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  مقدمةال

  

بمجلـس  كمؤسسة حكومية مسـتقلة   1997لعام  10الصندوق االجتماعي للتنمية بموجب القانون رقم  تأسس
  .الوزراءإدارة يرأسه رئيس 

 المساهمة الفاعلة في إنجـاز  "يهدف إلى  الصندوقوتنص المادة الخامسة من قانون إنشاء الصندوق على أن
 بتمكين األفراد واألسر والمؤسسات الصغيرة والجماعـات  واالقتصادي االجتماعي خطة الدولة في المجال

والتسهيالت والقـروض المشـروعة    نتاج عن طريق تقديم الخدماتالفقيرة والمتدنية الدخل من العمل واإل
إلى اإلسهام في الحد من البطالة والفقر والتعامل مـع اآلثـار    وصوالً ،إلقامة المشاريع الخدمية واإلنتاجية

  ."وتخفيف وطأة إجراءاته عن كاهل محدودي الدخل االقتصاديلبرنامج اإلصالح  الجانبية

فـي وقـت   خدماتها للمجتمعات الفقيرة والنائيـة   متقد بحيث صناديق االجتماعية عموماًالتصميم وإنشاء يتم 
علـى هـذا   و. باألدوات الالزمة للعب دورها االجتماعي والتنموي تزهجولذا، فقد .. بطريقة فعالةمناسب و
ـ فيهـا أيضـاً    لهذه الصناديق التي يعمُلمن االستقاللية والمرونة  مستوى كاف تأمينتم قد النحو، ف ن وموظف
  .ةسياسيال ياتمستوالأعلى بربطها مباشرة خالل ذلك من من  هاتمكينالمساعدة على يتم و ،نومؤهل

ويتـألف  . الـوزراء  مجلس رئيسبرئاسة ل مجلس إدارة بق نميدار  )في اليمن( الصندوق االجتماعي للتنميةف
  .جتمع المدنيالمجلس من أعضاء يمثلون الحكومة والقطاع الخاص والم

—المـانحين والحكومـة   بفضل الدعم الكبير والمتصاعد الذي يحظى به من—أصبح، ء الصندوقمنذ إنشاو

لألكثـر   ةولوياأل إعطاءمع تهتم بالمجتمعات الفقيرة ، دأنحاء البال جميع هاعملياتُتغطِّي لدولة، لمؤسسة فاعلة 
 ،الزراعـة و البيئـي،  اإلصحاحو ،المياهو ،الصحةو ،عليمالت على مُلتة تشدعدمتفي قطاعات  وتستثمر.. فقراً
 ،الحمايـة االجتماعيـة  ، وواألصغرنشآت الصغيرة تنمية المو ،التراث الثقافي، و)الفرعية( الريفية الطرقو
  .كثيفة العمالة األشغال إلى باإلضافة... الشركاءبناء قدرات و
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ـِيـد ـَمه   ت
  

ـ  إليـه  اإلشـارة سـتتم  ( للصندوق االجتماعي للتنمية المهام الرئيسة" دليل العمليات"يوضح  " الصـندوق "بـ
السياسات العامة، والوحدات المختلفة، ويقـدم عرضـاً للقطاعـات    ، و)في هذا الدليل" الصندوق االجتماعي"و

تنسيق الصندوق مـع  وواالختيار للمشاريع،  لألهليةمراحل دورة حياة المشروع، والمعايير العامة و والبرامج،
 التي تشملها عملياتالبما في ذلك —للصندوق اإلجراءات الداخليةبينما يمكن االطِّالع على .. األخرىلجهات ا

والموافقـة  ، كل قطاع والمتعلقة بتحديد المشاريع فيمتفق عليها المحددة المعايير ال وإرشاداتع، ودورة المشر
  .تفصيليةال الفنية واإلرشادات ،اتللعملي اإلرشادية األدلةفي —هاوتقييممراقبتها و ،عليها

يوضالرئيسيةوبرامجه ، خصائص الصندوق االجتماعي للتنميةمن هذا الدليل  األوُل الفصُل ح.  

ويقدللصندوق، ودور ومسؤوليات مجلس اإلدارة والمـدير التنفيـذي    التنظيمي للهيكل عرضاً الثاني الفصُل م
  .وفروعه ومختلف وحدات الصندوق

—إطارهافي تتبع التي اإلجراءات ودورة حياة المشروع، والعمليات باختصار مراحل  الثالثُ الفصُل ويتناوُل
  .هتقييم مرحلة لمشروع إلى ا تحديدمن مرحلة 

  .تدخُّالته من خاللها الصندوقُلقطاعات والبرامج المختلفة التي ينفذ ا ستعرض، فيالرابع الفصُلأما 

نيبيالفصُل و يدعمها الصندوقُ، باإلضـافة  ألهلية ول العامة معاييرلا الخامس االختيار للمشاريع التي يمكن أن
  .إلى شروط تمويل هذه المشروعات

  .المتصلة بالمشاريع التي يدعمها الصندوقُوالتعاقدية  لماليةا اإلجراءاتعلى  السادس الفصُلويشتمل 

 التنموية األنشطة تنسيق الصندوق االجتماعي معالمتعلقة بالجوانب ) واألخير( الفصُل السابع، يعرض وأخيراً
  .لمانحينالمركزي، والمحلي، والمجتمعي، وا: على المستويات الثالثةالمعنية  للجهات



 )53 من 5 صفحة(

  

  الرئيسة هوبرامجالصندوق  خصائص: الفصل األول
  خصائص الصندوق  1 .1

ق االجتماعية األخرى العاملة فـي مختلـف   تأسس الصندوق االجتماعي للتنمية باالستناد إلى خبرات الصنادي
  :أسلوب عمل الصندوق في ما يليمنهجية ووتتمثل العناصر األساسية ل .أنحاء العالم

 .رئيس مجلـس الـوزراء   برئاسة بوجود مجلس إدارة التمتُّع باستقاللية كاملة من خالل تتحققو :االستقاللية
عملياته، وكذا مجموعة من األنظمة إقرار وتنفيذ تحديد ون الصندوق تمكنها موصالحيات تنفيذية كاملة إلدارة 

  .المستقلة المالية واإلدارية والتعاقدية والفنية

  :ويتم تأمينها من خالل:  الفاعلية

  .وجود إدارة قوية وحازمة تحظى بدعم سياسي من أعلى المستويات •

الصندوق، ويتمتعـون   عملالمخرجات المنشودة من تحقيق  هدفُ أداءهميوجه  ،أكفاءتوفر موظفين  •
  .قويةبخبرات 

• وأثر التدخالت م في األداءاستخدام مؤشرات موضوعية لمراقبة مستوى التقد. 

، ويجري التأكـد مـن   وعمليات الصندوق إتباع الشفافية في اإلجراءات والتدابير المتعلقة بالتشغيل:  الشفافية
  :توفر الشفافية من خالل

  .ذ القراراتتخاال واضحة وإجراءات تدابير •

  .والشركاءل بين الصندوق تبادمال المالئمالتواصل و االتصال الشفافية من خالل •

، حيث يطبـقُ طرقـاً مختلفـة    يمثُل استهدافُ الفقر سياسة جوهرية تُوجه تدخالت الصندوق: استهداف الفقر
  :ليالفقيرة، وذلك كما ي والفئاتالمناطق والمجتمعات  إلىلضمان توجيه موارده 

 .ومديريةلعدد األسر الفقيرة في كل محافظة  حيث يتم تخصيص األموال وفقاً ،االستهداف الجغرافي §

فـي   الكبيرةالمساهمة في سد الفجوات على ركز الصندوق من خالله ي والذي ،القطاعياالستهداف  §
 .التعليم األساسيبوالتحاق الفتيات  ،المياه شحمجاالت معينة مثل 

على فئات معينة مثل ذوي االحتياجـات الخاصـة   —بشكل خاص—زركيو ،اعياالجتماالستهداف  §
 األولى بالرعايـة والفئات  ،ن للخطرياألطفال المعرضووالنساء  ،اإلعاقة يذو األشخاصبمن فيهم (

 .)اجتماعياً

كثيفـة   واألشـغال  ،مثل التـدخالت المتكاملـة  ( خاصة برامج إنشاءعلى  الصندوقُ يعمُلوعالوة على ذلك، 
من  لمناطق األكثر فقراًأكثر ل موارديخصص و ،من الوقت مزيداً الصندوقُ ها يستثمرمن خاللوالتي ، )العمالة

  .بشكل أكثر تأثيراً للناس في تلك المناطقأجل تحسين الظروف المعيشية 
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 يحـقُّ حيـث   .الحتياجات المجتمعاالستجابة  المتمثل في نهجالويتم تطبيقها من خالل : المشاركة المجتمعية
 المحلية تشارك المجتمعاتكما أن . األولويات، وتحديد هذه ااحتياجاتهأولويات  عن التعبير للمجتمعات الفقيرة

 تنميـة دعـم   إلىالمشروع  التركيز على منالتحول أينما أمكن بحيث يتم ، مراحل دورة المشروعمختلف في 
  .رأس المال االجتماعي

  

الجهـات الحكوميـة المركزيـة والمحليـة،     مـع  _ حيثما يلزم_التنسيق والعمل خالل من تَُؤمن و: شراكةال
  .والكيانات المجتمعيةوالمجتمعات  ،والقطاع الخاص ،ير الحكوميةالمنظمات غو

ر المستمر والمرونةالتطو : والسياسات والممارسات  ةالتنظيميتركيبته  على تعديل وتكييف الصندوقُيحرص
  .العمل أثناءتبرز قضايا  أيةإلى  مع الدروس المستفادة، واستناداً شياًاالتشغيلية تم

  

  نموذج للعرض واالقتداء

  :يسعى الصندوق إلى تقديم نموذج في مجال عمله من حيث
 .ةلفكالفعالیة 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 §

 ).الجندر(بقضایا النوع االجتماعي  االھتمام §
  .مراعاة الجوانب البیئیة واالجتماعیة والثقافیة §

  

  البرامج 2. 1
من خالل توفير الدعم لعدد من األنشطة في إطار أربعـة بـرامج    أهدافه حقيقاالجتماعي لت الصندوقُيسعى 
  :سية هي على النحو التاليرئي

  تنمية المجتمع والتنمية المحلية ) أ

واالهتمام بالفئات ذات االحتياجـات   ةريقئات الفتحسين الظروف المعيشية للف إلى هذا البرنامج هدفُي
 ،والصـحة  ،بما في ذلك التعلـيم  ..رص الحصول على الخدمات األساسيةمن خالل زيادة ف الخاصة
 ،مثل التراث الثقافي المجاالتوغيرها من  ...والطرق الريفية ،والزراعة ،البيئي واإلصحاحوالمياه 

  .أينما أمكن السلطات المحلية في تنفيذ مشاريع التنميةومع إشراك المجتمعات 

   واألصغرالصغيرة  آتشنتنمية الم ) ب

وغيـر  مات المالية لتقديم الخد هيلهمأوتالخدمات المحليين تعزيز وبناء قدرات مقدمي  إلى البرنامجهدف هذا يو
تأسـيس  وتشجيع مالئمة لنمو وانتشار هذه الصناعة بيئة  كما يهدف إلى إيجاد المتنوعة للفئة المستهدفةالمالية 

  .وفق أفضل الممارسات اتهاخدملتقديم متخصصة مؤسسات مالية 



 )53 من 7 صفحة(

  

  بناء القدرات) ج

يوفر هذا البرنامج الدعم المهـارات الالزمـة للمؤسسـات    وبناء القدرات ونقل المعرفة و المؤسسي
والقطـاع الخـاص    ،والمنظمات غير الحكومية ،المحلية والمجتمعات ،والسلطات المحلية ،الحكومية

مع التركيز على تنمية الموارد البشرية، —بأنشطة الصندوق المرتبطةفي المجاالت  وذلك. )فراداأل(
  .م المتبادلالخبرات والتعلُّ لتباد إلى باإلضافة.. األنظمةوتعزيز  ،والتطوير المؤسسي

  كثيفة العمالة األشغالبرنامج ) د

—عمليات الصـندوق فإن ة الفقر، دلتخفيف من حلمن الجهود الوطنية المبذولة  هاماً جزءاً باعتباره

على  البرنامجهذا ويهدفُ. كثيفة العمالة تنفيذ أشغال تقنياتتشتمَل على  ينبغي أن—على وجه العموم
غيـر   ةلعماللإلى توفير فرص عمل قصيرة األجل في المناطق الحضرية والريفية صوص وجه الخ
التي تلبي إحتياجـات   تحتيةال يةبنال مشاريع تنفيذيسعى الى ة، وفي الوقت ذاته ماهرالهرة وشبه االم

إلى تحقيق أثر على المدى الطويـل فـي   —أمكنكلما —الصندوقُ سعىكما ي. المناطق المستهدفة 
ومساعدة المجتمعات  والهشاشة التي تعاني منها بعض الفئات، ة، والحد من الضعفيالمعيشظروف ال

 .الفقيرة في األوقات الحرجة
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  والمسئولياتالهيكل التنظيمي : الفصل الثاني
  والمسئولياتالعام  الهيكل التنظيمي 1. 2

ة رسم السياسات ومراقبـة األداء  في الفصل بين مسؤولييهدف الصندوق إلى اتباع أفضل الممارسات اإلدارية 
ومسؤولية تنفيذ األنشطة المترجمة لها وينسحب هذا المبدا في تقسيم العمل على المستويات المختلفة في الهيكل 

ـ والتقييم  المراقبةعمليات المراجعة وفصل التنظيمي للصندوق وذلك عبر  هـذه  و. ن مسـؤوليات التنفيـذ  ع
عنصر فـي الهيكـل التنظيمـي    وكل مستوى التي تناطُ ب نيةفدارية والميز طبيعة المسؤوليات اإلالخصائص ت

شـرف علـى   يو ،قر الخطط السنويةيو ،دارة يصادق على السياسات العامةاإلفي حين أن مجلس ف. لصندوقل
واألدلـة   واإلرشـادات اإلجرائيـة   السياسات  وإجازةتطوير بمهام إدارة الصندوق تضطلع  ..أداء المؤسسة

  وإقرار البرامج والمشاريع .الفنيةو اإلدارية والماليةالجوانب  فيالتنفيذية 

ـ —في تركيبته العامة—يتكون الصندوق االجتماعي للتنمية مجلـس اإلدارة،   :رئيسـية  مسـتويات  ةمن ثالث
  .)1. 2الشكل ( الفروعو، المركز الرئيسيو

عامة واالتجاهات الرئيسية لعمل السياسات العلى ، الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء، اإلدارة مجلس يصادقُ
 وأداءعمـل  فـي   زرحالم مالتقد—بشكل دوري ومنتظم—ويتابع العمل السنوية،  طكما يقر خط ..الصندوق
  .حاسبيوتقارير التدقيق الم .الصندوق

 من خالل لجنـة السياسـات   العمليات التي ينفذها الصندوقُقيادة مسؤولية للصندوق  المركز الرئيسيتحمل يو
، الميـاه والبيئـة  و، التعلـيم  الموزعة قطاعياً وهي )التنفيذية(وحدات الفنية ، ولجنة المشاريع، والاإلجرائية

الزراعة ، وتنمية المنشآت الصغيرة واألصغر، ووالدعم المؤسسي التدريب، والحماية االجتماعيةالصحة وو
: وهـي  مسـاندة وحـدات  وال كثيفة العمالة ، باإلضافة إلى برنامج األشغالتراث الثقافي، ووالتنمية الريفية

المراجعـة  ، وتقنيـة المعلومـات  و، التعاقُـدات ، والشؤون المالية واإلدارية، والتقييمالمراقبة وو، البرمجة
  .)1. 2الشكل ( ة والوحدة الهندسيةالموارد البشري، والبحوث والتطوير، والداخلية

ويتحمل  أكثر، أومحافظة  ويغطي كل منهااألذرع التنفيذية ، المحافظاتعلى مستوى  الصندوقَ الفروع وتمثُِّل
   .المحافظات/تلك المحافظة مسؤولية إعداد وتنفيذ ومراقبة أنشطة الصندوق في
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 مجلس اإلدارة
  رئیس مجلس اإلدارة

 مكاتب الفروع

  البرمجـــــــــــــــھ

  التعاقـــــــــدات

 ـةالمالیـــــــــــــ

 المراجعة الداخلیة

  تقنیة المعلومات

  المراقبة والتقییم

 الوحدة الھندسیة

  لجنة السیاسات اإلجرائیة

  لجنة المشاریع

  الموارد البشـــــــــــــریة
  تطویرالبحوث وال 

 

