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ما هي الصناديق املشرتكة؟
الصناديق املشرتكة هي آليات متويٍل للعمل اإلنساين متعددة الجهات مانحة وتهدف إىل توفري مصدر متويٍل مرن واستجابٍة لحاالت الطوارئ. تتلقى آليات التمويل املشرتك، التي 

غالبًا ما يديرها مدير أو أمني الصندوق، استثامراٍت متزايدة من الجهات املانحة يف السنوات األخرية. 

ما هي بعض الصناديق املشرتكة الحالية؟

بوجٍه عام، أدارت األمم املتحدة الصناديق 
املشرتكة، مبا يف ذلك الصندوق املركزي ملواجهة 

الطوارئ والصناديق القطرية املشرتكة التي مررت 
1.3 مليار دوالر أمرييك يف عام 2015، وهو ما ميثل 

زيادة بنسبة ٪28 عن عام 2014.

الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ
بلغ إجاميل املساهامت يف الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ 439 مليون دوالٍر أمرييك يف عام 2016. واعتباًرا من أواخر 
عام 2016، أصبح يف متناول وكاالت األمم املتحدة فقط الوصول إىل الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ. ومع ذلك ميكن 

للمنظامت غري الحكومية الوصول إىل متويل الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ من خالل تنفيذ رشاكات مع وكاالت األمم 
املتحدة (من أجل مزيٍد من املعلومات حول رشاكات املنظامت غري الحكومية مع األمم املتحدة، انظر املوضوع الثاين ....). 

ويف ضوء الدعوة التي وجهها األمني العام يف مؤمتر القمة العاملية للعمل اإلنساين ملضاعفة مرصوفات الصندوق املركزي 
ملواجهة الطوارئ إىل مليار دوالر أمرييك، تطالب الكثري من املنظامت غري الحكومية الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ 

القيام بتسهيل إمكانية وصول املنظامت غري الحكومية إليه مبارشًة. 

 املوضوع الثالث: الصناديق املشرتكة - كيف ميكن 
للمنظامت غري الحكومية املشاركة؟
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 من أين ميكن الحصول عىل املزيد 
 من املعلومات حول الصناديق 

املشرتكة؟  القطرية 
قام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بتطوير نظام إدارة املنح الذي يتضمن منصة 

للمستفيدين من الصناديق القطرية املشرتكة  قياسية 
http://gms.ocha.org 

م الرشكاء التقييم والعروض املقرتحة ومتطلبات إعداد  من خالل هذه املنصة، يقدِّ
د.  التقارير يف نظاٍم واحٍد موحَّ

وتُشجَّع املنظامت غري الحكومية أيًضا عىل التعرف عىل املبادئ التوجيهية العاملية 
للصناديق القطرية املشرتكة، حيث تنص هذه املبادئ التوجيهية التي ُوِضعت يف 
أوائل عام 2015 عىل املبادئ والعمليات واألدوات والنامذج التي ينبغي اتباعها:
http://www.unocha.org/what-we-do/humanitarian-financing/cbpf-

global-guidelines

60%

600 مليون دوالر أمرييك
إجاميل املرصوفات يف 2015

20%

املشرتكة القطرية  الصناديق 
ترشح هذه الورقة التلخيصية بالتفصيل الصناديق القطرية املشرتكة، مبا يف ذلك مختلف العمليات واملتطلبات التي يجب عىل املنظامت غري الحكومية 

استيفاؤها من أجل الوصول إىل الصناديق القطرية املشرتكة. 

الصناديق القطرية املشرتكة هي عبارة عن آلية متويل للعمل اإلنساين متعددة الجهات 
املانحة أنشأها منسق االستجابة لحاالت الطوارئ يف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
التابع لألمم املتحدة. وتوجه الحكومة والجهات املانحة عىل حٍد سواء مساهامتها يف 
الصناديق القطرية املشرتكة عىل نحٍو متزايد، وهو ما كان ساريًا يف 18 دولة يف عام 

2016، وتم استغالله يف األزمات اإلنسانية املفاجئة والطويلة األمد عىل حٍد سواء.

ميكن لوكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية وحركة الصليب األحمر والهالل 
األحمر الوصول إىل الصناديق القطرية املشرتكة

بالرجوع إىل البيانات التي تم تحليلها يف عام 2016، كانت الصناديق القطرية املشرتكة 
أكرب مصدر للتمويل املبارش بالنسبة للمنظامت غري الحكومية الوطنية واملحلية. 

