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 المقدمة .1
 

 الغرض 1.1
وطرائق التخصیص، وآلیات  وصف ترتیبات اإلدارة، وأھدافھا، ي ھونسانالغرض من الدلیل التشغیلي لصندوق السودان اإل .1

 أدوار ومسؤولیات الجھات المعنیة.المساءلة عن التمویل، وكذلك، تقدیم تفاصیل حول 
دعم تخصیص وصرف موارد المانحین في الوقت إلى یة، نسانمنسق الشؤون اإل إشرافي، تحت نساناإل یھدف صندوق السودان .2

  یة یوافق علیھااستراتیجیة، أو أي نسانیة األكثر أھمیة على النحو المحدد في خطة اإلستجابة اإلنسانات اإلحتیاجالمناسب، على اال
یة وأقره المجلس نسانجرى إصدار ھذا الدلیل من قبل منسق الشؤون اإلیة. ومن أجل تحقیق ھذا الھدف نسانمنسق الشؤون اإل

 ي بغرض:ستشاراال
)i(  ،تقدیم توضیحات، وتوجیھات لجمیع أصحاب المصلحة المعنیین بإدارة الصندوق حول الممارسات الفعالة لإلدارة

 ؛داريوالجھاز اإل
)ii(  یة وفي الوقت المناسب.استراتیجصیص قرارات تخ إتخاذوصف خطوات، ومتطلبات عملیات التخصیص بھدف تعزیز 

التوجیھ الالزم لمنسقي قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت، والشركاء  وفي ھذا الصدد، فإن ھذا الدلیل یقوم بتوفیر .3
المراجعة  أعضاء لجان یة، فضالً عن أدوارنسانالمنفذین، ویعمل كذلك على تسھیل دور مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإل

 یة والفنیة.ستراتیجاال
 

 النطاق 1.2
 
وفره ي. وھي مصممة ضمن اإلطار الذي ینسانعمل صندوق السودان اإل التي تحكمالقطریة لوائح ویحدد الدلیل التشغیلي ال. 4
على جمیع ھذه  من القواعد التي تنطبق ملةمتكاالذي یصف مجموعة و، األموال القطریة المشتركةصنادیق خاص بلاتیب التشغیل كُ 

ي في نسانلسیاق اإلھذه المبادئ التوجیھیة العالمیة مع اجوانب محددة من أن تتكیف  تعمل علىفي جمیع أنحاء العالم، و الصنادیق
 السودان.

ً إجباریاإلرشادات الواردة في الوثیقتین ب لتزاماإل ویعتبر. 5  وشفافة. معیاریةضمان عملیة من أجل  ا
 
 ينسانن اإلأھداف صندوق السودا 2
 ثالثة أھداف رئیسیة ھي: ينسانلصندوق السودان اإل. 6
 

ذات األولویة  یةنسانات اإلحتیاجتخصیص التمویل لال من خالل زیادة المدى الذي یجري فیھ یةنساناإل ستجابةتحسین اإل •
 ومنسقة على المستوى المیداني. عملیة شاملة عبر

 یة.نساناإلتعزیز قیادة منسق الشؤون  •
یة یوافق علیھا منسق استراتیج، أو أي یةنساناإلفي سیاق دورة البرنامج  یةنساناإل ستجابةمة في تقدیم خطة اإلالمساھ •

 یة.نساناإلالشؤون 
بطریقة تعاونیة، وتعزیز التعاون  یةنساناإلات حتیاجضمان معالجة االإلى ي نسان. وعالوة على ذلك، یھدف صندوق السودان اإل7

المتحدة لشئون الالجئین) في  األمملقطاعات الحالیة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت (ومفوضیة والتنسیق داخل وبین ا
ات، وتعزیز خطة حتیاجي في تحسین تقییم االنسان. وعلى ھذا النحو، یسھم صندوق السودان اإلیةنساناإلوبین المنظمات  ،السودان

ي، وكذلك تعزیز آلیات التنسیق، وال سیما نظام قطاعات نساني للعمل اإلستراتیجھا وثیقة التخطیط االإعتبارب یةنساناإل ستجابةاإل
 .بالغلجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت، وتحسین المساءلة من خالل تعزیز اطار الرصد واإلال

 

 
 
 
 األموال القطریة المشتركةصنادیق ل العالمي الدلیلب یشار إلیھ فیما بعد2
ً ، األمم المتحدة لشئون الالجئین مفوضیةقطاعات الدولیة و الدائمة المشتركة بین الوكاالتاللجنة  قطاعات منجرى تقلیصھا  لقطاعاتا من وكان ھناك عدد3 اللجنة  قطاعات" تسمى الحقا

 .الرئیسیة للتنسیق بین الوكاالت ھا اآللیةإعتبارب السودان في ؤھاانشا قد جرى الدائمة المشتركة بین الوكاالت"، 
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 .یة األساسیة ومبادئ الحیاد والنزاھة واالستقاللنسانیجب أن تتفق مع المبادئ اإل ينسانصندوق السودان اإل . التدخالت التي یدعمھا8
 

 دارةواإل داريالجھاز اإل .3
 

 یةنساناإلمنسق الشؤون    3.1
 
األموال القطریة صنادیق كما ھو مفصل في كتیب تشغیل  ينسانن اإلصندوق السودا على شرافاإلدارة العامة واإل یةنسان.  ویقود منسق الشؤون اإل9

التابعة لمكتب األمم المتحدة   ينسانلصندوق السودان اإل یة، والوحدة الفنیةنسان، وذلك بدعم من رئیس مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلالمشتركة
 :مسؤول بصفة خاصة عن یةنسانویكون منسق الشؤون اإل ات.شارستي لھ االستشاریة، ویقدم المجلس االنسانلتنسیق الشئون اإل

   
ة، والعضویة، وطرائق داریالصندوق، وأھدافھ، وھیاكلھ اإل ي، الذي یحدد نطاقنسانالموافقة على كتیب دلیل عمل صندوق السودان اإل . أ

 تخصیص األموال؛ وآلیات المساءلة؛ وطرائق عمل الصندوق.
 .ي للصندوقستراتیجیم التوجیھ االوتقد يستشارالمجلس اال رئاسة . ب
 .ينسانقیادة عملیة حشد الموارد لصندوق السودان اإل . ت
 ي، والمبالغ التي یخصصھا الصندوق.ستراتیجالموافقة على استخدام وتحدید التركیز اال  . ث
ً ولجان المراجعة تعمل  ي،ستشارالمجلس اال التأكد من أن . ج  ل؛للمبادئ التوجیھیة الواردة في ھذا الدلی وفقا
وال یمكن  یة،نسانوھذه تعتبرالمسؤولیة الحصریة لمنسق الشؤون اإل. قرارات نھائیة بشأن المشاریع الُموَصى بھا للحصول على التمویل إتخاذ . ح

ً قرارات التمویل  إتخاذیمكن  تفویضھا. و ي بالنسبة للحاالت التي ستشارالمجلس اال یة دون توصیة مننسانلتقدیرات منسق الشؤون اإل وفقا
 ؛وصیات كٍل من لجنة/لجان المراجعةحق نقض ت یةنسانإلى ذلك، لمنسق الشؤون اإل ضافةوباإل. تتطلب إستجابة فوریة

 الموافقة على، وإلغاء المشاریع والشروع في صرف األموال (التخصیصات)؛ . خ
بما في ذلك الصندوق المركزي لمواجھة  ،خرىجنباً إلى جنب مع مصادر التمویل األ ينسانضمان االستخدام المتكامل لصندوق السودان اإل . د

 الطوارئ؛
 .ينسانصندوق السودان اإل عملیة تصفیة اإلشراف على . ذ

 
 يستشاراالالمجلس  3.2 

 
 شرافي واإلنسانیة صندوق السودان اإلاستراتیجلتوجیھ  یةنسانمنسق الشؤون اإل یة تدعماستشارة لھا وظیفة إداریھو ھیئة  يستشار. المجلس اال10

 .يستشاریة، الذي یرأس المجلس االنسانمنسق الشؤون اإل القرار النھائي بكاملھا على عاتق إتخاذوتقع سلطة  ئھ.على أدا
 

  :مسؤولیات في أربعة مجاالت رئیسیة ھي يستشار. للمجلس اال11
تنفیذ األھداف الرئیسیة  في ضمان یةنسانمنسق الشؤون اإل دعم يستشارالمجلس اال : یجب علىي وتخصیص األموالستراتیجالتركیز اال . أ

وتقدیم المشورة لمنسق  ي،نسانیة لصندوق السودان اإلستراتیجمراجعة العناصر اال يستشاروعلى المجلس اال ي.نسانلصندوق السودان اإل
حول أیضا المشورة  يستشارالمجلس اال ویقدم. یات تخصیص األموال والدلیل التشغیلياستراتیجفي مجاالت مثل  یةنسانالشؤون اإل

حول وضع  یةنسانكذلك بتقدیم المشورة لمنسق الشؤون اإل يستشارالمجلس اال ویقوم. تخصیص األموال لقطاعات اللجنة الدائمة وأولویاتھا
 أھداف التمویل؛

تحلیل  إجراءم بعبر القیا ي،نسانلصندوق السودان اإل والوحدة الفنیة یةنسانمنسق الشؤون اإل بدعم يستشاریقوم المجلس اال  :إدارة المخاطر . ب
ً  ينسانبصندوق السودان اإل دوري للمخاطر، ومراجعة خطة إدارة المخاطر الخاصة  إلطار المساءلة الوارد في ھذا الدلیل التشغیلي؛ وفقا

بھدف ضمان أن تجري معاملة جمیع أصحاب  ينسانصندوق السودان اإل مراقبة عملیات يستشارالمجلس اال : یجب علىشفافیة كل العملیة . ت
 بالسیاسات المعمول بھا؛ ينسانصندوق السودان اإل لمصلحة بصورة عادلة، وأن تلتزم إدارةا

ي، ویقوم بتقدیم المشورة لمنسق الشؤون نساناألداء التشغیلي لصندوق السودان اإل يستشار: یراقب المجلس االالتشغیلیة نشطةمراجعة األ . ث
 .یةنساناإل

  
 من يستشارالمجلس اال تتكون عضویة .12

 (رئیساً)؛  یةنسانالشؤون اإلمنسق  . أ
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 یة (أوتشا)، والمدیر القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي نسانرئیس مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإل . ب
 ممثلي الجھات المانحة (جمیع المانحین المساھمین)؛ . ت
 .الجھات المانحة غیر المساھمة بصفة مراقبین . ث
 .دة / المنظمة الدولیة للھجرةرؤساء ثالث من وكاالت األمم المتح - ج
 ن من المنظمات الدولیة ، وواحدة من المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة)؛ااثنتثالثة ممثلین للمنظمات غیر الحكومیة ( - ح
 ي.نسانالوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل  :يستشارالمجلس اال أمانة - خ

األعضاء الحالیین للمجلس  7.1الملحق ویشمل  ن المناقشات والتوصیات.عند الضرورة لتحسی خرىیجوز للرئیس دعوة الجھات المعنیة األ
 .ينساني لصندوق السودان اإلستشاراال

وتقوم  .ينسانانتخابات تُجرى في الفریق القطري اإل . تقوم وكاالت األمم المتحدة باستبدال أحد أعضاء المجلس كل عام في شھر ینایر، عبر13
التنسیقیة للمنظمات غیر الحكومیة  اللقاءاتال أحد أعضاء المجلس كل عام في شھر یولیو، من خالل التدوال في أحد المنظمات غیر الحكومیة باستبد

 .الدولیة والمنظمات غیرالحكومیة الوطنیة
 .المكتب القطري . یجب أن یكون التمثیل على مستوى الممثل القطري، أو مدیر14
ي، وینبغي، نساني بالمساھمة بعرض وجھات نظرھم للتوصل إلى أفضل النتائج بالنسبة للمجتمع اإلستشار. ومن المتوقع أن یقوم أعضاء المجلس اال15

 .ي األوسعنسانعند التعلیق على المواضیع التي تخص منظماتھم أو لھا مصلحة مباشرة فیھا، توضیح أھمیة ذلك بالنسبة للمجتمع اإل
غیر مجدولة  اتإجتماعیة نسانوقد یُطلب من منسق الشؤون اإل  التشغیلیة. نشطةالسنة لمراجعة األعلى األقل مرتین في  يستشار. یجتمع المجلس اال16
 .الضرورة إقتضاءراتبة حسب  أخرىأو 

 
 (أوتشا)  یةنساناإلالمتحدة لتنسیق الشؤون  األمممدیر مكتب  3.3

 
ً  ينسانوھو المسؤول عن اإلدارة الفعلیة لصندوق السودان اإل .17  ،صنادیق المجمعة المشتركة القطریةالالتي تحكم أموال  یھات والسیاساتللتوج وفقا

ي نسانبصندوق السودان اإل وتكون مسؤولیات مدیر المكتب فیما یتعلق .الصنادیق المجمعة المشتركة القطریة وكذلك ارشادات الدلیل العالمي ألموال 
 كاآلتي:

 یة وحشد الموارد؛ستراتیجالقضایا االحول  یةنسانتقدیم الدعم والمشورة لمنسق الشؤون اإل . أ
وضمان التنسیق السلیم مع غیرھا من وحدات المكتب القطري لمكتب  ينسانالتابعة لصندوق السودان اإل الوحدة الفنیة على شرافاإل . ب

 .یة والمكاتب الفرعیةنساناألمم المتحدة لتنسیق الشئون اإل
یة القدرة على تحقیق متطلبات المساءلة، بما في ذلك إدارة المخاطر والحد نسانن اإلالتأكد من أن لدى مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشئو . ت

 األدنى من الطرائق التشغیلیة؛
 ينسانصندوق السودان اإل والتأكد من أن نطاق ينسانصندوق السودان اإل تعزیز المشاركة الفعالة لھیاكل التنسیق القائمة في عملیات . ث

 .یةنسانیة تتماشى مع خطة اإلستجابة اإلستراتیجاال وأھدافھ، وكذلك أوراق التخصیص
الموافقة على تعدیالت المشاریع بما في ذلك تمدیدات أجل المشروع دون تكلفة، ضمن نطاق تفویض السلطة الممنوحة لمنسق الشؤون  . ج

 .یةنساناإل
 ي.نسانبصندوق السودان اإل التفاعل مع المقر بشأن قضایا السیاسات المتعلقة . ح
 .ينساني لصندوق السودان اإلستشارضو دائم بالمجلس االالتصرف كع . خ

 
  ينسانالوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل  3.4

 
یة في نساني وحشد الموارد التابع لمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانتتكون من قسم التمویل اإل  :ينسانالوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل .18

ي)، ووحدة إدارة أموال الصنادیق ببرنامج األمم المتحدة نسانفي إدارة صندوق السودان اإل یةنسانمنسق الشؤون اإل ا التي تدعمالسودان (وحدة أوتش
ه إعتبارللمنظمات غیر الحكومیة، ب ينسانصندوق السودان اإل اإلنمائي وھوالقسم التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الذي یتعامل مع تخصیصات

 .ةداریاإل الجھة
یة، لضمان إدارة مناسبة نسانالعام لرئیس مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإل شرافي تحت اإلنسانستعمل الوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل  .19

 .ينسانوفعالة لصندوق السودان اإل
ي قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت، وتعمل على عالقة بناءة مع منسق في تطویر ينسانلصندوق السودان اإل تشارك الوحدة الفنیة . 20

 .رفع الخالفات في الرأي، والتوصیات، والقرارات بطریقة شفافة
ي، نساني لصندوق السودان اإلستشاروالمجلس اال یةنساني من خالل دعمھا لمنسق الشؤون اإلنسان. ستقوم الوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل21

 :یة، بالمھام التالیةنسانلوحدات ذات الصلة في مقر مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلوبمساعدة من ا
 

 یةنساناإلن السیاسات لمنسق الشؤون أوتقدیم المشورة بش الغرض العامة السودان أموال عملیات إدارة
 

 أخرىیات الصندوق وأي مسائل استراتیجیة حول نسانإلمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشئون ارئیس یة ونسانتقدیم المشورة لمنسق الشؤون اإل . أ
 ي.نسانمتعلقة بالسیاسات الخاصة بصندوق السودان اإل

 المانحة الجھات مع التنسیق بھدف اإلتصال ي.نسانصندوق السودان اإل یات تخصیص أموالاستراتیجتسھیل تطویر أوراق نطاق، وأھداف، و . ب
 .البالد في ىاألخر یةنساناإل المانحة والجھات للصندوق
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 الموارد حشد جھود مع بالتنسیق تنفیذھا ودعم یة،نساناإل اإلستجابة ولخطة ينساناإل السودان لصندوق الموارد حشد یةاستراتیج صیاغة . ت
 بالمقر؛

 ستجابةاإل خطة مع التخصیصات موائمة تعزیز خالل من  یةنساناإل البرنامج دورة مع الصندوق لربط  یةنساناإل الشؤون منسق جھود دعم . ث
 .یةنساناإل

 الموارد؛ وحشد والتواصل والتنسیق القرار، صنع أنشطة لدعم الالزمة األخرى والوثائق التقاریر والتحلیالت إعداد . ج
  لمواجھة المركزي الصندوق من خاصةً  أخرى، مصادر من والتمویل ينساناإل السودان صندوق ألموال المتكامل اإلستخدام تعزیز . ح

 الطوارئ؛
 .ينساناإل السودان لصندوق يستشاراال للمجلس السكرتاریة مھام أداء . خ
 .األمر لزم إذا القرار وإتخاذ فیھا للنظر یةنساناإل الشؤون منسق على المصالح بتضارب المتعلقة القضایا عرض . د
  لمواجھة زيالمرك الصندوق من خاصةً  أخرى، مصادر من والتمویل اإلنساني السودان صندوق ألموال المتكامل ستخداماال تعزیز . ذ

 الطوارئ؛
 .اإلنساني السودان لصندوق اإلستشاري للمجلس السكرتاریة مھام أداء . ر
 .األمر لزم إذا القرار وإتخاذ فیھا للنظر اإلنسانیة الشؤون منسق على المصالح بتضارب المتعلقة القضایا عرض . ز

 
 

 إدارة دورة المشروع
 

 یة التخصیصات؛استراتیجألدوات كما جرى تحدیدھا في الدلیل، وكذلك في ورقة ات، واألنظمة، والقوالب، واجراءلإل متثالضمان اإل . أ
 تسھیل وتدریب المعنیین على إستخدام نظام إدارة المنح؛ . ب
) المعلومات المستقاةفي جمیع مراحل عملیة تخصیص األموال، وتعزیز نظام ( ينسانمن صندوق السودان اإل تقدیم الدعم لجمیع المستفیدین . ت

 .ة التعلم المتواصلمن أجل عملی
 .یات تخصیص األموال المتفق علیھااستراتیجات ذات األولویة، وتتماشى مع معاییر حتیاجالتأكد من أن المخصصات مبنیة على اال . ث
 یة والفنیة لمقترحات المشاریع؛ستراتیجالمرتبطة بالتقدیم، والمراجعة اال نشطةإدارة وتنسیق جمیع األ . ج
 لمرتبطة بالمراجعة الفنیة الشاملة لمقترحات المشاریع، بما في ذلك المراجعات الفنیة للمیزانیة.ا نشطةإدارة وتنسیق جمیع األ . ح
 ة للمشاریع المختارة؛داریعلى عملیات الموافقة بما في ذلك الجوانب اإل شرافاإل . خ
ً صرف األموال للشركاء  . د  لقرارات اللجنة العلیا، وضمان متابعة صرف األموال واستردادھا وفقا
 .السردیةالمالیة  بالتقاریر لتزاماإلضمان  . ذ
 إدارة وتنظیم مراقبة المشاریع؛ . ر
 ، الخ)؛تمدید بدون تكلفةالإدارة طلبات مراجعة المشاریع (مثل المتابعة والدعم حول مراجعة المیزانیة، البرمجة، و . ز

 ؛قتضاءحسب اإل خدمة التتبع المالي ضمان صدور تقاریر . س
 .ن بدایة االفتتاح إلى مرحلة انتھاء المشاریعالكامل على دورة التمویل م شرافاإل . ش

 
 ينسانتنفیذ إطار المساءلة الخاص بصندوق السودان اإل

 
یة حول تطویر وتنفیذ إطار المساءلة نسانمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإل رئیسو یةنسانالدعم وتقدیم المشورة لمنسق الشؤون اإل . أ

 ).6رقم (انظر القسم 
 .یةنسانمنسق الشؤون اإل بالنیابة عن بالغلتقییم القدرات واألداء، وإدارة المخاطر، والرصد، واإل تنسیق وتطویر نظم . ب
 .الدلیل العالميالموضحة في الصنادیق المجمعة المشتركة القطریة بالحد األدنى من المتطلبات حول طرائق تشغیل أموال  متثالضمان اإل . ت
 لتوصیات المنبثقة عن مراجعة الحسابات ونتائج الرصد؛لمتطلبات التدقیق ومتابعة ا متثالضمان اإل . ث
 بقائمة أھلیة للمنظمات؛ حتفاظاألھلیة للمنظمات غیر الحكومیة واإل وضع معاییر . ج
 الصنادیق المجمعة المشتركة القطریة یات العالمیة حول متطلبات تقییم أموال تفاقتسھیل عمل تقییمات خارجیة دوریة بما یتماشى مع اال . ح
 ي.نسانتقریر السنوي الموحد لعملیات صندوق السودان اإلال إعداد . خ
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 داريالوكیل اإل 3.5
 

المساھمات من المانحین، ویضمن عملیات إدارة ، وي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) بتلق الشركاءمتعدد . یقوم الصندوق اإلستئماني 22
ً  ،المتحدة األمموكاالت ل الصرف فیما یتعلق بالجوانب  المتحدة اإلنمائي األممالمشاركة وبرنامج ت األمم المتحدة وكاالتفاھم بین اللمذكرة  وفقا

 .2010بتاریخ أكتوبر  ينسانصندوق السودان اإللالتشغیلیة 
 

 منسقو قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت والمنسقون الفرعیون للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت   3.6
 

بممارسة ، ينسانأموال صندوق السودان اإلطوال عملیة تخصیص  اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت اتقطاع قویقوم منس. 23
 اللجنة الدائمة.الخاص ب تنسیق شؤون الالجئیننموذج نص علیھ قة مستقلة، ونزیھة، وشفافة، وفق ما بطری مسؤولیاتھم

على مستویین: (أ) على المستوى  ينسانصندوق السودان اإلدعم ب ن الوكاالتاللجنة الدائمة المشتركة بی اتقطاع یقوم منسقو. 24
ضمان وجود ي بنسانالوحدة الفنیة لصندوق السودان اإلدعم  اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت اتمنسقي قطاع علىي، یجب ستراتیجاال

یقوم منسقو قطاعات ، أن لعملیاتيقطاعیة. و (ب) على المستوى ایات الستراتیجواالیة نسانبین خطة اإلستجابة اإلروابط بین الصندوق و
 للمشاریع. ةالفنی كذلك المراجعةو اریع،أولویات المشالخبرة الفنیة لعملیة تحدید  ببذلاللجنة الدائمة 

 ي:نسانبصندوق السودان اإلالتالیة فیما یتعلق  نشطةاللجنة الدائمة باأل اتقطاع . سیقوم منسقو25
ً بوطلكان م ما، حیثينسانصندوق السودان اإلبكل العملیات المتعلقة  یلتعدتسھیل و . أ بالتشاور مع الشركاء من قطاعات اللجنة ، ا

 الدائمة المشتركة بین الوكاالت.
، بالتشاور مع الشركاء من قطاعات اللجنة الدائمة ينسانصندوق السودان اإلمن أولویات التمویل  أساسات على حتیاجاالب الرفع . ب

 ركة بین الوكاالت.المشت
و  -نیة) یة والفستراتیجملیة المراجعة االذات األولویة (ع یةنساناإلالمشاریع بوالتوصیة  ،ومراجعة ،تقدیم المشورة بشأن تحدید . ت

للجنة الدائمة الكلیة لقطاعات ااألولویات  وفق ،ينسانتمویل صندوق السودان اإلللحصول على  –عند الطلب شركاء بال ةتوصیال
 توثیق ھذه العملیات؛و المتفق علیھاركة بین الوكاالت المشت

 متى ما دعت الضرورة.ھا اتإجتماعوعقد ة یستراتیجلجان المراجعة اال إختیارتسھیل عملیة  . ث
 عند الطلب.تمویل الاللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت خالل جوالت تخصیص  اتمقترحات قطاعیات واستراتیجالدفاع عن  . ج
تنفیذ مشاریع صندوق السودان ب ةحافلال ت التنفیذسجالذوي و ،ة المطلوبةبرامجیال اتالقدر ذويشركاء ال، الطلبعند اقتراح،  . ح

 .ينساناإل
 المتعلقة بقطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالتالطلبات في الوقت المناسب لجمیع المواد عملیة تقدیم ضمان الجودة و . خ

 ركة بین الوكاالت الخ)؛الدائمة المشتلقطاعات الجنة یات ستراتیجاالومدخالت التقاریر، معلومات تحدید األولویات، و(
 بالمشاریع؛المنھجي للمؤشرات القیاسیة ذات الصلة  ستخدامتشجیع اإل . د
ً ني للمشاریع المنفذة لدعم التقییم الفالمشاركة في الرصد المیداني  . ذ  )؛6ألحكام إطار المساءلة (المادة  وفقا
 حول تمدید أجل المشاریع دون تكلفة؛لمشورة للمراجعة وأي طلبات . تقدیم ا . ر
صندوق الخاصة بالسنویة ومؤقتة) یة (النسانللشركاء وتوفیر المدخالت الالزمة لتقاریر منسق الشئون اإلة السردیمراجعة التقاریر  . ز

 ي.نسانالسودان اإل
 

 یة والفنیة)ستراتیجلجان المراجعة (اال 3.8
 

 ؛المشاریعي نوعین من لجان مراجعة نسانصندوق السودان اإل تخصیصات شمل. یمكن أن ت26
یة التخصیصات، بما في ذلك استراتیجورقة بما في ذلك  اھیمیة للمشاریعفاألوراق المیة ستراتیجلجنة المراجعة االتستعرض . 27
 على النحو المبین في ھذا الدلیل التشغیلي.اف الصندوق وأھدونطاق ، لقطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالتالمحددة  یاتستراتیجاال
 

 :وتتألف اللجنة من
i. المتحدة األمم واثنتین من وكاالتمنسق قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت، یة من ستراتیجلجنة مراجعة االتكون ت 

وممثل من ، المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة واثنتین من، الشریكة المنظمات الدولیة غیر الحكومیة واثنتین من، الشریكة
 إدارة فنیة حكومیةوربما یة، نسانالتابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشئون اإلي نسانصندوق السودان اإلالوحدة الفنیة ل

 للجھات المانحة.وممثل 
ii.  المراجعة.قبل بدء ي نسانالوحدة الفنیة لصندوق السودان اإلتكوین من قبل التغییرات في ال أن تجازیجب  
iii. اللجنة آلیة تنسیق قطاعات ة وشفافة على أساس توافقي من خاللبطریقة منفتح یةستراتیجلجنة مراجعة اال إختیار یجري 

قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت)، حیث ینبغي أن  إجتماعاتفي أحد  الدائمة المشتركة بین الوكاالت (عادةً 
جان المراجعة من بین األعضاء النشطین في قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت ذات یجري ترشیح أعضاء ل

 .جتماعي على محضر اإلنسانالصلة. واطالع الوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل
iv. تخصیص الجاریةلعملیة المشاریع ب واتقدمیلم  نیاالولویة لألعضاء الذعطى یجب أن ت. 