 المدیر التنفیذي

الصحة والحمایة  المیاه والبیئة  الموروث الثقافي
  االجتماعیة

التدریب والدعم 
 المؤسسي

الزراعة والتنمیة   التعلیم
  الریفیة

المنشآت الصغیرة 
 واألصغر

  الهيكل التنظيمي للصندوق االجتماعي للتنمية)  1. 2(شكل 

  األشغال 
كثیفة 
  العمالة
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  مجلس اإلدارةمسؤوليات  2 .2 

تشكيل مجلس إدارة الصندوق االجتماعي بطريقة تكفل مشـاركة الجانـب الحكـومي والقطـاع الخـاص       مت
يجتمع مجلس اإلدارة . السياسة العامة للصندوق وتوجيه أنشطته المصادقة علىومؤسسات المجتمع المدني في 

اجتماعـات   ز عقـد ويجـو . على دعوة من رئيس المجلس ، وذلك بناءأشهراألقل كل ثالثة  مرة واحدة على
أعضاء على األقـل مـن أعضـاء     5بطلب يتقدم به  أو ن رئيس المجلسعلى دعوة م بناء) استثنائية(أخرى 
  .المجلس

لحضـور اجتماعاتـه بغـرض تقـديم     ) متخصصين(دعوة خبراء —عند الضرورة—يجوز لمجلس اإلدارة
  ).ت المجلسفي اجتماعا(وال يكون لهؤالء الخبراء حق التصويت . المساعدة الفنية

ويضطلع بالمهام التالية المجلس:  

  .غقرار التوجهات العامة والسياسات الرئيسية §

  .السنوية للصندوق ميزانيةوال إقرار خطة العمل •

دى التقدم المحرز في تنفيـذ أنشـطة الصـندوق،    لمنصف السنوي السنوي والمصادقة على التقرير  •
  .ة، وكذا عن الوضع المالي للصندوقخالل الفترة المعني ازات التي حققهاواإلنج

، وإقرار الحسـابات الختاميـة وتقـارير التـدقيق     للصندوق خارجي مستقل ع حساباتتعيين مراجِ •
  .بيسالمحا

  مسؤوليات المدير التنفيذي 3 .2

فيها ما  عمليات الصندوق، بما إلدارةيتمتع بالصالحيات الكاملة  نفيذيت مديرالتنفيذية للصندوق  اإلدارةيترأس 
  :يلي

 .همإنهاء عقود أوترقيتهم توظيف العاملين في الصندوق، وتقييم أدائهم، و •

  :وضمان تحقيق ما يلي ،عمليات الصندوقب مجمل الجوانب المتعلقة اإلشراف على •

o المؤشرات المتعلقة بالتوزيع الجغرافي مراعاة لصندوق، مع لخطط العمل السنوية  تطوير
  .ةوالقطاعي للمخصصات المالي

o  ،بأعمالها بصورة كاملة وتمكينها من القيامتأسيس الفروع.  

o لصندوقالخاصة بالمعايير األهلية  المشاريع وفقاً إقرار. 

o لتحقيق أهداف الصندوق الشركاء المعنييناتفاقيات المشاريع مع  التوقيع على. 

o  تنفيذ المشاريع وفقاً لدليل العملياتمراقبة. 

o اخليةوجود نظام مالئم للمراجعة الد.  

o إحترام المبادئ التعاقدية وسالمة إجراءاتها. 
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o وجود موالممولين، وذلك  اإلدارةخارجي مستقل، يكون مقبوالً لدى مجلس  حسابات عاجِر
 .التي ينفذها الصندوقُ األنشطةمجمل  لمراجعة

  

•  يقومفيهاشركاء الصندوق، بما التنسيق مع جميع الجوانب المتصلة ب بإدارةالتنفيذي  المدير:  

o  ة، التفاوض بشأن االتفاقيات الجديدة وإعداد وتقديم التقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ األنشـط
 .وذلك وفقا لمتطلبات المانحين

o     التنسيق بين أنشطة الصندوق والوزارات المعنية المسؤولة عن القطاعات التـي يتـدخل فيهـا
التشـغيل  جوانـب   لمساهمة فيل وزاراتمن هذه ال التزاماً يتطلب األمر حيثما كانالصندوق، 
 .تلك القطاعات إطارفي  والصيانة

o صالت وثيقة مع الهيئات الحكومية األخرى المهتمة بالمشاركة مع الصندوق في تمويل  إقامة
 .أنشطة معينة

 يقوم المـدير التنفيـذي أيضـاً   كما  .يوقع المدير التنفيذي على جميع الشيكات التي تصدر عن الصندوق •
  .المتعلقة بعمليات الصندوق، وذلك على المستويين الوطني والدولياالمور في  الصندوق قانونياً بتمثيل

بإمكان المدير التنفيذي تفويض أي من الصالحيات المذكورة آنفاً في إطار حدود معينة لكل مهمة علـى   •
  .مع استمراره في تحمل المسؤولية عن مجمل هذه المهام—حدة

  جرائيةاإللجنة السياسات  4 .2

 يكمناعية عملية صنع القرارتحقيق  في اإلجرائيةلسياسات للجنة  وجود من الغرضمعلى أساس  بصورة ج
  .التعاون وتبادل الخبرات

  :بالمهام التالية وتقوم اللجنة

  .وضع واعتماد سياسات إجرائية عامة •

 .توفير مزيد من تضافر الجهود والتنسيق بين البرامج والقطاعات •

  .)حسب الحاجة(لعمل لأو تطوير آليات  لتصميملجان فرعية تكليف  •

  .بشأن السياسات والمعايير مالئمةتوصيات  وضع •

  .اوالتحديثات الخاصة به للعمليات اإلرشادية األدلةالموافقة على  •

  لجنة المشاريع 5 .2

 تمارسالتالية اللجنة المهام:  

لصـندوق  لفي ضوء السياسات العامـة   الفروع وحدات أوالمن  ةمالمقدمناقشة مقترحات المشاريع  •
  .لمعايير ذات الصلةوااالجتماعي 

  .إلى مبررات واضحة استناداً ، وذلكمشاريعبأو رفض مقترحات  ،أو تعليق ،إجازة •
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 .ر الجهود والتنسيق بين البرامج والقطاعاتتضافُ تأمين •

  .المدير التنفيذيل بق نم تيننيتم تعيين أعضاء اللج

في آخر  إداري مستوىأي و أي من اللجنتين،ومسؤوليات  صالحياتإضافة أو تعديل  مدير التنفيذيويجوز لل
  .إليهاتنفيذها للمهام الموكلة تسهيل بما يكفل ، وفي الفروع المركز الرئيسي

  

  مسئوليات الوحدات المساندة    6. 2

  وحدة المراقبة والتقييم   1. 6. 2

  : التاليفي م األساسية للوحدة اتتمثل المه

 الممولين  إلىتقديم البرامج الخاصة المعدة من قبل الوحدات ذات العالقة  •

 المشاركة في المفاوضات مع الممولين  •

إصدار تقارير اإلنجاز الدورية لمجلس اإلدارة ووزارة التخطيط والتعاون الـدولي والممـولين بحسـب     •
 .طلبهم

 يتفق مع مهمة وأهداف الصندوق  تقديم المشورة إزاء تخصيص الموارد المالية بما •

 في وضع الميزانية السنوية للصندوقالمشاركة  •

 مراقبة االنجاز لدورة حياة المشاريع الخاصة بالصندوق •

اتجاهات وسياسات التنمية المتعلقة بعمليات الصندوق بما في ذلك جوانـب النـوع االجتمـاعي،    مراقبة  •
 في برامج الصندوق ) عليها المتفق(واستخالص الدروس وضمان دمج التغييرات 

 لدراسات الخاصة بتقييم األثر لمشاريع وبرامج الصندوقلتنفيذ الو واإلشرافتصميم ال •

نشر المعلومات والنتائج والدروس المستفادة من عمليات الصندوق عبر النشـرات الربعيـة والتقـارير     •
  .السنوية وعبر الموقع االلكتروني للصندوق

 

  وحدة البرمجة  2.6.2

  :وحدة البرمجة التاليضمن مهام تت

 .خطط التنمية الوطنية معالصندوق  اتمواءمة مساهمدمج و •

 .الموارد المتاحة الصندوق ومؤشرات الفقر وفق اليتخصيص المالاقتراح سياسات  •

 . اإلنجاز المحرز في إعداد الخطط السنوية وتنفيذهامراقبة تنسيق ومواءمة و •

 ،لجميـع الوحـدات والفـروع   وإتاحتهـا  ت والمؤشرات ذات الصلة جمع وتطوير وتحديث قواعد البيانا •
 . برامج الصندوق وعملياته بما يتناسب مع هاومراقبة استخدام
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 .مراجعة مدى اكتمال بيانات المشاريع المقترحة وإدماجها في نظم المعلومات اإلدارية •

 .إلعداد الخطط السنوية اإلرشاديةالكتيبات وتطوير  قتراحا •

 .للصندوقالسنوية الموازنات إعداد  المشاركة في •

 .سنويةاإلنجاز التقارير إعداد تحليل المعلومات الواردة من الوحدات والفروع و  •

األشد فقرا مناطق ال من أجل استهدافالتنمية وأنشطة التخفيف من حدة الفقر ب نشر المعلومات ذات الصلة •
 . ألكثر احتياجااو

 في تقديم واستخدام البيانات والمؤشرات والمعلومات بسهولة وبسـاطة ة القائمة االستفادة من البرامج اآللي •
 . ودعم اتخاذ القرار في الصندوق وتدخالتهاالستهداف سياسة لخدمة 

  

  المعلومات قنيةوحدة ت    3 .6 .2

ـ  تقنيةوحدة  ك المعلومات مسئولة عن التصميم والتنفيذ والتحديث الدوري لنظام المعلومات اإلدارية بما في ذل
كما أن وحدة تقنية المعلومـات مسـئولة   . قواعد البيانات لجميع األنشطة الحيوية للصندوق االجتماعي للتنمية

فـروع  وحـدات و أيضا عن التوجيه والدعم واإلشراف على األنظمة الفرعية وقواعد البيانات ذات الصـلة ب 
لوحدات والفروع فيما يتعلـق باألنظمـة   ويلزم دائماً التنسيق الكامل معها من قبل جميع ا ،الصندوق المختلفة

  .الفرعية والتجهيزات ضماناً للتوافق الضروري

من  المركز الرئيسيوالتي تمكِّن بالصندوق قاعدة بيانات للمشاريع ويتضمن نظام المعلومات اإلدارية الخاص 
طاع ولكـل محافظـة   االستثمارات لكل قكذا و خالل المراحل المختلفة لدورة حياتهامراقبة حاالت المشاريع 
المدربين وفرص العمل الناشئة ومبالغ القروض و ونسبة السـداد  األفراد وعدد هم وعدد المستفيدين ومساهمت

باإلضافة إلى ذلك، يتضـمن نظـام     .وغيرها من المخرجات لألنشطة المدرة للدخل وبرامج التمويل األصغر
باإلضافة إلى ذلك تشرف الوحدة علـى النظـام    .ة التمويلالمعلومات اإلدارية قواعد البيانات للتعاقدات وإدار

  .المالي للصندوق والذي تديره الوحدة المالية

ــدة و ــةوح ــديث   تقني ــن تصــميم وتح ــئولة أيضــاً ع ــات مس ــة المعلوم ــوارد اأنظم ــريةلم   .البش
وم بتـدريب  كما تق. المركز الرئيسيوتقوم الوحدةُ بتجهيز مكاتب الفروع بأجهزة الحاسوب الالزمة وربطها ب

كما أنها توفر ما يلزم من دعـم لوجسـتي ذا صـلة     .ومكاتب الفروع المركز الرئيسيالموظفين في كل من 
  .ومكاتب الفروع المركز الرئيسيبالحاسوب إلى وحدات 

  

  وحدة التعاقدات   4. 6 .2

  : التالية بالمهام وحدة التعاقدات تقوم 

 .الفروعو المركز الرئيسيمستوى  على اتالمناقصمال أعاإلجراءات التعاقدية و مراجعةأو /القيام و •

  .ال المدنية ، والسلع ، وعقود االستشاريينعمالموحدة لأل اتطوير وتحديث وثائق العطاءت •
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 وتقـوم الوحـدةُ بشـكل   . (متخصصةالألعمال ستشاريين لاالو لموردين والمقاوليناتطوير قاعدة بيانات  •
 ). سجالت االستشاريينبتطوير وتحديث ت اإلدارية، ع نظم المعلومامستمر، جنبا إلى جنب م

جمـع المعلومـات مـن    تقوم الوحدة بحيث  مختلفةالخطة التعاقدات لمشاريع الصندوق  مراجعةإعداد و •
 .السنوية خطة التعاقدات العامة فيع جمتمنهم، و لدى كٍل المشترياتالفروع والوحدات عن خطة 

  

  ةالداخليمراجعة وحدة ال  5. 6. 2

 مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية للتأكد من كفاءتها وسالمتها مع التأكد من حسن تطبيقها والعمـل  •
 .على معالجة أي ضعف أو قصور فيها

مؤيــدة بمسـتندات سـليمة     مراجعة العمليات المالية للتأكد من صحة قيدها وتسجيلها ومن أنهـا  •
 .وقانونية

 .لومات المالية واإلداريةات والمعالتحقق من صحة واكتمال البيان •

مراجعة التصرفات المالية واإلدارية والمحاسبية وكذلك التصرفات المتعلقـة بــاإلعداد والتنفيـذ     •
للمشاريع والبرامج للتأكد من كفاءتها وفعاليتها والـتزام المختصين بالقوانين والقـرارات واللـوائح   

 .والتعليمات والعقود واالتفاقيات واألنظمة

وضـع  الكفاءة في أداء الوحدات والفروع والكشف عن مواطن الضعف والقصور فيـه و قياس مدى  •
 .المقترحات الالزمة لمعالجتها

 :التحقق من األتـي •

o    توفير الحماية الكافية ألموال وممتلكات الصندوق من الضياع واالختالس والسـرقة والتلـف
صـرف ومـدى االهتمـام    والعبث والتالعب وكذلك التحقق من سالمة أوجه االستخدام والت

 .واستغاللها واستثمارها وتوثيقها بصيانتها

o حة للصندوقكفاءة وفاعلية استخدام الموارد المالية والبشرية والمادية المتا. 

o يمة وكافية لتحقيق أهداف الصندوقوجود سياسات واضحة وسل. 

o شـغلها  ي وجود هيكل تنظيمي سليم وواضح ومناسب يفصل بين الوظائف ويمنع االزدواج ف
 .ويحدد المهام والصالحيات

o خطيط والتنظيم والبرمجة والتقييموجود أساليب سليمة للت. 
o وجود نظام سليم لشغل الوظائف. 

o وفهمهم لمهامهم وحسن قيامهم بها التزام الموظفين ودرايتهم. 

o  الرد على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومراقب الحسابات الخارجي والعمل بما
 .رد فيها من توصيات سليمةو

o صحة االلتزامات للصندوق وعليه. 