ويف عام 2015، بلغ إجاميل مرصوفات الصناديق القطرية املشرتكة نحو 600 مليون 
دوالر أمرييك. حيث ُرصِف ٪60 من هذه األموال للمنظامت غري الحكومية وضمن 
هذا التوزيع، ُرصِف %20 منها للمنظامت غري الحكومية الوطنية الذي يشكل نحو 

85 مليون دوالر أمرييك. ومُيثِّل هذا الرقم أكرث من نصف مبلغ األموال املتتبعة التي 
حصلت عليها املنظامت غري الحكومية الوطنية مبارشًة.

املوضوع الثالث: الصناديق املشرتكة - كيف ميكن للمنظامت غري الحكومية املشاركة؟

كيف ميكن للمنظامت غري الحكومية الوصول إىل الصناديق القطرية املشرتكة؟
نظرًا ألن الصناديق القطرية املشرتكة تَُدار عىل املستوى القطري، يجب عىل املنظامت 

غري الحكومية الخضوع إىل عمليات تقييم يف كل بلٍد تسعى إىل الصناديق القطرية 
املشرتكة. ولذلك، ال تُجَرى عمليات تقييم القدرات للمنظامت غري الحكومية للوصول 

إىل الصناديق القطرية املشرتكة عىل املستوى اإلقليمي والعاملي. 

ميكن للمنظامت غري الحكومية أن تصبح رشيكًة يف دول معينة من خالل التسجيل 
واجراء تقييم القدرات واملخاطر التي تقوم بها وحدة متويل العمل اإلنساين يف مكتب 

تنسيق الشؤون اإلنسانية. وكجزٍء من هذه العملية، تُقيّم خربات املنظامت غري 
الحكومية املؤسسية واإلدارية واملالية والفنية من قبل املكتب القطري ملكتب تنسيق 

الشؤون اإلنسانية حسب تصنيف املخاطر التايل: ’عايل‘ أو ’متوسط‘ أو ’منخفض‘ 
املخاطر.  ويحدد تصنيف املخاطر آليات وعمليات املراقبة املختلفة التي يجب عىل 
املنظمة غري الحكومية أن تتبعها يف حال الوصول إىل الصناديق القطرية املشرتكة - 
املتعلقة بعدد املنح التي ميكن للمنظامت غري الحكومية إدارتها، ومستوى الرصف 

ومتطلبات الرصد وإعداد التقارير الالحقة. 

يجب عىل املنظامت غري الحكومية الخضوع لعملية تقييم القدرات والتي ميكن أن 
تستغرق بعض الوقت حتى تنتهي، قبل تقديم عرٍض مقرتٍح ملرشوٍع معني. 

مرصوفات الصناديق القطرية املشرتكة - 2015

رصفت للمنظامت غري الحكومية

 ُرصِفت للمنظامت غري 
الوطنية الحكومية 

85 مليون دوالٍر أمرييك
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الرسعة: 
تَُعد الرسعة يف الرصف عامالً أساسيًا لجميع آليات متويل العمل اإلنساين. ويلتزم 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بتعزيز الجداول الزمنية ملرصوفات الصناديق 
القطرية املشرتكة من خالل وضع عدٍد من األهداف:

الهدف: 50 يوًما ملعالجة الطلبات املتعلقة بالكوارث مفاجئة الظهور
الهدف: %85 من املرصوفات ينبغي إنفاقها يف غضون 10 أيام قبل 

النهايئ. االعتامد 

نصائح للمنظامت غري الحكومية يف الوصول والتوجه إىل الصناديق القطرية املشرتكة:
•  إقامة العالقات: املشاركة مع فريق مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية داخل القطر وآلية املجموعات. 

•  فكر بصورٍة أكرب من مجرد الوصول إىل التمويل: ما الطرق األخرى التي ميكنك من خاللها املشاركة يف آلية الصناديق القطرية املشرتكة؟ هل توجد مقاعد شاغرة يف املجلس 
 االستشاري عىل املستوى املحيل؟ هل ميكن االنضامم إليها؟ أو هل لديك إمكانية للوصول إليها؟ هل تنُقل متطلبات برامجك إىل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

وتشارك مع نظام املجموعات؟
•  املشاركة مع منصة حوار املنظامت غري الحكومية بشأن الصناديق القطرية املشرتكة: أنشِئت هذه املنصة إلتاحة الفرصة للمنظامت غري الحكومية ومكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية للتواصل وتبادل املعلومات وتقديم التغذية الراجعة حول الصناديق القطرية املشرتكة. وميكن للمنظامت غري الحكومية املشاركة مع هذه املجموعة ملشاركة 
أي تحديات واجهتها يف املشاركة يف الصناديق القطرية املشرتكة. واملنصة مفتوحة أمام جميع املنظامت غري الحكومية الوطنية وتجتمع مرتني سنويًا باإلضافة إىل ندوات 

