
 2019: أيار 3النسخة التنفيذية 

 

  12من  1صفحة 

 
 

 مقدمة 1

 
 .اجتمع األعضاء المؤسسون لتشكيل شراكة تدعى شراكة التعلم النقدي 1.1

 
 يست كيانًا قانونيًّا.ل شراكة التعلم النقدي 1.2

 
للتوعية ببرامج المساعدات النقدية بوصفها آلية فعالة ومالئمة لالستجابة الطارئة وبناء قدرات  شراكة التعلم النقديتهدف  1.3

بين األطراف المعنيين في  المعارفمع األدلة من خالل البحوث والتشجيع على التعلم ومشاركة جاستخدام النقد والقسائم و

 المجال اإلنساني.

 
تلبيتهم لمعايير  طمفتوحة للمنظمات واألفراد الخبراء إلى جانب األعضاء المؤسسين بشر شراكة التعلم النقديالعضوية في  1.4

العضوية التي يحددها المجلس من وقت آلخر. يوافق جميع األعضاء على شروط العضوية هذه، والتي قد تعدل من وقت 

 .23.6آلخر وفقًا ألحكام البند 

 
واإلشراف عليها من قبل المجلس )كما هو معرف في شروط  النقدي شراكة التعلمسيجري توجيه أعمال وإستراتيجية  1.5

 وفقًا للوثيقة التشغيلية. الفريق الفني االستشاريالعضوية هذه(. يمكن أن يأخذ المجلس المشورة من 

 
تضافر ة بالم، وهي موضوعة بروح الشراكة المتس2016كانون الثاني  1تدخل شروط العضوية هذه حيز النفاذ بدًءا من  1.6

شراكة التعلم واالحترام المتبادلين. لذلك يلتزم األعضاء بتنفيذ األنشطة الهادفة للتقدم بأعمال وإستراتيجية  متعاون والدعوال

 .همبروح تعزيز وتكملة بعضهم البعض واحترام الهوية الخاصة بكل من النقدي

 
 التعريفات: 2

 
    الذي يمثل رغبات ذلك الطرف ولديه سلطة التفاوض العضو رفيع المستوى من كل طرف  هو" المفوض"الممثل األعلى 

 .والبحث في أي نزاع بحسن نية وبقصد تسوية النزاع

 

 
 عضًوا )أو عضًوا مرشًحا( بحد أقصى والذي يحكم 13المؤلف من  شراكة التعلم النقدي"المجلس" هو الكيان الحاكم ل

 وفقًا للوثيقة التشغيلية. شراكة التعلم النقديسلطات 

 
وقانون حماية البيانات لعام  EC/95/46التوجيهات األوروبية رقم  -( ما دامت نافذة 1"قوانين حماية البيانات" تعني 

لعام )اعتراض االتصاالت( عمال القانونية( ونظام االتصاالت )ممارسة األ 2000ونظام السلطات التحقيقية لعام  1998
( 2؛ و 2003كترونية ونظام الخصوصية واالتصاالت اإللكترونية لعام ، وتوجيهات حماية بيانات االتصاالت اإلل2000

( أي قوانين أو أنظمة أخرى منطبقة 3)النظام العام لحماية البيانات( و   2016/679 (EU)نظام  2018أيار  25بدًءا من 
الممارسة الصادرة عن مفوض مدونات و( عند االنطباق، التوجيهات 4خصية والخصوصية؛ وشمتصلة بمعالجة البيانات ال

 أخرى متصلة بحماية البيانات )بما في ذلك "منظم جمع التبرعات"(.أو سلطات  المعلومات أو سلطة إشرافية
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واالتحاد الدولي لجمعيات  إنقاذ الطفلمنظمة العمل ضد الجوع ومنظمة أوكسفام بريطانيا العظمى و :"األعضاء المؤسسون"

 .شراكة التعلم النقديالصليب األحمر والهالل األحمر والمجلس النرويجي لالجئين وهم األعضاء األصليون في 

 
 المجلس من وقت آلخر. يختارهمأي عضو في المجلس أو منظمة  وه ":مدير المنح"

 
: أوكسفام بريطانيا العظمى و/ أو أي منظمة أخرى قد يقررها المجلس من وقت آلخر وفق أحكام "الوكالة المستضيفة"

 .الوثيقة التشغيلية

 
شراكة التعلم عضاء المؤسسون وأي شخص أو شركة أو شراكة أو كيان قانوني آخر يصبح عضًوا في األ :"األعضاء"

 قت آلخر عن طريق قبول شروط العضوية ودفع مساهمة العضوية.من و النقدي

 
أو  شراكة التعلم النقديأي موظف لدى أي عضو مرشح من قبل ذلك العضو لتمثيله في اجتماعات  :"العضو "مرشح

 .بالنيابة عن العضو شراكة التعلم النقديوالتواصل مع المجلس/  الفريق الفني االستشاريالمجلس أو 

 
رسوم العضوية السنوية المترتبة على كل عضو، وهي محسوبة وفقًا للمقياس المتحرك المعياري الذي  :لعضوية""مساهمة ا

 شراكة التعلم النقدييحسبه المجلس من وقت آلخر بناء على التغير السنوي لألعضاء، ويبلغ بها كل عضو قبل أن ينضم ل
 وبعد ذلك أو عند بداية كل سنة عضوية.

