخصيص االحتياط (مع عدد إيضاحي من األسابيع  /األيام)
الجدول الزمني

 24ساعة
بعد يوم أو يومين من إخطار
الـAB

3-5أيام

 3-2أيام

من

مشاورات الكتلة
ووضع مشروع
ورقة التخصيص
إقرار
اإلستراتيجية من
الـDRHC/AB
إطالق ورقة
تخصيص

IP

اللجنة التكتلية و
OCHA – HFU,
OCHA – FCS.

الخطوات

ماذا

.تحديد األولويات لألنشطة

 .1مشاورات الكتلة
وتطوير مسودة ورقة
التخصيص

 DRHCمشاركة مسودة ورقة التخصيص مع
.للمصادقة عليها

 .2إقرار إستراتيجية الـ
DRHC/AB

يتم إطالق ورقة التخصيص على  GMSومنسقي
المجموعات  ،ويتم إبالغ الشركاء ذوي الصلة من
الـ  THFوفقا لذلك.
 ينبغي أن يتناول مقترح المشروع األولوياتالمبينة في ورقة إستراتيجية التخصيص .هذا
يحتاج إلى دعم من خالل أطر سجل واضحة مع
النتائج والمخرجات والمؤشرات الذكية
التفصيلية.
واألنشطة
ينبغي مراعاة التكامل في تقديم الخدماتوالشراكات عند وضع مقترحات المشاريع ؛
يجب أن يتضمن إقتراح المشروع ميزانيةمفصلة تحدد جميع النفقات ذات الصلة
بالمشروع في إطار بنود الميزانية ذات الصلة ؛
يجب أن تعكس مقترحات الميزانية التقسيمالصحيح والعادل للميزانية للتكاليف المخطط لها
وتحديد الوحدات والكميات والنسب المئوية
بوضوح .يجب على الشركاء تجنب تضمين
مبالغ إجمالية فقط وإستخدام فاتورة الكميات
اآللية المتأصلة في ميزانيةGMS.
تقوم لجنة مراجعة مشتركة بالتحقق مما إذا كانت
مقترحات المشروع تتماشى مع الـ HRP
وإستراتيجية وأهداف التخصيص
يتم إجراء التقييم اإلستراتيجي بإستخدام بطاقة النتائج
في GMS
تقوم لجنة المراجعة بإجراء المراجعة الفنية للمشاريع
المختارة
تشارك  HFUالتغذية التقنية الراجعة المدعمة مع
الشريك إلعادة الصياغة إذا لﻢ يفي الﻤﺸﺮوع بﻤعايﻴﺮ
الﺠﻮدة بعﺪ ذلﻚ  ،فﺴﻴﺘﻢ رفﻀه بﻮاسﻄة ( DRHCحﺪ
أقﺼى  3جﻮالت مﻦ الﻤﺮاجعات الﻤﻮصى بها)
مالحظة :يجب أن يكون بإمكان الشركاء إعادة
إرسال مقترحات المشاريع مرتين على األقل عند
تلقي التعليقات المكتوبة بعد المراجعة الفنية .إذا لم
يكن من الممكن ترتيب اجتماع إلجراء المراجعة

إطالق
.3
تخصيص

ورقة

 )2تقديم إقتراح المشروع

 )3العرض اإلستراتيجي والتقني
والمالي ()6
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الفنية  ،يمكن النظر في خيارات أُخرى طالما أن جودة
العملية تتم المحافظة عليها.
بعد الموافقة على عملية المراجعة الفنية ،
ستقوم ) (DRHCبالموافقة رسميا على المشروع
وسيتم إبالغ الشركة وفقا لذلك
AB, DRHC HFU

من  3إلى  5أيام كحد
أقصى على مستوى الدولة
مالحظة :سيتم تحديد الموعد
النهائي للتوقيع باإلشتراك
مع المجموعة ويجب
إحترامﻪ من قبل الشركاء
المحتملين للمضي قدما.

ستقوم  HFUباإلتصال مع الشريك لتحديد تاريخ بدء
المشروع.
سيتم تضمين تاريخ البدء المتفق عليﻪ في الGA
(الملحق ب).
مالحظة :إذا تم توقيع  GAبعد تاريخ البدء المتفق
عليه في الملحق  ، Bيكون لتاريخ توقيع GA
األسبقية.

 HFUوالشريك

DRHC

IP

EO
 10أيام كحد اقصى

مالحظة :إذا لم يعترض  ABفي غضون  24ساعة  ،يعتبر
المقترح مقبولا .إذا إعترض الـ  ، ABسيتعين على الـ
DRHCإتخاذ القرار النهائي  .لدى الـ  DRHCالقدرات
على إلغاء توصية الـ. AB

OCHA FCS, EO

 DRHCيوافق على المشروع
عند توقيع  ، DRHCيقوم  HFUبإخطار الشريك
بأن المشروع قد تمت الموافقة عليﻪ  ،ويرسل GA
للتوقيع العكسي.
سيتم تحديد أهلية النفقات بحلول تاريخ توقيع الشريك
علىGA.
بمجرد تصديق الشريك  ،يتم إرسال  GAإلى
موظف  OCHAالتنفيذي للتوقيع النهائي.
تتم معالجة طلب الدفع من خاللOCHA FCS.

.1

تأييد المقترحات
من الـHC

.2

تحضيرات الـGA

.3

توقيع الـ DRHC
GA

.4

توقيع الشريك على
الـ GA

.5

التلخيص النهائي للـ
GA

أول دفعة

 4الموافقة النهائية
من قبلDRHC.

 )5الصرف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )6يمكن الجمع بين المراجعات اإلستراتيجية والتقنية وفقا للمبادئ التوجيهية العالمية والمذكرة التوجيهية بشأن تخطيط تخصيص الـ  CBPFفيما يتعلق بمخصصات اإلحتياطي.

 .4.2معايير التخصيص
يتم إجراء مراجعة وموافقة مقترحات المشروعات وفقا لإلطار البرنامجي وتركيز  THFالموصوف أعاله وعلى أساس المعايير التالية:
•

•
•
•

أهلية الشريك وقدراته:
 oموافقة الـ  THF DDو CA
 oالمجموعة أو المجموعات المستهدفة النشطة المؤهلة للعضوية والتي لديها قدرة فنية مثبتة لتطبيق هذا
التخصيص
 oأداء الشريك مع الـ ( THFالمتشارك مع شركاء الـ  THFالحاليين) ،بما في ذلك نتائج التدقيق األخيرة وتقارير
الشيكات الفورية
سقف المنحة :يتم تحديد السقف لكل مشروع لكل تخصيص على أساس مستوى مخاطر الشركاء ومدة المشروع  ،كما هو
موضح في طرائق التنفيذ
اإللتزام بالمبادئ اإلنسانية :دعم اإلستجابة اإلنسانية المبدئية للنازحين الجدد الضعفاء
الوصول :الوجود التشغيلي الحالي المثبت وإقرار الوصول المستقل خالل  /أثناء الجدول الزمني المقترح للمشروع في
مناطق التشغيل داخل القطاع  /األنشطة ذات الصلة التي تم تحديد أولوياتها لهذا التخصيص ؛ يجب تحديد موقع المشروع
بوضوح
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•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

الترابط اإلستراتيجي :الربط الواضح مع األهداف اإلستراتيجية للـ  HRPوالمجوعات أو الكتل واإلمتثال لشروط
إستراتيجية توزيع  THFكما هو موضح في ورقة إستراتيجية التخصيص  ،ومالئمة األنشطة مع مجاالت التركيز الخاصة
للصندوق
السالمة الفنية وفعالية التكلفة :يجب أن يفي اإلقتراح بالمتطلبات التقنية والمبادئ التوجيهية التقنية للمجموعة لتنفيذ
األنشطة المخطط لها ؛ وأن تكون الميزانية عادلة ومتناسبة فيما يتعلق بالسياق  ،وكافية لتحقيق األهداف المحددة
إحترام الجدول الزمني لعملية التخصيص والنهج :ويشمل ذلك التقديم والمواعيد النهائية التي حددتها المجموعات لعملية
العرض
أن تكون مبنية على اإلحتياجات :يتم تفسير اإلحتياجات وتوثيقها بشﮐل جيد  ،ويتم وصف المستفيدين بوضوح.
المالءمة :أن تكون األنشطة كافية لإلستجابة لإلحتياجات المحددة
إدارة المخاطر :يتم توضيح اإلفتراضات والمخاطر بشكل شامل وواضح  ،إلى جانب إستراتيجيات إدارة المخاطر
الﺮصﺪ :يﺘﻢ وضع إستراتيجية واقعﻴة للﺮصﺪ واإلبالغ في اإلقﺘﺮاح .يشجع الـ  THFإستخدام النهج التشاركية  ،التي تشمل
المجتمعات المتأثرة في تقييم اإلحتياجات والتنفيذ والرصد والتقييم
التﮐامل مع التمويالت األخرى :يجب أن يﮐون المقترح الذي يوصي باألنشطة التي تلقت تمويال من مصادر أخرى
مرجحا بشﮐل أفضل من األنشطة التي ليس لديها أي تمويل آخر  ،ما لم يبرر من قبل المجموعة تحليل اإلحتياجات
الصلبة .يطلب من شركاء المجموعة تقديم تحديث ألقرب تمويل تم بشأن . FTS
القيمة مقابل المال :يتم إعطاء األولوية للمشاريع التي يمكن أن تبيّن "القيمة مقابل المال" (مثل الحد األقصى للنتيجة
والوصول إلى المستفيد لكل دوالر يتم استثماره وفعالية التدخل) بالنسبة لميزانية المشروع
الحساسية لعامل الوقت :وفقا لإلستراتيجيات التكتلية  ،تعطي المخصصات األولوية لألنشطة الحساسة للوقت  ،أي
األنشطة األكثر إلحاحا في طبيعتها وتتطلب إستجابة فورية ال يمكن تأجيلها
تعميم مراعاة القضايا المتعلقة بالحماية والجنس والسن واإلعاقة :يعزز التخصيص تعميم الحماية والمساواة بين الجنسين
والسن واإلعاقة والتحقق من مدى إدماج التدابير المناسبة في تصميم المشروع
شرط إحترام البيئة :أن الـ  CRCsيتحقق إلى أي مدى يمت تصميم المشروع إلى إحترام التدابير البيئية (عندما ينطبق هذا
الشرط)
تجنب النزاعات :يتم تشجيع الشركاء المحتملين على تجنب النزاع بما يخص مشاريعهم اإلنسانية من خالل العملية التي
وضعتها مجموعة اإلتصال اإلنساني في غازي عنتاب .على الرغم من أنه ال يمكن تقديم أي ضمانات  ،فإن إتاحة تجنب
النزاعات توفر بيئة أنسب لحماية موظفي وممتلكات المنظمات اإلنسانية وفقا للقأنون اإلنساني الدولي.

