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  مقدمةال

  

بمجلـس إدارة كمؤسسـة حكومیـة مسـتقلة  1997لعـام  10الصـندوق االجتمـاعي للتنمیـة بموجـب القـانون رقـم  تأسس
  الوزراء.یرأسه رئیس 

المســاهمة الفاعلــة فــي إنجــاز "یهــدف إلـى  الصــندوقوتـنص المــادة الخامسـة مــن قــانون إنشـاء الصــندوق علـى أنَّ 
الفقیــرة  بتمكین األفراد واألســر والمؤسســات الصــغیرة والجماعــات واالقتصادي االجتماعي خطة الدولة في المجال

ــدخل مــن العمــل واإل  ــدیم الخــدماتوالمتدنیــة ال ــق تق ــاج عــن طری والتســهیالت والقــروض المشــروعة إلقامــة  نت
 إلــى اإلســهام فــي الحــد مــن البطالــة والفقــر والتعامــل مــع اآلثــار الجانبیــة وصــوالً  ،المشاریع الخدمیة واإلنتاجیة

  ."وتخفیف وطأة إجراءاته عن كاهل محدودي الدخل االقتصاديلبرنامج اإلصالح 

فـي وقـت مناسـب خـدماتها للمجتمعـات الفقیـرة والنائیـة  مُ تقـدِّ  بحیـث صنادیق االجتماعیة عمومـاً التصمیَم وٕانشاَء یتم 
تــم قــد علــى هــذا النحــو، فو بــاألدوات الالزمــة للعــب دورهــا االجتمــاعي والتنمــوي.  تز هِّــجُ .. ولــذا، فقــد بطریقــة فعالــةو 

یـــتم و  ،نو ن مؤهلـــو موظفـــفیهـــا أیضـــًا  لهـــذه الصـــنادیق التـــي یعمـــلُ مـــن االســـتقاللیة والمرونـــة  مســـتوى كـــافٍ  تـــأمین
  ة.سیاسیال یاتمستو الأعلى بربطها مباشرة خالل ذلك من من  هاتمكینالمساعدة على 

ـــداُر  (فـــي الـــیمن) الصـــندوق االجتمـــاعي للتنمیـــةف ـــُی ـــقِ  نْ ِم ـــألف  مجلـــس رئـــیسبرئاســـة ل مجلـــس إدارة َب الـــوزراء. ویت
  جتمع المدني.المجلس من أعضاء یمثلون الحكومة والقطاع الخاص والم

مؤسسـة —المانحینو الحكومة  بفضل الدعم الكبیر والمتصاعد الذي یحظى به من—أصبح، ء الصندوقمنذ إنشاو 
.. لألكثــر فقـــراً  ةولویــاأل إعطــاءمــع تهــتم بالمجتمعــات الفقیــرة ، دأنحــاء الــبال جمیــعَ  هــاعملیاتُ تغطِّــي لدولــة، لفاعلــة 

 الطــرقو ،الزراعــةو البیئــي، اإلصــحاحو ،المیــاهو ،الصــحةو ،علــیمالت علـى ملُ تة تشـدعـدِّ متفي قطاعـات  وتستثمرُ 
بنــاء قــدرات و ،الحمایــة االجتماعیــة، وواألصــغرنشــآت الصــغیرة تنمیــة المو ،التــراث الثقــافي، و)الفرعیـة( الریفیة
  .كثیفة العمالة األشغال إلى باإلضافة... الشركاء
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  تـَْمهـِیـدٌ 
  

بـــ"الصندوق" و"الصــندوق  إلیــه اإلشــارة(ســتتم  للصــندوق االجتمــاعي للتنمیــة المهــام الرئیســةیوضــح "دلیــل العملیــات" 
مراحــل و  السیاســات العامــة، والوحــدات المختلفــة، ویقــدُِّم عرضــًا للقطاعــات والبــرامج،، و االجتمــاعي" فــي هــذا الــدلیل)

.. بینمـا األخـرىلجهـات تنسـیق الصـندوق مـع او واالختیـار للمشـاریع،  لألهلیـةدورة حیاة المشروع، والمعـاییر العامـة 
 وٕارشـاداتع، و دورة المشـر  التـي تشـملها عملیـاتالبمـا فـي ذلـك —للصندوق اإلجراءات الداخلیةُیْمِكُن االطِّالع على 

فـي —هـاوتقییممراقبتهـا و  ،والموافقـة علیهـا، كل قطاع والمتعلقة بتحدید المشاریع فيمتفق علیها المحددة المعاییر ال
  تفصیلیة.ال الفنیة واإلرشادات ،اتللعملی اإلرشادیة األدلة

  الرئیسیة.وبرامجه ، خصائص الصندوق االجتماعي للتنمیةمن هذا الدلیل  األولُ  الفصلُ  حُ یوضِّ 

للصـــندوق، ودور ومســـؤولیات مجلـــس اإلدارة والمـــدیر التنفیــــذي  التنظیمـــي للهیكـــل عرضـــاً  الثــــاني الفصــــلُ  مُ ویقـــدِّ 
  .وفروعه ومختلف وحدات الصندوق

مــن —إطارهــافــي تتبــع التـي اإلجــراءات و دورة حیـاة المشــروع، والعملیــات باختصــار مراحــل  الثالــثُ  الفصــلُ  ویتنـاولُ 
  .هتقییم مرحلة لمشروع إلى ا تحدیدمرحلة 

  .تدخُّالته من خاللها الصندوقُ لقطاعات والبرامج المختلفة التي ینفذ ا ستعرُض ، فیالرابعُ  الفصلُ أما 

االختیــار للمشــاریع التــي یمكــن أْن یــدعمها الصــندوُق، باإلضــافة ألهلیــة و ل العامــة معــاییرلا الخــامُس  الفصــلُ  َوُیَبــیِّنُ 
  .إلى شروط تمویل هذه المشروعات

  المتصلة بالمشاریع التي یدعمها الصندوُق.والتعاقدیة  لمالیةا اإلجراءاتعلى  السادُس  الفصلُ ویشتمل 

 التنمویــة األنشــطة تنســیق الصــندوق االجتمــاعي مــعالمتعلقــة ب) الجوانــَب واألخیــر( الفصــُل الســابعُ ، یعــرُض وأخیــراً 
  لمانحین.على المستویات الثالثة: المركزي، والمحلي، والمجتمعي، واالمعنیة  للجهات
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  الرئیسة هوبرامجُ الصندوق  خصائص: الفصل األول
  خصائص الصندوق  1 .1

ق االجتماعیة األخرى العاملـة فـي مختلـف أنحـاء تأسس الصندوق االجتماعي للتنمیة باالستناد إلى خبرات الصنادی
  أسلوب عمل الصندوق في ما یلي:منهجیة و وتتمثل العناصر األساسیة ل العالم.

 .رئـــیس مجلـــس الــــوزراء برئاســـة بوجـــود مجلـــس إدارة التمتـُّــع باســـتقاللیة كاملــــة مـــن خـــالل تتحقـــقو  :االســــتقاللیة
عملیاتــه، وكــذا مجموعــة مــن األنظمــة ٕاقــرار وتنفیــذ تحدیــد و ن الصــندوق تمكنهــا مــوصــالحیات تنفیذیــة كاملــة إلدارة 

  المستقلة المالیة واإلداریة والتعاقدیة والفنیة.

  ویتم تأمینها من خالل::  الفاعلیة

  وجود إدارة قویة وحازمة تحظى بدعم سیاسي من أعلى المستویات. ·

الصــندوق، ویتمتعــون  عمــلالمخرجــات المنشــودة مــن تحقیــق  هــدفُ  أداَءهــمیوجــه  ،أكفــاءتــوفر مــوظفین  ·
  .قویةبخبرات 

 .وأثر التدخالت م في األداءاستخدام مؤشرات موضوعیة لمراقبة مستوى التقدُّ  ·

، ویجـري التأكـد مـن تـوفر وعملیـات الصـندوق إتباع الشفافیة في اإلجراءات والتـدابیر المتعلقـة بالتشـغیل:  الشفافیة
  الشفافیة من خالل:

  ذ القرارات.تخاال واضحة وٕاجراءات تدابیر ·

  والشركاء.ل بین الصندوق تبادَ مُ ال المالئمالتواصل و  االتصال الشفافیة من خالل ·

ُه تدخالت الصندوق: استهداف الفقر لضـمان ، حیث یطبُِّق طرقًا مختلفة یمثُل استهداُف الفقر سیاسة جوهریة ُتَوجِّ
  لي:الفقیرة، وذلك كما ی والفئاتالمناطق والمجتمعات  إلىتوجیه موارده 

 .ومدیریةلعدد األسر الفقیرة في كل محافظة  حیث یتم تخصیص األموال وفقاً  ،االستهداف الجغرافي §

فــي  الكبیــرةالمســاهمة فــي ســد الفجــوات علــى ركــز الصــندوق مــن خاللــه ی والــذي ،القطــاعياالســتهداف  §
 التعلیم األساسي.بوالتحاق الفتیات  ،المیاه شحمجاالت معینة مثل 

بمـن (على فئات معینة مثل ذوي االحتیاجات الخاصة —بشكل خاص—زركیو  ،اعياالجتماالستهداف  §
 .)اجتماعیاً  األولى بالرعایةوالفئات  ،ن للخطریاألطفال المعرضو والنساء  ،اإلعاقة يذو  األشخاصفیهم 

)، العمالـةكثیفـة  واألشـغال ،(مثـل التـدخالت المتكاملـة خاصـةٍ  برامجَ  إنشاءِ على  الصندوقُ  یعملُ وعالوة على ذلك، 
ُص و  ،من الوقت مزیداً  الصندوقُ  ها یستثمرُ من خاللوالتي  مـن أجـل تحسـین  لمناطق األكثر فقـراً أكثر ل مواردَ یخصِّ

  .بشكل أكثر تأثیراً  للناس في تلك المناطقالظروف المعیشیة 
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 یحــقُّ حیــث  .الحتیاجــات المجتمــعاالســتجابة  المتمثــل فــي نهجالــویــتم تطبیقهــا مــن خــالل : المشـــاركة المجتمعیـــة
فـي  المحلیة تشـارك المجتمعاتكما أنَّ . األولویات، وتحدید هذه ااحتیاجاتهأولویات  عن التعبیرُ  للمجتمعات الفقیرة

رأس المـال  تنمیـةدعـم  إلـىالمشـروع  التركیـز علـى منالتحول أینما أمكن بحیث یتم ، مراحل دورة المشروعمختلف 
  .االجتماعي

  

المنظمــات و الجهــات الحكومیــة المركزیــة والمحلیــة، مــع التنســیق والعمــل _حیثمــا یلــزم_ خــالل مــن تُــَؤمَُّن وَ : شــراكةال
  .والكیانات المجتمعیةوالمجتمعات  ،والقطاع الخاص ،یر الحكومیةغ

والسیاســات والممارســات  ةالتنظیمیــتركیبتــه  علــى تعــدیل وتكییــف الصــندوقُ یحــرُص : ر المســتمر والمرونــةالتطــوُّ 
  .العمل أثناءتبرز قضایا  أیةإلى  مع الدروس المستفادة، واستناداً  شیاً االتشغیلیة تم

  

  نموذٌج للعرض واالقتداء

  یسعى الصندوق إلى تقدیم نموذج في مجال عمله من حیث:
 ة.لفكالفعالیة بما في ذلك  ،الصندوقأداء  §

  انظمة وآلیات استھداف الفقراء. §

  .المعلومات إدارة مابما في ذلك نظ—ت فعالیتھاثبتالتي الصندوق  أنظمة §

 ).من أسفل إلى أعلى(المركزي ال التخطیط §

 بقضایا النوع االجتماعي (الجندر). االھتمام §

  مراعاة الجوانب البیئیة واالجتماعیة والثقافیة. §

  

  البرامج 2. 1
مـــن خــالل تــوفیر الــدعم لعــدد مـــن األنشــطة فــي إطــار أربعــة بـــرامج  أهدافــه حقیــقاالجتمــاعي لت الصــندوقُ یســعى 

  سیة هي على النحو التالي:رئی

  تنمیة المجتمع والتنمیة المحلیة  )أ

واالهتمــام بالفئــات ذات االحتیاجــات  ةر یــقئــات الفتحســین الظــروف المعیشــیة للف إلــى هــذا البرنــامجُ  هــدفُ ی
 ،والصــحة ،بمــا فــي ذلــك التعلــیم ..رص الحصــول علــى الخــدمات األساســیةمــن خــالل زیــادة فــ الخاصــة
مــع  ،مثــل التـراث الثقــافي المجـاالتوغیرهـا مــن  ...والطـرق الریفیــة ،والزراعــة ،البیئـي واإلصــحاحوالمیـاه 

  .أینما أمكن السلطات المحلیة في تنفیذ مشاریع التنمیةو إشراك المجتمعات 

   واألصغرالصغیرة  آتشنتنمیة الم  )ب

وغیــر مات المالیــة لتقــدیم الخــد هیلهمأوتــالخــدمات المحلیــین تعزیــز وبنــاء قــدرات مقــدمي  إلــى البرنــامجهــدف هــذا یو 
تأســیس وتشــجیع مالئمــة لنمــو وانتشــار هــذه الصــناعة بیئــة  كمــا یهــدف إلــى إیجــاد المتنوعــة للفئــة المســتهدفةالمالیــة 

  .وفق أفضل الممارسات اتهاخدملتقدیم متخصصة مؤسسات مالیة 
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  ج) بناء القدرات

 ،المهـارات الالزمـة للمؤسسـات الحكومیـةوبناء القدرات ونقـل المعرفـة و  المؤسسيَّ  الدعمَ  هذا البرنامجُ  یوفرُ 
 . وذلـك)فـراداألوالقطـاع الخـاص ( ،والمنظمـات غیـر الحكومیـة ،المحلیـة والمجتمعـات ،والسلطات المحلیة
مـــــع التركیـــــز علـــــى تنمیـــــة المـــــوارد البشـــــریة، والتطـــــویر —بأنشـــــطة الصـــــندوق المرتبطـــــةفـــــي المجـــــاالت 

  م المتبادل.الخبرات والتعلُّ  لتبادُ  إلى باإلضافة.. األنظمةوتعزیز  ،المؤسسي

  كثیفة العمالة األشغالد) برنامج 

علـى —عملیـات الصـندوقفـإنَّ ة الفقـر، دَّ لتخفیف من حِ لمن الجهود الوطنیة المبذولة  هاماً  جزءاً  باعتباره
علـى وجـه  البرنامجُ هـذا كثیفـة العمالـة. ویهـدفُ  تنفیـذ أشـغال تقنیـاتتشـتمَل علـى  ینبغي أنْ —وجه العموم

هرة اغیــر المــ ةلعمالــلإلــى تــوفیر فــرص عمــل قصــیرة األجــل فــي المنــاطق الحضــریة والریفیــة صــوص الخ
التــي تلبــي إحتیاجــات المنــاطق  تحتیــةال یــةبنال مشــاریع تنفیــذیســعى الــى ة، وفــي الوقــت ذاتــه مــاهر الوشــبه 

ظــروف الإلــى تحقیــق أثــر علــى المــدى الطویــل فــي —أمكــنكلمــا —الصــندوقُ  ســعىكمــا ی. المســتهدفة 
ومسـاعدة المجتمعـات الفقیـرة فـي  والهشاشة التي تعاني منها بعض الفئات، ة، والحد من الضعفیالمعیش

 األوقات الحرجة.
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  والمسئولیاتالهیكل التنظیمي : الفصل الثاني
  والمسئولیاتالعام  الهیكل التنظیمي 1. 2

ة رســم السیاســات ومراقبــة األداء فــي الفصــل بــین مســؤولییهــدف الصــندوق إلــى اتبــاع أفضــل الممارســات اإلداریــة 
ومسؤولیة تنفیذ األنشطة المترجمة لها وینسـحب هـذا المبـدا فـي تقسـیم العمـل علـى المسـتویات المختلفـة فـي الهیكـل 

هـذه الخصـائص ن مسـؤولیات التنفیـذ. و عـوالتقیـیم  المراقبـةعملیات المراجعة و فصل التنظیمي للصندوق وذلك عبر 
فــي فلصــندوق. لعنصــر فــي الهیكــل التنظیمــي و كــل مســتوى التــي تنــاُط ب نیــةفداریــة والمیــز طبیعــة المســؤولیات اإلت

 ..شـــرف علـــى أداء المؤسســـةیو  ،قـــر الخطـــط الســـنویةیو  ،دارة یصـــادق علـــى السیاســـات العامـــةاإلحـــین أن مجلـــس 
ـــة  واإلرشـــاداتاإلجرائیـــة  السیاســـات  وٕاجـــازةتطـــویر بمهـــام إدارة الصـــندوق تضـــطلُع  الجوانـــب  فـــيواألدلـــة التنفیذی

  وٕاقرار البرامج والمشاریع الفنیة.و  اإلداریة والمالیة

المركــز مجلــس اإلدارة، و  :رئیســیة مســتویات ةمــن ثالثــ—فــي تركیبتــه العامــة—یتكــون الصــندوق االجتمــاعي للتنمیــة
  .)1. 2(الشكل  الفروعو ، الرئیسي

عامــة واالتجاهـــات الرئیســیة لعمـــل السیاســـات العلــى ، الــذي یرأســـه رئــیس مجلــس الـــوزراء، اإلدارة مجلـــُس  یصــادقُ 
 وأداءعمـــل فـــي  زَ رَ ْحـــالمُ  مَ التقـــدُّ —بشـــكل دوري ومنـــتظم—ویتـــابع العمـــل الســـنویة،  طكمـــا یقـــر خطـــ ..الصـــندوق
  حاسبي.وتقاریر التدقیق الم الصندوق.

