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 سياسة تمويل المنح في الصندوق: اإلجراءات التنفيذية

 مالحظة إيضاحية

المجلس التنفيذي مدعو للموافقة ف: دورته الرابعة عشرة بعد المائة على سياسة تمويل المنح ف: الصندوق. وقد 
نفيذ هذه السياسة الجديدة ف: نفس الوقت. وترد مسودة أولية لهذه قررت إدارة الصندوق إصدار إجراءات لت

اإلجراءات ف: هذه الوثيقة، الت: ستستلمها إدارة الصندوق وتصدرها بعد موافقة المجلس التنفيذي على سياسة تمويل 
ى المجلس عل ،سياسة تمويل المنح ف: الصندوق: اإلجراءات التنفيذية ،المنح ف: الصندوق. وتعرض هذه الوثيقة

 التنفيذي لت: تستنير بها مداوالته الخاصة بهذه السياسة.

 مقدمة -أوال 
وافق تما سيف: الصندوق الجديدة  الجديدة تهدف هذه اإلجراءات التنفيذية إلى تفعيل سياسة تمويل المنح -0

 .5102عليها المجلس التنفيذي ف: أبريل/نيسان 

واحدة متسقة وشفافة يمتن تطبيقها وظفين ف: الصندوق عملية وتوفر هذه اإلجراءات التنفيذية للمدراء والم -2
 تما أنها تسمح بالمرونة والحرتة من خالل: .1الت: تغطيها هذه السياسةعلى جميع المنح ف: الصندوق 

 تعريف ما ه: اإلمتانيات "السريعة" بشتل واضح؛ (0)

 ة للوثائق الداعمة المتباينة؛الخيارات المتاح (2)

 جودة المنح الصغيرة.تعراض ساستعراض مبسط وأخف ال (2)

ويورد الملحق األول استعراضا لإلجراءات مقسمة حسب نوع المنحة بحيث يتم عرض الخطوط األساسية 
 للعمليات المبسطة وفقا لمعالم الموافقة األساسية عليها.

استخدام  ييسر(. ومن شأن ذلك أن 0سير إدارة المنح )الشتل ل تتمحور اإلجراءات التنفيذية حول شتل بيان: -3
ونظام أرشفة  ،تترونية الموجودة بالفعل ألغراض المنح )نظام المنح والبرامج االستثماريةمنصات اإلدارة االل

عالوة على الحد من التدفقات  ،الت: ستحسن من الموثوقية والشفافية ومسك السجالت (،ضمان الجودة
 الورقية وتتاليف المعامالت.

وتعرض على صيغة جداول تبين الخطوط العريضة لتل  ،0ية إلى الشتل تستند هيتلية اإلجراءات التنفيذ -4
عن توقيت أو فترة  -عندما يتون ذلك ضروريا  -وتشير  ،وتحدد المسؤوليات الواضحة ،خطوة ف: العملية

وقد  ،أو غيرها من الوثائق الداعمة قوالبوتوفر رابطا لجملة شاملة من الوثائق المرجعية أو ال ،هذه الخطوة
 اإلجراءات التنفيذية ف: ثالث مراحل منفصلة على النحو التال::ت هذه صيغ

 توجيه استراتيج: للموافقة على المذترة المفاهيمية للمشروع؛ (0)
 ؛ةجودال لتصميم التامل للمشروع الستعراضا (5)
 تنفيذه.و  هة على المشروع واستهاللصادقموافقة لجنة استعراض ضمان الجودة على الم (3)

                                                      

1
  .طيها هذه اإلجراءاتللحصول على تعريف المنح الت: تغ 5102من سياسة تمويل المنح ف: الصندوق  9انظر الفقرة   
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حية. وتحدد باعتبارها وثيقة  ،اإلجراءات التنفيذية عندما وحيث يتون ذلك ضروريا سوف سيتم تحديث هذه -5
الجداول الخطوات الرئيسية ضمن ثالث مراحل من دورة حياة المشروع الت: تخصص له المنحة. وتتفاوت 

ليها على والنماذج الت: يمتن لجميع الموظفين الوصول إ قوالبالوثائق المرجعية بين المبادئ التوجيهية وال
.xdesk  عالوة على وجودها ف: قائمة موحدة  ،ف: الجداول وفقا لتل خطوة مفصلةهذه اإلجراءات وتعرض

 ف: الملحق الثالث.

 يعرض موجز للمسؤوليات ف: عملية المنح بتاملها ف: الملحق الثان:. -1
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 مشروعالمرحلة األولى: التوجيه االستراتيجي للموافقة على المذكرة المفاهيمية لل

 المواءمة مع التوجهات االستراتيجية المؤسسية 1
، لصياغة إعداد المقطع الخاص بالمنح في الخطة متوسطة األجل 0.0

دارة المنح.   مخطط متين وواضح متوسط األجل الستخدام وا 
مجموعة ضمان الجودة والت: 

تقوم بالتجميع بناء على 
المدخالت من جميع 
 الدوائر/الشعب المعنية

: إعداد مقطع المنحة 1التوجيهي  المبدأ 
 في الخطة متوسطة األجل 

: الشركاء االستراتيجيون 2المبدأ التوجيهي 
 لتمويل منح الصندوق

 محاضر اجتماع لجنة اإلدارة التنفيذية  لجنة اإلدارة التنفيذية الموافقة على الخطة متوسطة األجل  5.0
، استنادا إلى يصياغة مسودة التوجيه االستراتيجي السنو    3.0

التوجيهات الخاصة بالمنح ف: اإلطار االستراتيج: وف: الخطة 
متوسطة األجل مع األخذ بعين االعتبار الدروس المستفادة من 
استعراض الحافظة السنوية والتقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات 
الصندوق، وتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق، وبعد مشاورات واسعة 

اتيجية أولويات المنح دوائر والشعب. وستعتس التوجهات االستر مع ال
إلعادة  سنويامتوسطة األجل، ولتن سيتم تحديثها/تعديلها  لفترة الخطة