 .4.3مدة المشروع
يجب أال يتجاوز تنفيذ المشروعات الممولة من  THFإثني عشر شهرا من تاريخ بدء المشروع كما هو موضح في وثائق المشروع النهائية
المعتمدة .يمكن إجراء اإلستثناءات من قبل  DRHCعندما تكون المدة األطول ضرورية لتلبية المتطلبات البرنامجية.
يقتصر التمويل المسبق للمشروع فقط على التكاليف المدرجة في الميزانية (لمقترح المشروع المعتمد) المتكبدة في الفترة اإلنتقالية بين
تاريخ بدء الموافقة على المشروع (أول تاريخ بدء محتمل هو التاريخ الذي وقع فيه كل من  DRHCوالشريك على ) GAوتاريخ الصرف
النقدي الفعلي للمشروع المتلقي.
إذا لزم األمر  ،يمكن للشركاء طلب مراجعات المشروع و  /أو عدم تمديد التكلفة إلعادة برمجة و  /أو تمديد مدة المنحة.

 .4.4قيمة المنحة
يحدد الكتيب الخاص بسقف منحة  CBPFsالحد األقصى للمبلغ الذي يمكن أن يستلمه الشريك لكل مشروع .يتم تعريف سقف منح شركاء
THFعلى أساس مستوى مخاطر الشركاء ومدة المشروع  ،كما هو موضح في الطرائق التشغيلية.
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يمكن لشريك  THFتقديم مشروع واحد فقط لكل تخصيص .يمكن أن يتضمن المشروع مجموعة واحدة أو أكثر.
في حين أن الحد األقصى لكل شريك ال يختلف بين تخصيص معياري وإحتياطي  ،فإن الحد األدنى الموصى به لكل مشروع هو
 250،000دوالرا أمريكيا لـ  SAو 000 ،100دوالر للـ RA.
يﻤﻜﻦ تﺤﺪيﺪ اإلستثناءات المذكورة أعاله بﻮاسﻄة  DRHCويﻤﻜﻦ تعﺪيﻞ الﺴقﻒ لﻜﻞ مﺨﺼﺺ أو شﺮيﻚ بالﺘﺸاور معAB.

 .4.5نظام إدارة المنح )(GMS
إن  GMSعبارة عن نظام أساسي قائم على الويب يدعم إدارة دورة حياة المنحة بالكامل لجميع  CBPFs.أنها أداة إلزامية للـ  THFوأداة
إدارة أساسية لمدير الصندوق.
يعزز  GMSالكفاءة والفعالية ويدعم إدارة المخاطر .تقوم  GMSبتنسيق عمليات األعمال مع توفير اإلحتياجات الخاصة لكل صندوق .
يعزز هذا النظام قدرة OCHAعلى تحليل البيانات .يقوم  GMSبتبسيط عمليات التوريد ويسهل التفاعل بين جميع أصحاب المصلحة
المشتركين في عملية إدارة المنح ودعمهم في أداء وظائفهم .يسمح  GMSالمستفيدين بتقديم مقترحات المشاريع عبر اإلنترنت .وبالتالي ،
يمكن إعداد التقارير المالية والسردية في الوقت الفعلي .باإلضافة إلى أي تنقيحات للمشروعات .يوفر النظام تتبعا في الوقت الفعلي
للعمليات والمهام والتذكيرات والمالحظات .أن  GMSهي آلية قوية تسمح لمديري الصناديق باإلشراف على عمليات األعمال ومراقبتها .
تم دمج النظام مع األنظمة األخرى ذات الصلة عبر اإلنترنت  ،بما في ذلك نظام تعقب مساهمة  ، OCHAو  ، OCHA FTSوقواعد
البيانات األخرى حسب الضرورة .يتيح هذا الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي لـ  OCHAتوفير المعلومات والتحليالت بسرعة بشأن
األسئلة التي يتم طرحها سواء في الميدان أو على مستوى المقر الرئيسي  .تعزز  GMSقدرة  OCHAعلى التنفيذ الفعال لنهج اإلدارة القائم
على المخاطر .يدعم النظام مديري الصناديق في تنفيذ عملية  DDوآليات الرقابة المتفق عليها .كما يسمح ) (GMSبالمراقبة والعمليات
المحاسبية المناسبين ألداء إدارة الصندوق .يقوم النظام بمراقبة سرعة ونوعية العمليات المختلفة  ،بما في ذلك التوزيعات وصرف
األموال والرصد واإلبالغ والمراجعة.
يمكن الوصول إلى وحدات ) GMS Business Intelligence (BIبشكل عام وستوفر بيانات في الوقت الفعلي  ،بما في ذلك اإللتزامات
والمساهمات والمخصصات والشركاء المستلمين والتغطية الجغرافية وتوزيع التمويل بين المجموعات.
لجميع األسباب المذكورة أعاله  ،لن يكون شركاء  THFمجهولين على صفحة  BIالعامة علىGMS.

 .5إطار المساءلة )(AF
بسبب كون أن مستوى المخاطر التشغيلية والمالية وتلك المتعلقة بالسمعة لها دور كبير في تركيا ضمن سياق األزمة السورية .يعتمد
THF AFعلى نموذج شامل إلدارة المخاطر  .والتي تهدف إلى ربط مبادئ العناية الواجبة واألداء و تقييم القدرات طوال دورة المشروع.
يقدم هذا القسم لمحة عامة عن الركائز األربع التالية للمساءلة في إطار: THF
الركيزة األولى :تقييم قدرات الشريك وإدارة المخاطر
الركيزة الثأنية :المراقبة واإلبالغ
الركيزة الثالثة :التقييم
الركيزة الرابعة :المراجعة.
الهدف هو إدارة المخاطر والتحقق من األداء بما يتماشى مع إستراتيجية  THFوخطط المشروع المعتمدة .وسيتم تأييد إطار المساءلة من
قبل الـ ) (DRHCبالتشاور مع  ABوالذي يضمن تخصيص الموارد الﮐافية في إطار  THFلألنشطة المقترحة لضمان تنفيذها الﮐامل.
بمجرد إعتماد هذا اإلطار  ،سيكون بمثابة أداة تشغيلية لتوجيه كيف ومتى سيتم تقييم الشركاء وتحديدهم كمؤهلين للحصول على تمويل
من الـ . THFسيحدد الـ  AFمتطلبات المراقبة وإعداد التقارير ،والمعيار الذي سيتم على أساسه إجراء عمليات التقييم والمراجعة،
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واألطراف المسؤولة عن كل عنصر من ركائز المساءلة ؛ اإلجراءات الرئيسية الواجب إتخاذها ؛ والموارد الالزمة لضمان المساءلة
الشاملة.
 .5.1إدارة المخاطر
سوف تستند إدارة  THFإلى نهج قائم على المخاطر لضمان إجراء تحليل شامل للمخاطر  ،وتحديد طرائق ضمان مناسبة للتخفيف من هذه
المخاطر.
تهدف إدارة المخاطر إلى توفير مجموعة محددة من األدوات لعملية صنع القرار لدعم تحقيق النتائج اإلستراتيجية بطريقة شفافة.
تتضمن عملية إدارة المخاطر ما يلي:
•إنشاء السياق
•تعريف المخاطر
•تحليل المخاطر
•تقييم الخطر
•عالج المخاطر
•رصد ومراجعة المخاطر المحددة
•التواصل والتشاور حول المخاطر المحددة والمحتملة.
يتم تحليل المخاطر على مستوى الشريك من خالل اإلضطالع بأنشطة  DDومن خالل  ICAشاملة (ستحدد فئة  /درجة مخاطر الشريك
أقساط التمويل ووتيرة اإلبالغ) ؛ وكذلك على مستوى الصندوق .ينبغي أن تأخذ قرارات التمويل في اإلعتبار تحليل المخاطر على كال
المستويين مما يوحي بآليات الضمان المناسبة.
 .5.1.1إدارة المخاطر على مستوى الصندوق
هناك عدد من المخاطر اإلستراتيجية والبرنامجية والمالية واإلدارية المتأصلة كجزء من إدارة أي آلية تمويل .ولذلك من
الضروري وجود إطار إدارة المخاطر لمساعدة  DRHCفي إتخاذ القرارات اإلستراتيجية التي تزيد من قدرة  THFعلى تحقيق
أهدافها .وهذا سيضمن تخفيف المخاطر ذات األولوية  ،في البداية على مستوى الصندوق  ،ولكن على المستوى العالمي أيضا
في سياق سجل المخاطر المؤسسية الخاص بالـ.OCHA
ال تقتصر المخاطر في سياق  THFعلى الوكاالت التي تتلقى التمويل وتنفذ المشاريع .ترتبط إدارة المخاطر ارتباطا وثيقا
باإلستراتيجية وتغطي المجموعة الكاملة من المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق أهداف الصندوق.
يعمل إطار إدارة مخاطر  THFعلى توسيع تعريف المخاطر بما يتجاوز المخاطر البرامجية والمالية المرتبطة بالشركاء ،
ويحدد العوامل الرئيسية للمخاطر التي يواجهها الصندوق في السياق الوطني .واستنادا إلى احتمالية المخاطر المحتملة والتأثير
المحتمل لها  ،يتم تطوير خريطة حرارية (بمعنى رسم توضيحي) تسمح بتصنيف المخاطر وإبراز المخاطر األكثر إلحاحا
تهدف اإلستراتيجية إلى أن تكون وثيقة حية وعضوية يتم تحديثها بانتظام
حسب الظروف المتغيرة .ستقوم الـ HFUبتحديث  ABحول التقدم في
تنفيذ إجراءات معالجة المخاطر التي تم إتخاذها في اجتماع  ABربع
السنوي .ستقوم  ABبالرجوع إلى  DRHCوفقا للمخاطر الحرجة وتقييم
المخاطر الحرجة وخطط العمل المعلقة.
 .5.1.2إدارة المخاطر على مستوى الشريك (إدارة المنح القائمة على
المخاطر)
تمشيا مع الدليل التشغيلي الخاص بالـ ، CBPFsهناك أربعة مكونات
إلدارة المنح القائمة على المخاطر:
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•تقييم القدرات ) (CAللشركاء من المنظمات غير الحكومية  ،بما في ذلك اإلشارة إلى التسجيل والعناية الواجبة
•الطرائق التشغيلية
•إدارة األداء
•آليات اإلمتثال.
يجب على المنظمات غير الحكومية المهتمة بالتقدم للحصول على تمويل بموجب  THFالمشاركة في عملية  ICAلتصبح مؤهلة
كشركاء .هذا هو واحد من الركائز األربع الرئيسية لل  AF THF.الهدف الرئيسي هو ضمان تزويد الـ  HFUبالمعلومات
الضرورية عن قدرات الشركاء غير الحكوميين الذين يمكنهم الحصول على تمويلTHF
ICAمفتوحة للشركاء المحتملين المهتمين على مدار السنة( .)7تتألف العملية من أربع خطوات مترابطة على النحو التالي:
•الخطوة  :1التسجيل
يبدأ الشركاء المحتملون ليصبحوا شريكا ولكي يطلبوا الوصول إلى  GMSهذه العملية عن طريق اإلتصال بـ HFU
)(ochahpf@un.orgوتقديم نسخة من شهادة التسجيل (باللغة األنجليزية) التي تشير إلى اإلسم الكامل للشريك .شهادة
التسجيل مطلوبة  ،ويتم تقديمها قبل منح الوصول إلى  GMSلتجنب أي تناقض محتمل في تسمية  GMSوالذي سيؤدي إلى
حدوث تأخيرات في إنشاء وإعداد  GAوعملية الصرف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )7سوف تعطي مؤسسة  HFUاألولوية إلستعراض تطبيقات الجهات الفاعلة اإلنسانية العاملة في المناطق الجغرافية مع تغطية محدودة.