 
 .مارس من العام التالي 31فترة تساوي عاًما تقويميًّا واحًدا تبدأ في األول من نيسان وتنتهي في  :"سنة العضوية"

 
لك يشمل دون قيود كيفية اتخاذ ذ)و شراكة التعلم النقديهي الوثيقة التي تحدد الخطوط العريضة إلدارة  :"الوثيقة التشغيلية"

توجه لاوالقة مع الوكالة المستضيفة، وكيفية إدارة أموال المانحين ، والعشراكة التعلم النقديالقرارات بالنيابة عن 
 ويحق ألي عضو طلب النسخة الحالية منها من المجلس. (،شراكة التعلم النقدياإلستراتيجي ل

 
و مرشحة من قبل المجلس وفق الشروط المرجعية التي أهي مجموعة استشارية مشكلة و/  :"الفريق الفني االستشاري"

وأغراضها و/ أو المسائل التي يطرحها  شراكة التعلم النقدييقررها المجلس ومكلفة ببحث المسائل الفنية المتصلة بأهداف 
 المجلس وقد تقدم المشورة للمجلس في المسائل الفنية.
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 الوكالة المستضيفة واألمانة 3

 
بين األعضاء  اتفاقية استضافةبموجب  شراكة التعلم النقديضيف تيوافق األعضاء على أن الوكالة المستضيفة ستس 3.1

المؤسسين والوكالة المستضيفة وفقًا للوثيقة التشغيلية، ويحق لألعضاء الموافقة على استضافة الموظفين من قبل أي عضو 

تضيفة وأي مسبين الوكالة الما وفقًا التفاقية  شراكة التعلم النقديلينفذ األنشطة المتصلة ب شراكة التعلم النقديآخر في 

 .شراكة التعلم النقديعضو آخر في 

 
 لمجلس أو مبعوثه )أو مبعوثيه( بالدخول في اتفاقية استضافة أو تعديلها بالنيابة عن العضو.لعضاء األيصرح كل من  3.2

 
 و/ أو مجلسها وفقًا التفاقية االستضافة. النقديشراكة التعلم تدار أمانة  3.3

 
 المجلس 4

 
 وفقًا للوثيقة التشغيلية. شراكة التعلم النقدييصرح األعضاء للمجلس باتخاذ القرارات اإلستراتيجية والتشغيلية بالنيابة عن  4.1

 
 غيلية.يقر األعضاء بإمكانية تفويض بعض القرارات ألعضاء منفردين في المجلس وفقًا للوثيقة التش 4.2

 
 وفقًا للوثيقة التشغيلية. لهميتواصل المجلس مع األعضاء ويسلم التقارير  4.3

 
 مديرو المنح 5

 
 شراكة التعلم النقديبالنيابة عن ها يتولى مديرو المنح إدارة العالقة التعاقدية مع الجهات المانحة والتمثيل الرسمي أمام 5.1

 والعمل وفقًا لهذه الوثيقة التشغيلية.

 
 من مرشحي األعضاءيحظر على أي عضو القيام بعمل أو عدم القيام بعمل عن سابق معرفة أو قصد )أو السماح ألي  5.2

 بالقيام بعمل أو عدم القيام بعمل عن سابق معرفة أو قصد( يجعل مدير المنح يخرق أحكام أي اتفاقية مع جهة مانحة.

 
 مزايا العضوية 6

 
 إذا انضم العضو بعد بداية سنة العضوية(: نسبيةكل سنة عضوية )أو مزايا كل عضو المزايا التالية خالل  يستحق 6.1

 
وغيرها من  شراكة التعلم النقديعات السنوية لافي االجتمالعضو  ة مرشح كالحضور والمشاركة أو مشار حق .أ

 االجتماعات التي قد تنظمها الشراكة من وقت آلخر.