 مــن خــالل لجنــة السیاســات العملیــات التــي ینفــذها الصــندوقُ قیــادة مســؤولیة للصــندوق  المركـــز الرئیســيتحمــل یو 
الصــحة ، والمیــاه والبیئــةو، التعلــیم الموزعـة قطاعیـًا وهـي وحـدات الفنیـة (التنفیذیـة)، ولجنة المشـاریع، والاإلجرائیة

الزراعــة والتنمیــة ، وتنمیــة المنشــآت الصــغیرة واألصــغر، ووالــدعم المؤسســي التــدریب، والحمایــة االجتماعیــةو 
المراقبــة و، البرمجــةوهي:  مساندةوحدات و ال كثیفة العمالة ، باإلضافة إلى برنامج األشغالتراث الثقافي، والریفیة

، البحــوث والتطــویر، والمراجعــة الداخلیــة، وتقنیة المعلوماتو، التعاُقدات، والشؤون المالیة واإلداریة، والتقییمو 
  .)1. 2(الشكل  ة والوحدة الهندسیةالموارد البشریو

ویتحمــل  أكثــر، أومحافظــة  ویغطــي كــل منهــااألذرع التنفیذیــة ، المحافظــاتعلــى مســتوى  الصــندوقَ  الفــروعُ  وتمثِّــلُ 
    .تلك المحافظة/المحافظات مسؤولیة إعداد وتنفیذ ومراقبة أنشطة الصندوق في

  



 )53 من 9 صفحة(
 

 مجلس اإلدارة
  رئیس مجلس اإلدارة

 مكاتب الفروع

  البرمجـــــــــــــــھ

  التعاقـــــــــدات

 المالیــــــــــــــة

 المراجعة الداخلیة

  تقنیة المعلومات

  المراقبة والتقییم

 الوحدة الھندسیة

  لجنة السیاسات اإلجرائیة

  لجنة المشاریع

  الموارد البشـــــــــــــریة
  ویرالبحوث والتط 

 

 المدیر التنفیذي

الصحة والحمایة  المیاه والبیئة  الموروث الثقافي
  االجتماعیة

التدریب والدعم 
 المؤسسي

الزراعة والتنمیة   التعلیم
  الریفیة

المنشآت الصغیرة 
 واألصغر

  الهیكل التنظیمي للصندوق االجتماعي للتنمیة)  1. 2شكل (

  األشغال 
كثیفة 
  العمالة
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  مجلس اإلدارةمسؤولیات  2 .2 

تشكیل مجلس إدارة الصندوق االجتماعي بطریقـة تكفـل مشـاركة الجانـب الحكـومي والقطـاع الخـاص ومؤسسـات  مت
السیاســة العامــة للصــندوق وتوجیــه أنشــطته. یجتمــع مجلــس اإلدارة مــرة واحــدة  المصــادقة علــىالمجتمــع المــدني فــي 

اجتماعـات أخـرى (اسـتثنائیة)  ز عقـدعلـى دعـوة مـن رئـیس المجلـس. ویجـو  ، وذلـك بنـاءً أشهراألقل كل ثالثة  على
  أعضاء على األقل من أعضاء المجلس. 5بطلب یتقدم به  أو ن رئیس المجلسعلى دعوة م بناءً 

دعــوة خبــراء (متخصصــین) لحضــور اجتماعاتــه بغــرض تقــدیم المســاعدة —عنــد الضــرورة—یجــوز لمجلــس اإلدارة
  ت المجلس).الفنیة. وال یكون لهؤالء الخبراء حق التصویت (في اجتماعا

  بالمهام التالیة: المجلُس  ویضطلعُ 

  غقرار التوجهات العامة والسیاسات الرئیسیة. §

  السنویة للصندوق. میزانیةوال إقرار خطة العمل ·

دى التقـــدم الُمْحـــَرز فـــي تنفیـــذ أنشـــطة الصـــندوق، لمـــنصـــف الســـنوي الســـنوي و المصـــادقة علـــى التقریـــر  ·
  ة، وكذا عن الوضع المالي للصندوق.خالل الفترة المعنی ازات التي حققهاواإلنج

  بي.س، وٕاقرار الحسابات الختامیة وتقاریر التدقیق المحاللصندوق خارجي مستقل ع حساباتتعیین ُمَراجِ  ·

  مسؤولیات المدیر التنفیذي 3 .2

فیهــا مــا  عملیــات الصــندوق، بمــا إلدارةیتمتــُع بالصــالحیات الكاملــة  نفیــذيٌّ ت مــدیرٌ التنفیذیــة للصــندوق  اإلدارةیتــرأس 
  :یلي

 .همإنهاء عقود أوترقیتهم توظیف العاملین في الصندوق، وتقییم أدائهم، و  ·

  وضمان تحقیق ما یلي: ،عملیات الصندوقب مجمل الجوانب المتعلقة اإلشراف على ·

o المؤشرات المتعلقة بالتوزیع الجغرافي والقطاعي مراعاة لصندوق، مع لخطط العمل السنویة  تطویر
  ة.للمخصصات المالی

o  ،بأعمالها بصورة كاملة. وتمكینها من القیامتأسیس الفروع  

o لصندوقالخاصة بالمعاییر األهلیة  المشاریع وفقاً  إقرار. 

o لتحقیق أهداف الصندوق الشركاء المعنییناتفاقیات المشاریع مع  التوقیع على. 

o  تنفیذ المشاریع وفقًا لدلیل العملیات.مراقبة 

o اخلیة.وجود نظام مالئم للمراجعة الد  

o .إحترام المبادئ التعاقدیة وسالمة إجراءاتها 

o والممولین، وذلك لمراجعة اإلدارةخارجي مستقل، یكون مقبوًال لدى مجلس  حسابات عاجِ رَ مُ  وجود 
 التي ینفذها الصندوُق. األنشطةمجمل 
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  فیها:شركاء الصندوق، بما التنسیق مع جمیع الجوانب المتصلة ب بإدارةالتنفیذي  المدیرُ یقوُم  ·

o ة، التفــاوض بشــأن االتفاقیــات الجدیــدة وٕاعــداد وتقــدیم التقــاریر عــن التقــدم المحــرز فــي تنفیــذ األنشــط
 وذلك وفقا لمتطلبات المانحین.

o  ــــوزارات المعنیــــة المســــؤولة عــــن القطاعــــات التــــي یتــــدخل فیهــــا التنســــیق بــــین أنشــــطة الصــــندوق وال
التشــــغیل جوانـــب  لمســـاهمة فـــيل وزاراتمــــن هـــذه الـــ التزامـــاً  یتطلـــبُ  األمـــر حیثمـــا كـــانالصـــندوق، 

 .تلك القطاعات إطارفي  والصیانة

o صالت وثیقة مع الهیئات الحكومیة األخرى المهتمة بالمشاركة مع الصندوق في تمویل  إقامة
 أنشطة معینة.

 بتمثیـل یقوم المدیر التنفیـذي أیضـاً كما  یوقع المدیر التنفیذي على جمیع الشیكات التي تصدر عن الصندوق. ·
  المتعلقة بعملیات الصندوق، وذلك على المستویین الوطني والدولي.االمور في  الصندوق قانونیاً 

ــًا فــي إطــار حــدود معینــة لكــل مهمــة علــى  · بإمكــان المــدیر التنفیــذي تفــویض أي مــن الصــالحیات المــذكورة آنف
  .مع استمراره في تحمل المسؤولیة عن مجمل هذه المهام—حدة

  جرائیةاإللجنة السیاسات  4 .2

على أساس  بصورة َجَماعیة عملیة صنع القرارتحقیق  في اإلجرائیةلسیاسات للجنة  وجود من الغرُض یكمُن 
  التعاون وتبادل الخبرات.

  :بالمهام التالیة وتقوُم اللجنة

  وضع واعتماد سیاسات إجرائیة عامة. ·

 توفیر مزید من تضافر الجهود والتنسیق بین البرامج والقطاعات. ·

  .)حسب الحاجة(لعمل لأو تطویر آلیات  لتصمیملجان فرعیة تكلیف  ·

  بشأن السیاسات والمعاییر. مالئمةتوصیات  وضع ·

  .اوالتحدیثات الخاصة به للعملیات اإلرشادیة األدلةالموافقة على  ·

  لجنة المشاریع 5 .2

  :التالیة اللجنة المهامَّ تمارُس 

لصــــندوق لفــــي ضــــوء السیاســــات العامــــة  الفــــروع وحــــدات أوالمــــن  ةمــــالمقدَّ مناقشــــة مقترحــــات المشــــاریع  ·
  لمعاییر ذات الصلة.وااالجتماعي 

  إلى مبررات واضحة. استناداً  ، وذلكمشاریعبأو رفض مقترحات  ،أو تعلیق ،إجازة ·

 ر الجهود والتنسیق بین البرامج والقطاعات.تضافُ  تأمین ·

  .المدیر التنفیذيل بَ قِ  نْ مِ  تیننیتم تعیین أعضاء اللج
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فــي آخــر  إداري مســتوىأي و  أيٍّ مــن اللجنتــین،ومســؤولیات  صــالحیاتإضــافة أو تعــدیل  مــدیر التنفیــذيویجــوز لل
  .إلیهاتنفیذها للمهام الموكلة تسهیل بما یكفل ، وفي الفروع المركز الرئیسي

  

  مسئولیات الوحدات المساندة    6. 2

  وحدة المراقبة والتقییم   1. 6. 2

  التالي: في م األساسیة للوحدة اتتمثل المه

 الممولین  إلىتقدیم البرامج الخاصة المعدة من قبل الوحدات ذات العالقة  ·

 المشاركة في المفاوضات مع الممولین  ·

 إصدار تقاریر اإلنجاز الدوریة لمجلس اإلدارة ووزارة التخطیط والتعاون الدولي والممولین بحسب طلبهم. ·

 یتفق مع مهمة وأهداف الصندوق  تقدیم المشورة إزاء تخصیص الموارد المالیة بما ·

 في وضع المیزانیة السنویة للصندوقالمشاركة  ·

 مراقبة االنجاز لدورة حیاة المشاریع الخاصة بالصندوق ·

اتجاهــــات وسیاســــات التنمیــــة المتعلقــــة بعملیــــات الصــــندوق بمــــا فــــي ذلــــك جوانــــب النــــوع االجتمــــاعي، مراقبــــة  ·
 علیها) في برامج الصندوق  واستخالص الدروس وضمان دمج التغییرات (المتفق

 لدراسات الخاصة بتقییم األثر لمشاریع وبرامج الصندوقلتنفیذ الو  واإلشرافتصمیم ال ·

نشــر المعلومــات والنتــائج والــدروس المســتفادة مــن عملیــات الصــندوق عبــر النشــرات الربعیــة والتقــاریر الســنویة  ·
  .وعبر الموقع االلكتروني للصندوق

 

  وحدة البرمجة  2.6.2

  وحدة البرمجة التالي:ضمن مهام تت

 .خطط التنمیة الوطنیة معالصندوق  اتمواءمة مساهمدمج و  ·

 .الموارد المتاحة الصندوق ومؤشرات الفقر وفق اليتخصیص المالاقتراح سیاسات  ·

 اإلنجاز المحرز في إعداد الخطط السنویة وتنفیذها. مراقبة تنسیق ومواءمة و  ·

ومراقبـــة  ،لجمیـــع الوحـــدات والفـــروعوٕاتاحتهـــا ت والمؤشـــرات ذات الصـــلة جمـــع وتطـــویر وتحـــدیث قواعـــد البیانـــا ·
 برامج الصندوق وعملیاته.  بما یتناسب مع هااستخدام

 .مراجعة مدى اكتمال بیانات المشاریع المقترحة وٕادماجها في نظم المعلومات اإلداریة ·

 .إلعداد الخطط السنویة اإلرشادیةالكتیبات وتطویر  قتراحا ·

 .للصندوقالسنویة الموازنات إعداد  المشاركة في ·
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 .سنویةاإلنجاز التقاریر ٕاعداد تحلیل المعلومات الواردة من الوحدات والفروع و   ·

األشـد فقـرا منـاطق ال مـن أجـل اسـتهدافالتنمیة وأنشطة التخفیف مـن حـدة الفقـر ب نشر المعلومات ذات الصلة ·
 ألكثر احتیاجا. او 

 فـــي تقـــدیم واســـتخدام البیانـــات والمؤشـــرات والمعلومـــات بســـهولة وبســـاطةة القائمـــة االســـتفادة مـــن البـــرامج اآللیـــ ·
 ودعم اتخاذ القرار في الصندوق وتدخالته. االستهداف سیاسة لخدمة 

  

  المعلومات قنیةوحدة ت    3 .6 .2

ك قواعـد المعلومات مسئولة عن التصمیم والتنفیذ والتحدیث الدوري لنظام المعلومات اإلداریة بما في ذلـ تقنیةوحدة 
البیانات لجمیع األنشـطة الحیویـة للصـندوق االجتمـاعي للتنمیـة. كمـا أن وحـدة تقنیـة المعلومـات مسـئولة أیضـا عـن 

 ،فــروع الصــندوق المختلفــةوحــدات و التوجیـه والــدعم واإلشــراف علــى األنظمــة الفرعیــة وقواعـد البیانــات ذات الصــلة ب
لوحـدات والفـروع فیمـا یتعلـق باألنظمـة الفرعیـة والتجهیـزات ضـمانًا ویلزم دائمًا التنسیق الكامل معها من قبل جمیـع ا

  للتوافق الضروري.

ــن بالصــندوق قاعــدة بیانــات للمشــاریع ویتضــمن نظــام المعلومــات اإلداریــة الخــاص  مــن  المركــز الرئیســيوالتــي تمكِّ
طــاع ولكــل محافظــة وعــدد االســتثمارات لكــل قكــذا و  خــالل المراحــل المختلفــة لــدورة حیاتهــامراقبــة حــاالت المشــاریع 

المــدرَّبین وفــرص العمــل الناشــئة ومبــالغ القــروض و ونســبة الســداد لألنشــطة األفــراد وعــدد هم المســتفیدین ومســاهمت
باإلضــافة إلــى ذلــك، یتضــمن نظــام المعلومــات   .وغیرهــا مــن المخرجــات المــدرة للــدخل وبــرامج التمویــل األصــغر
باإلضـافة إلـى ذلـك تشـرف الوحـدة علـى النظـام المـالي للصـندوق  ة التمویـل.اإلداریة قواعد البیانـات للتعاقـدات وٕادار 

  والذي تدیره الوحدة المالیة.

  البشـــــــــــــریة.لمـــــــــــــوارد اأنظمـــــــــــــة المعلومـــــــــــــات مســـــــــــــئولة أیضـــــــــــــًا عـــــــــــــن تصـــــــــــــمیم وتحـــــــــــــدیث  تقنیـــــــــــــةوحـــــــــــــدة و 
وم بتــــدریب . كمــــا تقـــالمركز الرئیســـيوتقـــوم الوحـــدُة بتجهیــــز مكاتـــَب الفــــروع بـــأجهزة الحاســــوب الالزمـــة وربطهـــا بــــ

كمـــا أنهـــا تـــوفر مـــا یلـــزم مـــن دعـــم لوجســـتي ذا صـــلة  ومكاتـــب الفـــروع. المركـــز الرئیســـيالمـــوظفین فـــي كـــل مـــن 
  ومكاتب الفروع. المركز الرئیسيبالحاسوب إلى وحدات 

  

  وحدة التعاقدات   4. 6 .2

  التالیة : بالمهام وحدة التعاقدات تقوم 

 .الفروعو  المركز الرئیسيمستوى  على اتالمناقصمال أعاإلجراءات التعاقدیة و  مراجعةالقیام و/أو  ·

   .ال المدنیة ، والسلع ، وعقود االستشاریینعمالموحدة لأل اتطویر وتحدیث وثائق العطاءت ·

مسـتمر،  وتقـوم الوحـدُة بشـكلمتخصصـة. (الألعمـال ستشـاریین لاالو  لموردین والمقـاولیناتطویر قاعدة بیانات  ·
 سجالت االستشاریین). بتطویر وتحدیث ت اإلداریة، ع نظم المعلوماجنبا إلى جنب م



 )53 من 14 صفحة(

جمـع المعلومــات مــن الفــروع تقــوم الوحــدة بحیـث  مختلفــةالخطــة التعاقـدات لمشــاریع الصــندوق  مراجعــةإعـداد و  ·
 السنویة. خطة التعاقدات العامة فيع جمَّ تمنهم، و  لدى كلٍ  المشتریاتوالوحدات عن خطة 

  

   ةالداخلیمراجعة وحدة ال  5. 6. 2

مراجعــة وتقیــیم نظــم الرقابــة الداخلیــة للتأكــد مــن كفاءتهــا وســالمتها مــع التأكــد مــن حســن تطبیقهــا والعمــل  ·
  على معالجة أي ضعف أو قصور فیها .

 .وقانونیةمؤیـدة بمستندات سلیمة  مراجعة العملیات المالیة للتأكد من صحة قیدها وتسجیلها ومن أنها ·

 .علومات المالیة واإلداریةات والمالتحقق من صحة واكتمال البیان ·

ـــاإلعداد والتنفیــذ للمشــاریع  · مراجعــة التصــرفات المالیــة واإلداریــة والمحاســبیة وكــذلك التصــرفات المتعلقــة ب
والتعلیمـات  والبرامج للتأكـد مـن كفاءتهـا وفعالیتهـا والــتزام المختصـین بـالقوانین والقـرارات واللـوائح واألنظمـة

 .والعقود واالتفاقیات

وضـــع الكفـــاءة فـــي أداء الوحـــدات والفـــروع والكشـــف عـــن مـــواطن الضـــعف والقصـــور فیـــه و  قیـــاس مـــدى ·
 .المقترحات الالزمة لمعالجتها

 :التحقق من األتـي ·

o  ـــوفیر الحمایـــة الكافیـــة ألمـــوال وممتلكـــات الصـــندوق مـــن الضـــیاع واالخـــتالس والســـرقة والتلـــف ت
 تصرف ومدى االهتمـام بصـیانتهاوالعبث والتالعب وكذلك التحقق من سالمة أوجه االستخدام وال

 .واستغاللها واستثمارها وتوثیقها

o حة للصندوقكفاءة وفاعلیة استخدام الموارد المالیة والبشریة والمادیة المتا. 

o یمة وكافیة لتحقیق أهداف الصندوقوجود سیاسات واضحة وسل. 

o شـــغلها  يوجــود هیكـــل تنظیمـــي ســـلیم وواضــح ومناســـب یفصـــل بـــین الوظــائف ویمنـــع االزدواج فـــ
 .ویحدد المهام والصالحیات

o خطیط والتنظیم والبرمجة والتقییموجود أسالیب سلیمة للت. 

o .وجود نظام سلیم لشغل الوظائف 

o وفهمهم لمهامهم وحسن قیامهم بها التزام الموظفین ودرایتهم. 

o  ورد الرد على تقاریر الجهاز المركزي للرقابـة والمحاسـبة ومراقـب الحسـابات الخـارجي والعمـل بمـا
 .فیها من توصیات سلیمة

o صحة االلتزامات للصندوق وعلیه. 

  .ل الجـرد السنوي وتقییم النتائجالجرد المفاجئ للمخازن والخزائن واألصول واإلشراف على أعمـا ·
 .تراعي أنشطة الصندوق واختصاصاته إعداد خطة عمل سنویة للقیام بمهامها ·

 مالـــها وتوصیاتها ومقترحاتها.بنتـائج أع يلتنفیذرفع تقاریر دوریة وكلما اقتضت الحاجة للمدیر ا ·

مختصــــین لمــــا ورد فیهــــا مــــن متابعــــة التقــــاریر المرفوعــــة للمــــدیر التنفیــــذي للتأكــــد مــــن مــــدى اســــتجابة ال ·
 .توصیات

  .أخرى بتكلیف من المدیر التنفیذي أي مهام    ·
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  :صالحیات ونطاق عمل وحدة المراجعة الداخلیة
یش لكافة عملیات وأنشطة الصندوق بما في ذلك المشروعات باسـلوب المراجعـة التدقیق والمراجعة والتفت  ·

 الالحقة لعینة مختارة .

 االستعانة بمن تراه من تنفیذیین واختصاصیین في تنفیذ مهامها  ·

الحصـول علـى البیانـات والمعلومـات واإلیضـاحات والوثـائق وغیـر ذلـك ممـا تــراه الزمـا لتنفیـذ مهامهـا مـن  ·
 في الصندوق . جمیع المختصین

 الجرد المفاجئ للمخازن والخزائن واألصول . ·

الحصول من كل المختصین بكافة مستویاتهم علـى التسـهیالت الالزمـة للوحـدة للقیـام  بمهامـــها وممارسـة  ·
  صالحیاتها .