ل الجــرد السـنوي وتقيـيم    الجرد المفاجئ للمخازن والخزائن واألصول واإلشراف على أعمــا  •
  .النتائج

 .تراعي أنشطة الصندوق واختصاصاته إعداد خطة عمل سنوية للقيام بمهامها •
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مالــــها وتوصـياتها   بنتــائج أع  يتنفيـذ رفع تقارير دورية وكلما اقتضت الحاجة للمـدير ال  •
 .ومقترحاتها

مختصـين لمـا ورد فيهـا مـن     متابعة التقارير المرفوعة للمدير التنفيذي للتأكد من مدى استجابة ال •
 .توصيات

  .أخرى بتكليف من المدير التنفيذي أي مهام    •
  

  :صالحيات ونطاق عمل وحدة المراجعة الداخلية
ش لكافة عمليات وأنشطة الصندوق بما في ذلـك المشـروعات باسـلوب    التدقيق والمراجعة والتفتي  •

 .المراجعة الالحقة لعينة مختارة 

 االستعانة بمن تراه من تنفيذيين واختصاصيين في تنفيذ مهامها  •

الحصول على البيانات والمعلومات واإليضاحات والوثائق وغير ذلك مما تـراه الزما لتنفيذ مهامها  •
 .في الصندوق من جميع المختصين 

 .الجرد المفاجئ للمخازن والخزائن واألصول  •

الحصول من كل المختصين بكافة مستوياتهم على التسهيالت الالزمة للوحدة للقيـام  بمهامـــها    •
  .وممارسة صالحياتها 

  

  الوحدة الهندسية   6 .6. 2
  :التاليةرئيسية المهام الالوحدة الهندسية تنفذ 

مشاريع لمتابعة جـودة تنفيـذها   ال ة، بما في ذلك القيام بزيارالمدنية والبضائعجودة األعمال  الرقابة على •
 .ورفع التقارير المنتظمة عنها .واختبارها وضمان التزام جميع األطراف المعنية

 فنـي ال يلهندساالتكاليف، وتقديم الدعم  واقتراح الحلول لخفض ،المتعلقة بالتنفيذ ةنظموثائق واألالتطوير  •
 .اريعضباط المشل

الطبيعية ، وتحديـد مسـؤوليات األطـراف     تنفيذ أو الكوارثالدراسة وتقييم األضرار الناجمة عن سوء  •
 .ذلكالناجمة عن ، ومعالجة األضرار فنيةالتعاقدية من الجوانب المالية وال

اح الحلول مراقبة وقياس كفاءة التكلفة لوحدات تنفيذ األعمال المدنية والبضائع واألعمال االستشارية واقتر •
 .لخفض التكاليف مع االحتفاظ بالجودة المطلوبة

والتعثـر،  التنفيـذ  وقف مع المقاولين والموردين واالستشاريين بما في ذلك قضايا  الخالفمتابعة قضايا  •
 حكامألإضافة إلى القضايا المعروضة على التحكيم أو المحاكم ، والبت في قبول أو الطعن في ا

  

  ةالوحدة المالي 7. 6 .2

  :وتوصف المهام الرئيسية للوحدة بالتالي 
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 إنشاء دليل للحسابات •

 إدارة جميع الحسابات المصرفية للصندوق  •

 طلبات السحب لجميع مدفوعات الصندوق إعداد  •

 .الممولينحسابات لتعزيز إرسال التقارير المالية إعداد و •

 ضمان متابعة اإلجراءات المالية الستخدامات المشاريع   •

 للمقاولين والموردين واالستشاريين من الناحية المالية الجاريةالمستخلصات التحقق من  •

 )الخ..أجهزة الكمبيوتر واألثاث والقرطاسية (صرف كافة لوازم الصندوق،  •

 ).المقاولين واالستشاريين(لصندوق امشاريع لمراجعة استمارات الصرف  •

في الوقت المناسب، والتحقق من النفقـات  دفع نفقات التشغيل للمكتب الرئيس للصندوق ومكاتب الفروع  •
 .ذات الصلة

تسهيل عمل مراجعي الحسابات الخارجيين عن طريق توفير جميع المعلومات المطلوبة، بما فـي ذلـك    •
 .البيانات المالية وتنفيذ توصيات مدقق الحسابات

 

  وحدة الموارد البشرية 8. 6. 2

 المهام اإلدارية 

 .لموارد البشريةوضع األنظمة المالئمة إلدارة ا •

 .بالتنسيق مع الوحدات المختصة تقييم احتياجات التوظيف للصندوق •

 .توظيف وإرشاد الموظفين الجددتسهيل  •

 .تنظيم تقييم األداء •

 .تخطيط المسار المهني •

 .لموظفي الصندوق االجتماعيتوفير الضمان الصحي و •

 .اقتراح وتحديث اللوائح اإلدارية الداخلية •

  

  التدريب والتطوير

 لموظفي الصندوقوالتطوير  تطوير وتنفيذ سياسة التدريب •

  

   طويروحدة البحوث والت 9. 6. 2
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 :تنفذ وحدة البحوث والتطوير المهام الرئيسية التالية

 لتمكين من اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات والبياناتفي االمساعدة  •

 مساعدة وإعالم صانعي القرار •

  .ة الصندوق في إجراءات وسياسات التنميةتنفيذ بحوث التنمية ودعم إدار •

  .التنمية في العالمب المتعلقةاالبتكارات والمبادرات الجديدة  البحث عن •

 .اتجاهاته ومعاييرهن تكون بحسب التأكد من تحديث خدمات الصندوق وأ •

 .وضع مقاييس معيارية للتنمية •

 .قطاعات التنمية في) األفراد والشركات(تطوير قاعدة بيانات عن مقدمي الخدمات  •

  

  لصندوقل الفنية وحداتالمسؤوليات  7. 2

واتبـاع  سياسات واستراتيجيات الصندوق بمهمته األساسـية   ارتباطالغرض من الوحدات الفنية هو التأكد من 
 أنهـا كمـا  . يتحدد دورها في التوجيه والمراقبة وتقديم الدعم الفني لعمليات مكاتب الفروع. مكاتب الفروع لها

. تحديث السياسات اإلجرائية القطاعية بالتعاون مع لجنـة السياسـات والمشـاريع   /ة عن تطوير وصقلمسئول
كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعـن التخطـيط   تجريبية تطوير برامج ، تقوم الوحدات الفنية بذلكباإلضافة إلى 

  . العام في إطار الوحدة والمساهمة في الصندوق ككل

من دليل العمليات هذا وصـفاً   5كما يبين القسم . ئف العامة للوحدات الفنية المختلفةوتبين الفقرات أدناه الوظا
التوجيهية لعمليات  اإلرشاداتمن  4كما يوجد وصف مفصل في القسم . لألهداف واألنشطة الرئيسة لكل وحدة

 .الفنية لعمليات الوحدات ذات العالقة اإلرشاديةالصندوق و المبادئ 

  

  ليموحدة التع 1. 7. 2

التوسع في البنية التحتية للتعليم األساسـي، الـذي يـديره ضـباط     : تدعم وحدة التعليم نوعين من التدخالت 
المشروع على مستوى مكاتب الفروع، والبرامج الخاصة التي تنفذ وتدار من قبل الوحدة بتعـاون وثيـق مـع    

  .وزارة التربية والتعليم

  

   وحدة الصحة والحماية االجتماعية 2. 7. 2

الحصول علـى خـدمات   الوصول إلى و تركز وحدة الصحة والحماية االجتماعية على تحسين نوعية وفرص
كما تدعم الوحدة التدخالت الرامية إلى تلبية االحتياجات الخاصة . للنساء واألطفالمن ا الرعاية الصحية األولية

  .اوتعزيز السياسات الوطنية الموجهة له األولى بالرعايةلبعض الفئات 
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  وحدة الموروث الثقافي  3 .7. 2

الملموسة وغير الملموسة للتـراث   الجوانبالمساهمة والمشاركة في حماية  إلىتهدف وحدة الموروث الثقافي 
ذات القيمـة الجماليـة والتاريخيـة     والمعـالم الثقافي، مع التركيز على أهم المواقع التاريخية المهددة باالندثار 

  . الكبيرة

  
  التدريب والدعم المؤسسي  وحدة 4 .7. 2

تعتبر وحدة التدريب والدعم المؤسسي مسئولة عن تحفيز التطوير المؤسسي وبناء قدرات المؤسسات الحكومية 
  . والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات واألفراد

  
  وحدة المياه والبيئة  5. 7. 2

على قائمـة واسـعة مـن    ها تمل تدخالتوتش. اإلصحاح البيئيتحسين الحصول على المياه وإلى وحدة تهدف ال
تنفيذ للتنسيق واإلشراف على  اًمركزهذه الوحدة وباإلضافة إلى ذلك ، تعتبر . ريع لتلبية الطلب على المياهالمشا

  . خطة اإلدارة البيئية للصندوق، حيث أنها تراقب القضايا البيئية

  
  الصغيرة واألصغرالمنشآت وحدة تنمية  6 .7 .2

القدرات المحلية وتوفير الخدمات المالية وغير المالية للمشاريع الصغيرة واألصغر مـن خـالل   تسعى لتنمية و
ومن المتوقع أن تشـكل النسـاء   . الوسطاء الماليين القادرين على توفير الخدمات المالية للمجموعات المستهدفة

صادية، وخلق فرص عمل والحد االقت مشاركتهنالفقيرات نسبة كبيرة من الفئات المستهدفة، وذلك بهدف زيادة 
لتحقيق هذه األهداف، يوفر الصندوق الدعم المالي والفني الالزم إلنشاء مؤسسات التمويل األصغر و. من الفقر
  . المتخصصة ، والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الماليةة بالتعاون مع المجتمعات المحليةالمستدام

  
  يةوحدة الزراعة و التنمية الريف 7 .7 .2

إلى مساعدة المزارعين الفقراء على تحسين وزيادة اإلنتاج الزراعي والثروة الحيوانية كوسـيلة   الوحدةتهدف 
أساسية لتحسين ظروفهم المعيشية ويغطي نطاق عمل هذه الوحدة مختلف المجاالت الزراعية بما فيها أنظمـة  

والحفاظ على التربـة، وادراة المسـاقط المائيـة    الري التقليدية والحديثة التي تهدف إلى ترشيد استخدام المياه 
في التوعيـة بأضـرار زراعـة     اإلسهامووخلق وتعزيز فرص زيادة الدخل والتسويق، وتنمية المرأة الريفية، 

  ..وإنشاء البنية التحتية المطلوبة ذات الصلة القات وتشجيع زراعة المحاصيل النقدية البديلة

  

  عمالةبرنامج األشغال كثيفة ال 8. 7. 2
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يهدف هذا البرنامج إلى توفير فرص عمل قصيرة األجل في المناطق الحضرية والريفية للعمال غيـر المهـرة   
تحقيق األثر في ظروف المعيشة على المدى  إلىيسعى البرنامج . وشبه المهرة، مع تنفيذ البنى التحتية الالزمة

  . ي الظروف الحرجةومساعدة المجتمعات الفقيرة فل، كلما كان ذلك ممكنا، الطوي

  

يبين الفصل الرابع بالتفصيل القطاعات والقطاعات الفرعية، التي تشمل الوحدات الفنية السـبع، فضـالً عـن    
  . برنامج األشغال كثيفة العمالة

  
  مسؤوليات مكاتب الفروع   8. 2

. حافظـة أو أكثـر  يغطي كل منهـا م وتعتبر مكاتب الفروع هي الذراع التنفيذي للصندوق االجتماعي للتنمية، 
  . بنــاء علــى توصــيات المــدير التنفيــذي وموافقــة مجلــس اإلدارة ةع جديــدوويمكــن تأســيس فــر

ويدير مكتب الفرع مدير مكتب الفرع، ويكون مسئوالً عن جميع عمليات المكتب، ويرفع تقاريره إلى المـدير  
  . عيةوضباط المشاريع القطاير مكتب الفرعِ موظفو الفرع ويساعد مد. التنفيذي

   :عنمسئولة في مناطقها ع الصندوق وتب فرامكتعد 

o  الترويج ألنشطة الصندوق 

o  االتصال مع الجهات المعنية على المستوى المحلي 

o  وفقـا لسياسـات   سـيرها  وتنفيذ ومراقبة تقـدم  فرز وتحديد وإعداد خطط العمل السنوية
 الصندوق وإجراءاته

o التشغيل والصيانة متابعة المشاريع المنجزة للتحقق من ترتيبات  
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  مكاتب الفروع) 1. 2(شكل 
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   المشروع حياة دورة :الثالث الفصل
  

أكبر تشكل لمجتمع التي للبنية التحتية األساسية امشاريع ل المشروعحياة لمحة عامة عن دورة  فصليقدم هذا ال
، مثل تلك الموجودة في بناء القدرات قمراحل دورة تدخالت الصندوختلف قد تو. من تدخالت الصندوق نسبة

  .من حيث الفئات المستهدفة، وتقييم االحتياجات والمشتريات من السلع والخدماتصغر، والتمويل األ

  

  حياة المشروعمبادئ دورة   1. 3

  :توفر التاليالتأكد من  من أجل المشروعتم تصميم مراحل دورة 

 .مناطق عمل الصندوقت متسقة إلى حد ما في تطبيق إجراءا •

 .ذوي العالقةمن  مغيرهمشاركة المجتمع و •

 .البيئية والمجتمعية الضوابطتطبيق  •

 .فعالية الكلفة •

 .عملياتكفاءة ال •

 .اتخاذ القرارفعالية  •

  .استدامة المشاريع •

  

   المشروع حياة مراحل دورة 2 .3

 :اليفي الت المشروعالمراحل الرئيسية لدورة  تتلخص

 المشاريعتحديد  •

 إعداد المشاريع •

 تنفيذ المشاريع •

 .تشغيل وصيانة المشاريع •

 تقييم المشاريع  •

من مرحلة إلى أخرى وذلك بعد استيفاء شـروط معينـة    المشروعنقل مختلفة تعمل على  خطواتهناك 
  .أدنـاه  3.1فـي الجـدول    الخطـوات ويشار إلى هذه . والمبادئ المذكورة أعالهالعامة القضايا بتتعلق 

  لعمليات الصندوق ألدلة اإلرشادية تفصيلية في اال المشروعدورة  إجراءاتيمكن االطالع على 
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  المشروعمراحل دورة حياة  3.1الجدول 
  المرحلة  القضایا والمواضیع

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

 ال
دید
تح

وع
ر

  تمت الموافقة على المقترح : المخرج  

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 العالقة: المخرج  

o اقبة الجودة والضماناتمر 
o التأكد من كفایة التقدم المالي والفني 
o التسلیم األولي للمشروع 

یع
ار
مش
 ال
فیذ
تن

 المشروع إنجازتقدیم تقریر : المخرج 

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

نة 
صیا
 و
یل
شغ
ت

وع
شر
الم

  تسلیم تقریر تشغیل المشروع: المخرج 

 

o  المعلقةتسلیم األعمال النھائیة والسلع ودفع كامل المبالغ التأكد من 

o التقییم النھائي بعد عام واحد من االنتھاء 
o ًااعتبار المشروع مغلق 

وع
شر
الم

یم 
تقی

 ق المشروعتقریر إغال وتسلیمتقییم المشاریع : المخرج 
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  التنمية في دورة المشاريع الدمج لقضايا  3. 3

في جميع خطوات ومراحـل  انب التنمية وجالمتعلقة بأحد والقضايا هتمامات دمج جميع االيجب التركيز على 
يعمل علـى   الصندوقف. والمكونات واألنشطة في جميع القطاعات أو القطاعات الفرعيةدورة حياة المشروع 

والصيانة واالسـتدامة فـي    والضوابط البيئية واالجتماعية االجتماعينوع الزية والحكم المحلي والالمركدمج 
  .في الصندوقالدمج هذه جوانب  مراقبةويتم  .أهداف ومكونات وأنشطة كافة المشاريع

  

  النوع االجتماعي  1. 3 .3

جتمع، ومنهـا النسـاء والرجـال    دمج النوع االجتماعي هو عملية تحسن مسبق لآلثار المتوقعة على فئات الم
جراء اي عمل يخطط له، من أجل ضمان وجودة توزيع عادل لفوائد المشاريع على كل فئات المجتمع التـي  
يخدمها المشروع، كما أن الدمج يجعل من اهتمامات وخبرات واحتياجات النساء والرجال جزء ال يتجزأ مـن  

  .ا مشاريع وسياساتهجهود تصميم وتنفيذ ومراقبة وتقييم البرامج وال

وبذلك يقدم دمج قضايا النوع االجتماعي في دورة المشروع فرصاً لتحسين مشـاركة كـل فئـات المجتمـع     
  .المستهدفة ومنها النساء

كما ان تحديد نوع المشروع وموقعة ونوع التقنية المستخدمة فيه والعوامل الموسمية، والنوع االجتماعي لمن 
عوامل ذات صلة بالنوع االجتماعي، يجب التحسـس لهـا، وأخـذها فـي عـين      يقدمون الخدمات، تعد كلها 

  .االعتبار، لضمان استدامة المشاريع التي يدعمها الصندوق

  
  البيئة 2. 3 .3

تجنب أو تخفيف أي آثار سـلبية علـى   من أجل في تدخالت الصندوق  ينبغي إيالء قضايا البيئة اهتماما كبيراً
.  دورة المشـروع كامـل  وخـالل   ىلنظر في الجوانب البيئية منذ المراحل األولاهذا االهتمام ويشمل . البيئة
على أساس مـدى  التصنيف البيئي للمشاريع شمل توضع خطة لإلدارة البيئية تم وضع  ق ما ورد أعالهيتحقول

فضـال   ،تأثيراتها السلبية، وبالتالي التخفيف من التدابير ذات الصلة في كل مرحلة من مراحل دورة المشروع
  .رفع التقارير المتعلقة بأخذ تدابير البيئية، والتفتيش الدوري  ،المستمرة ةالذاتي مراقبةعن ال

   
  االستدامة    3. 3 .3

البيئيـة  و والفنيـة  واالجتماعيةتشغيلية الالنواحي كل عوامل استدامة المشاريع  من ينبغي األخذ في االعتبار 
جميـع  انعكاس تأكد من ال الفروعوحدات الصندوق وعلى كافة غي وينب. خالل جميع مراحل دورة المشاريع 