 أو األولويات المؤسسية الناشئة.توزيع مخصصات 

مجموعة ضمان الجودة، 
بالتشاور مع جميع الشعب أو 

 الدوائر المعنية

 – يونيو/حزيران
 يوليو/تموز

 أشيري()ت

: إعداد مذكرة توجيه 3المبدأ التوجيهي 
 استراتيجي سنوية للجنة اإلدارة التنفيذية

وضع مسودة لمذكرة التوجيه : 1النموذج 
 االستراتيجي السنوية لمنح الصندوق

 نهاية يوليو/تموز لجنة اإلدارة التنفيذية قرار خاص بالتوجيه االستراتيجي السنوي 4.0
 )تأشيري(

 لجنة اإلدارة التنفيذية محاضر اجتماع

للسنة التالية  إصدار مذكرة خاصة بالتوجيه االستراتيجي السنوي 2.0
لجميع الموظفين؛ مع الجداول الزمنية والمواعيد القصوى تما ه: 

 محددة

 نهاية يوليو/تموز  موظف: الصندوق تبير
 )تأشيري(

ه االستراتيجي ي: مذكرة عن التوج2النموذج 
 يس الصندوقالسنوي يصدرها رئ
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 إعداد المذكرة المفاهيمية للمشروع  2

صياغة المذكرة المفاهيمية للمشروع لجميع المنح اإلقليمية  0.5
الحمراء "والعالمية وللمنح القطرية المخصوصة، بما في ذلك البلدان 

ه االستراتيج: السنوي، ي، استنادا إلى التوج"والصفراء
ع على التعاون واحتياجات/طلبات الدول األعضاء. ويش بشأن جَّ

 العروض المشترتة بين الدوائر والشعب.

بالتشاور مع مدير  الراع:
 الشعبة

 شهران
 )تقديري(

قابلة : مذكرة مفاهيمية للمشروع 1القالب 
ولتنها تحدد  للتطبيق على جميع المنح،

الدرجات المتفاوتة للتفاصيل المطلوبة للمنح 
ذترة ستتضمن هذه المو التبيرة أو الصغيرة. 

الخطوط األولية على وجه الخصوص 
 لوصف المشروع وتقترح عملية تنافسية.

النفقات والتكاليف : 4المبدأ التوجيهي 
 لتمويل بالمنحلالمؤهلة 

وبالنسبة للمنح القطرية التي تشكل مكونا في القرض، ستتم  5.5
صياغة مصوِّغات المنحة ضمن المذكرة المفاهيمية للمشروع 

مع ضمان أن تنعتس القيمة المضافة  ،ميمهاالستثماري وتص
عالوة على فائدتها المحددة لهذه المنحة وأثرها ونتائجها المتوقعة 

ذا تم تحديد الحاجة لمنح ترتبط باستثمارات  المعرفية بصورة مالئمة. وا 
محدودة بعد الموافقة على القرض، سيتم تصميم المذترة المفاهيمية 

وما يليه  0.5ة مخصوصة )انظر للمشروع تما ستعرض تمنحة قطري
 من مقاطع(

بالتشاور مع مدير  الراع:
 الشعبة

)تما هو ُيشير إلى قالب تصميم القروض  
معدل بحيث يعط: بصورة مالئمة القيمة 
الت: تضيفها المنحة لمشروع القرض والنتائج 

 المتوقعة(

 استعراض المذكرة المفاهيمية للمشروع حسب الموضوع والقرار   3
لمنح العالمية الخاص باشروع عرض المذكرة المفاهيمية للم 0.3

واإلقليمية والمنح القطرية المخصوصة على مجموعة ضمان الجودة 
 –منتصف نوفمبر  رئيس الدائرة

 تشرين الثان: 
: عرض المذكرات المفاهيمية 3النموذج 

 للمنح )صفحة الغالف(
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 صفحة غالف يعدها رئيس الدائرة الراعية مع ،في الوقت المحدد لها
بتسليط الضوء على المواءمة مع التوجيه االستراتيج: للجنة اإلدارة 

طبيعة ومنظور وأولويات وطلب التمويل  عالوة على ،التنفيذية
 المجّمع.

 )تأشيري(

، يتم عرض ما وبالنسبة للمنح القطرية التي تشكل مكونا في قرض 5.3
ضراء" كجزء من الئحة مجّمعة للمنح التي ستخصص للبلدان "الخ

البرامج االستثمارية لمجموعة ضمان الجودة من ِقبل رئيس الدائرة 
  الراعية

منتصف نوفمبر/تشرين  رئيس الدائرة
الثان:، قائمة محّدثة ف: 

 مايو/أيار

: الئحة بالبلدان والمخصص 4النموذج 
المقترح للمنح القطرية المخصوصة ضمن 

 المشروعات االستثمارية المخطط لها

لمذكرة المفاهيمية للمشروع للمنح اإلقليمية استعراض مفصل ل 3.3
والعالمية والقطرية المخصوصة يؤدي إلى صياغة مذكرة مطولة من 
مجموعة ضمان الجودة ُتعرض على أعضاء لجنة استراتيجية 

 االجتماع.قبل خمسة أيام عمل من  السياسات والعمليات

: تعبئة المستعرضين 5لمبدأ التوجيهي ا أسبوعان )تحّد أدنى( مجموعة ضمان الجودة
)الداخليين والخارجيين( الستعراض المذكرة 

بتحديد الطرائق المختلفة المفاهيمية للمنحة، 
 للمنح الصغيرة والتبيرة.