اإلنرتنت وفعاليات التعلم املخصصة. 
cbpf-ngo@un.org ملزيٍد من املعلومات، بإمكان املنظامت غري الحكومية التواصل عرب الربيد اإلليكرتوين

الوصول:  إمكانية 
يف حني أن عملية تقييم قدرات الرشيك أداٌة هامة، أعربت 

املنظامت غري الحكومية عن الحاجة إىل تحسني الهيكل حول 
توفري التغذية الراجعة املرتدة للمنظامت غري الحكومية 

تعديالت املرشوع:
تتطلب التغيريات التي تزيد عىل %15 من موازنة املرشوع إىل موافقة منسق 

الشؤون اإلنسانية، وهي عملية ميكن أن تستغرق بعض الوقت حتى تنتهي. وقد 
ساهمت التحسينات األخرية يف املبادئ التوجيهية للصناديق القطرية املشرتكة 

(املوازنة وهيكل القالب) يف تخفيض مدى الحاجة إىل التغيريات. 

التحسني املستمر مع الصناديق القطرية املشرتكة
قدمت املنظامت غري الحكومية مجموعًة من النصائح والتحديات والدروس يف املشاركة يف الصناديق القطرية املشرتكة مبا يف ذلك:

 وصول املنظامت غري 
الحكومية إىل الصناديق املشرتكة

املوضوع الثالث: الصناديق املشرتكة - كيف ميكن للمنظامت غري الحكومية املشاركة؟

القطرية املستويات 



128تنبيًها
حصول 84 
مرشوًعا عىل 

التمويل
إسرتليني  جنيه  18.6مليون 

قيمة األموال املرصوفة.

وصول املساعدة إىل 
4.9 مليون شخٍص يف 

46 دولة. 

صورة رسيعة عن صندوق البداية: 
أبريل 2014 - نوفمرب 2016

البداية صندوق 
يَُعد صندوق البداية، وهو مبادرة من شبكة START ، آلية متويل لالستجابة الرسيعة 
تديرها املنظامت غري الحكومية وذات جهاٍت مانحة متعددة. يقدم صندوق البداية، 

مع الجهات املانحة الرئيسية التي تتضمن وزارة التنمية الدولية واملكتب اإلنساين 
للجامعة األوروبية واملساعدات األيرلندية والهولندية، التمويل اإلنساين يف غضون 72 

ساعة للمرشوعات التي تصل مدتها إىل 45 يوًما. 

يدير أعضاء شبكة START صندوق البداية بصورٍة جامعية، ويستهدف الصندوق نحو 
ثالثة أنواع من حاالت الطوارئ:

• حاالت الطوارئ التي تعاين نقص التمويل ذات النطاق الصغري إىل املتوسط
• الزيادات يف حاالت الطوارئ املزمنة

• تنبؤات حاالت الطوارئ الوشيكة

يعمل؟ كيف 
يتبع صندوق البداية عمليًة واضحة تتضمن:

• ينبه عضو الشبكة صندوق حالة الطوارئ التي تتطلب الدعم.
• يتخذ الصندوق القرار بشأن إمكانية توفري األموال ومقدارها

 •  يُعطَى األعضاء 24 ساعة لتقديم العروض املقرتحة والتي تُراَجع من قبل 
األعضاء يف القطر.

• مبجرد إعطاء املوافقات، يبدأ تنفيذ املرشوع يف غضون 7 أيام وينتهي خالل 45 يوًما.
•  بعد انتهاء املرشوع، يجتمع األعضاء للقيام بالجرد وتحديد الدروس من أجل 

املستقبلية.  التنبيهات 

كيف ميكن للمنظامت غري الحكومية الوصول إىل صندوق البداية؟
 ال تحتاج املنظامت غري الحكومية الوطنية إىل أن تكون من ضمن األعضاء من أجل الوصول إىل صندوق البداية.

وميكن القيام بذلك من خالل الدخول يف رشاكة مع أي عضو من 42 عضًوا يف الشبكة

 بالنسبة للمنظامت غري الحكومية املهتمة بالعمل مع شبكة SART أو معرفة املزيد
 cem.gurkan@startnetwork.org حول العضوية، يُرَجى التواصل مع كيمغوركان

 أو startfund@startnetwork.org من أجل الحصول عىل معلوماٍت محددة 
حول صندوق البداية. 

 ملزيد من التفاصيل: يرجى زيارة www.icvanetwork.orgلحضور الندوات والفيديو وملزيد من املعلومات واملراجع
انضم إلكفا: للمساهمة يف مجموعات العمل، فرق العمل ووضع سياسات التمويل اإلنساين
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