
 

 
 

Coordination Saves Lives 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and principled 

humanitarian action in partnership with national and international actors. 
http://afg.humanitarianresponse.info/ http://www.unocha.org/afghanistan/about-fund chfafg@un.org 

مشترک کمک های بشر دوستانه وجهی صندوق  – فغانستانا  
 شوند CHFکه میخواهند همکار  یی متقاضیرهنما برای موسسات 

 

 :(CHF) بشر دوستانه یمشترک کمک ها وجهیبه صندوق  یدسترس یبرا گیشایست ارزیابی ۀپروس

 پروسه   باید ،دباشن (CHF) بشردوستانه یها کمکمشترک  وجهیبه صندوق  درخواستکه خواهان  یالملل ینو ب یمل یدولت غیرموسسات 

 صندوق حسابدهی چارچوب عمده رکناز چهار  یکیپروسه  این. نمایند طی را فیتوظر قابلیت ارزیابی  ییدو مرحله  ی جانبه همه  یا

 معلومات  (HFU)بشردوستانه یکمک ها یاست که بخش مال ینپروسه ا ینا یهدف اصل .باشد می بشردوستانه  یمشترک کمک ها یوجه

 چارچوب درتا  .باشد داشته را ند،ا بشردوستانه های کمک مشترک وجهیبه صندوق  دسترسی هانخواموسسات همکار که  بارهدر را الزم

  داده شود. فند همکار ۀموسس بهدرست  و نانییاطم یها کانیزمیم

و وقت مشخص  یگیردهمکاران  انجام م ییبشردوستانه و در دسترس بودن و توانا یوجه صندوق وقت اساس بر شایستگی ی برنامه این

 مراحل یناز ا یکی هر. یباشدمرتبط م باهم مرحلۀدو  از متشکل یتو ظرف قابلیت ارزیابی پروسه،پروسه در نظر گرفته نشده است ینا یبرا

 .نماید تضمین را پروسه یتشفاف تا دارد بازدهیو  بررسی تمیساز خود س

  قابلیت ارزیابی  - اول مرحله

 یندنما شروع یتقابل یابیارز ۀاز پروس بایدکننده  یقموسسات همکار تطب ،تانافغانس CHF فندبه  یبودن جهت دسترس یطشرا واجد برای

 :یندنما یمتسل  یرا به بخش مال یلاسناد ذ و

  درخواست  ابتدایی فورم درست یپر خانه   

 قابلی ارزیابی ۀپروس نامه اظهار فورمو مهر کردن پنج  امضا 

 داشته باشد را شده درخواستمطابقت با چک لست  که یاسناد تعداد یک ارایه   

 

 یلذ یاز صفحه انترنت میتوانید را درخواستو چک لست  قابلیت ارزیابی نامۀ اظهار فورمپنج  ، درخواست ییابتدا فورم یتوانیدشما م 

آنرا با تماس گرفتن  میتوانیدصورت تقاضا  در ویا process-http://www.unocha.org/afghanistan/eligibility ید،ینما دانلود

 .یدبدست آور  chfafg@un.orgبشردوستانه  یکمک ها یمال بخشآدرس  یمیلبه ا

 

 تمام اسناد بایدو   یستن قبولشده قابل  یکاپ ینسخه ها درتمام اسناد که در چک لست ذکر شده است  با همراه ،درخواستشده  یلتکم فورم

 .گردد ارسال متحد ملل سازمان بشری کمکهای یگهمان اداره بشردوستانه کمکهای مالی بخش  به  chfafg@un.orgآدرس  یمیلا ذریعه

 یا. و ینداستفاده نما drop box یا gdrive همچون یها یستماز س یتوانندموسسات همکار م یاز،بودن حجم اسناد مورد ن یادعلت ز به

 .بفرستندکابل  شهر واقع سرک سوم قلعه فتح هللا OCHAبه دفتر  مستقیما    CD یا USB یکتوسط  آنرا یتوانندم

 

 ارشزگ یقاز طر همکار متقاضی به موسسه نموده، و یرا بررس شده ارایه اسناد و درخواست ،HFU بشردوستانه یکمک ها یمال بخش

 اینمعلومات خواهد داد.  کند پیدا راه یبعد مرحلۀبه  میتواند مذکورموسسه  یاکه آ این یا ومورد قبول شدن درخواست  در ،قابلیت ارزیابی