 
لفريق الفني االستشاري )بشرط تلبية الشروط الالزمة للطلب ويمكن تزويد نسخة عن اشاغر في  لملءالتقدم ب الحق .ب

الشروط عند طلبها من شراكة التعلم النقدي(.
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)بشرط تلبية الشروط الالزمة للطلب ويمكن توفير نسخة عنها  القدرة على التعبير عن االهتمام بمنصب في المجلس .ج

 .عند طلبها من شراكة التعلم النقدي(

 
 .شراكة التعلم النقدياالتصاالت والمنشورات الخاصة بتوجيه الشكر واإلبراز في بعض حيثما كان ذلك مناسبًا،  .د

 
لحضور الفعاليات التي يقيمها األعضاء  شراكة التعلم النقدي)بشرط توفر التمويل والموارد( إرسال ممثل عن  .ه

 .شراكة التعلم النقديلعرض آخر أعمال 

 
 .شراكة التعلم النقدياستالم ما يصل إلى عشرين نسخة من أي منشور صادر عن  .و

 
 .وتحديثاتها السنوية شراكة التعلم النقدياستالم نسخة عن خطة عمل  .ز

 
 أدوار ومسؤوليات وتوقعات األعضاء 7

 
 ( ما يلي:إن كان ينطبق ذلكمرشحه )هو أو كل عضو ، يتولى تصبح عضواعندما  7.1

 
 .شراكة التعلم النقديتوعية كبار أعضاء الفريق والمديرين التنفيذيين )أو من يعادلهم( بما تعنيه  .أ

 
 .شراكة التعلم النقديالمشاركة المنتظمة في اجتماعات وفعاليات  .ب

 
 .شراكة التعلم النقدياالستجابة للمسوح التي ترسلها  .ج

 
 والمواضيع المتصلة بها.مشاركة المواد المنتجة بشأن برمجة المساعدات النقدية  .د

 
 من أجل: وأنشطتها شراكة التعلم النقديالترويج ل .ه

 
شراكة وأنشطتها من خالل نشر مواد وأنشطة متصلة ب شراكة التعلم النقديرفع مستوى الوعي ب .1

 .التعلم النقدي

 
)بما في ذلك النشرات اإلخبارية  شراكة التعلم النقديالمساهمة في عمليات االتصال الخاصة ب .2

 ومنتديات الحوار من جملة أمور أخرى(.

 
 .المساهمة في أنشطة جمع التبرعات حسب االقتضاء والمناسبة .و

 
 مباشرة شراكة التعلم النقديدفع أي مستحقات واجب دفعها ل .ز

 
 عضاء أنفسهم(.)حتى عندما تتضارب مناصرتها مع سياسات األ شراكة التعلم النقدياحترام استقاللية  .ح

 
 مدة العضوية 8

 
 "(.سنة العضويةآذار من السنة الالحقة )" 31تمتد سنة العضوية من األول من نيسان إلى  8.1

 
دفع كل مساهمات العضوية المدفوعة من السنة األولى من العضوية بشكل نسبي وفقًا لتاريخ االنضمام خالل سنة ت   8.2

 العضوية.
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 .2016نيسان  1تلقائيًّا سنويًّا من د العضوية دتتج 8.3

 
 سنوات على األقل. 3يقصد من مدة العضوية أن تكون  8.4

 
 مساهمة العضوية 9

 
 .10دفع مساهمة العضوية السنوية مطلوبة من كل عضو وفقًا للبند  9.1

 
ي ذالمجلس والي يحدده ذعضو وفقًا للمقياس المتدرج المعياري للمساهمات الكل مساهمة العضوية المطلوبة من  ت حسب 9.2

عضاء األ يخول عند بداية كل سنة عضوية أو نحو ذلك الوقت. شراكة التعلم النقديي بلغ به األعضاء قبل االنضمام ل

النسخة الحالية للمقياس قدم شراكة التعلم النقدي تحديد المقياس المتدرج المعياري للمساهمات من وقت آلخر، وتبلمجلس ا

 .عند طلبهالألعضاء 

 
بسجالت دقيقة  الوكالة المستضيفة. تحتفظ شراكة التعلم النقدي تستخدمهاهمة العضوية لصندوق غير مقيد تدفع مس 9.3

شراكة التعلم لمساهمات العضوية المدفوعة والنفقات، وتزود األعضاء بملخص للدخل والنفقات في االجتماع السنوي ل

 .النقدي

 
وال يحق لهم مطالبة  شراكة التعلم النقدياألعضاء مسؤولون عن تكاليفهم ونفقاتهم الخاصة المتكبدة في أي من اجتماعات  9.4

ويمنح التصريح وفقًا  ،عضو يتطلب تصريًحا مسبقًا من المجلس يبها. أي تعويض عن النفقات أل شراكة التعلم النقدي

 للوثيقة التشغيلية.