  

  الوحدة الهندسیة   6 .6. 2
  :التالیةرئیسیة المهام الالوحدة الهندسیة تنفذ 

مشـــاریع لمتابعـــة جـــودة تنفیـــذها ال ة، بمـــا فـــي ذلـــك القیـــام بزیـــار المدنیـــة والبضـــائع جـــودة األعمـــال الرقابـــة علـــى ·
 ورفع التقاریر المنتظمة عنها. .واختبارها وضمان التزام جمیع األطراف المعنیة

 فنــيال يلهندســاالتكــالیف، وتقــدیم الــدعم  واقتــراح الحلــول لخفــض ،المتعلقــة بالتنفیــذ ةنظمــوثــائق واألالتطــویر  ·
 .اریعشضباط المل

الطبیعیـة ، وتحدیـد مسـؤولیات األطـراف التعاقدیـة  تنفیـذ أو الكـوارثالدراسة وتقییم األضـرار الناجمـة عـن سـوء  ·
 .ذلكالناجمة عن ، ومعالجة األضرار فنیةمن الجوانب المالیة وال

ــ · راح الحلــول مراقبــة وقیــاس كفــاءة التكلفــة لوحــدات تنفیــذ األعمــال المدنیــة والبضــائع واألعمــال االستشــاریة واقت
 لخفض التكالیف مع االحتفاظ بالجودة المطلوبة.

إضـافة والتعثـر، التنفیـذ وقـف مع المقاولین والموردین واالستشاریین بما في ذلك قضایا  الخالفمتابعة قضایا  ·
 حكامألإلى القضایا المعروضة على التحكیم أو المحاكم ، والبت في قبول أو الطعن في ا

  

  یةالوحدة المال 7. 6 .2

  وتوصف المهام الرئیسیة للوحدة بالتالي :

 إنشاء دلیل للحسابات ·

 إدارة جمیع الحسابات المصرفیة للصندوق  ·

 طلبات السحب لجمیع مدفوعات الصندوق إعداد  ·

 الممولین.حسابات لتعزیز ٕارسال التقاریر المالیة إعداد و  ·

 ضمان متابعة اإلجراءات المالیة الستخدامات المشاریع   ·
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 للمقاولین والموردین واالستشاریین من الناحیة المالیة الجاریةالمستخلصات  التحقق من ·

 صرف كافة لوازم الصندوق، (أجهزة الكمبیوتر واألثاث والقرطاسیة ..الخ) ·

 لصندوق (المقاولین واالستشاریین).امشاریع لمراجعة استمارات الصرف  ·

فـي الوقـت المناسـب، والتحقـق مـن النفقـات ذات  دفع نفقات التشغیل للمكتب الرئیس للصندوق ومكاتب الفروع ·
 الصلة.

تســـهیل عمـــل مراجعـــي الحســـابات الخـــارجیین عـــن طریـــق تـــوفیر جمیـــع المعلومـــات المطلوبـــة، بمـــا فـــي ذلـــك  ·
 البیانات المالیة وتنفیذ توصیات مدقق الحسابات.

 

  وحدة الموارد البشریة 8. 6. 2

 المهام اإلداریة 

 .الموارد البشریةوضع األنظمة المالئمة إلدارة  ·

 .بالتنسیق مع الوحدات المختصة تقییم احتیاجات التوظیف للصندوق ·

 .توظیف وٕارشاد الموظفین الجددتسهیل  ·

 .تنظیم تقییم األداء ·

 .تخطیط المسار المهني ·

 .لموظفي الصندوق االجتماعيتوفیر الضمان الصحي و  ·

 اقتراح وتحدیث اللوائح اإلداریة الداخلیة. ·

  

 ر التدریب والتطوی

 لموظفي الصندوقوالتطویر  تطویر وتنفیذ سیاسة التدریب ·

  

   طویروحدة البحوث والت 9. 6. 2

 تنفذ وحدة البحوث والتطویر المهام الرئیسیة التالیة:

 لتمكین من اتخاذ قرارات مبنیة على المعلومات والبیاناتفي االمساعدة  ·

 مساعدة وٕاعالم صانعي القرار ·

   .رة الصندوق في إجراءات وسیاسات التنمیةتنفیذ بحوث التنمیة ودعم إدا ·

   .التنمیة في العالمب المتعلقةاالبتكارات والمبادرات الجدیدة  البحث عن ·
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 .اتجاهاته ومعاییرهن تكون بحسب التأكد من تحدیث خدمات الصندوق وأ ·

 .وضع مقاییس معیاریة للتنمیة ·

 ي قطاعات التنمیة.تطویر قاعدة بیانات عن مقدمي الخدمات (األفراد والشركات) ف ·

  

  لصندوقل الفنیة وحداتالمسؤولیات  7. 2

مكاتـب واتبـاع سیاسات واستراتیجیات الصندوق بمهمته األساسـیة  ارتباطالغرض من الوحدات الفنیة هو التأكد من 
لة عــن مســئو  أنهــاالفـروع لهــا. یتحــدد دورهــا فــي التوجیــه والمراقبــة وتقــدیم الـدعم الفنــي لعملیــات مكاتــب الفــروع. كمــا 

، ذلـكتطویر وصقل/تحدیث السیاسات اإلجرائیة القطاعیة بالتعـاون مـع لجنـة السیاسـات والمشـاریع. باإلضـافة إلـى 
كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك، وعــن التخطــیط العــام فــي إطــار الوحــدة تجریبیــة تطــویر بــرامج تقــوم الوحــدات الفنیــة ب

  والمساهمة في الصندوق ككل. 

مــن دلیــل العملیــات هــذا وصــفًا  5ائف العامــة للوحــدات الفنیــة المختلفــة. كمــا یبــین القســم وتبــین الفقــرات أدنــاه الوظــ
التوجیهیـة لعملیـات  اإلرشـاداتمـن  4لألهـداف واألنشـطة الرئیسـة لكـل وحـدة. كمـا یوجـد وصـف مفصـل فـي القسـم 

 الفنیة لعملیات الوحدات ذات العالقة. اإلرشادیةالصندوق و المبادئ 

  

  علیموحدة الت 1. 7. 2

تدعم وحدة التعلیم نـوعین مـن التـدخالت : التوسـع فـي البنیـة التحتیـة للتعلـیم األساسـي، الـذي یـدیره ضـباط المشـروع 
علـــى مســـتوى مكاتـــب الفـــروع، والبـــرامج الخاصـــة التـــي تنفـــذ وتـــدار مـــن قبـــل الوحـــدة بتعـــاون وثیـــق مـــع وزارة التربیـــة 

  والتعلیم.

  

  ة وحدة الصحة والحمایة االجتماعی 2. 7. 2

الحصـول علـى خـدمات الرعایـة الوصـول إلـى و  تركز وحدة الصحة والحمایة االجتماعیة على تحسین نوعیـة وفـرص
للنســاء واألطفــال. كمــا تــدعم الوحـدة التــدخالت الرامیــة إلــى تلبیــة االحتیاجــات الخاصــة لــبعض مــن ا الصـحیة األولیــة

  .اوتعزیز السیاسات الوطنیة الموجهة له األولى بالرعایةالفئات 

  
  وحدة الموروث الثقافي  3 .7. 2

ـــة  إلـــىتهـــدف وحـــدة المـــوروث الثقـــافي  الملموســـة وغیـــر الملموســـة للتـــراث  الجوانـــبالمســـاهمة والمشـــاركة فـــي حمای
  ذات القیمة الجمالیة والتاریخیة الكبیرة.  والمعالمالثقافي، مع التركیز على أهم المواقع التاریخیة المهددة باالندثار 

  
  ة التدریب والدعم المؤسسي وحد 4 .7. 2
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تعتبــر وحــدة التــدریب والــدعم المؤسســي مســئولة عــن تحفیــز التطــویر المؤسســي وبنــاء قــدرات المؤسســات الحكومیــة 
  والمنظمات غیر الحكومیة والمجتمعات واألفراد. 

  
  وحدة المیاه والبیئة  5. 7. 2

علـــى قائمـــة واســـعة مـــن ها شـــتمل تـــدخالت. وتاإلصـــحاح البیئـــيتحســـین الحصـــول علـــى المیـــاه و إلـــى وحـــدة تهـــدف ال
تنفیــذ للتنســیق واإلشــراف علــى  اً مركــز هــذه الوحــدة ریع لتلبیــة الطلــب علــى المیــاه. وباإلضــافة إلــى ذلــك ، تعتبــر المشـا

  خطة اإلدارة البیئیة للصندوق، حیث أنها تراقب القضایا البیئیة. 

  
  الصغیرة واألصغرالمنشآت وحدة تنمیة  6 .7 .2

ـــة وغیـــر المالیـــة للمشـــاریع الصـــغیرة واألصـــغر مـــن خـــالل  تســـعى لتنمیـــةو  القـــدرات المحلیـــة وتـــوفیر الخـــدمات المالی
الوســـطاء المـــالیین القـــادرین علـــى تـــوفیر الخـــدمات المالیـــة للمجموعـــات المســـتهدفة. ومـــن المتوقـــع أن تشـــكل النســـاء 

تصادیة، وخلـق فـرص عمـل والحـد مـن االق مشاركتهنالفقیرات نسبة كبیرة من الفئات المستهدفة، وذلك بهدف زیادة 
لتحقیـــق هـــذه األهـــداف، یـــوفر الصـــندوق الـــدعم المـــالي والفنـــي الـــالزم إلنشـــاء مؤسســـات التمویـــل األصـــغر و الفقـــر. 
  .  المتخصصة ، والمنظمات غیر الحكومیة والمؤسسات المالیةة بالتعاون مع المجتمعات المحلیةالمستدام

  
  فیةوحدة الزراعة و التنمیة الری 7 .7 .2

إلى مساعدة المـزارعین الفقـراء علـى تحسـین وزیـادة اإلنتـاج الزراعـي والثـروة الحیوانیـة كوسـیلة أساسـیة  الوحدةتهدف 
لتحســـین ظـــروفهم المعیشـــیة ویغطـــي نطـــاق عمـــل هـــذه الوحـــدة مختلـــف المجـــاالت الزراعیـــة بمـــا فیهـــا أنظمـــة الـــري 

والحفـاظ علـى التربـة، وادراة المسـاقط المائیـة وخلـق وتعزیـز  التقلیدیة والحدیثة التي تهدف إلى ترشـید اسـتخدام المیـاه
فــي التوعیــة بأضــرار زراعــة القــات وتشــجیع زراعــة  اإلســهامو فــرص زیــادة الــدخل والتســویق، وتنمیــة المــرأة الریفیــة، 

  وٕانشاء البنیة التحتیة المطلوبة ذات الصلة.. المحاصیل النقدیة البدیلة

  

  لعمالةبرنامج األشغال كثیفة ا 8. 7. 2

یهدف هذا البرنامج إلى توفیر فرص عمل قصـیرة األجـل فـي المنـاطق الحضـریة والریفیـة للعمـال غیـر المهـرة وشـبه 
ل، تحقیق األثر في ظـروف المعیشـة علـى المـدى الطویـ إلىالمهرة، مع تنفیذ البنى التحتیة الالزمة. یسعى البرنامج 

  في الظروف الحرجة. ومساعدة المجتمعات الفقیرة كلما كان ذلك ممكنا، 

  

یبین الفصل الرابع بالتفصیل القطاعات والقطاعات الفرعیـة، التـي تشـمل الوحـدات الفنیـة السـبع، فضـًال عـن برنـامج 
  األشغال كثیفة العمالة. 

  
  مسؤولیات مكاتب الفروع   8. 2
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محافظـة أو أكثـر. ویمكـن یغطـي كـل منهـا و تعتبر مكاتب الفروع هي الذراع التنفیذي للصندوق االجتماعي للتنمیة، 
ــــــــــــــــس اإلدارة.  ةع جدیــــــــــــــــدو تأســــــــــــــــیس فــــــــــــــــر  ــــــــــــــــاء علــــــــــــــــى توصــــــــــــــــیات المــــــــــــــــدیر التنفیــــــــــــــــذي وموافقــــــــــــــــة مجل   بن

ویـــدیر مكتـــب الفـــرع مـــدیر مكتـــب الفـــرع، ویكـــون مســـئوًال عـــن جمیـــع عملیـــات المكتـــب، ویرفـــع تقـــاریره إلـــى المـــدیر 
  اعیة. وضباط المشاریع القطیَر مكتب الفرِع موظفو الفرع التنفیذي. ویساعد مد

   :عنمسئولة في مناطقها ع الصندوق و تب فر امكتعد 

o  الترویج ألنشطة الصندوق 

o  االتصال مع الجهات المعنیة على المستوى المحلي 

o  وفقـا لسیاسـات الصـندوق سـیرها وتنفیـذ ومراقبـة تقـدم فرز وتحدیـد وٕاعـداد خطـط العمـل السـنویة
 وٕاجراءاته

o ت التشغیل والصیانةمتابعة المشاریع المنجزة للتحقق من ترتیبا  
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   المشروع حیاة دورة الثالث: الفصل
  

أكبــر تشـكل لمجتمـع التـي للبنیـة التحتیـة األساســیة امشـاریع ل المشــروعحیـاة لمحــة عامـة عـن دورة  فصـلیقـدم هـذا ال
، مثــل تلــك الموجــودة فــي بنــاء القــدرات قمراحــل دورة تــدخالت الصــندو تختلــف قــد و مــن تــدخالت الصــندوق.  نســبة

  من حیث الفئات المستهدفة، وتقییم االحتیاجات والمشتریات من السلع والخدمات.صغر، والتمویل األ

  

  حیاة المشروعمبادئ دورة   1. 3

  :توفر التاليالتأكد من  من أجل المشروعتم تصمیم مراحل دورة 

 .مناطق عمل الصندوقات متسقة إلى حد ما في تطبیق إجراء ·

 ذوي العالقة.من  مغیرهمشاركة المجتمع و  ·

 البیئیة والمجتمعیة. الضوابطتطبیق  ·

 .فعالیة الكلفة ·

 .عملیاتكفاءة ال ·

 .اتخاذ القرارفعالیة  ·

  .استدامة المشاریع ·

  
   المشروع حیاة مراحل دورة 2 .3

 تالي:في ال المشروعالمراحل الرئیسیة لدورة  تتلخص

 المشاریعتحدید  ·

 إعداد المشاریع ·

 تنفیذ المشاریع ·

 تشغیل وصیانة المشاریع. ·

 تقییم المشاریع  ·

مـن مرحلـة إلـى أخـرى وذلـك بعـد اسـتیفاء شـروط معینـة تتعلـق  المشروعنقل مختلفة تعمل على  خطواتهناك 
ـــــــى هـــــــذه العامـــــــة القضـــــــایا ب ـــــــادئ المـــــــذكورة أعـــــــاله. ویشـــــــار إل ـــــــاه. 3.1فـــــــي الجـــــــدول  الخطـــــــواتوالمب   أدن

  لعملیات الصندوق ألدلة اإلرشادیة تفصیلیة في اال المشروعدورة  إجراءاتیمكن االطالع على 
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  المشروعمراحل دورة حیاة  3.1الجدول 

  المرحلة  القضایا والمواضیع

o أھلیة المشروع المقترح بما في ذلك الضمانات ذات العالقة 
o  معاییر االختیار 
o الم  المشاركة المجتمعیة

ید 
حد
ت

وع
شر

  المخرج: تمت الموافقة على المقترح   

o  األطراف ذات العالقةالتنسیق الكافي مع 

o  الدراسات الفنیة التفصیلیة للمشروع إعداد 

o  المساھمة المجتمعیة توفیر 

o  عملیة التعاقدإجراء وتحدید  

وع
شر
الم

اد 
عد
إ

 إبرام اتفاقیة التنفیذ أو التنسیق مع األطراف ذات العالقةالمخرج:   

o راقبة الجودة والضماناتم 
o التأكد من كفایة التقدم المالي والفني 
o التسلیم األولي للمشروع 

یع
ار
مش
 ال
فیذ
تن

 المشروع إنجازالمخرج: تقدیم تقریر  

o المتابعة لضمان توفیر مدخالت التشغیل من قبل الجھة ذات الصلة 
o استخدام الخدمة من قبل المستفیدین المستھدفین 
o تیبات الصیانةالتشغیل السلیم وتر 

نة 
صیا
 و
یل
شغ
ت

وع
شر
الم

  تسلیم تقریر تشغیل المشروعالمخرج:  

 
o  المعلقةتسلیم األعمال النھائیة والسلع ودفع كامل المبالغ التأكد من 

o التقییم النھائي بعد عام واحد من االنتھاء 

o اعتبار المشروع مغلق ً  ا

وع
شر
الم

یم 
تقی

 ق المشروعتقریر إغال وتسلیمالمخرج: تقییم المشاریع  
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  التنمیة في دورة المشاریع الدمج لقضایا  3. 3

فـي جمیـع خطـوات ومراحـل دورة انـب التنمیـة و جالمتعلقة بأحـد والقضایا هتمامات دمج جمیع االیجب التركیز على 
ـــع القطاعـــات أو القطاعـــات الفرعیـــة. حیـــاة المشـــروع  یعمـــل علـــى دمـــج  الصـــندوقفوالمكونـــات واألنشـــطة فـــي جمی

ـــة االجتمـــاعينـــوع الكزیـــة والحكـــم المحلـــي و الالمر  أهـــداف والصـــیانة واالســـتدامة فـــي  والضـــوابط البیئیـــة واالجتماعی
  في الصندوق.الدمج هذه جوانب  مراقبةویتم  ومكونات وأنشطة كافة المشاریع.

  

  النوع االجتماعي  1. 3 .3

مجتمـع، ومنهـا النسـاء والرجـال جـراء دمج النوع االجتمـاعي هـو عملیـة تحسـن مسـبق لآلثـار المتوقعـة علـى فئـات ال
اي عمــل یخطــط لــه، مــن أجــل ضــمان وجــودة توزیــع عــادل لفوائــد المشــاریع علــى كــل فئــات المجتمــع التــي یخــدمها 
المشروع، كما أن الدمج یجعل من اهتمامات وخبرات واحتیاجـات النسـاء والرجـال جـزء ال یتجـزأ مـن جهـود تصـمیم 

  ا. لمشاریع وسیاساتهوتنفیذ ومراقبة وتقییم البرامج وا

وبذلك یقدم دمج قضایا النـوع االجتمـاعي فـي دورة المشـروع فرصـًا لتحسـین مشـاركة كـل فئـات المجتمـع المسـتهدفة 
  ومنها النساء.

كمـــا ان تحدیـــد نـــوع المشـــروع وموقعـــة ونـــوع التقنیـــة المســـتخدمة فیـــه والعوامـــل الموســـمیة، والنـــوع االجتمـــاعي لمـــن 
عوامل ذات صلة بـالنوع االجتمـاعي، یجـب التحسـس لهـا، وأخـذها فـي عـین االعتبـار،  یقدمون الخدمات، تعد كلها

  لضمان استدامة المشاریع التي یدعمها الصندوق.

  
  البیئة 2. 3 .3

تجنــب أو تخفیــف أي آثــار ســلبیة علــى مــن أجــل فــي تــدخالت الصــندوق  ینبغــي إیــالء قضــایا البیئــة اهتمامــا كبیــراً 
ق یـتحقولدورة المشـروع.  كامـل وخـالل  ىلنظر في الجوانب البیئیة منـذ المراحـل األولـا هذا االهتمامویشمل البیئة. 