القطري المشترك اإلنساني السودان لصندوق التشغیلي لدلیلا  
    

9 
المشترك القطري نسانياإل السودان لصندوق التشغیلي الدلیل  

v. یة اال لمرة ستراتیجلجنة مراجعة االح لھم بالمشاركة في وال یسمنیة الالزمة تقییم الطلبات بالخبرة الفء ینبغي أن یتمتع أعضا
 واحدة فقط في كل عملیة تخصیص.

vi.  لمنظمات غیر الحكومیة الدولیة في التشاورمع اللجنة التوجیھیة لالمشتركة بین الوكاالت قطاعات اللجنة الدائمة منسقي على
لمنظمات غیر الحكومیة الدولیة (لضمان التمثیل العادل والمتوازن للمنظمات غیر الحكومیة في جمیع أعضاء ا إختیار

 القطاعات).
 

 وظیفة
 

i. مراجعةتضمن والتي ت اتلمشروعالمفاھیمیة ل للمذكرات ةیستراتیجاالالمراجعة عن  ةمسؤولھي  یةستراتیجلجنة مراجعة اال 
 التوصیات المتعلقة بتمویل المشاریع.، ووالدرجات المحرزةاألھلیة للمشاریع، 

ii.  أوال بمراجعة  یةستراتیج، تقوم لجنة مراجعة االينسانصندوق السودان اإللالوحدة الفنیة قبل ألھلیة من المراجعة االولیة لبعد
ً األھلیة للمشاریع   الدرجات المحرزة).رصد لمعاییر األھلیة المحددة في ورقة التخصیص (بطاقة  وفقا

iii. المحددة  الدرجات المحرزةنفس بطاقة  إستخدامبیة بترتیب المشاریع حسب الدرجات ستراتیجن المراجعة االتقوم كل لجا
 من قبل لجنة مراجعة األداء.ولویات لتحدید ألمعاییر جدیدة لألھلیة أو یجب اال یجرى االستناد إلى أي للتخصیص. 

iv. بطریقة متسقة یتأكد من أنھ قد جرت عملیة تقییم الدرجات  منسق قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت أن وعلى
 ة واحدة.استراتیجیع من خالل عملیة مراجعة لجمیع المشار

v. ت المفاھیمیة والمعلومات مذكراالالمعلومات المتوفرة في  إلىاستنادا  یة بتقییم الدرجات المحرزةستراتیجتقوم لجنة مراجعة اال
 من الشركاء في ھذه المرحلة. اتتوضیحن أو الحصول على البالتحقق مال یسمح و. المتاحة لھا

vi.  جتماعالمحددة في بدایة اإل الحرجة (العتبة) النقطة تقییم الدرجات أنھا تقع أدنى أثناءاالعضاء  اعتبرالمشاریع التي ترفض .
 م إدارة المنح.نظاعضاء في درجات أحد األ تسجیلبالمشتركة بین الوكاالت قطاعات اللجنة الدائمة منسق ویقوم 

vii.  ُیمكن أن خالف ال في حالةولكن  الدرجاتتوافق في اآلراء بشأن  إلىللوصول  یةستراتیجلجنة المراجعة االع أعضاء شجی
 عادیة. وغیرمثل ھذه الحاالت نادرة من المتوقع أن تكون  نھإال إ  - عتباردرجات بعین اإلالمتوسط یؤخذ 

viii. خرىعملیة تقییم جمیع المشاریع األ تجريقبل أن  أحد المشاریعلخاصة بتقییم اإلجمالیة االنتائج عن الكشف  جبال ی. 
ix. أعلى نسبة  حوذ علىستالذي یالمشتركة بین الوكاالت ما فیما یتعلق بالمشاریع متعددة القطاعات، یقوم قطاع اللجنة الدائمة أ

المعنیة  خرىین الوكاالت األالدائمة المشتركة ب اللجنةقطاعات تقوم في حین  بعملیة تقییم الدرجات،ع المشاری نشطةمئویة أل
تساوي النسب المئویة في حالة والمشتركة بین الوكاالت. لقطاع القیادي باللجنة الدائمة ة المشروع وإبداء مالحظاتھم لبمراجع

صندوق لالوحدة الفنیة  بینواللجنة،  قطاعات بین یُتخذ القرار بالتشاورالدائمة المشتركة بین الوكاالت، اللجنة قطاعات بین 
مشاریع الكل وضع جزء المیزانیة الخاص ب عتبارفي اإل خذباأل یةاستراتیجوتقوم كل لجنة مراجعة ي. نسانالسودان اإل

 .نطاق مظروف میزانیتھافي قطاعات ال المتعددة
x.  تقع  المشاریع التيتوصیة بحرجة ال یمكن العتبة  تحدیدثم یمكن ترتیب العددي للمذكرات المفاھیمیة، ومن التجري عملیة

 أدناھا.
xi.  ًلوحدة الفنیة بھا لأن توصي  یمكنالتي یة أي من المذكرات المفاھیمیة ستراتیجلجنة مراجعة االناقش تعلى ھذا الترتیب،  وبناء

ً  ذلكویجب أن یكون ، ينسانلصندوق السودان اإل ً حددة المعاییر المعلى  مبنیا  في ورقة التخصیص. مسبقا
xii. إجراءي، یمكن التوصیة بإستثنائوبشكل . الحالة الراھنة أساسالمشاریع على  یُنظر إلىوصیات المشاریع، عند مناقشة ت 

لتناسب  المضاعفةمیزانیات ال وال یسمح بتعدیل. بذلك ةمقنعحجج  في حالة تقدیموالمواقع  ،نشطةواأل ،تغییرات في المیزانیات
 .ةإضافیأولویات تناسب یادة مظاریف المیزانیة لز أو ،العدید من الشركاء ستصحابإأو  ما، مظروفٍ 

xiii. لتزوید، 7.2ما ھو منصوص علیھ في الملحق بإستخدام القالب كالمشتركة بین الوكاالت قطاعات اللجنة الدائمة  یقوم منسقو 
 یة. ستراتیجمخرجات لجنة مراجعة االسجل من ب ينسانالوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل

xiv. عملیة المراجعة إفادات للشركاء حول التالي جتماعخالل اإل المشتركة بین الوكاالتلجنة الدائمة قطاعات ال یقدم منسقو 
المقدمة،  المفاھیمیة الموضحة في المذكرات المبالغ اإلفاداتوینبغي أن تتضمن بالمذكرات المفاھیمیة المقدمة.  التوصیاتو
 .نظام إدارة المنحكما ھي مسجلة في مفاھیمیة لكل مذكرة دة المرصوالدرجات النھائیة كذلك و والمرفوضة،الموصى بھا، و

 األدوار
i.  ھم: وكالتا األمم المشاریع بالتوصیة المعنیین بالمشاركة في عملیة وضع الدرجات، و یةستراتیجلجنة المراجعة االأعضاء

منسق قطاعات ویلعب كل من . تانن الدولیتین، والمنظمتان الوطنیتان الشریكیتیان غیر الحكومتالمنظم، انتالمتحدة الشریك
وممثل الحكومة، وممثل الجھات المانحة، ، اللجنة الدائمةمسئول الرصد والمراقبة باللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت، و

 ھل الخبرة.أي دور المراقبین ونسانوكذلك ممثل الوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل
ii. القرار.  إتخاذمن عملیة  م الدرجات، أو التوصیة بالمشاریع أو أن یكونوا جزءاً یحق للمراقبین القیام بعملیة تقیی ال 
iii. الوحدة الفنیة لصندوق  بتسھیل العملیة، وھو المسؤول عن إرسال النتائج إلى یقوم منسق قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت

 .ينسانالسودان اإل
iv.  ویقوم   .لضمان الجودة، والشفافیة، والنزاھة یةستراتیجي في لجنة مراجعة االنساناإل الوحدة الفنیة لصندوق السودان یشارك عضو

لم تكن عملیة المراجعة  إذاقرار بشأن التغییرات،  إتخاذیة بإلغاء عملیة المراجعة ونسانممثل مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشئون اإل
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 .منظمة بشكٍل صحیح، وشفافة، ونزیھة
v. م بطاقة رصد الدرجات المتفق كل مذكرة مفاھیمیة على حدة بإستخدا إستعراض یةستراتیجلجنة مراجعة االمن  یجب على كل عضو

یة ستراتیجویقوم عضو لجنة المراجعة اال یة.ستراتیجااللجنة المراجعة  إجتماعوقبل خارج الشبكة، وینبغي أن یجري ذلك ا. علیھ
وسیؤدي عدم القیام بذلك إلى  . جتماعي في بدایة اإلنسانلصندوق السودان اإل الوحدة الفنیة منحھا لعضوقام ببعرض الدرجات التي 

 .ينسانالوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل اللجنة بواسطة عضو من ستبعاداال
vi. عند  وراً یكونوا حض یة، بما فیھم  منسق قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت، أن ستراتیجلجنة مراجعة اال ال یمكن ألعضاء

 .مناقشة المشاریع الخاصة بمنظماتھم
 

 لجنة المراجعة الفنیة بتقییم عملیة استیفاء المعاییر الفنیة وجودة مقترحات المشاریع، وطلب إحداث التغیرات في المشروع المعني. . تقوم28
 

i. /التقاریر باللجنة  إعدادأو ضباط الرصد و وتتكون لجنة المراجعة الفنیة  من منسق قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت
ستعانة بخبیر فني أو مستشار . ویمكن لمنسق القطاع أن یطلب اإلينسانالدائمة، وكذلك أعضاء من الوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل

 .لزم األمر إذا
ii. ي (بما نسانمشاریع صندوق السودان اإلعلى عملیة المراجعة وضمان الجودة لجمیع مقترحات  شرافتقوم وحدة المراجعة الفنیة  باإل

 .ينسانالوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل إشراف) تحت العمل وإطار السجلفي ذلك المیزانیات وخطط 
iii.  ُسقفللشریك المنفذ للمراجعة ضمن  نظام إدارة المنح بین أعضاء اللجنة قبل إرسال المالحظات عن طریق إجتماعفضل أن یعقد ی 

المنح من قبل كل المشاركین في لجنة  إدارةالمالحظات (التعلیقات) بالتوازي في نظام  إدخالمع ذلك یمكن أیضا المحدد، واألیام 
 .المراجعة الفنیة

iv. إذاجرى الرد الالزم على التعلیقات، ویمكن مراجعة المشروع للمرة الثانیة،  إذا ثم یقوم اعضاء لجان المراجعة الفنیة بالتدقیق فیما 
 .لزم األمر

v. ناء على موافقة لجان المراجعة الفنیة، یمكن الرفع بالمشروع للحصول على الموافقة النھائیة.وب 
vi. كن للوحدة الفنیة لصندوق اتضح بعد التنقیح الثاني للمشاریع، أنھ لم تجر عملیة الرد على تعلیقات أعضاء لجان المراجعة الفنیة، یم إذا

منسق الشؤون  عرض ھذه التوصیة علىوستُ   .ات الموافقة النھائیة على المشروعاءإجروصي بعدم السیر في ي أن تُ نساناإل السودان
 .قرار نھائي تخاذإل یةنساناإل

vii.  ُطلب من منسقي قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت تحدید بعد المراجعة الثانیة للمشروع المقترح من قبل الشریك المنفذ، ی
) كانت ھناك مراجعات 3مراجعات طفیفة، أو لیس ھناك حاجة للمراجعة، ( جراء) یحتاج إل4(مالئمة الطلب بوضع درجات تعني: 

) ھناك حاجة للمراجعات وقد جرى القیام بالمعالجة 2نھ قد جرى القیام بھا في الوقت المناسب وبصورة مرضیة، (إال إمطلوبة ، 
حالة ذلك للوحدة الفنیة لصندوق إة مرضیة) ومن ثم القیام ب) لم یجر القیام بالمعالجة بصور0الالزمة، ولكن في وقت متأخر، (

 .في مؤشر األداء دراجي لإلنسانالسودان اإل
 

 نوالشركاء المنفذ 3.8 
 

 ي، تقع على شركاء التنفیذ المسؤولیات التالیة:نسانبصندوق السودان اإل وفیما یتعلق . 29
 

وطلب المشورة من منسق قطاعات  ي،نسانصندوق السودان اإل اتإجراءبدقة على یجب على الشركاء في التنفیذ أن یطلعوا  : تقدیم الطلب . أ
ویقوم الشریك . ي قبل التقدم بطلب للحصول على التمویلنسانالوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل و/ أو اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت

وثیق مع قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین  ي، وذلك في تعاونٍ نساناإلمقدم الطلب بتطویر مقترح مشروع ومیزانیة إلى صندوق السودان 
 .إستجابة سلسةالوكاالت، (عبر نظام إدارة المنح)، مع تقدیم جمیع الوثائق الداعمة الالزمة، ضمن المواعید المعینة، وبطریقة 

والمالحق المرتبطة بھا، والتي تحدد البنود والشروط التي یجري  یة شراكة في مشروعاتفاقبعد عملیة الموافقة، یوقع الشریك المنفذ   :التنفیذ . ب
ً  تطبیقھا على المشاریع المعتمدة. ویصبح الشریك المنفذ على ھذا النحو مسؤوالً  ً عن اإلستخدام السلیم لألموال  قانونا لشروط وصف  وفقا

في المشروع والمالحق یة الشراكة اتفاقالمحددة في ع المتطلبات لجمی متثالالمشروع وكل الترتیبات التعاقدیة. ویلتزم الشركاء المنفذون باإل
المراجعات للمشروع،  إجراءالتغییرات الالزمة من خالل  ستیعابإلع المشاریالشراكة  في  یاتاتفاقالمرفقة بھا. ویجوز تعدیل تقییمات 

 على تفاصیل حول طلبات المراجعة).للحصول   6(انظر القسم تمدیدات أجل مشاریع بدون تكلفة ومراجعة المیزانیة وأي 
یجب على الشركاء المنفذین تسھیل رصد المشاریع بالتعاون وداخلیة فعالة وقویة.  إبالغات رصد وإجراءیجب أن یكون للشركاء المنفذین  . ت

  .ذات الصلة خرىاأل ي، ومنسقي قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت واألطرافنسانالوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل مع
ي والمقر الحق في تنظیم زیارات للشركاء والخبراء الخارجیین أو الجھات المانحة لمراجعة ما أنجز نسانوللوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل

 .المشروع التي ال تزال مستمرة أنشطةأو 
ً والمالي  السردي التقریریقوم الشریك المنفذ بتوفیر  :التقاریر . ث  .مشروعیة الشراكة في اتفاقص علیھا في المنصو بالغبات اإللمتطل وفقا

عن أي قیود (على سبیل المثال مالیة، ولوجستیة، وأمنیة) قد  ي فوراً نسانالوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل إبالغإلى ذلك، یجب  ضافةوباإل
 .تؤدي إلى تغییرات كبیرة في المشروع، أو في مقدرات الشریك
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 طرائق التخصیص معاییر ومعالم و
 

 معاییر التخصیص   4.1
 

ً . تجرى عملیة المراجعة والموافقة على مقترحات المشاریع 30  :والتركیز المذكور أعاله وعلى أساس المعاییر التالیة برامجيلإلطار ال وفقا
 

 أھلیة الشریك وقدراتھ؛ . أ
یة وأھداف قطاعات اللجنة الدائمة ستراتیجیة االنسانة اإلیة: یجب أن یكون ھناك ربط واضح بأھداف خطة اإلستجابستراتیجاألھمیة اال . ب

لشروط الدعوة لتقدیم المقترحات كما ھو موضح في ورقة التخصیص،  متثالالمشتركة بین الوكاالت، بما في ذلك التركیز الجغرافي، واإل
 واألثرالناجم عنھا؛ ينسانصندوق السودان اإل خاص من مع مجاالت التركیز بشكلٍ  نشطةوكذلك المواءمة بین األ

 ؛وأن تجري عملیة تحدید موقع المشروع بشكٍل واضح الوصول: الوصول و/ أو الوجود الفعلي في مناطق العملیات، إتاحة . ت
 ؛ات وتوثیقھا، وكذلك عملیة وصف المستفیدین بشكٍل واضححتیاجات: جرى شرح االحتیاجمبني على أساس اال . ث
 ؛ات المحددةحتیاججابة لالكافیة لإلست نشطةالءمة: أن تكون األالم . ج
المخطط لھا؛ وأن تكون المیزانیة  نشطةالسالمة التقنیة وفعالیة الجدوى: أن یكون للمقترح إطار منطقي واضح یلبي المتطلبات الفنیة لتنفیذ األ . ح

 ؛معقولة ومتناسبة بالنسبة للسیاق، وكافیة لتحقیق األھداف المعلنة
ً فتراضإدارة المخاطر: أن تجري عملیة وصف اإل . خ  یات إدارة المخاطر؛استراتیجإلى جنب مع  ات والمخاطر بصورة شاملة ودقیقة ، جنبا
 ؛التقاریر بصورة واضحة في مقترح المشروع إعدادالرصد: أن یجري تطویر عملیة الرصد وخطة  . د

 
 معالم التخصیص  4.2

 
ویمكن . صنادیق المجمعة المشتركة القطریةالدلیل العالمي ألموال على أساس ال ينسان. أن تجري عملیة تحدید معالم تخصیص صندوق السودان اإل31

 :وھي على النحو التالي  .تجاوز ذلك في أوراق التخصیص
 .یةحتیاطأشھر للتخصیصات اال 8شھراً للتخصیصات القیاسیة، و  12مدة المشروع: أقصاھا  . أ

لى أساس مدة المشروع، وقدرات الشریك ومستویات المخاطر، للمبلغ المسموح بھ على دفعات ع قصىمبلغ المنحة: سیجري صرف الحد األ . ب
 ً  .ينسانمع الطرائق التشغیلیة لصندوق السودان اإل وتمشیا

 
 طرائق التخصیص 4.1

 
 .. سیكون للصندوق إطاران من حیث طرائق تخصیص األموال32
) المراجعة 2عد توجیھ دعوة لتقدیم مقترحات، ) تقدیم المشاریع ب1خطوات:  6. التخصیص المعیاري ھو عملیة التخصیص التي تتكون من 33
 .الصرف  (6یة، نسانمنسق الشؤون اإل ) الموافقة النھائیة من قبل5المراجعة الفنیة والمالیة،  (4) الموافقة المبدئیة، 3یة، ستراتیجاال

ولكن جرى تحدید  یةنسانوافق علیھا منسق الشؤون اإلیة یاستراتیجیة، أو أي نسان. ویستند التخصیص القیاسي على األولویات في خطة اإلستجابة اإل34
 .نطاقھا وتأثیرھا المتوخى في ورقة التخصیص

 .على مدار السنة خرىقد تجري التخصیصات القیاسیة األ  .. وعند توافر التمویل الكافي، ستجري عملیة إطالق تخصیص قیاسي في بدایة كل عام35
) المراجعة الفنیة والمالیة، 2یة، ستراتیج) تقدیم المشاریع ومراجعة األھمیة اال1خطوات:  4یتكون من ي ھو التخصیص الذي حتیاط. التخصیص اال36

  .الصرف  (4یة، نسانمنسق الشؤون اإل ) الموافقة النھائیة من قبل3
 

لألغراض ، وتستخدم ومرنة ناسبوفي الوقت الم، آلیة تخصیص سریعة ينسانصندوق السودان اإللي العاجلة حتیاط. وتوفر آلیة التخصیص اال37
   :التالیة
i. الطوارئ ياحتیاطب من خالل ما یسمى لحاالت الطوارئ الجدیدة لتوفیر التمویل. 
ii. مثل ومرنة في الوقت المناسب، وسریعة تخصیص لعمل آلیة یةنسانمنسق الشؤون اإل قرار من قبل إتخاذجرى فیھ  الذي لتوفیر التمویل 

 مالعا مدادخط  اإل شراء مواد
 .للصندوق المساھمات السنویة المائة من في  20على أقل تقدیر الطوارئ ياحتیاط .وسیشكل38
 وتمویل المشاریع إستثناءأن یقوم بعمل  یةنسانیمكن لمنسق الشؤون اإلو . 7.3 في الملحق الطوارئ لمشاریع يحتیاطاال معاییر . یمكن العثور على39

 .الطوارئ ياحتیاط معاییر خارج
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 یر عمل التخصیص القیاسيس  4.4
 

 رشادیة)اإل األیام (مع عدد قیاسيال التخصیص عمل سیر  :1الجدول 

 صحاب المصلحة المعنیینأ أنشطةخطوات/ 
المدة 

 رشادیةاإل
 (ایام عمل)

 1 رقم لخطوةا

 تقدیم المقترحات

لجان لتخصیص، بما في ذلك بطاقة تسجیل یة ااستراتیجصیاغة وإطالق  1.1
 یة.المراجعة الفن

مجموعة التنسیق بین أوتشا، 
 القطاعات،
منسق ، يستشارالمجلس اال
 یةنسانالشؤون اإل

 

 9 الشركاء المنفذون المنح إدارةنظام  عبر مذكرات المفاھیمیةال تقدیم 1.2

بالقالب،  لتزام، واإلیقافاإل حالة في الشریكمراجعة عامة (أھلیة  1.3 
 وما إلى ذلك) وتكرارالمقترحات،

دة الفنیة لصندوق الوح
 ي نسانالسودان اإل

1 

    

 2 رقم  لخطوةا
المراجعة 

 یةستراتیجاال

رصد الدرجات بطاقات  إستخدامب یةستراتیجاالالمراجعة  لجانقیام   2.1
الدائمة المشتركة بین اللجنة في قطاعات یة ماھیمالحظات المفاللمراجعة 

قائمة لاللمسات األخیرة بوضع ي الھالل األحمر السودانیقوم والوكاالت المعنیة. 
 ویقوم منسقو. یةنسانمنسق الشؤون اإلمختصرة من المشاریع للتوصیة بھا ل

