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 العضویة في شراكة التعلم النقدي
 .ا یعنیھ أن تكون عضًوا في شراكة التعلم النقدي وتجیب على األسئلة األكثر تكراًرامھذه الوثیقة  توضح

 
 شراكة التعلم النقديمقدمة حول 

 
شراكة التعلم النقدي ھي شراكة عالمیة بین األطراف الفاعلة في القطاع اإلنساني تعمل على السیاسات والممارسات والبحوث بشأن 

األغلبیة العظمي من مساعدات النقد والقسائم  قدمونی عضًوا 80مساعدات النقد والقسائم. تضم شراكة التعلم النقدي حالیًا أكثر من 
في السیاقات اإلنسانیة حول العالم. من بین األعضاء في ھذه الشراكة وكاالت أممیة وجھات مانحة ومنظمات غیر حكومیة دولیة 

ري وشبكة مناصرة النقد العالمیة من ومحلیة ومنظمات من القطاع الخاص. تم تشكیل كل من مجلس اإلدارة والفریق الفني االستشا
 .على نحو مباشرأعضاء الشراكة. ال تقدم شراكة التعلم النقدي مساعدات النقد والقسائم 

 
السیاسات والتنسیق بشأن االستخدام المالئم وفي الوقت وضع شراكة التعلم النقدیة قائمة على التعلم ومشاركة المعرفة وإقامة الشبكات و

 ت النقد والقسائم في االستجابة اإلنسانیة.المناسب لمساعدا
 
تعتقد شراكة التعلم النقدي أنھ عند إدخال مساعدات النقد والقسائم على نحو مالئم في التخطیط لالستجابة اإلنسانیة، فإنھا تقدم فرصة 

وحجم وتعقید األزمات اإلنسانیة، األزمات. مع ازدیاد عدد جراء المتضررة إلعداد برامج فعالة لتلبیة حاجات الناس والمجتمعات 
 تعمل شراكة التعلم النقدي كمحفز للتحول اإلیجابي في القطاع.

 
 األزمات. جراءالكرامة والقیمة لألشخاص المتضررین حالة من نحن نتوخى أن تقدم المساعدات اإلنسانیة أكبر قدر من الخیارات و

 
 فھا أداة للمساعدة اإلنسانیة.صبشكل كبیر بو مساعدات النقد والقسائم ونوعیةزیادة حجم ونھدف إلى 

 مقدمة بشأن األمانة العامة لشراكة التعلم النقدي
 

في غرب أفریقیا والشرق األوسط وأمریكا الشمالیة وأوروبا.  قائمة يشراكة التعلم النقدي وھ أعمالمانة العامة العالمیة تدعم األ
یستضیف األمانة العامة للشراكة ثالثة أعضاء: أوكسفام، ومنظمة العمل ضد  ا.قانونی�  شراكة التعلم النقدي لیست منظمة مستقلة

من حیث الموارد البشریة والدعم المالي والمكاتب. یتخذ مجلس اإلدارة  یقدمون الدعمالجوع والمجلس النرویجي لالجئین الذین 
 قرارات الحوكمة الخاصة بشراكة التعلم النقدي (انظر أدناه).

 
، وتحدد القیمة الفریدة التي تضیفھا شراكة التعلم النقدي للقطاع اإلنساني. تضع 2020عملنا حتى عام إستراتیجیتنا الحالیة توجھ 

 اإلستراتیجیة أربعة أھداف:
 المتخصصة بشأن مساعدات النقد والقسائم.والمشورة قدرات لاتقدیم خدمات بناء  .أ

 تسھیل الوصول إلى قاعدة األدلة بشأن مساعدات النقد والقسائم وتحسینھا وتطبیقھا من خالل المعاییر واألدوات. .ب
 تقدیم الدعم للھیئات التنسیقیة. .ج
 .مل العالميالعإطار ضمان عملیات وضع سیاسات مؤثرة للنھوض بمساعدات النقد والقسائم و .د

http://www.cashlearning.org/membership/how-to-become-member
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/02/calp-strategy-2017-final.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/ninja-forms/2/calp-gloabl-framework-2017-web.pdf
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 العضویة حولمات عامة معلو