خالل فترة التنفيـذ   وتحقق ذلك، في اتفاقية تمويل وتنفيذ المشروعنحو مالئم على تشغيل والصيانة ترتيبات ال
  .والتشغيل والصيانة
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  القطاعات :الرابعالفصل 
  

القطاعـات ليسـت    يـات محتولكن  صندوقلقطاعات التي يدعمها الألبرز ايتضمن هذا الفصل وصفا موجزا 
  . مفصلةومنفصلة إرشادية  أدلةكل قطاع من القطاعات ول. شاملة

  قطاع التعليم  1. 4

وطنية لتطوير التعليم األساسـي والتعلـيم الثـانوي    الستراتيجيات االإلى المساهمة في تنفيذ  هذا القطاعيهدف 
، وتوفير فرص متساوية للذكور واإلنـاث  تعليملتحاق بالومحو األمية وتعليم الكبار من خالل رفع معدالت اال

الالمركزيـة   دعـم في المناطق الريفية و فتياتوتوفير فرص التعليم لل يةالتعليمالجودة وتوفير نماذج لمدارس 
باإلضـافة إلـى ذلـك، يقـدم     . في المديرياتوتعزيز الخدمات التعليمية وتعزيز البنية التحتية لمكاتب التعليم 

  . بناء القدرات والدعم المؤسسي لموظفي وزارة التربية ومكاتبها في المحافظات الصندوق

  : التالييتحقق ما سبق من خالل و

لرفـع معـدالت االلتحـاق وزيـادة عـدد      توفير فرص متكافئة للذكور واإلناث والريف والحضر  §
التحتيـة الخدميـة   االستمرار في تطوير وتوسيع وتحسين البنيـة  من خالل ات في التعليم /الملتحقين

 للتعليم األساسي والثانوي 

في المنـاطق   تضييق الفجوة بين الذكور واإلناث في االلتحاق بالتعليم األساسي والثانويالعمل على  §
توفير فرص تعلـيم مالئمـة للفتيـات فـي     من خالل  %80عن  فيها الريفية التي تزيد فجوة التعليم

تقوية مشاركة المجتمع المحلي في وااللتحاق واالستمرارية تقديم برامج تشجع على والمناطق الريفية 
 .العملية التعليمية

 بـرامج  التعليم ما قبل المدرسي ورياض األطفـال، و برامج ن خالل دعم متجويد العملية التعليمية   §
وإدخـال   تجريب مقاربات جديدة  على صعيد تطوير نوعية التعليم  و رعاية الموهوبين والمبدعين،

اختبار عدة مفاهيم وأساليب وتطبيقات جديدة في ممارسات العمليـة   جديدة في التعليم والتعلم،تقنيات 
 .وبناء القدراتالتعليمية 

وتطوير البناء اإلداري والمؤسسي للقطاعات المعنية بوزارة التربية والتعليم ومكاتب الـوزارة  تنمية  §
، وتعزيـز ال  ألساسية والدعم المؤسسي محوري البنية اات، من خالل دعم في المحافظات والمديري
  .مركزية الخدمات التعليمية

إيالء برامج التعليم غير النظامي ومحو األمية وتعليم الكبار اهتماما خاصا  من خـالل دعـم عـدة     §
بـرامج  ، وتطوير وتحـديث   لتوسيع دائرة االستيعاب في مجال البنية التحتية وبناء القدرات أنشطة

 .ألدلةالمناهج واالتدريب و

  قطاع المياه   2 .4

األساسية من المياه بطريقة مسـتدامة   هاالمجتمعات المحلية الفقيرة لتأمين احتياجات الصندوقيساعد 
مصادر مياه متجددة وتفي بتعريف التغطية بالمياه المتفق عليه بين كل الجهـات  على  توقف أساساًت
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. وطنيةال لمياهام مع استراتيجيات ُئحقيق التواالمساهمة في تتتحقق  وهكذا. العاملة في قطاع المياه
  : هذا القطاع يشمل أربعة قطاعات فرعية 

  .)السقايات الخاصة( سقفاألمن مياه األمطار  حصاد •

 .العامة مياه األمطارحصاد  •

 .ة الممكننةنظماأل •

  .التدريبو التوعية •

  

  اإلصحاح البيئيقطاع   3. 4

مها مع ندرة المياه، ومع تـدخالت  ئوبتعديل طفيف وذلك نظراً لتوا الجافة الحمامات التقليديةهذا القطاع يتبنى 
األكثر فقـراً  أو  التاريخيةالتقليدية في المناطق الحضرية، وخاصة المناطق نظم الصرف الصحي محدودة في 
تحـافظ  أنظمة صرف صـحي  وفي نفس االتجاه فإن على الصندوق القيام بتجريب وتبني . في المدن  وتلوثاً
  .االستهالك المتدني للمياهفي ظل لى المياه ويمكن تشغيلها بكفاءة ع

  ويغطي هذا القطاع بمعناه العام ثالثة قطاعات فرعية 

 إدارة المياه العادمة  •

 إدارة المخلفات الصلبة  •

 التوعية والتدريب •

  

  

  قطاع الصحة   4. 4

ة الوطنية وذلـك مـن   يهداف الصحأللتحقيق اوالسكان  العامة الصندوق إلى دعم جهود وزارة الصحةهدف ي
  .وإدارة الموارد البشرية  الصحي خالل تعزيز الخدمات الصحية األساسية وأداء النظام

  :سيقوم القطاع بالتاليتحقيق ما ورد أعاله ول

نوعيتهـا  مـع   تحسـين  الخدمات الصحية األساسـية و بتغطية البنية التحتية لزيادة في  الستثمار اال •
وصول إلـى  الصحية األولية ، وتحسين الالرعاية ر منهج متكامل لتوفير خدمات التركيز على تطوي
 . المجتمع مشاركة لخدمات وتعزيز والحصول على  ا

الفقيـرة والمحرومـة وبهـدف    الصحية للمناطق  حتياجاتالكوادر الصحية الوسطية  لسد االتأهيل  •
 .الصحية األوليةالرعاية  تشغيل مرافق 
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والسـكان ومكاتبهـا فـي المحافظـات      العامة سية واإلدارية لوزارة الصحةتحسين القدرات المؤس •
 الرعايـة  خـدمات  ال مركزيـة  دعم البنى التحتية والمؤسسية وكذا تعزيز  من خاللوالمديريات  

 .الصحية 

للمعاهـد  من خالل زيادة القدرة االستيعابية وتحسين البيئـة التعليميـة    الوسطي دعم التعليم الصحي •
 .لكوادرهاتعزيز  القدرات الفنية واإلدارية والصحية، 

التي تتم تحـت إشـراف طبـي ،     الوالداتزيادة  من خاللخدمات الصحة اإلنجابية بزيادة التغطية  •
التدريب مخرجات ، والتركيز على تحسين نوعية الصحية البنية التحتية ، وتدريب الكوادر حسين تو

 .و الخدمات

 .نفسيةوفقاً إلطار االستراتيجية الوطنية للصحة ال سيةالصحة النف توسيع وتحسين خدمات  •

  

  )االحتياجات الخاصة(الحماية االجتماعية    5. 4

، وكذا إتاحـة  الفـرص   والحقوق المتساويةوالدامجة الشاملة  االجتماعية البرامجإلى تعزيز يهدف الصندوق 
ء القدرات المحليـة ذات  على بناته ويركز الصندوق في أنشط.  لإلساءةوالمعرضين  ذوي اإلعاقةلألشخاص 

هذا إلى جانب زيـادة اإلحسـاس والـوعي    ، ) مقدمو الخدمات ، داعمون اجتماعيون ، استشاريون(العالقة 
) ات المحلية والوزارات واالتحـادات في أوساط السلط( والمعرضين للمخاطراألشخاص ذوي اإلعاقة بحقوق 

من خالل  تحققاسات واالستراتيجيات ، والتي الحقوق ودعم السي وذلك من خالل اتباع المنهجية  المستندة إلى
  :ما يلي

   الجهات ذات العالقةتطوير استراتيجيات وسياسات مع  •

وإعـداد برنـامج    ،التعليم واألحداث مثلفي البرامج المستهدفة لأليتام  جديدةتطوير منهجيات  •
 .المبكر للتدخل

هذه الفئـات بالخـدمات االجتماعيـة والصـحية     دعم الجهود الحكومية وغير الحكومية إلمداد  •
 والتعليمية 

 إلى المناطق الريفية االمتدادتشجيع المنظمات للبدء في تنفيذ برامج  •

،  وكذا إعادة التأهيل لما قبـل  والدمج الكلي الجزئيةاالستمرار في دعم التعليم الشامل والبرامج  •
 الدمج

يعاب فئات جديـدة مثـل ضـعاف البصـر،     مراكز التربية الخاصة، واستتعزيز األنشطة في  •
 . التوحديين وغيرهم

 .مع الشركاء والتكامل في التنسيق راالستمرا •
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  قطاع الموروث الثقافي  6. 4

يرمي قطاع الموروث الثقافي في الصندوق إلى المساهمة في حماية المـوروث الثقـافي المحسـوس وغيـر     
واألكثـر   والتاريخيـة الهامـة  ألثرية ذات القيمة الجماليـة  المعالم اوعلى المواقع األثرية  المحسوس بالتركيز

  .عرضة للخطر في نفس الوقت

دعـم   فـإن التراث كمورد اقتصادي هام محتمل وإلى جانب الحفاظ على الهوية الوطنية والمشاركة في حماية 
وتنميـة  عمالـة  الصندوق للموروث الثقافي يمكن أن يساهم أيضاً في التخفيف من الفقر عبر األشغال كثيفة ال

  .فرص العمل خاصة للحرفيين التقليديين من الجنسين التجاري وخلقالحس 

ويدعم قطاع الموروث الثقافي التوثيق والحفاظ والصيانة وإعادة التأهيل للمدن التاريخية والمعـالم والمبـاني   
  .رئيسياً للتدخل جميعاً مجاالً العالمي باعتبارها التراث في المسجلةالمعالم األثرية بما في ذلك 

  

المعرضة للخطر ، وذلك الموروث الثقافي في المساهمة بفعالية في حماية  مختلف أصول  العامويتمثل الهدف 
  :من خالل االستراتيجيات التالية 

ضـمن المـوروث      المواقع المسـجلة المساهمة في الحفاظ على المدن التاريخية الرئيسية خاصة  •
 ة المعمارية ذات األهمي العالمي والمواقع

 توسيع القدرة الفنية الوطنية االحترافية واإلدارية في مستويات مختلفة لحماية الموروث الثقافي •

 المساعدة في تأسيس قوائم ألصول المورث الثقافي في البلد  •

 وكذا  ،)نظراً لكثرة وتنوع األصول المهددة ( إنقاذ المواقع والمعالم الهامة واألكثر تعرضاً للمخاطر  •

  ).منافع اقتصادية ( لزيادة الدخل تستند على الموروث الثقافي  خلق فرصإمكانية  ستكشافا •

أعلى جودة ممكنة للتدخالت من خالل االسـتفادة مـن الخبـرات    ويؤكد قطاع الموروث الثقافي  على تحقيق 
  )عند الضرورة( المحلية والوطنية واإلقليمية  وحتى الدولية 

 تنفيذيـة مسـئوليات  بتفويض حيث يقوم الصندوق باستخدام آلية اإلدارة الميدانية، ب األغلوتنفذ المشاريع على 
 تحت ضوابط مالئمة من النواحي الفنية واإلدارية والمالية والتعاقديةفرق تنفيذية خاصة  تتوالها )مالية وإدارية(

كن استخدامها حينما ال يكـون  ، كما هو موضح في دليل هذه اآللية التنفيذية التي يمتعرض على المدير التنفيذي
كما يمكن استخدام هذه اآللية التنفيذ في قطاعات أخرى لنفس  .من التدخل اتباع اسلوب المقاوالت محققاً للغرض

  .السبب

  التدريب والدعم المؤسسي  7. 4

يركز القطاعان على الدعم المؤسسي وبناء القدرات للمؤسسات الحكومية والسـلطات المحليـة والتجمعـات    
شـباب حـديثو التخـرج ومقـاولون     أفراد من ضمنهم ( المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص 

وضـمن القطـاعين   . تطوير الموارد البشرية والمؤسسية وكذا تعزيز األنظمـة  ويتم التركيز على  ).صغار
  :يحرص الصندوق على إنجاز األهداف العامة التالية
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 )برنامج المجتمع والتنمية المحلية( صندوق المساهمة في استدامة مشاريع ال •

 تدخالت أو توجهـات التطوير المؤسسي ورفع  قدرات شركاء الصندوق الذين تتوافق أنشطتهم مع  •
 .الصندوق

 .،  إلى جانب دمج المرأة في التنمية اركة المجتمعيةتطوير استراتيجيات فعالة لتعزيز المش •

الظروف المناسبة للتنميـة   تهيئة، في واألجهزة التنفيذية سلطة المحليةمساعدة الحكومة ، ممثلة بال •
 .المحلية ، وكذا تبني وسائل مالئمة لتحقيق التنمية المستدامة

، بـالتركيز  تأسيس وتنمية التكوينات المجتمعية التي تساعد السلطة المحلية في جهودها التنمويـة   •
 .إمكانية االستخدام األمثل للموارد المحلية المتاحة على

 .تحسين وتطوير الموارد البشرية المتعلقة بأهداف وتدخالت الصندوق •

  

  قطاع الزراعة   8. 4

من خالل أنشطتهم الزراعيـة   ودخل المزارعين الفقراء  إنتاجيةيهدف قطاع الزراعة في الصندوق إلى زيادة 
ـ لتمكينهم من تحديث وتنويع إنتاجهم الزراعي والحيواني  وكذا نظم التسويق  ويلـزم أن يكـون   . ةوالمعالج

التركيز علي تعزيز االستخدام العقالني للتربة والمياه بصفتها موارد طبيعية نادرة  ، وذلك مـن خـالل إدارة   
من الفيضانات ، وتحسين نظم الري التقليدية  والحفاظ على المياه الجوفيـة ،  الواقية تجميع المياه ، واألعمال 
  الخ..... والمحاصيل عالية القيمة 

  

   قطاع الطرق الريفية  9 .4

تأهيل وتحسين الطرق الريفية التي تهدف إلى تقليل زمن وصول سـكان  إلى القطاع يهدف الصندوق  في هذا
خلق فرص عمل فـي أوسـاطا المجتمعـات المسـتفيدة     و ،المناطق النائية إلى الخدمات األساسية واألسواق

  .المستهدفة

ويعني . أشغال الطرق التي يمكن أن تسمح بالمرور طوال العام وتتمثل سياسة الصندوق في هذا القطاع بدعم
السياسة تحافظ علـى   ههذومثل  .والمنحدرات أسطح الطرق وانجرافذلك تدابير تحد بشكل دائم من العوائق 

  .مالياًتدني تكلفة صيانة الطرق وتجعل المستفيدين قادرين على إدارتها 

  .ونساء لصيانة وإدارة الطرق الخاصة بهم مجتمعات رجاالًالتحسين قدرات التركيز على ويجب أن يتم 

  

  األشغال كثيفة العمالة   10. 4

غير المـاهرة  في المناطق الحضرية والريفية للعمالة  جلإلى إيجاد فرص عمل قصيرة األيهدف هذا البرنامج 
أمكـن،   أينمـا .  ة المطلوبةالبنى التحتيمشاريع خالل تنفيذ من الماهرة جزئياً أو غير الماهرة  وشبه الماهرة

المعيشة ، وتخفيف العوز ومساعدة المجتمعات ويسعى البرنامج الى إحداث أثر طويل األمد لتحسين الظروف 
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بزيادة ويجب أن تلجأ التدخالت إلى طرق تنفيذ سهلة االستهداف للسماح .  الريفية الفقيرة في األوقات الحرجة
البطالة وتفعيـل   لتخفيف منمن المساهمة في مواجهة الفقر في البلد وا قدرممكنأكبرالتغطية والتوسع لتحقيق 
كما يلزم أن يركز البرنامج على دور المجتمعات المستفيدة والشركاء اآلخرين ، .  استراتيجيات األمن الغذائي

ة ، مـع   وتعطى األولوية للتدخالت التي تمثل االهتمام العام للمجتمعـات المسـتفيد  .  السلطات المحليةخاصة 
  .إعطاء عناية إضافية  لقضايا النوع االجتماعي والبيئة 