الوحدة الفنیة  إلىتقدیم القائمة ب المشتركة بین الوكاالتقطاعات اللجنة الدائمة 
 ضمن الوقت المحدد. ينسانلصندوق السودان اإل

 یةستراتیجلجنة المراجعة اال
7  

 

نھج  لمناقشةمجموعة التنسیق بین القطاعات ل يإختیار إجتماعد عق 2.2 
 بتحلیلي نسانلصندوق السودان اإل الوحدة الفنیة قطاعي متعدد. وتقوم

 وعمل قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت، منسقي توصیات
الجدول  في المعلومات الواردة إطارفي  المشاریع المختارةب مقترحات

 .لمتوقعا الزمني

الوحدة الفنیة لصندوق 
(منسقو  ,ينسانالسودان اإل

قطاعات اللجنة الدائمة 
 ) المشتركة بین الوكاالت

3 

    
 3 رقم خطوةال

 مبدئیةالموافقة ال

 2 يستشارالمجلس اال .عتراضاإل /للتعلیق يستشارالمجلس اال إلى المشاریع تقدم  3.1

 قائمة المالحظات وافقة علىبالم یةنسانیقوم منسق الشؤون اإل 3.2 .
 2 یةنسانمنسق الشؤون اإل .مزید من التطویرالُموصى بھا ل المفاھیمیة

      

 4 رقم خطوةال
مراجعة الفنیة ال

 یةوالمال

 5-3 الشریك المنفذ مقترحات متكاملة إعداد الشركاء یُطلب من 4.1

 ة) یستراتیجلجان المراجعة اال( الفنیةو المراجعة المالیة  4.2
الكاملة  ستیفاء مقترحات المشاریعإ تتأكد لجنة المراجعة الفنیة  من

  جودةلمعاییر ال

لجنة المراجعة الفنیة، الوحدة 
الفنیة لصندوق السودان 

ي، مستشار النوع نساناإل
  ي والبیئة جتماعاإل

10 - 15 

الوحدة قبل  من شركاءالفنیة وتقدیمھا للالمالیة و توحید التعلیقات 4.3 
قطاعات اللجنة الدائمة  (لمنسقيأو  ينسانالفنیة لصندوق السودان اإل

 .ضمن الوقت المحدد تعلیقاتھم إستالم مع المشتركة بین الوكاالت)

الوحدة الفنیة لصندوق 
 ي نسانالسودان اإل
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ثنتین من المراجعات إالتقدیم األولي للمشروع المقترح بعد عمل  4.4
 .كان ما زال ال یلبي معاییرالجودة إذاوبعد ذلك، یرفض المشروع 

 الشركاء المنفذون

  

  

 5 رقم خطوةال
الموافقة النھائیة 

منسق  من قبل
 یةنسانالشؤون اإل

 یةنسانمنسق الشؤون اإل المشاریع من قبلعلى  الموافقة النھائیة 5.1 
 المتحدة األمم لوكاالت التخصیص خطابات ترسل التخصیص).خطابات (

 المدیر القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي افقة. ویتسلمللمو المشاركة
  للمنظمات غیر الحكومیة. التخصیص خطابات

 یةنسانمنسق الشؤون اإل
الوحدة الفنیة للصندوق 

  ي المشتركنساناإل
3   

منسق الشئون مكتب ل الموقعة تخصیصال خطابات یجري إرجاع 5.2
حدة الفنیة لصندوق السودان الو ة إلىإلكترونی نسخة مع یةنساناإل
 یةنسانالنسخة الورقیة األصلیة لمكتب منسق الشئون اإل ي. إرجاعنساناإل

مع إرسال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)، ( المفوض دارياإل للوكیل
 .ينسانالوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل نسخ إلى

كاالت األمم المتحدة و
 المشاركة

2 

 في المشروع الشراكة یةاتفاق ارة المالیة مسودةوحدة اإلد جھزت 5.3
 تاریخ التنفیذ من تاریخ بدء ویجري تحدید. للمنظمات غیرالحكومیة

في  تاریخ البدء أن یختار ویمكن للشریك. یةنسانمنسق الشؤون اإل موافقة
. ينسانالوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل موافقة بناًء على الحق وقتٍ 

 مشروع على المالحق، ووثائق المشروعفي  راكةیة الشاتفاقتحتوي 
 .طرائق العملوالمیزانیة، و النھائیة المستلمة،

الوحدة الفنیة لصندوق 
 ي نسانالسودان اإل

3 

برنامج األمم المتحدة  لمدیریات الشراكة في مشروع اتفاق قدمتُ    5.4
 .والموافقة علیھا للمراجعة اإلنمائي

برنامج األمم المتحدة 
 ائياإلنم

1 

یات الشراكة  في مشروع الموقعة من قبل البرنامج اتفاقتسلم  5.5
اإلنمائي لألمم المتحدة للشركاء المنفذین للتوقیع. وتشیر رسالة التغطیة 

وطلب الدفع. ویجري أیضا  یة الشراكة في مشروعاتفاقرجاع إلتعلیمات 
 تضمین أي شروط خاصة مطلوب الوفاء بھا قبل صرف األموال.

  2 ركاء المنفذونالش

 6 رقم الخطوة 
 صرف النقود

الموقع  موافقةخطاب ال إستالمفي حالة وكاالت األمم المتحدة، وبعد  6.1
یقوم الصندوق اإلستئماني من قبل وكالة األمم المتحدة ذات الصلة، 

مخول بصرف المبلغ الكامل المخصص  إداريكوكیل  المتعدد الشركاء
  متحدة.للمشروع  لوكالة األمم ال

ي المتعدد ستئمانلصندوق اإلا
  3 الشركاء

یة الشراكة اتفاق إستالم، وعند حالة المنظمات غیر الحكومیة في   6.1
األولى من  الدفعةصرف یجري طلب الدفع، الموقعة و في مشروع

 المنظمة غیر الحكومیة).( للشریك التمویل

الوحدة الفنیة لصندوق 
 ي نسانالسودان اإل

5 
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 ة على سیر عمل التخصیص القیاسي:إضافیلیقات . تع40

 

 : تقدیم المشاریع1 رقم الخطوة

ستفادة من آلیات التنسیق القائمة إلنشاء العملیة التي تنتج معلومات موثوقة ي، اإلنسانمن الوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل ، بدعمٍ یةنساناإل. یجب على منسق الشؤون 41

 أدنى ما یلي: یة التخصیص. وینبغي أن تشمل العملیة كحدٍ جاستراتیوغیر منحازة لتطویر 

 

 یةنساناإلات واألولویات حتیاجة مجموعة التنسیق المشتركة بین القطاعات التابعة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت  في تحدید االاستشارأن تجري  . أ

 جموعة حول نتیجة ھذه المشاورات.ات المإفادي بتوفیر نسانوستقوم الوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل

بالتشاور مع قسم التنسیق التابع  ،ينسان(الوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل یةنساناإلالمتحدة للشئون  األممیجري دعم تطویر ورقة التخصیص بواسطة مكتب  . ب

 ).یةنساناإلالمتحدة لتنسیق الشئون  األمملمكتب 

 .ي إلبداء المالحظاتستشاراالیة للمجلس راتیجستبعرض اال یةنساناإلیقوم منسق الشؤون  . ت

 یات القطاعیة للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت.ستراتیجعلى اال . یجب أن تشتمل ورقة التخصیص42

عدم وجود اإلرشادیة أو القطاعیة التمویل مظاریف ، وفي قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالتمظاریف التمویل . یمكن لورقة التخصیص أن تحدد 43

 على اإلطالق.قطاعیة  أموالمظاریف 

 ).www.chfsudan.orgالمنح على االنترنت ( إدارةموقع نظام  جمیع المذكرات المفاھیمیة عبر ترسل. 44

ك بالتشاور مع مجموعة التنسیق ي، ویفضل أن یكون ذلنسانبواسطة الوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل درجات مشروع محرزة. أن یجرى تطویر بطاقة رصد 45

 رفاقھا مع ورقة التخصیص.إالمشتركة بین القطاعات، مع 

 

 یةستراتیج: المراجعة اال2 الخطوة رقم

 

 .3.7انظر القسم . 46

 

 : الموافقة المبدئیة3 الخطوة رقم

 

ً قائمة المشاریع التي اختیرت  إرسال. یجري 47 لعرض المشروع  إجتماعأو عقد  ،، في غضون یومي عملعتراضاإل للتعلیق / يستشاراالألعضاء المجلس  مسبقا

 .ختیارالذي وقع علیھ اإل

 

 : المراجعة الفنیة والمالیة4 الخطوة رقم

 .3.7. انظر القسم 48

 

 : المراجعة الفنیة والمالیة5 الخطوة رقم

 

یة غیر ساریة ویمكن إلغاء المشروع من قبل منسق الشئون تفاقام عمل، تصبح االأی 5یة الشراكة في مشروع، في غضون اتفاقعلى الشركاء المنفذون  یوقعلم  إذا. 49

 .یةنساناإل
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 ي حتیاطعمل التخصیص االسیر 4.5  

 )یاماألي (مع رقم یدل على عدد حتیاطاال سیر عمل التخصیص  :2 رقم الجدول

 أصحاب المصلحة المعنیین أنشطةخطوات/ 
 رشادیةالمدة اإل

 یام عمل)أ(

 1 رقم الخطوة
 للتمویل مفاھیم تقدیم

مراجعة األھمیة المشاریع و/
 یةستراتیجاال

 األممیقوم كل من منسق قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت، وقسم التنسیق بمكتب  1.1
األمم المتحدة بما في ذلك المكاتب المیدانیة التابعة لمكتب   یةنساناإلالمتحدة لتنسیق الشئون 

للحصول  )الصفحتین تتجاوز الن أ(على  مفاھیمیةبالتقدم بمذكرة  یةنساناإل لتنسیق الشؤون
 یةنساناإلأو أن یقوم منسق الشؤون  ،ينسانلصندوق السودان اإل للوحدة الفنیة على التمویل، 

 .ي نسانالحصول على التمویل من الوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل بتقدیم حجج تبرر
 

 .ي في ورقة التخصیصحتیاطیات االاتیجاستر إدراجویمكن أیضا  1.2

قطاعات اللجنة  منسق
الدائمة المشتركة بین 

 ،الوكاالت
األمم التنسیق بمكتب  قسم

لتنسیق الشئون المتحدة 
 ، یةنساناإل

الوحدة الفنیة لصندوق 
 ي نسانالسودان اإل

  

 

 األھمیة بناًء على للتمویا مفھوم  بمراجعة ينسانتقوم الوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل. 1.2
 .إن وجدت) الطوارئ ياحتیاط معاییر (بما في ذلك یةستراتیجاال

 
بما الئمة م كنإن لم ت ، مفاھیمیةالمذكرة ال ينسانترفض الوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل

منسق الشؤون  إبالغیجري ، مفاھیمیةمذكرة الالالثاني لنفس  الرفض بعدو  .فیھ الكفایة
 .الرفض بھذا يستشاراالالمجلس و  یةنساناإل

 
مجموعة التنسیق بین القطاعات  إبالغیجري ، ذات صلة مفاھیمیةال مذكرةال اعتبرت إذاو
 عملیة تنافسیة أو تنظیم، شریك ينسانصندوق السودان اإل یقترح . التمویل المفاھیمیةمذكرة الب
 .یةنساناإلمنسق الشؤون  إلى مفاھیمیةالمذكرة الالرفع بو

ة الفنیة لصندوق الوحد
 ي نسانالسودان اإل

5 

منسق الشؤون  وافق إذاو. مفاھیمیةمذكرة اللبمراجعة  أولیة  ل یةنساناإلیقوم منسق الشؤون  1.3
لوحدة لیمكن ، يستشاراالالمجلس  مع المذكرة المفاھیمیةحول  یكون ذلك خاضعاً للتشاوریة، ونساناإل

 .ي للتعلیقنسانق السودان اإللصندوإرسال المذكرة المفاھیمیة الفنیة 
 2 يستشاراالالمجلس 

 1 یةنساناإلمنسق الشؤون  .للحصول على التمویل المذكرة المفاھیمیة بالموافقة على، أو رفض یةنساناإلمنسق الشؤون  یقوم 1.4

    

 2 الخطوة رقم 
 والمالیة المراجعة الفنیة 

عملیة تنافسیة لكل شركاء قطاعات  یجرى فتحأو مقترح متكامل،  إعدادیخطر الشریك المنفذ ب  2.1
 المنح. إدارةاللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت عبر نظام 

الوحدة الفنیة لصندوق 
  /ي نسانالسودان اإل

 الشریك المنفذ
 

5 

 

قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین  منسق من قبل الفنيو المالي ستعراضاإلمراجعة 2.2  
 .ينسانالوحدة الفنیة لصندوق السودان اإلالوكاالت و

لجنة المراجعة یة، وستراتیجبین لجنة مراجعة اال مشترك إجتماعٍ یعقد ، تنافسیةالحالة العملیة  في
ً و مشروع واحد ختیارإل الفنیة المجلس  التشاور مع ویكون والفنیة. المراجعة المالیةب المضي قدما

ً یإختیار يستشاراال  .ا

 
 إذا رفض المشروعیُ ، وبعد ذلك  -المرتین  تتجاوز الأن على  - مقترحات المشاریع وتقدیم مراجعة

 .معاییر الجودة ال یلبي كان ما زال
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 3 الخطوة رقم
 الموافقة النھائیة من قبل

  یةنسانمنسق الشئون اإل

(خطابات التخصیص).  یةننسااإلمنسق الشؤون  على المشاریع بواسطة الموافقة النھائیة  3.1
المدیر  ویستلم. موافقةللوكاالت األمم المتحدة المشاركة  المجازة إلى خطابات التخصیص  إرسال

للمنظمات غیر  لمباشرة التخصیص اإلنمائي خطاب التخصیص األمم المتحدة القطري لبرنامج 
 الحكومیة

 یةنساناإلمنسق الشؤون 

 الوحدة الفنیة

3   

 إلىة إلكترونیمع نسخة  یةنساناإلمنسق الشؤون مكتب  الموقعة إلى موافقةبات الإرجاع خطا  3.2
إرجاع نسخة یة بنسانویقوم مكتب منسق الشئون اإلي. نسانالوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل

 .ي نسانالوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل إلىنسخ إرسال ، مع المفوض داريللوكیل اإلمطبوعة 

م المتحدة وكاالت األم
 المشاركة

2 

 جريیولمنظمات غیر الحكومیة. ل مشروع یة شراكة في اتفاق إعدادتقوم وحدة اإلدارة المالیة ب 3.3
یختار  أنلشریك ویمكن ل. یةنساناإلمنسق الشؤون من تاریخ موافقة (في التنفیذ) بدء التحدید تاریخ 

یة اتفاقتضم و. ي نسانندوق السودان اإلالوحدة الفنیة لصموافقة  بعدتاریخ البدء في وقت الحق 
 .التشغیل كمرفقاتوطرائق  ،والمیزانیة ،وثائق المشروع الشراكة في مشروع

الوحدة الفنیة لصندوق 
 ي نسانالسودان اإل

3 

المتحدة اإلنمائي للمراجعة  األمملمدیر برنامج یات الشراكة في مشروع اتفاقیجري إرسال  3.4
 والموافقة.

م المتحدة برنامج األم
 اإلنمائي

1  

المتحدة اإلنمائي  األممبرنامج یات الشراكة في مشروع الموقعة من قبل اتفاق تسلیم  جريی 3.5
 یة الشراكة في مشروعاتفاقحول ارجاع تعلیمات للتغطیة وتشیر رسالة اللتوقیع. لتنفیذ اللشركاء 

 .موالرف األفرھا قبل صتو مطلوب أخرىأي شروط ویجري تحدید وطلب السداد. 

  2 الشركاء المنفذون

  
  

 

 4 الخطوة رقم
 صرف األموال

 األمموكالة  الموقع من قبل موافقةخطاب ال إستالمالمتحدة، وبعد  األممفي حالة وكاالت   4.1
بصرف  داريتفویض الوكیل اإلالصندوق اإلستئماني متعدد الشركاء ب یقوم المتحدة ذات الصلة، 

   المتحدة. األممللمشروع لوكالة  المبلغ الكامل المخصص

الصندوق اإلستئماني متعدد 
 الشركاء

3  

 
موقعة وطلب یة الشراكة في مشروع الاتفاق إستالمفي حالة المنظمات غیر الحكومیة، وعند   4.1

 غیر الحكومیة). ولى من التمویل للشریك (المنظمةصرف الدفعة األیجري الدفع، 
الوحدة الفنیة لصندوق 

 ي نسانن اإلالسودا
5 

 

 .يحتیاطة على سیر عمل التخصیص االإضافی. تعلیقات 50

 

 یةستراتیج: تقدیم أوراق مفاھیمیة حول التمویل ومراجعة األھمیة اال1 الخطوة رقم

 

 ي الطوارئ.احتیاطفرة في المتو موالمجموعة التنسیق بین القطاعات بانتظام حول كمیة األ ي بتنویرنسان. تقوم الوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل51

 أساسلشركاء تقدیم المشاریع على لمتجدد (ال یمكن  أساس. یمكن لمنسقي قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت تقدیم أوراق مفاھیمیة حول التمویل على 52

ولیس فقط بناًء على طلبات للحصول على تمویل  ،ات واألولویاتحتیاجل االمتجدد). وینبغي أن تستند تقاریر قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت على تحلی

مواعید تقدیمھا للوحدة الفنیة  من الشركاء. یجب أن یجري اطالع أعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت والقطاع المعني على الورقة المفاھیمیة حول التمویل قبل

 ي.نسانلصندوق السودان اإل

 .لكترونين یجري تقدیم األوراق المفاھیمیة حول التمویل عن طریق البرید اإل. یجب أ53

ي أیضا بالتحقق عبر منسقي اللجنة الدائمة المشتركة بین القطاعات أو المكاتب المیدانیة لمكتب نسان، تقوم الوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل2و 1 الخطوة رقم. في 54

، وقسم التنسیق بأوتشا من التقییمات واألرقام المقدمة، وطبیعة الطوارئ واألولویات. وفي حالة دارفور، یجري التشاور مع نائب یةنساناإلالمتحدة لتنسیق الشؤون  األمم

 .یةنساناإلالمتحدة لتنسیق الشئون  األمم، ووحدة تنسیق دارفور التابعة لمكتب یةنساناإلمنسق الشئون 
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ي ستشارالمجلس اال إخطاري وحتیاطوراق المفاھیمیة لتخصیصات االیة، الموافقة على األإستثنائي ظل ظروف یة، فنسان. ویمكن لمنسق الشؤون اإل55
 .بالنتائج فیما بعد

 
 . اإلدارة4
 

 مراجعةالطلب  4.1
 

روع، والفئة المستھدفة . یجب الرفع بأي انحرافات كبیرة عن أھداف ومخرجات المشروع األصلي، بما في ذلك التغییرات في الموقع الجغرافي للمش56
ات المنح الفرعیة لمدیر الصندوق مع تقدیم مبررات واضحة. وسیقوم مدیر الصندوق بتقییم كل حالة على اتفاقالمشروع، أو  أنشطة/ المستفیدین ونطاق 

 .ي من النوع الذي یقتضي انھاء المشروعكانت طبیعة التغییرات المقترحة ھ إذایة الشراكة في مشروع ضروریاً، أو تفاقكان التعدیل ال إذاحدة وفیما 
 .یةنسانمنسق الشؤون اإل . تشمل طلبات مراجعة تمدیدات أجل المشاریع دون تكلفة، ومراجعة المیزانیة في حدود المیزانیة المعتمدة األصلیة من قبل57
 .یةإستثنائھا حاالت إعتبار. ینبغي أن ینظر إلى طلبات المراجعة ب58
أقل من شھر أو  دنىطلبات المراجعة على األقل قبل شھرین من نھایة المشروع، بالنسبة للمشاریع التي تكون مدتھا في الحد األ . یجب تقدیم جمیع59

 .أشھر أو أقل 6 قصىفي الحد األ
ب "طلب مراجعة  ھ، معنون chfsudan@un.orgإلى   لكتروني. للشروع في تقدیم طلب مراجعة، یقوم الشریك بإرسال رسالة عبر البرید اإل60

 .(مع ذكر رمز المشروع في نظام إدارة المنح) لمشروع
 .ي بإنشاء طلب مراجعة عبر نظام إدارة المنحنسانالوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل الزمني المسموح بھ، تقوم طارضمن اإل ستالمجرى اإل إذا . 61
 .ندئٍذ تفاصیل الطلب ویتم بعد ذلك إرسالھ إلى منسق قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت. ثم یحدد الشریك ع62
أن تقوم الوحدة الفنیة  على كل طلب مراجعة على حدة خالل أسبوع واحد، قبل عتراض. یقوم منسق قطاعات اللجنة الدائمة بإبداء الموافقة أو اإل63

 .یةنسانمنسق الشؤون اإل توصیتھا إلى ي بتقدیمنسانلصندوق السودان اإل
 .یةنسانمنسق الشؤون اإل جرى تفویضھ من قبل إذایة الموافقة على طلبات المراجعة نسان. یمكن لرئیس مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشئون اإل64
 :إذاالمراجعة . لن تقبل طلبات 65

 بریر؛أو قابلة للت واضحٍ  التي قدمت مبررة بشكلٍ  سبابلم تكن األ . أ
 الشریك المنفذ؛للمراجعة بحوزة الحاجة  أسبابكانت  إذا . ب
 المشروع دون أن یكون ھناك سبب وجیھ؛ أنشطةفي المائة من  30لم یجر تنفیذ أكثر من  . ت
 ؛أخرىیجري تمویلھ من جھات مانحة  ينسانصندوق السودان اإل  كان جزء من مشروع إذا . ث
 كانت غیر مرضیة؛المالیة السردیة معلقة أو  كانت التقاریر إذا . ج
 في المشروع؛ خرىبقاء القضایا العالقة األ . ح
 یعتبر ذلك طلب المراجعة الثالث لنفس المشروع؛ . خ
في بیئة التشغیل یمكن  یة جداً إستثنائفقط  في حالة حدوث تغییرات   .للطوارئ ينسانصندوق السودان اإل المشروع ھو جزء من تخصیصات . د

 مقبولة سبابأن تجعل ھذه األ
 ).59قدم طلب المراجعة خالل المدة الزمنیة المحددة (الفقرة لم ی إذا . ذ

 
) في المائة عن فئات المیزانیة الخاصة بمیزانیة المشروع 20. یمكن أن یخول الشركاء المنفذین بإحداث تنویع في المیزانیة على أن ال تزید عن (66

 .المعتمدة
 .من قبل اللجنة العلیا زانیة إلى زیادة المیزانیة اإلجمالیة المعتمدة أصالً من الظروف، أن تؤدي مراجعة المی تحت أي ظرفٍ  . ال یجب67

 
 مبادئ المیزانیة 5.2

 
  .ات، وتكون العملیات الحسابیة والنھج مطلوبةفتراض. ینبغي أن تتضمن المیزانیة تفاصیل كافیة لتبریر تقدیرات المیزانیة ومذكرات وافیة لشرح اإل68

 .7.9الملحق سام المفصلة في قوتتوفر إرشادات حول األ
 .. ینبغي تقدیم المیزانیة بالدوالر األمریكي69

 

mailto:chfsudan@un.org
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البرنامج القطري ألحد الشركاء المنفذین ھي ممارسة مقبولة في حالة  إطار. المشاركة في التكالیف بین الجھات المانحة والمشاریع المختلفة في 70

 .الصنادیق المجمعة المشتركة القطریة أموال 
i. . بنسبة مباشرة لصالح أو  ينسانصندوق السودان اإل بتنفیذ المشروع وتخصص لمشروع ن ترتبط جمیع التكالیف المشتركة مباشرةً یجب أ

 .المشروع من التكالیف المشتركة ي یستمدهذالزمني ال ىالمد
ii. المحاسبیة الموحدة وتكون مبنیة على  یجب أن تدرج جمیع التكالیف المشتركة في المالحظات الخاصة بالمیزانیة، ویجب أن تتبع الممارسات

 .نظام تخصیص جید التبریر ومعقول وعادل
iii.  ٍأن یوضح كیفیة عمل التكالیف، وعلى شرح كیفیة القیام بالعملیات الحسابیة في مقترح یجب على الشریك المنفذ أن یكون قادراً في أي وقت ،

  (على سبیل المثال حسب النسب، أو بحساب المتوسطات). المنطقي والتقریر المالي النھائي / المؤقت طارالمشروع / اإل
iv.  ،مقابل الوقت الذي ما مشتركة، یجب تضمین النسبة المئویة للتكلفة الشھریة  كانت تكالیف وظیفةٍ  إذابالنسبة للتكالیف المتعلقة بالموظفین

