
 
 
 

 نموذج طلب العضویة في شراكة التعلم النقدي

 عملیة تقدیم الطلب

العضویة في شراكة التعلم النقدي مفتوحة للمتقدمین من مختلف الخلفیات بما فیھا المنظمات غیر الحكومیة والجھات المانحة ووكاالت 
المستقلین واألطراف الفاعلة في القطاع الخاص والشبكات اإلنسانیة والمبادرات األمم المتحدة والمؤسسات األكادیمیة والخبراء 

 المشتركة بین الوكاالت وسلطات إدارة الكوارث الوطنیة.

ھذا النموذج بحلول الموعد النھائي (الموضح في الموقع اإللكتروني)  لتعبئة وتسلیم 1تُدعى المنظمات المتقدمة والخبراء المستقلین
عادة ما یؤكد ممثل شراكة التعلم النقدي على استالم الطلب خالل سبعة  .membership@cashlearning.org كترونيلللعنوان اإل

 أیام عمل من استالمھ.

في الطلبات التي تستلم بعد الموعد  نظرشراكة التعلم النقدي بحق معالجة الطلبات على مراحل حسب عدد الطلبات المستلمة. سیُ  تحتفظ
 النھائي في الجولة التالیة من الطلبات.

إضافة إلى  ویةالعضالمتقدم بالطلب في مجال مساعدات النقد والقسائم وفق ما یثبت في طلب  سجلسیجري تقییم الطلبات على أساس 
 تماشي المتقدم بالطلب مع رؤیة شراكة التعلم النقدي وأھدافھا ومبادئھا.

قد تطلب شراكة التعلم النقدي من المتقدمین تسلیم الوثائق التالیة حسب الضرورة: دلیل على التسجیل القانوني ودلیل على مبادئ 
 افئھا، وآخر تقریر سنوي للمنظمة بما في ذلك التدقیق في المعلومات.یكما أو  الخاصة بالمنظمة المسؤولیة االجتماعیة/ اإلنسانیة

 وثائق أخرى خاصة بشراكة التعلم النقدي

 على جمیع المتقدمین االطالع على ما یلي:

 .شروط العضویة (التي تتطلب التوقیع علیھا في حال قبول الطلب) .1
 .بیان العضویة (الذي یشمل تفاصیل ھیكل رسوم العضویة) .2

 األسئلة ومعلومات االتصال

یمكن توجیھ االستفسارات المتصلة بعملیة تقدیم الطلب ھذه  لشراكة التعلم النقدي عبر العنوان اإللكتروني 
membership@cashlearning.org. 
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 5من 2الصفحة  حزمة طلب العضویة في شراكة التعلم النقدي 

 نموذج طلب العضویة

 بشأن المتقدم بالطلب : معلومات عامة وتفاصیل1الجزء 

 
سیة

سا
األ

ت 
وما

معل
ال

 

اسم المتقدم بالطلب/ المنظمة (یرجى التحدید إذا كانت 
 جزًءا من اتحاد)

 

 الفئة 

 منظمة غیر حكومیة 
 الوسط األكادیمي

 األمم المتحدة
 مجتمع الجھات المانحة

 طرف فاعل في القطاع الخاص
 فئة أخرى (یرجى التحدید): 

 (المدینة/ الوالیة/ الرمز البریدي/ البلد) العنوان
 

  الموقع اإللكتروني
(خط الھاتف الرئیسي بما في ذلك رمز  رقم الھاتف

 الدولة)
 

 

 
 
 
 

مة
عا

رة 
نظ

 

  تاریخ تأسیس المنظمة

  بیان المھمة

 تعمل فیھا المنظمةالقارات/ الدول األساسیة التي 
الحجم ذلك  بما في ،(خالل السنوات الخمسة األخیرة

المالي وحجم الموارد البشریة في المنطقة/ الدولة وفق 
 االقتضاء)

 

افة ظمجاالت الخبرة مثل المیاه والصرف الصحي والن
العامة واألمن الغذائي وسبل العیش والنزاعات 

 (القطاعات والسیاقات) والتعافي وما إلى ذلك

 

 

ال
ص

الت
ا

 

 مسؤول االتصال في المنظمة
 (االسم والوظیفة/ المسمى الوظیفي) 

 

  (بما في ذلك رمز الدولة) رقم الھاتف

  سكایب

  البرید اإللكتروني



  
 5من 3الصفحة  حزمة طلب العضویة في شراكة التعلم النقدي 

 

 : الخبرة والتماشي والقیمة المضافة2الجزء 
 الخبرة والقدرات المتصلة بالنقد

 العدد اإلجمالي لسنوات الخبرة في مساعدات النقد والقسائم  قدرات مقدم الطلب في مجال مساعدات النقد والقسائم
 سنة 0-2 
 سنة 2-5 
 سنة 5-10
 سنة 10+

 
 في القطاعات التالیة: 

 التعلیم
 األمن الغذائي وسبل العیش

 الصحة
 التغذیة
 الحمایة
 المأوى

 المیاه والصرف الصحي والنظافة
 فئة أخرى (یرجى التحدید):

 
 التالیة: الوظائففي 

 المناصرة
 البحث العلمي

 التدریب
 فئة أخرى (یرجى التحدید): 

 
 ضمن مراحل البرامج التالیة:

 النزاع
 ما بعد النزاع

 سریعةالبدایة ال
 التعافي/ إعادة التأھیل

رة
إلدا

 وا
ادة

لقی
ا

 

  (وفق االقتضاء) الرئیس التنظیمي أو الرئیس التنفیذي
 التسجیل

 (الدولة، تاریخ ورقم التسجیل) 
 