اختصاصات المستعرضين  :2القالب 
الخارجيين للمذكرة المفاهيمية للمشروع، 

 بتحديد الفوارق بين المنح الصغيرة والتبيرة 
ترتيبات التنفيذ للشركاء  :3الب لقا

، االستراتيجيين للصندوق لتمويل المنحة
بإيضاح الترتيبات الخاصة المحتملة أيضا، 
بما ف: ذلك الطرائق اإلدارية والمالية لمثل 

 هذه الشراتات
مذكرة مطولة لمجموعة ضمان : 4القالب 
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الجودة حول استعراض المذكرة المفاهيمية 
قضايا للجنة  للمشروع على شكل أوراق

 استراتيجية السياسات والعمليات 
تفّحص  –: مذكرة توجيهية 5النموذج 

المذكرات المفاهيمية للمنح 
 اإلقليمية/العالمية 

الموافقة على/رفض المذكرات المفاهيمية للمشروعات وعملية  4.3
اختيار شركاء ُمقترحين من ِقبل لجنة استراتيجية السياسات 

الخاص بالحاجة الجتماع آخر للجنة استراتيجية ، والقرار والعمليات
 السياسات والعمليات ف: مرحلة الحقة أو أي قضية استراتيجية أخرى 

لجنة استراتيجية السياسات 
 والعمليات 

ديسمبر/تانون األول مع 
احتمال جولة ثانية 

 بحلول نهاية مارس/آذار 

نشرة رئيس الصندوق حول دور وتركيبة 
 سياسات والعملياتلجنة استراتيجية ال

خمسة أيام عمل بعد  مجموعة ضمان الجودة ضمن خمسة أيام عمل. محاضر مفصلة َتصدر 2.3
اجتماع لجنة استراتيجية 

 السياسات والعمليات

: محاضر اجتماع لجنة استراتيجية 5القالب 
 السياسات والعمليات بشأن المنح 

موافق عليها في إدخال جميع المذكرات المفاهيمية للمشروعات ال 6.3
نظام المنح والبرامج ) منصات تكنولوجيا االتصاالت المالئمة

اإلدارة  ألغراض رصد وسير (االستثمارية ونظام أرشفة ضمان الجودة
 بدون أوراق.

تحديث المنصات وتحديد المذكرات   الراع:
المفاهيمية للمشروعات في نظم تكنولوجيا 

 المعلومات
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 الجودة الكامل للمشروع إلى استعراض يمالمرحلة الثانية: التصم

 المواد المرجعية التوقيت نـمَ   الخطوات التفصيلية
 تصميم المشروع  4

مع موافقة مع الحرص الواجب من ِقبل  ،اختيار متلقي المنحة 0.4
 متتب المستشار العام وشعبة الخدمات المالية

: المنحةعملية الختيار تنافسي لمتلقي  :6المبدأ التوجيهي   الراع:
 إيضاح االستثناءات وطرائق تبرير العملية غير التنافسية 

 : الحرص الواجب بشأن متلقي المنحة6القالب 
: الحرص الواجب والطرائق الخاصة للمنح 7المبدأ التوجيهي 

 المقدمة للقطاع الخاص
)بما ف: ذلك : تصميم وثائق المنح الكبيرة، 7القالب   الراع: ، بما ف: ذلك اإلطار المنطق: إجراء واستكمال تصميم المشروع 5.4

  المتطلبات الخاصة بخطة إدارة المعرفة(
 : وثيقة تصميم المنح الصغيرة 8القالب 
ن لكتروني إلى مجموعة ضمان طريق البريد اال تأكيد ع

ومكتب شعبة المراقب والخدمات المالية  الجودة ُترسله
 المالي والقانوني ماستيفاء االلتزاالمستشار العام للتأكيد على 

مع محاضر  استعراض تصميم المشروع ألغراض تعزيز الجودة، 3.4
 مفصلة تصدر ف: غضون خمسة أيام

مدير الشعبة الذي 
يدير تعزيز الجودة 

 المالئم

ُتحدد لمنح، ااستعراض تعزيز الجودة : 8المبدأ التوجيهي  
  الفوارق الت: يتم تطبيقها على المنح الصغيرة والتبيرة

 : مذكرة مستعرض تعزيز الجودة 9لقالب ا
 محاضر اجتماع تعزيز الجودة

الوثائق المطلوبة لمعالجة ضمان الجودة : 9المبدأ التوجيهي   الراع:تنقيح وثيقة تصميم المشروع لتعكس مالحظات تعزيز الجودة  4.4
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رسال وثيقة المشروع الذي حظي بتعزيز الجودة لمجوعة ضمان  وا 
 الجودة 

بين المنح الصغيرة  باينةواضحة للمتطلبات المت مع إشارة
  والتبيرة

 ضمان الجودة  5
استعراض شامل لوثيقة المشروع للتأكد من االمتثال للسياسة  0.2

د الجتماع لجنة استعراض ضمان اواإلعدولمعايير ضمان الجودة، 
 الجودة 

مجموعة ضمان 
 الجودة

 أسبوعان 
 )تحّد أدنى(

توضيح  ،استعراض ضمان الجودة للمنح: 11المبدأ التوجيهي 
  الفوارق بين المنح الصغيرة والتبيرة

: اختصاصات المستعرضين الخارجيين لضمان 11القالب 
مع تسليط الضوء على الفوارق بين المنح  ،جودة المنح

  الصغيرة والتبيرة
مذكرة المستعرض  –: تقدير ضمان جودة المنح 11القالب 

  يتليةعن الصيغة والهالخارجي، 
الستعراض : مذكرة موجزة لمجموعة ضمان الجودة 6النموذج 

  تحدد الفوارق بين المنح الصغيرة والتبيرة ،ضمان الجودة
ُمستعرضون  تقدير جودة المنح عند الدخول  5.2

 مستقلون
 : المعايير لتقدير جودة المنح عن11المبدأ التوجيهي  

نسبة للمنح تحديد واضح للفوارق الت: تطبق بالالدخول، 
 الصغيرة والتبيرة 

القرار فيما لو كان سيتم الموافقة على وثيقة المشروع أو ال  3.2
مع محاضر مفصلة تصدر لمعالجتها نحو الموافقة النهائية، 

 ضمن خمسة أيام عمل.