 .للمشروع في المیزانیة موظفیخصصھ ھذا ال
v. لى أساس نظام توزیع التكالیف العادل. وبناًء علیھ یجري تقییم النسب في المیزانیة والموافقة علیھا تكالیف الوظائف المشتركة ع إسمینبغي تق

 ي.نسانمن قبل الوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل
 .خرىفي المائة من التكالیف المباشرة األ 7مسموح بتكالیف دعم البرنامج حتى حدود  .71
في المائة من مجمل  7جمالي نسبة ال إمعین من  ء المنفذین الفرعیین والمرتبطة بتنفیذ مشروعٍ تغطى تكالیف دعم البرنامج الخاصة بالشركا .72

ً النفقات الفعلیة للمشروع، ما لم یكن ذلك محظوراً   .ات الداخلیة للمنظمة المنفذةجراءلإل وفقا
 .لمنظمات غیر الحكومیة الشریكةة لمیزانیات جمیع المشاریع التي تنفذھا اداریتضاف نسبة واحد في المائة للتكالیف اإل .73

 
  :المسموح بھاالنفقات 

 .یجب أن تشتمل المیزانیة على التكالیف الالزمة والمعقولة لتنفیذ أھداف المشروع .74
 

 :المسموح بھاالنفقات غیر 
ً إستجري  .75  :وتخصم من المیزانیة. وھي تشمل اآلتي زالة النفقات غیر المسموح بھا تلقائیا

i. الدیون المحتملة في المستقبل ئر أوالدیون ومخصصات الخسا. 
ii. الفوائد المستحقة على الشریك المنفذ ألي طرف ثالث. 
iii.  أخرىالبنود التى تمول بالفعل من مصادر. 
iv. الحوافز في شكل أجھزة (معدات) للجھات الحكومیة. 
v.  ًین الموافقة على نفقات السفریات الدولیة  حوال، یتعوفي جمیع األ  .بتنفیذ أھداف المشروع نفقات السفریات الدولیة ما لم ترتبط مباشرة

 .المشاریع أنشطةعلى حدة في حاالت طلبھا لدعم  على أساس كل حالةٍ 
vi. شراء األراضي أو المباني. 
vii. .خسائر صرف العمالت 
viii.  المنفذ، أویاطي لتغطیة فوائد ما بعد أو ترك الخدمة، المستحقة من قبل الشریك تحمثل اإل -ي نقدي احتیاطالتكالیف المتعلقة بعمل 

 المقاولین أو الموظفین
ix.  صندوق السودان  نتداب موظفي الحكومة للتفرغ بالكامل للمشروع الممول من قبل إفیما عدا حاالت  -رواتب موظفي الحكومة

 .ينساناإل
x. .(یسمح بالمیاه الصالحة للشرب) نفقات الضیافة، وتوفیر المواد الغذائیة / المرطبات لموظفي المشروع  
xi. ،كرامیات، والھدایا للموظفینواإل الحوافز. 
xii. الغرامات والعقوبات. 
xiii. سترداد من قبل الشریك المنفذد، والرسوم، والضرائب القابلة لإلالعوائ. 
xiv. التقییم العام للبرامج. 
xv.   مشتریات المركبات 
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الرصد وكتابة  إدارة المخاطر
 التقاریر

تقییم االداء  التدقیق
 والقدرات

 المساءلة إطار. 5
 

أموال الصنادیق المجمعة إلدارة  ساسالمساءلة ھو األ إطاریعتبر . 70
. ویمارس من خالل مجموعة من العناصر لقطریة بشكٍل فعالالمشتركة ا

أن ضمان ما یلي: (أ) یة من نسانمنسق الشؤون اإلالمختلفة التي تمكن 
وأن . (ب) ةة المقصودبرامجیالنتائج ال بتحقیقن یقوم الشركاء المنفذو

ً بمسؤولیة ي نسانصندوق السودان اإلإدارة  تجري للمبادئ التوجیھیة  وفقا
من تحقیق  ينسانصندوق السودان اإل أن یتمكنبھا؛ (ج) والمعمول 

 الرئیسیة في نھایة المطاف.أھدافھ 
  

تقدیم لمحة عامة عن الركائز األربع إلى المساءلة  إطارویھدف . 71
 ،قدراتتي تشمل إدارة المخاطر، وتقییم الوالصندوق.  إطارللمساءلة في 

القیام ، والتقاریر إعدادوالرصد عملیتي و ،أداء الشركاء المنفذین ورصد
 .اءكمن قبل الشرمشروع بعملیة تدقیق ال

 
صندوق أصحاب المصلحة الرئیسیین المشاركین في عملیات ھي المسئولیات التي تقع على عاتق ح ما وھناك نوعان من المساءلة توض. 72

صندوق السودان بقدرة ي نسانصندوق السودان اإل مساءلة إدارةوتتعلق عملیة یجب أن یحاسبوا.  على أساسھاوالتي  ينسانالسودان اإل
صندوق السودان الوحدة الفنیة التابعة ل، بدعم من یةنسانمنسق الشؤون اإل. أوال، یةإنسانھا آلیات تمویل إعتبارب ي على تحقیق أھدافھنساناإل
الشركاء  إختیارة عالیة، والقیام بتخصیص ذات جودیات استراتیج یتمخض عنھا وضععملیة التي ال، ھو المسؤول عن وضع ينساناإل

ات المشاریع اتفاقالمدرجة في مع تلك كون النتائج حقیقیة وتتطابق  عملیة التنفیذ والتحقق من وكذلك مراقبة، ینوالمؤھل ینالمنفذین المناسب
 ً  ينسانصندوق السودان اإلتمویل  التي تحصل على المعنیةمتطلبات المنظمات ب ذات صلةمساءلة الشركاء المنفذین ن أو، المعتمدة. ثانیا

مخرجات المشروع، و أنشطةعن  ةالمسؤولالمطاف الجھة نھایة في لتحقیق النتائج المتوقعة للمشروع. وھذا یعني أن الشركاء المنفذین ھم 
 النتائج. حولتقدیم التقاریر بدقة عن و
 

 المخاطر أساسو إدارة المنح على  إدارة المخاطر 6.1
 

 وكذلكدقیق للمخاطر كل عام،  تحلیلٍ یجري القیام بالنھج القائم على المخاطر. و ي علىنسانصندوق السودان اإلإدارة  تتأسس عملیة. 73
ي، وكذلك على مستوى نسانصندوق السودان اإلتحلیل المخاطر على مستوى یجري تحدید طرائق ضمان كافیة للتخفیف من ھذه المخاطر. و

 .الشركاء
یحدد العوامل الرئیسیة للمخاطر ) بالتشاور مع أصحاب المصلحة، 7.4 رقم  انظر الملحقمخاطر مفصل (إدارة  إطار جرى تطویروقد . 74

 إتخاذعملیة  لتسھیلصندوق بجالء المخاطر المتبقیة الیوضح تحلیل المخاطر على مستوى والتي تواجھ الصندوق في السیاق السوداني. 
 لعواقب المحتملة.با تنیرة تقوم على المعرفة الكاملةقرارات مس

مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشئون  ویقومتحدیثھا بانتظام حسب الظروف المتغیرة. یجري ، وثیقة دینامیكیةإدارة المخاطر  إطارویعتبر . 75
یقوم لجة الخطر. وات معاإجراءحول التقدم المحرز في تنفیذ  يستشارالمجلس اال عبر یةنسانیة بتقدیم التقاریر لمنسق الشؤون اإلنساناإل

 تقییم المخاطر الحرجة وخطط العمل المعلقة.كذلك المخاطر الحرجة، و حول یةنسانلمنسق الشؤون اإلح بإسداء النص يستشارالمجلس اال
 ذكر ویعتبر. المنح على أساس قدرة كل شریك وأدائھ لتكیف مع دورة إدارةل اءكالتي یقوم بھا الشرإدارة المخاطر عملیة وتھدف . 76

 ضمان المناسبة.الآلیات  واقتراحتحلیل المخاطر  عتبارقرارات التمویل بعین اإل أخذتو. ةإلزامیعملیة ات لكل مشروع فتراضالمخاطر واإل
المتحدة  األمموالرصد) على وكاالت  السردیةالتقاریر  إستثناءتقییم قدرات المنظمات غیر الحكومیة وطرائق عملھا (بال تنطبق عملیة . 77
كل خاصة بوسیطرة  إداريجھاز  إطارمنظمات غیر الحكومیة ولھما وضع قانوني مختلف عن المن ا ملما لھ ،نظمة الدولیة للھجرةوالم

 .الصنادیق المجمعة المشتركة القطریة من أموال إدارة المنح  حولا مھمن
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 لمنظمات غیر الحكومیةتقییم قدرات ا   6.2
 

 .ينسانصندوق السودان اإل تملین لتقییم قدرات لتحدید مستوى المخاطر ولتأكید / ضمان قدرتھم على تلبیة متطلباتالشركاء المح . یخضع78
إلى  ضافةوباإل. الشركاء الحالیین من المنظمات غیر الحكومیة لتقییم القدرات بشكل دوري، وكما ھو مطلوب على أساس مستوى المخاطر .یخضع79

یر أھلیة للشركاء الحالیین لضمان أنھ في أعقاب تقییم القدرات األولي، سیستمر ھؤالء الشركاء في تلبیة متطلبات القدرات ذلك، تجري عملیة وضع معای
 .ينسانواألداء الخاصة بصندوق السودان اإل

) تقییم القدرات. ویجري 3تبي، و مراجعة ما قبل الفحص/ المك  (2) ترشیح الشركاء المحتملین، 1عملیة تقییم القدرات من ثالث مراحل،  . وتتألف80
نتھاء من العملیة برمتھا، ووضع اللمسات األخیرة على الوقت الكافي لإل تاحةیص قیاسي إلإطالق عملیة تقییم الترشیحات قبل شھرین من بدء أول تخص

 .قائمة الشركاء المؤھلین قبل بدء عملیة التخصیص
یھ الدعوة لمنسقي قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت لترشیح الشركاء المحتملین من تجري عملیة توج  .ترشیح الشركاء المحتملین . 81

 ً الترشیح، لألسس التي بني علیھا  إستمارةعملیة ملء  أثناء ویشیر منسق قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت. المنظمات غیر الحكومیة سنویا
بما في ذلك تاریخ تنفیذ المشاریع عبر شركاء قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت، والمشاركة في  ترشیح المنظمات غیر الحكومیة،

  .التنسیق اتإجتماع
لتقدیم  . یجب أن یتأكد منسق قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت من أن لدى المنظمة غیر الحكومیة القدرة والخبرة التقنیة الالزمة82
أن یوفر تقییماً للقدرة الفنیة للشریك المحتمل، وذلك  ویجب على منسق قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت. دمات البرامج المطلوبةخ

 .المعاییر التي قامت بتطویرھا قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت لھذا الغرض بإستخدام األدوات أو
 د الشركاء الجدد المحتملین الذین یجري ترشیحھم من قبل كل منسق لقطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت محدوداً یمكن أن یكون عد . 83

لمقدرة المتاحة بناًء على عدة عوامل، بما في ذلك العدد الحالي للشركاء المؤھلین من جمیع قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت، واألموال ا
 .الراھنة  للصندوق ي، وطبیعة المخاطرنساندوق السودان اإللصن
. وبعد القیام بعملیة ترشیح أحد المنظمات غیر الحكومیة الشریكة من قبل منسق قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین فحص ما قبل تقییم القدرات. 84

فحص ما قبل تقییم القدرات للمنظمة غیر  ة المالیة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي)ي (وحدة اإلدارنسانالوكاالت، تبدأ الوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل
كانت المنظمة غیر الحكومیة تستوفي الحد األدنى من المعاییر المطلوبة للحصول على  إذالي فیما وَ المكتبي األ ستعراضویحدد ھذا اإل. الحكومیة

 .تقییم القدرات الكاملة لھؤالء الشركاء إجراء ن ثمَ ي، ومنسانصندوق السودان اإل التمویل المباشر من
الملحق ما قبل تقییم القدرات یقوم بملئھ الشریك، والذي یتضمن الوثائق الالزمة الموقعة المطلوبة من جمیع الشركاء ( إستبیان. ویستند الفحص على 85

5 .( 
لحد األدنى للقدرات، وفي ھذه الحالة تنتقل المنظمة غیر الحكومیة إلى مرحلة تقییم ا كانت قد استوفت معاییر إذا. ویجري إفادة المنظمة كتابةً فیما 86

ستیفاء معاییر الحد األدنى، تشیر المعلومات المستقاة  إلى المجاالت التي یوجد للمنظمات إلم تتمكن المنظمة غیر الحكومیة من  إذاالقدرات الكامل. و
في نفس الوقت بنتائج  ویخطر منسق قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت. د األدنى من المتطلباتغیر الحكومیة بھا فجوة قدرات متعلقة بالح

 .فحص ما قبل تقییم القدرات للمنظمة الشریك المرشحة
(النھج المنسق  تطلباتعملیة تقییم القدرات ھي عملیة مبنیة على المخاطر، جرى تطویرھا من معاییر ثابتة وشفافة تتضمن م .تقییم القدرات .87

ألموال الصنادیق المجمعة المشتركة القطریة  للتحویالت النقدیة)، بما في ذلك المعاییر الواردة في أداة تقییم القدرات الكامل للشركاء في الدلیل العام
 .)7.5الملحق (

ة، والمالیة داریاتھا الكافیة من حیث الخبرة المؤسسیة، واإلتمكنت من تحقیق نتیجة توضح قدر إذاالمنظمات غیر الحكومیة تقییم القدرات  . تجتاز88
) ذات مخاطر iii) متوسطة المخاطر أو (ii) قلیلة المخاطر، (iویجري تصنیف المنظمات الشریكة التي اجتازت فحص تقییم القدرات إما: (. والفنیة
 .عالیة

ي خارجي أو شركة تعاقدت مع استشارصغر، ینفذ من قبل م، یشار إلیھ بالتقییم األیة تقیی، القیام بعمل2016اً من أول ینایر عام إعتبارسیجري و .89
 .السودانببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

زیارات و  .المكتبي األولي للوثائق التي قدمھا الشریك المنفذ، ویتسع نطاقھ لیشمل مقابالت مع موظفي المنظمة ستعراض. یتأسس التقییم على اإل90
ین/ المقابالت مع األطراف الرئیسیة مثل المانحین السابق إجراءلقطري للشریك المنفذ (لواحد أو أكثر من المكاتب المیدانیة). ویمكن القیام بللمكتب ا

ن م صحاب المصلحة من المنظمات غیر الحكومیة كجزءٍ ألدائمة المشتركة بین الوكاالت، وعضاء قطاعات اللجنة اأالحالیین والشركاء، ومنسقي و
 .عملیة  التقییم



 

 

. وتظل المنظمات غیر كاملع ممولة على مدى سنتین متتالیتین، الخضوع لتقییم قدرات مشارییذ نفقم بتالمنظمات غیر الحكومیة التي لم تسیُطلب من . 91
القیاسیة  مرار المعاییر والمطلوباتستإطالما ظلت تلبي ب ،المباشري نسانللحصول على تمویل صندوق السودان اإلالقائمة مؤھلة الحكومیة الشریكة 

 .ألھلیة على النحو المبین أدناهل
 

  القائم على المخاطر داءاأل إدارةرصد و 6.3
 

 ). 7.6الملحق شریك طوال فترة تنفیذ المشروع (للمؤشر األداء الداخلي لتحدیث مستوى المخاطر  ينسانصندوق السودان اإل یستخدم . 92
 :الشریك في عدد من المجاالت، بما في ذلك األداء أداءمؤشریقیس  .93

 
i. ؛ یةماھیمفالمذكرات الو ،المیزانیةإرسال وثائق المشاریع (المقترحات، و ،وتوقیت ،نوعیة( 
ii. ھداف المعتمدة؛ األ حسب ،تنفیذالوتوقیت  ،نوعیة 
iii. ؛ رفع التقاریروتوقیت  ،نوعیة 
iv. طلبات مراجعة المشروع؛  وتوقیت، ومبررات، تكرار 
v. ارة المالیة؛نوعیة اإلد 
vi.   ًعلى نظام التسجیل نتائج مراجعة الحسابات؛ بناء. 

 
أو یقوم  / داخلیةتغییرات الشریك یُحِدث حتى لھ  إضافيتخصیص تمویل لن یجري باستمرار،  ضعیفٍ  أداءٍ سجل لشریك المنفذ أن لعلى  ُعثر إذاو .94

ً تحسینات،  إدخالب  .لمعاییر األھلیة المشار إلیھا أعاله وفقا
 من طرائق التشغیل یمكن تطبیقھا.  أيٍ وبالمقابل یحدد  ،تقییم مستوى المخاطرعملیة یساھم أداء المنظمات غیر الحكومیة في  .95

 
 األھلیة 6.4

 
 .المنظمات غیر الحكومیة المؤھلةتضم قائمة ب نتظامإب حتفاظ. اإل96
 :ھي كما یلي ينسانن صندوق السودان اإلم لشركاء لتلقي تمویل مباشرستمرار أھلیة اإالمعاییر التي تضمن  .97

ً  كانت المنظمة إذا . أ ً  غیر الحكومیة شریكا  .سنتین متتالیتین على مدى ينساننشطاً لصندوق السودان اإل تنفیذیا
 .ينسانصندوق السودان اإللمتطلبات األداء الفني  ر الحكومیة تلبي باستمرارغی كانت المنظمة إذا . ب
 .المالیةالسردیة والتقاریر، بما في ذلك التقاریر  إعدادكافة متطلبات  ستیفاءإجرى  إذا . ت
 .أومحتاجة لمعالجة في أداء المشروع ھامة، مسائلرصد أي عملیة ال لم تكشف إذا . ث
 .محتاجة لمعالجةمالیة كبیرة  أي مسائلمیدانیة اللمالیة عملیات الفحص ا تكشف لم  إذا . ج
 .غیر الحكومیة من مشاریع المنظمة حول أيٍ  ؤثرةمعطیات تدقیق حسابات مھناك ال یوجد  . ح
 .كبیرة من المراجعة السنویة للمشروعحسابي تدقیق ال توجد معطیات  . خ
 .ينسانصندوق السودان اإللدیون مستحقة ال توجد  . د
 .(الغش) حتیالاالت عملیا عن بالغ، واإلمن إدارة والتخفیف ي حولنسانصندوق السودان اإلمتطلبات لتزمت المنظمة غیر الحكومیة بإوقد  . ذ
تتعلق بسوء  ،أخرىتنبیھات في السودان أو في دول موضع تحقیقات جاریة، أو ، مسئولیھامن  أيٍ  أو، اال تكون المنظمة غیر الحكومیةو . ر

 .اإلدارة المالیة
 .متى ما تطلب ذلكلشركاء اة ألھلیة إضافییمكن وضع معاییر  . ز

 
 الطرائق التشغیلیة 6.5

 
ً الشركاء المؤھلین  فیتصن. تجري عملیة 98 یكون و  القیاسیة المطبقة على الشریك.لطرائق التشغیلیة لتحدد الحد األدنى  معینةمخاطر لمستویات  وفقا

توفیر فرصة على شركاء القدرة التحسینات في األداء ویشجع النظام . وتطبیق آلیات ضمان أكثر صرامةیجري خطر مستوى الأنھ كلما ارتفع  ،المبدأ ھو
 .قدراتالمستمر ومعالجة ضعف القوي والداء األالمخاطر من خالل من منخفضة  مستویاتٍ  إلى النتقلإل

 تحدد مستویات المخاطر ذات الصلة: . 99
i. لتحویلللمبلغ القابل ل قصىالحد األ 
ii.  الدفعیاتعدد ، 
iii.  البرامجیة والمالیة،  التقاریر إعدادمعدل 
iv.  ،ترتیبات الرصد 
v. متطلبات مراجعة الحسابات. 

 .على سیاق المخاطر العامة للبلد، یمكن تطبیق متطلبات أكثر صرامة بناءً  .100
ً لمنظمات غیر الحكومیة لتعامل مع االحالیة لتوجب الطرائق  .101 المنظمات غیر ، أن یكون التعامل مع دارياإلوكیل على الللقواعد المالیة  وفقا

 على  بناءً  تجري تصفیتھاربع سنویة  شكل دفعیاتللشركاء من المنظمات غیر الحكومیة في  لموااأل بحیث تسلم مشروع، في یة شراكة اتفاقعبرالحكومیة 
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 ة)برامجیالتقاریر (المالیة وال عدادإالرصد و 6.6

 
 األھداف

 :ي لتحقیق األھداف التالیةنسانالخاصة بصندوق السودان اإل التقاریر إعداد. جرى تصمیم عملیتي الرصد و103
 
 ضمان التحقق الكافي من النتائج المسجلة على مستوى المشروع بما یسھم من رفع مستوى المساءلة؛ . أ

ً اءة ضمان إستخدام الموارد بكف . ب  .علیھ في وثائق المشاریع وأوراق التخصیص تفاقلما جرى اال وفقا
 .الصنادیق المجمعة المشتركة القطریةأموال  أنشطةدعم الشركاء المنفذین من خالل تنفیذ  . ت
في  ينساندوق السودان اإلصن اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت بشأن الكیفیة التي ساھم بھا ولقطاعات یةنسانلة لمنسق الشؤون اإلدتقدیم أ . ث

 یة.نسانالمخرجات الكلیة الواردة في خطة اإلستجابة اإل
یة، ومنسقي قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین نسان(منسق الشؤون اإل ينسانة لصانعي القرار في صندوق السودان اإلبتملیك المعلومات المطلو . ج

 .القرار تخاذإي) لمساعدتھم في عملیة ستشارالوكاالت، والمجلس اال
 

الرصد  ات والمعاییر ذات الصلة باالقتصاد، والكفاءة، والفعالیة في تصمیم وتنفیذ المشاریع في مبادئعتبارإلى ذلك، یتم دمج اإل ضافةباإل .104
 .التقاریر، لضمان ترسیخ قاعدة القیمة مقابل المال لبعض التدخالت المختارة إعدادوأدوات 

 
 األدوار والمسؤولیات | الرصد

 
فعال،  ي تجري مراقبتھا بشكلٍ نسانالسودان اإل صندوق ھو المسؤول عن التأكد من أن المشاریع التي یمولھا یةنسانیكون منسق الشؤون اإل .105

یة. ولذلك، نسانیة عموما كما وردت في خطة اإلستجابة اإلنسانفي اإلستجابة اإل ينسانبغض النظر عن الجھة المنفذة، ویساھم صندوق السودان اإل
 .الرصد نشطةخضع جمیع المنظمات المتلقیة، ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة، ألت
ثیقة المشروع. ویطلب من الشركاء المنفذین توفیر والتقاریر في قالب  إعدادمتطلبات الرصد، و إدراجورد أعاله، جرى  لضمان تحقیق ما  .106

المخطط لھا،  نشطةات مفصلة تحتوي على األإطارسجالت  إدراجبة. وتجري أیضاً عملیة الرصد والمراق معلومات محددة ومفصلة عن ترتیبات
 .یة في وثیقة المشروعنسانوالمدخالت والمخرجات مع الربط مع مؤشرات نتائج خطة اإلستجابة اإل

قبة، في مراقبة مشروعات قطاعات قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت، في كثیر من األحیان عبر ضباط الرصد والمرا تشارك  .107
وھم یقومون بتحدید النتائج والمؤشرات . یة للمشاریعستراتیجنظراً ألن لدیھم الخبرة الفنیة والنظرة اال اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت،

ع أن یقوموا بوضع نظام قطاعي أوسع خاص القیاسیة، والمعاییر الخاصة بقطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت، وبالتالي من المتوق
 .یة بشكل عامنسانالذي یرتبط ب، ویوضح المساھمات، الخاصة بخطة اإلستجابة اإل التقاریر إعدادباللجنة الدائمة للرصد و

حفاظ على آلیات المشاریع. ومن المتوقع أن ینتج ال أنشطةلضمان التنفیذ المالئم ورصد  يالمتلقیة ھي المسئول الرئیس  وتظل المنظمات .108
لمتوقع أن تحافظ على كما أنھ من ا  .ينسانصندوق السودان اإل تقاریر إعدادداخلیة قویة معلومات دقیقة وذات الصلة ألغراض  إبالغالرصد و

یضا من المتوقع ي. أنسانتقاریر صندوق السودان اإل إعدادمراقبة داخلیة فعالة یمكنھا أن توفر معلومات دقیقة وذات صلة باغراض آلیات رصد و
یة، ووحدة اإلدارة المالیة التابعة لبرنامج نسانوتسھیل زیارات الرصد المیدانیة مع مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإل ،نخراط فيأن تقوم باإل