طاق نعلیھا أن توسع  ،) على أنھ كي تكون الشراكة أكثر تمثیًال وتأثیًرا2014النقدي (كة التعلم ایؤكد التقییم اإلستراتیجي لشر
في برمجة المساعدات النقدیة. لذلك فتحت شراكة التعلم ممن یتمتعون بالخبرة عضویتھا لتشمل مجموعة متنوعة من األعضاء 

 .2015النقدي المجال للعضویة فیھا في عام 

تعدیل الھیاكل الحاكمة لشراكة التعلم النقدي وتقسیم وظائف اللجنة التوجیھیة السابقة للشراكة إلى ھیئتان: كما أكد التقییم على قرار 
 ي االستشاري.نمجلس اإلدارة والفریق الف

 العضویة امتیازات
 

 لدیك فرصة للقیام بما یلي:بوصفك عضًوا، 
 

 بمساعدات النقد والقسائم.إثبات التزامك 
 

 بالنھوض بمساعدات النقد والقسائم والممارسات المثلى في القطاع. مااللتزاالتعلم النقدي دلیل على  إن العضویة في شراكة .1
 

 على مساعدات النقد والقسائم. التأثیر اإلستراتیجي
 

 الممارساتبشأن توجیھات الكتطویر المعاییر المشتركة و ؛تشكیل التطورات الفنیة المؤثرة في مجال مساعدات النقد والقسائم .2
 .المخرجات الناجمة عنھاولویة وتشكیل المثلى. وھذا یشمل المساعدة في تحدید القضایا ذات األ

 تشكیل جدول أعمال البحث لتعزیز قاعدة األدلة بشأن مساعدات النقد والقسائم. .3
قبل مساعدات النقد ولویة لتشكیل مستالتأثیر على عمل شراكة التعلم النقدي في السیاسات بما في ذلك تحدید القضایا ذات األ .4

 والقسائم وإیصال الرسائل وتطویر المواقف المشتركة.
 .2018وتقریر وضع النقد العالمي  2017منتدى النقد العالمي  كما ھو الحال في ؛تشكیل التقاریر العالمیة وعرض اإلنجازات .5
لیھا من خالل مجلس اإلدارة مثًال أو ع واإلشرافتشكیل شراكة التعلم النقدي ككل، والتأثیر على التوجھ اإلستراتیجي لھا  .6

 الفریق الفني االستشاري أو فرق العمل.
 

 الشبكات والتعلم
 

 حصریة لألعضاء وفرصة دعم الشراكة لفعالیات األعضاء الداخلیة. رسائلاستالم  .7
 الوصول إلى شبكة من المختصین الرائدین وصناع القرار في مجال مساعدات النقد والقسائم. .8
 الحصري إلى فعالیات إقلیمیة وعالمیة وفعالیات تعلم على المستوى القطري.الوصول  .9

 
 عالقات األعضاء مع األمانة العامة

 
 :مع شراكة التعلم النقدي بأربعة طرق بفاعلیةیعمل األعضاء 

 
 حوكمة شراكة التعلم النقدي عن طریق االنضمام لمجلس اإلدارة. .أ

 للشراكة عن طریق االنضمام للفریق الفني االستشاري. تشكیل األولویات العالمیة والعمل الفني .ب
التعاون في أنشطة محددة مثل البحث العلمي والتدریب أو غیره من األنشطة المتصلة بالسیاسات من خالل فرق العمل  .ج

 والمشاریع أو طرق أخرى.
 الشراكة وأعمالھا.تقدیم الدعم التشغیلي أو اإلداري من خالل حشد التبرعات مثًال أو استضافة موظفي  .د

 
 