ــإلدارة البیئیــة تــم وضــع  مــا ورد أعــاله علــى أســاس مــدى تأثیراتهــا التصــنیف البیئــي للمشــاریع شــمل توضــع خطــة ل
 مراقبــةفضــال عـن ال ،السـلبیة، وبالتـالي التخفیــف مـن التــدابیر ذات الصـلة فـي كــل مرحلـة مــن مراحـل دورة المشـروع

  .رفع التقاریر المتعلقة بأخذ تدابیر البیئیة، والتفتیش الدوري  ،المستمرة ةالذاتی

   
  االستدامة    3. 3 .3

البیئیـة خـالل و  والفنیـة واالجتماعیـةتشـغیلیة الالنـواحي كل عوامـل اسـتدامة المشـاریع  مـن ینبغي األخذ في االعتبار 
ترتیبـــات جمیــع انعكـــاس تأكــد مــن ال الفـــروعوحــدات الصــندوق و علــى كافـــة بغــي جمیــع مراحــل دورة المشـــاریع . وین

خــالل فتــرة التنفیــذ والتشــغیل  وتحقــق ذلــك، فــي اتفاقیــة تمویــل وتنفیــذ المشــروعنحــو مالئــم علــى تشــغیل والصــیانة ال
  والصیانة.
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  القطاعات الرابع:الفصل 
  

القطاعـات لیسـت شـاملة.  یاتمحتو لكن  لصندوقلقطاعات التي یدعمها األبرز ایتضمن هذا الفصل وصفا موجزا 
  مفصلة. و منفصلة إرشادیة  أدلةكل قطاع من القطاعات ول

  قطاع التعلیم  1. 4

وطنیـة لتطـویر التعلـیم األساسـي والتعلـیم الثـانوي ومحـو السـتراتیجیات االإلى المساهمة في تنفیـذ  هذا القطاعیهدف 
ــیم الكبــار مــن خــالل رفــع معــدالت ا ، وتــوفیر فــرص متســاویة للــذكور واإلنــاث وتــوفیر تعلیماللتحــاق بــالاألمیــة وتعل

ـــةالتعلیمالجـــودة نمـــاذج لمـــدارس  ـــوفیر فـــرص التعلـــیم لل ی الالمركزیـــة وتعزیـــز  دعـــمفـــي المنـــاطق الریفیـــة و  فتیـــاتوت
ق بنــاء . باإلضــافة إلــى ذلــك، یقــدم الصــندو فــي المــدیریاتالخــدمات التعلیمیــة وتعزیــز البنیــة التحتیــة لمكاتــب التعلــیم 

  القدرات والدعم المؤسسي لموظفي وزارة التربیة ومكاتبها في المحافظات. 

  :  التاليیتحقق ما سبق من خالل و 

لرفـع معـدالت االلتحـاق وزیـادة عـدد الملتحقـین/ات توفیر فرص متكافئة للذكور واإلناث والریف والحضر  §
التحتیــة الخدمیــة للتعلــیم األساســي  االســتمرار فــي تطــویر وتوســیع وتحســین البنیــةمــن خــالل فــي التعلــیم 

 والثانوي 

فــي المنــاطق  تضــییق الفجــوة بــین الــذكور واإلنــاث فــي االلتحــاق بــالتعلیم األساســي والثــانويالعمــل علــى  §
تـوفیر فـرص تعلـیم مالئمـة للفتیـات فـي المنـاطق من خالل  %80عن  فیها الریفیة التي تزید فجوة التعلیم

تقویـــة مشـــاركة المجتمـــع المحلـــي فـــي العملیـــة و االلتحـــاق واالســـتمراریة  تقـــدیم بـــرامج تشـــجع علـــىو الریفیـــة 
 .التعلیمیة

رعایـة  بـرامج التعلیم مـا قبـل المدرسـي وریـاض األطفـال، و برامج ن خالل دعم متجوید العملیة التعلیمیة   §
 وٕادخـــال تقنیـــات تجریـــب مقاربـــات جدیـــدة  علـــى صـــعید تطـــویر نوعیـــة التعلـــیم  و الموهـــوبین والمبـــدعین،

اختبـار عـدة مفـاهیم وأسـالیب وتطبیقـات جدیـدة فـي ممارسـات العملیـة التعلیمیـة  جدیدة في التعلیم والتعلم،
 وبناء القدرات.

وتطـــویر البنـــاء اإلداري والمؤسســـي للقطاعـــات المعنیـــة بـــوزارة التربیـــة والتعلـــیم ومكاتـــب الـــوزارة فـــي تنمیـــة  §
، وتعزیــز ال مركزیــة األساســیة والــدعم المؤسســي محــوَري البنیــة ات، مــن خــالل دعــم المحافظــات والمــدیری
  .الخدمات التعلیمیة

 أنشـطةإیالء برامج التعلیم غیر النظامي ومحو األمیة وتعلیم الكبار اهتماما خاصا  من خالل دعم عـدة  §
بـــرامج التـــدریب ، وتطـــویر وتحـــدیث  لتوســـیع دائـــرة االســـتیعاب فـــي مجـــال البنیـــة التحتیـــة وبنـــاء القـــدرات

 .األدلةالمناهج و و 

  قطاع المیاه   2 .4

اه بطریقــة مســتدامة  هــاالمجتمعــات المحلیــة الفقیــرة لتــأمین احتیاجات الصــندوقیســاعد  األساســیة مــن المیــ
اً ت مصـادر میـاه متجـددة وتفـي بتعریـف التغطیـة بالمیـاه المتفـق علیـه بـین كـل الجهـات علـى  توقف أساسـ
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اه اهام مــع اســتراتیجیات ئُ تحقیــق التــواالمســاهمة فــي تتحقــق  . وهكــذاالعاملــة فــي قطــاع المیــ وطنیــة. ال لمیــ
  هذا القطاع یشمل أربعة قطاعات فرعیة : 

   .(السقایات الخاصة) سقفاألمن میاه األمطار  حصاد ·

 .العامة میاه األمطارحصاد  ·

 .ة الممكننةنظماأل ·

   .التدریبو  التوعیة ·

  

  اإلصحاح البیئيقطاع   3. 4

مهــا مــع نــدرة المیــاه، ومــع تــدخالت ئوبتعــدیل طفیــف وذلــك نظــرًا لتوا ة الجافــةالحمامــات التقلیدیــهــذا القطــاع یتبنــى 
األكثــر فقــرًا أو  التاریخیــةالتقلیدیــة فــي المنــاطق الحضــریة، وخاصــة المنــاطق نظــم الصــرف الصــحي محــدودة فــي 

علـى تحـافظ أنظمـة صـرف صـحي في المدن . وفي نفس االتجاه فإن على الصـندوق القیـام بتجریـب وتبنـي  وتلوثاً 
  االستهالك المتدني للمیاه.في ظل المیاه ویمكن تشغیلها بكفاءة 

  ویغطي هذا القطاع بمعناه العام ثالثة قطاعات فرعیة 

 إدارة المیاه العادمة  ·

 إدارة المخلفات الصلبة  ·

 التوعیة والتدریب ·

  

  

  قطاع الصحة   4. 4

ة الوطنیـة وذلـك مـن خـالل یهـداف الصـحاأللتحقیـق والسـكان  العامة الصندوق إلى دعم جهود وزارة الصحةهدف ی
  وٕادارة الموارد البشریة . الصحي تعزیز الخدمات الصحیة األساسیة وأداء النظام

  :سیقوم القطاع بالتاليتحقیق ما ورد أعاله ول

نوعیتهـا  مـع التركیـز تحسـین الخـدمات الصـحیة األساسـیة و بتغطیـة البنیة التحتیة لزیـادة في  الستثمار اال ·
وصــول إلــى والحصــول الصــحیة األولیــة ، وتحســین الالرعایــة یر مــنهج متكامــل لتــوفیر خــدمات علــى تطــو 

 المجتمع.  مشاركة لخدمات وتعزیز على  ا

الفقیـرة والمحرومــة وبهـدف تشــغیل الصـحیة للمنــاطق  حتیاجــاتالكــوادر الصـحیة الوســطیة  لسـد االتأهیـل  ·
 الصحیة األولیة.الرعایة  مرافق 

والســكان ومكاتبهـا فــي المحافظـات والمــدیریات   العامـة سسـیة واإلداریــة لـوزارة الصــحةتحسـین القــدرات المؤ  ·
 الصحیة . الرعایة خدمات ال مركزیة دعم البنى التحتیة والمؤسسیة وكذا تعزیز  من خالل
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ـــیم الصـــحي · ـــادة القـــدرة االســـتیعابیة وتحســـین البیئـــة التعلیمیـــة  الوســـطي دعـــم التعل للمعاهـــد مـــن خـــالل زی
 .لكوادرهاوتعزیز  القدرات الفنیة واإلداریة الصحیة، 

ـــة  · ـــادة التغطی التـــي تـــتم تحـــت إشـــراف طبـــي ،  الـــوالداتزیـــادة  مـــن خـــاللخـــدمات الصـــحة اإلنجابیـــة بزی
التــدریب و مخرجــات ، والتركیــز علــى تحســین نوعیــة الصــحیة البنیــة التحتیــة ، وتــدریب الكــوادر حســین تو 

 الخدمات.

 .نفسیةوفقًا إلطار االستراتیجیة الوطنیة للصحة ال فسیةالصحة الن توسیع وتحسین خدمات  ·

  

  )االحتیاجات الخاصة(الحمایة االجتماعیة    5. 4

، وكــــذا إتاحــــة  الفــــرص والحقــــوق المتســــاویةوالدامجــــة الشــــاملة  االجتماعیــــة البــــرامجإلــــى تعزیــــز یهــــدف الصــــندوق 
ء القـــدرات المحلیـــة ذات علـــى بنـــاطته لإلســـاءة.  ویركـــز الصـــندوق فـــي أنشـــوالمعرضـــین  ذوي اإلعاقـــةلألشـــخاص 

مقــدمو الخـدمات ، داعمــون اجتمـاعیون ، استشــاریون) ، هـذا إلــى جانـب زیــادة اإلحسـاس والــوعي بحقــوق العالقـة (
) وذلــك مـــن ات المحلیـــة والــوزارات واالتحــادات(فــي أوســاط الســلط والمعرضــین للمخـــاطراألشــخاص ذوي اإلعاقــة 

  من خالل ما یلي: تحققاسات واالستراتیجیات ، والتي ى الحقوق ودعم السیخالل اتباع المنهجیة  المستندة إل

    الجهات ذات العالقةتطویر استراتیجیات وسیاسات مع  ·

 وٕاعـداد برنـامج للتـدخل ،التعلـیم واألحداث مثلفي البرامج المستهدفة لألیتام  جدیدةتطویر منهجیات  ·
 المبكر.

 هذه الفئات بالخدمات االجتماعیة والصحیة والتعلیمیة  دعم الجهود الحكومیة وغیر الحكومیة إلمداد ·

 إلى المناطق الریفیة االمتدادتشجیع المنظمات للبدء في تنفیذ برامج  ·

،  وكــذا إعــادة التأهیــل لمــا قبــل والــدمج الكلــي الجزئیــةاالســتمرار فــي دعــم التعلــیم الشــامل والبــرامج  ·
 الدمج

تیعاب فئـات جدیـدة مثـل ضـعاف البصـر، التوحـدیین مراكز التربیة الخاصة، واسـتعزیز األنشطة في  ·
 وغیرهم. 

 مع الشركاء. والتكامل في التنسیق راالستمرا ·

  

  قطاع الموروث الثقافي  6. 4

المحسـوس یرمي قطاع الموروث الثقافي في الصندوق إلى المساهمة في حمایة الموروث الثقافي المحسوس وغیر 
واألكثــر عرضــة للخطــر فــي  والتاریخیــة الهامــةاألثریــة ذات القیمــة الجمالیــة المعــالم و علــى المواقــع األثریــة  بــالتركیز

  نفس الوقت.
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دعـــم  فـــإنالتـــراث كمــورد اقتصـــادي هـــام محتمــل وٕالــى جانـــب الحفــاظ علـــى الهویـــة الوطنیــة والمشـــاركة فـــي حمایــة 
وتنمیة الحـس لعمالة الصندوق للموروث الثقافي یمكن أن یساهم أیضًا في التخفیف من الفقر عبر األشغال كثیفة ا

  فرص العمل خاصة للحرفیین التقلیدیین من الجنسین. التجاري وخلق

ویدعم قطاع الموروث الثقافي التوثیـق والحفـاظ والصـیانة وٕاعـادة التأهیـل للمـدن التاریخیـة والمعـالم والمبـاني األثریـة 
  .رئیسیًا للتدخل جمیعًا مجاالً  العالمي باعتبارها التراث في المسجلةالمعالم بما في ذلك 

  

المعرضـة للخطـر ، وذلـك المـوروث الثقـافي في المسـاهمة بفعالیـة فـي حمایـة  مختلـف أصـول  العامویتمثل الهدف 
  من خالل االستراتیجیات التالیة :

العـالمي ضـمن المـوروث    المواقـع المسـجلةالمساهمة في الحفاظ على المـدن التاریخیـة الرئیسـیة خاصـة  ·
 یة المعماریة ذات األهم والمواقع

 توسیع القدرة الفنیة الوطنیة االحترافیة واإلداریة في مستویات مختلفة لحمایة الموروث الثقافي ·

 المساعدة في تأسیس قوائم ألصول المورث الثقافي في البلد  ·

 وكذا  )،إنقاذ المواقع والمعالم الهامة واألكثر تعرضًا للمخاطر ( نظرًا لكثرة وتنوع األصول المهددة  ·

  ).لزیادة الدخل تستند على الموروث الثقافي ( منافع اقتصادیة  خلق فرصإمكانیة  استكشاف ·

أعلى جودة ممكنة للتدخالت من خالل االستفادة من الخبـرات المحلیـة ویؤكد قطاع الموروث الثقافي  على تحقیق 
  والوطنیة واإلقلیمیة  وحتى الدولیة ( عند الضرورة)

 تنفیذیــةمســئولیات بتفــویض حیــث یقــوم الصــندوق باســتخدام آلیــة اإلدارة المیدانیــة، لــب األغوتنفــذ المشــاریع علــى 
 تحــت ضــوابط مالئمــة مــن النــواحي الفنیــة واإلداریــة والمالیــة والتعاقدیــةفرق تنفیذیــة خاصــة  تتوالها (مالیة وٕاداریة)

مكــن اســتخدامها حینمــا ال یكــون ، كما هو موضح في دلیل هذه اآللیــة التنفیذیــة التــي یتعرض على المدیر التنفیذي
كما یمكن استخدام هذه اآللیة التنفیــذ فــي قطاعــات أخــرى لــنفس  .من التدخل اتباع اسلوب المقاوالت محققًا للغرض

  السبب.

  التدریب والدعم المؤسسي  7. 4

المحلیــة  یركـز القطاعــان علـى الــدعم المؤسســي وبنـاء القــدرات للمؤسسـات الحكومیــة والســلطات المحلیـة والتجمعــات
ویــتم  ).شــباب حــدیثو التخــرج ومقــاولون صــغاروالمنظمــات غیــر الحكومیــة والقطــاع الخــاص ( أفــراد مــن ضــمنهم 

تطـویر المـوارد البشـریة والمؤسسـیة وكـذا تعزیـز األنظمـة . وضـمن القطـاعین یحـرص الصـندوق علـى التركیز على 
  إنجاز األهداف العامة التالیة:

 لصندوق ( برنامج المجتمع والتنمیة المحلیة)المساهمة في استدامة مشاریع ا ·

 تـــدخالت أو توجهـــاتالتطـــویر المؤسســـي ورفـــع  قـــدرات شـــركاء الصـــندوق الـــذین تتوافـــق أنشـــطتهم مـــع  ·
 الصندوق.

 ،  إلى جانب دمج المرأة في التنمیة .اركة المجتمعیةتطویر استراتیجیات فعالة لتعزیز المش ·



 )53 من 28 صفحة(

الظـــروف المناســـبة للتنمیـــة  تهیئـــة، فـــي ة واألجهـــزة التنفیذیـــةســـلطة المحلیـــمســـاعدة الحكومـــة ، ممثلـــة بال ·
 المحلیة ، وكذا تبني وسائل مالئمة لتحقیق التنمیة المستدامة.

 ، بـالتركیز علـىتأسیس وتنمیة التكوینات المجتمعیة التي تسـاعد السـلطة المحلیـة فـي جهودهـا التنمویـة  ·
 إمكانیة االستخدام األمثل للموارد المحلیة المتاحة.

 تحسین وتطویر الموارد البشریة المتعلقة بأهداف وتدخالت الصندوق. ·

  

  قطاع الزراعة   8. 4

مـــن خـــالل أنشـــطتهم الزراعیـــة  ودخـــل المـــزارعین الفقـــراء  إنتاجیـــةیهـــدف قطـــاع الزراعـــة فـــي الصـــندوق إلـــى زیـــادة 
جــة. ویلــزم أن یكــون التركیــز والمعاللتمكیــنهم مــن تحــدیث وتنویــع إنتــاجهم الزراعــي والحیــواني  وكــذا نظــم التســویق 

علي تعزیز االستخدام العقالني للتربة والمیاه بصفتها موارد طبیعیـة نـادرة  ، وذلـك مـن خـالل إدارة تجمیـع المیـاه ، 
من الفیضـانات ، وتحسـین نظـم الـري التقلیدیـة  والحفـاظ علـى المیـاه الجوفیـة ، والمحاصـیل عالیـة الواقیة واألعمال 

  الخالقیمة ..... 

  

   قطاع الطرق الریفیة  9. 4

تأهیــل وتحســین الطــرق الریفیــة التــي تهــدف إلــى تقلیــل زمــن وصــول ســكان إلــى القطــاع یهــدف الصــندوق  فــي هــذا
  .خلق فرص عمل في أوساطا المجتمعات المستفیدة المستهدفةو  ،المناطق النائیة إلى الخدمات األساسیة واألسواق

م أشــغال الطـرق التــي یمكـن أن تســمح بـالمرور طــوال العـام. ویعنــي وتتمثـل سیاســة الصـندوق فــي هـذا القطــاع بـدع
السیاسـة تحـافظ علـى تـدني  ههذومثل  والمنحدرات. أسطح الطرق وانجرافذلك تدابیر تحد بشكل دائم من العوائق 

  مالیًا.تكلفة صیانة الطرق وتجعل المستفیدین قادرین على إدارتها 

  ونساء لصیانة وٕادارة الطرق الخاصة بهم. لمجتمعات رجاالً اتحسین قدرات التركیز على ویجب أن یتم 

  

  األشغال كثیفة العمالة   10. 4

غیـر المـاهرة وشـبه في المناطق الحضریة والریفیة للعمالة  جلإلى إیجاد فرص عمل قصیرة األیهدف هذا البرنامج 
ویســـعى أمكـــن،  أینمـــایـــة المطلوبـــة.  البنـــى التحتمشـــاریع خـــالل تنفیـــذ مـــن المـــاهرة جزئیـــًا أو غیـــر المـــاهرة  الماهرة

المعیشــة ، وتخفیــف العــوز ومســاعدة المجتمعــات الریفیــة البرنــامج الــى إحــداث أثــر طویــل األمــد لتحســین الظــروف 
بزیـادة التغطیـة الفقیرة فـي األوقـات الحرجـة.  ویجـب أن تلجـأ التـدخالت إلـى طـرق تنفیـذ سـهلة االسـتهداف للسـماح 

البطالـة وتفعیـل اسـتراتیجیات  لتخفیـف مـنمن المساهمة في مواجهة الفقر فـي البلـد وا قدرممكنأكبر والتوسع لتحقیق 
السـلطات األمن الغذائي.  كما یلزم أن یركز البرنامج على دور المجتمعـات المسـتفیدة والشـركاء اآلخـرین ، خاصـة 

ة ، مـع  إعطـاء عنایـة إضـافیة  .  وتعطى األولویة للتدخالت التي تمثل االهتمـام العـام للمجتمعـات المسـتفیدالمحلیة
  لقضایا النوع االجتماعي والبیئة .