ً . ومنسقي قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت / األمم المتحدة اإلنمائي ً و وھم بذلك مسئولون قانونیا  .عن التنفیذ السلیم للمشاریع مالیا
ً  وقد جرى تطویر خطة فریق ي مسؤولة عن عملیة الرصد.نسانتكون الوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل .109  من قبل فریق رصد ومراقبة سنویا

دائمة المشتركة بین الوكاالت، تلیھا خطط بعثات مراقبة محددة على أساس األولویات المتفق علیھا من قبل قطاعات اللجنة ال الرصد والمراقبة 
وحتى ذلك الوقت، تقوم الوحدة الفنیة بعملیة . قرارات التخصیص إتخاذوالعدد والتوزیع الجغرافي للمشاریع بمجرد  ،وعلى أساس النتائج المتوقعة

مع المعلومات التي تلبي األھداف مع قطاعات اللجنة الدائمة لج وثیقٍ  التسھیل والمشاركة في زیارات الرصد المیداني، وكذلك العمل بشكلٍ 
 .المذكورة أعاله

یجري تصمیم ترتیبات رصد المشاریع التي تنفذھا المنظمات غیر الحكومیة على أساس مستوى المخاطر ومراقبة أولویات الشریك  .110
 المشروع وحجم میزانیتة. أنشطةومشروعھ، ومدة 
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 أدوات الرصد  
 

تي ینون إستخدامھا لرصد المشاریع خالل تقدیم المذكرات المفاھیمیة، والتي سیجري بعد ذلك التوسع فیھا في من الشركاء تحدید األدوات ال . یطلب111
 ،تشكل العمود الفقري لعملیة الرصد ينسانلصندوق السودان اإل أن نظم المراقبة الداخلیة للمنظمات الشریكة عتباربعین اإل خذومع األ  مقترح المشروع.
ي وقطاعات اللجنة الدائمة المشتركة نسانمن مراقبة المشاریع تقوم بھا الوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل إضافيیة لضمان مستوى تخدم األدوات التال

 :بین الوكاالت
  الملحقالزمن، یساعد الرصد المیداني في عملیة جمع وتحلیل النتائج الجماعیة وكذلك تطویر الدروس المستفادة وأفضل الممارسات ( بمرور . أ

ات التشغیل القیاسیة للرصد المیداني وآلیة المتابعة لتوجیھ أصحاب المصلحة المشاركین في بعثات المراقبة إجراء) ویمكن االطالع على 7.7
  .7.8المرفق المیدانیة في 

  التحقق من التقدم المحرز من قبل الشریك (جوالت التفتیش المالیة المفاجئة). . ب
 .یة في المكاتب المیدانیةنسانمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشئون اإلب تصالامج التي یقوم بھا أفراد نقاط اإلجوالت التفتیش المفاجئة للبرن . ت
 .التقدم المحرز والتقاریرالنھائیة من الشركاء تقاریر . ث

 
 التقاریر

 
 :السردیة والمالیة للمشاریع التقاریر إعداد.112

التي  والقطاعات) ھو جمع، وتنظیم، وتوفیر مراقبة جودة المعلومات المتضمنة في التقاریر ةي(الوحدة الفنینساندور إدارة صندوق السودان اإل . أ
 ھا.إعدادجرى 

 كحد أدنى، تقوم جمیع التقاریر السردیة بجمع المعلومات عن:  . . ب
i.  ،عدد المستفیدین المستھدفین الذین جرى الوصول الیھم 
ii. لمشتركة بین یة لقطاعات اللجنة الدائمة انسانالقیاسیة لخطة اإلستجابة اإل التقدم المحرز في مخرجات المشروع مقارنةً بالمؤشرات

  ؛ھا في مقترحات المشاریعإختیارالوكاالت كما جرى 
iii.  إستخدام األموال (النفقات المالیة غیر المشفوعة بوثائق)، و 
iv. تفاصیل المنح الفرعیة. 

ً الحكومیة ووكاالت األمم المتحدة (وكلھا تعتبر ذات مستوى مخاطر منخفض)  السردیة والمالیة للمنظمات غیر یجري تحدید متطلبات التقاریر . ت  وفقا
 أعاله ویجري تقدیمھا من خالل نظام إدارة المنح. 3لطرائق العمل كما ھو موضح في الجدول 

 .التقاریر المالیة بین وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة إعدادتختلف متطلبات  . ث
الصندوق اإلستئماني متعدد الشركاء، وكما ھو مبین في مذكرة  ت األمم المتحدة، یجري تحدید متطلبات تقدیم التقاریر من قبل مكتببالنسبة لوكاال . ج

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التابع للصندوق اإلستئماني متعدد وسیقوم مكتب التفاھم التي وقعتھا كل منظمة من وكاالت األمم المتحدة المشاركة.
دیسمبر فیما یتعلق بدفعیات األموال التي صرفت لھم من حساب الصندوق،   31اًمن تاریخ إعتبارالبیانات المالیة السنویة والتقاریر  إعدادالشركاء ب

 .أبریل) بعد نھایة السنة المیالدیة 30أقصاه أربعة أشھر ( وذلك في موعدٍ 
یة الشراكة الموقعة بین مشروع كل طرف شریك اتفاقیة ھي ربع سنویة، كما ھو مبین في التقاریر المالیة للمنظمات غیر الحكوم إعدادمتطلبات  . ح

ً وسیقدم جمیع الشركاء المنفذین التقریر المالي النھائي، مصدق  .للمنظمات غیر الحكومیة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي كوكیل إدارة من قبل  ا
 .السلطة المعینة، بعد انتھاء المشروع

 
 ينسانلصندوق السودان اإل  السنویة رالتقاری .113

یة، وبالتشاور الوثیق مع قطاعات اللجنة الدائمة المشتركة بین نسانیة، بدعم من مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیقوم منسق الشؤون اإل . أ
بناًء على المعلومات المقدمة من قبل كل منظمة   ي الجماعیة بالسودننسانصنادیق التمویل اإل نشطةالتقریر السردي السنوي أل إعدادالوكاالت، ب

رقام السنوي الحقائق واأل التقریر ویظھر  .مشاركة من منظمات األمم المتحدة، وكذلك المنظمات غیر الحكومیة الشریكة عبر نظام إدارة المنح
 إعدادھو المسؤول عن  داريویكون الوكیل اإل ت.الرئیسیة، وأفضل الممارسات والدروس المستفادة والتحدیات، ویعرض قصص النجاح واإلنجازا

 .وكذلك التقریرالمالي الموحد النھائين، اي الجماعیة بالسودنسانصنادیق التمویل اإللالتقریرالمالي الموحد السنوي 
 

 الشفافیة .114
 
(بوابة  داريفي السودان على موقع الوكیل اإل ينسانصندوق السودان اإل أنشطةتنشر التقاریر السنویة، والتقاریر المالیة والوثائق ذات الصلة ب أ.

یة في السودان نسان) وكذلك على موقع مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشئون اإل (/http://mptf.undp.org الصندوق اإلستئماني متعدد الشركاء
 .unocha.org/sudan/CHF :على شبكة اإلنترنت

 التابعة الفنیة الوحدة تقوم المصلحة، ألصحاب للمعلومات وكافٍ  مستمر تبادل على لحصولا ولضمان: السنوي والتقریر الدوریة التحدیثات. ب
ً  وتقریراً  دوریة متابعة لوحات بإصدار ينساناإل السودان لصندوق  صندوق من التمویل واتجاھات والتحدیات، اإلنجازات، عن واحداً  سنویا
ً . اإلنترنت على ينساناإل السودان قصندو موقع على متاحة أیضا ھي والتي ي،نساناإل السودان  قد معلومات أي تكشف لن التقاریر ھذه بأن علما
 للخطر المتأثرین السكان أو المنفذین، الشركاء تعرض
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  عن ومكافحة الغش بالغاإل
 

 :(الغش) حتیالمكافحة اال .115
یمتد إلى المنح  ينسانالصفري لصندوق السودان اإل سامحوعدم الت مع الغش والفساد (عدم تسامح صفري). ينسانأ. الیتسامح صندوق السودان اإل

یین والمقاولین، والموردین، وجمیع األطراف ذات العالقة بتلقي األموال من أو تلك التي تقدم سلع أو خدمات ستشارالفرعیة للشركاء المنفذین واال
 .ينسانصندوق السودان اإل إلى
 .إلزامي حتیالاالأو االشتباه ب حتیالالفوري عن اال بالغاإل .ب
لسیاسة مكافحة الغش الخاصة ببرنامج األمم المتحدة  متثالواإل موافقةیطلب من جمیع الشركاء المنفذین للمنظمات غیر الحكومیة تأكید ال .ت

قوم بتنفیذه المنظمات وت ينسانممول من صندوق السودان اإل وتمتد سیاسة مكافحة الغش لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى أي مشروع اإلنمائي.
 .غیر الحكومیة الشریكة

 .وتلزم المنظمات غیر الحكومیة الشریكة بوضع سیاسة لمكافحة الغش  .ث
 .حتیالتقاریر ربع سنویة عن اال  إعدادیطلب من جمیع المنظمات غیر الحكومیة الشریكة  .ج

 .ينسانة من صندوق السودان اإلإضافی ان من تلقي أموالعن أي تزویر مكتشف سیؤدي إلى المعاقبة الفوریة بالحرم بالغح.عدم اإل
 

 :حتیالعن اال بالغآلیة لإل .116
 :على االنترنت :المشتبھ بھا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي من خالل إحدى القنوات التالیة حتیالعن حاالت الغش أو اال بالغوینبغي اإل .أ

www.undp.org/hotline :برسوم مكالمات مستردة): المترجمون الفوریون متوفرون على  (5678-776-770-1 +، أوعن طریق الھاتف
 :لكترونيأو عن طریق البرید اإل  .، في جمیع أنحاء العالم 5008-409-770-1+ساعة / في الیوم، أو بالفاكس على الرقم  24مدار 

hotline@undp.org. 
ً أو الغش أو الحاال حتیالعن حاالت اال بالغویمكن أیضا اإل .ب   ).تصالللحصول على معلومات اإل 7.8الملحق في السودان ( ت المشتبھ بھا محلیا
لمكتب التدقیق والتحقیقات التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وكذلك لمدیر الصندوق  حتیالعن حاالت اال بالغمطلوب من وكیل اإلدارة اإل  .ج

 .والجھات المانحة
 

 التحقیقات  .117
 حتیالدقیق والتحقیقات التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والیة للتحقیق في جمیع تقاریر المخالفات المزعومة وادعاءات االلدى مكتب الت  .أ

 .ينسانصندوق السودان اإل والفساد المتعلقة بشریك المنظمة غیر الحكومیة التي نفذت مشاریع
ً تحقیقات لتقصي الحقائق بطریقة أخالقیة ومھنیة وحیادیة،  إجراء المتحدة اإلنمائي ماألمالتابع لبرنامج التدقیق والتحقیقات  مكتب یباشر ب  وفقا
ومع المبادئ التوجیھیة التي تحكم عمل  لمعاییر األمم المتحدة لقواعد السلوك متثالالقانوني لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمعالجة عدم اإل طارلإل

 .مكتب التدقیق والتحقیقات
مكتب التدقیق والتحقیقات یقبل  یقوم مكتب التدقیق والتحقیقات التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتأكید تلقیھ جمیع االدعاءات. وسوف سوف .ج

لیس و  .تلك المتعلقة بالتحرش في أماكن العمل أو إساءة استعمال السلطة إستثناءأي مزاعم مجھولة ب المتحدة اإلنمائي األممالتابع لبرنامج 
یقوم مكتب التدقیق والتحقیقات التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بمراجعة ھذه المزاعم  بالضرورة أن تؤدي كل المزاعم إلى التحقیق. وسوف

 .صدار مذكرة بفتح تحقیق رسميكانت ھناك مؤشرات كافیة إل إذاتقییم أولي لتحدید ما  إجراءو
التدقیق والتحقیقات التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إثبات الوقائع وإثبات النتائج مع تقدیم األدلة.  وخالل التحقیق الرسمي، على مكتب  .د

ات التأدیبیة جراءاإل إتخاذالتحقیق إلى مكتب الدعم القانوني للنظر في  تقاریر ویرفع مكتب التدقیق والتحقیقات التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
یقوم مكتب التدقیق والتحقیقات التابع لبرنامج  یكشف التحقیق عدم وجود مخالفات مزعومة، سوف ما. وحیثقتضاءة حسب اإلإداریات اءإجرأو أیة 

ً الشخص المعني  إبالغاألمم المتحدة اإلنمائي بإغالق ملف القضیة و  .لذلك وفقا
 

  حتیالالعقوبات ضد اال .118
حدوث  أسباباآلتي:  إعتبارالعقوبات  یقاعإلى معاقبة المؤسسة. وتشمل المعاییر الرئیسیة إل یالاحتلیس بالضرورة أن یؤدي اي حدوث لحالة  .أ

 .داخل المنظمات غیر الحكومیة حتیالوكذلك تاریخ اال  فوریاً، حتیالعن حالة اال بالغكان اإل إذا؛ و حتیالمستوى وقوع االو؛ حتیالاال
 

 التقییمات 6.7
ي. وتجري نسانتقییم مستقل لصندوق السودان اإل إجراءي، مما یتیح نسانالمساءلة بصندوق السودان اإل إطارعناصر  . التقییم ھو عنصر ھام من119

یة، حیث تجري عملیة نساناإل نشطةكآلیة تمویل لأل ينسانصندوق السودان اإل التقییمات الخارجیة مرة كل ثالث سنوات، مع التركیز على طریقة أداء
ً التقییم   .كل تقییم محدد على حدة إجراءویجري وضع أسئلة التقییم والمنھجیات كجزء من عملیة . دد من أھدافلما حُ  وفقا

یة الداخلیة التي تدار من قبل نسانھي نفس تقییمات مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشئون اإل ينسانالتقییمات الخارجیة لصندوق السودان اإل . وتعتبر120
المراجعات المخصصة  عتبارفي اإل خذویجري األ  .ينسانلصندوق السودان اإل مع الجھات المانحة اتفاقیة بنسانالشئون اإل مكتب األمم المتحدة لتنسیق
 للتقییم اإللزامي كل ثالث سنوات. وینبغي التخطیط لھذه  إضافةعلى أساس كل حالة على حدة،  ينسانصندوق السودان اإل لجوانب محددة لكیفیة أداء 
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یة في السودان نسانومكتب األمم المتحدة لتنسیق الشئون اإل ينسانیة، وصندوق السودان اإلنسانمنسق الشؤون اإل فیذھا بالتشاور الوثیق بینالمراجعة وتن
 یة (أي من قسم تنسیق التمویل).نسانوتخضع للمصادقة علیھا من قبل مقر مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشئون اإل

 
 بات)(مراجعة الحسا التدقیق 6.8

عملیات التدقیق المستقلة لمشاریع المنظمات غیر الحكومیة لتعزیز الشفافیة  . تستخدم وحدة إدارة التمویل التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي121
 .واإلدارة المالیة السلیمة  للموارد المخصصة

ضمانات مستندة على األدلة حول إستخدام األموال المحولة إلى  بالحصول على یةنسانتسمح عملیات التدقیق الخارجیة لمنسق الشؤون اإل .122
وعلى وجھ الخصوص، تساعد المراجعة الخارجیة للحسابات على التخفیف من المخاطر المالیة؛ بما في ذلك سوء إستخدام . المنظمات غیر الحكومیة

غیر المؤھلة التحسینات المطلوبة؛ وتحدید بنود النفقات  إدخالوالتوصیة بالموارد والغش؛ وكذلك تحدید نقاط الضعف في اإلدارة المالیة، والتشغیلیة، 
 للحصول على التمویل.

 دارةو اإل داءوتحفز كذلك عملیة تحسین األ(النظام)، جوھریة لكل من الشركاء والمنظومة  معلومات مستقاة. توفر معطیات المراجعة الخارجیة 123
 المبنیة على معلومات دقیقة أفضل. قرارات التمویل إتخاذمن  یةنساناإلنسق الشئون المالیة التشغیلیة للمنظمات، و تمكن م

 
 المتحدة والمنظمة الدولیة للھجرة األممعملیات التدقیق لوكاالت 

 
ً المتحدة المشاركة  األمم. تجري عملیات التدقیق لمنظمات 124 ً للوائح المالیة والقواعد الخاصة بكل منظمة، و وفقا التدقیق الخاص بالصنادیق  طارإل وفقا

 األممالمتحدة المشاركة والتي أقرتھا مجموعة  األممعلیھ من قبل خدمات المراجعة الداخلیة لمنظمات  تفاقیة متعددة الشركاء الذي جرى االستئماناإل
 .2007المتحدة اإلنمائیة في سبتمبر 

 
 التدقیق للمنظمات غیر الحكومیة

ه إعتبارالمتحدة اإلنمائي، ب األمموالتعلیمات المعمول بھا في برنامج  ،والقواعد ،المنظمات غیر الحكومیة المنفذة وفق اللوائح المالیة. تجري عملیة تدقیق مشاریع 125
 نظمات غیر الحكومیة.وكیل اإلدارة. وتضاف تكلفة ھذه العملیات لمقترحات المشاریع المقدمة من قبل الم

تتمحور طریقة تنفیذ والمتحدة اإلنمائي.  األممة السلیمة، وجزء من نظام المساءلة الخاص ببرنامج داریأ من اإلدارة المالیة واإلالمراجعة ھي جزء ال یتجز. وتعتبر126
المتحدة  األممنامج حكومیة بإدارة الموارد المالیة الخاصة ببرمة غیر اإلنمائي بتكلیف منظاألمم المتحدة قیام برنامج   الحكومیة (للمشروعات) على فرضیةالمنظمات غیر

 اإلنمائي.
، متداداوكالموارد.  إستخدامحسن بوالشركاء المنفذین  ،والجھات المانحة ،المتحدة اإلنمائي األممبرنامج تقدیم تأكیدات للتدقیق ھو اقیام بعملیة ى للسمالھدف اإلف.لذا 127
 ي.نساند المشاریع التي یستخدمھا صندوق السودان اإلمن أدوات رصكعنصر  المنظمات غیر الحكومیة الخاصة ب التدقیقعملیة تخدم 
لمجلس التنفیذي لالنتائج ترفع المتحدة، و األمماإلنمائي سنویا من قبل مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة برنامج الخاصة ب تدقیق البیانات المالیة  . تجرى عملیة 128

التنفیذ طریقة یر مجلس مراجعي الحسابات لنتائج یشلبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المالیة  في البیاناتیرعن رأیھ وحول التعبللبرنامج اإلنمائي والجمعیة العامة سنویا. 
 .المنفذةالحكومیة غیر لمنظماتا ولمشاریعالقومیة 

المنظمات غیر الحكومیة / الخاصة ب خاطر المراجعة م درجةعلى  ، باالستنادالحكومیة للمراجعةمشاریع المنظمات غیر ختیارنموذج قائم على المخاطر إلویبنى . 129
 لكل بلد. المخصصمكتب مراجعة الحسابات والتحقیقات  على النحو الذي یحدده  طریقة التنفیذ القومیة

تبنى عملیة عوامل نوعیة التي  وخمسة ،كمیةولطریقة التنفیذ القومیة على أربعة عوامل لمنظمات غیر الحكومیة لالمخاطر درجة قائم على النموذج الویستند . 130
 النحو التالي:ترجیحھا على 

 
 النسبة المئویة  عوامل الخطر

   كمي
I  10  النسبة المئویة)( ر المالیةاثاجمالي اآلتقییم% 
II ) 10  )الكمیةتقییم اجمالي األثار المالیة% 
III 15  تقییم مالحظات التدقیق% 
IV 15  یوما 180ألكثر من  القومیةالتنفیذ  طریقةلالمستحقة  یاتالسلف تقییم% 

 %50 مجموع فرعي 
   نوعي

V 10  قییم نطاق التدقیقت% 
VI  5  في الوقت المناسب  متابعة مالحظات المراجعة% 
VI

I 
 %10  الخاصة أو الوضع السیاسيلتطورات المكاتب القطریة في ا

VI
II 

 %10   صحاب المصلحةألالخاصة ھتمامات واإل الشواغل

IX 15  لفسادل الدوليالشفافیة فاھیم مؤشر م% 
 %50  المجموع الفرعي 
 %100 اجمالي 
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عن درجة تقییم المخاطر، تتطلب سیاسة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن تجري مراجعة مشروعات المنظمات غیر  . وبغض النظر131

 .ة المشروعمد أثناءالحكومیة مرة واحدة 
الشركة التي تُجري التدقیق بتسلیم تقریر مراجعة حسابات متضمناً نموذج خطاب إدارة مطول یغطي أوجھ الضعف في الرقابة  . وتقوم132

 .الداخلیة التي جرى تحدیدھا وتوصیات المراجعة لمعالجتھا
نتائج المراجعة الداخلیة. وتقوم وحدة  یتوجب على المنظمة غیر الحكومیة الرد كتابةً على تقریر المراجعة حول خططھا لمعالجة .133

 .بالمتابعة مع المنظمات غیر الحكومیة لضمان اتباع ھذه الخطة اإلدارة المالیة التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
یة المعدة من قبل تقوم الشركة التي تجري التدقیق بتقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاسب .134

 .اإلدارة، وكذلك تقییم عملیة عرض البیان، وابداء رأي مراجعي الحسابات فیھ
مؤھل، عدم أھلیة المنظمة غیر الحكومیة للحصول  مراجعریع من قبل المشاحظات فنیة بعد عملیة مراجعة ویترتب على وجود مال .135

 إذاو تقییم قدرات كامل للمنظمة غیر الحكومیة. إجراءوبنھایة مدة العام، یجب  لمدة عام واحد. ينسانعلى تمویل من صندوق السودان اإل
ستیفاء جمیع المعاییر المطلوبة للتقییم، بما في ذلك قضایا المحاسبة أو الرقابة المالیة التي كشفت عنھا مالحظات مراجع الحسابات إجرى 

 .ؤھلم المؤھل، یمكن ان یعاد تصنیف المنظمة غیر الحكومیة كشریكٍ 
 .تباع عملیة الترشیح القیاسیةإ. وفي حالة إعادة األھلیة بناًء على رأي محاسبي مؤھل، یجب 136
بالمنظمات غیر الحكومیة تحت بند  تصالالمبادئ التوجیھیة الخاصة بوكیل إدارة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول اإل . وتوفر137

ھا كملحق بعد مراجعتھا دراج(وذلك إل. للمكاتب القطریة، التفاصیل الكاملة لعملیة التدقیق وكذلك المذكرة التوجیھیة –األموال المجمعة 
  والموافقة علیھا من قبل جمیع األطراف).