 
 الدفع 10

 
عات مساهمة العضوية المستحقة في بداية كل عام عضوية خالل شهرين تقويميين من تاريخ استالم دف يدفع العضو  10.1

 اإلشعار ذي الصلة.

 
شاملة يوم استالم -يدفع العضو أول دفعة من مساهمة العضوية خالل ثمانية أسابيع من تاريخ استالم اإلشعار ذي الصلة  10.2

العضو )أو الشخص المخول بالتوقيع بالنيابة عن العضو( للتأكيد على قبول ، وذلك يعني التاريخ الذي يوقع فيه -اإلشعار

 شروط العضوية.

 
و/ أو  شراكة التعلم النقديتخضع أي دفعة ألحكام وتعليمات الدفع المنصوص عليها في شروط العضوية هذه وتعليمات  10.3

 الوكالة المستضيفة.

 
 التقارير واإلعالم 11

 
(: دلياًل على هوية ما ينطبقأو الوكالة المستضيفة من العضو في أي وقت تسليم )حسب  و/ شراكة التعلم النقديقد تطلب  11.1

دلياًل على مبادئ المسؤولية االجتماعية و/ أو  الحالي،  على التسجيل القانونيأو دلياًل  و/ أي من الموظفين )وفق الطلب(

أي  و/ أو ،ي سنوي بما في ذلك معلومات التدقيقأحدث تقرير تنظيمو/ أو  ،للشركات/ المبادئ اإلنسانية أو ما يكافئها

 معلومات أخرى قد تطلب.

 
يلتزم األعضاء بمشاركة أدوات برمجة المساعدات النقدية ومواردها مع مجتمع ممارسة برمجة المساعدات النقدية عن  11.2

والمساهمة في  بشأن المساعدات مصدر مفتوح( من أجل: تبادل المعرفة من خاللشراكة التعلم النقدي )قدر اإلمكان  طريق
والتنسيق بشأن االستخدام المالئم وفي الوقت المناسب لبرمجة المساعدات النقدية في  ،وإقامة الشبكات ،تعلمها ومشاركتها

  االستجابة اإلنسانية.
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 والمساهمة في اتصاالتها بما يتماشى مع رؤيتها وأهدافها العالمية. شراكة التعلم النقديالترويج لعلى يوافق األعضاء  11.3

 
 االمتثال للسياسات 12

 
وأعضاؤها باالمتثال  شراكة التعلم النقديوتلتزم  ،محكومة من قبل الوكالة المستضيفة شراكة التعلم النقدياإلدارة اليومية ل 12.1

 أو المشاركة فيها. شراكة التعلم النقدينشطة متصلة بسياسات الوكالة المستضيفة ذات الصلة عند تنفيذ أي أ علجمي

 
يتلزم األعضاء بها عند تنفيذ أي ولغ األعضاء بها في أي وقت تبأن تقرر سياسات خاصة بها و شراكة التعلم النقدييحق ل 12.2

 أنشطة متصلة بالشراكة أو المشاركة فيها.

 
 حقوق الملكية الفكرية 13

 
شهرة عضو آخر أو عالمته التجارية أو حق المعرفة الخاص به أو أي شكل  الحصول على حقوق اسمق ألي عضو حال ي 13.1

إال إذا ) شراكة التعلم النقديآخر من أشكال حقوق الملكية الفكرية الخاصة به بموجب شروط العضوية أو عضويته في 

 (.نصت شروط العضوية على سوى ذلك

 
فيما يتصل إعدادها العضو  يتولى، تصبح الوكالة المستضيفة مالكة لحقوق أي ملكية فكرية 2016يناير  1بدًءا من  13.2

لجميع األعضاء على أساس عالمي ودائم وغير قابل هذه وترخص أي من حقوق الملكية الفكرية  شراكة التعلم النقديب

 انحة وأي قوانين أو أنظمة ذات صلة.لإللغاء وخاضع التفاقية االستضافة وأي اتفاقية جهة م

 
يناير  1قبل  شراكة التعلم النقديحاليًّا أو تم إعدادها من قبل األعضاء فيما يتصل ب قائمةترخص أي حقوق ملكية فكرية  13.3

( أو 2013نيسان  9لجميع األعضاء على أساس عالمي ودائم وغير قابل لإللغاء وخاضع لمذكرة التفاهم )بتاريخ  2016

 نين أو أنظمة أخرى ذات صلة.أي قوا

 
" وال تستخدم أسماء أو شعارات األعضاء إال لذكر شراكة التعلم النقديباسم " شراكة التعلم النقدييكون أي تمثيل عام ل 13.4

 قائمة األعضاء.

 
ا أو ( أو شعاره13.6المنصوص عليها في البند  الحاالت)باستثناء  شراكة التعلم النقديال يحق ألي عضو استخدام اسم  13.5

 منشوراتها أو أي وثائق تتصل بها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوكالة المستضيفة.