لجنة استعراض 
 ضمان الجودة

نشرة رئيس الصندوق حول دور وتركيبة لجنة استعراض  
 ضمان الجودة 

 : محاضر اجتماع لجنة استعراض ضمان الجودة 12القالب 
اإلبالغ السنوي للجنة إدارة العمليات عن الدروس المستفادة من  4.2

 عملية استعراض الجودة 
مجموعة ضمان 

 الجودة
 تقرير موجز سنوي عن استعراضات ضمان الجودة 
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 االستهالل والتنفيذالمرحلة الثالثة: موافقة لجنة استعراض ضمان الجودة على المصادقة و 

 المصادقة على المشروعات 6
الموافقة على المنح الصغيرة من قبل لجنة استعراض ضمان  0.6

، مع الجودة وعرضها على رئيس الصندوق للمصادقة عليها
جميع الوثائق المرجعية ذات الصلة ومذترة افتتاحية لمجموعة 

 ضمان الجودة  

مجموعة ضمان 
 الجودة

مذكرة افتتاحية لمجموعة ضمان الجودة  :)أ( 13القالب  
، مع قائمة لعرضها على رئيس الصندوق للمصادقة عليها

 جميع المالحق المطلوبة مرجعية ب
مذكرة إعالمية عن المنح الصغيرة الموافق  :14القالب 
  عليها

موافقة لجنة استعراض ضمان الجودة على المنح الكبيرة  5.6
دقة على عرضها على وعرضها على رئيس الصندوق للمصا

، مع جميع الوثائق المرجعية المعنية ومذترة المجلس التنفيذي
 افتتاحية لمجموعة ضمان الجودة 

مجموعة ضمان 
 الجودة

مذكرة افتتاحية لمجموعة ضمان الجودة  :)ب( 13القالب  
، مع قائمة لعرضها على رئيس الصندوق للمصادقة عليها

 جميع المالحق المطلوبةمرجعية ب
: عملية مصادقة المجلس التنفيذي 12مبدأ التوجيهي ال

 على المنح الكبيرة ومنح القطاع الخاص
: تقرير رئيس الصندوق للمجلس التنفيذي عن 15القالب 

 المنح المقترحة
 وضع مسودة اتفاقية المنحة وتوقيعها 7

تتضمن االتفاقية خطة صياغة اتفاقية المنحة والمصادقة عليها.  0.7
)تتعلق باإلطار االستراتيج:( ومسودة للميزانية الت:  عمل سنوية

 تتم على أساسها الدفعات.

 العاممتتب المستشار 
)بالنسبة للمنح التبيرة( 

مع موافقة الراع: 
وشعبة الخدمات 

 المالية.

 يرة: اتفاقية المنح الكب16القالب  
 : اتفاقية المنح الصغيرة17القالب 
 : خطة العمل والميزانية السنوية18القالب 

تأكيد بالبريد اإللكتروني ترسله شعبة الخدمات المالية 
 بشأن موافقتها النهائية.
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راع: المنحة )بالنسبة 
للمنح الصغيرة( مع 

موافقة شعبة الخدمات 
 المالية

من قبل رئيس الصندوق )بالنسبة للمنح  ،توقيع اتفاقية القرض 5.7
 رة(التبيرة( ومدير الشعبة )بالنسبة للمنح الصغي

رئيس الصندوق 
 )بالنسبة للمنح التبيرة(
مدير الشعبة )بالنسبة 

 للمنح الصغيرة(

 توقيع االتفاقية 

: أي تغيير ف: تاريخ استتمال المشروع أو تعديل اتفاقية المنحة 3.7
أو وصف المشروع مما البد من ميزانيته أو تاريخ إغالق المنحة 

بصفة مسبقة. ويتوجب  تتابة من ِقبل متلق: المنحة عليه االتفاق
عرض طلب التعديالت من قبل متلق: المنحة لراع: المنحة الذي 
سيسعى إلى الحصول على تفويض من مدير الشعبة وشعبة 

 العام حسب ما هو مطلوب. ومتتب المستشارالخدمات المالية 

الراع: بالتشاور مع 
شعبة الخدمات المالية 

ومتتب المستشار 
ف: حال إدخال  ،العام
الت على وصف تعدي

 المشروع.

: طلب تعديل: )أ( مذكرة إلعادة مخصصات 19القالب  
 الميزانية؛ )ب( مذكرة للتمديد بدون تكاليف

: رسالة للموافقة على التعديل: )أ( إلعادة 21القالب 
 مخصصات الميزانية؛ )ب( للتمديد بدون تكاليف

 

 التنفيذ 8
المحرز لمدة ستة  قيام متلقي المنحة بعرض تقرير عن التقدم 0.8

. أشهر على خلفية اإلطار المنطقي وخطة العمل المتفق عليها
يعتبر راع: المنحة مسؤوال عن تشاطر التقرير مع فريق تصميم 
المشروع والشخصية المرجعية إلدارة المعرفة وتذلك عن 

المنحة بشأن أية قضايا قد تثار، أو أية االستجابة لمتلق: 
اع: المنحة بإعداد التقرير عن وضع إجراءات مطلوبة. وقيام ر 

: تقرير تقدم المشروع، بما في ذلك اإلبالغ 21القالب   الراع: 
  بالترتيز على الدروس، والنتائج وأية قضايا تنفيذية، المالي

: عينة عن تقرير سير المشروع لمدة ستة 7النموذج 
 أشهر

 : تقرير سير المنحة 22القالب 
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 المنحة 
هنالك بعض القضايا ذات اهتمام خاص أو حال كانت  وفي 5.8

شواغل خاصة مثل االبتكار/أفضل الممارسات يتم تنظيم بعثة 
 . إعداد تقرير اإلشراف ف: الوقت المناسب.اإلشراف

تفاق مع االالراع: ب
 مدير الشعبة 

 : مذكرة توجيه لإلشراف على المنحة 13المبدأ التوجيهي  
 ة: مذكرة لإلشراف على المنح23القالب 

 : عينات عن تقارير اإلشراف8النموذج 
تقوم  اإلبالغ عن األداء ونتائج المشروعات التي تمولها المنح. 3.8

تل دائرة باإلبالغ سنويا عن جميع المنح من خالل استعراضات 
نظام  المتوفرة ف:حوافظها أو من خالل المعلومات والبيانات 
 الجودة. المنح والبرامج االستثمارية ونظام أرشفة ضمان

: مقطع المنح في استعراض الحافظة السنوية 9النموذج   الراع:
 )المبادئ التوجيهية الستعراض الحافظة(

اإلبالغ عن تنفيذ سياسة التمويل بالمنح وعن أداء برنامج  4.8
استنادا إلى المعلومات المتوفرة من  المنح في الصندوق.

