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على الرغم من التقدم التنموي الذي تم تحقيقه على مستوى العالم، إال أن شخًصا من كل 70 شخًصا 
حول العالم يواجه أزمة وفي حاجة ملحة للمساعدات اإلنسانية والحماية1 ، ولكل منهم قصة وآمال وأحالم 
ومساهمات يقدمها وتحديات يتجاوزها، ولدى كل منهم حاجات وتفضيالت فردية. عند سؤالهم، يقول 
على  بناًء  الخاصة  بخياراتهم  والقيام  النقد  تلقي  في  يرغبون  أنهم  باألزمات  المتأثرين  األشخاص  معظم 

أولوياتهم..

كة التعلم النقدي في عام 2005 وهي تؤدي دوًرا  منذ تأسيس شرا
بوصفها  والقسائم  النقد  مساعدات  باستخدام  النهوض  في  ا  مهم�
أداة فعالة في االستجابة اإلنسانية. بعد 10 سنوات من إطالق هذه 
فتحت   ، لها2  المؤسسة  الخمس  المنظمات  من  بدعم  المبادرة 
كة  شرا شبكة  تضم  واليوم،  األعضاء.  النضمام  أبوابها  كة  الشرا
يمثلون مجموعة متنوعة من  كثر من 90 عضًوا  أ النقدي  التعلم 

األطراف الفاعلة ووجهات النظر.

على الرغم من اإلقرار بمساعدات النقد والقسائم كأداة لالستجابة 
كبر على الجودة. من  اإلنسانية، إال أن علينا اآلن ضمان التركيز بقوة أ
خالل قدرتنا على عقد المناظرات والتأثير على السياسات، سنضمن 
أن ازدياد استخدام مساعدات النقد والقسائم سيصحبه فهم متناٍم 
لتقاطعها مع قضايا حرجة مثل الحماية والمسؤولية عن البيانات 
والمخاطر. وللقيام بذلك، سنضع احتياجات وتفضيالت األشخاص 
اآلخرين  القرار وسندعم  باألزمات في جوهر عملية صنع  المتأثرين 

للقيام بذلك أيًضا.
هذه اإلستراتيجية هي تتويج لعملية دامت سبعة أشهر بتيسير من 
المقابالت  خالل  من  المستقلين.  اإلستشاريين  من  اثنين 
شخصي)  وبشكل  اإلنترنت  (عبر  المركزة  الجماعية  والمناقشات 
كثر من 450 شخًصا  النطاق، ضّمت هذه العملية أ ومسح واسع 
في بعض  النظر  في وجهات  واضح  تقارب  كان هناك  العالم.  حول 
تم  أخرى.  أماكن  في  مختلفة  وأولويات  نظر  وجهات  مع   ، األماكن 
التعامل مع االختالفات من خالل حلقات التغذية الراجعة المنتظمة 
كة التعلم النقدي ومجلس إدارة  مع فريق اإلستراتيجية وفريق شرا
كة، حيث تمت مناقشة الخيارات والنقاط المهمة ومن ثم تم  الشرا

االتفاق على االتجاه الذي سيتخذه المجلس.
التعلم  كة  لشرا بالنسبة  فارقة  عالمة  اإلستراتيجية  هذه  تمثل 
النقدي. لقد طورنا مًعا أول إستراتيجية مصممة للشبكة – انطالًقا 
كنا بأن العمل الجماعي ضروري إذا كنا نريد تحقيق التغيير  من إدرا
العمل  إلى  التحول  سيستغرق  به.  القيام  يمكننا  واللذي  الالزم 
فهّال  التحدي،  لهذا  مستعدون  ونحن  الوقت،  بعض  الجماعي 

تنضمون لنا؟

كة التعلم النقدي عامها السادس عشر، ثمة الكثير  مع دخول شرا
لنحتفل به. فقد أصبحت مساعدات النقد والقسائم جزًءا جوهري�ا 
بأن  القائل  الرأي  وأصبح  العالمية،  اإلنسانية  االستجابة  من 
فعالية  كثر  أ شكًال  تصبح  أن  يمكن  والقسائم  النقد  مساعدات 
نحو  على  مقبوًال  المساعدات  لتقديم  للمساءلة  وخضوًعا  وكفاءة 
خطط  معظم  من  جزًءا  المساعدات  هذه  وأصبحت  أوسع، 
حاجة  وهناك  به،  للقيام  المزيد  هناك  يزال  ال  أنه  إال  االستجابة. 
مستمرة لبناء المهارات واألدلة حول االستخدام الفعال لمساعدات 

النقد والقسائم في سياقات مختلفة.