 مجلس إدارة شراكة التعلم النقدي .أ



 2019شباط 

3 

 

 

 .لوثیقة التشغیلیةلفرًدا من األعضاء. یعمل المجلس وفقًا  13یحكم شراكة التعلم النقدي مجلس مكون من  •
 لثالث سنوات (قابلة للتجدید). یجري اإلعالن عن الشواغر عند فتحھا ویراجع المجلس طلبات مناصبھم أعضاء المجلسیشغل  •

 .االنضمام
اإلستراتیجي بما في ذلك یلتقي أعضاء المجلس أربع مرات سنوی�ا لإلشراف على شراكة التعلم النقدي وتوجیھھا على المستوى  •

الموافقة على الخطط اإلستراتیجیة والسنویة. ویكون اجتماع واحد على األقل بشكل شخصي (على أن یغطي األعضاء التكالیف 
 الخاصة بھم). یعمل مدیر شراكة التعلم النقدي تحت إدارة رئیس مجلس اإلدارة.

 
 الفریق الفني االستشاري .ب
 المخرجاتیساعد الفریق الفني االستشاري في تشكیل األولویات وتوجیھ العمل الفني لشراكة التعلم النقدي. وھو یصادق على  •

 الشروط المرجعیةالفنیة األساسیة ویضمن التكامل مع المبادرات ذات الصلة. یعمل الفریق الفني االستشاري على أساس 
 .الخاصة بھ

فردًا مختارین من أعضاء شراكة التعلم النقدي بناء على خبرتھم الشخصیة في برمجة المساعدات  30-20یتألف الفریق من  •
واحد شھری�ا من وقتھم للفریق الفني االستشاري.  النقدیة وقدرتھم على التأثیر على منظماتھم. یساھم األفراد بما یصل إلى یوم

 ن.االعضویة عام مدة
یلتقي الفریق الفني االستشاري أربع مرات سنوی�ا، على أن یكون اجتماع واحد على األقل وجًھا لوجھ (ویغطي األعضاء  •

 .فیھاالتكالیف الخاصة بھم). یوجھ الفریق وضع خطط عمل فرق العمل ویؤدي دوًرا قیادیًا 
ویقدم مالحظاتھ الفنیة للمجلس الستنارة  ةربع السنوی اإلنجازاتبشأن اإلدارة لمجلس  المستجداتیقدم الفریق الفني االستشاري  •

 التخطیط السنوي لشراكة التعلم النقدیة.
 

 التعاون بشأن أنشطة محددة .ج

 فرق العمل
أھداف  لتحقیقأھم مسارات العمل  للدفع بعجلةشاري تشكل شراكة التعلم النقدي فرق العمل بالتشاور مع الفریق الفني االست •

 شراكة التعلم النقدي السنویة.
لفریق عمل أو أكثر. العضویة في فرق  االنضمام یمكن ألي ممثل من أعضاء شراكة التعلم النقدي ممن لدیھ خبرة ذات صلة •

 .ذات صلةدمون خبرات محددة العمل مفتوحة بناء على الدعوة فقط لألفراد خارج شراكة التعلم النقدي ممن یق
یُتوقع من فرق العمل تقدیم تقاریر مرحلیة للفریق الفني االستشاري بشكل ربع سنوي وطلب مصادقة الفریق على أھم  •

 المخرجات.
 

 المشاریع أو طرق أخرى.خالل التعاون في البحث العلمي أو التدریب أو غیره من األنشطة المتصلة بالسیاسات من 
الرسائل ھذه الفرص عن طریق عن األعضاء  إعالم. یجري إذا سنحت الفرصة لذلكاألنشطة  فيلدى األعضاء فرصة التعاون  •

 من األمانة العامة. الموجھة
 

 استضافة شراكة التعلم النقدي .د
اكة التعلم النقدي بما یتیح یقدم األعضاء دعًما تشغیلی�ا في غایة األھمیة عن طریق توظیف موظفي األمانة العامة بالنیابة عن شر •