•الخطوة  :2العناية الواجبة
بمجرد إتمام عملية التسجيل  ،يمنح الشريك الوصول إلى ) GMS (gms.unocha.orgوتبدأ عملية  DDيتم إجراء مراجعة
شاملة لتطبيقات ووثائق  DDمن قبل  HFUللتأكد من أن الشركاء يلبون الحد األدنى من المتطلبات المذكورة أدناه  ،ويعد خطوة
أولية رئيسية للحفاظ على مساءلة الصندوق.
بمجرد منح الوصول إلى  ،GMSيجب على الشريك إستكمال متطلبات وإستمارات  DDفي  GMSفي غضون أسبوعين كحد
أقصى  -راجع الملحق .a 2.1والملحق .b.2.1
كما ذكرنا سابقا  ،ال يعد  DDمطلوبا لوكاالت األمم المتحدة.
يتم جمع وثائق  DDعلى  GMS.سوف يتم إعتماد  DDفقط إذا تم تقديم جميع المعلومات والوثائق المطلوبة بنجاح إلى. HFU
بمجرد اإلنتهاء من عملية  DDو الموافقة على الشريك في GMSستخضع المنظمة لـ( CAالخطوة  )3لتحديد أهليتها للحصول
على التمويل وتقييم المخاطر.
•الخطوة  :3تقييم القدرات)(CA
لكي تكون مؤهال للحصول على التمويل  ،يجب على المنظمات غير الحكومية الخضوع لـ  CAلتحديد أهليتها وتقييم المخاطر .
يعد الهدف من  CAهو أحد الركائز األساسية في  ، THF AFوهو مراجعة منهجية للقدرات المؤسسية والفنية واإلدارية والمالية
للشريك  ،ولضمان حصول  THFعلى المعلومات الالزمة إلتخاذ قرار مستنير بشأن األهلية و تصنيف المخاطر األولي.
تطبق THFتقييم القدرات الداخلية ) (ICAعلى جميع الشركاء المحتملين الذين سيطلب منهم تقديم الوثائق المذكورة في قائمة
التحقق ( ICAالملحق  )2.2عن طريق البريد اإللكتروني أو النسخة المطبوعة على النحو المتفق عليه مع OCHA / HFU.
سيتم التقييم والتسجيل في  GMSبإستخدام ميزةTHF ICA.
يتم إستخدام استبيأن عالمي لـ ( ICAالملحق  )2.3إللتقاط العناصر األساسية لقدرات شريك  THFفي الفئات التالية:
DD .1
 2.الحوكمة والقدرات المؤسسية
 3.قدرة اإلستجابة البرنامجية
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 4.قدرة التنسيق والشراكة
 5.القدرات المالية.
الجدول  :4أهمية الـ ICAلكل فئة
مالحظات

إذا لم توافق المؤسسة على العناية الواجبة من الـ CBPFسيتم
استبعاد بقية االستبيأن.

االهمية
(بالنقاط)
نعم/ال
25
30
15

ما ال يقل عن  15نقطة هو شرط إلزامي لتكون مؤهلة للحصول
على تمويلTHF.
يأخذ  ICAفي اإلعتبار  ،وحيثما أمكن  ،نتائج النهج المنسق القائم
للتحويالت النقدية  (HACT).سيتم إستخدام نتيجة HACT
للمنظمات غير الحكومية لتسجيل الدرجة  Eمن  ICAعلى النحو
التالي: High = 0؛ هام =  10؛ متوسطة =  20؛ منخفض =
()9
30

30

100

مجموعات(ICA )8
العناية الواجبة

A

الحوكمة والقدرات المؤسسية
قدرة اإلستجابة البرنامجية C
قدرة التنسيق والشراكة D
القدرات المالية E
B

االهمية االجمالية

( )8الفئات واألهمية ثابتة في إستبيان  ICAعلى مستوى العالم.
( )9سيتم تطبيق هذا اإلجراء على شركاء  THFالحاليين كما تم إعتماده من قبل  ABفي  04مايو .2018

التقييم الذي أجراه فريق ( HFUتمويل  /برنامج) متكامل ويتضمن مكونين:
1.مراجعة مكتبية للوثائق المقدمة من الشريك .في ختام هذه الخطوة  ، ICAستتيح الـ  HFUللمنظمة معرفة ما إذا كان التطبيق
يمكن أن ينتقل إلى الخطوة التالية من العملية.
 2المقابالت مع موظفي المنظمة ؛ حيثما أمكن  ،زيارات إلى مكاتب المنظمة  ،ومقابالت مع متحدثين رئيسيين مثل المانحينوالشركاء السابقين  /الحاليين  ،وكذلك قادة المجموعات( )10واألعضاء.
يستغرق المخطط الزمني لمراجعة الـ CAحوالي ثالثة إلى أربعة أسابيع ويتم مشاركة النتائج مع مقدم الطلب.
يؤخذ  ICAفي اإلعتبار .وحيثما أمكن  ،يشمل التقييمات الحالية مثل النهج المنسق للتحويالت النقدية(HACT).
على أساس إستثنائي  ،إذا كان إجراء  ICAغير ممكن بسبب الظروف المخففة  ،مخاوف أمنية أو عدم الوصول  ،على سبيل
المثال  ،يمكن إعتبار وكيل بديل  CAبعد موافقة  ABو  DRHCمن أجل الطريقة والتكاليف.
وفقا لتقدير الـ  DRHCوبالتشاور مع شركة  ، ABيجب إضافة أي متطلبات إلزامية أو إختيارية جديدة للتسجيل أو العناية
الواجبة و  /أو  ICA.يمكن تطبيق المتطلبات الجديدة على شركاء جدد أو بأثر رجعي على جميع الشركاء المؤهلين فيTHF.
•الخطوة  :4تقييم المخاطر
إستنادا إلى النتيجة التي تم الحصول عليها خالل  ، CAسيتم تصنيف الشركاء المؤهلين في ثالث فئات على مستوى المخاطر:
منخفضة ومتوسطة وعالية .سيحدد مستوى المخاطر الناتج الطرائق التشغيلية وآليات التحكم المطبقة على النحو المحدد في
إطار المساءلة الخاص بـ  THFويشمل ذلك طرائق الصرف  ،وتواتر التقارير السردية واإلبالغ المالي  ،والتخطيط لرصد
الزيارات وعمليات الفحص الموضعية  ،وفقا لمستويات المخاطر المختلفة  ،وكذلك مدة المشروع وميزانيته.
سيكون تصنيف المخاطر في الجدول أدناه قابال للتطبيق على الشركاء المحتملين الجدد وكذلك الشركاء الخارجين من الـ THF
إستنادا إلى أدائهم في الصندوق.
الجدول  :5مستوى مخاطر الشركاء
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الكفاءة أو األهلية

درجة المنظمة (في النسبة المئوية)

المنظمة مؤهلة كشريك منخفض المخاطر.

91 – 100

المنظمة مؤهلة كشريك متوسط المخاطر.

71 – 90

المنظمة مؤهلة كشريك عالي المخاطر.

51 – 70

المنظمة غير مؤهلة .يمكن أخد طلب جديد لها بعين اإلعتبار تبعا للـ  CAمن خالل  THFبعد ستة
أشهر من تاريخ المراجعة هذا.

0 – 50

خالل جميع مواضع التقدم من أجل األهلية  ،ستقدم الـ HFUمالحظات إلى المنظمة حول ما إذا كأن تطبيقها سوف ينتقل إلى
الخطوة التالية من العملية أم ال.
إن الشريك  CAيعكس قدرة الشركاء في نقطة زمنية معينة .مع قيام الشريك بتنفيذ المشاريع  ،سيقوم الـ OCHAبمراجعة وتقييم
الشريك في تنفيذه لمشاريع  THFوأداء الشركاء باإلضافة إلى أن أي تطوير آخر (مثل تحديث أدلة وسياسات الشركاء ،
وتقارير تدقيق الجهات المانحة األخرى) سيستخدم جنبا إلى جنب مع  CAاألصلي لتحديد وضبط مستوى المخاطر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )10ستتم مشاركة قائمة الشركاء المحتملين مع قادة المجموعة المعنية للتحقق من العضوية النشطة والخبرات الفنية لكل طالب إزاء المجموعة  ،وكذلك مستوى التنفيذ داخل سوريا (من
Wsخالل 4

يمنح الشركاء غير المؤهلين والذين يعتبرون غير مقبولين( )11فرصة أخرى للتواصل مع الـ HFUبعد ستة أشهر( ، )12بشرط أن يثبتوا
أن العناصر التي تسببت في الرفض قد تم معالجتها وتجنبها.
سيطلب من الشركاء المؤهلين الذين لم ينفذوا مشاريع  THFألكثر من عامين متتاليين الخضوع تقييم القدرات مرة جديدة.
يتم تحديد سقوف المنح بناء على مستوى مخاطر الشركاء ومدة المشروع  ،كما هو موضح في الجدول التالي للطرائق
التشغيلية وآلية التحكم.
ﮐما ذﮐرنا سابقا  ،في ظل ظروف إستثنائية  ،يمﮐن مراجعة الحدود المفروضة علﯽ "المبلغ األقصﯽ للمشروع" وعدد
"المصروفات" من قبل  DRHCإستنادا إلﯽ أسباب برامجية متصلة  ،موضحة وتوثيقية علﯽ النحو المالئم.
يجب تقديم اإلستثناءات الخاصة بالطرائق التشغيلية من خالل ) (OCHA HQ / FCSللموافقة عليها إلى الـ( EOأو موظف
مفوض حسب األصول .في حالة المشاريع التي تنفذها وكاالت األمم المتحدة  ،سيتم صرف  100في المائة من الميزانية
المعتمدة عند توقيع الجمعية العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )11ستقوم الـ  HFUبوضع خطة أداء للشركاء غير المؤهلين ممن لديهم مشاريع قائمة وممولة من . THFسوف يتم إعتماد الخطة من قبل  DRHCويتوقع أن يحترمها الشريك
حتى نهاية التنفيذ.
( )12سيتم التنازل عن األشهر الستة بشكل إستثنائي في عام  2018للشركاء غير المؤهلين على أساس العتبات المتزايدة .لذلك ،يمكن للشريك غير المؤهل للتخصيص القياسي
األول لعام  2018التواصل مع الـ  HFUلمراجعة  ICAالخاص به بمجرد أن يتم تنفيذ العملية.
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 .5.2آلية اإلمتثال (آلية اإللتزام)
من خالل آليات المساءلة المذكورة أعاله  ،سوف تهدف الـ  DRHCإلى الحفاظ على إدارة البرامج واإلدارة المالية للـ  .HFsإن
تدابير اإلمتثال تم ّكن الـ  DRHCمن معالجة عدم اإلمتثال للشروط القانونية المتفق عليها بين الصندوق والمنظمة المتلقية  ،خاصة
فيما يتعلق بأنواع الحاالت التالية:
)1
)2
)3

)4
)5
)6
)7

التقارير المالية أو السردية المتأخرة
عدم إسترداد األموال غير المنفقة
نتائج مراجعة حرجة (عالية المخاطر)  /رأي تدقيق مؤهل (ال سيما بشأن اإلفتقار إلى الضوابط الداخلية المهمة  ،ونقاط
الضعف الخطيرة في الضوابط الداخلية  ،ونقص التسوية المصرفية  ،وعدم وجود نظام للمحاسبة مزدوجة القيد  ،ونقص
الوثائق الداعمة)
النتائج الحاسمة من المراقبة والشيكات المالية الفورية
إنتهاك المبادئ اإلنسانية ومدونة السلوك (بما في ذلك) PSEA
بيان اإلحتيال المحتمل أو الفساد أو سوء إستخدام األموال
خرق اتفاقية المنحة و  /أو تصريحات العناية الواجبة.

