افغانستان – صندوق وجھی مشترک کمک ھای بشر دوستانه
رھنما برای موسسات متقاضی يی که ميخواھند ھمکار  CHFشوند

پروسۀ ارزيابی شايستگی برای دسترسی به صندوق وجھی مشترک کمک ھای بشر دوستانه ):(CHF
موسسات غير دولتی ملی و بين المللی که خواھان درخواست به صندوق وجھی مشترک کمک ھای بشردوستانه ) (CHFباشند ،بايد پروسه
ای ھمه جانبه ی دو مرحله يی ارزيابی قابليت وظرفيت را طی نمايند .اين پروسه يکی از چھار رکن عمده چارچوب حسابدھی صندوق
وجھی مشترک کمک ھای بشردوستانه می باشد .ھدف اصلی اين پروسه اين است که بخش مالی کمک ھای بشردوستانه ) (HFUمعلومات
الزم را درباره موسسات ھمکار که خواھان دسترسی به صندوق وجھی مشترک کمک ھای بشردوستانه اند ،را داشته باشد .تا در چارچوب
ميکانيزم ھای اطمينانی و درست به موسسۀ ھمکار فند داده شود.
اين برنامه ی شايستگی بر اساس وقت صندوق وجھی بشردوستانه و در دسترس بودن و توانايی ھمکاران انجام ميگيرد و وقت مشخص
برای اين پروسه در نظر گرفته نشده است،پروسه ارزيابی قابليت و ظرفيت متشکل از دو مرحلۀ باھم مرتبط ميباشد .ھر يکی از اين مراحل
از خود سيستم بررسی و بازدھی دارد تا شفافيت پروسه را تضمين نمايد.
مرحله اول  -ارزيابی قابليت
برای واجد شرايط بودن جھت دسترسی به فند  CHFافغانستان ،موسسات ھمکار تطبيق کننده بايد از پروسۀ ارزيابی قابليت شروع نمايند
و اسناد ذيل را به بخش مالی تسليم نمايند:
 خانه پری درست فورم ابتدايی درخواست
 امضا و مھر کردن پنج فورم اظھار نامه پروسۀ ارزيابی قابلی
 ارايه يک تعداد اسنادی که مطابقت با چک لست درخواست شده را داشته باشد
شما ميتوانيد فورم ابتدايی درخواست  ،پنج فورم اظھار نامۀ ارزيابی قابليت و چک لست درخواست را ميتوانيد از صفحه انترنتی ذيل
دانلود نماييد http://www.unocha.org/afghanistan/eligibility-process ،ويا در صورت تقاضا ميتوانيد آنرا با تماس گرفتن
به ايميل آدرس بخش مالی کمک ھای بشردوستانه  chfafg@un.orgبدست آوريد.
فورم تکميل شده درخواست ،ھمراه با تمام اسناد که در چک لست ذکر شده است در نسخه ھای کاپی شده قابل قبول نيست و بايد تمام اسناد
ذريعه ايميل آدرس  chfafg@un.orgبه بخش مالی کمکھای بشردوستانه اداره ھمانگی کمکھای بشری سازمان ملل متحد ارسال گردد.
به علت زياد بودن حجم اسناد مورد نياز ،موسسات ھمکار ميتوانند از سيستم ھای ھمچون  gdriveيا  drop boxاستفاده نمايند .و يا
ميتوانند آنرا توسط يک  USBيا  CDمستقيما ٌ به دفتر  OCHAواقع سرک سوم قلعه فتح ﷲ شھر کابل بفرستند.
بخش مالی کمک ھای بشردوستانه  ،HFUدرخواست و اسناد ارايه شده را بررسی نموده ،و به موسسه متقاضی ھمکار از طريق گزارش
ارزيابی قابليت ،در مورد قبول شدن درخواست و يا اين که آيا موسسه مذکور ميتواند به مرحلۀ بعدی راه پيدا کند معلومات خواھد داد .اين
بررسی تضمين می نمايد که تنھا موسسات که قابليت براورده کردن معيار ھای ابتدايی را داشته باشند ،ميتوانند به مرحله بعدی راه پيدا
کنند؛ طوريکه اين پروسه برای ھر دو طرف يعنی موسسه ھمکار و بخش مالی کمک ھای بشر دوستانه ) (HFUزمانگير و پر ھزينه
ميباشد.