شهدت األعوام األخيرة تحوالت كبيرة في طبيعة األزمات اإلنسانية. 
اإلنسانية، وهو  االحتياجات  حيث تغير كل من نطاق ومدة وتنوع 
على  النزوح  طغى  اإلنساني.  للمجتمع  بالنسبة  تحديًا  يمثل  أمر 
االحتياجات اإلنسانية خالل العقد الماضي إلى جانب اآلثار المتزايدة 
وفي  والحرائق.  والجفاف  الفيضانات  في  تتضح  التي  المناخ  لتغير 
في  نعيش  أننا  على  الضوء  والجوائح  األوبئة  سلّطت  ذاته،  الوقت 
يستكشف  مختلفة.  بطريقة  نفكر  أن  علينا  لذلك  مترابط  عالم 
بين  مشترك  تقرير  وهو   - المالية"  المساعدة  مستقبل  "تقرير 
بين  المشترك  والتحليل  البحث  وشبكة  النقدي  التعلم  كة  شرا
الوكاالت – التغيرات المحتملة في االحتياجات اإلنسانية والعوامل 
أعمال  أبدت  ذاته،  الوقت  االستجابات.3في  مستقبل  تشكل  التي 
من  وغيرها   "Ground Truth Solutions  " منظمة  عن  صادرة 
اإلصغاء  في  اإلنساني  النظام  إخفاق  بسبب  أسفها  المنظمات 
واإلشراك الفعال لألشخاص المتأثرين باألزمات. كل هذه العوامل 
كة  شرا إستراتيجية  تطوير  عند  االعتبار  في  مأخوذة  كانت  وغيرها 

التعلم النقدي.

كة التعلم النقدي؟   إذن، ما القادم بالنسبة لشرا
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كة التعلم النقدي أعرب األعضاء عن الحاجة لتغيير  خالل جميع مراحل التشاور بشأن إستراتيجية شرا
جوهري في مساعدات النقد والقسائم بحيث تتمحور فعًال حول أولويات من يعيشون األزمات وُتبنى على 
كة  كبر في شبكة شرا كثر تكامًال. كما عبر معظم األعضاء عن رغبتهم في المشاركة بشكل أ تعاون أقرب وأ

التعلم النقدي لتحقيق هذا الهدف. لكن السؤال المطروح هنا هو: كيف سنقوم بذلك؟

من  متنوعة  مجموعة  النقدي  التعلم  كة  شرا شبكة  تجمع 
في  فاعًال  عضًوا   90 من  كثر  أ تضم  حيث  الفاعلة،  األطراف 
والقسائم  النقد  مساعدات  وبحوث  وممارسات  سياسات 
معظم  كة  الشرا أعضاء  يقدمه  ما  مجموع  ويمثل  اإلنسانية، 
العالم،  مستوى  على  اإلنسانية  والقسائم  النقد  مساعدات 
وهم جميًعا ملتزمون بتحسين جودة العمل اإلنساني. لذلك 
فإن الفرصة سانحة لهذه المجموعة العالمية كي تجتمع تحت 
ا على مستقبل  مظلة هذه اإلستراتيجية الجديدة للتأثير إيجابي�

مساعدات النقد والقسائم.

ال يمكن لوكالة واحدة أن تحقق التغيير في بيئة معقدة، لكن 
كة التعلم  من خالل التعاون على مستوى عالمي، يمكن لشرا
توجيه  في  للمساعدة  فيها  الثري  التنوع  توظف  أن  النقدي 
اإلنسانية،  والقسائم  النقد  لمساعدات  المستقبلي  المسار 
مجتمعة  الشبكة  قدرات  كة  الشرا وشركاء  أعضاء  فيحشد 
ويشجعون ويرعون التغيير ويعززون األثر. وبالتالي، فإن هذه 
االستراتيجية قائمة على التفعيل التدريجي إلمكانات الشبكة 
بأكملها كوسيلة أساسية لتحقيق التغيير، وذلك يتطلب تحوًال 