 
 ينسانعملیات مراجعة حسابات صندوق السودان اإل

 
ي: وتكون كل من، نسانة بصندوق السودان اإلالمراجعات الخاص إجراء. تقوم الھیئات الرقابیة الرئیسیة بمنظمة األمم المتحدة بإطالق و138

مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة، ومكتب خدمات الرقابة الداخلیة، ونتائج وحدة التفتیش المشتركة جمیعھا متاحة ألصحاب المصلحة 
 .المعنیین

دة اإلنمائي للتدقیق والتحقیق، بسجل لجمیع وكما ھو مطلوب من قبل مكتب برنامج األمم المتحتحتفظ وحدة اإلدارة المالیة بالسودان . 139
وال تكون أي منظمة غیر حكومیة لدیھا قضایا . نتائج التدقیق، لضمان أن تقوم المنظمات بمعالجة النتائج السابقة حول نقاط ضعف اإلدارة

 .مراجعة حسابات معلقة مؤھلة للحصول على التمویل حتى تقوم بالمعالجة الكاملة لتلك القضایا
 

  ات العقابیةجراءاإل  6.9
 

للحفاظ على جودة اإلدارة البرامجیة والمالیة لصندوق  یةنسانمنسق الشئون اإل . ومن خالل آلیات المساءلة المذكورة أعاله، یھدف140
 متثالمن عدم اإل من معالجة مستویات مختلفة یةنسانات العقابیة المتصاعدة الشدة، منسق الشئون اإلجراءوكذلك تمكن اإل ي.نسانالسودان اإل

 .للشروط القانونیة المتفق علیھا بین الصندوق والمنظمة المستفیدة
وأي منظمة غیر حكومیة لدیھا سجل   .6.3مستمر كما ھو مبین في القسم  . ویجري رصد وتقییم أداء المنظمات غیر الحكومیة بشكلٍ 141

 ).7.7الملحق (انظر  ينسانق السودان اإلصندو مستوى أداء منخفض مستمر لن تكون مؤھلة للحصول على تمویل
كانت تنطبق علیھم أي من الحاالت  إذا. بمعزل عن عملیات رصد وتقییم األداء، سیجري فرض عقوبات على جمیع الشركاء المنفذین 142
 :التالیة

 
 .ي)نسانصندوق السودان اإل یة ومخالفة قواعد السلوك (على نطاق أوسع مننسانأ. انتھاك المبادئ اإل

 .وفساد أو سوء إستخدام أموال احتیالب. توفر اشارات أو تأكیدات عن حدوث 
 .معطیات مراجعة حرجة (عالیة المخاطر) / مالحظات متحفظة لمراجعي الحسابات ت. توفر

 .ث. عدم رد األموال غیر المنفقة و / أو غیر المستحقة
 .التقاریر المالیة أو السردیة المتأخرة ج. 
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 .علیھا تنفیذ البرامج المتفق حول التركیز أو لمتثاح. عدم اإل
ایقاف وتعلیق المشاریع، ووقف صرف األموال، وتغییر طرائق التنفیذ، وتغییر في مستوى  ات العقابیة دون حصرجراء. وتشمل اإل143

 .یةنسانمخاطر الشركاء وتخضع للسلطة التقدیریة لمنسق الشئون اإل
نتھاكات الخطیرة التي تتجاوز المعاییر المتعلقة باألداء التي جرى ھا تعكس اإلات العقابیة ھو أنجراءیق اإل. والمبدأ العام الذي یدعم تطب144

 .تقییمھا ورصدھا
 

 آلیة الشكاوى 6.10
 

ولم تعالج  ينسانأو أي قرارات لصندوق السودان اإل . یجب على أصحاب المصلحة الذین لدیھم مخاوف أو شكاوى بشأن عملیات145
 یة على نسانبمدیر أموال الصنادیق المجمعة التابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإل تصالباإل كاٍف، أن یقوموا أوالً  بشكلٍ 

chfsudan@un.org. 
بالمساعد الخاص لمنسق  تصالكانت ال تزال ھناك مخاوف عالقة بعد عملیة المناقشة، یمكن ألصحاب المصلحة في أي لحظة اإل إذا .146

شكوى بخصوص " مع كتابة  لكترونيالبرید اإل ) عبر7.11الملحق في  لكترونيلنقل ھذه المخاوف (انظر البرید اإل یةنسانئون اإلالش
 . ي"نسانصندوق السودان اإل

 .يساننالوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل مع جرى حوار كافٍ  إذایة بالتحقق مما نسان. وسیقوم المساعد الخاص لمنسق الشئون اإل147
ً  إذا . و148 ي، االرد بصورة  لرئیس مكتب األمم نسانمن الوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل كان األمر كذلك، سیطلب المساعد رسمیا

 .لزم االمر إذایة ، والمدیر القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي نسانالمتحدة لتنسیق الشؤون اإل
ً   یةنسانمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإل. وستقوم الوحدة الفنیة لمكتب األ149 یة، الذي سیتخذ قراراً نسانمنسق الشئون اإل على بالرد رسمیا

 .ات المتابعةإجراءبشأن النتیجة أو ب
 .ھ الدوریةاتإجتماعي خالل ستشار. وسیجري رفع الشكاوى الكبیرة للمجلس اال150

 
 المزید من المعلومات  6.11

 
أموال یة ذات الصلة بنسانق الشؤون اإلیاسات، والمبادئ التوجیھیة الخاصة بمكتب األمم المتحدة لتنسیطالع على الس. ویمكن اإل151

-http://www.unocha.org/what-we-do/humanitarian)على الموقع  ،الصنادیق المجمعة القطریة المشتركة
financing/country-based-pooled-funds) 

 
 CHFSudan@un.org: تصالعناوین اإل . 152
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 المرفقات
 

 2016فبرایر  حتى شھر يستشاراالقائمة بأعضاء المجلس  7.1یضم الملحق 
 
 الجھات المانحة: إدارة التعاون والتنمیة الدولیة، سیدا، النرویج، المانیا، سویسرا، ھولندا، ایرلندا، الدنمارك •
یسیف، ومفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، ومنظمة الصحة ثالثة رؤساء لوكاالت األمم المتحدة / المنظمة الدولیة للھجرة: الیون •

 العالمیة
 من أعضاء اللجنة التوجیھیة للمنظمات غیر الحكومیة الدولیة، المنار 2ممثلو ثالث منظمات غیر حكومیة:   •
  لتنمیة الدولیة األمریكیة.، ووكالة ایةنساناإلمكتب المفوضیة األوروبیة للشؤون الجھات المانحة غیر المساھمة بصفة مراقبین:   •
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 یة  ستراتیجالمراجعة االجنة لتقریر  7.2المرفق 

 یةستراتیجلجنة المراجعة اال - ينسانصندوق السودان اإل
  جتماعتقریر اإل
 

القطاعي :  تصالنقطة اإل ،السودان (الخرطوم ةینسانبمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإل ينسانلصندوق السودان اإل الوحدة الفنیة إلىیرجى تقدیم ھذا التقریر 
chfsudan@un.org (  

-http://www.unocha.org/sudan/common-humanitarian : یرجى زیارة ينسانحول صندوق السودان اإللمزید من المعلومات 
fund/allocations ينسانبالوحدة الفنیة لصندوق السودان اإل تصالأو اإل 

 

 

  القطاع إسم

   اصیل حول  منسق القطاعتف

  اتجتماع/اإلجتماعتاریخ اإل
 

  یة)ستراتیجمراجعة االالالمراجعین في مجموعات  اءإسمائمة الحضور (یرجى ذكر ق
 

 تلفون لكترونيالبرید اإل المنظمة الصفة سماإل #
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7       

8       

 

 إجتماعتقریر 

 والتوصیات رصد الدرجاتنتیجة  .1
لم تجر التوصیة بالمشاریع التي وقعت أعلى  إذاجرت عملیة رصد الدرجات لھا. حدد لم) التي عن الشركاءع (مع معلومات اریلمشیة لماھیمفال قم بعمل قائمة من المذكرات

  . سبابأي المشاریع أعتبر غیر موھل، ووضح األ أُذكریة المطلوبة للمشروع. ستثنائالتغیرات اإل أُذكرالعتبة (نقطة الفصل)، أو حصلت على درجات أعلى، أو 
 الموصى بھا.یة ماھیمفال المذكراتإجمالي عدد المشاریع وإجمالي قیمة  حدد

  
 

 الشریك
 

 المشروع إسم
 

 المحلیات
درجة لجنة المراجعة 

 یةستراتیجاال
المیزانیة األصلیة 

 (بالدوالر االمریكي)
مقترحة المیزانیة ال

 (بالدوالر االمریكي)
 تعلیق

       
       
 
 
 . القضایا المثیرة للجدل2

 المقترحات.ب الخاصة توصیة الصف أي قضایا خالفیة حول 
 

 أخرىقضایا  . أي3
 واإللمام بھا   یةنساناإلمنسق الشؤون  أوي، ستشارالمجلس االأو، ، ينسانلصندوق السودان اإل الوحدة الفنیةقد یتوجب على كل من  التي خرىاألمن القضایا  أي إدراجقم ب

 الدروس المستفادة بما في ذلك، ھابشأن إجراء إتخاذ أو /

  
 
 
 
 

 المشتركة الدائمة اللجنة قطاع – ةستراتیجیاإل المراجعة لجنة – 2015 ينساناإل السودان صندوق
الوكاالت بین  
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 الطوارئ  لمعاییري احتیاط  7.3الملحق 
 

 المقدمة
والھدف من  .المختلفة یاتستراتیجات واالحتیاجھو طریقة تخصیص أموال یمكن إستخدامھا لمعالجة اال ينساني صندوق السودان اإلاحتیاط

یجب توفیر تركیز أكثر   .ي الطوارئ من خالل تحدید المعاییر التي ینبغي أن تراعیھا المشاریعاحتیاطیة استراتیجھذه الوثیقة ھو تحدید 
ِكن الشركاء من تقدیم مقترحات أكثر مالءمةً   ي.ستشارس االیة التي یقوم بھا المجلستراتیج، ویسھم في تسھیل المراجعة االوضوحا یُمَّ

ي في السودان إلى زیادة تأثیر الصندوق وتسمح لغیرھا من الجھات حتیاطیة المحددة بشكٍل أفضل لالستراتیجعلى ذلك، تھدف اال وعالوةً 
ي احتیاط اتإجراءات المتعلقة بعملیة التخصیص وجراءاإل تتوسع ھذه الوثیقة في العملیة أووال  .المانحة بوضع أنفسھم بطریقة تكاملیة

 .ينسانصندوق السودان اإل
 

 لمواجھة الطوارئ ينسانصندوق السودان اإلي حتیاطیة الاستراتیج
لحاالت الطوارئ تمویل مشاریع الصندوق، في أربعة قطاعات وھي الصحة، والتغذیة،  ينسانصندوق السودان اإل ياحتیاطویستھدف 

 :یة، والحمایة، والتيوالمیاه والمرافق الصحیة، ومآوي الطوارئ والمواد غیر الغذائ
 

 یة الھامة والمستجدة (موجات نزوح جدیدة، تفشي األمراض، والكوارث الطبیعیة)؛نسانات اإلحتیاجاال تلبي آخر •
السودان  إطارالمنقذة للحیاة الخاصة بالصندوق المركزي لمواجھة الطوارئ ،  المنقذة للحیاة (المعاییر نشطةمن خالل األ  •

 رئ)؛لإلستجابة لحاالت الطوا
 .والتي توجد بھا فجوة تمویلیة حرجة •

 
 ي الطوارئاحتیاطمعاییر 

 :ة للمشاریع حیثضافیوتشمل المعاییر اإل
 

في حالة  كبیرٍ  یة، وحدوث تدھورٍ إنسانیة الموجھة عن حدث مفاجئ یتسبب في حدوث حالة طوارئ نسانات اإلحتیاجتنتج اال •
األمن أو القیود المفروضة  إنعدامیة متعذراً بسبب نساناإل إلیھا بالتدخالت یة ظل الوصولإنسانطوارئ قائمة أو من حالة طوارئ 

 یة لمدة طویلة من الزمن؛نسانوصول المساعدات اإل إتاحةعلى عملیة 
من خالل عملیة ات حدیثة متعددة القطاعات ومنسقة ومثالیة، وقد جرى تحدیدھا كأولویة احتیاجتستند المشاریع على عملیة تقییم  •

  .من قبل فریق المنطقة القطري والقطاعاتة تشاوری
وینبغي أن یشیر التحلیل المقدم إلى اإلستجابة المستمرة،  القیام بإستجابة قطاعیة منسقة أو متعددة. عتبارجرى الوضع في اإل  •

ذي تبقي من فجوات نھج قطاعي متعدد، وما ال إطارات في حتیاجة لتلبیة االإسمالمقترحة للتمویل ح نشطةتعتبر األ إذاوكذلك لم
 .حرجة

(مثل الصندوق المركزي لمواجھة الطواري و/ أو الجھات المانحة و/ أو التمویل  أخرىفضل مع آلیة تمویل المكملة ویُ  نشطةاأل  •
 .الخاص بالوكالة)

 الوصول)؛ إتاحةأشھر بعد الحدث أو السماح ب 3یجب أن تكون الحاجة إلى اإلستجابة ذات أھمیة زمنیة (في غضون   •
كان باإلمكان  إذاحاالت الطوارئ التي جرى التخطیط لھا (موجات نزوح جدیدة على سبیل المثال) إال  أنشطة إدراجال یمكن  •

 .متاح آخرٍ  یوجد أي تمویلٍ  إثبات أن مخزون الطوارئ قد نفد وأنھ ال
شتركة، والخدمات اللوجستیة، الخ) یة المنسان، والخدمات اإلمداداإلات ذات الصلة بالسیاق (خطوط حتیاجیمكن أن تكون اال  •

من مثل ھذه  الوصول إلى السكان المتأثرین جزءاً عملیة المنقذة للحیاة أو لتحسین  نشطةوالتي ھي ضروریة لتنفیذ األ
والفجوة  مدادشكل إستجابة مستقلة. وعلى القطاع المعني أن یتمكن من تقدیم تحلیل خط اإلاالستجابات، ولكن یجب أن ال تُ 

 .الراھنة في التمویل الحرجة
 

 :لحاالت الطوارئ من أجل ينسانصندوق السودان اإل ياحتیاط إستخدامعلى سبیل المثال، ال یمكن 
 

 یة، والتي توجد لھا خطة طوارئ جاري تنفیذھا؛نسانحاالت الطوارئ التي كانت متوقعة في خطة اإلستجابة اإل •
 الوقایة، والتخفیف، والتأھب؛ •
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ً سد الفجوات للمشاریع  •  .یة كبیرة أخیرة أو جدیدةإنسانات احتیاجوالتي لیس لھا عالقة ب -في التمویل  التي تعاني نقصا
 .بدیل للتمویل اً التي لدیھا مصدر نشطةاأل  •
 الجاریة؛ نشطةتسدید تكالیف األ  •
 .المشاریع التي لم تمول خالل جوالت التخصیص القیاسیة  •

 
 :ياحتیاطالمبلغ المخصص لكل عملیة تمویل 

 
للمبلغ الذي یمكن  قصىدوالر أمریكي، بینما یكون الحد األ 100,000ي الطوارئ  ھو احتیاطلحد األدنى للمبلغ الذي یجب أن ینطبق علیھ ا

 .یة خالف ذلكنساندوالر أمریكي، ما لم یقرر منسق الشئون اإل 500,000أن یطلب في أي وقت من األوقات من قبل منظمة واحدة ھو 
 

 :المدة الزمنیة
 

 .العقدعلى توقیع الأشھر من تاریخ  8لحاالت الطوارئ في غضون  ينسانصندوق السودان اإل ياحتیاطینبغي أن تستخدم أموال 
 .درجات الممنوحة ألداء الشریكالیة للغایة وستُؤثر على ستثنائاأو مراجعات للمشاریع  التمدید بدون تكلفةیجب أن یكون 

 
 :الشركاء المؤھلون

 
الحكومیة الوطنیة التي لھا وجود تشغیلي وإمكانیة وصول وقدرات  تحدة، والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة، والمنظمات غیریمكن لألمم الم

 .مسبقة في مجال المواضیع والنطاقات الجغرافیة للتدخالت التقدم بطلب للحصول على التمویل
 .كان یمكن تبریر قیمتھا المضافة إذاالثانویة ي الطوارئ، كما سیجري قبول المنح حتیاطویفضل التنفیذ المباشر ال
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 المخاطر (مسودة) إدارة إطار 7.4ملحق  

 الخطر
 یة التخفیفاستراتیج 

  وبرامجي ياستراتیج
 

 لم یجر الوصول إلى أغلبیة اصحاب المصلحة
كذلك وفق و ،ات واضحةاحتیاج اتتقییم أساسالشركاء والمشاریع على  إختیار

 .لوصولا تاحةدعوة إلالوتحدیثات الحالة؛ 
دم وجود أولویات تمویل واضحة / سوء ع

 ترتیب األولویات
خطة اإلستجابة التوافق مع التي تفرض دوات والتوجیھات المقدمة للقطاعات، واأل
صندوق السودان  أموالكمعاییر للحصول على یة نسانات اإلحتیاجیة / ولمحة االنساناإل
ات واضحة احتیاج اتتقییم أساسمویل على قرارات الت إتخاذ جريیو  .ينساناإل

قرارات  إتخاذفي تحدید األولویات وي ستشارشراك المجلس االإووتحدیثات حالة؛ 
 .التمویل

لى عال تستند  يتخصیص القطاعالیات استراتیج
 تحلیل دقیق

واضحة ومحددة تخصیص یة استراتیجمشاریع مناسبة / وضع  إختیارتوفیر أدوات 
یات القطاعیة الخاصة ستراتیجلتوجیھ القطاعات في وضع اال ينسانإللصندوق السودان ا

 .بھا
العدید من األولویات  لتغطي موالاألتمدید 

 التأثیر تخفف من بالتالي ووالمشاریع، 
لمشاریع / تعزیز  التخصیصالعاجلة إلنقاذ الحیاة / رفع سقف  نشطةالتركیز على األ

 وستجري عملیةعدد المشاریع في القطاع. ل وضع سقفمع مشاریع متعددة القطاعات؛ ال
ً ال  .مرورالوقتب تنفیذ ھذه تدریجیا

ي / نسانصندوق السودان اإل سوء تنفیذ مشاریع
 لم تتحقق االھداف

إغالق المشاریع جرى . على دفعاتصرف جرت عملیة ال. ةآلیة الرصد السلیمتبني 
 إلىستند تتخصیص القرارات  كانت. موالاألسترداد إمع التنفیذ في التي تواجھ تحدیات 

 .السابق أداء الشركاء

التأخیر في تنفیذ المشاریع بسبب التحدیات 
 تخصیصعملیة الالتشغیلیة والتأخیر في 

؛ تقلیل الذي حدث للشركاء للتعویض عن التأخیرلم یجر منح تمدیدالمدة بدون تكلفة 
 .الوقت الالزم لعملیة التخصیص

  داريالجھاز اإل
 .مصادر تمویل بدیلة إستكشافلدعم ولاستمرار بالدعوة  د في التمویلنخفاض حاإ

  مالي
إلى عتبة تصل التي للمشاریع  المفاجئة حساباتال/ مراجعة والمالي برامجيالالرصد  / الفساد / سرقة وتحویل البضائع حتیالاال

  غبالمكافحة الغش واإلل وجود سیاساتدوالر أمریكي. شرط إلزامي  300,000 مبلغ
 .ينسانالتي تتسلم أموال صندوق السودان اإل  لمنظمات غیر الحكومیةبالنسبة ل

  داخلي
 یةالفنوحدة بالنسبة للعدم كفایة التمویل 

إدارة  لتتمكن من ينسانلصندوق السودان اإل
 األموال

للعدد لوحدة اات احتیاجالتبریرات حول لمتطلبات وباوعي الجھات المانحة  التأكد من
 .الموظفینمن  الكافي

في الوقت و، الدقیقة ذات الجودة العالیة على تقدیم التقاریركل شریك  اتتقییم قدر التقاریر إعدادسوء 
المناسبة. توفیر األطر الزمنیة واألدوات الكافیة؛ لدیھم القدرات شركاء  إختیار؛ المناسب

 وتقییمھا اءكشرالتقاریر نوعیة على مراجعةالقطاعات جودة قدرة الدعم والتوجیھ؛ و
 ً  .لذلك وفقا
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 ما قبل مرحلة تقییم القدرات إستبیان 7.5لحق م
 

  أ. معلومات عامة عن المنظمة غیر الحكومیة
 
 الحكومیة.الكامل للمنظمة غیر سم. اإل1
 لمختصر المفضل.ا سم. اإل2
 الحكومیة العمل في السودان.ت فیھا المنظمة غیر . السنة التي بدأ3
 غیر الحكومیة على شبكة اإلنترنت. رابط المنظمة. 4

 
 تصالب. معلومات اإل

 
 . عنوان المكتب الرئیسي في السودان.1
 الھاتف.رقم و ،لكترونيوالبرید اإل ،سم. المدیر التنفیذي/ المدیر القطري: اإل2
 الھاتف.رقم و ،لكترونيوالبرید اإل ،سم. المدیر المالي / المدیر المالي: اإل3
 الھاتف.رقم و ،لكترونيوالبرید اإل ،سم/ مدیر البرنامج: اإل. مدیر البرنامج 4
 

 ت. الھیكل التنظیمي
 
 المكاتب. . موقع1
 الوظیفي: . الھیكل2

 
 . عدد الموظفین.أ

 .بدایة العمل مع المنظمةوالتاریخ  ،والموقع ،ب. قائمة الموظفین مع المسمیات
 یرجى إرفاق الخریطة. -ت. خریطة الھیكل التنظیمي 

 
 تاریخ التمویلث. 

 
 النموذج التالي. إستخدامالمنظمة في السنوات الثالث الماضیة ب ھتلقتالذي لتمویل المباشر . تقدیم قائمة ل1

 
 نھایة.تاریخ الالمبلغ / /تاریخ بدء صرف المشروع  إسم /المانحة / الشریك الجھة. أ

 
 التقاریر المالیة إعدادج. التدقیق و

 
 أعاله. 1ث.المشاریع المدرجة في القسم  أحدللحصول على  ھ منظمتكأعدتالذي مالي ال ر. یرجى إرفاق التقری1
 من قبل؟منظمتكم جرت عملیة تدقیق حسابات ل. ھل 2

 
 لحسابات.، یرجى تضمین أحدث تقریر مراجعة لاإلجابة بنعمكانت  إذاأ. 

 
 منظمتكم على مدى السنوات الثالث الماضیة.ابات حسمراجعة إرفاق تقریر  لمنظمات غیر الحكومیة الدولیة، یرجىبالنسبة ل. 3
 

 ةإضافیح. معلومات 
 
 المتحدة اإلنمائي؟ األمملتقییم القدرات من قبل برنامج  منظمتكم سابقاً خضعت . ھل 1

 
 السنة. إلىكان األمر كذلك، یرجى اإلشارة  إذا. أ

 
بطلب للحصول على التمویل فیھا ت تقدمت ھذه ھي المرة األولى التي كان إذا أرجو االشارة لمنظمات غیر الحكومیة الدولیة، بالنسبة ل. 2

 ي.نسانصندوق السودان اإلالمباشر من 
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 ونتائج المخاطر داءمراقبة األ 7.6ملحق 
بدایة السنة 

 ولىاألُ 
السنة  أثناء

   ولىاألُ 
 السنة الثانیة

      
 

 
     

 
 

درجة مخاطر 
 عالیة

 مؤھلغیر * 0 :أداء سيء
یحتاج األداء     

 1 :نیتحسل
 مؤھلغیر *

 :رضيأداء مُ     
2 

مخاطر درجة 
 عالیة

 :أداء جید    
3 

مخاطر درجة 
 عالیة

  :متمیز    
4 

مخاطر درجة 
 متوسطة

 أداءیوجد ال     
**   

مخاطر درجة 
 عالیة

      
 

 
     

 
 

درجة مخاطر 
 متوسطة

 :أداء سيء
0 

مخاطر درجة 
 عالیة

ألداء یحتاج ا    
 1 :نیتحسل

مخاطر درجة 
 متوسطة

 :رضيأداء مُ     
2 

مخاطر درجة 
 متوسطة

 :أداء جید    
3 

مخاطر درجة 
 متوسطة

 :متمیز    
4 

درجة مخاطر 
 منخفضة

 أداءیوجد ال     
**   

مخاطر درجة 
 متوسطة

      
 

 
     

 
 

درجة مخاطر 
 منخفضة

 :أداء سيء
0 

مخاطر درجة 
 متوسطة

تاج األداء یح    
 1 :نیتحسل

درجة مخاطر 
 منخفضة

 :رضيأداء مُ     
2 

درجة مخاطر 
 منخفضة

 :أداء جید    
3 

درجة مخاطر 
 منخفضة

 :متمیز    
4 

درجة مخاطر 
 منخفضة

 أداءیوجد ال     
**   

مخاطر درجة 
 متوسطة

    
        
        

 

وحتى . شھر 12 -6لمدة  أو المقبل تخصیصال لحصول علىل غیر مؤھل الشریك یعتبر  -*غیر مؤھل
ً تحسن علیھ أن یُظِھر، أخرىمرة  یُعتبرمؤھالً   مجاالت الضعف في ا

 

 ویتوجب علیھ ،سیكون غیر مؤھالً  من عدم وجود أداء للشریكسنوات متتالیة   3بعد مرور  – أداءیوجد  ال*
 .آخرقدرات تقییم الخضوع ل
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 يقالب الرصد المیدان 7.7ملحق 

 الرصد تفاصیل  .1
  الرصد: بالیوم /الشھر /السنة تاریخ .1.1
 - (حدد) مشترك، فقط  MA، المجموعة القطاعیة فقط، فقطیة نسانمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإل( الرصد أعضاء  .1.2

 تحدید(آخر) لل خیار مع نظام إدارة المنح  على في شكل قائمة منسدلة ستكون
 :الموظفین مراقبة .1.3

  :سماإل
  :عنوانلا
  :منظمةال

  :لكترونيالبرید اإل
  المجموعة القطاعیة

  :ھاتفرقم ال
 

 اءسمالمزید من اإل ضافةفي نظام إدارة المنح إل سیكون لدیك خیار

 :كانت متوفرة إذابیانات نظام تحدید المواقع و الذي جرت زیارتھ موقع المشروع  1.4
الموقع إسم  بیانات نظام تحدید المواقع 

  
  
  

 
 نظام إدارة المنح   لم تُسجل في سابقة زیارات میدانیة 1.5

 
 التاریخ  توصیف الزیارة

  
  
  

 
 نظام إدارة المنح)   إستمارةملء  (قبل معلومات المشروع .2

 :منظمةال  2.1
 :رقم المشروع  2.2
 :عنوان المشروع  2.3
 :المیزانیة اإلجمالیة  2.4
 :موقع/مواقع المشروع  2.5
 تخصیصال نوع  2.6
 :القطاع / المجموعة 2.7
 :المجموعة الفرعیة  2.8
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 منخفض    متوسط مرتفع    :*مستوى المخاطر  2.9
 
 مؤشر األداء 2.10
ً  أجريالذي  رصد المشاریع 2.11   :یوم/الشھر/العامحسب ال  سابقا
  أشھر XX  :مدة المشروع 2.12
   :تاریخ البدء  2.13
ً  نھایةال تاریخ 2.14  یوم/شھر/عام  :للعقد وفقا
 بالیوم/الشھر/العامجدید ال نھایة، تاریخ الأشھر xx  :ة بنعمكانت اإلجاب إذا  - تكلفةبدون  تمدیدال 2.15
 ؟نفذت الرئیسیة التي المراجعاتما ھي و المیزانیة، جرت مراجعة إذا، لمكانت اإلجابة بنعم إذا -المیزانیة مراجعة  2.16
  XXXXXX بالدوالر األمریكي: حتى اآلن صرفھ المبلغ الذي جرى 2.17
 XXXXXX بالدوالر األمریكي : الیوم/الشھر/العامب حتى تاریخ: :النفقات المبلغ عنھا  2.18
 الفرعیة: المنح  2.19
 

 XXXXXX  :بالدوالر األمریكي مبلغ المیزانیة  .XXXXX الفرعیة أ المنحة 2.19.1
 XXXXXX بالدوالر األمریكي مبلغ المیزانیة XXXXX  ب الفرعیة منحةال  2.19.2

 
 تنفیذ المشروع توقیت  3

 
 ا ھو موضح في خطة العملھل یجري التنفیذ حسب المواقیت المحددة كم 3.1

 
 ✓ الدرجة المواقیت الزمنیة

 ً   4 في الموعد المحدد أو بعد فترات تأخیر قصیرة تعالج حالیا
ً عطاؤه إتطلب ی  متوسطالتأخیر    2 كبیراً  اھتماما

  1 )قلق مثارتنفیذ عملیة التأخیرات كبیرة (

 
 نظام إدارة المنح   من ئمة المنسدلةالقافي   :محددة أسباب یرجى ذكر، جرت مالحظة التأخیر إذا

  غیر متوقعةوصول  إتاحة أ. مشاكل
 تحویل التمویل في وقٍت متأخرب. 
 داخلیة ةإداری مسائل ت.