شوارع األحياء الضيقة والفقيرة  وإدارة وحمايـة وتحسـين الطـرق    تشمل المشاريع لهذا البرنامج رصف و
وإدارة  وحصاد المياه وحماية المدرجات والحفاظ على التربـة وحمايـة األراضـي الزراعيـة     الريفية القائمة
  .لمائية المساقط ا

  

  تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر   11. 4

الصـغيرة   ماليـة للمنشـآت  في تنمية القدرة المحلية وتوفير خدمات مالية وغيـر  أهداف هذا البرنامج تتمثل 
 الفقيرات نسـبة  تمثل النساءويتوقع أن   .المستهدفة للفئاتواألصغر عبر وسطاء قادرين على توفير خدمات 

فـرص   االقتصادية وخلقوالهدف من ذلك هو المساهمة في زيادة مشاركتهن . المستهدفةالمجموعة هامة من 
ولتحقيق هذه األهداف يقدم الصندوق الدعم المالي والفنـي الضـروري لتأسـيس      .الفقرعمل و التخفيف من 

مؤسسات مؤسسات مستدامة للتمويل األصغر  بالتعاون مع المجتمعات  المحلية والمنظمات غير الحكومية وال
  .المالية 

الخدمات غير المالية التي تهدف إلى تحسين نوعيـة وكميـة اإلنتـاج    يسهل البرنامج توفير ومن جانب آخر 
العملي للمهن المختلفـة والمهـارات التـي     التقليدية والتدريبوالتسويق وإحياء األعمال الحرفية والمهارات 

إلى جانـب المنظمـات    المهنية، الحكومية والجمعياتير تقدم عبر المنظمات غيزاولها الفقراء، هذه الخدمات 
تحسين الربحيـة ألنشـطتهم   ولهذه الخدمات  تأثير مباشر على خلق مصادر جديدة للدخل للفقراء و. األخرى
   .القائمة

   الخدمات المالية) أ 

( ماليين  ءوسطاال يقوم الصندوق باإلقراض المباشر ألصحاب المشروعات الصغيرة واألصغر ولكنه يستخدم 
وهذه المنظمات تتمتع بوضع أفضل لقيـاس ميـزة     ).ومصارفشركات  مؤسسات، حكومية،منظمات غير 

  .المقترض كما تمتلك فهماً أفضل للمخاطرة المالية

  الخدمات غير المالية) ب

فيدين ولكنـه  لمستمالية مباشرة لالغير  هوكما هو الحال بالنسبة للخدمات المالية ، فإن الصندوق ال يقدم خدمات
نظمة أسسها الصندوق  لهذا الغرض حيـث  ، وهي مواألصغروكالة تنمية المنشآت الصغيرة يعمل من خالل 

المهنية والمنظمات األخرى التي تنشط في هذا المجـال ،   والمؤسساتغير الحكومية ، تقوم بدعم المنظمات 
فـي  تكـون  وهذه المنظمـات  .   الصغيرة المنشآتوالتي بدورها تتولى تقديم الخدمات غير المالية ألصحاب 

المزاولـة وظـروف   ولديها فهم أفضل لنوعية األنشطة  ، لها بتقييم احتياجات المستفيدين حوضع أفضل يسم
  .السوق في مناطقها
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  تهيئة البيئة المالئمة) جـ

 يرة واألصـغر الصغالمنشآت عالقة بتنمية التشريعات ذات اللوائح وال المساعدة في إيجاديركز الصندوق على 
  .الخ.. كاإلستراتيجية الوطنية لتنمية المنشآت الصغيرة واألصغر وقانون بنوك التمويل األصغر
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  اختيار المشاريعومعايير العامة األهلية  :الخامسالفصل 
  

والغرض من مثل هذه المعايير . يعرض معايير األهلية العامة للمشاريع  المدعومة من الصندوق  لالفصهذا 
  .والكلفة الفعالة ان االستخدام األمثل للموارد  من خالل تمويل المشاريع  ذات االستهداف الجيدهو ضم

  

     االختيارمعايير   1. 5

ويجب أن تلبـي المشـاريع االحتياجـات    . لتنمية المحلية يلزم أن تخدم السكان المستهدفينامشاريع  •
 فقراً،مع إعطاء األولوية للمجتمعات األكثر ة، لحالة الفقر واالحتياج للخدمات األساسيقاً األساسية وف

 الوطنيـة وأن تكون نابعة من أفكار صاغتها الفئات المجتمعية أو برزت مـن خـالل المؤشـرات    
ويتطلب ذلك التزاماً حازماً بالمشـاركة والمسـاهمة  الفاعلـة  مـن قبـل        .لالحتياجات القطاعية

 .المستفيدين

المشـاريع  يجب أن تعـرض   :اجتماعياًياً ومقبولة مالياً ومبررة تكون المقترحات مالئمة فن يلزم أن •
المشـاريع  في الوقت الذي يجب أن تكون فيـه   ،اجتماعية واضحة تبرر استثماراتها وتكاليفها  مزايا
 .مالياً واقتصادياً مجدية اإلنتاجية

. ما ينطبق ذلكحيثإنجازها  المشاريع بعديجب أن يكون لدى المجتمع التزام واضح لتشغيل وصيانة  •
) مالياً ومؤسسـياً  ( جميع المكونات لتوفير واضحة  شروطاًالمشاريع كما يجب أن تتضمن اتفاقيات 

لتشـكيل وتعزيـز قـدرة لجـان     لضمان التشغيل والصيانة المستقبلية للمشاريع مع توفير التدريب 
 . المستخدمين وفق االحتياج

  :ويجب أن تكون األولوية لما يلي 

فـي  ية التحتية التي يمكن إنجازها من خالل تقنيات معتمدة على العمالـة والزيـادة   مشاريع البن •
 .عمالة دائمةفرص محلية  أو المشاريع التي تحقق المواد الاستخدام  أقصى قدر ممكن من 

، األشـخاص ذوي اإلعاقـة  : المشاريع التي تعود بالنفع على الفئات ذات االحتياجات الخاصة  •
اجتماعياً، وتعزيـز دمجهـم فـي     األولى بالرعاية، والفئات صعبةظروف  في والنساء األطفال

 .المجتمع ومشاركتهم الفاعلة فيه

 .لشركاء الصندوقالفني أو االجتماعي  التنظيمي أوتساهم في التطوير المشاريع التي  •

 .مشاريع المناطق األكثر فقراً ونأياً •

•  مقارنة ببقية المناطقمشاريع المناطق التي لم تستغل مخصصاتها بشكل كاف. 
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  الرفضمعايير   2. 5

تندرج  مهم أوأو بيئي /  اجتماعي ولها تأثير سلبي  االستهداف،ضعيفة  باالستدامة،المشاريع   التي ال تتمتع 
  :مثل رفضها،سوف يتم  الصندوق، خارج مسئوليات

ية وتقـع فـي إطـار    ، مثل المشاريع التي تحتوي فقط على صيانة البنية التحتغير مستدامهأنشطة  •
، مع استثناء األنشطة الخاصة بتـرميم مشـاريع تـم    والسلطات المحلية رات المعنية مسئولية الوزا

ولكنها تحتاج إلـى مسـاعدة   إنجازها بتمويل من الصندوق والتي تشرف عليها المجتمعات المستفيدة 
 .فنية ومالية محدودة خالل السنوات األولى من التشغيل 

 ).كثيرة التعقيد ( تتضمن مكونات يصعب تشغيلها المشاريع التي  •

ثقيلة لتحريك التربـة أو المشـاريع ذات    معداتالمشاريع التي يمكن تنفيذها فقط من خالل استعمال  •
 .العاليةالميكنة 

 .من قبل الجهات ذات العالقة نفسها أوالمشاريع التي ال يمكن صيانتها من قبل المجتمعات  •

 .توطين أي  فرد من السكان المحليينشكل من األشكال إلى إعادة  المشاريع التي تؤدي بأي •

المشاريع التي شطبت من برامج االستثمار العامة ألسباب وجيهة أو المشاريع التـي تتنـاقض مـع     •
 .السياسات القطاعية الوطنية

 .المشاريع التي تم اقتراحها للتنفيذ على أراض متنازع عليها •

 .ة ثقافية أو أثرية أو دينيةأهميعلى مواقع ذات المشاريع  •

 .المشاريع المحتملة التنفيذ من قبل جهات أخرى •

 .غير محسومة  سابقة المشاريع أو التدخالت  التي لها عالقات تعاقديةاستكمال  •

• بالتزامه للصندوق في تدخالت سابقة  المشاريع المقترحة من قبل أي كيان أو مجتمع  لم يف. 

 اإلنسان واألطفال المشاريع التي ال تلبي حقوق •

  

  .بعين االعتبار عند فرز مقترحات المشاريع يلزم أخذهاعوامل قطاعية محددة و مؤشراتالجدول أدناه يوضح 

  مؤشرات قطاعية تقييمية محددة  5.1جدول 

  مؤشرات قطاعية استرشادية  القطاع

  مستوى الفقر لمنطقة المشروع -  الطرق

 )مباشر وغير مباشر ( السكان منتفعون عدد  -

 المنفعة االقتصادية المحتملة -

 )تموين المياه ، التعليم ، الصحة : ( الوصول إلى البنية التحتية  -
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 البعد -

 العالقة بشبكة الطرق واحتمال توسيعها -

  الطول / للنقلالوسائل المتوفرة  /نوع األرض/تكلفة الفرد -

  

/ في الصف الواحد في المنـاطق الحضـرية   الطالبات /عدد الطالب  التعليم
  لريفية ا

  توفر الكادر الضروري  الصحة 

  الحد األدنى من الخدمات الصحيةتوفر 

  تغطية الماء  -  الماء لالستخدام المنزلي

  تكلفة الفرد -

   التاريخية الجمالية، األثرية،القيمة  -  الموروث الثقافي 

  درجة عالية من التهديد -

  المحتوى التدريبي -

  خلق وظائف -

  الجذب السياحي -

  كلفة الفرد ت  اإلصحاح البيئي

  درجة السكان

  :األولوية  الزراعة

الحيـواني ،   واإلنتـاج وتنويع الزراعـة   لتحسينالتركيز على األسر 
التربة ، الماء ، األرض : معالجة النظم والتسويق  وحماية الممتلكات 

تمكين المجتمعات الريفية للتنظيم  والمشاركة ، . ، البذور والحيوانات 
تحسـين  . المستند على المجتمـع   ويالتنم التخطيط كسب منفعة من

الوصول إلى الخدمات العامة والخاصـة وكـذا أسـواق المـدخالت     
  والمخرجات

   

  رأس المال االجتماعي المجتمع وبناءمساهمة   3. 5

تلكفـة  ذلك مساهمة فعالة فـي  ويتطلب  بقوة بشعور المجتمعات المستفيدة بملكيتها ةمرتبطاستدامة المشاريع 
وبالنسبة لتدخالت الصندوق فتعرف مساهمة المسـتفيدين بأنهـا عمليـة    .  نفيذ وتشغيل المشاريعوتصميم وت
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إمكانياتهم في صنع واستغالل الفرص التي ولتعزيز  ،مع ، بمحض إرادتهم ، ولمجتمعهممساهمة أعضاء المجت
وارد المحلية المتاحة  بما المتعلقة بالم رؤيتهموتعتمد هذه المساهمة على  .تقود إلى تطوير ظروفهم المعيشية 

اهمة النقدية بالقدر ويجب تحاشي المس. في ذلك األرض والعمالة ، والمواد المحلية والوقت والجهود الداعمة 
  .تحاشيها غير ممكن فيلزم مراقبتها عن كثبكان إذا الممكن  و

المجتمعات  تكون التيالموارد المحدودة  الضغط علىمع تحاشي كاف مساهمة المجتمع بقدر ويجب أن تكون 
هذه المساهمة فـي التمويـل    فإن مثل ثالث،وفي الحاالت التي يساهم فيها طرف . في أشد الحاجة لها الفقيرة

  .المجتمعيجب أن ال تكون بديلة لمساهمة 

  :وتحديد وتطبيق النسبة المئوية قد يعتمد على ما يلي

  طبيعة التدخل -

 درجة الفقر  -

 عليها في أوساط المستفيدين المتعارف التقليديةالقواعد  -

  

  ويبين الجدول التالي مساهمة المستفيدين التقديرية في القطاعات الرئيسية

  مؤشرات مساهمة المستفيدين في القطاعات الرئيسية) 1. 5(جدول 
  

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

  
  
السقایات (اد المیاه من االسقف 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 محلیًا 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 محلیًا 
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
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   السياسات واإلجراءات المالية والتعاقدية المتعلقة بالمشاريع: الباب السادس
  السياسات واإلجراءات المالية   1. 6

   -:سات فيما يلي تتمثل أهم السيا

  :األساس المحاسبي في القيد  §

o   يتبع الصندوق األساس النقدي في تسجيل المعامالت المالية ، الذي بمقتضاه يتم االعتـراف
 .بالموارد عند اإلستالم النقدي  واالعتراف بالنفقات عند الصرف الفعلي

  :العمالت األجنبية §

o  تقيد المعامالت التي تتم بعمـالت أجنبيـة   يقوم الصندوق بقيد معامالته بالريال اليمني، و
بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة، ويتم إعادة تقيـيم أرصـدة األمـوال بـالعمالت     
األجنبية كما في تاريخ إعداد البيان المالي ، وفقاً ألسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ ، 

 .رد واإلستخداماتويتم إدراج إرباح أو خسائر إعادة التقييم في بيان الموا

  :السجالت المحاسبية §

o  يحتفظ الصندوق بسجالت محاسبية بالريال اليمني، وأخرى مقابله لها بالعمالت األجنبية.  

  :البيان المالي  §

o   يعتمد الصندوق على قائمة مصادر واستخدامات األموال كبيان مالي إلظهار نتيجة نشـاطه
ى مستوى الصندوق بالريال اليمني ، وعلى خالل فترة مالية محددة ، ويصدر هذا البيان عل

  . الممولينبعمالت  –كل على حده  –مستوى المانحين 

  :السياسات المــاليه §

o    يفتح حساب بنكي لكل اتفاقية تمويل على حــده، في احد البنوك التجاريـه المعتمــده
 .ل المخاطرداخل الجمهوريه اليمنيه، وتوزع تلك الحسابات على البنوك المختلفه، بغية تقلي

o    تحسب فائدة دائنه على أرصــدة الحسابات الجاريه والودائع ألموال المـانحين، تضـاف
  .الى ارصــدة تلك الحسابات، وتستخدم لتنفيذ المشاريع ذات العالقه

o  توزع مشاريع الصندوق على المانحين عبر نظامMIS   دون تجزءه للمشـروع الواحـد ،
 .على أكثر من مانح

، اإلشتراك في التنفيذ ضـمن اجـراءات الصـندوق     –باتفاق المانحين –غير أنه  يمكن 
  . الماليه، المحـدده سلفاً

o شبكة بين نظام آلي مرتبط بينتهج الصندوق المركزيه في الصرف على المشاريع، مستعيناً ب
 .اإلدارة  والفروع
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 .   وتخول الفروع بالصرف فقط على نفقات المتابعه واإلشراف واإلداره

o صرف  بعمـلة الممول على المشاريع الخاصه به، كما يمكن الصرف عليها بالريـال  يتم ال
 .   اليمني

o يغطى أي عجز في التمويل األجنبي الخاص بالمشاريع، من مساهمة الحكومه . 