استعراضات الحافظة، ومن عملية استعراض ضمان الجودة، 
عداد ملحق عن أداء المنح ف: تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق  وا 

 سنويا.

التجميع الذي تقوم به 
مجموعة ضمان 

دعم من جميع بالجودة 
 الدوائر المعنية

نفيذ سياسة تمويل : التقدم المحرز وأداء ت24القالب  
 )ملحق بتقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق(المنح 

 االستكمال، التعليق واإلغالق 9
ضمن مهلة ستة أشهر من االستكمال، سوف يقدم متلقي  0.9

عن التنفيذ اإلجمال: للمشروع ونتائجه وأثره  المنحة تقريرا نهائيا
 بما ف: ذلك التشوفات النهائية للنفقات. 

 : تقرير استكمال المشروع 25القالب   الراع: 
 : عينة عن تقرير استكمال المشروع11النموذج 

يتم إغالق المنحة ما أن يتم عرض التقرير النهائي والموافقة  5.9
  عليه من قبل راعي المنحة وشعبة الخدمات المالية

الراع: مع شعبة 
 الخدمات المالية 

  

مكن أن يشرع به إما راعي تعليق أو إيقاف المشروع والذي ي 3.9
  المنحة أو شعبة الخدمات المالية

قيام متتب المستشار 
العام بإعداد رسالة تتم 

: مذكرة إلى مكتب المستشار العام حول التعليق 26القالب  
 المقترح أو اإليقاف 
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الموافقة عليها من قبل 
الراع: وشعبة 

 الخدمات المالية 

 إليقاف: رسالة عن التعليق أو ا27القالب 
: اإلجراءات الداخلية إلغالق منحة 14المبدأ التوجيهي 

 منتهية أو لمتلّق من غير الحكومة 
 )مذترة إعالمية داخلية لشعبة الخدمات المالية(

 المراحل الالحقة 11
لمرحلة متابعة له، البد من  طلب تمويالتبالنسبة ألي مشروع ي 0.01

 إجراء استعراض
 اصات المقيِّمين : اختص28القالب   الراع:

 5بالنسبة ألي مشروع ُيطلب له تمويل، لمتلقِّ استلم أكثر من  5.01
القيام باستعراض  ال بدمنح على مدى السنوات الثالث الماضية، 

 للعمل الذي مّولته المنح حتى تاريخه

 : قالب تقرير تقييم المنح29القالب   الراع: 
 : عينة عن تقرير تقييم المنح 11النموذج 
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 استعراض إلجراءات المنح حسب النوع

 مليون دوالر أمريكي( 3.5دوالر أمريكي إلى  511 111 ما بينمنحة كبيرة )
لجنة اإلدارة  المنافسة المؤهل نوع المنحة

 التنفيذية
لجنة استراتيجية 

 السياسات والعمليات
 مصادقة االتفاقية ضمان الجودة تعزيز الجودة

مذترة مفاهيمية  –نعم  ال نعم و قطاع خاصعادية و/أ عالمية/إقليمية
 للمشروع

 المجلس التنفيذي منحة تبيرة نعم نعم

مذترة مفاهيمية  –نعم  (1) نعم ال شريك استراتيج:
 للمشروع

 المجلس التنفيذي منحة تبيرة نعم نعم

مذترة مفاهيمية  –نعم  ال (2) ال مصدر واحد
 للمشروع

 يذيالمجلس التنف منحة تبيرة نعم نعم

 قطرية مخصوصة
 

 المجلس التنفيذي منحة تبيرة نعم نعم ضمن القائمة –نعم  ال نعم بمفردها و/أو قطاع خاص
ضمان جودة  تعزيز جودة القرض ضمن القائمة –نعم  ال ال ف: قرض

 القرض
  المجلس التنفيذي قرض

 مساهمة
 

مذترة مفاهيمية  –نعم  نعم ال شريك استراتيج:
 للمشروع

 المجلس التنفيذي اهمةمس ال ال

مذترة مفاهيمية  –نعم  نعم ال األولوية المؤسسية
 للمشروع

 المجلس التنفيذي مساهمة ال ال
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 دوالر أمريكي( 511 111منحة صغيرة )أقل من 
لجنة اإلدارة  المنافسة المؤهل نوع المنحة

 التنفيذية
لجنة استراتيجية 

 السياسات والعمليات
 مصادقة اتفاقية جودةضمان ال تعزيز الجودة

 الرئيس منحة صغيرة (4)نعم  (3)نعم نعم ال نعم عادي عالمية/إقليمية
 المجلس التنفيذي منحة صغيرة نعم نعم نعم ال نعم قطاع خاص

مذترة مفاهيمية  –نعم  (1)نعم ال شريك استراتيج:
 للمشروع

 الرئيس منحة صغيرة  (4)نعم نعم

ذترة مفاهيمية م –نعم  ال (2)ال مصدر واحد
 للمشروع

 الرئيس منحة صغيرة نعم نعم

< 100 000  
 دوالر أميرت:

 الرئيس منحة صغيرة (4)نعم (3)نعم  نعم ال ال

 الرئيس منحة صغيرة (4)نعم (3)نعم ضمن القائمة –نعم  ال نعم بمفردها قطرية مخصوصة
 المجلس التنفيذي يرةمنحة صغ نعم نعم ضمن القائمة –نعم  ال نعم بمفردها وقطاع خاص