كة. كبيًرا في طريقة عمل الشرا

سيجري تطوير طرق عمل جديدة من أجل التوظيف الكامل 
المستوى  من   – لألعضاء  الجماعية  والقدرات  للمعرفة 
كثر  أ الشبكة  لجعل  آليات  ستوضع  العالمي.  حتى  الوطني 
لها  اإلستراتيجي  التوجه  على  األعضاء  يؤثر  بحيث  شمولية 
تشكيل  سيجري  مثًال،  أولوياتها.  تحقيق  في  ويشاركون 
المعارف  لتطوير  العمل  وفرق  الممارسين  مجتمعات 
ستعمل  الجهود،  هذه  كل  جوهر  وفي  األولويات.  وتحقيق 
الشبكة لتضمن بقاء مساعدات النقد والقسائم عنصًرا مركزيًا 
الجودة  عالية  إنسانية  مساعدات  ضمن  ع  àللتوس وقابًال 

ومقدمة على نحو مالئم وفي الوقت المناسب.

كة التعلم النقدي في إضافة القيمة لكن  سيواصل فريق شرا
العمل  كثر قوة؛ حيث سيتحول من  أ وربما  بطريقة مختلفة 
على  كبر  أ بشكل  التركيز  إلى  المشاريع  على  القائم  الخدمي 
عمليات حاسمة كالتعاون والتالقي والوساطة واالتصاالت بين 
كل أعضاء الشبكة. مع تطور الشبكة ستكمن قيمة الفريق في 
بأكملها،  الشبكة  مستوى  على  حلول  توظيف  على  قدرته 
من  الشبكة  أعضاء  جميع  وتمكين  االزدواجية،  من  والحد 

التشارك والتعلم من بعضهم البعض.

التوجيهية  المبادئ  هو  العمل  بطرق  يتعلق  مهم  آخر  تغيير 
بها.  المرتبطة  والسلوكيات  النقدي  التعلم  كة  لشرا الجديدة 
تقدم المبادئ المشتركة أساًسا تعتمد عليه الشبكات للعمل 
والسلوكيات  الجديدة  التوجيهية  المبادئ  تمثل  الجماعي. 
وستوجه  العمل.  طريقة  في  آخر  مهًما  تغييًرا  بها  المرتبطة 
حيث   – الشبكة  أعضاء  مشاركة  كة  للشرا الجديدة  المبادئ 
يسترشد صناع القرار بتقديم أولويات الناس الذين يعيشون 
لجميع  المضافة  القيمة  لضمان  األدلة  واستخدام  األزمات 

األنشطة.

عن  وهدفها  رؤيتها  النقدي  التعلم  كة  شرا شبكة  ستحقق 
أفكارهم  بمختلف  واألفراد  المنظمات  مختلف  جمع  طريق 
التي  المعقدة  التحديات  لمعالجة  قوتهم  ومكامن  وأدوارهم 
تواجه مساعدات النقد والقسائم والمساعدات المالية بشكل 
عام. باختصار، سنعّظم أثرنا من خالل العمل الجماعي. ونأمل 

أن تنضموا لنا في رحلتنا الجديدة المثيرة هذه.

زيادة   :2025-2020 النقدي  التعلم  كة  شرا "إستراتيجية 
العريضة  الخطوط  ترسم  الجماعي"  العمل  خالل  من  األثر 
لتحقيق  الالزمة  العامة  والتشغيلية  اإلستراتيجية  للخطوات 
اإلنسانية.  والقسائم  النقد  إيجابي في مجال مساعدات  تغيير 
كما أنها تقدم رؤية واضحة للمستقبل وتوّضح طريق الوصول 

إليه.
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الملخص التنفيذي



 

من نحن
مجاالت  في  فاعلة  منظمة   90 من  كثر  أ من  مؤلفة  شبكة  هي  النقدي  التعلم  كة  شرا
اإلنسانية  والقسائم  النقد  مساعدات  في  والبحوث  والممارسات  كالسياسات  حاسمة 
الغالبية  كة  الشرا في  األعضاء  المنظمات  تقدم  عام4.   بشكل  المالية  والمساعدات 

العظمى من مساعدات النقد والقسائم على مستوى العالم.
كة التعلم النقدي هو تنوع أعضائها؛ إذ يضم   ما يميز شرا
ووكاالت  ودولية  محلية  حكومية  غير  منظمات  أعضاؤها 
الهالل  للصليب/  الدولية  والحركة  المتحدة  لألمم  تابعة 
االبتكار  مجا  في  ومختصين  مانحة،  وجهات  األحمر، 
المالية،  والخدمات  التكنولوجيا  وشركات  االجتماعي، 
مجال  في  أفراد  وممارسين  كاديميين  وأ وباحثين 

المساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية.