  .الرقابة والتدقــيق §

o   تطبق أسس الرقابه الداخليه على جميع العمليات الماليه داخل الصندوق، من خالل  تحديـد
تصاصات، واعطاء الصالحيات، في اطـار نظـم ماليـه موثقـه، ودورة مسـتنديه      اإلخ

باسـتخدام  ) كتابة البيانات مره واحـده(محـــدده، واالعتماد في العمل على مـــبدأ 
  .الكمبيوتر

o   ،تخضع العمليات الماليه للصندوق، وجميع البيانات الماليه الصادره عنه للتدقيق السـنوي
وبحسب ما تنص  معتمد، ومعترف به دولياً، ومقبول من المانحينمن قبل مراجع خارجي 
  .، كما تخضع تلك العمليات للمراجعة الداخليهعليه اتفاقيات التمويل معهم

  
 )التوريدات ( آليات التعاقدات   2. 6

 
توريد البضـائع واألعمـال المدنيـة     على خالف ذلك تتم إجرآت) منحه/ قرض( لمالم تنص اتفاقيات التموي

  .التعاقداتالخدمات االستشارية بحسب ماهو محدد في هذا الدليل من إجراءات وماهو مفصل في إرشادات و
  :.لغرض إبرام مختلف أنواع العقود الصندوقيتناول هذا الفصل خالصة اإلجراءات المختلفة التي يستخدمها 

 عقود األعمال المدنية •

 )التعاقدات المجتمعية ( عقود المجتمعات المحلية  •

 عقود البضائع •

 عقود الخدمات االستشاريه •

 عقود الخدمات غير االستشاريه    •

   
  ):التعاقدات ( يتعلق بالتوريدات مسؤليات الوحدات اإلدارية بمختلف مستوياتها فيما 

تعتبر وحدة التعاقدات مسؤله بصوره اجماليه عن إدارة التوريدات أو التعاقدات، يتم تفـويض المسـؤليات و    
بقرار يصدره المدير التنفيذي بحسب مـا تقضـيه   ) التوريدات ( فيما يخص إجراءات التعاقدات  الصالحيات

  .الضرورة العملية
  

  :االعتبارات العامة
لتمويل مع لالهدف من إجراءات الصندوق التعاقدية هو ضمان استخدام الموارد الغراض التنمية المحدده      

ه دون التأثر باالعتبارات السياسية أو غيـر االقتصـادية ،االجـراءات    األخذ بعين االعتبار االقتصاد و الكفاء
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صلة يجب أن تضمن تحقيق هذا الغرض، وينطبق هذا المبدأ على المشاريع التي تنفـذ بواسـطة   التعاقديه المف
  .بتمويل جزئي أو كلي منه 1الصندوق أو اي من الجهات الكفيلة

  . بهالي مشروع يعتمد على الظروف المحيطه تعاقدية محددة قواعد وإجراءات من الناحية العملية تطبيق و
  

 -:هي ووعموماً هناك أربعة اعتبارات تحكم متطلبات الصندوق 

تقتصـر فـي    وشركاءه فـي التنميـة  "  الصندوق" التي يديرها أن المنح والقروض الحاجة لضمان  )أ 
لجوانـب االقتصـاد   افيـة  العناية الك بإيالءاستخدامها على األغراض التي منحت ألجلها، وذلك 

 .عليها مع الجهات المانحة تبعاً للشروط المتفقوالكفاءة والشفافية في األمور التعاقدية 

الصندوق بتقديم نفس المعلومات لجميع المؤهلين من المتقدمين بعطاءات و تـوفير فـرص   يهتم  )ب 
  .االستشاريةة في التنافس على توريد البضائع واألعمال المدنية وتقديم الخدمات متساوي

 .اهتمام الصندوق بتشجيع تنمية التعاقدات المحلية والشركات المصنعه داخل البالد )ج 

  .المنظمات غير حكومية لتنفيذ المشروعاتلمحلية والترويج للمشاركة الفاعلة في المجتمعات ا )د 
 

 ICBسـية  حيث أن المناقصات الدوليـة التناف . المنافسة العامة أو المفتوحة هي األساس لتعاقد جيد
هما أفضل الطرق، و لكن حينما ال تكون تلك األنـواع مـن    NCBوالمناقصات الوطنيه التنافسية 

هـذه الطـرق   .، فهناك طرق أخرى يمكن استخدامها)التعاقدات(المناقصات هي األنسب للتوريدات 
  .موضحه أدناه وكذلك الظروف األنسب التي في ظلها يمكن تطبيق تلك الطرق

  
تتطلب دائماً أن يراعى جميع العاملين به و المتقـدمين بعطـاءات و المـوردين و     الصندوقسياسة 

 إجراءات التعاقـد وتنفيـذ العقـود   المقاولين ومقاولي الباطن أقصى معايير المبادىء واألخالق عند 
  -:لتفادي حدوث أي فساد أواحتيال و تطبيقاً لهذه السياسة وضعت التعريفات المحدده التالية

تعني عرض أو إعطاء أو قبول أو طلب أي شيء ذي قيمة بصـورة  ": الفاسدة الممارسة" .1
 .مباشره أو غير مباشره، للتأثير على إجراءات طرف آخر بصورة غير الئقة

تعني أي تصرف أو تقصير،ويشمل ذلك تقديم أي معلومات أو بيانات ":الممارسة االحتيالية" .2
تضليل أو محاولة تضـليل،   ة اإلهمال،أو بطريق متعمدغير صحيحه، من شأنها، على نحو 

 .طرف ما للحصول على مزية ماليه أو أية مزايا أخرى أو للتهرب من الوفاء بالتزام ما

تعني أي ترتيب بين طرفين أو أكثر بغـرض تحقيـق هـدف غيـر     ": ممارسة تواطؤية" .3
 .مشروع، ويشمل ذلك التأثير في إجراءات طرف آخر بصورة غير مشروعة

بصـورة  عرقلة أو تهديد أو إلحاق الضرر بأي طرف أو ممتلكاته، تعني ": ةممارسة قهري" .4
 .بصورة غير الئقةه للتأثير في إجراءات، مباشرة أو غير مباشرة

                                                
أو كلیًا سواء كانت منظمة حكومیة مسؤولیة تنفیذ مشروٍع ما جزئیًا  )بموجب اتفاقیة(الجھة الكفیلة ھي أیة جھة یسند إلیھا الصندوق  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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 :تعني" الممارسة المعرقلة" .5

من أي دليل، يمثل أهمية جوهرية في سير التحقيقات، أو تزويره أو تغييـره   المتعمدالتخلص 
ببيانات كاذبة للمحققين لعرقلة سير أي تحقيق يجري بشأن أية ادعاءات أو إخفائه، أو اإلدالء 

أو تهديـد أي طـرف أو إيذائـه أو    /بوجود ممارسات فساد أو احتيال أو إكراه أو تواطؤ، و
إرهابه لمنعه من اإلفصاح عن المعلومات التي لديه بشأن الموضوعات المرتبطة بـالتحقيق،  

 .أو لمنعه من متابعة التحقيق 
 

رفض إي مقترح ترسيه إذا ماثبت أن من يوصى بإرساء العطاء عليه قد استخدم بطريق مباشر او ي
غير مباشر من خالل عميل، متورط في أعمال رشوة أو احتيال أو تواطؤ أو ممارسات إكراهية أو 

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

 -:تشملإجراءات التعاقدات أدوات لتسهيل  ندوقلصل

تشمل اإلرشادات التفصيلية الخاصة بالصندوق اإلجتماعي المتعلقة بالبضـائع  : االدلة التعاقدية 1
 .واألشغال والخدمات االستشاريه

وتوفر قائمة االستشاريين معلومات عن خبراتهم، وكوادرهم، : االستشاريين  قاعدة بيانات 2
 .يتم تحديث القائمة بانتظام. ومعلومات مرجعية

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

أية معلومة حول المقاولين والموردين يمكن استخالصها من قاعدة بيانات :قاعدة بيانات 4
 .بانتظامالبيانات يتم تحديثها . الصندوق

 
 توريدات األعمال المدنية و البضائع 6.2.2

 -) :التوريدات ( أنواع و تعريفات طرق التعاقدات  6.2.2.1

  - :طرق التوريد التالية  الصندوقيستخدم   
 - : (ICB)المناقصات التنافسه الدولية )أ 

المناقصات التنافسية الدوليه تتم بحسب طبيعة البنود أو االصناف والنوعيه التي 
تستند هذه المناقصات إلى مبادىء التنافس العلني . تتضمنها و تشملها العملية
التعامل المتساوي مع المتقدمين بحسب المعايير . السليم،وشفافيه اإلجراءات

المناقصة التنافسية الدولية تمنح جميع المتقدمين ذوي األهلية الفرصة . المعلنة
دولية تتطلب إجراءات المناقصات ال. للمشاركة في التقدم للخدمات المطلوبة

                                                
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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التنافسيه االعالن المناسب في حينه لمتطلبات الخدمات موجه لجميع المتقدمين 
 ينشر اإلعالن في جريدة االمم. المحتملين ذو االهليه داخل اليمن و خارجه

أو أي وسائل إعالن دولية مالئمة، /و)  Development Business(المتحدة 
يع على األقل قبل تقديم وفي الموقع اإللكتروني للصندوق لمدة ستة اساب

  .العطاءات 
  

العقود لالشغال والبضائع القائمة على اسس المناقصات الدولية قد تشمل التأهيل 
  .المسبق

  
  -): NCB( المناقصات التنافسيه الوطنية  )ب 

بصفة عامه تطبق المبادئ الخاصة بالمناقصات الدولية ايضاً على المناقصات         
ثناء اإلعالن الذي يقتصر نشره على الجرائد الوطنية واسعة التنافسية الوطنية بأست

غير اليمنيين ( األجانب ذوي االهلية ) المقاولون أو الموردون ( المتعهدون . اإلنتشار
المناقصات التنافسية الوطنية هي األكثر شيوعاً و استخداماً . يحق لهم المشاركه) 

هو في )  NCBاسلوب ( وهذا األسلوب .  الصندوقبالنسبة لمشاريع األعمال المدنية ب
العادة االنسب واألكثر كفاءة من الناحية االقتصادية لتوريد البضائع واألعمال المدنية 
ألن المتعهدين األجانب اليهتمون كثيراً بالمشاركه بسبب ضآلة قيمة العقود النسبيه 

بة و توفر البضائع نتيجة تشتت مواقع  المشاريع  جغرافياً وكثافة اليد العاملة المطلو
في السوق المحلية إضافة إلى تدني أسعار الوحدات محلياً مقارنة بأسعار السوق 

  .الدولية
  

 - :التأهيل المسبق وطلب تقديم عطاءات )ج 

الكبيرة ) العقود ( بصفة عامة يتم اللجوء إلى إجراءات التأهيل ألغراض األعمال 
ساس يتم التأهيل المسبق للمقاولين على هذا األ. المعقدة أو ذات الطابع التخصصي فقط

فقط أولئك . ومن ثم استخالص و تحديد القائمة المحصوره للمقاولين المؤهلين
المقاولون الذين نجحوا في التأهيل وثبت أن لديهم القدرات و الموارد الالزمه المطلوبه 

ن االعتبار للقيام باألعمال المحدده يتم توجيه طلب لهم لتقديم عطاءاتهم مع األخذ بعي
  ).وضعهم المالي ( أداؤهم وخبراتهم السابقة و االمكانات و القدارت المالية 

  
 -):الممارسة(التسوق  )د 

هذه طريقة شراء تعتمد على مقارنة أسعار عروض تم الحصول عليها من عدد من 
ال يقل عددهم ) األعمال المدنية ( للبضائع او من مقاولي األشغال ) البائعين(الموردين 

وهذة الطريقة مناسبه لشراء بضائع . ن ثالثة لضمان الحصول على أسعار تنافسيهع
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ذات المواصفات القياسيه ) المعياريه ( متوفره في رفوف البائعين أو البضائع النمطية 
  . البسيطة غير المكلفه) األشغال ( وضئيلة السعر، أو األعمال 

و التوصيف وكذلك مكان طلبات عروض السعر يجب أن تتضمن الوصف و الكميه 
( باألمكان تقديم عروض السعر كتابياً . التسليم وفترة التسليم أو فترة اكمال العمل

  .او بالفاكس أو بالوسائل اإللكترونيه) برسالة مع المرفقات
هذا وتضمن شروط .عطاءات المناقصات العامة المفتوحةمشابهة لتقييم عروض السعر 

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

 -:التعاقدات المجتمعية )ه 

. المجتمع أو بالنيابة عنه للتوريد او التنفيذ من قبلالتعاقدات المجتمعية تعني التعاقد 
بتوفير التمويل مباشرة للمجتمعات المسؤلة عن إدارة  الصندوقتحت هذه الطريقة يقوم 

  . تنفيذ المشروع  أو المشاريع
مجتمعات المؤهله بحسب السياسات جتمعية يجب ان تنفذ من قبل الهذه التعاقدات الم

دليل الصندوق اإلجتماعي الخاص بالتعاقدات " اإلجراءات المبسطه المبينه في و
  " .المجتمعية 

 
 -:األمم المتحدة هيئاتبواسطة ) التوريدات ( التعاقدات  )و 

أو الوكاالت  الهيئاتمع المباشر مالئما ) أو التعاقد ( هناك حاالت يكون فيها الشراء 
بصفتهم موردين طبقاً ).  UNOPS( أو )  UNICIF( التابعة لألمم المتحدة مثل 

كميات صغيرة من ) أ ) ( شراء(لتوريد ) مالئمة(الجراءاتهم قد يكونون األكثر 
المنتجات التخصصيه في حالة محدودية عدد ) ب . ( البضائع الجاهزة لديهم

  .الموردين
  

 -:لشراء المباشرالتعاقد أو ا )ز 

وقد يكون طريقة ) مع مصدر واحد(التعاقد المباشر يعني التعاقد دون منافسة   
  : مناسبة وفقاً للظروف التالية

العقد القائم للسلع أو األشغال، الذي تم إرساؤه بطريقه تنافسية، يمكن تمديده   )أ( 
ة ترجى من مزيد من وأنه ال فائد. ليشمل سلعاً أو أشغاالً إضافية ذات طبيعة مشابهة

وينبغي إدراج أحكام هذا التمديد، إذا اعتبر . المنافسة وأن األسعار في العقد الممدد معقولة
  . أنه محتمل الحدوث مسبقاً، في العقد األصلي

توحيد مواصفات المعدات أو قطع الغيار لتكون متطابقة مع المعدات الموجودة   )ب( 
ولتبرير عمليات الشراء هذه . ية من المورد األصلييمكن أن يبرر عمليات الشراء اإلضاف

البنود الجديدة أقل عموماً من العدد أو تكلفة ينبغي أن تكون المعدات األصلية مناسبة وعدد 
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فوائد نوع أو مصدر آخر للمعدات تمت تكون الموجود وأن يكون السعر معقوالً وأن 
  .دراستها ورفضها

كة من قبل مصدر واحد وال يمكن الحصول أن تكون المعدات المطلوبة مملو  )ج(
  .عليها إال من ذلك المصدر فقط

اشتراط المقاول المسئول عن تصميم إحدى العمليات شراء بنود حساسة من مورد   )د(
  . معين كشرط لضمان حسن التنفيذ

  .في حاالت استثنائية، كاالستجابة لكوارث طبيعية  ) هـ(
 

 الطرق واإلجراءات العامة 6.2.2.2

 -): NCB( بواسطة المناقصات التنافسية الوطنية ) أو التوريدات ( التعاقدات             

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

 الدعوة لتقديم عطاءات §

 التعليمات للمتقدمين ونموذج العطاء §

 نموذج العقد §

 الشروط العامة والخاصة §

 المواصفات الفنية §

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

 .نموذج ضمان العطاء و نموذج ضمان التنفيذ والدفعه المقدمه §

 .بنود قانونية §

 .لغرض تقييم العطاءات الصندوقالمعايير التي سيستخدمها  §

 .آخر موعد للتقديم أو التاريخ و الزمن و المكان المحدد لتقديم العطاءات  §

 .الزمن و المكان المحدد لفتح مظاريف العطاءاتاليوم،  §

 .يتم نشر اإلعالن عن المناقصة في الصحف الوطنية
يمنح كافة المتقدمين المحتملين المدة . االهلية ذاتالمشاركة في المناقصات مفتوحه لكل الشركات 
اءات و أي عطاء يصل بعد آخر موعد لتقديم العط. المالئمه لغرض إعداد و تقديم عطاءاتهم

  . يجب أن يعاد إلى صاحبه مغلقاً
 

. يتم فتح مظاريف العطاءات من قبل لجنة فتح المظاريف في المكان و الوقت المحددين لذلك
لمتقدمون او المشاركون في المناقصة الحضور أو من يمثلهم أثناء جلسة فتح المظاريف يحق ل
  .العلنية
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القيمة اإلجمالية لكل عطاء بصوت وماء المتقدمين خالل جلسة فتح المظاريف العلنية يتم قراءة أس
يسجل ذلك مباشرة أثناء الفتح و) ضمان  العطاء ( التأكد من وجود الضمان االبتدائي ومسموع 

  .في محضر فتح المظاريف
مالم يقرر المدير التنفيذي خالف ذلك، لجنة التقييم الخاصة بتقييم أي عطاء يكون تشكيلها 

  :كالتالي
 .وعضابط المشر -

 .ضابط التعاقدات -

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

تقوم لجنة دراسة تقييم العطاءات بعد جلسة فتح المظاريف بفحص محتويات كل عطاء على حدة 
 -:لتحدد مدى استيفاء العطاء للمتطلبات التالية

o وقعالتأكد من ان العطاء م 

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

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

تقوم اللجنة بمقارنة العطاءات . تتولى لجنة التقييم عملية التقييم المفصل للعطاءات
  .صةوفحص ما إذا كانت العطاءات مستجيبة بصورة أساسية لوثائق المناق

يعتبر العطاء غير مستوف للشروط المطلوبة إذا كان يتضمن انحرافات جوهرية أو 
تحفظات كبيرة تتعلق بالشروط والمواصفات المذكورة في وثيقة المناقصة أو أي من 

  .المتطلبات األساسية األخرى
 ستجيب ( إذا كان العطاء غير مستوففيجب عندئذ استبعاده من المقارنة) أو غير م .