 المجلس التنفيذي قرض القرض ضمان جودة تعزيز جودة القرض ضمن القائمة –نعم  ال ال ف: القرض
 مساهمة 

 
 الرئيس مساهمة ال ال نعم نعم ال شريك استراتيج:
 الرئيس مساهمة ال ال نعم نعم ال األولوية المؤسسية

دوالر أمريت: تحّد أقصى  72 111  منح صغرى
 لتل دائرة/سنة

 رئيس الدائرة مساهمة ال ال ضمن القائمة –نعم  (5)نعم ال

 مالحظات:
 تصادق لجنة اإلدارة التنفيذية على قائمة ف: الخطة متوسطة األجل مع تأتيد سنوي. (0)
 تقرر لجنة استراتيجية السياسات والعمليات ف: لو سيتم استثناؤها من المنافسة. (5)
 دة عبر البريد االلتترون: أو نظام أرشفة ضمان الجودةاستعراض التترون: لتعزيز الجو  (3)
 عبر البريد االلتترون: أو نظام أرشفة ضمان الجودة؛ يتم االستغناء عن االجتماع الثان: ف: حال عدم وجود قضايا معلقة.-استعراض ضمان الجودة  (4)
 ف: لو تانت ستوافق على منح صغرى أي سنة من السنوات وتؤتد العروض لتل دائرة.عند المصادقة على مذترة التوجيه االستراتيج:، ستقرر لجنة اإلدارة التنفيذية  (2)



EB 2015/114/INF.5 الملحق الثاني 

06 

 المسؤوليات خالل عملية إدارة المنح بأكملها
يعن: التنفيذ الفعال والتفؤ لسياسة تمويل المنح، ضمنا، توزيعا واضحا للمسؤوليات على الجهات الفاعلة المختلفة 

تملها للعمليات الممولة بالمنح. ويمتن وضع خريطة للمسؤوليات والمساءلة المنخرطة ف: دورة إدارة المشروعات بأ
 عن إدارة المنح على النحو التال::

طلع بها جهتان ضعن األهمية، والفعالية والتفاءة ونتائج العمليات الممولة بالمنح، ت المسؤولية األولى -0
 راع: المنحة ومتلق: المنحة. –فاعلتان رئيسيتان وهما 

مسؤول عن إعداد المذترة المفاهيمية للمشروع لعرضها عبر مدير الشعبة على رئيس دائرتهما.  نحةراع: الم -2
ويعتبر راع: المنحة مسؤوال عن تنظيم عملية اختيار متلق: المنحة بالتشاور مع متتب المستشار العام 

مشروع وتنظيم استعراض وشعبة الخدمات المالية. ويعتبر الراع: مسؤوال أيضا عن إدارة التصميم التامل لل
دخال جميع التنقيحات الناجمة عن استعراض: تعزيز الجودة وضمان  ،تعزيز الجودة مع مدير الشعبة، وا 

ف: الموعد المحدد لها. تذلك فإن راع: المنحة  عرضالجودة وضمان أن تتون جميع الوثائق صحيحة وأن ت
بشأن ضمان توفر المنحة والوقت الالزم مع مدير ويخضع للمساءلة اإلدارة الفعالة للمنحة عن مسؤول أيضا 

دارة المعرفة. تذلك يتوجب على رعاة المنح العالمية واإلقليمية أن ألغراض االشعبة  لرصد واإلبالغ وا 
ن عن ين المسؤوليوالموظف ةمج القطرياالبر  راءهم مديضمنوا أيضا إبالغ موظف: الصندوق المعنيين، بمن في

 ن للمنحة وغيرهم بأهداف هذه المنح ونتائجها.ين واألشخاص المرجعيين اإلقليمييديإدارة المعرفة واالقتصا
ة لموراد المنحة المخصصة وعن إيصال النتائج الموضوعة ؤ مسؤول عن اإلدارة الفعالة والتف متلق: المنحة -3

اذ جميع منتظمة عن سير التنفيذ، واتخف: وثيقة المنحة المصادق عليها. وعلى المتلق: اإلبالغ بصورة 
طالع راع: المنحة الخطوات الالزمة للتطرق للمخاطر أو التحدي أية تطورات بصورة عن ات الناشئة، وا 

منتظمة وف: الوقت المناسب لها، والمساهمة بصورة نشطة ف: جدول أعمال إدارة المعرفة وعملية إدارة 
التاملة عن احترام المتطلبات  المعرفة، وعرض تقييم اإلنجاز بدون أي تأخير. تذلك فهو عرضة للمساءلة

 المعيارية والقانونية والمالية للصندوق.
دارة العمليات الت: تمولها المنحة،  -4 أما مسؤوليات ومساءلة الجهات الهامة األخرى ف: االقتراح والموافقة وا 

 أدناه.يرد فيمتن إيجازها فيما 
 رعاية المنح

مفاهيمية للمشروعات ضمن الشعبة، وضمان مواءمتها مسؤول عن تنسيق واختيار المذترات ال مدير الشعبة -5
مع أولويات الشعبة والدائرة، عالوة على التوجهات االستراتيجية المؤسسية للمنح. ومدير الشعبة مسؤول 

 امتثالهتصميم المنحة تقنيا، و  متانةأيضا عن تقرير المستوى المطلوب لتعزيز الجودة وعن ضمان 
على حافظة  وترتيزهأفضل الممارسات والدروس المستفادة،  وعتسهنية والمالية، القانو و للمتطلبات المعيارية 

مال الصندوق، الحالية والمستقبلية. ويضمن مدير الشعبة أيضا تخصيص الموارد التافية إلدارة ورصد 
المنحة، وهو من يوتل بمهمة تنسيق المنحة ف: الشعبة للموظف المعن: والذي سيتون مسؤوال عن اإلشراف 