 )53 من 29 صفحة(

شـــوارع األحیـــاء الضـــیقة والفقیـــرة  وٕادارة وحمایـــة وتحســـین الطـــرق الریفیـــة تشـــمل المشـــاریع لهـــذا البرنـــامج رصـــف و 
  .لمائیة وٕادارة المساقط ا وحصاد المیاه وحمایة المدرجات والحفاظ على التربة وحمایة األراضي الزراعیة القائمة

  

  تنمیة المنشآت الصغیرة واألصغر   11. 4

الصـغیرة واألصـغر  مالیـة للمنشـآتفي تنمیة القدرة المحلیـة وتـوفیر خـدمات مالیـة وغیـر أهداف هذا البرنامج تتمثل 
هامــة مــن  الفقیــرات نســبة تمثــل النســاءویتوقــع أن   المســتهدفة. للفئــاتعبــر وســطاء قــادرین علــى تــوفیر خــدمات 

فـــرص عمـــل و  االقتصـــادیة وخلـــقالمســـتهدفة. والهـــدف مـــن ذلـــك هـــو المســـاهمة فـــي زیـــادة مشـــاركتهن المجموعـــة 
ولتحقیــق هــذه األهــداف یقــدم الصــندوق الــدعم المــالي والفنــي الضــروري لتأســیس  مؤسســات  الفقــر.التخفیــف مــن 

  مؤسسات المالیة .مستدامة للتمویل األصغر  بالتعاون مع المجتمعات  المحلیة والمنظمات غیر الحكومیة وال

الخـــدمات غیـــر المالیـــة التـــي تهـــدف إلـــى تحســـین نوعیـــة وكمیـــة اإلنتـــاج یســـهل البرنـــامج تـــوفیر ومـــن جانـــب آخـــر 
العملـــي للمهـــن المختلفـــة والمهـــارات التـــي یزاولهـــا  التقلیدیـــة والتـــدریبوالتســـویق وٕاحیـــاء األعمـــال الحرفیـــة والمهـــارات 

إلــى جانــب المنظمــات األخــرى.  المهنیــة، الحكومیــة والجمعیــاتیــر تقــدم عبــر المنظمــات غالفقــراء، هــذه الخــدمات 
    تحسین الربحیة ألنشطتهم القائمة.ولهذه الخدمات  تأثیر مباشر على خلق مصادر جدیدة للدخل للفقراء و 

    الخدمات المالیةأ ) 

مــالیین (  ءوســطاال یقــوم الصــندوق بــاإلقراض المباشــر ألصــحاب المشــروعات الصــغیرة واألصــغر ولكنــه یســتخدم 
ـــة،منظمـــات غیـــر  وهـــذه المنظمـــات تتمتـــع بوضـــع أفضـــل لقیـــاس میـــزة   ومصـــارف).شـــركات  مؤسســـات، حكومی

  .المقترض كما تمتلك فهمًا أفضل للمخاطرة المالیة

  الخدمات غیر المالیةب) 

فیدین ولكنــه لمســتمالیــة مباشــرة لالغیــر  هوكمــا هــو الحــال بالنســبة للخــدمات المالیــة ، فــإن الصــندوق ال یقــدم خدماتــ
نظمة أسسها الصـندوق  لهـذا الغـرض حیـث تقـوم ، وهي مواألصغروكالة تنمیة المنشآت الصغیرة یعمل من خالل 
المهنیــة والمنظمــات األخــرى التــي تنشــط فــي هــذا المجــال ، والتــي  والمؤسســاتغیــر الحكومیــة ، بــدعم المنظمــات 

فـي وضـع أفضـل تكـون .  وهـذه المنظمـات  الصـغیرة المنشـآتبدورها تتولى تقدیم الخدمات غیر المالیة ألصحاب 
  .المزاولة وظروف السوق في مناطقهاولدیها فهم أفضل لنوعیة األنشطة  ، لها بتقییم احتیاجات المستفیدین حیسم

  تهیئة البیئة المالئمة) جـ

 یرة واألصـــغرالصـــغالمنشـــآت عالقـــة بتنمیـــة التشـــریعات ذات اللـــوائح و ال المســـاعدة فـــي إیجـــادیركـــز الصـــندوق علـــى 
  كاإلستراتیجیة الوطنیة لتنمیة المنشآت الصغیرة واألصغر وقانون بنوك التمویل األصغر.. الخ.

  



 )53 من 30 صفحة(

  اختیار المشاریعومعاییر العامة األهلیة  الخامس:الفصل 
  

یعــرض معــاییر األهلیــة العامــة للمشــاریع  المدعومــة مــن الصــندوق . والغــرض مــن مثــل هــذه المعــاییر  لالفصــهــذا 
  والكلفة الفعالة. ان االستخدام األمثل للموارد  من خالل تمویل المشاریع  ذات االستهداف الجیدهو ضم

  

     االختیارمعاییر   1. 5

ویجــــب أن تلبــــي المشــــاریع االحتیاجــــات . لتنمیــــة المحلیــــة یلــــزم أن تخــــدم الســــكان المســــتهدفینامشــــاریع  ·
 فقــرًا،مــع إعطــاء األولویــة للمجتمعــات األكثــر ة، لحالــة الفقــر واالحتیــاج للخــدمات األساســیقــًا األساســیة وف

 الوطنیـــــةوأن تكـــــون نابعـــــة مـــــن أفكـــــار صـــــاغتها الفئـــــات المجتمعیـــــة أو بـــــرزت مـــــن خـــــالل المؤشـــــرات 
 ویتطلب ذلك التزامًا حازمًا بالمشاركة والمساهمة  الفاعلة  من قبل المستفیدین.  .لالحتیاجات القطاعیة

 المشــاریع مزایــایجــب أن تعــرض  اجتماعیــًا:یــًا ومقبولــة مالیــًا ومبــررة تكــون المقترحــات مالئمــة فن یلــزم أن ·
 المشــاریع اإلنتاجیــةفــي الوقــت الــذي یجــب أن تكــون فیــه  ،اجتماعیــة واضــحة تبــرر اســتثماراتها وتكالیفهــا 

 مالیًا واقتصادیًا. مجدیة

. كمـا ما ینطبق ذلـكحیثإنجازها  المشاریع بعدیجب أن یكون لدى المجتمع التزام واضح لتشغیل وصیانة  ·
جمیـع المكونـات ( مالیـًا ومؤسسـیًا ) لضـمان لتـوفیر واضـحة  شروطاً المشاریع یجب أن تتضمن اتفاقیات 

لتشــكیل وتعزیــز قــدرة لجــان المســتخدمین وفــق التشــغیل والصــیانة المســتقبلیة للمشــاریع مــع تــوفیر التــدریب 
 .  االحتیاج

  ویجب أن تكون األولویة لما یلي :

فـي أقصـى یة التحتیة التي یمكن إنجازها من خالل تقنیات معتمدة علـى العمالـة والزیـادة مشاریع البن ·
 عمالة دائمة.فرص محلیة  أو المشاریع التي تحقق المواد الاستخدام  قدر ممكن من 

، األشـــخاص ذوي اإلعاقــــةالمشـــاریع التــــي تعـــود بــــالنفع علـــى الفئــــات ذات االحتیاجـــات الخاصــــة :  ·
اجتماعیًا، وتعزیز دمجهم فـي المجتمـع  األولى بالرعایة، والفئات صعبةظروف  في والنساء األطفال

 ومشاركتهم الفاعلة فیه.

 لشركاء الصندوق.الفني أو االجتماعي  التنظیمي أوتساهم في التطویر المشاریع التي  ·

 مشاریع المناطق األكثر فقرًا ونأیًا. ·

 مقارنة ببقیة المناطق.مشاریع المناطق التي لم تستغل مخصصاتها بشكل كاٍف  ·
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  الرفضمعاییر   2. 5

تنــدرج  مهــم أو/ أو بیئـي  اجتمــاعي ولهـا تــأثیر سـلبي  االســتهداف،ضـعیفة  باالســتدامة،المشـاریع   التــي ال تتمتـع 
  مثل: رفضها،سوف یتم  الصندوق، خارج مسئولیات

یة وتقع في إطار مسـئولیة ، مثل المشاریع التي تحتوي فقط على صیانة البنیة التحتغیر مستدامهأنشطة  ·
، مــع اســتثناء األنشــطة الخاصــة بتــرمیم مشــاریع تــم إنجازهــا بتمویــل والســلطات المحلیــة رات المعنیــة الــوزا

ولكنهـا تحتـاج إلـى مسـاعدة فنیـة ومالیـة محـدودة من الصندوق والتي تشرف علیهـا المجتمعـات المسـتفیدة 
 خالل السنوات األولى من التشغیل .

 تتضمن مكونات یصعب تشغیلها ( كثیرة التعقید ).المشاریع التي  ·

ثقیلـــة لتحریـــك التربـــة أو المشـــاریع ذات  معـــداتالمشـــاریع التـــي یمكـــن تنفیـــذها فقـــط مـــن خـــالل اســـتعمال  ·
 العالیة.المیكنة 

 .من قبل الجهات ذات العالقة نفسها أوالمشاریع التي ال یمكن صیانتها من قبل المجتمعات  ·

 توطین أي  فرد من السكان المحلیین.شكل من األشكال إلى إعادة  المشاریع التي تؤدي بأي ·

المشـــاریع التـــي شـــطبت مــــن بـــرامج االســـتثمار العامــــة ألســـباب وجیهـــة أو المشــــاریع التـــي تتنـــاقض مــــع  ·
 السیاسات القطاعیة الوطنیة.

 المشاریع التي تم اقتراحها للتنفیذ على أراض متنازع علیها. ·

 ة ثقافیة أو أثریة أو دینیة.أهمیعلى مواقع ذات المشاریع  ·

 المشاریع المحتملة التنفیذ من قبل جهات أخرى. ·

 غیر محسومة . سابقة المشاریع أو التدخالت  التي لها عالقات تعاقدیةاستكمال  ·

 بالتزامه للصندوق في تدخالت سابقة . المشاریع المقترحة من قبل أي كیان أو مجتمع  لم یفِ  ·

 اإلنسان واألطفال المشاریع التي ال تلبي حقوق ·

  

  بعین االعتبار عند فرز مقترحات المشاریع. یلزم أخذهاعوامل قطاعیة محددة و  مؤشراتالجدول أدناه یوضح 

  مؤشرات قطاعیة تقییمیة محددة  5.1جدول 

  مؤشرات قطاعیة استرشادیة  القطاع

  مستوى الفقر لمنطقة المشروع -  الطرق

 )السكان منتفعون ( مباشر وغیر مباشر عدد  -

 المنفعة االقتصادیة المحتملة -

 الوصول إلى البنیة التحتیة : ( تموین المیاه ، التعلیم ، الصحة ) -
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 البعد -

 العالقة بشبكة الطرق واحتمال توسیعها -

  / الطول للنقلالوسائل المتوفرة  /نوع األرضتكلفة الفرد/ -

  

ــــي الصــــف الواحــــد فــــي المنــــاطق الحضــــریة / عــــدد الطالب/الطالبــــات   التعلیم ف
  لریفیة ا

  توفر الكادر الضروري  الصحة 

  الحد األدنى من الخدمات الصحیةتوفر 

  تغطیة الماء  -  الماء لالستخدام المنزلي

  تكلفة الفرد -

    التاریخیة الجمالیة، األثریة،القیمة  -  الموروث الثقافي 

  درجة عالیة من التهدید -

  المحتوى التدریبي -

  خلق وظائف -

  الجذب السیاحي -

  كلفة الفرد ت  اإلصحاح البیئي

  درجة السكان

  األولویة:  الزراعة

الحیـواني ، معالجـة  واإلنتـاجوتنویـع الزراعـة  لتحسـینالتركیز على األسـر 
الــنظم والتســویق  وحمایــة الممتلكــات : التربــة ، المــاء ، األرض ، البــذور 
ــــات . تمكــــین المجتمعــــات الریفیــــة للتنظــــیم  والمشــــاركة ، كســــب  والحیوان

. تحســین الوصــول المســتند علــى المجتمــع  ويالتنمــ التخطــیط منفعــة مــن
  إلى الخدمات العامة والخاصة وكذا أسواق المدخالت والمخرجات

   

  رأس المال االجتماعي المجتمع وبناءمساهمة   3. 5

تلكفـــة ذلـــك مســـاهمة فعالـــة فـــي ویتطلـــب  بقـــوة بشـــعور المجتمعـــات المســـتفیدة بملكیتهـــا ةمرتبطـــاســـتدامة المشـــاریع 
.  وبالنسبة لتدخالت الصندوق فتعـرف مسـاهمة المسـتفیدین بأنهـا عملیـة مسـاهمة نفیذ وتشغیل المشاریعوتصمیم وت

إمكانیـاتهم فـي صـنع واسـتغالل الفـرص التـي تقـود إلــى ولتعزیـز  ،مـع ، بمحـض إرادتهـم ، ولمجـتمعهمأعضـاء المجت
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وارد المحلیــة المتاحــة  بمــا فــي ذلــك المتعلقــة بــالم رؤیــتهموتعتمــد هــذه المســاهمة علــى  تطــویر ظــروفهم المعیشــیة .
ٕاذا اهمة النقدیـة بالقـدر الممكـن  و األرض والعمالة ، والمواد المحلیة والوقت والجهود الداعمة . ویجب تحاشي المسـ

  تحاشیها غیر ممكن فیلزم مراقبتها عن كثب.كان 

المجتمعــات  تكـون التــيالمــوارد المحـدودة  الضــغط علـىمــع تحاشـي كـاف مســاهمة المجتمـع بقــدر ویجـب أن تكـون 
هـذه المسـاهمة فـي التمویـل یجـب  فإن مثل ثالث،في أشد الحاجة لها. وفي الحاالت التي یساهم فیها طرف  الفقیرة

  المجتمع.أن ال تكون بدیلة لمساهمة 

  وتحدید وتطبیق النسبة المئویة قد یعتمد على ما یلي:

  طبیعة التدخل -

 درجة الفقر  -

 علیها في أوساط المستفیدین المتعارف التقلیدیةالقواعد  -

  

  ویبین الجدول التالي مساهمة المستفیدین التقدیریة في القطاعات الرئیسیة

  ) مؤشرات مساهمة المستفیدین في القطاعات الرئیسیة1. 5جدول (
  

 مساھمة المستفیدین القطاع الفرعي  القطاع الرئیسي
  مشاریع حصاد میاه األمطار والمیاه بأنابیب المیاه

  
  
اد المیاه من االسقف (السقایات حص

  الخاصة)
  
  

  من تكلفة األعمال اإلنشائیة 5%
 
 

یوفر الصندوق مادة اإلسمنت، الحدید، 
األنابیب، ومواد التغطیة ویقوم المجتمع 
  بتوفیر المواد األخرى إضافة إلى العمالة

  
من تكلفة األعمال اإلنشائیة، ویوفرھا  %5  الطرق الریفیة الطرق

خالل تنفیذ بعض األعمال، المجتمع من 
العمالة، مواد  متوفرة محلیاً وبحسب ما 

  یقدره الصندوق.
وتكون مساھمة عینیة، أو توفیر  %5 تطویر البنیة التحتیة  التعلیم

 عمالة، أو مساھمة نقدیة 
  مشاریع الصحة  الصحة

 
 تدریب العاملین في المجال الصحي

وتكون مساھمة عینیة، أو توفیر  5%
  و مساھمة نقدیة عمالة، أ

0% 
الفئات ذات االحتیاجات 

  الخاصة
 0%  

  إدارة المیاه العادمة الصرف الصحي
  إدارة المخلفات الصلبة

 من تكلفة األعمال اإلنشائیة %

یساھم المجتمع من خالل تنفیذ بعض  الزراعة الزراعة
األعمال، العمالة، مواد  متوفرة محلیاً 
وبحسب نوع المشروع وما ما یقدره 

  الصندوق.
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 معاییر االختیار الموروث الثقافي
 القیمة التاریخیة -
- Aesthetic value  
 الفرادة -
 مكون العمالة وبناء القدرات -
 االستخدام -

 ال یوجد

  



 )53 من 35 صفحة(

  

   السیاسات واإلجراءات المالیة والتعاقدیة المتعلقة بالمشاریعالباب السادس: 
  السیاسات واإلجراءات المالیة   1. 6

   -سات فیما یلي :تتمثل أهم السیا

  األساس المحاسبي في القید : §

o  یتبــع الصــندوق األســاس النقــدي فــي تســجیل المعــامالت المالیــة ، الــذي بمقتضــاه یــتم االعتــراف
 بالموارد عند اإلستالم النقدي  واالعتراف بالنفقات عند الصرف الفعلي.

  العمالت األجنبیة: §

o  تقیـد المعـامالت التـي تـتم بعمـالت أجنبیـة بسـعر یقوم الصندوق بقید معامالته باللایر الیمنـي، و
الصــرف الســائد فــي تــاریخ المعاملــة، ویــتم إعــادة تقیــیم أرصــدة األمــوال بــالعمالت األجنبیــة كمــا 
فــي تــاریخ إعــداد البیــان المــالي ، وفقــًا ألســعار الصــرف الســائدة فــي ذلــك التــاریخ ، ویــتم إدراج 

 رد واإلستخدامات.إرباح أو خسائر إعادة التقییم في بیان الموا

  السجالت المحاسبیة: §

o . یحتفظ الصندوق بسجالت محاسبیة باللایر الیمني، وأخرى مقابله لها بالعمالت األجنبیة  

  البیان المالي : §

o  یعتمــد الصــندوق علــى قائمــة مصــادر واســتخدامات األمــوال كبیــان مــالي إلظهــار نتیجــة نشــاطه
ى مســتوى الصــندوق بــاللایر الیمنــي ، وعلــى خــالل فتــرة مالیــة محــددة ، ویصــدر هــذا البیــان علــ

  . الممولینبعمالت  –كل على حده  –مستوى المانحین 

  السیاسات المــالیه: §

o  یفــتح حســاب بنكــي لكــل اتفاقیــة تمویــل علــى حــــده، فــي احــد البنــوك التجاریــه المعتمـــده داخــل
 ل المخاطر.الجمهوریه الیمنیه، وتوزع تلك الحسابات على البنوك المختلفه، بغیة تقلی

o  تحســب فائـــدة دائنــه علـــى أرصــــدة الحســـابات الجاریـــه والودائــع ألمـــوال المــانحین، تضـــاف الـــى
  ارصــدة تلك الحسابات، وتستخدم لتنفیذ المشاریع ذات العالقه.

o  تــوزع مشــاریع الصــندوق علــى المــانحین عبــر نظــامMIS دون تجــزءه للمشــروع الواحــد علــى ،
 أكثر من مانح.