 
 ما دام عضًوا فيها. شراكة التعلم النقدييحق ألي عضو اإلشارة إلى أنه عضو في  13.6

 
ه المسبقة. ال ت سلم جميع المواد المقترحة التي تستخدم اسم أو شعار العضو للعضو للمراجعة المسبقة وتستلزم موافقت 13.7

 تستخدم هذه المواد أو تنشر بأي طريقة دون الموافقة المسبقة للعضو )على أال تحجب هذه الموافقة دون سبب معقول(.
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 حماية البيانات 14

 
شخصية  يقر جميع األعضاء بأنه ألغراض قوانين حماية البيانات، فإن الوكالة المستضيفة هي المتحكم الوحيد بأي بيانات 14.1

اء أي بيانات شخصية مزودة فيما يتصل بالعضو نفسه أو أي موظف(. ثنمزودة من قبل األعضاء )بما في ذلك ودون است

تتحكم الوكالة المستضيفة بالبيانات الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بها والتي قد يجري تحديثها من وقت 

 ر وفق الطلب.آلخر، وتتاح النسخة الحالية منها من وقت آلخ

 
االتصال باألفراد والخبرات المهنية )بما في ذلك  معلوماتقد تشمل البيانات الشخصية المزودة من األعضاء أسماء و 14.2

 السيرة الذاتية( وأي بيانات أخرى يحصل عليها األعضاء من خالل طلب العضوية.

 
 صية التي يزودها األعضاء لألغراض التالية:و/ أو الوكالة المستضيفة البيانات الشخ شراكة التعلم النقديتعالج  14.3

 
 بما في ذلك االتصاالت وإشعارات االجتماعات ومعالجة الدفعات ومعالجة طلبات المواد. شراكة التعلم النقديإدارة  .أ

 
من األعضاء  يالتي يمكن أن يصل إليها أ ومرشحي األعضاءإعداد قاعدة بيانات لمعلومات االتصال باألعضاء  .ب

 اآلخرين.

 
)الذي سيستخدم  شراكة التعلم النقدياستخدام اسم العضو/ مرشح العضو و/ أو شعاره و/ أو سيرته الذاتية في موقع  .ج

 ويحفظ تماشيًا مع السياسة المالئمة للوكالة المستضيفة(.

 
القانون  اح عن البيانات الشخصية إذا كان ذلك الزًما بموجبص)ب(، يمكن اإلف 14.3إضافة إلى اإلفصاح بموجب البند  14.4

 أو للسلطات العامة )بما في ذلك السلطات الضريبية(.

 
تزود معلومات االتصال ذات الصلة ألي استفسارات متعلقة بحماية البيانات في سياسة الخصوصية الخاصة بالوكالة  14.5

 المستضيفة.

 
 اإلنهاء 15

 
شراكة عن طريق تسليم إشعار خطي لفريق العضوية التابع ل شراكة التعلم النقدييحق لألعضاء سحب عضويتهم من  15.1

ار أو أيلول من كل عام )ليكون سحب العضوية نافذًا، يجب استالم اإلشعار ذفي أي وقت خالل شهري آ التعلم النقدي

 بحلول آخر يوم تقويمي من ذلك الشهر(.

 
 يميًّا.وشهًرا تق 12اشعار المجلس قبل  طريق عنيحق للوكالة المستضيفة أن تنهي عضويتها و/ أو اتفاقية االستضافة  15.2

 
 31شرين األول أو ت، يدخل إنهاء العضوية حيز النفاذ في األول من 15.1في حال تسليم أي عضو لإلشعار وفقًا للبند  15.3

 رد مساهمة العضوية.ت  آذار )أيهما أقرب( من سنة العضوية، وال 

 
 أي عضو: 15.4

 
 أو ال يستمر في االمتثال لشروط العضوية، .أ
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مقيد أو ممنوع من دفع مساهمة العضوية للوكالة المستضيفة ألسباب قانونية أو سياسات داخلية أو إجراءات خاصة  .ب

 بالوكالة المستضيفة، 

 
عضوية العضو أو  القرار بوقفالمجلس . يتخذ شراكة التعلم النقديقد توقف عضويته ويستبعد في نهاية المطاف من 

وفقًا للوثيقة التشغيلية. يحق للعضو الموقوفة عضويته تسليم طلب مع األسباب الداعمة إللغاء وقف عضويته في  استبعاده

( أسابيع التخاذ قرار بشأن إلغاء وقف العضوية بموجب 4سبق طرده، وحينها يكون أمام المجلس أربعة )تأي مرحلة 