 ترحیل أو مشتریات قضایاث. 
 توظیفال /متعلقة بالموظفین قضایاج. 
 مدادخط اإل من اتمدادتأمین اإل في تأخیر ح.

 :یرجى عمل قائمة، أخرىخ. 
 

یرجي  –الرئیسیة  نشطةاأل مخاوف محددة بشأنما كانت ھناك أي  إذاو المشروع أنشطة التقدم المحرز في سیر یرجى وصف :قاتالتعلی
 للمشروع). المنطقي طارفي اإل الواردة الفعلیة نشطةاأل إلى بالتحدید یشارن ُأ
 

 التدخالت أھمیة /مالءمة  3.2
 
 
 
 
 
 
 
   الضروریة التأكد أنشطةو الرصد نوع ما المخاطر مستوى یحدد. میاتیتقیال من الفراغ بعد المخاطر مستویات 4
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ً وثیق الصلة  ما زال كان المشروع إذا(یرجى توضیح فیما التعلیقات:  السیاقیة  والعوامل یةنسانات اإلحتیاجاال ضوء إستمرار في وضروریا

 ).تخصیصال وقت عند الوضع مع بالمقارنة الرصد في وقت خرىاأل
 

 مشروعال فیذ. تن4
ً  إذامن المخرجات ( التحقق  4.1  الزیارة ملحوظة في وقتال إنجاز النتائج تقییم یرجى، كان ذلك ممكنا

ً معبأة ( 1النتیجة   )نظام إدارة المنح  من  مسبقا

نظام إدارة   من مسبقاً  معبأ(الوصف 
 )المنح 

 الھدف
ً  معبأ( نظام إدارة   من مسبقا

 )المنح 

 رفعت بتقریر
حدث (حسب أ
 تقریر)

ما 
 أنجز

 

كان ھناك  إذاتعلیق (فیما 
 تعلیق)

 

     مؤشر المخرجات المعیاري: 1.1

     :  مؤشر المخرجات المعیاري 1.2

      :مؤشر المخرجات المعیاري 1.3

      :ةضافیمؤشرات المخرجات اإل مؤشر/

 1 رقم تحت النتیجة نشطةاأل
ً ة معبأ(  )نظام إدارة المنح    من مسبقا

 تعلیق على التقدم المحرز *الحالة

   :1.1 رقم النشاط

   :1.2 رقم النشاط

   :1.3 رقم النشاط

ً (معبأة  2 رقم النتیجة  المنح)   إدارةمن نظام  مسبقا

 الوصف 
ً (معبأ   المنح ) إدارةمن  نظام  مسبقا

 الھدف
ً  معبأ( نظام إدارة   من مسبقا

 )المنح  

 رفعت بتقریر
(حسب أحدث 

 ر)تقری

ما 
 أنجز

 

كان ھناك  إذا(فیما  تعلیق
 تعلیق)

 

     :مؤشر المخرجات المعیاري 2.1 

     :  مؤشر المخرجات المعیاري  2.2

     :مؤشر المخرجات المعیاري 2.3

     :ةضافیمؤشر/مؤشرات المخرجات اإل

 2 رقم تحت النتیجة نشطةاأل
ً معبأة (  نظام إدارة المنح)    من مسبقا

 تعلیق عن التقدم المحرز الحالة

   :1.1 النشاط رقم

   :1.2 النشاط رقم

   :1.3 النشاط رقم

 
 
 
 = % 01  -/ ألغیت  لم تبدأ = 1
 % 50 –= بدأت، ولكنھا تأخرت كثیراً  2
 % 50 –ـاخیر قلیل  –=  أنجزت جزئیاً  3
 %80= أوشكت على االنتھاء  4
 % 100 – نشطةكملت األأُ =  5
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     :المعیاري المخرجات مؤشر  2.3
     :ةضافیاإل المخرجات مؤشرات /مؤشر

 2النتیجة  تحت نشطةاأل
ً  (معبأة    )نظام ادارة المنح  من مسبقا

 المحرز التقدم عن تعلیق الحالة

   :1.1 النشاط رقم
   :1.2 النشاط رقم
   :1.3 النشاط رقم

 
  لمنح  نظام إدارة ا تعلیقات في بخیار القائمة المنسدلة

 
 تقییم النتائج

 
  ✓ 

الھدف  على االقل حقق: یسیر المشروع في الطریق الصحیح / ممیز
 المقترحالعام / أھداف 

4  

على الطریق الصحیح / وقد حقق المشروع  المشروع: یفي بالتوقعات
 ح المقتر وغایاتة / الكلیاألھداف 

3  

حیح لتحقیق جزئیا على الطریق الصیسیر : المشروع دون التوقعات
 محدودة أھدافح / أو قد حقق للمقتر كليالھدف ال

1  

  0 المشروع لن ولم یحقق الھدف الكلي للمقترحمثیر للقلق: 
 

  اتمجموعومعاییر الأي مدى یلتزم المشروع بالمعاییر الدولیة / الوطنیة  إلى. 4.2
 __________: ________________بھ لتزامالذي جري اإلوطني ال/  المعیار الدولي

 
  ✓ 

  4 المعاییر أستوفي كل
  3 بعض التحسینات الالزمةفي حاجة ل
  2 المعاییر المتوقعة لم یستوف

تنطبق علیھ  غیر متاح لعمل تقییمات ذات صدقیة سلیمة، أو ال
  1 المعاییر (ال توجد معاییر)

 
 

 صیل حول الذین جرت مقابلتھم)ما مدى تقدیر المستفیدین من المشروع ؟ (یرجى إرفاق وثیقة تفا 4.3
 

  ✓ 
ً  ونھقدری   4 عالیا

  2 ما حدٍ  إلى یقدرونھ
  1 على اإلطالق یقدرونھ ال 

   0 مشروعلھم بالال علم 
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 :المقابالت أثناء طرحتُ  التي الرئیسیة للنقاط ملخص

 تضافر ظل في المشروع تنفیذ یجري مدى أي إلى 4.4

 في خرىاأل الفاعلة تالجھا مع وبالتنسیق الجھود

 المنطقة؟

 

 التقاریر إعدادالرصد و 4.5

 ات مالیةإعتماد المشروع ھل یخصص  4.4.1

 المشروع؟ مخرجات وتقییم نشطةرصد األمحددة ل

 _____نعم ______ ال

، خط أساس، ومسوحات، زیارات میدانیةالتقاریر،  إعداد( / بعمل رصد ذاتي/ خارجي لعملیة تنفیذ المشروع الشریك المنفذیقوم  ھل 4.4.2

 ___ نعم ____ ال)؟ الخ تركیز مجموعة

 :، یرجى تحدیدكانت اإلجابة بنعم إذا
 تقریرالفر تو ✖ الرصد أنشطة

   تقاریر المشروع

   الثالث الطرفبواسطة  زیارة میدانیة / رصد

   )نھائي /مسح (أولي 

   نھائي) (أولي /تقییم 

   التركیزنقاش مجموعة 

   مقابلة فردیة

   جمع البیانات / التحقق

 ما قبل الرصدتوزیع 

 تإتصاالرسائل نصیة قصیرة، مركز  أنشطة

  

   صور باألقمار الصناعیة

   (یرجى التحدید) أخرى

 
 مقترح المشروع؟ل وفقاً◌ً الرصد والتحقق  خطةطبیق جرى ت ھل 4.5.3

 ◌ً ____جزئیا _____  ال ____ نعم

 :، یرجى التفصیلجزئیا أو الكانت االجابة ب إذا

  

المستفیدین الذین جرى الوصول الیھم،  عن مفصلة أرقام عن بالغلإل للتقاریر موحدةال االستمارات / ھل جرى إستخدام األدوات 4.5.4

 __ نعم __ ال القیاسیة؟المخرجات مؤشرات وكذلك 

 ال__نعم  ؟ ترد عنھا البیانات التي على جمیع المستویاتغراض التدقیق أل تحلیلال لتصنیف أوالنماذج المستخدمة ل ھل تتوفر  4.5.5

 

 

  ✓ 

  4 معلومات وتبادل قوي تعاون

  3 معلومات وتبادل كافٍ  تعاون

  2 التعاون كفایة عدم

  1 تعاون ال
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___ 
 ✓  التقاریر إعدادالرصد و ترتیبات تقییم

 على إدارة المبنیةالنتائج التقاریر ب إعدادالرصد و اتإعدادتسمح رضیة: مُ 
 البیاناتجمع المشروع و

4  

ً  التقاریر إعدادالرصد و اتإعداددعم ت: ال معقولة إدارة المشاریع عملیتي  تماما
 النتائج و/ أو جمع البیاناتالقائمة على 

2  

عملیة إدارة المشاریع  التقاریر إعدادات الرصد وإعدادغیر مرضیة: ال تسمح 
 لبیاناتالنتائج و/ أو جمع االقائمة على 

0  

 التقییم). یجسد تحلیل موجز(یرجى تقدیم   :التعلیقات

 المشتركة بین القطاعاتالقضایا  . 5

 يجتماعالنوع اإل  5.1

من  الذین جرى تحدیدھم والفتیان، الفتیات أو والنساء، الرجال محددة، معالجة المسائل التي تھم أنشطة أعمال أوب جرت عبر القیام . 1

 .المشروعمقترح و اتتیاجحتحلیل اال خالل
 

 
 :تعلیقات

ً و ي،جتماعوالنوع اإل حسب السن، المستفیدین،المعلومات عن و نشطةواأل مشروعمخرجات ال بیانات . جرى تصنیف2  لألھداف وفقا

 .في مقترح المشروعالواردة 
 

 
 :تعلیقات

 :وذات صلة تركة بین القطاعاتمش أخرىقضایا   5.2

 :تعلیقات

 األداء المالي .6

 ؟الذي جرى تنفیذه المشروع أنشطة بشكل صحیح التقاریر المالیة تعكس أي مدى إلى

   ✓ 
ً تتطابق     4 المشروع التي نُِفذَت أنشطةمع  النفقات المبلغ عنھا تماما
ً تتطابق     2 تي نُِفذَتالالمشروع  أنشطةمع  النفقات المبلغ عنھا جزئیا

   0 التي نُِفذَتالتي المشروع  أنشطة معالنفقات المبلغ عنھا ال تتطابق 
  

 المشروع لتنفیذ تقییم شامل. 7

 

 

 

 
 

  4 نعم 
 ً   2 جزئیا

  0 ال

  4  نعم
 ً   2 جزئیا

  0 ال

الشاملنتیجة التقییم  التقییم العام  
  = متوسط الدرجات المذكورة أعاله(

األداء)مؤشر   
 4 متمیزأداء 
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 :التقییم العام تعلیقات حول

 3 أداء جید
 2 أداء ضعیف ولكن لھ ما یبرره
 1 أداء ضعیف ولیس لھ ما یبرره

 0 التقییم العام

 

 الدروس المستفادة /الممارسات . أفضل8

 :منھا إذا كان ھناك أيٍ  الدروس المستفادة / أفضل الممارسات تسلیط الضوء على یرجى

 

 التوصیات .9

 اتإفادتوصیات / خطوات عملیة  و
 الجھة المسؤولة

 نظام إدارة المنح   منسدلة منقائمة 
 تحدیدلل آخرمع خیار 

 زمني للتنفیذالالجدول 

 1 رقم التوصیة
 

 2رقم التوصیة 

  لشریك المنفذا

  3رقم التوصیة 
 

  4رقم التوصیة 

مكتب األمم المتحدة لتنسیق إدارة 
الصنادیق  / یةنسانالشؤون اإل

 :المجمعة القطریة المشتركة

 

 1رقم  معلومات مستقاة
 2رقم   معلومات مستقاة

  قیادة المجموعة

  متعددةجھات فاعلة  1 معلومات مستقاة رقم

 
 إضافیة اتمعلوم
 بالمشروع، وعناوینھم  وصلتھمسماء المجتمعین، ووظائفھم، أب قائمة  •
 )الخصور، قصص مرویة ( مرفقة وثائق إضافیة  •
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 لرصد المیدانيالقیاسیة لل ات التشغیإجراء 7.8

 

 
 الجدول زمني

 √ضع عالمة  خطوات عملیة / معلومات

  قبل المغادرة         

 سبوعان قبل المغادرةإ
 

 بتنویرالتقاریر  إعدادالموظف المسئول عن عملیة الرصد و یقوم  •
المتحدة  األمم، وبرنامج یةنساناإلالمتحدة لتنسیق الشؤون  األمم(مكتب 

اإلنمائي، وقطاع  اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت) حول  خطة 
 لزم األمر. إذاكة التقاریر المشتر إعدادالرصد و

 تصالباإلالتقاریر  إعدادالموظف المسئول عن عملیة الرصد ویقوم  •
مكانیة مشاركتھم في إالتقاریر للتحقق من  إعدادبمسئولي عملیة الرصد و

 وتحدید األدوار والمسؤولیات لعملیة التخطیط للبعثة. ،البعثة
قائد (أو ثة الذي یتولى قیادة البع التقاریر إعدادالرصد ویقوم مسئول  •

المتحدة لتنسیق الشؤون  األمممكتب بالتقاریر  إعدادالرصد وفریق 
مشتركة والتي ال الرصدبعثة  اتإختصاصمسودة ب إعدادب)  یةنساناإل

 تشمل:
o .تكوین فریق 
o وقائمة المشاریع ذات األولویة. ختیار،یة اإلاستراتیج 
o ، لتي المحلیة ا إختیارجداول المواعید والمواقع (حیثما أمكن

 حسب وثیقة المشروع)؛ نشطةتوجد بھا أعلى نسبة من األ
التقاریر  إعدادالموظف المسئول عن عملیة الرصد ویرسل  •

في   یةنساناإلالمتحدة لتنسیق الشؤون  األمملرئیس مكتب  اتختصاصاإل
المتحدة  األمممكتب لالمكتب المیداني اإلتصال بالمكتب الفرعي ونقطة 

 إلىي وكذلك نسانصندوق السودان اإلة، وینساناإللتنسیق الشؤون 
المعلومات طلب ، مع  التي تتولي قیادة البعثةلوكالة لفرعي المكتب ال

 :مستقاة حول
o  ومدى ، بما في ذلك المسافات، الرصدجدوى جدول بعثة

 في المنطقة.مرافقة مسلحة، والوضع األمني  الحاجة إلى
o  في ترتیب ، وداريتقدیم الدعم اللوجستي واإل على قدرتھم

منیة األترتیبات الوالالزمة، تصاریح الوسائل النقل واإلقامة و
 المواقع المیدانیة. إلىللسفر 

o  موافقة  السعي للحصول علىإعالم ووسائل  إلىالحاجة مدى 
 سلطات الدولة ذات الصلة؛

o  ٍذات الصلة؛ خرىة األداریاإل ایاقضمن ال لمعالجة أي 
o  أي معلومات ذات صلة فیما فرعي المكتب كان لدى ال إذاما

 .المستھدفینشركاء بالیتعلق 
 إخطارالتقاریر ب إعدادیقوم الموظف المسئول عن عملیة الرصد و •

المتحدة: مدیر  األممالشركاء (المنظمات غیر الحكومیة: المدیر القطري، 
 المخطط لھا. الرصدبعثة  حولبرنامج) ال

o  المھمة والجدول الزمني المؤقت اتإختصاصإرسال. 
o صندوق السودان الخاص ب الرصد )إستمارة( قالب إرسال

 عن التقدم المحرز؛ تنویري وطلب نساناإل
o  توضیح المواقع الدقیقة حیث یجري تنفیذ المشروع وطلب

 لحالة التنفیذ. موجز وصف
 
 
 
 
 
 

 



القطري المشترك اإلنساني السودان لصندوق التشغیلي لدلیلا  
    

45 
المشترك القطري نسانياإل السودان لصندوق التشغیلي الدلیل  

 اسبوع قبل المغادرة
 

 یةمراجعة مكتببالتقاریر  إعدادالرصد ویقوم المسئول عن عملیة  •
 :إستعراضبما في ذلك  ،ع المعنیةلمشاریل

o وثیقة المشروع 
o السردي، الربع سنوي السابقة (المالي التقاریر ،

 قطاع)مخرجات الومؤشر 
o  تنفیذ التوصیات السابقة حالة 
o تنقیحات  ،تكلفةمدة بدون ال مراجعات عدم تمدید

 المشروع
o  مكتب األمم المتحدة الشركاء المنفذین من إفادات حول

للقطاعات  الفرعیةالمكاتب أو  یةنساناإللتنسیق الشؤون 
  القیادیة

فریق للم لقاء یتنظب التقاریر إعدادیقوم مسئول عملیة الرصد و •
 :لالبعثة تسییر مشترك قبل ال

o مناقشة ترتیبات الرصد والقضایا الفنیة؛ 
o  معلقةلوجستیة وة إداری/ متابعة أي مسائل معالجة 

التقاریر  إعدادیقوم  الموظف المسئول عن عملیة الرصد و •
/ برنامج  یةنسانبمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإل باإلتصال

 ة:قیادیلوكالة اللاإلنمائي / المكاتب الفرعیة األمم المتحدة 
o ة / اللوجستیة أعاله؛داریلتأكید الترتیبات اإل 
o .للتشاور حول وضمان ترتیبات الحراسة 
o الفرعي لمكتب التابعة ل اإلتصال نقاط لتأكید توفر

 یةنسانلمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإل
القیادیة وكالة للو/ أو  ينسانوصندوق السودان اإل

 .میدانیةالزیارات ال أثناءلمرافقة البعثة 
معلومات عن ما استجد من شركاء للحصول على بال تصالاإل •

 للزیارة. خططھم

 

 المھمة أثناء

 عند الوصول
 میدانیةال الزیاراتخالل و

) ينسانمفوضیة العون اإلالسلطات المحلیة ( الرصدفریق  ویزور •
 إلطالعھم على الجدول الزمني والغرض من البعثة.

ً التقاریر إجتماع إعدادالموظف المسئول عن عملیة الرصد و عقدی •  ا
 ً ً أو فردی ا(جماعی تمھیدیا  :حول ) مع الشركاءا
o الھدف من البعثة؛ 
o الرصد؛ إستمارة إستعراض 
o دول الزمني لزیارة مواقع المشاریع.تأكید الج 
o  المشروع.سیر عمل  حولبسیطة استفسارات 
o  المنطقة المراد زیارتھا. فيمستجدات الوضع األمني 

 التقاریر بمناقشة إعدادیقوم الموظف المسئول عن عملیة الرصد و •
موظفي المشروع بشأن التقدم المحرز في المشروع، وأفضل 

تحدیات والقضایا المشتركة بین الممارسات وقصص النجاح وال
 قطاعات الخال

التقاریر بعقد  إعدادیقوم الموظف المسئول عن عملیة الرصد و •
 .نیخراآلالمعنیین  ةلحالمصالمستفیدین وأصحاب لقاءات مع 

 التقاریر بكتابة إعدادیقوم الموظف المسئول عن عملیة الرصد و •
الفیدیو) تسجیالت جمع المواد البصریة (الصور ووالمالحظات 

 خالل الزیارات المیدانیة.
) الممنھجةالمباشرة، (شبھ المالحظات وتشمل األدوات الممكنة  •

القوائم  إستخدامو مجموعات التركیز، المقابالت، ومناقشة 
 رین.أثالسكان المت حول اإللتزام تجاه ،على سبیل المثال، لمرجعیةا

 یر تنویرالتقار إعدادیعقد الموظف المسئول عن عملیة الرصد و •
أمكن مع منسق  إذالمناقشة (و تھاریزجرت مع كل شریك ختامي 

 ة المعنیة):یمحلالالقطاع في 
 .الرصداالستنتاجات الرئیسیة لبعثة  •
 ة للمشروع (توصیات)؛برامجیالتحسین الجوانب المالیة أو  یةكیف •
 .البعثةھذه  انجازبعد  یتوقعونھما یمكن أن  •
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 بعد البعثة

 ینسبوعأُ خالل 

یمكن القیام بالتنویر الختامي  (في آخر یوم للبعثة) من قبل فریق  •
 الرصد المعني:

o  ؛وإستیعاب مالحظات مناقشاتتقریر (المدخالت( 
o لدروس المستفادة.ا 

 إعدادب  التقاریر إعدادیقوم الموظف المسئول عن عملیة الرصد و   • 
مكتب األمم  وقائد فریق منسق القطاع ویرسل التقریر لتقریر مسودة ال

 إعدادالمسئول عن عملیة الرصد و  یةنسانالمتحدة لتنسیق الشؤون اإل
 .عتمادللمراجعة واإلالتقاریر 

 
 

 

 سابیعأربعة أخالل 

، بما في ذلك المجازة مشترك والتوصیاتالرصد التقریر  إرسال •
ذات الصلة (الخرطوم القطاعات منسقي  إلىات المتابعة، إجراء

 بواسطة قائد فریقات اإلجراء إتخاذ بھدف شركاءال) ووالمیدان
التقاریر التابع لمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون  إعدادالرصد و

 ؛ یةنساناإل
نظام إدارة المنح موقع في  ة المشتركعملیة الرصد  تحمیل  تقریر •

 .التقاریر إعدادالموظف المسئول عن عملیة الرصد ومن قبل 
المنسدل  الملففي   ر المشتركةوالصو تقریر عملیة الرصد، رفع •

من قبل   یةنسانالتابع لمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإل
 .التقاریر إعدادالموظف المسئول عن عملیة الرصد و

جرى تحمیلھ ي تقریرعملیة الرصد الذالتوصیات من استخالص  •
الموظف المسئول عن عملیة الرصد التوصیات من قبل سجل في 

 .التقاریر إعدادو
بتحدیث التقاریر  إعدادیقوم الموظف المسئول عن عملیة الرصد و •

ً أداء تنفیذ الشریك  ؛ أداء 4ألداة إدارة األداء (األداء متمیز =  وفقا
 أداء ضعیف؛ 2ولكن لھ ما یبرره = دون المستوى ؛ 3جید = 

 )0= یوجد أداء ؛ ال 1لیس لھ ما یبرره = و
المشتركة  االعالمیةاد موالوغیرھا من  یةنساناإلقصص إرسال ال •

التقاریر بمكتب األمم المتحدة لتنسیق  إعدادالرصد وقائد فریق  إلى
 .یةنسانالشؤون اإل

 

 

 خالل شھرین

ات المطلوبة مع جراءالتوصیات واإلتنفیذ التقدم بشأن   متابعة •
 إعدادالموظف المسئول عن عملیة الرصد وشركاء من قبل ال

في المكاتب  ينساندان اإلصندوق السوأو منسق /والتقاریر 
 .یةنسانالتابعة لمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلالفرعیة 

/ عدم تنفیذ  متثالالتدابیر المناسبة والمبررة لعدم اإلإتخاذ  •
إلى حین  الدفعة التالیة مبلغ تعلیق  : على سبیل المثال،توصیاتال

 ات التصحیحیة.جراءاإل إتخاذ

 

 كل فصل 

 
القیام بتحلیل الدروس المستفادة والتوصیات الخاصة بالسیاسات، وجمعھا وتحمیلھا في سجل الدروس المستفادة   •

المسئول  یةنساناإلللشئون األمم المتحدة مكتب  یة من قبل قائد فریقنسانالخاص بمكتب األمم المتحدة للشئون اإل
المراجعة، للمراجعة   اتإجتماعي خالل ستشار، وإرسالھا كذلك للمجلس االالتقاریر إعدادوعملیة الرصد عن 
 یات التخصیص المستقبلیة. استراتیجقرارات السیاسات و إتخاذعند  عتبارباإل خذواأل

 

 :الشكل التالي أخذتالدروس المستفادة و الرصدتوصیات  سجالت
 سجل توصیات الرصد

 
المجموع #

 ة
المنظم

 ة
وع ن

 جدول التنفیذ المصدر توصیات / توصیة تاریخ التوصیة التخصیص
الجھة 

المسئول
 ة

متابعة 
بواسط

 ة
حالة 
 التنفیذ

 مالحظات
 

          
              

 التقاریر والدروس المستفادة إعدادسجل الرصد و
 جرى الدخول بواسطة ما یوصى بھ من خطوات حول السیاسات الدروس المستفادة
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 الخاصة بالمیزانیة التوجیھات  7.9المرفق 

 :في مقترح المشروع  "نظام إدارة المنح تحت عالمة التبویب "میزانیة یدویاً في المیزانیة تحریر یجب

 
 / الذي یمكن إستخدامھ لتعدیل وتنفیذ  Excelالمیزانیة، یمكن للشركاء المنفذین تحمیل قالب إعدادلتسھیل  

ت الحسابیة. ویمكن للشركاء المنفذین أن یستخدموا اإلصدار نفسھ في نسخ ولصق تفاصیل المیزانیة مباشرة على نظام والتحقق من العملیا
 إدارة المنح.