عندما ال يمتثل الشريك للمتطلبات الموضحة في هذا الكتيب وينعكس في اإلتفاقية التعاقدية أو ينتهك أي إلتزامات أخرى ناشئة عن
اإلتفاق التعاقدي سيتخذ  OCHAتدريجيا إجراءات تصحيحية يشار إليها عادة بتدابير اإلمتثال (أنظر الملحق  )2تماشيا مع مبدأ
المراجعة الوحيد  ،يجب على المانحين والدول األعضاء عدم إجراء عمليات تدقيق إضافية  ،ويجب عليهم إحترام مبدأ المراجعة
الوحيد لتجنب إزدواجية الجهود  ،وتقليل اإلضطراب والتكاليف إلى جميع األطراف والتوصيات المتضاربة التي يمكن أن تؤدي إلى
إرباك وسوء فهم على نطاق واسع لعمليات الـ. CBPF
يتمثل المبدأ العام الذي يقوم عليه تطبيق تدابير اإلمتثال في أنه في حالة عدم إمتثال الشريك للمتطلبات الناشئة عن إطار المساءلة
الموصوف أعاله أو اإلتفاق التعاقدي ذي الصلة  ،ستتخذ  ،DRHCمن خالل  ، HFUإجراءات تصاعدية تدريجية لمعالجة سلوك
الشركاء .يجب متابعة الحلول السلمية قدر المستطاع.
 .5.3الرقابة واإلبالغ )(M & R
من المتوقع أن يكون لدى الشركاء المنفذين في  THFآليات داخلية كافية إلدارة المشروع وتقديم التقارير والرصد .وسيتم التحقق من قدرة
كل منظمة خالل عملية التصديق  ،أثناء عملية الموافقة على المشروع وأخيرا خالل مرحلة المراقبة وإعداد التقارير .يتم إنشاء معلومات
أداء المشروع بشكل فعال من خالل اآلليات الداخلية التي تم تطويرها من شركاء  . THFإن دور إدارة  THFهو جمع وتنظيم وتوفير
مراقبة جودة المعلومات التي تم أنشاؤها من خالل هذه اآلليات.
يجب علﯽ الشرﮐاء (وﮐاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحﮐومية) مشارﮐة المشروع الممول من  THFوغيرها من تقارير التقييم
المرتبطة مع  HFUعند توفرها
تسري منهجيات الرصد المناسبة على شركاء  THFفي طرائق التشغيل المرجعية  ،كما هو محدد في الجداول الزمنية للتقارير  ،ويتم
تحديدها وفقا لمستوى مخاطر كل شريك والمشار إليه في  GA.يتم إعداد التقارير المالية والسردية عبر الـGMS.
تتولى  DRHCمسؤولية ضمان مراقبة عينة تمثيلية من المشروعات الممولة في إطار  HFUبشكل فعال من خالل طرق المراقبة
المناسبة .كما تتحمل الـ  HFUمسؤولية تنسيق جهود المراقبة وضمان تنفيذ مراقبة المشاريع.
 .5.3.1طرائق رقابة مشروعTHF
حدد  THFنهج المراقبة التالية كمصدر للمعلومات للتحقق من مخرجات ونتائج المشروعات الممولة.
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 .5.3.1.1الرقابة من طرف ثالث )(TPM
تعتبر المراقبة من طرف ثالث ) (TPMهي منهج الرصد الرئيسي المناسب لـ  THFبسبب عدم الوصول الفعلي إلى مواقع تنفيذ المشروع
من قبل موظفي  OCHAوالمجموعة .يتيح هذا النهج لـ  THFالحصول على معلومات تم التحقق منها بشكل مستقل عن حالة تنفيذ
المشاريع الممولة داخل سوريا  ،مع التركيز على تحقيق مخرجات المشروع .يجمع هذا النهج بين الزيارات الميدانية والمراجعات
المكتبية للوثائق المتعلقة باألموال المتاحة (على سبيل المثال  ،مقترحات المشاريع وأي معلومات  /وثائق أخرى ذات صلة)
HFUمسؤولة عن ما يلي:
•إعداد خطة  TPMحسب OM
•تطوير الشروط المرجعية ) (TORللتعاقد مع خبراء خارجيين في TPM
•إنشاء عملية إدارة TPM
•تسهيل تنفيذ  TPMالمحدد.
 .5.3.1.2الرقابة عن طريق المساعدين الميدآنيين لـ )OCHA (FAs
مشاريع المساعد الميدآني ) (FAsهي نشاط مراقبة ينسقه فريق  OCHA Access.ويهدف إلى جمع المعلومات ذات الصلة حول الوضع
اإلنساني من مواقع مختلفة داخل سوريا كمصدر إضافي للمعلومات إلى عمليات التقييم والتخطيط لـ HRP
سيتم إستخدام قدرة  FAsعلى أساس مخصص للتحقق من تقدم وجودة تنفيذ أنشطة المشاريع المحددة .يتم إجراء الرصد بعد تقديم الشريك
تقرير سردي مع بعض اإلنجازات.

 .5.3.1.3التفتيش المجدول من وقت آلخر
يعد التدقيق اإللكتروني المجدول بمثابة عملية مراقبة إضافية قام بها الـ HFUفي عام  .2017مع محدودية إمكانية الوصول إلى الميدان
وزيادة مخاطر التنفيذ ،حيث توجب على  HFUتحديد وسائل أخرى للتحقق من التنفيذ والتقدم في األنشطة.
تتم زيارة الموقع البرنامجية  ،لمكتب الشريك في تركيا  ،بعد أن يقدم أحد الشركاء تقريرا سرديا متقدما بمستوى مهم من
اإلنجازات .يسمح هذا النشاط بتحديد المخرجات  /النتائج الرئيسية التي تم اإلبالغ عنها ومناقشة األنشطة المخطط لها مع الموظفين
الرئيسيين للشريك.
يتم تحديد أولوية التدقيق اإلفتراضي البرنامجي بالنسبة للمشروعات غير المبرمجة لـ  ، TPMويوصى بإجراء فحص موضعي واحد
على األقل لكل شريك  ،إلى أقصى حد ممكن ،من المقرر أن تتم جدولة الزيارة مع الفحص الموضعي المالي.
 .5.3.2التقارير
يجب على الشريك تقديم التقارير السردية والمالية تماشيا مع متطلبات اإلبالغ المنصوص عليها في إتفاق المنحة أو المتفق عليها في إطار
المساءلة للصندوق .باإلضافة إلى ذلك  ،يجب إبالغ DRHCو  /أو  OCHAفورا بأي قيود (على سبيل المثال  ،مالية  ،لوجيستية  ،أمنية)
تؤدي إلى تغييرات كبيرة في المشروع.
يتم تحديد متطلبات السرد وإعداد التقارير المالية للمنظمات غير الحكومية وفقا للطرائق التشغيلية .يتم تحديد متطلبات تقرير الشريك
(النوع والجدول الزمني) على أساس مستوى مخاطر الشريك ومدة المشروع وحجمه .يجب تقديم التقارير حسب التواريخ المحددة
فيGA.
تماشيا مع الطرائق التشغيلية الموضحة أعاله  ،سيتم تحديد عدد ونسبة كل دفعة  ،باإلضافة إلى متطلبات السرد وإعداد التقارير
المالية بوضوح في الـ GAبين  OCHAوالشريك
لذلك  ،يقوم الشرﮐاء الذين سيحصلون علﯽ منحتهم في أﮐثر من شريحة  ،بتقديم بيانات مالية عند طلبهم للمبالغ الصافية القادمة
(يمﮐن طلب الدفعة الثانية واألقساط الالحقة للمنظمات غير الحﮐومية عند النفقات {دون التزامات} بنسبة  ٪ ٧٠من القسط السابق
المستلم)
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إعتمادا على مستوى المخاطر للشريك و  /أو نتائج التدقيق الموضعي و  /أو التغييرات في السياق  ،قد تطلب  HFUتقديم تقارير
مالية إضافية.
 .5.4األدوار والمسؤوليات
تعتمد المراقبة الفعالة على اإلتفاق على أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة ( ،OCHAوالشريك  ،والمجموعات  ،وما إلى
ذلك) خالل المراحل المختلفة :اإلعداد ؛ الرصد واإلبالغ
•تطوير وصيانة وتحديث خطة رصد شاملة للـ THF
•إستعراض وتحليل المعلومات التي يتم جمعها من خالل أنشطة الرصد وإعداد التقارير
•تقييم أداء الشريك.
بالنسبة إلى المجموعات  ،يبدأ دورها في مرحلة مراجعة المشروع وذلك يتمثل بضمان ما يلي:
•أن يكون للمقترحات ما يكفي من ترتيبات  M & Rو  AAP؛
•يﺤﺘﻮي سﺠﻞ الﻤﺸﺮوع على رابﻂ واضح بﻴﻦ أهداف الﻤﺸﺮوع وأنﺸﻄﺘه  ،وله مﺆشﺮات مﺨﺮجات مﻮحﺪة تﻢ تﺤﺪيﺪها فيHRP.
كما تقدم المجموعات المساعدة أثناء متابعة تقارير الرصد والمراجعة والمساعدة في وضع التوصيات ونقاط العمل للشركاء.
 .5.5مؤشر األداء )(PI
أثناء تنفيذ الشركاء المؤهلين للمشروعات  ،سيتم تعديل مستوى المخاطرة لهم من خالل نقاط مؤشر األداء ) . (PIتعد هذه األداة
جزءا رئيسيا من  AFوستسمح لـ  OCHAبالحصول على تقييم حديث ألداء الشركاء.
سيتم إستخدام تقييم أداء الشركاء (األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية) في تنفيذ المشروعات جنبا إلى جنب مع تقييم
القدرات األصلي لتحديد وضبط مستويات مخاطر الشركاء الالزمة .أثناء تنفيذ المشروع  ،يتم تتبع الفئات التالية ألداء الشركاء
واحتساب نقاطها:
•جودة وتوقيت تقديم وثائق المشاريع (المقترحات والميزانية ومذكرات المفاهيم)
•جودة وحسن توقيت التنفيذ مقابل األهداف الموافق عليها
•جودة وتوقيت اإلبالغ
•وتواتر وتوقيت ومبررات طلبات مراجعة المشاريع
•جودة اإلدارة المالية
•نتائج التدقيق.
بالنسبة لكل مشروع  ،يتم تقييم مكونات  PIالمختلفة ويتم حساب النتيجة اإلجمالية على النحو التالي:
مكونات مؤشر األداء ()PI
االهمية
10
25
15
10
20
20
100