أن  من المفترض ،باستثناء الحاالت القصوىع قرار الطرد نفس إجراءات تعليق العضوية. أحكام الوثيقة التشغيلية. يتب

 الطرد. وليسولى األخطوة اليكون تعليق العضوية 

 
إذا خرق شروط العضوية هذه، وعلى المجلس  شراكة التعلم النقديمن المشاركة في اجتماعات  ويمكن استبعاد أي عض 15.5

 وفقًا ألحكام الوثيقة التشغيلية. شراكة التعلم النقديإشعار ذلك العضو باستبعاده من اجتماعات 

 
، يلتزم ذلك العضو بمواصلة أداء التزاماته المتصلة بالمنحة المعنية حتى االنتهاء من ةإذا كان العضو المطرود مدير منح 15.6

نقل مسؤولية إدارة المنحة إلى عضو آخر باتفاقية الجهة المانحة على منح مدير المنحة الحق  نصت، إال إذا جميع التزاماته

 نقل مسؤولياته.أن يمدير المنحة ل يمكنفي هذه الحالة، ، وفي حال انسحابه أو تعليق عضويته أو طرده

 
 العالقات العامة 16

 
شراكة التعلم االلتزام في جميع األوقات بأي إستراتيجية اتصاالت وعالقات عامة موضوعة من قبل  ءعلى جميع األعضا 16.1

 أو بالنيابة عنها. النقدي

 
 أو أنشطتها للشراكة قبل إصدارها. شراكة التعلم النقديت سلم جميع البيانات العامة المشيرة ل 16.2

 
 الممارسة الجيدة واالمتثال 17

 
)عند على موقعًا  -أو يتخذ الخطوات المعقولة ليكون  -ما لم يتفق المجلس على سوى ذلك، يلتزم كل عضو بأن يكون  17.1

 االنطباق( أو ممتثاًل )حيثما كان ذلك مناسبًا( لما يلي:

 
مدونة السلوك الخاصة بالحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والمنظمات غير الحكومية في مجال  .أ

 إلغاثة في حاالت الكوارث التي تعزز الشمولية وتحديد األشخاص األكثر هشاشة.ا

 
 المعايير اإلنسانية. .ب

 
 الستجابة للكوارث.ل" والمعايير الدنيا اسفيرالميثاق اإلنساني لمشروع "  .ج

 
 أي معايير أخالقية وقانونية ذات صلة. .د

 
 على كل عضو: 17.2

 
 .التعلم النقدي شراكةالتماشي مع الرؤية واألهداف العالمية ل .أ

 
 االلتزام بالمبادئ اإلنسانية والشفافية والتنسيق والمساءلة والجودة وتحسين األداء.إظهار  .ب
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 لتزام بالمسؤولية االجتماعية للشركات.االبالنسبة لألعضاء من القطاع الخاص أو الخبراء المستقلين، إثبات  .ج

 
 .شراكة التعلم النقديعلى كل األعضاء االمتناع عن العمل بأي طريقة ستشوه أو قد تشوه سمعة  17.3

 
 العالقات مع السلطات المحلية 18

 
 كل عضو مسؤول عما يلي: 18.1

 
 ليمية )دون الوطنية( ذات الصلة.قص به من السلطات الوطنية أو اإلاتحصيل وحفظ اعتماد خ .أ

 
شراكة التعلم الحصول على أية تأشيرات سفر أو رخص أو تصاريح الزمة لموظفيه فيما يتصل بالعضوية في  .ب

 .شراكة التعلم النقدي، بما في ذلك أي تأشيرات أو رخص أو تصاريح الزمة لحضور اجتماعات النقدي

 
قدرة األشخاص على  عدمفي حال بشكل أساسي في تقديم المساعدة  نتمثالييقر األعضاء بأن دور ومسؤولية الدولة  18.2

مشاريع أي من في الدول التي يجري فيها تنفيذ  ذات الصلة التكيف. وبالتالي، سيسعى األعضاء لدعم الهيئات القانونية

 تنفيذ مسؤولياتها.لومساعدتها في بناء قدراتها  شراكة التعلم النقدي

 
 نقل عضوية الشبكة 19

 
أو تعيينها أو التعاقد من الباطن على نقلها، وذلك يشمل حقوقه أو  التعلم النقديشراكة للعضو نقل العضوية في  يحقال  19.1

 التزاماته بموجب شروط العضوية هذه.