 المنح، ورصدها واإلبالغ عنها بصورة فعالة. إدارةوضمان أن تتم على حافظة منح ف: الشعبة 
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مسؤول أيضا رئيس الدائرة وهو المسؤول عن توفير المدخالت للتوجه االستراتيج: السنوي. و رئيس الدائرة -1
ى لجنة استراتيجية عن عرض قائمة مجّمعة للمذترات المفاهيمية مع وضع أولويات لها مما تعّده الشعب عل

 تمويلها بالمنح.ّوغاتها وطلب سية توضح ممهيدالعمليات، مع مذترة ت
 استعراضات الجودة والموافقات

مسؤولة عن ضمان الحرص الواجب من الناحية المالية وتطبيقه على اختيار متلق:  دائرة العمليات المالية -7
بالتوجيهات والدعم بشأن جميع المظاهر ومتلقيها  المنحة تجزء من عملية تعزيز الجودة؛ وتزويد رعاة المنح

المالية إلدارة المنحة؛ واإلشراف على نفقاتها ومراجعاتها؛ واإلشراف على إغالق المشروعات المنجزة ف: 
 الوقت المحدد.

مسؤول عن ضمان أهلية متلق: المنحة والموقف القانون: تجزء من عملية تعزيز  متتب المستشار العام -8
وفير الدعم إلعداد تقارير رئيس الصندوق ومسودات االتفاقيات بشأن المنح التبيرة، وضمان الجودة، وت

االمتثال لمقترح المنحة الذي حظ: بالموافقة. ومتتب المستشار العام مسؤول أيضا عن إعداد رسائل 
 إلنهاء.للتعديالت فيما يتعلق بالتغييرات على وصف المشروع، عالوة على إعداد رسائل التعليق أو ا

الت: تضمن عرض جميع المشروعات الممولة بمنح على رئيس الصندوق  1لجنة استعراض ضمان الجودة -9
على أن تتون ممتثلة لسياسة المنح بما ف: ذلك جميع للمصادقة عليها أو لعرضها على المجلس التنفيذي 

التنفيذية؛ وأن تتون متينة من الناحية المتطلبات المالية والقانونية والتوجه االستراتيج: السنوي للجنة اإلدارة 
 التقنية؛ وُتسهم ف: تحقيق األهداف االستراتيجية للصندوق وتلك المنصوص عليها ف: سياسة المنح.

مسؤولة عن تسيير االستعراض التفؤ والفعال للمذترات المفاهيمية للمشروعات  مجموعة ضمان الجودة -01
لت: تمولها المنح. تما أنها مسؤولة أيضا عن اإلبالغ لتصاميم المشروعات ا واستعراض ضمان الجودة.

بصورة سنوية ف: تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق عن تنفيذ سياسة المنح والدروس المستفادة من 
استعراضات الجودة، عالوة على تجميع المعلومات مع الدوائر المعنية حول برنامج المنح ألغراض إعداد 

سعراضات حوافظ المنح ف: الشعب المختلفة، والبيانات اإلستقاء من ابة للصندوق، تقرير الفعالية اإلنمائي
 ذات الصلة من نظم تتنولوجيا المعلومات الموجودة ف: الصندوق. 

 الموافقة على المنح
خطة متوسطة األجل )والت: تتضّمن مخططا استراتيجيا اللجنة اإلدارة التنفيذية مسؤولة عن الموافقة على  -00

 منح( والتوجه االستراتيج: السنوي لحافظة المنح، عاتسة التشاور مع الدوائر المختلفة.واضحا لل
عن اختيار أي من المذترات المفاهيمية للمشروعات ستطوَّر بحيث  لجنة استراتيجية العمليات مسؤولة -02

 تصبح تصاميم مشروعات تاملة، والموافقة على طريقة الختيار متلق: المنحة.
عن الموافقة ؤول عن الموافقة على المنح الصغيرة )تما فّوضه بها المجلس التنفيذي(، و مس رئيس الصندوق -03

 عالوة على المنح المقدمة للقطاع الخاص. ،على عرض المنح التبيرة على المجلس التنفيذي
المجلس التنفيذي مسؤول عن اإلشراف االستراتيج: على برنامج المنح، وعن المصادقة على المنح التبيرة  -04

 الوة على المنح المقّدمة إلى القطاع الخاص.ع
 

                                                      

1
 .2104يونيو/حزيران  02كما وردت في مذكرة رئيس الصندوق بتاريخ   
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 للمبادئ التوجيهية، والقوالب والنماذج موحدةقائمة 

المبادئ 
 التوجيهية

المرحلة  : إعداد مقطع المنحة ف: الخطة متوسطة األجل0المبدأ التوجيه: 
 0.0األولى/

لة المرح : الشرتاء االستراتيجيون لتمويل منح الصندوق5المبدأ التوجيه:  
 0.0األولى/

: إعداد مذترة توجيه استراتيج: سنوية للجنة اإلدارة 3المبدأ التوجيه:  
 التنفيذية

المرحلة 
 3.0األولى/

المرحلة  : النفقات والتتاليف المؤهلة للتمويل بالمنح4المبدأ التوجيه:  
 0.5األولى/

ستعراض : تعبئة المستعرضين )الداخليين والخارجيين( ال2المبدأ التوجيه:  
 المنحة

المرحلة 
 3.3األولى/

المرحلة  : عملية الختيار تنافس: لمتلق: المنحة6المبدأ التوجيه:  
 0.4الثانية/

: الحرص الواجب والطرائق الخاصة للمنح المقدمة للقطاع 7المبدأ التوجيه:  
 الخاص

المرحلة 
 0.4الثانية/

مرحلة ال : استعراض تعزيز الجودة المنح8المبدأ التوجيه:  
 3.4الثانية/

المرحلة  : الوثائق المطلوبة لمعالجة ضمان الجودة9المبدأ التوجيه:  
 4.4الثانية/

المرحلة  : استعراض ضمان الجودة للمنح01المبدأ التوجيه:  
 0.2الثانية/

المرحلة  : المعايير لتقدير جودة المنح عن الدخول00المبدأ التوجيه:  
 5.2الثانية/

: عملية مصادقة المجلس التنفيذي على المنح التبيرة 05جيه: المبدأ التو  
 ومنح القطاع الخاص