، اإلشـتراك فـي التنفیـذ ضـمن اجـراءات الصـندوق المالیـه،  –باتفاق المانحین –غیر أنه  یمكن 
  المحـدده سلفًا. 

o شــبكة بــین نظــام آلــي مــرتبط بینــتهج الصــندوق المركزیــه فــي الصــرف علــى المشــاریع، مســتعینًا ب
 اإلدارة  والفروع.
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 وتخول الفروع بالصرف فقط على نفقات المتابعه واإلشراف واإلداره.   

o صـــرف  بعمــــلة الممـــول علـــى المشـــاریع الخاصـــه بـــه، كمـــا یمكـــن الصـــرف علیهـــا بـــاللایر یـــتم ال
 الیمني.   

o  .یغطى أي عجز في التمویل األجنبي الخاص بالمشاریع، من مساهمة الحكومه 

  الرقابة والتدقــیق. §

o  تطبـق أسـس الرقابـه الداخلیـه علـى جمیـع العملیـات المالیـه داخـل الصـندوق، مـن خـالل  تحدیــد
تصاصــات، واعطــاء الصــالحیات، فــي اطــار نظــم مالیــه موثقــه، ودورة مســتندیه محـــــدده، اإلخ

  واالعتماد في العمل على مـــبدأ (كتابة البیانات مره واحـده) باستخدام الكمبیوتر.

o  تخضع العملیات المالیه للصندوق، وجمیـع البیانـات المالیـه الصـادره عنـه للتـدقیق السـنوي، مـن
وبحســب مـا تــنص علیــه  معتمــد، ومعتــرف بـه دولیــًا، ومقبــول مـن المــانحینقبـل مراجــع خـارجي 

  ، كما تخضع تلك العملیات للمراجعة الداخلیه.اتفاقیات التمویل معهم

  
 آلیات التعاقدات ( التوریدات )  2. 6

 
ـــتم إجـــرآت لمـــالم تـــنص اتفاقیـــات التمویـــ ـــى خـــالف ذلـــك ت ـــد البضـــائع واألعمـــال المدنیـــة  (قـــرض/ منحـــه) عل توری

  .التعاقداتالخدمات االستشاریة بحسب ماهو محدد في هذا الدلیل من إجراءات وماهو مفصل في إرشادات و 
  لغرض إبرام مختلف أنواع العقود:. الصندوقیتناول هذا الفصل خالصة اإلجراءات المختلفة التي یستخدمها 

 عقود األعمال المدنیة ·

 عقود المجتمعات المحلیة ( التعاقدات المجتمعیة ) ·

 عقود البضائع ·

 عقود الخدمات االستشاریه ·

 عقود الخدمات غیر االستشاریه    ·

   
  یتعلق بالتوریدات ( التعاقدات ):مسؤلیات الوحدات اإلداریة بمختلف مستویاتها فیما 

تعتبـــر وحــــدة التعاقـــدات مســــؤله بصـــوره اجمالیــــه عــــن إدارة التوریـــدات أو التعاقــــدات، یـــتم تفــــویض المســــؤلیات و  
ـــدات ) بقـــرار یصـــدره المـــدیر التنفیـــذي بحســـب مـــا تقضـــیه  الصـــالحیات فیمـــا یخـــص إجـــراءات التعاقـــدات ( التوری

  الضرورة العملیة.
  

  االعتبارات العامة:
لتمویــل مــع لالهــدف مــن إجــراءات الصــندوق التعاقدیــة هــو ضــمان اســتخدام المــوارد الغــراض التنمیــة المحــدده      

ه دون التــــأثر باالعتبــــارات السیاســــیة أو غیــــر االقتصــــادیة ،االجــــراءات األخــــذ بعــــین االعتبــــار االقتصــــاد و الكفــــاء
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صــلة یجــب أن تضــمن تحقیــق هــذا الغــرض، وینطبــق هــذا المبــدأ علــى المشــاریع التــي تنفــذ بواســطة التعاقدیــه المف
  بتمویل جزئي أو كلي منه. 1الصندوق أو اي من الجهات الكفیلة

  . بهالي مشروع یعتمد على الظروف المحیطه تعاقدیة محددة قواعد وٕاجراءات من الناحیة العملیة تطبیق و 
  

 -هي :و وعمومًا هناك أربعة اعتبارات تحكم متطلبات الصندوق 

تقتصــــر فـــــي  وشــــركاءه فــــي التنمیــــة"  الصــــندوقالتــــي یـــــدیرها " أن المــــنح والقــــروض الحاجــــة لضــــمان   )أ
لجوانـب االقتصـاد والكفـاءة افیـة العنایة الك بإیالءاستخدامها على األغراض التي منحت ألجلها، وذلك 

 .علیها مع الجهات المانحة تبعًا للشروط المتفقوالشفافیة في األمور التعاقدیة 

ـــدیم نفـــس المعلومـــات لجمیـــع المـــؤهلین مـــن المتقـــدمین بعطـــاءات و تـــوفیر فـــرص یهـــتم   )ب الصـــندوق بتق
   .االستشاریةة في التنافس على تورید البضائع واألعمال المدنیة وتقدیم الخدمات متساوی

 اهتمام الصندوق بتشجیع تنمیة التعاقدات المحلیة والشركات المصنعه داخل البالد.  )ج

  المنظمات غیر حكومیة لتنفیذ المشروعات.لمحلیة و الترویج للمشاركة الفاعلة في المجتمعات ا  )د
 

 ICBســـیة المنافســـة العامـــة أو المفتوحـــة هـــي األســـاس لتعاقـــد جیـــد. حیـــث أن المناقصـــات الدولیـــة التناف
ـــه التنافســـیة  ـــواع مـــن  NCBوالمناقصـــات الوطنی همـــا أفضـــل الطـــرق، و لكـــن حینمـــا ال تكـــون تلـــك األن

المناقصــــات هــــي األنســــب للتوریــــدات (التعاقــــدات)، فهنــــاك طــــرق أخــــرى یمكــــن اســــتخدامها.هذه الطــــرق 
  موضحه أدناه وكذلك الظروف األنسب التي في ظلها یمكن تطبیق تلك الطرق.

  
تتطلــــب دائمــــًا أن یراعــــى جمیــــع العــــاملین بــــه و المتقــــدمین بعطــــاءات و المــــوردین و  الصــــندوقسیاســــة 

لتفـادي  إجـراءات التعاقـد وتنفیـذ العقـودالمقاولین ومقاولي الباطن أقصى معـاییر المبـادىء واألخـالق عنـد 
  -حدوث أي فساد أواحتیال و تطبیقًا لهذه السیاسة وضعت التعریفات المحدده التالیة:

ـــب أي شـــيء ذي قیمـــة بصـــورة  "الممارســـة .1 الفاســـدة": تعنـــي عـــرض أو إعطـــاء أو قبـــول أو طل
 مباشره أو غیر مباشره، للتأثیر على إجراءات طرف آخر بصورة غیر الئقة.

"الممارســة االحتیالیــة":تعني أي تصــرف أو تقصیر،ویشــمل ذلــك تقــدیم أي معلومــات أو بیانــات  .2
تضـلیل أو محاولـة تضـلیل،  ة اإلهمـال،أو بطریقـ متعمـدغیر صـحیحه، مـن شـأنها، علـى نحـو 

 طرف ما للحصول على مزیة مالیه أو أیة مزایا أخرى أو للتهرب من الوفاء بالتزام ما.

"ممارســة تواطؤیــة": تعنــي أي ترتیــب بــین طــرفین أو أكثــر بغــرض تحقیــق هــدف غیــر مشــروع،  .3
 ویشمل ذلك التأثیر في إجراءات طرف آخر بصورة غیر مشروعة.

بصـــورة عرقلـــة أو تهدیـــد أو إلحـــاق الضـــرر بـــأي طـــرف أو ممتلكاتـــه، ة": تعنـــي "ممارســـة قهریـــ .4
 بصورة غیر الئقة.ه للتأثیر في إجراءات، مباشرة أو غیر مباشرة

                                                
أو كلیاً س��واء كان��ت منظم��ة حكومی��ة مسؤولیة تنفیذ مشروٍع ما جزئیاً  الجھة الكفیلة ھي أیة جھة یسند إلیھا الصندوق (بموجب اتفاقیة) 1

 أو منظمة دولیة ذات عالقة أو فریق عمل أنشأة الصندوق للتنفیذ. أو غیر حكومیة، أو لجنة مجتمعیة، أو سلطة محلیة،
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 "الممارسة المعرقلة" تعني: .5

من أي دلیـل، یمثـل أهمیـة جوهریـة فـي سـیر التحقیقـات، أو تزویـره أو تغییـره أو  المتعمدالتخلص 
ببیانـــات كاذبـــة للمحققـــین لعرقلـــة ســـیر أي تحقیـــق یجـــري بشـــأن أیـــة ادعـــاءات إخفائـــه، أو اإلدالء 

بوجــود ممارســات فســاد أو احتیــال أو إكــراه أو تواطــؤ، و/أو تهدیــد أي طــرف أو إیذائــه أو إرهابــه 
لمنعــه مــن اإلفصــاح عــن المعلومــات التــي لدیــه بشــأن الموضــوعات المرتبطــة بــالتحقیق، أو لمنعــه 

 من متابعة التحقیق .
 

ــ رفض إي مقتــرح ترســیه إذا ماثبــت أن مــن یوصــى بإرســاء العطــاء علیــه قــد اســتخدم بطریــق مباشــر او ی
غیــر مباشــر مــن خــالل عمیــل، متــورط فــي أعمــال رشــوة أو احتیــال أو تواطــؤ أو ممارســات إكراهیــة أو 

  معوقة عند تقدمه للتنافس لنیل العقد محل هذه المناقصة .
  
 2 الصندوقفي  التعاقداتأدوات  6.2.1

 -تشمل:إجراءات التعاقدات أدوات لتسهیل  ندوقلصل

االدلــة التعاقدیــة: تشــمل اإلرشــادات التفصــیلیة الخاصــة بالصــندوق اإلجتمــاعي المتعلقــة بالبضــائع  1
 واألشغال والخدمات االستشاریه.

االستشاریین : وتوفر قائمة االستشاریین معلومات عن خبراتهم، وكوادرهم،  قاعدة بیانات 2
 . یتم تحدیث القائمة بانتظام.ومعلومات مرجعیة

واالشغال  سجل مرجعي لوحدات األسعار تحتوي على معلومات عن وحدات اسعار البضائع 3
  بانتظام ".والخدمات. " یتم تحدیثه 

قاعدة بیانات:أیة معلومة حول المقاولین والموردین یمكن استخالصها من قاعدة بیانات  4
 .بانتظامالصندوق. البیانات یتم تحدیثها 

 
 توریدات األعمال المدنیة و البضائع 6.2.2

 -أنواع و تعریفات طرق التعاقدات ( التوریدات ) : 6.2.2.1

  -طرق التورید التالیة : الصندوقیستخدم   
 - : (ICB)المناقصات التنافسه الدولیة  )أ

المناقصات التنافسیة الدولیه تتم بحسب طبیعة البنود أو االصناف والنوعیه التي 
. تستند هذه المناقصات إلى مبادىء التنافس العلني تتضمنها و تشملها العملیة

السلیم،وشفافیه اإلجراءات. التعامل المتساوي مع المتقدمین بحسب المعاییر 
المعلنة. المناقصة التنافسیة الدولیة تمنح جمیع المتقدمین ذوي األهلیة الفرصة 

دولیة للمشاركة في التقدم للخدمات المطلوبة. تتطلب إجراءات المناقصات ال
                                                

لمزید من التفاصیل یمكن الرجوع إلى القسم الخاص بالمبادئ األساسیة التي تتضمن مصفوفة المسئولیات والذي یعتبر جزء من دلیل  2
 التعاقدات
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التنافسیه االعالن المناسب في حینه لمتطلبات الخدمات موجه لجمیع المتقدمین 
 المحتملین ذو االهلیه داخل الیمن و خارجه. ینشر اإلعالن في جریدة االمم

/أو أي وسائل إعالن دولیة مالئمة، ) و Development Businessالمتحدة (
یع على األقل قبل تقدیم وفي الموقع اإللكتروني للصندوق لمدة ستة اساب

  العطاءات .
  

العقود لالشغال والبضائع القائمة على اسس المناقصات الدولیة قد تشمل التأهیل 
  المسبق.

  
  - ): NCBالمناقصات التنافسیه الوطنیة (   )ب

بصفة عامه تطبق المبادئ الخاصة بالمناقصات الدولیة ایضًا على المناقصات         
ثناء اإلعالن الذي یقتصر نشره على الجرائد الوطنیة واسعة التنافسیة الوطنیة بأست

اإلنتشار. المتعهدون ( المقاولون أو الموردون ) األجانب ذوي االهلیة ( غیر الیمنیین ) 
یحق لهم المشاركه. المناقصات التنافسیة الوطنیة هي األكثر شیوعًا و استخدامًا بالنسبة 

) هو في العادة  NCBوهذا األسلوب ( اسلوب .  الصندوقلمشاریع األعمال المدنیة ب
االنسب واألكثر كفاءة من الناحیة االقتصادیة لتورید البضائع واألعمال المدنیة ألن 
المتعهدین األجانب الیهتمون كثیرًا بالمشاركه بسبب ضآلة قیمة العقود النسبیه نتیجة 

بة و توفر البضائع في السوق تشتت مواقع  المشاریع  جغرافیًا وكثافة الید العاملة المطلو 
  المحلیة إضافة إلى تدني أسعار الوحدات محلیًا مقارنة بأسعار السوق الدولیة.

  
 - التأهیل المسبق وطلب تقدیم عطاءات:  )ج

بصفة عامة یتم اللجوء إلى إجراءات التأهیل ألغراض األعمال ( العقود ) الكبیرة المعقدة 
ساس یتم التأهیل المسبق للمقاولین ومن ثم أو ذات الطابع التخصصي فقط. على هذا األ

استخالص و تحدید القائمة المحصوره للمقاولین المؤهلین. فقط أولئك المقاولون الذین 
نجحوا في التأهیل وثبت أن لدیهم القدرات و الموارد الالزمه المطلوبه للقیام باألعمال 

ن االعتبار أداؤهم وخبراتهم المحدده یتم توجیه طلب لهم لتقدیم عطاءاتهم مع األخذ بعی
  السابقة و االمكانات و القدارت المالیة ( وضعهم المالي ).

  
 - التسوق (الممارسة):  )د

هذه طریقة شراء تعتمد على مقارنة أسعار عروض تم الحصول علیها من عدد من 
الموردین (البائعین) للبضائع او من مقاولي األشغال ( األعمال المدنیة ) ال یقل عددهم 

ن ثالثة لضمان الحصول على أسعار تنافسیه. وهذة الطریقة مناسبه لشراء بضائع ع
متوفره في رفوف البائعین أو البضائع النمطیة ( المعیاریه ) ذات المواصفات القیاسیه 

  وضئیلة السعر، أو األعمال ( األشغال ) البسیطة غیر المكلفه. 



 )53 من 40 صفحة(

و التوصیف وكذلك مكان طلبات عروض السعر یجب أن تتضمن الوصف و الكمیه 
التسلیم وفترة التسلیم أو فترة اكمال العمل. باألمكان تقدیم عروض السعر كتابیًا ( برسالة 

  مع المرفقات) او بالفاكس أو بالوسائل اإللكترونیه.
عطاءات المناقصات العامة المفتوحة.هذا وتضمن شروط مشابهة لتقییم عروض السعر 

  و عقد مبسط ( عقد مختصر )العرض المقبول في امر شراء أ
  

 - التعاقدات المجتمعیة:  )ه

المجتمع أو بالنیابة عنه للتورید او التنفیذ.  من قبلالتعاقدات المجتمعیة تعني التعاقد 
بتوفیر التمویل مباشرة للمجتمعات المسؤلة عن إدارة  الصندوقتحت هذه الطریقة یقوم 

  تنفیذ المشروع  أو المشاریع. 
مجتمعات المؤهله بحسب السیاسات جتمعیة یجب ان تنفذ من قبل الهذه التعاقدات الم

اإلجراءات المبسطه المبینه في " دلیل الصندوق اإلجتماعي الخاص بالتعاقدات و 
  المجتمعیة " .

 
 - األمم المتحدة: هیئاتالتعاقدات ( التوریدات ) بواسطة   )و

أو الوكاالت  الهیئاتمع هناك حاالت یكون فیها الشراء ( أو التعاقد ) المباشر مالئما 
). بصفتهم موردین طبقًا  UNOPS) أو (  UNICIFالتابعة لألمم المتحدة مثل ( 

الجراءاتهم قد یكونون األكثر (مالئمة) لتورید (شراء) ( أ ) كمیات صغیرة من البضائع 
  الجاهزة لدیهم. ( ب ) المنتجات التخصصیه في حالة محدودیة عدد الموردین.

  
 -لشراء المباشر:التعاقد أو ا  )ز

التعاقد المباشر یعني التعاقد دون منافسة (مع مصدر واحد) وقد یكون طریقة   
  مناسبة وفقًا للظروف التالیة: 

العقد القائم للسلع أو األشغال، الذي تم إرساؤه بطریقه تنافسیة، یمكن تمدیده لیشمل   (أ) 
ة ترجى من مزید من المنافسة وأن سلعًا أو أشغاًال إضافیة ذات طبیعة مشابهة. وأنه ال فائد

األسعار في العقد الممدد معقولة. وینبغي إدراج أحكام هذا التمدید، إذا اعتبر أنه محتمل 
  الحدوث مسبقًا، في العقد األصلي. 

توحید مواصفات المعدات أو قطع الغیار لتكون متطابقة مع المعدات الموجودة   (ب) 
یة من المورد األصلي. ولتبریر عملیات الشراء هذه یمكن أن یبرر عملیات الشراء اإلضاف

البنود الجدیدة أقل عمومًا من العدد أو تكلفة ینبغي أن تكون المعدات األصلیة مناسبة وعدد 
فوائد نوع أو مصدر آخر للمعدات تمت دراستها تكون الموجود وأن یكون السعر معقوًال وأن 

  ورفضها.
كة من قبل مصدر واحد وال یمكن الحصول علیها أن تكون المعدات المطلوبة مملو   (ج)

  إال من ذلك المصدر فقط.
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اشتراط المقاول المسئول عن تصمیم إحدى العملیات شراء بنود حساسة من مورد   (د)
  معین كشرط لضمان حسن التنفیذ. 

  في حاالت استثنائیة، كاالستجابة لكوارث طبیعیة.  ) هـ(
 

 الطرق واإلجراءات العامة 6.2.2.2

 - ): NCBالتعاقدات ( أو التوریدات ) بواسطة المناقصات التنافسیة الوطنیة (             

 -وثائق المناقصات (مستند شروط المناقصة ) النمطیة تشمل التالي:

 الدعوة لتقدیم عطاءات §

 التعلیمات للمتقدمین ونموذج العطاء §

 نموذج العقد §

 الشروط العامة والخاصة §

 المواصفات الفنیة §

 قائمة أو جدول بنود البضائع ) ، جدول الكمیات والرسومات. قائمة البضائع ( §

 نموذج ضمان العطاء و نموذج ضمان التنفیذ والدفعه المقدمه. §

 بنود قانونیة. §

 لغرض تقییم العطاءات. الصندوقالمعاییر التي سیستخدمها  §

 آخر موعد للتقدیم أو التاریخ و الزمن و المكان المحدد لتقدیم العطاءات . §

 الزمن و المكان المحدد لفتح مظاریف العطاءات.الیوم،  §

 یتم نشر اإلعالن عن المناقصة في الصحف الوطنیة.

االهلیة. یمنح كافة المتقدمین المحتملین المدة  ذاتالمشاركة في المناقصات مفتوحه لكل الشركات 
اءات یجب المالئمه لغرض إعداد و تقدیم عطاءاتهم. و أي عطاء یصل بعد آخر موعد لتقدیم العط

  أن یعاد إلى صاحبه مغلقًا. 
 