 
 الخصوصية 20

 
و/ أو  شراكة التعلم النقديأي معلومات يشاركها األعضاء فيما يتصل بالعضوية في يلتزم األعضاء بالحفاظ على سرية  20.1

فةشروط العضوية هذه أو الوثائق ذات الصلة والم    التيو/ أو المعنونة بأنها سرية من قبل العضو في وقت اإلفصاح أو  عرَّ

 أنها سرية وال يفصح عنها ألي طرف ثالث. لمن الواضح بشكل معقو

 
صلة( ووكالئه والشركات على كل عضو اتخاذ خطوات معقولة لضمان امتثال موظفيه )بما في ذلك أي مرشح عضو ذو  20.2

 التابعة له والشركات والمنتسبين له لشروط السرية المحددة في شروط العضوية هذه أو سواها.

 
 اإلشعار 21

 
 تكون جميع اإلشعارات خطية وترسل: 21.1

 
 شخصيًّا .أ

 
 أو عن طريق البريد )شركة توصيل( إلى: .ب

 
 في حالة العضو: العنوان المزود من قبل العضو، أو .1

 
 ,Oxfam House, John Smith Drive, Oxford, OX4 2JY: شراكة التعلم النقديفي حالة  .2

United Kingdom 
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 لألعضاء من وقت آلخر شراكة التعلم النقديوده زأو أي عنوان قد ت

 
 membership@cashlearning.org, عن طريق البريد اإللكتروني المزود من قبل العضو أو  .ج

 

 االتصال به وال يشكل اإلخفاق في ذلك أساًسا للطعن في صحة اإلشعار. معلوماتيتحمل كل عضو مسؤولية ضمان تحديث 

 
 يعد مسلًما على النحو الواجب كما يلي: 21أي إشعار يقدم وفقًا للبند  21.2

 
 في وقت التوصيل؛ :في حالة تسليم اإلشعار شخصيًّا أو عن طريق شركة التوصيل .أ

 
 الخامس بعد تاريخ اإلرسال، العمل في يوم :في حالة إرسال اإلشعار عن طريق البريد .ب

 
 في وقت اإلرسال. :كترونيلفي حالة إرسال بريد إ .ج

 
 حل النزاعات 22

 
أو شروط العضوية أو  شراكة التعلم النقديبالعضوية في  متصلةيجري حل أي نزاع أو جدل أو مطالبة ناجمة عن أو  22.1

بين العضو و/ أو المجلس و/ أو  -" النزاع"ـويشار إليه الحقًا ب - هائها أو عدم صحتهاإنصحتها أو أدائها أو خرقها أو 
 حل النزاع."( عن طريق التفاوض مع أخذ جميع الخطوات المعقولة لاألطراف المتنازعة)" شراكة التعلم النقدي

 

 :22.1إذا تعذر حل النزاع عن طريق التفاوض وفقًا للبند  22.2
 

النزاع والتفاصيل  ةعلى أي طرف متنازع تسليم إشعار خطي بالنزاع إلى األطراف المتنازعة األخرى وتحديد طبيع .أ
 "(،إشعار النزاعكاملة مع أي وثائق داعمة )"

 

 به، و المعنيعلى كل طرف متنازع تعيين ممثل أعلى مخول يملك صالحية إلزام الطرف المتنازع  .ب
 

طراف المتنازعة. يحاول األطراف المخولون أللاالجتماع أو إجراء مكالمة هاتفية مخطط لها بين الممثلين المخولين  .ج
على الممثل األعلى المخول للوكالة حل النزاع عن طريق التفاوض. إذا لم يشمل النزاع الوكالة المستضيفة، 

 المستضيفة المشاركة في هذه المفاوضات.
 

يوًما من تسليم إشعار النزاع وفقًا للبند  30خالل  22يجري حل أي نزاع يتعذر حله وديًّا وفقًا للمادة  22.4بموجب المادة  22.3
23.6. 

 

مات المذكورة في هذه القائمة وديًّا من قبل حل أي نزاع متصل بأي عضو من المنظإذا تعذر على األطراف المتنازعة  22.4
تسويته عن طريق التحكيم باستثناء حالة اختصاص المحاكم المحلية وفقًا  تجرييوم من تسليم إشعار النزاع،  30خالل 
 . المنظمات التي ينطبق عليها هذا البند هي:23.7للمادة 

 

 .حمرلجمعيات الصليب األحمر والهالل األ الدولياالتحاد  .أ
 

من هيئاتها الفرعية )"تشمل األمم المتحدة دون قيود اليونيسف والمفوضية أي الجمعية العامة لألمم المتحدة أو  .ب
مية لشؤون الالجئين ومنظمة األغذية والزراعة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومنظمة األمم المتحدة االس

 للمرأة وبرنامج األغذية العالمي(.

mailto:membership@cashlearning.org
mailto:membership@cashlearning.org
mailto:membership@cashlearning.org
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جراء الذي يراه مناسبًا )بما في ذلك التقدم بطلب للمحكمة نع أي من بنود شروط العضوية أي طرف من اتخاذ اإلال يم 22.5

 المختصة( ألمر زجري أو االنتصاف الطارئ أو االنتصاف المؤقت.