  الدخل المالي السنوي التقریبي

 الموارد البشریة
، البرامج مثًال  ،(العدد اإلجمالي للموظفین وفئاتھم 

 االتصاالت وما إلى ذلك). ،السیاسات

 

 المشاركة في شبكات أخرى 
 (اسم المجموعة وتاریخ المشاركة) 

 

 أخرىمجالس إدارة في المشاركة 
 (اسم المجموعة وتاریخ المشاركة) 

 



  
 5من 4الصفحة  حزمة طلب العضویة في شراكة التعلم النقدي 

 البطیئةالبدایة 
 فئة أخرى (یرجى التحدید):

 الخبرة في تدخالت مساعدات النقد والقسائم
المدة الزمنیة ، بما في ذلك خبرات حدیثة 5-3(یرجى تحدید 

والبلد/ المنطقة ونسبة الموازنة المخصصة لمساعدات النقد 
والقسائم وعدد الموظفین الذین ینفذون مساعدات النقد والقسائم 

مساعدات النقد والقسائم تقدیم والعدد اإلجمالي للمنتفعین وطرق 
 والقطاع واألھداف).

 
ما یمكن تقدیم تفاصیل إضافیة كملحقات لھذا الطلب (وفق 

 ):تقتضي الحاجة

)1( 

)2( 

)3( 

)4( 

)5( 

 المنشورات األكثر تأثیًرا في مجال النقد
(یرجى ذكر العنوان والتاریخ والمؤلف ورابط الموقع 

 اإللكتروني)

 

 

 

 

 العمل والتماشي مع شراكة التعلم النقدي
 أعمال سابقة مع شراكة التعلم النقدي (إن وجدت)

 للعضویة. شرًطامالحظة: المشاركة السابقة لیست 
 

 تماشي السیاسة الداخلیة مع شراكة التعلم النقدي
یرجى طرح مثال على الطریقة التي ستدعم بھا السیاسة الداخلیة 

 لمنظمتك العضویة في شراكة التعلم النقدي

 

 المساھمات في مجتمع الممارسین في مساعدات النقد والقسائم
) طرق 3) أدوات، (2) إجراءات تشغیلیة، (1د أي (یرجى تحدی

 عمل مخصصة لمساعدات النقد والقسائم ضمن منظمتك.

)1( 

)2( 

)3( 

القدرة على مشاركة الموارد مع مجتمع الممارسین عن طریق 
 شراكة التعلم النقدي

 ال. إذا كانت اإلجابة "ال"، یرجى التوضیح:نعم/    



  
 5من 5الصفحة  حزمة طلب العضویة في شراكة التعلم النقدي 

 

 : مسؤولیات األعضاء3الجزء 

 مسؤولیات األعضاء
 ما یلي:لقیام باستعداد ولدي/ لدیھا القدرة لأنا/ منظمتنا على 

التعاون مع أعضاء آخرین من شراكة التعلم النقدي لدعم الرؤیة 
المشتركة واألھداف اإلستراتیجیة. وھذا یشمل تحدید أنشطة 

 للمشاركة فیھا. ةمعین

 ال. إذا كانت اإلجابة "ال"، یرجى التوضیح:نعم/   

المشاركة الفاعلة للمعرفة والتعلم والمواد والخبرات بشأن 
النقد والقسائم من خالل شراكة التعلم النقدي مساعدات 

 والمسوح. اتوالمشاركة المنتظمة في االجتماعات والفعالی

 ال. إذا كانت اإلجابة "ال"، یرجى التوضیح:نعم/   

تعزیز أعمال شراكة التعلم النقدي الداخلیة والخارجیة من خالل 
 قنوات اتصال حالیة.

 ال. إذا كانت اإلجابة "ال"، یرجى التوضیح:نعم/   

تحدید مسؤول اتصال للعضویة یكون مسؤوًال عن إدارة 
ورعایة االتصاالت بین األمانة العامة والموظفین في  العضویة
 منظمتك.

 ال. إذا كانت اإلجابة "ال"، یرجى التوضیح:نعم/   

ضمان أن الرئیس التنفیذي وكبار المدیرین ملتزمون بعضویة 
منظمتنا في شراكة التعلم النقدي وأن الفرق القطریة مطلعة 

 على االمتیازات والمسؤولیات.

 ال. إذا كانت اإلجابة "ال"، یرجى التوضیح:نعم/   

تخصیص وقت مالئم من وقت الموظفین ألنشطة شراكة التعلم 
 التي أختار/ نختار المشاركة فیھا.النقدي 

 ال. إذا كانت اإلجابة "ال"، یرجى التوضیح:نعم/    

الدعم التشغیلي وفق االتفاق، مثًال في حشد التبرعات  تقدیم
 واالستضافة.

 ال. إذا كانت اإلجابة "ال"، یرجى التوضیح:نعم/   

 ال. إذا كانت اإلجابة "ال"، یرجى التوضیح:نعم/    المساھمة في الحوكمة والتوجیھ العام لشراكة التعلم النقدي.
احترام استقاللیة شراكة التعلم النقدي حتى لو كانت مواقفھا 

 أولویات األعضاء الفردیة. مختلفة عن
 ال. إذا كانت اإلجابة "ال"، یرجى التوضیح:نعم/   

االلتزام بشروط العضویة ودفع رسوم العضویة السنویة في 
 الوقت المناسب.

 ال. إذا كانت اإلجابة "ال"، یرجى التوضیح:نعم/   

 

 : مالحظات إضافیة:4الجزء 

 .ھمات لتسلیم أي معلومات إضافیة دعًما لطلببدعى مقدمو الطلیُ 

 شكًرا على تقدیم طلبك 

 