•
•
•
•
•
•

تقديم المشروع :جودة وتوقيت وثيقة المشروع المقدمة
نتائج الرصد :جودة التنفيذ وحسن توقيتﻪ في ضوء األهداف واإلطار الزمني المعتمد
اإلمتثال للتقارير السردية :جودة وتوقيت التقرير السردي
التنقيح :تواتر – توقيتات – وتبرير طلب تنقيحات مراجعة المشروع
األداء المالي :معدل اإلنفاق وأداء التقارير بذلك
نتائج التدقيق*
االجمالي

*ال تنطبق نتائج التدقيق على مشاريع األمم المتحدة

يتم تسجيل نقاط  PIفي  GMSويتم إستخدامها مع درجة تقييم القدرات األصلية لتحديد درجة األداء ومستوى المخاطرة .يتم
توحيد التثقيل واجمالي النقاط عبر صناديق الدعم ويقوم  GMSبإجراء الحسابات تلقائيا.
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ستاخذ النتيجة من  PIأهمية تدريجية وستصبح درجة تقييم القدرات أقل أهمية مع قيام الشركاء بتنفيذ المزيد من المشروعات.
بعبارة أخرى  ،سيتم إعتباراالهمية لنتائج الشركاء في أحدث المشاريع مقارنة بمشاريعهم السابقة ،حيث حينها تاخذ نتائج الـ
 PIأهمية كبرى في حساب الدرجة اإلجمالية لتقييم المخاطر .يرد في الملحق  4-2شرح للحساب والتقييم النسبي لنتائج
المشروع و تقييم القدرات األصلي.
سيتم تلخيص الدرجات المخصصة للشريك في كل من هذه العوامل ضمن شيء يسمى مؤشر أداء الشريك) . (PIوبالتالي سيتم
تحديث درجة التصنيف اإلجمالي للمخاطر في يناير من كل عام( ، )13وسوف تنعكس في . GMSإذا بلغت درجة المخاطر
الكلية للشريك حدا يجب فيه تعديل مستوى مخاطر الشريك  ،فسيتم إخطار مدير الصندوق تلقائيا من خالل . GMS.يرجى
مالحظة أن  GMSلن تقوم تلقائيا بمراجعة مستوى الخطر الخاص بالشريك  .إنما يتم ذلك بعد إشعار  ، GMSحيث يجب على
مدير الصندوق إخطار الشريك بالتعديل وتعديل مستوى المخاطر يدويا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )13سيتم تطبيق  PIعلى شركاء  THFألول مرة في عام  .2018لذلك  ،سيتم تعديل نتائج  CAبناء على نتائج  PIللمشروعات الممولة بين عامي  2014و  .2017سيتم
تسجيل نتائج المشروعات الجديدة في خطة تقييم أداء الشركاء التي طورها اإلتحاد.

يمكن إستخدام عالمة  PIلتقييم قرارات التمويل المستقبلية وتكرار المراقبة .إذا كأن أداء الشريك ضعيفا بشكل ثابت  ،وكانت
درجة تقييم المخاطر تنتقل من الخطر الكبير إلى عتبة عدم األهلية  ،فسيتم إعتباره غير مؤهل على أساس األداء الضعيف.
يمكن للشركاء الذين تم تصنيفهم بهذه الطريقة على أنهم غير مؤهلين إعادة التقدم بطلب لتقييم القدرات بعد عام واحد من نزع
أهليتهم .بشرط أن يثبتوا أن العناصر التي تسببت في األداء الضعيف قد تم معالجتها وتالفيها.
 .5.6التدقيق المالي
تخضع وكاالت األمم المتحدة لنظم الرقابة الداخلية للتدقيق وغيرها من اآلليات التي أنشأتها هيئات اإلدارة الخاصة بها .شركاء المنظمات
غير الحكومية الذين يتلقون األموال من  THFيخضعون لمراجعة خارجية من قبل. THF.
المراجعة الخارجية هي آلية للرقابة ومكون أساسي في الـ .AFويعزز الشفافية واإلدارة المالية السليمة للموارد
المخصصة من خاللTHF.
تسمح عمليات المراجعة الخارجية لـ  DRHCبالحصول على تأكيدات تستند إلى األدلة حول إستخدام األموال المحولة
إلى المنظمات غير الحكومية .على وجه الخصوص  ،تساعد عمليات المراجعة الخارجية على تخفيف المخاطر المالية
 ،بما في ذلك إساءة إستخدام الموارد واالحتيال ؛ تحديد نقاط الضعف في اإلدارة المالية والتشغيلية والتوصية
بالتحسينات الهامة ؛ وتحديد النفقات غير المؤهلة.
تﻮفﺮ نﺘائج الﻤﺮاجعة الﺨارجﻴة معلﻮمات أساسﻴة للﺸﺮيﻚ والﻨﻈام  ،وتعﺰز الﺘﺤﺴﻴﻦ الﻤﺴﺘﻤﺮ إلدارة وأداء الﻤﻨﻈﻤات
الﻤالﻴة والﺘﺸغﻴلﻴة للﻤﻨﻈﻤات غﻴﺮ الﺤﻜﻮمﻴة  ،وتﻤكن الـ DRHCمﻦ اتﺨاذ قﺮارات تﻤﻮيﻞ أفﻀﻞ.
عندما تظهر المراجعة نتائج حرجة (مخاطر عالية)  /أو عدم إمتثال الشريك للمتطلبات الموضحة في هذا الكتيب
منعكسا في اإلتفاقية التعاقدية أو إنتهاك ألية إلتزامات أخرى ناشئة عن اإلتفاق التعاقدي (على سبيل المثال عدم وجود
ضوابط داخلية قوية  ،ونقاط ضعف خطيرة في الضوابط الداخلية  ،وعدم وجود تسوية مصرفية  ،وعدم وجود نظام
محاسبة مزدوج القيد  ،ونقص الوثائق الداعمة  ،وعدم وجود إيصاالت حقيقية) سيتخذ الـ OCHAتدريجيا إجراءات
تصحيحية يشار إليها عادة بتدابير اإلمتثال( .الملحق  ، 15تدابير اإلمتثال)
تماشيا مع مبدأ التدقيق الموحد  ،يجب على المانحين والدول األعضاء عدم إجراء عمليات تدقيق إضافية  ،ويجب عليهم
إحترام مبدأ التدقيق الموحد لتجنب إزدواجية الجهود  ،وتقليل اإلضطراب والتكاليف إلى جميع األطراف والتوصيات
المتضاربة التي يمكن أن تؤدي إلى إرباك وسوء فهم لعمليات  CBPFعلى نطاق واسع .
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ستحتفظ  HFUبسجل لجميع نتائج التدقيق للتأكد من أن الشركاء يعالجون النتائج السابقة حول نقاط الضعف في اإلدارة
قبل التقدم بطلب للحصول على تمويل جديد من  . THFنتائج التدقيق سوف تضاف ألداء الممنوحين.
كما هو مذكور في طرائق عمليات  ، THFتطبق  THFمنهجا مبني على المشروعات للمؤسسات غير الحكومية الممولة
من قبل المراجعة .خالل فترة ثالث سنوات  ،يجب مراجعة جميع الشركاء من المنظمات غير الحكومية الممولة من
 .THFولذلك  ،يجب على مكتب  OCHAفي تركيا الحفاظ على صالحية إتفاقية مراجعة الحسابات طويلة األجل
)(LTAلضمان عدم إنتهاء صالحيتها قبل الحصول على ترخيص جديد طويل األجل  ،أو تمديد اإلعتماد الحالي .
سيغطي  THFتكاليف خدمة (نفقات) مراجعة الحسابات كجزء من مساهمات المانحين في الصندوق.
في حين أن  THFسيستمر في الحفاظ على التدقيق القائم على المشاريع  ،فإن ) (OCHA HQيبحث في منهج قائم على
المخاطر للشركاء في عملية التدقيق  ،والهدف هو رفع هدف التدقيق ليكون بمثابة آلية للرقابة .لذلك  ،لن يكون مستوى
المخاطر ومخصصات الشركاء هي األساس الوحيد لتحديد العينة .سيتم تطبيق الضمانات عند تحديد خطط التدقيق
والعتبات المحددة وسيتم تحديد النسب المئوية فيما بعد بين  THFومكتب OCHA.

 .5.7عملية اإلستئناف والتحكيم
يمكن ألصحاب المصلحة الذين لم يعالجوا بشكل كاف مخاوف أو شكاوى بشأن عمليات أو قرارات  THFفي أي وقت من األوقات
اإلتصال بـ  OCHA HoOعبر البريد االلكتروني  ochaHF@un.orgمن أجل النظر بتلك المخاوف .سيتم تجميع الشكاوى ومراجعتها
وترقيتها إلى منسق الشؤون اإلنسانية  ،الذي سيتخذ بعد ذلك قرارا بشأن اإلجراءات (اإلجراءات) الالزمة .سﺘﺘقاسﻢ DRHCمع  ABأي
مﺨاوف أو شﻜاوى أو تﺪابﻴﺮ تخص هذا الشأن.

 .5.8آليات الشكوى
يمكن إرسال التعليقات العامة من الشركاء أو أصحاب المصلحة بخصوص  THFإلى  ،ochathffeedback@un.orgوسيتم الرد
عليها من قبل جهة التنسيق ذات الصلة داخل وحدة تمويل العمل اإلنساني  ،ومن ثم معالجة المسألة التي أثارها المرسل بشكل كامل أو
اإلجابة عنها .أن عنوان البريد اإللكتروني التالي تم تخصيصه لتلقي التعليقات من أصحاب المصلحة الذين يعتقدون أنهم عوملوا بشكل
غير صحيح أو غير عادل خالل أي من عمليات .THF.سيقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بتجميع  ،ومراجعة  ،ومعالجة – وإذا لزم
األمر – رفع القضايا إلى  ، DRHCالذي سيتخذ بعد ذلك القرار بشأن اإلجراءات الضرورية.

 .6إدارة الـTHF
يوجز هذا القسم بعض القواعد والتنظيم اإلداري كما هو موضح في الكتيب العالمي الخاص بالـ ، CBPFsمثل إعداد الميزانية
وتغييرات المشروع.