ال يسمح ألي متقدم بتصحيح أو سحب أي من االنحرافات الجوهرية أو التحفظات وهذا 
  .األساسية بعد فتح عطائه

  
تحدد في التقرير واضافة إلى امور اخرى تُذكر . يوقع أعضاء لجنة التقييم تقرير التقييم 

) لمفاضلة اوأو في عملية المقارنة ( العناصر أو المعايير التي استخدمت لغرض المقارنة 
في الحاالت التي يتعدى فيها قيمة المناقصة السقف . ولغرض التوصية بأختيار المقاول الفائز

المحدد لصالحيات الفروع يرفع تقرير التقييم لوحدة التعاقدات من المركز الرئيسي للتحقق 
فيما عدا . لذلك تعميد المدير التنفيذي ووتحديد الخطوات الالحقة بحسب ما تتطلبه إتفاقية التمويل 

  .ذلك تباشر الوحدة المعنية أو الفرع في إجراءات توقيع العقد مع المتقدم الفائز
 

العقد للمرشح الفائز الذي تقدم بالعطاء المستوفي لكافة الشروط و األقل سعراً بعد  الصندوقيمنح 
) العقد ( نجاز العمل لديه الموارد الكافية إلوالذي تم التأكد من أنه قادر على التنفيذ والتقييم 
  .بكفاءة
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يذها تحت ظروف محددة يمكن للصندوق اإلجتماعي منح عقد لمقاول لديه عقود يقوم بتنف

في ( ، وذلك خاضع لتقييم يوضح مدى إمكانية وطاقة المقاول )أو جار تنفيذها من قبله(
يع التي مازال جار وإلى أي مدى وصل التنفيذ في المشار) الوقت أو أثناء تقييم العطاءات 

 الوثائق النمطية للمناقصات ( انظر ) أو العقود ( تنفيذها وفي أي منطقة تقع هذه المشاريع 
  ).دليل التعاقدات و
  

ضمن عطائه سوف تبقى ثابتة خالل فترة ) أو متناقص ( األسعار المقدمة من قبل أي مقاول 
ة تجاوز فترة العقد ثمانة عشر شهراً سوف في حالو. ال يجوز تعديلها أو تغييرهاوالتنفيذ للعقد 

  .يطبق تعديل األسعار
 

ال يبرر رفض جميع العطاءات المقدمة اال عندما تكون هذه العطاءات غير مستجيبه للمواصفات 
ال يجوز إلغاء . المحددة في وثيقة المناقصة أو عندما ال تكون هناك منافسة حقيقية بين المتقدمين

ائجها برمتها واستدراج عطاءات جديدة على اساس أو استناداً إلى نفس نتوإجراءات المناقصة 
المواصفات بهدف الحصول على أسعار جديدة منخفضة إالَّ عندما يكون العطاء الوحيد المستوفي 

  .يتعدى سعره المقيم التكلفة التقديرية المحدثة بنسبة كبيرة
 

مشورة ويذي خالف ذلك يجب اوالً اخذ رأي عند ضرورة إعادة المناقصة ومالم يقرر المدير التنف
المبررات التي تستوجب ودراسة األسباب ووحدة التعاقدات في المركز الرئيسي بهدف فحص 

أو ) إذا لزم(اإللغاء واإلعادة، حيث يتولى المعنيون باألمر دراسة إمكانية مراجعة المواصفات 
 .ى إعادة طلب عطاءات جديدةيقترحون تعديالت في مكونات المشروع قبل الموافقة عل

بعدها تبدأ عملية وعند االتفاق على إعادة المناقصة يتم أوالً إلغاء نتائج المناقصة األصلية 
  .إعادة المناقصة 

 الدعوة لتقديم العطاءاتواألعمال المدنيه بأستخدام التأهيل المسبق ) توريدات ( تعاقدات  6.2.2.3

  -:شترطاً عندئذ تتخذ الخطوات التاليةعندما يكون التأهيل المسبق مطلوباً أو م   
  -:الخطوة األولى

تُعد وثيقة التأهيل المسبق المطلوبه لتنفيذ األنشطة المحدده للمشروع وسوف تتضمن وثيقة التأهيل 
التي قد تحتوي على بعض أو كل التفاصيل ( المسبق النمطية أو غيرها، بصفه عامه األجزاء التالية 

  -):ه المحددهالمذكوره بناء على الحال
  إجراءات التأهيل المسبق -) : 1( الجزء      

  االرشادات للمتقدمين - ) : I( القسم        
  قائمة بيانات التأهيل المسبق- ) : ii( القسم        
  معايير التأهيل المسبقومتطلبات  - ) : iii(القسم        
  نماذج التقديم - ) : iv( القسم        
  البلدان ذات األهلية -) : v( القسم        
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  ،فيما يلي شرح مبسط لما يشتمله كل قسم من األقسام المذكوره أعاله   
  - :اإلرشادات للمتقدمين )   I(القسم        

اعها من قبل المتطلبات التي يلزم اتبوباإلضافة إلى االشتراطات العامه هذا القسم سوف يفصل الشروط  
  :المتقدم المحتمل مثل
 عداد طلب التأهيل المسبقكيفية إ ) أ

 شروط تقديم طلب التأهيل المسبق ) ب

 إجراءات التقييمواسلوب  ) ت

 التأهيل المسبق للمتقدمينوتقييم الطلبات  ) ث

  قائمة بيانات التأهيل المسبق -): ii( القسم    
  .هذا القسم الشروط، المعلومات أو البيانات المتعلقه بالتأهيل المسبق المحدد يشمل

ره هنا تشير إلى الفقرات المختلفة في اإلرشادات الموجهه للمتقـدمين المحتملـين   الشروط المذكو  
  ). I( الخ بحسب ماتنطبق  المعلومات التي يتضمنها القسم ..... وسوف تعدل، تفصل أو تكمل

  المتطلباتومعايير التأهيل  -): iii( القسم    
ي تستخدم في تقيـيم طلبـات التأهيـل    المتطلبات التوهذا القسم سوف يشمل كل الطرق، المعايير   

  .الخبرهوبالتحديد سوف يشمل األهليه، تاريخ عدم تنفيذ العقود، الوضع المالي والمسبق 
  نماذج التقديم أو الطلب -): iv( القسم    
يحتوي هذا القسم على كل أنواع النماذج الخاصة بالمعلومات التي يجب أن يقدمها صاحب الطلب   
بما في ذلك نموذج تقديم أو رفع الطلـب،  ) (  iii( الشروط المذكوره تحت القسم  التي تتعلق بكلو

  ).الخ .... نموذج المعلومات عن المتقدم، نموذج معلومات عن كل طرف
  البلدان ذات األهلية -): v( القسم    
  

  -:األنشطه المطلوب تنفيذهاو) األعمال ( األشغال من هذا الجزء -) : 2( الجزء      
الوصف، فترة التنفيذ أو االنجـاز،  ( طلبات االنشطة واالعمال المحددة  سوف تتضمن نطاق العملمت

  ).البيانات األخرىومعلومات عن الموقع 
  

  -:الخطوة الثانية
في إحدى النشرات الدولية واسـعة  ، وينشر في صحيفة وطنية) أو الدعوة للتأهيل المسبق ( االعالن 
توفر المعلومات الضروريه التي تمكن المتقدمين المحتملـين مـن   ولمسبق الدعوة للتأهيل ا. االنتشار

إذا كانت هناك حاجة يذكر هنا ايضاً اية متطلبات متخصصه تتعلق بالتأهيـل  . اتخاذ قرار المشاركه
  .المسبق التي لها أهمية في التأهيل

  
  -:الخطوة الثالثة

ب نتائج التقييم سـوف يطلـب مـنهم تقـديم     فقط اولئك المتقدمين الذين ثبت تأهيلهم وذو أهليه بحس
  .عطاءاتهم
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  .بمعنى آخر فقط المتقدمين الذين استوفوا معايير التأهيل المسبق سوف تتم دعوتهم لتقديم عطاءات
إستالم العطاءات، فتح المظـاريف،  ( بقية الخطوات تتم بصورة مماثلة لخطوات المناقصة الوطنية 

  ).الخ .......... تقييم العطاءات،
. وفي جميع الحاالت يجب المحافظة على السرية خالل عملية تقييم العطاءات حتـى إرسـاء العقـد   

  .من هو الفائزوبعدها يتم إشعار المشاركين الذين لم ينجحوا بالنتيجة 
  

 .األعمال المدنية عن طريق التعاقدات المجتمعية) عقود ( توريد  6.2.2.4

اسـتئجار  وجتمعية يتم التعاقد مع المقاولين وشراء المواد في المشاريع التي يستخدم فيها التعاقدات الم   
أوالً ) المجتمـع  ( تقرر الجهه المستفيدة . النقل واليد العاملة الماهرة من قبل المجتمعات ذاتهاوالمعدات 

من خالل استخدام اليد العاملة الماهرة المحليـة  ( اي جزء من المشروع أو األعمال التي ستنفذها بنفسها 
أي جزء سوف ينفذ من قبل المقاولين الصغار وبطريقة التسوق أو التبضـع المحلـي   و) المواد شراء و
  .التعاقدات المجتمعية المتعلقة بهذا األمر) آلية(يمكن الرجوع إلى دليل ) . الممارسة(
 

  متابعة تنفيذهاوإدارة العقود  6.2.2.5
أنواع العقود بحسب الشروط المتفق األشراف على تنفيذ مختلف ومصطلح إدارة العقد هنا يعني المتابعة 

األدوات، الوسائل، المعـايير، االمـور   تحدث بانتظام وتحدد  ويستخدم لهذا الغرض وثائق نمطية. عليها
انجاز الخدمات فـي  ولتنفيذ الناجح أو التوريد لضرورية الاالشتراطات القانونية والجودة،  جوانبالفنية و

  .الوقت المحدد في العقد
  

المرفوعـه مـن   والتصديق على تقارير تقييم العطاء ولتعاقدات في المقر الرئيسي بالفحص تقوم وحدة ا
توصيتها للمدير التنفيذي بحسـب مـاينطبق، حـول سـالمة     وحيث يكون مناسباً تبدى رأيها و.الفروع 

  .التوصية باإلرساءواإلجراءات 
 

خـالل أو اسـتناداً إلـى تقـارير     يتولى ضابط المشروع عملية المتابعة للتنفيذ وتقدم سير العمل مـن  
االستشاري، إضافة إلى ذلك يقوم ضابط المشروع بالمتابعة الميدانية المباشرة علـى ضـوء البرنـامج    

المتابعة والفحص للمشاريع الجاري تنفيذها . التنفيذي للعقد المتفق عليه ضمن العقد وكذلك متابعة الجودة
  .كلما استجدت وظهرت مشكلة ماوحالة على حدة  تتم من قبل الوحدة الفنية بحسب ماتتطلبه كل

   
فيما يخص البضائع يتولى ضابط المشروع متابعة عقد التوريد ويتولى باالستعانة باستشـاري أو فنـي   

مطابقتهـا للمتطلبـات   ومتخصص إن لزم األمر فحص البضائع عند وصولها للتحقق مـن اسـتيفائها   
  .الكلي السليم للعقد من قبل الموردالتأكد من اإلنجاز وباإلضافة إلى التحقق 

  
  .عقود االستشاريينتنفيذ متابعة ووفي جميع الحاالت يعتبر ضابط المشروع مسئوالً عن إدارة 
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المطبقـة فعلـى   وأمر تغييري ضمن الحدود التعاقدية المعتمدة  الحاجة إلصدارعند  -:األوامر التغييرية
إعداد المبررات الموثقة بحسب شروط العقـد دون  ) ره الوحدة ، الفرع المسئول وغي( الجهة المختصة 

يجب على الفرع المسئول رفع المبررات إلى وحدة التعاقدات كمـا هـو   . االضرار بمصلحة المشروع
في حالة تجاوز األمر التغييري النسبة المحددة سلفاً المعتمده أو النسبة المطبقـة عندئـذ يـتم    . مطلوب

بناء على ذلك يـتم  والمنحة أو االرشادات المعمول بها /القرضتفاقية شروط االتعامل مع الحاله بحسب 
  .اتخاذ االجراء أو الحل المناسبواعتماد 

  
  -:المبالغ االحتياطية تستخدم إما 

v  العقود المقطوعيه( لمواجهة التعديالت المعتمده( 

v لمواجهة التغيرات السعريه عندما تتعدى الحد المتفق عليه. 

ت او الزيادة غير المتوقعة في األعمال بسـبب األوامـر التغييريـة أو    اي نقص في الكميا 
  .استخدام المبالغ االحتياطيه كلها خاضعة للمراجعة المسبقة وموافقة المقر الرئيسي

 
 3االستشاريين ) إختيار ( إجراءات التعاقدات   6.2.3

 
 تعريفات تعاقدات خدمات االستشاريينوأنواع  6.2.3.1

  .شارية محلية، إما مع أفراد أو مؤسساتعدة خدمات است الصندوقيستخدم 
يكون في ضوء مؤهالت االستشاري المستخرجة من قاعـدة بيانـات يـديرها      اختيار االستشاري

  .الصندوق 
األساليب أو الطرق المستخدمة من قبل الصندوق لغرض التوظيف أو التعاقد مع االستشاريين هـي    

  -:كالتالي
التكلفة طريقة تنافسية بين قائمة قصيرة وطريقة الجودة . ةالتكلفواالختيار على أساس الجودة  )أ 

 .عامل التكلفة معاًوتأخذ بعين االعتبار عامل الجودة وللشركات 

يتم ذلك عندما يكون أكثر من فرد أو مؤسسـة مؤهـل لتنفيـذ    واالختيار على أساس الجودة  )ب 
تشاريين إلـى تقـديم   وتتم دعوة االس. المهمة ولكن المهمة تتطلب أفضل الخبراء المتوفرين

يتم التفاوض على شروط العقد مع االستشاري الذي حقق . ترتيبهاوعروض فنية يتم تقييمها 
 .أفضل الدرجات

تقييم عـروض  ومؤهالت االستشاري طريقة مؤهالت االستشاري وذلك عندما يكون إعداد  )ج 
 .تنافسيه غير مبررة

                                                
  التعاقدات لمزید من التفاصیل یمكن الرجوع إلى قسم اختیار االستشاریین في دلیل 3
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عياً لعمل سابق تم تنفيذه، أو حيثمـا  إختيار المصدر الوحيد عندما تشكل المهمة استمرار طبي )د 
وعندما يكون شخص واحد فقط أو مؤسسـة  ، يكون االختيار العاجل أساسياً في حالة طارئة

 .الخبرات المطلوبةوواحدة يتمتع بالمؤهالت 

تستخدم هذه الطريقة عندما يكون المهام  -):الثابتة ( االختيار على اساس الميزانية المحدودة  )ه 
 .ديدها بدقه والمخصصات المتوفرة إلنجاز المهام محدده أو ثابته بسيطة ويمكن تح

 
وبعـدها  . وفي جميع الحاالت يحب المحافظة على السرية خالل عمليه التقييم حتى إرساء العقد 

  .يتم أشعار المتقدمين غير الناجحين بالمتقدم الناجح أو الذي فاز
  
 إجراءات التأهيل المسبق لالستشاريين  6.2.3.2

أمـا السـجل   .  أفراد تحدث بانتظـام وبسجالت الجهات االستشارية من شركات  ندوقالصيحتفظ  
سنوات ومجال الخـبرات والدرجة الجامعية والخاص باألفراد فهو مرتب بحسب الجنس والمؤهالت 

  .تاريخ التسجيل والفرع والخبرة 
قائمين بالعمـل فـي مشـاريع    الترتيب التالي يتم تعديله بصفة دائمة وفقاً لتقييم آداء االستشاريين ال 

  .الصندوق
  -:وهناك أربع درجات محدده لألداء

 ممتاز •

 جيد •

 مقبول أو حديث التسجيل •

 .استشاريو القائمة السوداء، ذوو األداء المتواضع •
 

 التكلفةوإختيار االستشاريين بناء على الجودة  6.2.3.3

شركات استشاريه في القائمـة  التكلفة يتم بعملية تنافسية بين مكاتب أو واالختيار على أساس الجودة 
تكلفة الخدمات في عمليـة إختيـار الشـركة االستشـارية     ونأخذ بالحسبان جودة العرض والقصيره 
كما أن األوزان النسبية التي تعطي لكل مـن الجـودة   .يستخدم عنصر التكلفة بعناية وحكمة . الفائزة
  .لمهامالتكلفة يجب أن تحدد لكل حاله على حده بما يتناسب وطبيعة او
 