 أعمال جمع التبرعات.دعم الموارد البشریة وغیرھا من األنظمة التشغیلیة وأنظمة األنظمة المالیة و استخدام
بما فیھا االتفاقیات المالیة المالئمة. یمكن  مع األعضاء المستضیفینتحدد طبیعة ھذا التعاون النقدي اتفاقیات  التعلمتوقع شراكة  •

 یستفید األعضاء من الخبرات المیدانیة والروابط الوثیقة مع فریق شراكة التعلم النقدي.أن 
 تتطلب االستضافة دعًما رفیع المستوى ومشاركة عملیة مستمرة. •

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/calp-board-operational-document-for-information-only.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/calp-board-operational-document-for-information-only.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/calp-board-operational-document-for-information-only.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/calp-board-of-directors-tor.pdf
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 مسؤولیات األعضاء
 

وھذا یشمل تحدید أنشطة  اإلستراتیجیة.خرین من شراكة التعلم النقدي لدعم الرؤیة المشتركة واألھداف اآلعضاء األالتعاون مع  .1
 للمشاركة فیھا. ةمعین

والمواد والخبرات بشأن مساعدات النقد والقسائم من خالل شراكة التعلم النقدي  دروس المستفادةوال للمعارفالمشاركة الفاعلة  .2
 والمسوح. اتوالمشاركة المنتظمة في االجتماعات والفعالی

 .قائمةي الداخلیة والخارجیة من خالل قنوات اتصال تعزیز أعمال شراكة التعلم النقد .3
ورعایة االتصاالت بین األمانة العامة والموظفین في  العضویةتحدید مسؤول اتصال للعضویة یكون مسؤوًال عن إدارة  .4

 منظمتك.
القطریة مطلعة على منظمتك في شراكة التعلم النقدي وأن الفرق  بعضویة ملتزمینضمان أن الرئیس التنفیذي واإلدارة العلیا  .5

 االمتیازات والمسؤولیات.
 المشاركة فیھا. التي تختارنشطة شراكة التعلم النقدي ألمالئم من وقت الموظفین  جزءتخصیص  .6
 الدعم التشغیلي وفق االتفاق، مثًال في حشد التبرعات واالستضافة. متقدی .7
 المساھمة في الحوكمة والتوجیھ العام لشراكة التعلم النقدي. .8
 .األعضاء الفردیةاحترام استقاللیة شراكة التعلم النقدي حتى لو كانت مواقفھا مختلفة عن أولویات  .9

 االلتزام بشروط العضویة ودفع رسوم العضویة السنویة في الوقت المناسب. .10
 

 العضویة في االتحادات واألسر
 

حمر أو أسرة منظمات. مثًال، تتألف حركة الصلیب األ اتاتحادضمن طراف الفاعلین في القطاع اإلنساني یعمل العدید من األ
معًا ضمن االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر واللجنة الدولیة تعمل وطنیة  جمعیاتوالھالل األحمر من 

ة مستقلة على دراسة االنضمام للصلیب األحمر. إدراكًا منھا لھذا التنوع، تشجع شراكة التعلم النقدي كل كیان مسجل قانونی�ا كمنظم
 .بصفتھا الذاتیة لشراكة التعلم النقدیة

 
لذلك ندعو كل عضو التخاذ قرار بنفسھ بشأن التقدم بطلب العضویة بوصفھ كیانًا مستقًال أو بالنیابة عن االتحاد أو األسرة. وینبغي أن 

 یكون ھذا القرار واضًحا عند تقدیم الطلب.
 