 .6.1مبادئ إعداد الميزانية
أن الفصل الواضح للواجبات يدعم إعداد ومراجعة وتخليص ميزانية المشروع .هذا أمر حاسم للحفاظ على طبيعة الـCBPFs
التي تقودها الدول .وهو ضروري لضمان الضوابط المركزية والداخلية للحد من خطر الموافقة على مشروع خاطئ أو غير
مناسب  .وفي هذا الصدد  ،يكون لمديري الصناديق في الميدآن  ،ولمسؤولي التصديق المالي في المقر الرئيسي  ،والشركاء -
كل هؤالء -تقع عليهم المسؤوليات واألدوار المحددة التالية:
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 .6.1.1مديرو الصندوق مسؤولون عن ضمان أن:
مبادئ اإلقتصاد والكفاءة والفعالية والشفافية والمساءلة يتم اإللتزام بها ،بمعنى أن مدخالت ميزانية المشروع تتناسب مع
األنشطة المخططة والنواتج المتوقعة .بشكل أكثر تحديدا ،هم مسؤولون عن ضمان أن ميزانية المشروع هي أنعكاس صحيح
ونزيه ومعقول لمقترح المشروع واإلطار المنطقي له.
• ينبغي أن تكون تقديرات التكلفة معقولة في سياق البلد المحدد بحيث يتم إستخدام التمويل بأكثر الطرق فعالية.
 .6.1.2دور مسؤول التصديق المالي في المقر الرئيسي هو:
• التحقق من صحة واقعية الميزانية وصدقها  ،والتحقق من التماسك مع مقترح المشروع واإلطار المنطقي.
• اإلبالغ عن المخاوف وطلب توضيحات من مديري الصناديق بشأن القضايا التي قد تؤثر على اإلمتثال لقواعد األمم
المتحدة وتؤثر على الشفافية والمساءلة المالية.
 .6.1.3أثناء عملية إعداد الميزانية  ،من المتوقع أن يقوم الشركاء بما يلي:
• توفير تحليل صحيح وعادل للميزانية للتكاليف الالزمة لتنفيذ األنشطة وتحقيق أهداف المشروع
• إستخدام نموذج الميزانية واإلمتثال له (المبادئ التوجيهية العالمية للـ { CBPFالمرفق  A 9و }Bميزانية المشروع وإعداد
التقارير المالية) واإلرشادات التي يقدمها  OCHAلتصنيف وجدولة التكاليف المخططة
• تقديم سرد الميزانية (بإعتباره عنصرا أساسيا في الميزانية) والذي يشرح بوضوح الهدف واألساس المنطقي لكل سطر في
الميزانية .على سبيل المثال  ،التكاليف المشتركة والموجودات الباهظة الثمن والتكاليف أو المعدات الالزمة لدعم سير العمل
المنتظم للشريك  ،هي حاالت واضحة ولكن مع ذلك تتطلب سردا للميزانية.
 .6.2التكاليف المؤهلة والتكاليف الغير مؤهلة:
يقدم الدليل العالمي الخاص بالـ ) (CBPFقائمة بالقواعد وتنظيم توزيع التكاليف كما هو موضح أدناه:

 .6.2.1التكاليف المؤهلة
يجب أن تكون التكاليف المؤهلة:
• ضرورية ومعقولة لتحقيق أهداف المشروع.
• يجب اإلمتثال لمبادئ اإلدارة المالية السليمة  ،ال سيما مبادئ اإلقتصاد والكفاءة والفعالية والشفافية والمساءلة
• يمكن تحديدها في السجالت المحاسبية وتدعمها أدلة داعمة أصلية عند تكبدها وفقا لمقترح المشروع الموافق عليه والفترة
الزمنية.
قد تشمل هذه:
• جميع تكاليف الموظفين (بما في ذلك المرتبات  ،ومساهمات الضمان اإلجتماعي  ،والتأمين الطبي  ،ودفعات المخاطر (عند
اإلقتضاء)) وأية تكاليف أخرى مدرجة كجزء من مجموعة مزايا المرتبات في المنظمة
• ال يجوز أن تزيد الرواتب والتكاليف عن التكاليف التي يتحملها الشريك عادة في المشروعات األخرى
• تكاليف اإلستشارات المشاركة في تنفيذ المشروع
• تكاليف موظفي الدعم على المستوى القطري المرتبط مباشرة بالمشروع
• تكاليف السفر واإلقامة المرتبطة مباشرة بتنفيذ المشروع لموظفي المشروع واإلستشاريين والموظفين اآلخرين الذين قد
يكونون مؤهلين أيضا  ،شريطة أال تتجاوز التكاليف هذه تلك التي يتحملها الشريك عادة
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• النفقات المساهمة في تكاليف المكتب القطري للشريك  ،كتكاليف مشتركة يتم تحصيلها على أساس حساب موضح بشكل
جيد ونظام تخصيص معقول  .يجب أن يتم تفصيل التكاليف المشتركة
• الدعم المالي للمستفيدين  ،بما في ذلك التوزيع النقدي والقائم على أساس القسائم
• تكاليف شراء السلع والخدمات المقدمة إلى المستفيدين من المشروع  ،بما في ذلك تكاليف مراقبة الجودة والنقل والتخزين
والتوزيع
• التكاليف المتصلة بالبنود غير القابلة لإلستهالك (األصول) مثل المعدات والمعلومات والمعدات التكنولوجية للتسجيل
واألنشطة الميدآنية المماثلة والمعدات الطبية ومضخات المياه والمولدات
• النفقات التي يتكبدها الشريك فيما يتعلق بمنح العقود الالزمة لتنفيذ المشروع  ،مثل النفقات الخاصة بعملية المناقصة
• التكاليف التي يتكبدها الشركاء المن ِّفذون الثانويون أو غير األساسيين ،والتي ترتبط مباشرة بتنفيذ المشروع
• التكاليف األخرى المشتقة مباشرة من متطلبات الـ GAمثل الرصد واإلبالغ والتقييم ونشر المعلومات والترجمة والتأمين ،
بما في ذلك تكاليف الخدمات المالية (وال سيما الرسوم المصرفية للتحويالت).

 6.2.2التكاليف الغير مؤهلة
التكاليف التالية غير مؤهلة:
• التكاليف غير المدرجة في الميزانية المعتمدة (مع مراعاة مراجعات الميزانية المعتمدة حسب األصول)
• التكاليف المتكبدة خارج فترة التنفيذ المعتمدة للمشروع (مع مراعاة التمديدات عديمة التكلفة المعتمدة حسب األصول)
• الديون واألحكام المتعلقة بالخسائر أو الديون المستقبلية المحتملة
• الفوائد المستحقة على الشريك ألي طرف ثالث
• البنود الممولة بالفعل من مصادر أخرى
• شراء األراضي أو المباني
• خسائر صرف العمالت
• تنازالت وتخفيضات وخصومات الشريك أو المقاولين أو موظفي الشريك كجزء من التكاليف المعلنة للمشروع
• مرتبات الموظفين الحكوميين
• نفقات الضيافة  ،توفير الطعام  /المرطبات لموظفي المشروع (ال تشمل المياه والضيافة ألغراض التدريب  ،واألحداث
واالجتماعات المرتبطة مباشرة بتنفيذ المشروع)
•الحوافز  ،واإلكراميات  ،والهدايا للموظفين
• الغرامات والعقوبات
• الواجبات والرسوم والضرائب (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة) القابلة لإلسترداد من قبل الشريك
• التقييم العالمي للبرامج
• رسوم المراجعة  /رسوم تدقيق النظام  -يتم دفع هذه التكاليف مباشرة من قبل الصندوق.

 .6.2.3أنواع أُخرى من التكاليف
على أساس كل حالة على حدة ووفقا ألهداف الصندوق  ،يحتفظ مدير الصندوق بالمرونة للنظر في التكاليف التالية بإعتبارها
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مؤهلة:
• تدريب الموظفين الحكوميين كجزء من نشاط المشروع الذي يساهم في تحقيق أهداف المشروع اإلجمالية
• مواد ذات اهمية عالية خاصة بالشريك ومتصلة مباشرة بالمشاريع الممولة من قبل  . THFتكاليف السفر الدولية عندما
ترتبط مباشرة بتحقيق أهداف المشروع .عندما يتم طلب تكاليف سفر دولية ترتبط بدعم أنشطة إضافية خارج نطاق أنشطة
المشروع  ،ال يمكن النظر في هذه التكاليف إال إذا كانت مبررة بشكل جيد وتمت بصلة نسبية للمشروع
• المركبات  /العربات.
• تكاليف اإلستهالك للمعدات المعمرة المستخدمة في المشروع والتي ال يتم تمويل تكاليفها في الميزانية الحالية أو تمويل
 THFالسابق
• المعدات الالزمة للعمليات المنتظمة للشريك
• التكاليف المتكررة للعمليات الحالية للشريك.