  :تتضمن عملية االختيار الخطوات التالية
 .إعداد الشروط المرجعية §

 .التكلفة التقديرية والميزانية §

  .اإلعالن §
  .إعداد القائمة القصيرة لالستشاريين §
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خطـاب الـدعوة ، اإلرشـادات     -:التي يجب أت تتضـمن و( إصدار طلب تقديم العروض وإعداد  §
  ، ) لعقد المقترح لالستشاريين الشروط المرجعية ومسودة ا

  . استالم العروض §
  تقييم العروض الفينة §
  الفتح العلني للعروض المالية §
  .تقييم العروض المالية §
  .التكلفة والتقييم النهائي للجودة  §
  .إرساء العقد على الفائز الذي تم إختيارهوالتفاوض  §

 
ض الفنيـة بصـوره   المالية يجب أن تقدم في مظاريف منفصله ويتم تقييم العـرو والعروض الفنية 

  .بمعزل عن التقييم الماليومستقلة 
 

الذي تم إختياره للتفـاوض علـى العقـد مـع     ) أو الشركة االستشاريه ( يدعى المكتب االستشاري 
، وأي عناصـر  ومختلف فقرات العقـد التفاوض يشمل خطة العمل، االفراد، . الصندوق اإلجتماعي

لعـرض  يجب أن ال يتضمن أي تعـديل جـوهري   التفاوض . أخرى متضمنة في اتفاقيات التمويل
  .االستشاريين

 
 إختيار االستشاريين بناء على الجودة 6.2.3.4

هذا األسلوب لالختيار مفيد في المشاريع المعقدة حيث يكون من الصعب تحديد الشروط المرجعية أو 
 وفي هذه الحالة فأن طلب العروض يتم توجيهه على أساس تقديم. تكون هناك ظروف أخرى خاصة

  -:أي من
 عرض فني فقط أو )أ 

وفي هذه الحالة يتم استخدام نظام المظاريف المنفصلة كما يحدث فـي  (  مالي وعرض فني   )ب 
 ).التكلفة وأسلوب االختيار القائم على الجودة 

يـتم  والتكلفـة  واإلرساء تماثل العملية المستخدمه في االختيار بناء على الجـودة  وإن عملية التقييم 
الذي قيم على والذي قدم أفضل عرض فني ) الشركة االستشارية ( مكتب االستشاري اإلرساء على ال

فـي  . أساس معايير تقييم محدده سلفاً وبناء على طريقة التقييم التي حددت في التعليمات لالستشاريين
إذا كان مطلوبـاً مـن   . محددة بصفة خاصة لتالئم ظروف االختياروهذه الحالة معايير التقييم مهمة 

االستشاريين تقديم عروض ماليه إضافه للعروض الفنية عندئذ يجب أخذ االحتياطات الالزمه كما هو 
التكلفة بحيث ال يفتح اال العرض المالي لالستشاري الذي تـم  والحال في االختيار على اساس الجودة 

  .ح عملية التفاوضتعاد بقية العروض المالية مغلقة إلى االستشاريين غير الناجحين بعد نجاواختياره 
 

 إختيار الشركات االستشاريه أو االستشاريين األفراد بأستخدام مؤهالت االستشاريين 6.2.3.5
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االختيار على أساس مؤهالت االستشاري يمكن استخدامها للمهام التي تكون فيه الحاجة إلعـداد   -1
د في مثل هذه الحاالت يتولى المسـئول المخـتص إعـدا   . تقييم عروض تنافسيه غير مبرره و

كفاءتـه ذات  والشروط المرجعية،  طلب إبداء االهتمام، والمعلومات حول خبرة االستشـاري  
الشركة . اختيار المكتب أو الشركة ذات المؤهل المالئموالعالقة بالمهمه، إعداد القائمة القصيرة 

 .التي تم اختيارها يطلب منها تقديم عرض فني ومالي موحد ومن ثم دعوته للتفاوض على العقد
 
 4هنا اليلزم اإلعـالن . االستشاريون األفراد يتم اختيارهم على اساس مؤهالتهم المالئمة للمهمة -2

يكون االختيار على اساس المقارنة بـين  . كما أن االستشاريين غير مطلوب منهم تقديم عروض
المؤهالت لعدد اليقل عن ثالثة مرشحين من بين أولئك الذين ابدوا اهتمـامهم بالمهمـة أو تـم    

األفراد الذين يخضعون للمقارنة من حيث المؤهالت يجب . اختيارهم من قائمة بيانات الصندوق
أن يستوفوا الحد األدنى من المؤهالت ومن يتم اختيارهم ألداء المهمة يجب أن يكونوا األفضل 

 .تأهيالً ولديهم القدرة الكامله للقيام بالمهمة

ما والخبرة و ها على اساس المؤهل والخلفية االكاديميةالقدرة على القيام بالمهمة يمكن الحكم علي
النظام الحكومي والنظام اإلداري و الثقافةوينطبق من ناحية االلمام بالظروف المحلية مثل اللغة 

  ).6.2.4.8انظر الفقرة (ما عدا الحاالت التي يكون المصدر الوحيد مبرراً 
 
 إختيار اإلستشاريين على اساس أقل تكلفه 6.2.3.6

يقة مالئمة فقط ألختيار االستشاريين إلدارة المهام ذات الطبيعـة أو النوعيـة النمطيـة أو    هذ الطر
عندما تكـون االسـس   ) التدقيق ، التصاميم الهندسية لألشغال غير المعقده وماشابه ذلك (الروتينية 

. التأهيل في هذه الطريقة تحدد الحد األدنى للدرجة أو لعالمه. راسخة والمواصفات المعياريه متوفره
تفـتح  . العروض يلزم تقديمها في مظروفين منفصلين يتم استدراجها من خـالل القائمـة القصـيرة   

  . تقيم والعروض الفنيه أوالً 
تفـتح  والعروض الفنية التي تحصل على درجة أقل من درجة النجاح الدنيا المحددة سـلفاً تـرفض   

فـي هـذه   .المتقدمة بأقل سعر يتم اختيارهـا الشركة .العروض الماليه لبقية المتقدمين بصورة علنية
التأهيل يتم تحديدها بمعني أن كل العـروض الحـائزة علـى    ) عالمه (الطريقة الحد االدنى لدرجة 

الحـد األدنـى لدرجـة    . درجة أعلى من الحد األدنى تتنافس فيما بينها من خالل او بواسطة السعر
  .التأهيل يتم ذكرها في خطاب طلب العروض

 
 االستشاريين على اساس المخصص أو الميزانية الثانيةاختيار  6.2.3.7

هذه الطريقة مالئمه عندما تكون المهمة بسيطه ويمكن تحديدها بدقة وفي الحاله التي يكـون فيهـا   
رسالة أو خطاب طلب العروض يجب أن يذكر فيـه الميزانيـة أو   ).المخصص ثابت(الميزانية ثابتة 

الماليـة فـي مظـاريف    وتقديم أفضل العروض الفنية  يطلب من االستشاريينوالمخصص المتوفر 
                                                

  في بعض الحاالت قد یكون اإلعالن مناسبًا بحسب مایراه الصندوق 4
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بصفة خاصة يجب أن تُعد الشـروط المرجعيـة   .في حدود الميزانية او المخصص الماليومنفصله 
ذلك للتأكد أن الميزانية أو المخصص المالي كاف ليتمكن االستشاريون من إنجـاز المهـام   وبإتقان 
التكلفة، بعـدها  وا في طريقة االختيار على أساس الجودة كافة العروض الفنية أوالً كم تقيم .المتوقعه

العروض المالية التي تتجـاوز  .يعلن أو تقرأ األسعار بصورة علنيهويتم فتح  العروض المالية علناً 
( االستشاري الذي قدم العرض الفني الحائز على أعلى درجة .الميزانية أو المخصص المتاح ترفض

  .يطلب أو يستدعى للتفاوض حول العقدومن بين المتقدمين يتم اختياره ) أو في أعلى قائمة الترتيب 
 

 التعاقد مع الشركات االستشارية أو األفراد بأستخدام المصدر الوحيد  6.2.3.8

  -:يمكن استخدام طريقة المصدر الوحيد في الحاالت التالية
صـة  الخدمات المطلوبة متوفره لدى مصدر واحد فقط نتيجة الطبيعـة الخا  كون في حالة §

 لألشغال أو بسبب حالة الطوارى أو

ال يوجد استشاريون لديهم الرغبه أو غير متوفرين مثل المناطق النائيه أو عنـدما يكـون    §
استخدام هـذه الطريقـة تسـتلزم    . المبرر  إيضاحفي جميع الحاالت البد من  .حجم التعاقد صغيراً
  .موافقة المدير التنفيذي

  
 

 تيار االستشارييناألمور االخرى ذات العالقة بإخ 6.2.3.9

استخدام الوكاالت الحكوميه، الجامعات ومؤسسات االبحاث أو موظفيهم مسموح فقط فـي الحـاالت   
الجامعات الحكومية ومؤسسات االبحاث في اليمن التي لـيس  . التي ال يوجد بديل من القطاع الخاص

في االختيار التنافسـي   لها استقالل إداري أو مالي و التعمل تحت القانون التجاري يمكن أن تشارك
للقيام بالمهام التخصصـيه  ( بالمشاركة مع االستشاريين من القطاع الخاص فقط كإستشاريين ثانويين 

 ).التي هي مؤهله بشكل متَفَرد لتنفيذها 

  
 استخدام المنظمات غير الحكومية

ساعده فـي  ذات تأهيل متفرد يمكنها من الموالمنظمات غير الحكومية هي منظمات غير ربحيه 
احتياجـات  و بسبب مشاركتها ومعرفتهـا بالشـئون المحليـة   .تنفيذ المشاريعواإلعداد، اإلدارة 

المنظمات غير الحكومية يمكن أن تضمن في القائمة القصيرة الخاصة بإبداء االهتمام . المجتمع
شـركات  ويفضل أن ال تُضمن ال. والرغبه بشرط أن يكون الصندوق اإلجتماعي مقتنعاً بتأهيلها

االستشاريه في القائمة القصيرة للخدمات التي تكون المنظمات غير حكوميه هي األكثر تـأهيالً  
المعرفة في الشئون المحلية يمكن أن تكـون  والمهام التي فيها تركيز على المشاركه . للقيام بها

ختيار على عندئذ يمكن أن تستخدم طريقة اال. القائمة القصيرة كلها من المنظمات غير الحكومية
المؤهالت الفريده للمنظمات غير الحكومية مثـل  ، تعكس معايير التقييم والتكلفة واساس الجودة 

يمكن اختيار المنظمـة  . السمعهوالتطوعيه، الوضع غير الربحي، المعرفة المحلية، حجم العملية 
  . 6.2.4.8غير الحكومية على اساس المصدر الوحيد على اساس المعايير المبينه في الفقرة 
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  -:اإلجراءات الخاصه بالخدمات غير االستشاريه 6.2.4

الخدمات غير االستشاريه هي تلك التي التصنف على اسـاس أعمـال استشـاريه ذات الطـابع        
  .تقديم عطاءات بناء على األداء القابل للقياس من ناحية المخرجاتوالمعروف ويتم طرحها للتنافس 
األعمـال  والطرق المعتمـده للبضـائع   وت أو التعاقدات األساليب تطبق على هذا النوع من التوريدا

 .المدنية
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  الخطط الوطنية التنمويةمع االستراتيجيات و االصطفاف: الفصل السابع 
  

تدخالته منـذ   توجهرئيسية  كسياسةواالصطفاف مع االستراتيجيات والخطط الوطنية  التنسيق الصندوقيعتمد 
وتعظـيم   في الـبالد للتخفيف من الفقر  والدوليةة الفضلى في الجهود الوطنية تأسيسه، وذلك من أجل المساهم

ويقدم  هذا الفصل عرضاً مختصراً  للتنسـيق   .االستفادة من الموارد المتاحة، وكذا تبادل الخبرة ونقل المعرفة
  .وآلياته المختلفة مع أنماط مختلفة لآلليات المتعلقة به

  

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

بـرامج  بشكل أساسي علـى مسـتوى   التنسيق مع الوزارات ذات العالقة والمؤسسات والجهات األخرى يتم و
  .المختلفةفي المحافظات األجهزة التنفيذية للمحليات  المشاريع معبينما يتم التنسيق فيما يخص  ،الصندوق

  :ويهدف التنسيق إلى ما يلي

 افق أنشطة الصندوق مع االستراتيجيات  الوطنية أو القطاعية ذات العالقةتوضمان  •

 .المعنية ةالقطاعيسياسات التدخل مع البرامج تزامن  •

 .تحاشي التداخل في األنشطة •

 .لصالح الفقراء وذوي االحتياجات الخاصةقطاعية سياسات وتدخالت تشجيع  •

  آلية التنسيق
والتنسيق مع أية جهة يجب أن ال ينتج عنـه أي   .قاً لكل حالة على حدةيمكن تطوير آليات مالئمة للتنسيق وف

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

  

  المحليات التنسيق المكثف على مستوى  2. 7

ون  التنسـيق  لب يكوعلي األغ .العالقةذات واألجهزة التنفيذية بين فروع الصندوق يتم هذا النوع من التنسيق 
  على المستوى القطاعي، ويهدف إلى التالي

 .أنشطة الصندوق مع خطط المناطق إن وجدتضمان توافق  •

 .المدخالت من الجهات الحكومية المعنية والسلطات المحلية لمشاريع الصندوق  متفق عليها •

عنـد انتهـاء    توفر متطلبات التشغيل من مخصصات العاملين وجزء من تكاليف الصيانة وخصوصاً •
 .دور الصندوق في تمويل المشروع

  آلية التنسيق
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 .المشـروع على األغلب في مستوى األجهزة التنفيذية للمحليات فسيكون التنسيق مع  أعاله،كما هو موضح  
التشاورية علـى مسـتوى المحليـات    ويتم تشجيع مديري مكاتب فروع الصندوق لتمثيل الصندوق في اللجان 

وفـي  . باهتمام من قبل الصـندوق  تحظىالتنموية واألولويات في قطاعات القضايا لمناقشة  والتي يتم تأسيسها
فإن اتفاقاً ثالثي األطـراف يجـب أن   ) كالتعليم والصحة(المشاريع التي تقدم الخدمة فيها من قبل هذه المكاتب 

  .مشروعيوقع بين كل من الصندوق والمجتمع المستفيد والمكتب المعني قبل مباشرة تنفيذ ال

  

  التنسيق مع برامج التنمية األخرى   3. 7

لـذلك  . التمويل يعتبر الصندوق واحداً من المساهمين الرئيسيين في القطاع االجتمـاعي  ىومستولحجم  نظراً
  .... ) الخ،  اليونيسيفمنظمة الصحة العالمية ،  مثل (فمن الضروري التنسيق مع  جهات التمويل األخرى 

  :أنشطة برامج التنمية يكفل ما يليتنسيق الصندوق مع 

 الدروس المستفادة من تجارب الممولين اآلخرين لتحسين  تصميم وتنفيذ مشاريع الصندوق •

في أنشطة الصندوق مع الممولين اآلخرين يضمن االستخدام األمثـل  التنسيق القطاعي أو الجغرافي  •
 .للموارد المتاحة

 .إمكانيات المساهمة  في تمويل مشاريع •

بين الصندوق والممولين اآلخرين في المجـاالت ذات   أمكن،حينما  مشترك،الوصول إلى موقف يتم  •
 .الصندوقالعالقة بأنشطة 

  آلية التنسيق
على الصندوق أن يحافظ على الحوار المستمر مع جهات التمويل فـي المسـتويين    التنسيق،لضمان مثل هذا 

يسي على أن تكون وحداته المعنية وكذا فروع الصندوق يحرص المركز الرئأن و  والدولي واإلقليميالوطني 
إلى أن يكون ممثالً فـي أيـة   أيضاً يسعى وعلى الصندوق أن . على علم بأنشطة الممولين الحالية والمستقبلية

لجان تنسيقية أو لجان فرعية في قطاعات تقع ضمن دائرة اهتمامه، وأن تكون جهات التمويـل علـى علـم     
الصندوق الحالية والمستقبلية وذلك من خالل نشرات الصـندوق اإلعالميـة وموقعـه    وبشكل دوري بأنشطة 

  .اإللكتروني