 
 أحكام عامة 22.6 23

 
ألنظمة ال يمثل تنازاًل عن اإلخفاق أو التأخر في ممارسة الحق أو االنتصاف المنصوص عليه في شروط العضوية أو ا 23.1

 أو انتصافات أخرى. وقعن حق تنازالً الحق أو االنتصاف أو 

 
، هذا الغرضوال ت نفذ لإنشاء شراكة أو مشروع مشترك من أي نوع بين األعضاء من شروط العضوية  يس الغرضل 23.2

تضيفة بموجب اتفاقية سة الموباستثناء التصريح الممنوح للمجلس بموجب شروط العضوية والوثيقة التشغيلية والوكال

و إلزامهم بأي طريقة أخرى أاالستضافة، ال يملك العضو السلطة للعمل باسم أو بالنيابة عن أي من األعضاء اآلخرين 

أو ممارسة أي حق أو  ،)وذلك يشمل ولكنه غير محصور بالقيام بأي تمثيل أو ضمان، أو تحمل أي التزام أو مسؤولية

 سلطة(.

 
تمثل شروط العضوية والوثيقة التشغيلية هذه االتفاقية الكاملة بين األعضاء فيما يتصل بموضوعها وتتجاوز وتلغي أي  23.3

واء شفهيًّا أو خطيًّا فيما يتصل سترتيبات من أي نوع مهما كانت طبيعتها  وأاتفاقيات أو تعهدات أو تمثيالت أو ضمانات 

شروط العضوية هذه غير صالحة أو غير  أي من بنود ئة إدارية مختصة أنبهذا الموضوع. إذا وجدت أي محكمة أو هي

 قابلة للتنفيذ، لن تؤثر على األحكام األخرى في شروط العضوية هذه وتبقى كاملة النفاذ.

 
عضاء ووكالئهم ال تكون أي من أحكام شروط العضوية هذه قابلة للتنفيذ من قبل طرف ثالث )بمعنى أي شخص سوى األ 23.4

 م(.وتابعيه

 
ال يعتبر أي من شروط العضوية و/ أو الوثيقة التشغيلية تنازاًل ضمنيًا أو صريًحا عن أي من االمتيازات والحصانات  23.5

الخاصة باألمم المتحدة و/ أو أي من هيئاتها الفرعية )"وكاالت األمم المتحدة"(. يوافق األعضاء صراحة على أنه يحق 

طلب أي من وكاالت األمم المتحدة  بناء علىمعقولة على شروط العضوية هذه للمجلس من وقت آلخر التصريح بتعديالت 

صفتها كوكالة لألمم المتحدة. تنفذ التعديالت وفقًا للبند ب متصلةأخرى  ألسباببسبب هذه االمتيازات والحصانات أو 

23.6. 

 
( نافذة ما لم تكن 23.5بموجب البند أو مزعومة في شروط العضوية )بما في ذلك ودون قيود فعلية ال تعتبر أي تعديالت  23.6

منفذة بموجب هذا البند خطية ومصرح بها من قبل المجلس وفقًا للوثيقة التشغيلية. يبلغ المجلس األعضاء عن أي تعديالت 

 على شروط العضوية وفقًا للوثيقة التشغيلية.

 

قًا للقانون اإلنجليزي والمحاكم تكون جميع النزاعات محكومة ومفسرة من جميع النواحي وف ،23.7بموجب البند  23.6
اإلنجليزية ولها الصالحيات الحصرية في أي نزاعات ال يمكن حلها عن طريق التفاوض وفقًا لإلجراءات المحددة في البند 

22.2 . 
 

)ب( تحل أخيًرا عن طريق  22.4)أ( و 22.4ظمات المذكورة في البند نأي نزاعات ناشئة فيما يتصل بأي من الم 23.7
 ي تفق على ما يلي:التحكيم، و
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 مقر التحكيم في لندن؛ .أ
 

 ا؛ا ونهائيًّ يكون قرار التحكيم ملزمً  .ب
 

 اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم هي اللغة اإلنجليزية؛ .ج

 
في ذلك الوقت بناًء على طلب  محكمة التحكيم من محكم واحد يعينه رئيس جمعية القانون في إنجلترا وويلز تتألف .د

 .أي طرف

 
 
 

 أنا/ نحن الموقع/ الموقعون أدناه أوافق/ نوافق على شروط العضوية:
 

 ………………………………………………………..  توقيع:

 ...........................................االسم )مطبوع(: 

 ……………………………………………………….المنظمة: 

 ………………………………………………………..التاريخ: 