 .6.3التكاليف المباشرة والتكاليف الغير مباشرة
هناك فئتأن من النفقات المؤهلة :التكاليف المباشرة والتكاليف الغير مباشرة.
 .6.3.1التكاليف المباشرة
عرف بأنها
يجب ربط التكاليف المباشرة بوضوح بأنشطة المشروع الموصوفة في مقترح المشروع واإلطار المنطقي  .وهي ت َّ
التكاليف الفعلية المرتبطة مباشرة بتنفيذ المشروع لتغطية تكاليف السلع والخدمات المقدمة للمستفيدين  ،والتكاليف المتعلقة
بأنشطة الدعم المطلوب لتقديم الخدمات وتحقيق أهداف المشروع (حتى الجزئية منها مثل حارس أمني أو موظف لوجستي يعمل
جزئيا من أجل المشروع) .وبالتالي تشمل التكاليف المباشرة ما يلي:
تكاليف الموظفين واألفراد  ،بما في ذلك اإلستشاريين وغيرهم من األفراد
• اللوازم والسلع والمواد.
• المعدات
• الخدمات التعاقدية
• تكاليف السفر ،بما في ذلك النقل والوقود وبدالت اإلقامة اليومية للموظفين واإلستشاريين والموظفين اآلخرين المرتبطين
بالمشروع
• التحويالت والمنح للجهات ذات الصلة
• تكاليف التشغيل العامة والتكاليف المباشرة األخرى بما في ذلك نفقات األمن  ،وقرطاسية المكتب  ،والمرافق  ،مثل
اإلتصاالت السلكية والالسلكية واإلنترنت وتأجير المكاتب والتكاليف المباشرة األخرى  ،بما في ذلك نفقات المراقبة والتقييم
واإلبالغ فيما يتعلق بتنفيذ المشروع.
 .6.3.2التكاليف الغير مباشرة
يشار إلى التكاليف غير المباشرة بإسم تكاليف دعم البرامج  (PSC). PSCهي جميع التكاليف التي يتكبدها الشريك بغض النظر
عن نطاق ومستوى أنشطته والتي ال يمكن تتبعها بشكل دقيق وربطها بأنشطة أو مشاريع أو برامج محددة .وعادة ما تشمل هذه
التكاليف تكاليف الشركات (أي المقر الرئيسي والهيئات القانونية والخدمات القانونية والمشتريات العامة والتوظيف وما إلى
ذلك) والتي ال تتعلق بتقديم الخدمات لمشروع معين .يتم تحميل  PSCكحد أقصى  7في المائة من النفقات المباشرة المعتمدة التي
يتكبدها الشريك .أن الـ  PSCالذي يخص تكاليف شركاء التنفيذ الفرعيين المرتبطة بتنفيذ مشروع معين يجب أن تكون ضمن
اإلجمالي  7في المائة من النفقات الفعلية للمشروع بالحد األقصى.
ال يتعين تصنيف التكاليف غير المباشرة في ميزانية المشروع.
 .6.3.3التكاليف المشتركة
إن تقاسم الشريك للتكاليف بين مختلف المانحين والمشاريع في إطار برنامج قطري هو ممارسة مقبولة للـ  .CBPFsقد يشترك
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الشريك في بعض تكاليف المكاتب القطرية ذات اإلستخدامات والمشروعات المختلفة  ،على سبيل المثال الموظفين  ،وإيجار
المكاتب  ،والمرافق العامة  ،والمركبات المستأجرة .تنطبق اإلرشادات التالية على التكاليف المشتركة في ميزانية المشروع:
• يجب ربط جميع التكاليف المشتركة مباشرة بتنفيذ المشروع
• يجب أن يتم تفصيل جميع التكاليف المشتركة في الميزانية  ،بعد اتباع الممارسات المحاسبية القياسية وبناء على نظام
تخصيص مبرر ومعقول وعادل  ،ليتم شرحه بوضوح في سرد ميزانية المشروع وتقييمه والموافقة عليه من قبل الـ.HFU
• ينبغي أن يكون الشريك دائما قادرا على إظهار كيفية استنباط التكاليف وشرحها في مقترح المشروع  /اإلطار المنطقي لكيفية
إجراء الحساب (على سبيل المثال النسبة والتناسب  ،المتوسطات)
صص النسبة المئوية للتكلفة الشهرية المقابلة للوقت المخصص للشخص في
• إذا كان هناك تقإسم في التكاليف  ،فستخ َّ
المشروع .قد ال يتم وضع ميزانية ألجزاء الوحدة كتكاليف الموظفين ،أن النسب المئوية وحدها تعد مقبولة
• يجب تقإسم التكاليف المشتركة لغير الموظفين على أساس نظام توزيع التكاليف العادل
• وكنتيجة لذلك  ،يجب تقييم النسب المئوية في الميزانية والموافقة عليها من قبل الـ.HFU
• ينبغي تحميل التكاليف المشتركة  ،بما في ذلك التكاليف المتعلقة بالموظفين  ،طوال مدة المشروع  .إذا لم يكن ذلك ممكنا ،
يجب تفسير األساس المنطقي للقسمة في سرد الميزانية.
 .6.3.4إرشادات بشأن تفصيل بنود الميزانية
يتطلب كل بند ميزانية تقسيم التكلفة التالي:
• تصنيف كل من الموظفين الوطنيين والدوليين والمستشارين وغيرهم من الموظفين حسب الوظيفة  ،وتبيان كلفة الوحدة
وكمية الوحدات (األسعار الشهرية أو اليومية) لكل وظيفة من وظائف الموظفين
• أي بند ميزانية يتجاوز قيمته اإلجمالية  10000دوالر (كقيمة تراكمية) يتطلب شرحا واضحا للحساب في سرد الميزانية
• عندما تحتوي بنود الميزانية على تكاليف عناصر متعددة (تزيد عن  10000دوالر أمريكي)  ،يجب أن يتم تضمين تفاصيل
الميزانية في بند إدراج أو وحدة أو كمية أو قيمة أو تكلفة في برنامج ( Excelلكل وحدة مع التكلفة اإلجمالية)
• يجب تحميل الوثائق في GMS
• تبيان الوحدة أو الكمية (على سبيل المثال  10أطقم من كذا 1000 ،طن متري) وتكلفة الوحدة للسلع واللوازم والمواد التي
سيتم شراؤها  .يجب أن يشير سرد الميزانية بشكل صحيح إلى أبعاد وقياسات الوحدة (الطول  ،الحجم  ،الوزن  ،المساحة  ،إلخ)
• توفير المواصفات الفنية للبنود التي تزيد تكلفة وحدتها عن  10000دوالر
• توفير المواصفات الفنية للبنود التي يمكن أن تختلف تكاليف وحدتها إلى حد كبير عن المواصفات األساسية (على سبيل
المثال ،بالنسبة للمولدات  ،فإن تبيان وذكر النطاق المحتمل لقدرة المولدة سيكون كفيال إلجراء تقييم صحيح لدقة التكلفة المقدرة)
• تقديم تفاصيل في سرد الميزانية بحيث يمكن تحديد هدف بند الميزانية بوضوح
• تصنيف تكاليف التشغيل العامة (مثل إيجار المكتب  ،اإلتصاالت السلكية والالسلكية  ،اإلنترنت  ،المرافق) لتنفيذ المشروع ،
بحيث يبين تكلفة الكمية والوحدة  .مبلغ مقطوع لتكاليف التشغيل غير مقبول.
• يمكن تقدير تكاليف السفر طالما أن طريقة الحساب موصوفة بدقة في سرد الميزانية (مثل تقديم تقديرات عن عدد الرحالت
ومتوسط المدة باأليام  ،ومعدالت بدل اإلقامة اليومي  ،وما إلى ذلك)
• بالنسبة للسفر الداخلي أو السفر الدولي :يجب تقدير عدد الرحالت وتكلفة الرحلة الواحدة
• توفير قائمة بالعناصر والتكلفة التقديرية لكل بند بالنسبة للطقم أو المعدات عندما تزيد قيمة بند الميزانية التراكمية عن
 10000دوالر
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• تقديم قائمة لمحتويات السالل المتفق عليها عالميا مثل معدات الـ Post-Exposure Prophylaxisوكذلك محتويات الـ
 .Interagency Emergency Health Kitهذا ال يشمل السالل التي تم االتفاق على محتوياتها محليا في كل بلد.
• في حالة األعمال اإلنشائية التي تتجاوز  10000دوالر  ،يمكن فقط تحديد تكاليف العمالة والمواد األساسية المعروفة
ووضعها مع تفصيلها في الميزانية حيث يذكر كمية الوحدة وتكلفتها .يجب أن يشرح سرد الميزانية كيف تم تقدير تكاليف البناء
على أساس نموذج أولي قياسي للمبنى (مثل دورات المياه  ،أو المركز الصحي أو المأوى)  ،أو نوع المواد (مثل الخشب أو
الخشب الجاهز أو الطوب  /اإلسمنت  /أحجار البناء) إضافة إلى ذلك الصيغة أو األساس المنطقي المستخدم في تقدير تكلفة
اإلنشاء (على سبيل المثال لكل قدم مربع أو متر أو تجارب سابقة)
• يتحمل الشريك المسؤولية والمساءلة عن التأكد من أن الميزانية أو الميزانيات الخاصة بالشريك الفرعي أو الشركاء الفرعيين
في التنفيذ تلتزم هي بدورها أيضا بمبادئ اإلقتصاد والكفاءة والفعالية والشفافية .يجب أن يضمن الشريك أن الميزانية أو
الميزانيات الخاصة بالشريك الفرعي أو الشركاء الفرعيين في التنفيذ تتناسب مع األنشطة والمخرجات المخططة  ،وتكون
معقولة في سياق البلد المحدد.
• ينبغي تقديم ميزانية الشريك الفرعي المنفّذ كبند وحيد في إطار ما يسمى الـ. Transfers and Grants to Counterparts
و ال يتوجب على الشريك تقديم تفاصيل فرعية أكثر من ذلك على  .GMSومع ذلك  ،بناء على طلب الـ OCHAو  /أو
مراجعي الحسابات  ،يكون الشريك مسؤوال وقابال للمساءلة عن توفير الوثائق التفصيلية الالزمة لدعم الميزانية والنفقات التي
يتكبدها الشريك الفرعي المنفذ .يجب أن تكون تفاصيل نفقات ميزانية الشريك الفرعي المنفذ متاحة  ،عند الطلب  ،على نفس
مستوى التفصيل والشكل الساري على الشريك المنفذ الرئيسي .يجب أن تظل هذه الوثائق متاحة لمدة ال تقل عن  5سنوات بعد
انتنهاء المشروع.

 .6.4توقيع إتفاقية المنحة
يتم مصادقة التوقيع من قبل الممثل المخول للشريك كما هو مسجل في وحدة  DDمن . GMS.ثم يتم إرسالها إلى المقر الرئيسي
لـ OCHA HQ/FCSللموافقة النهائية والتوقيع من قبل ( EOأو موظف مفوض حسب األصول) .يجب تقديم تعديالت الـGAs
إلى  OCHA HQ / FCSمن قبل مدير الصندوق من خالل( GMS.أنظر المرفقين العالميين التوجيهيين الخاصين بالـ CBPFرقم
 18و  ،19وكذلك الـ  GAمع المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة).
يجب تقديم الوثائق الداعمة التالية:
• نسخة من الـ GAموقعة من  DRHCوالشريك
• إقتراح المشروع (على النحو المعتمد من قبل) HC
• ميزانية المشروع (على النحو المعتمد من قبل) HC
يمكن أن يستغرق توقيع الـ  GAsوقتا يصل إلى  3أيام عمل شريطة أن تكون الوثائق المقدمة لـ OCHA HQ/FCSكاملة ودقيقة
ومتناسقة.
أن الـ GAصالحة فقط عند التوقيع من قبل كل من  DRHCوالشريك .إن تاريخ البدء الذي تم اإلتفاق عليه لدى الـ HFUبالتشاور
مع الشريك تم تحديده في الملحق  Bمن الـ ،GAيمكن أن يكون تاريخ البدء في الملحق Bمبكرا تماما كما تاريخ التوقيع الخاص
بالـ IPوذلك من اجل التوفيق مع أهلية اإلنفاق .إذا حصل توقيع الشريك للـ  GAبعد تاريخ البدء المتفق عليه فإن تاريخ توقيع
الـ GAسيكون هو العامل المحدد للتاريخ الرسمي للبدء بالمشروع .بدء النفقات سيكون مؤهال من تاريخ التوقيع من قبل الشريك،
والذي يمثل دخول  GAحيز التنفيذ.
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 .6.5إرشادات حول طلب تغييرات المشروع
قد تكون التغييرات في المشروع مطلوبة ألسباب متعددة وقد يكون لها عواقب مختلفة على نطاق المشروع ومدته وميزانيته .أن
التغييرات على جميع الصعد يجب تبيانها جميعها لمدير الصندوق .سيقوم مدير الصندوق بالتشاور مع منسقي المجموعات /
ومنسقي القطاعات لتقييم ما إذا كانت التغييرات المقترحة بحاجة إلى تفويض خطي رسمي ،أو لتقييم ما إذا كان من الضروري
إدخال تعديل على الـ  GAاألولي ،أو أيضا لتقييم ما إذا كان نطاق التغييرات المقترحة يتطلب إنهاء المشروع (راجع الملحق 18
بخصوص الـ ، Global CBPF Guidelinesوأيضا التعديالت على الـ GAمع الـ ، NGOsوأيضا الملحق  19بما يخص التعديل
على الـ GAمع منظمات االمم المتحدة) .أن الملحق التوجيهي العالمي رقم  20والتابع للـ CBPFيقدم الصيغة لطلب مراجعة
ميزانية الـ. NCE
واعتمادا على طبيعة المراجعة  ،فسيتم تفعيل سير عمل ذو صلة مناسبة بخصوص الـ GMSمن قبل الـ ، HFUوذلك للسماح
للشركاء بطلب التعديالت المطلوبة.
يتم طلب تعديل  GAموقّع في الحاالت التالية:
• التغييرات في ميزانية المشروع التي تتجاوز نسبة التسامح البالغة  ٪ 15المسموح بها لكل فئة من فئات الميزانية
• إضافة بند جديد للميزانية  ،بغض النظر عما إذا كأن أقل أو أكثر من نسبة التسامح البالغة  ٪ 15المسموح بها لكل فئة من
فئات الميزانية
• تغيير في مدة المشروع
• تغيير المعلومات المصرفية ذات الصلة بالمشروع
• أي تغييرات أخرى لها آثار مالية أو قانونية وهي جزء من الـ GA
ال تتطلب التغييرات التالية تعديل  GAوستتم الموافقة عليه ضمن الـ  GMSمن خالل ميزة "موافقة بدون تعديل:" GA
• التغيير في موقع المشروع  ،ما لم يتم تغيير منطقة المشروع بأكملها
• تغيير عدد المستفيدين  ،ما لم يغير ذلك طبيعة المشروع
• التغيير في نشاط المشروع المعتمد  ،ما لم يغير ذلك هدف المشروع والنتيجة الرئيسية.
 .6.5.1التمديدات العديمة التكلفة )(NCEs
المبررة للطلب والدليل
سيتم النظر في طلبات تمديد التكلفة ) (NCEعلى أساس كل حالة على حدة .وذلك إعتمادا على األسباب
ِّ
على إنجاز التقدم في المشروع ،والذي يتم تحصيله من خالل التقارير السردية والمالية (تقدمي/مرحلي) أو من خالل زيارات
المراقبة الميدآنية والفحوص المالية الفورية.
يجب تقديم طلبات مراجعة المشروع قبل أربعة أسابيع على األقل من نهاية المشروع .لن يتم النظر في الطلبات الالحقة.
يمكن لـ  NCEتعديل اإلتفاقية لتمديد مدة المشروع  ،مع أو بدون أية تغييرات في ميزانية أو أنشطة المشروع  .لتمديد المدة ،
يجب أن يتم التوقيع على تعديل اإلتفاقية األصلية من قبل الطرفين.
 .6.5.2تعديل الميزانية
هناك ثالثة أنواع مقبولة من مراجعات الميزانية:

 )1مراجعة ميزانية ل تتجاوز  15في المئة من الميزانية المعتمدة
• ال يتطلب هذا النوع من التعديل ترخيصا رسميا من  ، HCمما يعني أنه في مضمار هذا الحد يتمتع الشريك بالمرونة إلجراء
تعديالت على ميزانية المشروع حسب الحاجة أثناء التنفيذ
• إن اعادة توزيع فئات الميزانية التي ال تتجاوز  %15من فئة الميزانية المتفق عليها أساسا هو امر يعد مقبوال لجميع الفئات
بإستثناء فئة “( ”Staff and other Personnel Costsتكاليف الموظفين وطاقم العمال اآلخرين) .إلعتماد اي تغيير في هذه
الفئة فإنه يجب الموافقة على ذلك كتابة من الـ.OCHA
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• يجب أن يتم النقل بالمقابلة مع بنود الميزانية الحالية
• تغييرات الموازنة من هذا النوع  ،دون موافقة مسبقة  ،هي امر مقبول طالما أن األنشطة تحتفظ بنفس نطاق وطبيعة المنحة
األصلية.

 )2مراجعة ميزانية تتجاوز  15في المئة من الميزانية المعتمدة
• تتطلب إعادة توزيع تكاليف فئات الميزانية التي تزيد عن  % 15من المبلغ المعتمد في األصل الحصول على إذن  DRHC؛
• يقوم الشريك بتقديم الطلب إلى  DRHCبعد التشاور المسبق مع مدير الصندوق (أنظر الدليل التوجيهي العالمي للCBPF
ملحق رقم  18و  20نموذج طلب مراجعة المشروع  a9و 9bعالمة التبويب  7أداة الموازنة إلجراء التعديالت)
• إذا كانت تعديالت الميزانية تنطوي على تغييرات برنامجية (في نطاق وطبيعة المنحة األصلية)  ،فإن الشريك سيقدم أيضا
إطارا منطقيا منقحا يخص ذلك.
• إن موافقة الـ DRHCعلى هكذا تعديالت ستاخذ صبغة رسمية عبر إضافة تنقيحات على الـ GAاألساسية (بما في ذلك جميع
الوثائق الداعمة الالزمة ومقترح المشروع وميزانية المشروع).

 )3إضافة بند جديد على ميزانية
يرجى مالحظة ما يلي:
• تحت أي ظرف من الظروف  ،ال ينبغي لمراجعات الميزانية زيادة الميزانية اإلجمالية المعتمدة
• التغييرات في بنود الميزانية ضمن نفس الفئة  ،والتي ال تؤثر على القيمة اإلجمالية للفئة  ،مقبولة دون موافقة مسبقة
• أي بنود ميزانية إضافية ضمن فئة  ،حتى لو لم يكن لها أي تأثير على المبلغ اإلجمالي للفئة  ،تتطلب موافقة خطية مسبقة من
الـ .OCHAيجب اإلبالغ عن إيرادات الفوائد المكتسبة من تمويل المشروع في البيانات المالية
• يمكن إستخدام إيرادات الفوائد التي تصل إلى  10000دوالر تماشيا مع ميزانية وأنشطة المشروع التي تمت الموافقة عليها
مسبقا من الـ .OCHAومع ذلك  ،يجب أال يتجاوز إجمالي نفقات المشروع إجمالي الميزانية المعتمدة.

 .6.5.3التغييرات على المشروع
سيتم تقييم اإلنحرافات عن أهداف المشروع األصلية بما في ذلك التغييرات في الموقع الجغرافي للمشروع أو السكان المستهدفين
أو نطاق أنشطة المشروع على أساس كل حالة على حدة من قبل  HCوذلك عبر الـ. OCHA HoO
قد تتطلب التغييرات الرئيسية مراجعة المشروع والتعديل الالحق للـ . GAتخضع تعديالت المشروع لموافقة الكيانات الحاكمة.
يجب تقديم طلبات تنقيح المشروع رسميا إلﯽ  DRHCمن قبل المنظمة المتلقية .يجب أن يشرح الطلب بوضوح سبب الحاجة
إلى تعديل  GAوتوضيح الوضع التشغيلي الحالي للمشروع .ينبغي تقديم بيان مالي يتضمن تفاصيل النفقات المتكبدة حتى
اللحظة (الملحق  A 9و ، 9B.ميزانية المشروع وإعداد التقارير المالية) راجع الفقرة  254لطلبات المراجعة التي قد ال تتطلب
تعديل  GAويتم الموافقة عليها في  GMSمن خالل ميزة "موافقة بدون تعديل الـ."GA

 .6.6إغالق المشروع
سيتم إعتبار المشروع مغلقا عند استيفاء الشروط التالية:
• أن يتم استالم و تدقيق التقرير السردي النهائي من قبل مدير الصندوق  .يجب على الشركاء تقديم التقرير السردي النهائي
في غضون شهرين تقويميين بعد إنتهاء تنفيذ المشروع (بما في ذلك  .)NCEsيمتلك مدير الصندوق ما يصل إلى شهر تقويمي
كامل من تاريخ اإلستالم لمراجعة التقرير السردي النهائي ومسحه.
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)
 | www.unocha.orgبالتنسيق ننقذ األرواح

 | 35الدليل التشغيلي لصندوق التمويل اإلنساني في تركيا

• على الشركاء تقديم البيان المالي النهائي (بما في ذلك جرد األصول التي تم شراؤها بموجب المنحة بقيمة شراء تزيد عن
 10000دوالر لكل أصل) في غضون شهرين تقويميين بعد إنتهاء تنفيذ المشروع (بما في ذلك .) NCEsبمجرد استالم البيان
المالي النهائي ،سيخضع لمسح أولي/مسبق من قبل مدير الصندوق وثم يتم مسحه وتخليصه من قبل ( OCHA HQ / FCSخالل
شهر واحد)
• بعد تخليص التقرير النهائي المالي ) ، (FFRسيتم تدقيق المشروعات في غضون شهرين
• سيقوم ( ) OCHA HFUو ) (FCSبمراجعة وإغالق المشروع خالل شهرين من تاريخ استالم تقرير التدقيق
• بعد إغالق المشروع ومراجعته (عند اإلقتضاء)  ،يقوم  OCHAبإبالغ الشركاء عن المبلغ المحدد الذي سيتم رده .لدى
الشركاء شهر واحد من تاريخ اإلخطار السترداد المبالغ المستحقة .سيخضع عدم اإلمتثال للطلب إلى إجراءات محددة
(اإلرشادات العامة العالمية للـ CBPFالملحق  ، 15تدابير اإلمتثال) .يجب استالم إثبات الدفع واالعتراف به من قبل الـ.OCHA
يحتفظ الـ ) (OCHAبالحق في مراجعة شركاء المنظمات غير الحكومية (راجع  6.6أدناه) .على هذا األساس  ،قد يطلب
) (OCHAأيضا سداد النفقات غير المنفقة أو المؤهلة  .بناء على إخطار كتابي من ) ، (OCHAيتعين على الشريك رد المبلغ
المطلوب خالل شهر تقويمي واحد.

 .6.7النوع اإلجتماعي
إن يتم استخدام مؤشر المساواة الذي يخص النوع اإلجتماعي  -والمستخدم لدى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت (-)IASC
من قبل جميع اطراف الـ CBPFsطوال دورة البرنامج :يطلب من الشركاء المحتملين اإلشارة إلى رمز مؤشر المساواة بين
الجنسين كجزء من مقترح المشروع ،وكذلك اإلبالغ عن الطريقة التي تم من خاللها تناول موضوع النوع اإلجتماعي أثناء
التنفيذ .يجب تقسيم أرقام المستفيدين حسب الجنس والعمر وغير ذلك من العوامل المتنوعة كلما أمكن ذلك .إذا كانت هناك
تحديات وعوائق تحول دون جمع البيانات والمعلومات المصنفة  ،ينبغي وضع آليات لمعالجة الفجوة أثناء التنفيذ .في مرحلة
إعداد التقرير  ،يطلب من الشركاء وصف كيف ساهمت المشاريع في تعزيز المساواة بين النوعين اإلجتماعيين.
 .7معلومات التواصل
يجب تحويل كل أسئلتكم و استسفساراتكم إلى وحدة العتمويل اإلنساني في أوتشا على البريد االلكترونيochahpf@un.org :
للقضايا الهامة المتعلقة بتنفيذ و إدارة البرامج يرجى التواصل مع:
أو السيدة آن صوفي لوبو ,مديرة صندوق التمويل اإلنساني
في تركيا.

السيد تروند جينسن ,مدير مكتب أوتشا في تركيا

Tel: +90 534 477 7488 | email: lebeux@un.org

Tel: + 90 530 041 9152 | email: jensen8@un.org

و للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني للمعلومات التشغيلية عن صندوق التمويل اإلنساني في تركيا:
https://gms.unocha.org/content/cbpf-contributions

.8

تاريخ المراجعة

•
•

يعتبر الدليل التشغيلي وثيقة متجددة و خاضعة دوما للتعديل بناء على طلب نائب المنسق اإلقليمي للشؤون اإلنسانية.
يجب تقديم هذه النسخة للمجلس االستشاري للمراجعة قبل  31كانون األول  2018كحد أقصى.
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