المرحلة 
 5.6الثانية/

المرحلة  : مذترة توجيه لإلشراف على المنحة03المبدأ التوجيه:  
 5.8الثالثة/

: اإلجراءات الداخلية إلغالق منحة منتهية أو لمتلّق من 04المبدأ التوجيه:  
 غير الحتومة

المرحلة 
 3.9الثالثة/
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 رة إعالمية داخلية لشعبة الخدمات المالية()مذت

المرحلة  : مذترة مفاهيمية للمشروع0القالب  القوالب
 0.5األولى/

المرحلة  : اختصاصات المستعرضين الخارجيين للمذترة المفاهيمية للمشروع5القالب  
 5.3األولى/

المرحلة  يين للصندوق لتمويل المنح: ترتيبات التنفيذ للشرتاء االستراتيج3القالب  
 5.3األولى/

: مذترة مطولة لمجموعة ضمان الجودة حول استعراض المذترة 4القالب  
المفاهيمية للمشروع على شتل أوراق قضايا للجنة استراتيجية السياسات 

 والعمليات

المرحلة 
 5.3األولى/

المرحلة  مليات بشأن المنح: محاضر اجتماع لجنة استراتيجية السياسات والع2القالب  
 2.3األولى/

المرحلة  : الحرص الواجب بشأن متلق: المنحة6القالب  
 0.4الثانية/

المرحلة  : تصميم وثائق المنح التبيرة7القالب  
 5.4الثانية/

المرحلة  : وثيقة تصميم المنح الصغيرة8القالب  
 5.4الثانية/

رحلة الم : مذترة مستعرض تعزيز الجودة9القالب  
 3.4الثانية/

المرحلة  : اختصاصات المستعرضين الخارجيين لضمان جودة المنح01القالب  
 0.2الثانية/

المرحلة  مذترة المستعرض الخارج: –: تقدير ضمان جودة المنح 00القالب  
 0.2الثانية/

المرحلة  : محاضر اجتماع لجنة استعراض ضمان الجودة05القالب  
 3.2الثانية/

: مذترة افتتاحية لمجموعة ضمان الجودة لعرضها على رئيس 03 القالب 
 الصندوق للمصادقة عليها

المرحلة 
 0.6الثانية/

المرحلة  : مذترة إعالمية عن المنح الصغيرة الموافق عليها04القالب  
 0.6الثالثة/
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المرحلة  : تقرير رئيس الصندوق للمجلس التنفيذي عن المنح المقترحة02القالب  
 5.6ثة/الثال

المرحلة  : اتفاقية المنح التبيرة06القالب  
 0.7الثالثة/

المرحلة  : اتفاقية المنح الصغيرة07القالب  
 0.7الثالثة/

المرحلة  : خطة العمل والميزانية السنوية08القالب  
 0.7الثالثة/

: طلب تعديل: )أ( مذترة إلعادة مخصصات الميزانية؛ )ب( مذترة 09القالب  
 بدون تتاليفللتمديد 

المرحلة 
 3.7الثالثة/

: رسالة للموافقة على التعديل: )أ( إلعادة مخصصات الميزانية؛ 51القالب  
 )ب( للتمديد بدون تتاليف

المرحلة 
 3.7الثالثة/

المرحلة  : تقرير تقدم المشروع، بما ف: ذلك اإلبالغ المال:50القالب  
 0.8الثالثة/

لمرحلة ا : تقرير سير المنحة55القالب  
 0.8الثالثة/

المرحلة  : مذترة لإلشراف على المنحة53القالب  
 5.8الثالثة/

: التقدم المحرز وأداء تنفيذ سياسة التمويل بالمنح )ملحق بتقرير 54القالب  
 الفعالية اإلنمائية للصندوق(

المرحلة 
 4.8الثالثة/

المرحلة  : تقرير استتمال المشروع 52القالب  
 0.9الثالثة/

: مذترة إلى متتب المستشار العام حول التعليق المقترح أو 56القالب  
 اإليقاف

المرحلة 
 3.9الثالثة/

المرحلة  : رسالة عن التعليق أو اإليقاف57القالب  
 3.9الثالثة/

المرحلة  : اختصاصات المقيِّمين58القالب  
 0.01الثالثة/

المرحلة  : قالب تقرير تقييم المنح59القالب  
 5.01ثة/الثال
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المرحلة  : وضع مسودة لمذترة التوجيه االستراتيج: السنوية لمنح الصندوق0النموذج  النماذج
 3.0األولى/

المرحلة  : مذترة عن التوجيه االستراتيج: السنوي يصدرها رئيس الصندوق5النموذج  
 2.0األولى/

ة المرحل : عرض المذترات المفاهيمية للمنح )صفحة الغالف(3النموذج  
 0.3األولى/

: الئحة بالبلدان والمخصص المقترح للمنح القطرية المخصوصة 4النموذج  
 ضمن المشروعات االستثمارية المخطط لها

المرحلة 
 5.3األولى/

تفّحص المذترات المفاهيمية للمنح  –: مذترة توجيهية 2النموذج  
 اإلقليمية/العالمية

المرحلة 
 3.3األولى/

المرحلة  جزة لمجموعة ضمان الجودة الستعراض ضمان الجودة: مذترة مو 6النموذج  
 0.2الثالثة/

المرحلة  : عينة عن تقرير سير المشروع لمدة ستة أشهر7النموذج  
 0.8الثالثة/

المرحلة  : عينات عن تقارير اإلشراف8النموذج  
 5.8الثالثة/

لتوجيهية : مقطع المنح ف: استعراض الحافظة السنوية )المبادئ ا9النموذج  
 الستعراض الحافظة(

المرحلة 
 3.8الثالثة/

المرحلة  : عينة عن تقرير استتمال المشروع01النموذج  
 0.9الثالثة/

المرحلة  : عينة عن تقرير تقييم المنح00النموذج  
 5.01الثالثة/

 