سازمان ھای غير دولتی يی که مرحله ی اول را موفقانه ميگذرانند ،امتياز خطر باال را تا زمانی ميداشته باشد که مرحله ی دوم را سپری
کنند ،و برای دريافت کمک مالی صندوق وجھی بشردوستانه واجد شرايط دانسته شوند .در صورتيکه اين سازمان به اساس ميکانيزم ھا
وروش کاری مناسب مستحق دريافت وجوه مالی دانسته شد ،اصول امتياز خطر بلند به آن تطبيق خواھد شد .اين اصول تحت چارچوب
حسابدھی صندوق وجھی بشردوستانه ی افغانستان و رھنمايی صندوق وجھی کشور ھا ،بيان شده است.
مرحله دوم -ارزيابی ظرفيت
بعد از تکميل شدن مرحله اول ،بخش مالی کمک ھای بشردوستانه اسناد و درخواست موسسۀ که در مرحله اول کامياب شده است بررسی
و ارزيابي خواھد نمود در اين مرحله ارزيابی اسناد موجود ،مصاحبه با افراد خبره ،و بازديد از دفاتر مرکزی و ساحوی و مالقات با
کارکنان سازمان و ارزيابي سيستم ھای فعال و بازرسی اسنادھای ديگر صورت ميگيرد.
Coordination Saves Lives
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and principled
humanitarian action in partnership with national and international actors.
http://afg.humanitarianresponse.info/
http://www.unocha.org/afghanistan/about‐fund
chfafg@un.org
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ابزار ارزيابی ظرفيت موسسه برای دريافت پنچ ساحه تخنيکی ساخته شده است که شامل بعضی از سواالت ميشود.
 (١ارزيابی مفصل و ثبت
 (٢توانايی اداری و کاری
 (٣ظرفيت پاسخ دھی برنامه
 (۴ظرفيت ھماھنگی و مشارکت
 (۵ظرفيت داخلی و مالی
ھدف اين پروسه ھا ،ارزيابی سيستماتيک ظرفيت ھای سازمانی ،تخنيکی ،مديريتی ،و مالی موسسۀ ھمکار می باشد که در نتيجه يک نمره
يی مجموعی برای درجه بندی به موسسه ای ھمکار داده ميشود .به محض تکميل پروسۀ ارزيابی ،گزارش ھمه جانبه آماده شده و با موسسۀ
ھمکار با وقت کافی برای اظھار نظريات شان شريک ساخته می شود.
موسسات ھمکار واجد شرايط نظر به نمره جداگانه خويش که در جريان ارزيابی بدست آورده اند به سه کتگوری خطر )باال ،متوسط ،و
پائين( تقسيم ميشوند .توسط نمرات و درجه بندی مذکور مشخص خواھد شد که کدام روش ھا و مکانيزم ھای کاری و تضمينی باالی موسسه
ای ھمکار در صورت دريافت کمک مالی ،قابل تطبيق خواھد بود .اين اصول تحت چارچوب حسابدھی صندوق وجھی بشردوستانه ی
افغانستان و رھنمايی صندوق وجھی کشور ھا ،بيان شده است.
درجه بندی موسسه ھمکار متحول ميباشد و بعد از تسليم نمودن گزارش ارزيابی ظرفيت برای سه سال قابل اعتبار ميباشد و متکی به سھم
گرفتن در روند تخصيص  ،CHFھماھنگی با کلستر مربوطه ،و بررسی پروژھا ھای تطبيق شده  CHFميباشد.
سواالت و پشنھادات تانرا در بارۀ پروسه ارزيابی قابليت و ظرفيت  CHFمی توانيد به ايميل آدرس بخش مالی کمک ھای بشردوستانه
) chfafg@un.org (HFUو يا به شماره تيليفون  0793001139شريک سازيد.
تماس
بخش مالی کمک ھای بشردوستانه )(HFU
صندوق مشترک کمک ھای بشردوستانه )UNOCHA ،(CHF
سرک سوم قلعه فتح ﷲ
کابل افغانستان
chfafg@un.org
0793001139
آدرس ھای انترنتی:
معلومات در مورد صندوق مشترک وجوه کمک ھای بشردوستانه http://www.unocha.org/afghanistan/about-fund :
پروسۀ ارزيابی قابليتhttp://www.unocha.org/afghanistan/eligibility-proc : CHF
تخصيص ھای http://www.unocha.org/afghanistan/funding-allocation:CHF
طرز اداره و پاليسی ھای http://www.unocha.org/afghanistan/governance-policy-and-guidance :CHF
منابع و نشرات http://www.unocha.org/afghanistan/resources-and-publications :CHF
کتاب رھنما فند صندوق وجھی
financing/cbpf-global-guidelines
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