یحق یتم فتح مظاریف العطاءات من قبل لجنة فتح المظاریف في المكان و الوقت المحددین لذلك. 
  لمتقدمون او المشاركون في المناقصة الحضور أو من ُیمثلهم أثناء جلسة فتح المظاریف العلنیة.ل
  

القیمة اإلجمالیة لكل عطاء بصوت و ماء المتقدمین خالل جلسة فتح المظاریف العلنیة یتم قراءة أس
یسجل ذلك مباشرة أثناء الفتح في و التأكد من وجود الضمان االبتدائي ( ضمان  العطاء ) و مسموع 

  محضر فتح المظاریف.
مالم یقرر المدیر التنفیذي خالف ذلك، لجنة التقییم الخاصة بتقییم أي عطاء یكون تشكیلها 

  كالتالي:
 وع.ضابط المشر  -

 ضابط التعاقدات. -
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 االخصائي المناسب/الفني (العدد والتخصصات بحسب الحاجة). -
 

تقوم لجنة دراسة تقییم العطاءات بعد جلسة فتح المظاریف بفحص محتویات كل عطاء على حدة 
 - لتحدد مدى استیفاء العطاء للمتطلبات التالیة:

o التأكد من ان العطاء ُموقع 

o  جوهریة تتعلق بالشروط أو المواصفات في أي من التأكد من عدم وجود أنحرافات
 وثائق العطاءات.

o ( الضمان مستوفي للمطلوب ) التأكد من وجود وصحة ضمان العطاء 

تتولى لجنة التقییم عملیة التقییم المفصل للعطاءات. تقوم اللجنة بمقارنة العطاءات 
  صة.وفحص ما إذا كانت العطاءات مستجیبة بصورة أساسیة لوثائق المناق

یعتبر العطاء غیر مستوٍف للشروط المطلوبة إذا كان یتضمن انحرافات جوهریة أو 
تحفظات كبیرة تتعلق بالشروط والمواصفات المذكورة في وثیقة المناقصة أو أي من 

  المتطلبات األساسیة األخرى.
إذا كان العطاء غیر مستوٍف ( أو غیر ُمستجیب ) فیجب عندئذ استبعاده من المقارنة. 

ال یسمح ألي متقدم بتصحیح أو سحب أي من االنحرافات الجوهریة أو التحفظات و هذا 
  األساسیة بعد فتح عطائه.

  
تُحدد في التقریر العناصر و یوقع أعضاء لجنة التقییم تقریر التقییم . اضافة إلى امور اخرى ُتذكر 

لُمفاضلة ) ولغرض التوصیة او أو المعاییر التي استخدمت لغرض المقارنة ( أو في عملیة المقارنة 
بأختیار المقاول الفائز. في الحاالت التي یتعدى فیها قیمة المناقصة السقف المحدد لصالحیات 
الفروع یرفع تقریر التقییم لوحدة التعاقدات من المركز الرئیسي للتحقق وتحدید الخطوات الالحقة 

لذلك . فیما عدا ذلك تباشر الوحدة المعنیة تعمید المدیر التنفیذي و بحسب ما تتطلبه إتفاقیة التمویل 
  أو الفرع في إجراءات توقیع العقد مع المتقدم الفائز.

 
العقد للمرشح الفائز الذي تقدم بالعطاء المستوفي لكافة الشروط و األقل سعرًا بعد  الصندوقیمنح 

نجاز العمل ( العقد ) لدیه الموارد الكافیة إلو الذي تم التأكد من أنه قادٌر على التنفیذ و التقییم 
  بكفاءة.

 
یذها (أو تحت ظروف محددة یمكن للصندوق اإلجتماعي منح عقد لمقاول لدیه عقود یقوم بتنف

)، وذلك خاضٌع لتقییم یوضح مدى إمكانیة وطاقة المقاول ( في الوقت أو جار تنفیذها من ِقَبِله
یع التي مازال جار تنفیذها وفي أثناء تقییم العطاءات ) وٕالى أي مدى وصل التنفیذ في المشار 

دلیل و  الوثائق النمطیة للمناقصات أي منطقة تقع هذه المشاریع ( أو العقود ) انظر ( 
  التعاقدات ).
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األسعار المقدمة من قبل أي مقاول ( أو ُمتناقص ) ضمن عطائه سوف تبقى ثابتة خالل فترة 
ة تجاوز فترة العقد ثمانة عشر شهرًا سوف یطبق في حالو ال یجوز تعدیلها أو تغییرها. و التنفیذ للعقد 

  تعدیل األسعار.
 

ال ُیبرر رفض جمیع العطاءات المقدمة اال عندما تكون هذه العطاءات غیر مستجیبه للمواصفات 
المحددة في وثیقة المناقصة أو عندما ال تكون هناك منافسة حقیقیة بین المتقدمین. ال یجوز إلغاء 

ائجها بُرمتها واستدراج عطاءات جدیدة على اساس أو استنادًا إلى نفس نتو إجراءات المناقصة 
المواصفات بهدف الحصول على أسعار جدیدة منخفضة إالَّ عندما یكون العطاء الوحید المستوفي 

  یتعدى سعره المقیم التكلفة التقدیریة المحدثة بنسبة كبیرة.
 

مشورة و یذي خالف ذلك یجب اوًال اخذ رأي عند ضرورة إعادة المناقصة ومالم یقرر المدیر التنف
الُمبررات التي تستوجب اإللغاء و دراسة األسباب و وحدة التعاقدات في المركز الرئیسي بهدف فحص 

أو یقترحون (إذا لزم) واإلعادة، حیث یتولى المعنیون باألمر دراسة إمكانیة مراجعة المواصفات 
 ى إعادة طلب عطاءات جدیدة.تعدیالت في ُمكونات المشروع قبل الموافقة عل

بعدها تبدأ عملیة و عند االتفاق على إعادة المناقصة یتم أوًال إلغاء نتائج المناقصة األصلیة 
  إعادة المناقصة .

 الدعوة لتقدیم العطاءاتو تعاقدات ( توریدات ) األعمال المدنیه بأستخدام التأهیل المسبق  6.2.2.3

  -شترطًا عندئذ تتخذ الخطوات التالیة:عندما یكون التأهیل المسبق مطلوبًا أو م   
  -الخطوة األولى:

ُتعد وثیقة التأهیل المسبق المطلوبه لتنفیذ األنشطة المحدده للمشروع وسوف تتضمن وثیقة التأهیل المسبق 
النمطیة أو غیرها، بصفه عامه األجزاء التالیة ( التي قد تحتوي على بعض أو كل التفاصیل المذكوره بناء 

  - ه المحدده):على الحال
  إجراءات التأهیل المسبق - ) : 1الجزء (      

  االرشادات للمتقدمین -) : Iالقسم (        
  قائمة بیانات التأهیل المسبق- ) : iiالقسم (        
  معاییر التأهیل المسبقو متطلبات  - ) : iiiالقسم (       
  نماذج التقدیم - ) : ivالقسم (        
  البلدان ذات األهلیة - ) : vالقسم (        

  فیما یلي شرح ُمبسط لما یشتمله كل قسم من األقسام المذكوره أعاله،   
  - ) اإلرشادات للمتقدمین :  Iالقسم (       

اعها من قبل المتطلبات التي یلزم اتبو باإلضافة إلى االشتراطات العامه هذا القسم سوف یفصل الشروط  
  :المتقدم المحتمل مثل

 عداد طلب التأهیل المسبقكیفیة إ  )أ

 شروط تقدیم طلب التأهیل المسبق  )ب

 ٕاجراءات التقییمو اسلوب   )ت
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 التأهیل المسبق للمتقدمینو تقییم الطلبات   )ث

  قائمة بیانات التأهیل المسبق - ): iiالقسم (    
  هذا القسم الشروط، المعلومات أو البیانات المتعلقه بالتأهیل المسبق المحدد. یشمل

ره هنا تشیر إلى الفقرات المختلفة فـي اإلرشـادات الموجهـه للمتقـدمین المحتملـین وسـوف الشروط المذكو   
  ). Iتعدل، تفصل أو تكمل..... الخ بحسب ماتنطبق  المعلومات التي یتضمنها القسم ( 

  المتطلباتو معاییر التأهیل  -): iiiالقسم (    
ي تســـتخدم فـــي تقیـــیم طلبـــات التأهیـــل المتطلبـــات التـــو هـــذا القســـم ســـوف یشـــمل كـــل الطـــرق، المعـــاییر   

  الخبره.و بالتحدید سوف یشمل األهلیه، تاریخ عدم تنفیذ العقود، الوضع المالي و المسبق 
  نماذج التقدیم أو الطلب -): ivالقسم (    
یحتـوي هـذا القسـم علـى كـل أنـواع النمـاذج الخاصـة بالمعلومـات التـي یجـب أن یقـدمها صـاحب الطلــب   
) ( بمــا فــي ذلــك نمــوذج تقــدیم أو رفــع الطلــب،  iiiالشــروط المــذكوره تحــت القســم (  التــي تتعلــق بكــلو 

  نموذج المعلومات عن المتقدم، نموذج معلومات عن كل طرف.... الخ ).
  البلدان ذات األهلیة -): vالقسم (    
  

  -األنشطه المطلوب تنفیذها:و األشغال من هذا الجزء( األعمال )  -) : 2الجزء (      
طلبــات االنشــطة واالعمــال المحــددة  ســوف تتضــمن نطــاق العمــل( الوصــف، فتــرة التنفیــذ أو االنجــاز، مت

  البیانات األخرى).و معلومات عن الموقع 
  

  -الخطوة الثانیة:
فــي إحــدى النشــرات الدولیــة واســعة ، و االعــالن ( أو الــدعوة للتأهیــل المســبق ) ینشــر فــي صــحیفة وطنیــة

توفر المعلومات الضروریه التي تمكن المتقـدمین المحتملـین مـن اتخـاذ و لمسبق االنتشار. الدعوة للتأهیل ا
قرار المشاركه. إذا كانت هنـاك حاجـة یـذكر هنـا ایضـًا ایـة متطلبـات متخصصـه تتعلـق بالتأهیـل المسـبق 

  التي لها أهمیة في التأهیل.
  

  -الخطوة الثالثة:
ب نتـــائج التقیـــیم ســـوف یطلـــب مـــنهم تقـــدیم فقـــط اولئـــك المتقـــدمین الـــذین ثبـــت تـــأهیلهم وذو أهلیـــه بحســـ

  عطاءاتهم.
  بمعنى آخر فقط المتقدمین الذین استوفوا معاییر التأهیل المسبق سوف تتم دعوتهم لتقدیم عطاءات.

بقیة الخطوات تتم بصورة مماثلة لخطوات المناقصة الوطنیـة ( إسـتالم العطـاءات، فـتح المظـاریف، تقیـیم 
  العطاءات،.......... الخ ).

وفي جمیع الحاالت یجب المحافظة على السریة خالل عملیة تقیـیم العطـاءات حتـى إرسـاء العقـد. بعـدها 
  من هو الفائز.و یتم إشعار المشاركین الذین لم ینجحوا بالنتیجة 

  
 تورید ( عقود ) األعمال المدنیة عن طریق التعاقدات المجتمعیة. 6.2.2.4
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اســتئجار و جتمعیــة یــتم التعاقــد مــع المقــاولین وشــراء المــواد فــي المشــاریع التــي یســتخدم فیهــا التعاقــدات الم   
النقل والیـد العاملـة المـاهرة مـن قبـل المجتمعـات ذاتهـا. تقـرر الجهـه المسـتفیدة ( المجتمـع ) أوًال اي و المعدات 

شـراء و جزء من المشروع أو األعمال التي ستنفذها بنفسها ( مـن خـالل اسـتخدام الیـد العاملـة المـاهرة المحلیـة 
أي جزء سوف ُینفـذ مـن قبـل المقـاولین الصـغار وبطریقـة التسـوق أو التبضـع المحلـي (الممارسـة) . و المواد ) 

  یمكن الرجوع إلى دلیل (آلیة) التعاقدات المجتمعیة المتعلقة بهذا األمر.
 

  متابعة تنفیذهاو إدارة العقود  6.2.2.5
أنــواع العقــود بحســب الشــروط المتفــق األشــراف علــى تنفیــذ مختلــف و مصــطلح إدارة العقــد هنــا یعنــي المتابعــة 

األدوات، الوسائل، المعـاییر، االمـور الفنیـة تحدث بانتظام وتحدد  علیها. ویستخدم لهذا الغرض وثائق نمطیة
انجـــاز الخـــدمات فـــي الوقـــت و لتنفیـــذ النـــاجح أو التوریـــد لضـــروریة الاالشـــتراطات القانونیـــة و الجـــودة،  جوانـــبو 

  .المحدد في العقد
  

المرفوعـه مـن الفـروع و التصـدیق علـى تقـاریر تقیـیم العطـاء و لتعاقدات في المقر الرئیسي بالفحص تقوم وحدة ا
توصـــیتها للمـــدیر التنفیـــذي بحســـب مـــاینطبق، حـــول ســـالمة اإلجـــراءات و حیـــث یكـــون مناســـبًا تبـــدى رأیهـــا و .
  التوصیة باإلرساء.و 
 

خـالل أو اسـتنادًا إلـى تقـاریر االستشـاري، یتولى ضابط المشروع عملیة المتابعة للتنفیذ وتقدم سیر العمل من 
إضافة إلى ذلك یقوم ضابط المشروع بالمتابعة المیدانیـة المباشـرة علـى ضـوء البرنـامج التنفیـذي للعقـد المتفـق 
علیــه ضــمن العقــد وكــذلك متابعــة الجــودة. المتابعــة والفحــص للمشــاریع الجــاري تنفیــذها تــتم مــن قبــل الوحــدة 

  كلما استجدت وظهرت مشكلة ما.و حالة على حدة  الفنیة بحسب ماتتطلبه كل
   

فیمـــا یخـــص البضـــائع یتـــولى ضـــابط المشـــروع متابعـــة عقـــد التوریـــد ویتـــولى باالســـتعانة باستشـــاري أو فنــــي 
مطابقتهـا للمتطلبـات باإلضـافة و متخصص إن لزم األمر فحص البضائع عند وصولها للتحقق مـن اسـتیفائها 

  الكلي السلیم للعقد من قبل المورد.التأكد من اإلنجاز و إلى التحقق 
  

  عقود االستشاریین.تنفیذ متابعة و وفي جمیع الحاالت یعتبر ضابط المشروع مسئوًال عن إدارة 
  

المطبقـة فعلـى الجهـة و أمر تغییري ضمن الحدود التعاقدیة المعتمدة  الحاجة إلصدارعند  -األوامر التغییریة:
ره ) إعــداد المبــررات الموثقـــة بحســب شـــروط العقــد دون االضـــرار المختصــة ( الوحــدة ، الفـــرع المســئول وغیـــ

بمصلحة المشروع. یجب على الفرع المسئول رفع المبررات إلى وحـدة التعاقـدات كمـا هـو مطلـوب. فـي حالـة 
تجاوز األمر التغییري النسبة المحددة سلفًا المعتمده أو النسبة المطبقـة عندئـذ یـتم التعامـل مـع الحالـه بحسـب 

اتخـاذ االجـراء أو الحـل و بناًء على ذلك یتم اعتماد و القرض/المنحة أو االرشادات المعمول بها تفاقیة شروط ا
  المناسب.

  
  -المبالغ االحتیاطیة تستخدم إما :
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v (العقود المقطوعیه ) لمواجهة التعدیالت المعتمده 

v .لمواجهة التغیرات السعریه عندما تتعدى الحد المتفق علیه 

ت او الزیادة غیر المتوقعة في األعمال بسـبب األوامـر التغییریـة أو اسـتخدام اي نقص في الكمیا 
  المبالغ االحتیاطیه كلها خاضعة للمراجعة المسبقة وموافقة المقر الرئیسي.

 
 3إجراءات التعاقدات ( إختیار ) االستشاریین   6.2.3

 
 تعریفات تعاقدات خدمات االستشاریینو أنواع  6.2.3.1

  شاریة محلیة، إما مع أفراد أو مؤسسات.عدة خدمات است الصندوقیستخدم 
یكون في ضوء مؤهالت االستشـاري المسـتخرجة مـن قاعـدة بیانـات یـدیرها الصـندوق   اختیار االستشاري

.  
األســالیب أو الطـــرق المســـتخدمة مــن قبـــل الصـــندوق لغــرض التوظیـــف أو التعاقـــد مــع االستشـــاریین هـــي   

  -كالتالي:
التكلفــة طریقــة تنافســیة بــین قائمــة قصــیرة و ة. طریقــة الجــودة التكلفــو االختیــار علــى أســاس الجــودة   )أ

 عامل التكلفة معًا.و تأخذ بعین االعتبار عامل الجودة و للشركات 

یتم ذلك عندما یكون أكثر من فرد أو مؤسسـة مؤهـل لتنفیـذ المهمـة و االختیار على أساس الجودة   )ب
تشـاریین إلـى تقــدیم عـروض فنیــة ولكـن المهمـة تتطلــب أفضـل الخبـراء المتــوفرین. وتـتم دعــوة االس

 ترتیبها. یتم التفاوض على شروط العقد مع االستشاري الذي حقق أفضل الدرجات.و یتم تقییمها 

تقییم عـروض تنافسـیه و مؤهالت االستشاري طریقة مؤهالت االستشاري وذلك عندما یكون إعداد   )ج
 غیر مبررة.

عیــًا لعمــل ســابق تــم تنفیــذه، أو حیثمــا إختیــار المصــدر الوحیــد عنــدما تشــكل المهمــة اســتمرار طبی  )د
یكــون االختیــار العاجــل أساســیًا فــي حالــة طارئــة، وعنــدما یكــون شــخص واحــد فقــط أو مؤسســة 

 الخبرات المطلوبة.و واحدة یتمتع بالمؤهالت 

تسـتخدم هـذه الطریقــة عنـدما یكـون المهــام  -االختیـار علـى اســاس المیزانیـة المحـدودة ( الثابتــة ):  )ه
 دیدها بدقه والمخصصات المتوفرة إلنجاز المهام محدده أو ثابته .بسیطة ویمكن تح

 
وفــي جمیــع الحــاالت یحــب المحافظــة علــى الســریة خــالل عملیــه التقیــیم حتــى إرســاء العقــد. وبعــدها  

  یتم أشعار المتقدمین غیر الناجحین بالمتقدم الناجح أو الذي فاز.
  