  
 :نجاز المیزانیة عبر اإلنترنتإات التالیة عند عتباراإل أخذینبغي 

 
i. الطلب الكامل لمقترح  خطة العمل المدرجة في، والمنطقي طاریجب أن تكون المیزانیة متماشیة مع خلفیة مقترح المشروع، واإل

 المشروع؛
ii.  لذي یدفع لمرة واحدةالمبلغ االیوم أو بو(حسب الشھر،  المدةو تكلفة الوحدة،  كمیة الوحدةلكل بند في المیزانیة قم بتجھیز .(

، وكمیة الوحدة 12ن المدة ستكون التكلفة، (ففي حالة الراتب السنوي على سبیل المثال، فإ إستخدام حقل المدة للداللة على تكرار
ن تكون مقبولة في حالة أستكون عدد الموظفین، ووحدة التكلفة ستكون ھي الراتب الشھري). وتكالیف المبالغ التقدیریة یمكن 

المبلغ التقدیري في حقل  إدخال). یجب 5تحریر وصف ُمرٍض ألوجھ صرف المبلغ  وكیفیة تقدیره في ملحوظات القسم (رقم 
 .1شارة إلى كل من وحدة الكمیة والمدة ب التكلفة، ویجب اإلدة وح

iii.  ملحوظة میزانیة لكل بند في المیزانیة لوصف وتقدیم توضیحات بشأن المدخالت من حیث التكلفة إدراجینبغي. 
iv. للمشروع  كنسبة مئویة من التكلفة الكلیة ينسانستجلب من صندوق السودان اإلأُ المیزانیة إلى التمویل الذي  یجب أن تشیر

 .بسطرٍ  ي سطراً نسانمخصومة من صندوق السودان اإل
v. ات، والنھج والعملیات فتراضیجب أن تتضمن المیزانیة تفاصیل كافیة لتبریر تقدیرات المیزانیة وكذلك ملحوظات لشرح اإل

 .الحسابیة في قسم المالحظات المتوفر

vi.  ٍھذا الخیار إختیارة عن طریق إضافی سطور إضافةمن أبواب المیزانیة، من الممكن  في نھایة كل باب:  

vii.  في المیزانیة یجب أن یجري حفظھا عن طریق النقر على خیار الحفظ واالستمرار إضافةكل تغییر أو 
 

 
 
 صنیف المیزانیة وفئات التكالیفت

 :فئات عریضة إلى تسع میزانیة المشروع تقسم
 .خرىاأل الموظفینتكالیف الموظفون و .1
 )مشروعمدخالت ال( الموادلسلع ووا اللوازم .2
 . المعدات.3
 ال تستخدم).( التعاقدیة . الخدمات4
 السفر. . 5
 نظراء.للالمنح . تحویل 6
 .خرىاألالتكالیف المباشرة العامة و التشغیلتكالیف  .7
 دعم البرنامج.  تكلفة 8
  لشئون الموظفین  خرىالموظفون والتكالیف األ .1
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بما ستحقاقات الموظفین الوطنیین والدولیین المشاركین في تنفیذ المشروع الذین جرى التعاقد معھم مباشرةً من قبل الوكالة (إوھي التكالیف و

ن التكلفة الشھریة المشتركة مقابل الوقت الذي یخصصھ م مئویةٍ  ویمكن أن یجري تضمین ھذه التكالیف كنسبةٍ  ).نییستشاراالفي ذلك 
وتصنیفھا إلى  خرىوینبغي أن یجري تجمیع تكالیف الموظفین وغیرھا من تكالیف شؤون الموظفین األ .لھذا المشروع لموظف المعنيا

 فئتین فرعیتین.
  

 الكادر الوظیفي المباشر 1.1
نافع الخاصة بالموظفین الذین یعملون مباشرة في المشروع (مثل موظفي ي، وغیرھا من المجتماعشتراكات الضمان اإلإالرواتب، و

 البرنامج كضباط الصحة والمعلمین، وما إلى ذلك).
 فریق الدعم  1.2

ة (مثل الممثل داریاإل نشطةالعاملین في اإلدارة، ودعم واألالخاصة بالموظفین ي وغیرھا من المنافع جتماعالرواتب، واشتراكات الضمان اإل
  ین، والمالیة، والموارد البشریة، ومدیري اللوجستیات).داریطري، والموظفین اإلالق
 

(من خالل الشریك  ينساندفع رواتبھم من میزانیة صندوق السودان اإلالعاملون في المشروع، والذین تُ  لموظفین المعارین:ا مالحظة حول
 أنشطةك المنفذ (على سبیل المثال، موظفي وزارة الصحة الذین یقومون بالمنفذ)، على الرغم من عدم التعاقد معھم مباشرة من قبل الشری

في غیر مدرجین محددة متعلقة بالصحة أو التغذیة). ینبغي أن تدرج بنود المیزانیة ھذه في الباب الثاني، على أساس أن ھؤالء الموظفین 
 .مشاریع مباشرة ومحددة أنشطةویقومون ب كشف رواتب المنظمات غیر الحكومیة

 
  المنح إدارةتكالیف الموظفین وغیرھا من التكالیف في نظام  تحریر

i. ادرج كل من الموظفین الوطنیین والدولیین تحت بند خاص حسب نوع الوظیفة والدرجة / المستوى. 
ii. یین المعینین لھذا المشروعستشارصف طبیعة وظیفة / خبرات اال. 
iii. كان من ھو موظفي الدعم حسب التعریف الوارد أعاله إذا  "د" في حالة كون الموظف مباشر، أو  "م" أدخل حرف. 
iv. حدد كمیة الوحدة ، تكلفة الوحدة والمدة (حسب النسب الشھریة أو الیومیة) لكل موقع وظیفي. 
v. للمشروع لموظف المعنيالمیزانیة للوقت الذي یكرسھ اكان الموقع الوظیفي مشترك، ادخل جزء التكلفة الشھریة من  إذا 

 .ينسانصندوق السودان اإلالذي یمولھ 
vi.  ؛6ھم تحت فئة المیزانیة إدراجالموظفین المتعاقد معھم بضمانة الشركاء المنفذین (الذین سیجري اسماء ال تدرج( 

 

 
 
 مشروع)المدخالت ( . اللوازم والسلع والمواد2

 الشریك المنفذ، بما في ذلك: شروعم مقترحتحقیق األھداف المذكورة في ب بشكٍل مباشرالمتعلقة  نشطةألتكالیف مدخالت ا
 ،والبذور ،والخیام ،والمواد غیر الغذائیة ،والمواد الغذائیة ،شراء اللوازم المستھلكة لتنفیذ المشروع (مثل األدویة •

 ذلك)؛ إلىواألدوات، وما 
 

 ،مثل النقلالمشروع، یقوم بشرائھا التي  ستھالكیةات المواد اإلإمدادبتسلیم وتخزین وتوزیع التكالیف المرتبطة  •
 ؛خرىین، والمتطلبات اللوجستیة األوالتخز ،والتأمین ،والجمارك ،والشحن

كمیة  في المیزانیة حسبیة المعروفة ساسوالمواد األ ،تكالیف الید العاملةوتصنیف  إدراجیجب فقط  أعمال البناء: •
ي النموذج المعیار أساسبناء على تقدیر تكالیف ال جرىلمیزانیة كیف ن یشرح الجزء السردي لأیجب ووتكلفة الوحدة. 

ة صیغالخرسانة) ونت/ إسمللبناء (مرحاض، أو مركز صحي ومأوى)، ونوع المواد (خشب، مواد جاھزة، أو طوب/ 
متر المربع والخبرات السابقة، وما ال(على سبیل المثال للقدم أو  تكالیف البناءستخدم لتقدیر أو األساس المنطقي الذي ا

 ذلك). إلى
المرتبطة بشكٍل مباشر بتنفیذ المشروع (مثل التدریب الفني المباشر للعاملین، مثل تدریب العاملین في مجال  التدریبتكالیف  •

 )؛ممارسات تغذیة الرضع وصغار االطفالالتغذیة المجتمعیة المحلیین على 
 .لموادت للتدریب والتوعیة، مثل الملصقات والكتیبات وغیرھا، فضال عن نسخ ھذه اتصاالمواد اإل •
(من خالل الشریك  ينسانصندوق السودان اإل : العاملون في المشروع، والذین تدفع رواتبھم من میزانیةالموظفون المعارون  •

من قبل الشریك المنفذ (على سبیل المثال موظفي وزارة الصحة الذین یباشرون  المنفذ)، على الرغم من عدم التعاقد معھم مباشرةً 
 التغذیة). لصحة أومحددة متعلقة با أنشطة

: المواد التي من المتوقع أن توفرھا أو وافقت على أن توفرھا وكاالت األمم المتحدة وتشكل جزءا ال الرئیسي مدادعناصر خط اإل  •
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" تحت المدة بحیث تكون "التكلفة اإلجمالیة" لھذا 0شارة إلى "أن یجري وصفھا بالتفصیل. قم باإل یتجزأ من المشروع والتي یجب
 .'0ھي ' الخط

 المنح   إدارةنظام  تكالیف مدخالت المشروع في تحریر
i.  ًالكمیة / تكلفة الوحدة والمالحظات  / دخل تفاصیل السلع، والخدمات تحت كل عنوان، بما في ذلك الوصف / الوحدةإأوال

 .الخاصة بكل نوع من المدخالت المطلوب شراؤھا
ii. صلة من محتویات الطقم في قسم المالحظاتقائمة مف إدخالكان المدخل في شكل طقم، قم ب إذا. 
iii. یجب أن تصنف جمیع بنود المیزانیة المدرجة في ھذا القسم ب "المباشر". 

 

 
 
 

 المعدات .3
 معدات تكنولوجیا المعلومات (مثل مشروعال مباشرة بتنفیذذات الصلة الالمشروع، و المستفیدین منصالح ل المستھلكة غیرالمواد  شراء

أجھزة  إدراجویجب  الثاني. الباب منخفضة فيال قیمةذات ال عناصر المشروع ینبغي أن تدرجو وما إلى ذلك). ، ات الطبیةوالمعد للتسجیل
  .ھذا القسم فيغیرھا من المعدات المكتبیة والطابعات و الكمبیوتر المحمولة،
ً  ينسانصندوق السودان اإل   .قوي مبرریجاد إ، ال بد من ما شملت إذاو والدراجات الناریة. السیارات شراء ال یمول عموما

   
 المنح   إدارةنظام  على المعدات تحریر

  الخدمات
 

 . الخدمات التعاقدیة (ال تستخدم)4
كطرف أو موزع الشریك المنفذ ( یقوم بتقدیم الخدمة، بغض النظر عمن الثاني الباب في السلع والخدمات تكالیف كل إدراجیجب أن یتم 

 ثالث).
 
 السفر .5

وبدل  المحلیة، والرحالت الجویة اإلقامة الیومي بدل مثل المشروع،غیرھم من العاملین في و یینستشارالموظفین والخبراء اال تكالیف سفر
 .للموظفین قاربال /ستئجار السیارةإتكالیف والوقود، و ستحقاقات السفر،إ وغیرھا من)، فقط للسفركان األمر یتعلق  إذا( المخاطر

 
 .األول  تحت الباب ھا في المیزانیةإدراجو السفرالمشاركین في  للموظفینالدرجة الوظیفیة  تفاصیلل ارةینبغي اإلش

 
   المنح إدارةنظام  السفر في تكلفة تحریر

 
i. السفر من خصصت لھ تكلفةشارة إلى قم باإلمن حیث التكلفة و، ونوع التكلفة دولي كان المسافر موظف وطني/ إذافیما  فصل. 
ii. الرحالت  وتكالیف، وقیمة بدل االقامة الیومي، عدد األیامتقدیم تفاصیل عن وغیرھم، یجب  مستشارین، والالموظفینلسفر  بالنسبة

 یاب)إذھاب و / (رحلة واحدة الدولیین الجویة للموظفین الوطنیین/
 

 
 
 . التحویالت والمنح للنظراء6

 .غیرھا أو الحكومةغیر التجاریة، و غیر حكومیة ومن الكیانات منظمات یمكن أن تكون فرعیةال التي تتلقى المنح الكیانات
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، كما ھو من التعاریف نفس مع، الفئات التالیة بإستخدامیات الشراكة تفاقالتكالیف الاصیل فتقدیرات بت قدم فرعیة منحة أو / و تحویل لكل
 .البرنامج ) تكالیف دعم5، السفر )4 ؛المعدات )3المواد؛ والسلع وات، مداداإل )2 .الموظفین )1:األولیة المیزانیة

 
 نظام إدارة المنح   فينظراء للالمنح التحویالت و تحریر

 
 
 خرى. تكالیف التشغیل العامة والتكالیف المباشرة األ7

نترنت، اإلت وتصاالاإلمثل  والمرافق العامة، اللوازم المكتبیة / القرطاسیة، مكتبيالتكالیف إدارة العمل  بما في ذلك، التشغیل العامة تكالیف
التشغیل  تكالیف ھذا القسم في ویدرج أیضا. موقع المكتب عن المعلومات توفیرقم ب ھذه التكالیفلمثل   .ھذا المشروع لتنفیذ مكتب ستئجارإو

 .التقاریر إعدادو، والرصد والتقییم ي،شرافاإل الفنيالدعم  مثل خرىاأل العامة
 مسموح بھا، تنفیذ المشروع التي یجري فیھا غیر تلك أخرىمن أماكن  أو، الخرطومب المكاتب القطریة الصادرة من التشغیل العامة تكالیف

 ھذه الوثیقة). من  3القسم ( المشتركة التكالیف إدراجالخاصة ب تحت الشروط
 

   المنح إدارةنظام في  خرىاألالتكالیف المباشرة العامة و التشغیلتكالیف  تحریر
i. إذا مبالغ التي تدفع لمرة واحدةلا تكالیف یمكن قبول  ً تجري  وكیف لما یجري تغطیتھ بالمبلغ المقطوع مقبوالً  ما قدم وصفا

 .التقدیرات
ii.  دعم" الباب على أنھا ھذا في بنود المیزانیة جمیعیجب تصنیف". 

 

 
 
 

 تكالیف دعم البرنامج .8
التي ال یمكن أنشطتھ و نطاق، ومستوى بغض النظر عن المنفذ الشریك التي یتكبدھا التكالیف غیر المباشرة ھي تكالیف دعم المشروع

یة، عتبارالھیئات اإلومقرات (ال تكالیف الشركات عادة ھذه التكالیف وتشمل .برامج محددة أو مشاریع أو أنشطة عزوھا بشكل قاطع إلى
 .مشروع معینمات لالخدتوفیر بلھا  عالقة الو وغیرھا)التوظیف و العامةوالخدمات القانونیة، والمشتریات 

التي یتكبدھا  )7 – 1(الفئات من  مشروعلل مباشرةال النفقات المعتمدة من أقصىكحد  في المائة  7وتخصم تكالیف دعم البرنامج بنسبة 
 مة فيھنا مع توثیق القسالمجموع  إدراج، یجب مبادئ المیزانیة، وانظر أیضا المائة مشتركة في  7عندما تكون نسبة ال الشریك المنفذ.

 .المیزانیة
 

   المنح إدارةنظام  في تكلیف دعم البرنامج تحریر
 ).المائة في  7 أقصى(بحد  المباشرة نفقات المشروع كنسبة مئویة من ھاإدخال، ولكن یجب دعم البرنامج . ال یجب تفصیل تكالیف1
 

 
 

 یةالربع سنو التوقعات
ً ربع سن بند في المیزانیة تكلفة كل وال بد من تفصیل  :باب من أبواب المیزانیة كل من الجانب األیمن في أعلى تظھر على أیقونة النقرب ویا
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باب من أبواب  كل من الجانب األیمن في أعلى التي تظھر على األیقونة النقرعلى أرباع السنة ب بند في المیزانیة تكلفة كل وال بد من تقسیم
 :المیزانیة

 
 

 
 

 لمحددةاالقطاع  معاییر میزانیة
 .ينسانلصندوق السودان اإل الوحدة الفنیة المقدمة من قبل التكلفة فئات المیزانیة ضمن سقوفات على الحفاظ الشركاء قد یطلب من

 
 فعالیة التكلفة تحلیل

  
وستقوم . يالمنطق طاراإل نموذج محدد في نشاط قیاسي كل تحت للمشروع المحددة بنود المیزانیة تخصیص ھذه النموذج ھو والغرض من

 .المستمر لتخصیصھذا في عملیة ا بمدى إلزامیة خطاري باإلنسانالوحدة الفنیة بصندوق السودان اإل
 

المنح والتحویالت، " 6 "البابو )،مشروعمدخالت ال(  الموادوالسلع، واللوازم،  " 2الباب  في الواردة المیزانیة فقط بنود  :ملحوظة
 .قیاسیةال نشطةتخصیصھا لأل سیتعین  نظراء"لل
 

 الیسرى أعلى الزاویة مرئيال زر، انقر على الفعالیة التكالیف تحلیلالخاصة ب ھذه الصفحة انتقال إلىإل  :الصفحة انتقل إلى .1 رقم الخطوة
 .للمشروع المقترح میزانیة عالمة تبویب من

 
 

یمكن  نشاط قیاسيلعنوان رأسي  إضافة على الشریك المنفذیكون . في ھذه الصفحة سقیاسي آخر رأس إضافة. 2 الخطوة رقم
عرض مربع حوار حیث یمكن  یجريالنقر على ھذا الزر، سوف  وعند.  عن طریق النقر على زرتحدیده 

 النشاط القیاسي للتخصیص. إختیارللمستخدم 
 

ً ة المحددة القیاسی نشطةیمكن لألفقط  ملحوظة: في حالة عدم ولحوار ھذا. في مربع ا أن تظھر المنطقي طاراإلبوالمرتبطة  مسبقا
  ھذه القائمة فارغة.ستكون المنطقي،  طارفي اإل ةقیاسیال نشطةتعیین األ
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عنوان ال حفظ سیجري، ھذا الزر النقر على وعند في مربع الحوار.  "حفظ" زر على یمكن للمستخدم النقر، توفیر المعلومات المطلوبة بعد

، والذي سیزید "H1" ب سیبدأ موضوع  عنوان رأسي إنشاء رمز سیجريو  أسي.عنوان الرلل صف جدید عرض ، وسیجريالرأسي
 :أدناهمماثلة   لقطة سیجري عرضو  .بالتسلسل

 
 

 
 قیاسي نشاط إسم عرضسی، المیزانیةخاص ب عنوان رأسي إضافة عندما تجري ة.قیاسیال نشطةلأل بنود المیزانیة تخصیص   .3 الخطوة رقم

، ھذا القسم تحتو. الصفحة في أسفل المشروع تفاصیل میزانیة قسم في بند في المیزانیة لكل المیزانیةالخاص ب يعنوان الرأسال قائمةفي 
 .قیاسيآخر نشاط ل لم تخصص يالت لھذا المشروع بنود المیزانیة جمیع عرضسیجري 

 
 :القیاسيالنشاط  ختیارإلكل سطر إلى یذھب اآلن أنعندئٍذ  لشریك المنفذلیمكن و
 

 
 

 ستضافو، هإختیارالذي جرى  عنوان الرأسيال تحت ضعھوسیجري و المیزانیة قسم من بند المیزانیةسینتقل  ،النشاط القیاسي إختیار دعن
 :المیزانیة تكلفة اجماليعنوان رأسي  إلى مختارالبند المیزانیة لالتكلفة اإلجمالیة 

 
 

 وعند. شئ"ال" خیارعنوان رأسي للمیزانیة إختیارللمستخدم ، یمكن نوان الرأسيعال من میزانیةبند  إزالة في الشریك المنفذرغبة  في حالة
 .بند المیزانیةلاألصلي قسم لمحدد لال عنوان الرأسيال من المیزانیة خط نقل سیجري، الخیار ھذاإختیار

 
التكلفة اإلجمالیة  یعرض ھذا من شأنھ أنو .ت"إلى مجموعا ةقسمالمالتكلفة اإلجمالیة " عرضسن، فإننا لمیزانیةل عنوان الرأسيال قسمنھایة  في

 تحت مجموعات إلىالمقسمة  تكلفةالو التكلفة اإلجمالیة ما تبقى من عرض سیجريو للعنوان الرأسي.  تخصیصھا جرىالتي بنود المیزانیة ل
 ."مجموعات  إلىالمقسمة  غیرالتكلفة اإلجمالیة " قسم
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وعند النقر على أیقونة تحریر، سیجري . عنوان الرأسيلتعدیل وحذف الرمزین م یرى المستخدلكل عنوان رأسي میزانیة، س
 .المختار العنوان الرأسي محتویات بتفاصیل العنوان الرأسيوار تحریر عرض مربع ح

 
 ضافةوباإلمیزانیة. تبویب الالزر الذي یمكن إستخدامھ للتنقل إلى عالمة یرى المستخدم أقسام العنوان الرأسي للمیزانیة، سفوق و

الي المیزانیة المرتبطة بھا  بنودجنب مع  إلىرؤوس المیزانیة جنبا عناوین یكون لدى المستخدم أیضا خیار لتصدیر إلى ذلك، س
 اكسل. صیغة

 
 

 النقر على المستخدمعلى سیكون ، ومع ذلك .على الفورحفظھا  سیجري من قبل المستخدمالمحررة   /المضافة رؤوسالعناوین   :ملحوظة
 .لمیزانیةل عنوان الرأسيال تحت بنود المیزانیة بعد ربط الخروجوحفظ ال زرارأأو  ستمرارإلاحفظ وایقونة ال
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 عن الغش في السودان بالغإلبا الخاصة تصالمعلومات اإل  7.10المرفق 
-18712-249+ تلفون: ،Jorg.Kuhnel@undp.org،  السودانب المتحدة اإلنمائي األممبرنامج بالرقابة  دعم رئیس قسم، كھنل جورج

1201 
 1205-18712-249+ تلفون:  ، Elizabeth.Whitehead@undp.org، إدارة الصندوق رئیس وحدة، وایتھید إلیزابیث
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 بآلیة الشكاوى لتصامعلومات اإل 7.11المرفق 

 issa32@un.org :یةنسانالمساعد الخاص لمنسق الشئون اإل، عیسى كارم
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