 یداراه پ یبه مرحله بعد میتوانند ،باشند داشته را داییابت یها یاربراورده کردن مع یتکه تنها موسسات که قابل یدنما یم ینتضم  یبررس

 هزینه پر و زمانگیر( HFU) دوستانه بشر های کمک مالی بخشو  همکار موسسه  یعنیهر دو طرف  یپروسه برا این طوریکه ؛کنند

 .میباشد

  

یتظرف یابیارز -دوم مرحله  

 کامیاب اول مرحله در که ۀو درخواست موسس اسناد  بشردوستانه های کمک مالی بخش ،نمودن موفقانه ی مرحله نخست یلاز تکم بعد

 یو ساحو یاسناد موجود، مصاحبه با افراد خبره، و بازدید از دفاتر مرکز یو ارزیابي خواهد نمود در این مرحله ارزیاب یبررس  ستا شده

 . یردگمی صورت رگدی یاسنادها یفعال و بازرس یو مالقات با کارکنان سازمان و ارزیابي سیستم ها

 

  . میشود سواالت از بعضی شامل که است شده ساخته تخنیکی ساحهپنچ  دریافت برای موسسه یتظرف ارزیابی زاربا

  ثبت و مفصل رزیابیا( ۱
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   یو کار یادار توانایی (۲

    برنامه دهی پاسخ ظرفیت( ۳

  مشارکت و هماهنگی ظرفیت (۴

 مالی و داخلی ظرفیت (۵

 نمره یک نتیجه در که باشد می همکار ۀموسس یو مال یریتی،مد یکی،تخن ی،سازمان یها یتظرف یستماتیکس یابیارز ،ها پروسه ینا هدف

 موسسۀ با و هآماده شد جانبه همه گزارش ،یابیارز ۀپروس تکمیل محض به .میشود داده همکار ای موسسه به بندی درجه برای مجموعی یی

 شود.  یساخته م یکشان شر یاتاظهار نظر یبرا یبا وقت کاف همکار

خطر )باال، متوسط، و  یبدست آورده اند به سه کتگور یابیارز یانکه در جر یشنظر به نمره جداگانه خو یطهمکار واجد شرا موسسات

 موسسه باالی ینیو تضم یکار یها یزمخواهد شد که کدام روش ها و مکان مشخصمذکور  بندی درجه و نمرات توسط. یشوندم یم( تقسینپائ

 ی بشردوستانه وجهی صندوق حسابدهی چارچوب تحت اصول اینخواهد بود.  قیقابل تطب ،مالی کمک دریافت صورت در همکار ای

 شده است.  یانب ،ها کشور وجهی صندوق رهنمایی و افغانستان

به سهم  یمتک و میباشد اعتبار قابل سال سه برای ظرفیت ارزیابی گزارش نمودن تسلیم از بعد و میباشدموسسه همکار متحول  یبند درجه 

  میباشد.   CHFتطبیق شده  یپروژها ها یبا کلستر مربوطه، و بررس یگهماهن ،CHF تخصیصدر روند  رفتنگ

 بشردوستانه  یکمک ها مالی بخش آدرس  یمیلا  به یدتوان یم CHF یتو ظرف قابلیت یابیپروسه ارز بارۀ در تانراو پشنهادات  سواالت

(HFU)  chfafg@un.org سازید شریک 0793001139 تیلیفون شماره به یا و.  

 تماس

 (HFU) بشردوستانه یها کمک یمال بخش 
 UNOCHA  ،(CHF) بشردوستانه یکمک ها مشترک صندوق 

  هللا فتح قلعه سوم سرک
 افغانستان کابل

chfafg@un.org 
0793001139 

 
 :انترنتی های آدرس

 http://www.unocha.org/afghanistan/about-fund : بشردوستانه یها کمک وجوه مشترک صندوق مورد در معلومات

                                                               CHF : http://www.unocha.org/afghanistan/eligibility-procتقابلی ارزیابی پروسۀ

 CHF: http://www.unocha.org/afghanistan/funding-allocation یها تخصیص

 CHF :http://www.unocha.org/afghanistan/governance-policy-and-guidance یها یسیاداره و پال طرز

 CHF: http://www.unocha.org/afghanistan/resources-and-publicationsو نشرات  منابع

-http://www.unocha.org/what-we-do/humanitarian:افغانستان مشترک وجهی صندوق فند رهنما کتاب
financing/cbpf-global-guidelines 
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