 إجراءات التأهیل المسبق لالستشاریین  6.2.3.2

                                                
  التعاقدات لمزید من التفاصیل یمكن الرجوع إلى قسم اختیار االستشاریین في دلیل 3
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أفـراد تحـدث بانتظـام.  أمـا السـجل الخـاص و بسجالت الجهات االستشاریة من شـركات  ندوقالصیحتفظ  
الفــرع و سـنوات الخبـرة و مجــال الخــبرات و الدرجـة الجامعیـة و بـاألفراد فهـو مرتـب بحسـب الجــنس والمـؤهالت 

  تاریخ التسجیل .و 
قــــائمین بالعمـــل فــــي مشــــاریع الترتیـــب التــــالي یـــتم تعدیلــــه بصــــفة دائمـــة وفقــــًا لتقیـــیم آداء االستشــــاریین ال 

  الصندوق.
  -وهناك أربع درجات محدده لألداء:

 ممتاز ·

 جید ·

 مقبول أو حدیث التسجیل ·

 استشاریو القائمة السوداء، ذوو األداء المتواضع. ·
 

 التكلفةو إختیار االستشاریین بناًء على الجودة  6.2.3.3

شــركات استشــاریه فــي القائمــة التكلفــة یــتم بعملیــة تنافســیة بــین مكاتــب أو و االختیــار علــى أســاس الجــودة 
تكلفــة الخــدمات فــي عملیــة إختیــار الشــركة االستشــاریة الفــائزة. و نأخــذ بالحســبان جــودة العــرض و القصــیره 

التكلفـة یجـب و یستخدم عنصر التكلفة بعنایة وحكمة .كما أن األوزان النسبیة التي تعطي لكل من الجـودة 
  لمهام.أن تحدد لكل حاله على حده بما یتناسب وطبیعة ا

 
  تتضمن عملیة االختیار الخطوات التالیة:

 إعداد الشروط المرجعیة. §

 التكلفة التقدیریة والمیزانیة. §

  اإلعالن. §
  إعداد القائمة القصیرة لالستشاریین. §
خطـــــاب الـــــدعوة ، اإلرشـــــادات  -التـــــي یجـــــب أت تتضـــــمن:و ٕاصـــــدار طلـــــب تقـــــدیم العـــــروض ( و إعـــــداد  §

  لعقد المقترح ) ، لالستشاریین الشروط المرجعیة ومسودة ا
  استالم العروض.  §
  تقییم العروض الفینة §
  الفتح العلني للعروض المالیة §
  تقییم العروض المالیة. §
  التكلفة .و التقییم النهائي للجودة  §
  ٕارساء العقد على الفائز الذي تم إختیاره.و التفاوض  §

 
ض الفنیــة بصــوره مســتقلة المالیــة یجــب أن تقــدم فــي مظــاریف منفصــله ویــتم تقیــیم العــرو و العــروض الفنیــة 

  بمعزل عن التقییم المالي.و 
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یدعى المكتب االستشاري ( أو الشركة االستشاریه ) الذي تـم إختیـاره للتفـاوض علـى العقـد مـع الصـندوق 

، وأي عناصـر أخـرى متضــمنة ومختلـف فقـرات العقــدالتفـاوض یشــمل خطـة العمـل، االفــراد، اإلجتمـاعي. 
  لعرض االستشاریین.یجب أن ال یتضمن أي تعدیل جوهري . التفاوض في اتفاقیات التمویل

 
 إختیار االستشاریین بناًء على الجودة 6.2.3.4

هذا األسلوب لالختیـار مفیـد فـي المشـاریع المعقـدة حیـث یكـون مـن الصـعب تحدیـد الشـروط المرجعیـة أو 
 تكون هنـاك ظـروف أخـرى خاصـة. وفـي هـذه الحالـة فـأن طلـب العـروض یـتم توجیهـه علـى أسـاس تقـدیم

  -أي من:
 عرض فني فقط أو  )أ

مـالي (  وفـي هـذه الحالـة یــتم اسـتخدام نظـام المظـاریف المنفصـلة كمـا یحـدث فــي و عـرض فنـي    )ب
 التكلفة ).و أسلوب االختیار القائم على الجودة 

یـتم اإلرسـاء و التكلفـة و اإلرساء تماثل العملیة المستخدمه في االختیار بنـاًء علـى الجـودة و إن عملیة التقییم 
الــذي قــیم علــى أســاس و مكتــب االستشــاري ( الشــركة االستشــاریة ) الــذي قــدم أفضــل عــرض فنــي علــى ال

معــاییر تقیــیم محــدده ســلفًا وبنــاًء علــى طریقــة التقیــیم التــي حــددت فــي التعلیمــات لالستشــاریین. فــي هــذه 
ــــتالئم ظــــروف االختیــــار. إذا كــــان مطلوبــــًا مــــن و الحالــــة معــــاییر التقیــــیم مهمــــة  محــــددة بصــــفة خاصــــة ل

االستشاریین تقدیم عـروض مالیـه إضـافه للعـروض الفنیـة عندئـذ یجـب أخـذ االحتیاطـات الالزمـه كمـا هـو 
التكلفــة بحیــث ال یفــتح اال العــرض المــالي لالستشــاري الــذي تــم و الحــال فــي االختیــار علــى اســاس الجــودة 

  ح عملیة التفاوض.تعاد بقیة العروض المالیة مغلقة إلى االستشاریین غیر الناجحین بعد نجاو اختیاره 
 

 إختیار الشركات االستشاریه أو االستشاریین األفراد بأستخدام مؤهالت االستشاریین 6.2.3.5

االختیــار علــى أســاس مــؤهالت االستشــاري یمكــن اســتخدامها للمهــام التــي تكــون فیــه الحاجــة إلعــداد  - 1
د الشـروط تقییم عروض تنافسیه غیر مبرره . في مثل هذه الحاالت یتولى المسئول المخـتص إعـداو 

كفاءتـه ذات العالقـة بالمهمـه، و المرجعیة،  طلب إبداء االهتمام، والمعلومات حول خبـرة االستشـاري 
اختیــار المكتــب أو الشــركة ذات المؤهــل المالئــم. الشــركة التــي تــم اختیارهــا و إعــداد القائمــة القصــیرة 

 یطلب منها تقدیم عرض فني ومالي موحد ومن ثم دعوته للتفاوض على العقد.
 
كمـا  4االستشاریون األفراد یتم اختیـارهم علـى اسـاس مـؤهالتهم المالئمـة للمهمـة. هنـا الیلـزم اإلعـالن - 2

أن االستشــــاریین غیــــر مطلــــوب مــــنهم تقــــدیم عــــروض. یكــــون االختیــــار علــــى اســــاس المقارنــــة بــــین 
ـــدوا اهتمـــامهم بالمهمـــة أو تـــم  المـــؤهالت لعـــدد الیقـــل عـــن ثالثـــة مرشـــحین مـــن بـــین أولئـــك الـــذین اب
اختیارهم من قائمة بیانات الصندوق. األفراد الذین یخضعون للمقارنة من حیـث المـؤهالت یجـب أن 

                                                
  في بعض الحاالت قد یكون اإلعالن مناسباً بحسب مایراه الصندوق 4



 )53 من 49 صفحة(

یستوفوا الحد األدنى من المؤهالت ومن یـتم اختیـارهم ألداء المهمـة یجـب أن یكونـوا األفضـل تـأهیًال 
 ولدیهم القدرة الكامله للقیام بالمهمة.

مــا و الخبــرة و  هــا علــى اســاس المؤهــل والخلفیــة االكادیمیــةالقــدرة علــى القیــام بالمهمــة یمكــن الحكــم علی
النظـام الحكـومي مـا و النظـام اإلداري و  الثقافـةو ینطبق من ناحیة االلمام بالظروف المحلیة مثل اللغـة 

  ).6.2.4.8عدا الحاالت التي یكون المصدر الوحید مبررًا (انظر الفقرة 
 
 إختیار اإلستشاریین على اساس أقل تكلفه 6.2.3.6

یقة مالئمة فقط ألختیار االستشاریین إلدارة المهام ذات الطبیعة أو النوعیـة النمطیـة أو الروتینیـة هذ الطر 
(التــــدقیق ، التصــــامیم الهندســــیة لألشــــغال غیــــر المعقــــده وماشــــابه ذلــــك ) عنــــدما تكــــون االســــس راســــخة 

التأهیـل. العـروض  والمواصفات المعیاریه متـوفره. فـي هـذه الطریقـة تحـدد الحـد األدنـى للدرجـة أو لعالمـه
یلزم تقدیمها في مظروفین منفصلین یتم استدراجها من خـالل القائمـة القصـیرة. تفـتح العـروض الفنیـه أوًال 

  تقیم . و 
تفـــتح و العـــروض الفنیـــة التـــي تحصـــل علـــى درجـــة أقـــل مـــن درجـــة النجـــاح الـــدنیا المحـــددة ســـلفًا تـــرفض 

المتقدمـة بأقـل سـعر یـتم اختیارهـا.في هـذه الطریقـة العروض المالیه لبقیة المتقدمین بصـورة علنیة.الشـركة 
الحد االدنى لدرجة (عالمه ) التأهیل یتم تحدیدها بمعني أن كل العـروض الحـائزة علـى درجـة أعلـى مـن 
الحد األدنى تتنافس فیمـا بینهـا مـن خـالل او بواسـطة السـعر. الحـد األدنـى لدرجـة التأهیـل یـتم ذكرهـا فـي 

  خطاب طلب العروض.
 

 االستشاریین على اساس المخصص أو المیزانیة الثانیةاختیار  6.2.3.7

هـــذه الطریقـــة مالئمـــه عنـــدما تكـــون المهمـــة بســـیطه ویمكـــن تحدیـــدها بدقـــة وفـــي الحالـــه التـــي یكـــون فیهـــا 
ـــة أو  ـــه المیزانی ـــة (المخصـــص ثابت).رســـالة أو خطـــاب طلـــب العـــروض یجـــب أن یـــذكر فی المیزانیـــة ثابت

المالیـة فـي مظـاریف منفصـله و تقدیم أفضل العـروض الفنیـة  یطلب من االستشاریینو المخصص المتوفر 
ذلــك و فــي حــدود المیزانیــة او المخصــص المالي.بصــفة خاصــة یجــب أن ُتعــد الشــروط المرجعیــة بإتقــان و 

كافـة  تقـیم للتأكد أن المیزانیة أو المخصص المالي كاف لیتمكن االستشاریون من إنجاز المهام المتوقعـه.
التكلفــة، بعــدها یــتم فــتح  العــروض و ا فــي طریقــة االختیــار علــى أســاس الجــودة العــروض الفنیــة أوًال كمــ

یعلــن أو تقـرأ األســعار بصـورة علنیـه.العروض المالیــة التـي تتجــاوز المیزانیـة أو المخصــص و المالیـة علنـًا 
المتاح ترفض.االستشاري الذي قدم العرض الفني الحائز على أعلى درجة ( أو فـي أعلـى قائمـة الترتیـب 

  یطلب أو یستدعى للتفاوض حول العقد.و من بین المتقدمین یتم اختیاره ) 
 

 التعاقد مع الشركات االستشاریة أو األفراد بأستخدام المصدر الوحید  6.2.3.8

  -یمكن استخدام طریقة المصدر الوحید في الحاالت التالیة:
صـــة الخـــدمات المطلوبـــة متـــوفره لـــدى مصـــدر واحـــد فقـــط نتیجـــة الطبیعـــة الخا كـــون فـــي حالـــة §

 لألشغال أو بسبب حالة الطوارى أو
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ال یوجـد استشــاریون لـدیهم الرغبــه أو غیـر متــوفرین مثــل المنـاطق النائیــه أو عنـدما یكــون حجــم  §
المبرر . استخدام هذه الطریقـة تسـتلزم موافقـة المـدیر  إیضاحفي جمیع الحاالت البد من  التعاقد صغیرًا.

  التنفیذي.
  
 

 تیار االستشارییناألمور االخرى ذات العالقة بإخ 6.2.3.9

استخدام الوكاالت الحكومیه، الجامعات ومؤسسات االبحاث أو موظفیهم مسـموح فقـط فـي الحـاالت التـي 
ال یوجــد بــدیل مــن القطــاع الخــاص. الجامعــات الحكومیــة ومؤسســات االبحــاث فــي الــیمن التــي لــیس لهــا 

فــــي االختیــــار التنافســــي  اســــتقالل إداري أو مــــالي و التعمــــل تحــــت القــــانون التجــــاري یمكــــن أن تشــــارك
بالمشــاركة مــع االستشــاریین مــن القطــاع الخــاص فقــط كإستشــاریین ثــانویین ( للقیــام بالمهــام التخصصــیه 

 التي هي مؤهله بشكل ُمَتَفّرد لتنفیذها ).

  
 استخدام المنظمات غیر الحكومیة

ســاعده فــي ذات تأهیــل متفــرد یمكنهــا مــن المو المنظمــات غیــر الحكومیــة هــي منظمــات غیــر ربحیــه 
احتیاجــات المجتمــع. و  تنفیــذ المشاریع.بســبب مشــاركتها ومعرفتهــا بالشــئون المحلیــةو اإلعــداد، اإلدارة 

المنظمــات غیــر الحكومیــة یمكــن أن تضــمن فــي القائمــة القصــیرة الخاصــة بإبــداء االهتمــام والرغبــه 
ــمن ال شــركات االستشــاریه بشـرط أن یكــون الصــندوق اإلجتمــاعي مقتنعــًا بتأهیلهـا. ویفضــل أن ال ُتضَّ

فــي القائمــة القصــیرة للخــدمات التــي تكــون المنظمــات غیــر حكومیــه هــي األكثــر تــأهیًال للقیــام بهــا. 
المعرفة في الشـئون المحلیـة یمكـن أن تكـون القائمـة القصـیرة و المهام التي فیها تركیز على المشاركه 

ختیــار علــى اســاس الجــودة كلهــا مــن المنظمــات غیــر الحكومیــة. عندئــذ یمكــن أن تســتخدم طریقــة اال
تعكس معاییر التقییم ، المؤهالت الفریده للمنظمات غیر الحكومیة مثل التطوعیه، الوضـع و التكلفة و 

السـمعه. یمكـن اختیـار المنظمـة غیـر الحكومیـة علـى و غیر الربحـي، المعرفـة المحلیـة، حجـم العملیـة 
  . 6.2.4.8اساس المصدر الوحید على اساس المعاییر المبینه في الفقرة 

  
  
  -اإلجراءات الخاصه بالخدمات غیر االستشاریه: 6.2.4

ــــى اســــاس أعمــــال استشــــاریه ذات الطــــابع     الخــــدمات غیــــر االستشــــاریه هــــي تلــــك التــــي التصــــنف عل
  تقدیم عطاءات بناًء على األداء القابل للقیاس من ناحیة المخرجات.و المعروف ویتم طرحها للتنافس 

 األعمال المدنیة.و الطرق المعتمده للبضائع و ت أو التعاقدات األسالیب تطبق على هذا النوع من التوریدا
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  الخطط الوطنیة التنمویةمع االستراتیجیات و  االصطفافالفصل السابع : 
  

تدخالتــه منـــذ  توجــهرئیســیة  كسیاســةواالصــطفاف مــع االســتراتیجیات والخطــط الوطنیــة  التنســیق الصــندوقیعتمــد 
وتعظــیم  فــي الــبالدللتخفیــف مــن الفقــر  والدولیــةة الفضــلى فــي الجهــود الوطنیــة تأسیســه، وذلــك مــن أجــل المســاهم

ویقـدم  هـذا الفصـل عرضـًا مختصـرًا  للتنسـیق مـع  االستفادة من الموارد المتاحة، وكذا تبادل الخبـرة ونقـل المعرفـة.
  .وآلیاته المختلفة أنماط مختلفة لآللیات المتعلقة به

  

  العالقة والمؤسسات أو الجهات األخرى التنسیق مع الوزارات ذات  1. 7

 ،بـرامج الصـندوقبشكل أساسي على مسـتوى التنسیق مع الوزارات ذات العالقة والمؤسسات والجهات األخرى یتم و 
  المختلفة.في المحافظات األجهزة التنفیذیة للمحلیات  المشاریع معبینما یتم التنسیق فیما یخص 

  :ویهدف التنسیق إلى ما یلي

 افق أنشطة الصندوق مع االستراتیجیات  الوطنیة أو القطاعیة ذات العالقةتو ضمان  ·

 المعنیة. ةالقطاعیسیاسات التدخل مع البرامج تزامن  ·

 تحاشي التداخل في األنشطة. ·

 لصالح الفقراء وذوي االحتیاجات الخاصة.قطاعیة سیاسات وتدخالت تشجیع  ·

  آلیة التنسیق
والتنســیق مــع أیــة جهــة یجــب أن ال ینــتج عنــه أي  قــًا لكــل حالــة علــى حــدة.یمكــن تطــویر آلیــات مالئمــة للتنســیق وف

  .جهات خارج الصندوقمن قبل أي جزء من دورة حیاة المشروع  حسمعرقلة  أو 

  

  المحلیات التنسیق المكثف على مستوى  2. 7

ون  التنسـیق علـى لـب یكـوعلـي األغ العالقة.ذات واألجهزة التنفیذیة بین فروع الصندوق یتم هذا النوع من التنسیق 
  المستوى القطاعي، ویهدف إلى التالي

 .أنشطة الصندوق مع خطط المناطق إن وجدتضمان توافق  ·

 المدخالت من الجهات الحكومیة المعنیة والسلطات المحلیة لمشاریع الصندوق  متفق علیها. ·

عنـد انتهـاء دور  توفر متطلبات التشغیل من مخصصات العاملین وجزء من تكـالیف الصـیانة وخصوصـاً  ·
 .الصندوق في تمویل المشروع

  آلیة التنسیق
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ویـتم  المشـروع.علـى األغلـب فـي مسـتوى األجهزة التنفیذیة للمحلیـات فسیكون التنسیق مع  أعاله،كما هو موضح  
والتــي یــتم التشــاوریة علــى مســتوى المحلیــات تشــجیع مــدیري مكاتــب فــروع الصــندوق لتمثیــل الصــندوق فــي اللجــان 

وفـي المشـاریع التـي باهتمام من قبـل الصـندوق.  تحظىالتنمویة واألولویات في قطاعات القضایا لمناقشة  تأسیسها
تقدم الخدمة فیها من قبل هذه المكاتب (كـالتعلیم والصـحة) فـإن اتفاقـًا ثالثـي األطـراف یجـب أن یوقـع بـین كـل مـن 

  مشروع.الصندوق والمجتمع المستفید والمكتب المعني قبل مباشرة تنفیذ ال

  

  التنسیق مع برامج التنمیة األخرى   3. 7

التمویـل یعتبـر الصـندوق واحـدًا مـن المسـاهمین الرئیسـیین فـي القطـاع االجتمـاعي. لـذلك فمـن  ىومسـتو لحجـم  نظراً 
  .... ) الخ،  الیونیسیفمنظمة الصحة العالمیة ،  مثل الضروري التنسیق مع  جهات التمویل األخرى (

  أنشطة برامج التنمیة یكفل ما یلي:تنسیق الصندوق مع 

 الدروس المستفادة من تجارب الممولین اآلخرین لتحسین  تصمیم وتنفیذ مشاریع الصندوق ·

فــي أنشــطة الصــندوق مــع الممــولین اآلخــرین یضــمن االســتخدام األمثــل التنســیق القطــاعي أو الجغرافــي  ·
 للموارد المتاحة.

 .إمكانیات المساهمة  في تمویل مشاریع ·

بــین الصــندوق والممــولین اآلخــرین فــي المجــاالت ذات  أمكــن،حینمــا  مشــترك،الوصــول إلــى موقــف یــتم  ·
 الصندوق.العالقة بأنشطة 

  آلیة التنسیق
علــى الصــندوق أن یحــافظ علــى الحــوار المســتمر مــع جهــات التمویــل فــي المســتویین  التنســیق،لضــمان مثــل هــذا 

یسي على أن تكـون وحداتـه المعنیـة وكـذا فـروع الصـندوق علـى یحرص المركز الرئأن و   والدولي واإلقلیميالوطني 
إلــى أن یكــون ممــثًال فــي أیــة لجــان أیضــًا یســعى علــم بأنشــطة الممــولین الحالیــة والمســتقبلیة. وعلــى الصــندوق أن 

تنسیقیة أو لجان فرعیة في قطاعات تقع ضمن دائرة اهتمامه، وأن تكون جهـات التمویـل علـى علـم  وبشـكل دوري 
  .الصندوق الحالیة والمستقبلیة وذلك من خالل نشرات الصندوق اإلعالمیة وموقعه اإللكترونيبأنشطة 