یة التي سیتخذھا إلدارة العضویة عن لمام بالنیابة عن االتحاد بأكملھ، سیطلب منھ توضیح الترتیبات العموإذا اختار الكیان االنض
 االتحاد، وذلك یشمل:

 
 دعم شراكة التعلم النقدي بین كبار قادة االتحاد على المستویین الوطني والدولي ضمان •
 .بأكملھإیصال المعلومات المھمة من وإلى الشراكة عبر االتحاد  •
 االتحاد بأكملھ. مناختیار موظفین ألجزاء محددة من أعمال الشراكة  •
 دعم أعمال شراكة التعلم النقدي (مثًال من خالل ترتیبات االستضافة) عبر االتحاد بأكملھ. •

 
 

 استخدام رسوم العضویة
 

ا ألنشطتنا األساسیة، كما أنھا مانة العامة السنویة. وھي تقدم تمویًًال % من موازنة األ10تمثل رسوم العضویة حالی�ا نحو   مرن�ا ومھم�
ن رسوم وتتیح لنا االستفادة من منح كبرى مقدمة من الجھات المانحة الرئیسیة. سیتعذر تطبیق شراكة التعلم النقدي من ناحیة مالیة د

 شراف أعضاء مجلس اإلدارة.خاضعة إلموازنة محدودة بالعضویة السنویة. تعمل الشراكة 
 

 رسوم العضویة في شراكة التعلم النقدي في الوقت الحالي على ما یلي: یجري إنفاق
 .الموظفین مناصب •
 .األساسیة مثل یوم األعضاء السنوي العضویةأنشطة  •
 التكالیف األساسیة التي یصعب حشد التبرعات لھا مثل الموقع اإللكتروني والتكالیف المكتبیة. •
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نى لرسوم العضویة السنویة إذا أتیح لھم دبر من الحد األكیرغب األعضاء في دراسة المساھمة بمبالغ أ في ضوء ما ذكر أعاله، قد
 ذلك.

 
 ھیكل رسوم العضویة

یطلب من األعضاء تقدیم مساھمات سنویة متصلة بحجم عائداتھم كما ھو موضح في الجدول أدناه. جمیع األرقام بالجنیھ 
 اإلسترلیني.

 
 المالیة السنویة بالجنیھ اإلسترلینيمساھمة العضویة 

 قائمة على أساس العائدات السنویة (جنیھ إسترلیني) یة السنویة (جنیھ إسترلیني)ومساھمة العض الشریحة

 ملیون جنیھ إسترلیني 150أكثر من  10,000 1

 ملیون جنیھ إسترلیني 150- 50 5,000 2

 ملیون جنیھ إسترلیني 50- 25 2,500 3

 ملیون جنیھ إسترلیني 25- 10 1,000 4

 ملیون جنیھ إسترلیني 10- 5 500 5

 ملیون جنیھ إسترلیني 5- 1 200 6

 ملیون جنیھ إسترلیني 1أقل من  100 7

 
 

 تقییم العضویة وإلغاؤھا
 

وفقًا  مستحقةوتكون  نیسان إلى آذار) ورسومھا السنویة نسبیةمن ( على أساس سنة عضویة مشتركة شراكة التعلم النقدي تعمل
 للوقت الذي ینضم فیھ العضو والوقت المتبقي من السنة خالل سنة العضویة األولى.

 
 .سنوی�اسنوات على األقل وأن العضویة تجدد  3ینضم األعضاء على أساس التزامھم بالعضویة لمدة 

 
خالل الشھر األول من سنة العضویة الجدیدة.  دفعرسوم شراكة التعلم النقدي خالل الشھر األخیر من سنة العضویة بحیث تُ  یُعلن عن

یمكن أن ینسحب األعضاء من شراكة التعلم النقدي عن طریق مراسلة منسق العضویة. وتلغى العضویة بناء على طلب إلغائھا. 
 رسوم العضویة غیر مستردة.

 
 ؤولیاتھم في المستقبل أو سحب عضویتھم.ي مواصلة االلتزام بشروط العضویة االلتزام بمسفسیطلب من األعضاء الذین ال یرغبون 

 
 .15للمزید من المعلومات، یرجى الرجوع إلى شروط العضویة، القسم 
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