نلبي  أن  اإلستراتيجيين  شركائنا  مع  بالتعاون  يمكننا   
المقدمة  المخرجات  ونحسن  أفضل،  نحو  على  االحتياجات 
للنساء والرجال المتأثرين باألزمات. لكن للقيام بذلك، علينا 
أن نضمن أن تكون مساعدات النقد والقسائم جزًءا جوهريًا 
اإلنسانية بجودة عالية ودون  للتوسعة في االستجابة  وقابًال 
الستدامة  الحاجة  ومراعاة  المالئم،  وبالشكل  تأخير 

المخرجات اإليجابية المقدمة لألفراد على المدى الطويل.
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أشكال  جانب  إلى  التحديات  هذه  بعض  تسببت  وقد 
والهجرة  النزوح  من  كبر  أ بموجات  العنف  من  مختلفة 
كثر من أي وقت مضى. كل من هذه التحديات مترابط  أ
يستلزم  منها  أي  في  التقدم  فإن  لذلك  األبعاد.  ومتعدد 
أطراف  قبل  من  والمنهجي  الجماعي  والعمل  التفكير 
فاعلة عديدة، حيث ينصب التركيز على االبتكار من خالل 
كات من أجل تحقيق إمكانات لم تكن متصورة في  الشرا

السابق.

غير  عواقب  إلى  تؤدي  ال  بطرق  بهذا  القيام  ينبغي 
مقصودة تزيد  من ُضعف الناس، كما ينبغي أن تكون 
مراعية لعدم اتزان القوى داخل األسر؛ األمر الذي يعني 
اتخاذ  في  أقل  بسلطة  يتمتعن  ما  كثيًرا  النساء  أن  مثًال 
النهج  اتباع  إن  وتوظيفها.  الموارد  إلى  والوصول  القرار 
متعدد القطاعات ضروري لضمان جودة البرامج على أن 

ينطوي على فهم ألوجه التمييز المركبة ويتكيف معها.

كة  تقرير "مستقبل المساعدة المالية"11  الصادر عن شرا
والتحليل  البحث  شبكة  مع  بالتشارك  النقدي  التعلم 
الحاجة  على  الضوء  يسلط  الوكاالت12  بين  المشترك 
الفرص  من  واالستفادة  العمل  طرق  لتغيير  الملحة 
على  التقرير  يركز  جديدة.  لتحديات  واالستعداد  الناشئة 

اإلنساني مستثنًى من  النظام  لم يعد  المنظور،  من هذا 
مبادرات  عدة  أدركت  حيث  للتغيير.  والحاجة  التعقيد 
بدًءا  الحاجة،  هذه  الماضية  الخمسة عشر  األعوام  خالل 
من مبادرة "األركان األربعة لإلصالح اإلنساني" التي تعود 
إلى عام 2005، إلى جهود أحدث من قبل المجلس األعلى 
 5  2015 لعام  اإلنسانية  النقدية  بالتحويالت  المعني 
ومبادرة "الصفقة الكبرى". حيث تشير هذه الجهود إلى 
والقسائم  النقد  بشكل  المالية  المساعدة  إمكانات 
ا في تحقيق التغيير الُملح في النظام  بصفتها محفًزا مهم�

اإلنساني6. 
يمثل تنامي استخدام النقد لتلبية االحتياجات اإلنسانية 
القائمة  التقليدي ونماذج العمل  تحديًا بالنسبة للقطاع 
شركاء  مع  للعمل  فرًصا  يقدم  بذلك  وهو  اإلمداد،  على 
أخرى  إصالحات  مع  ترابطات  ذلك  ويصحب  جدد. 
والنهج  التوطين  تعزيز  مثل  اإلنسانية  للمساعدات 
على  القائم  والدعم  االجتماعية7  والحماية  التشاركية 
والقسائم  النقد  مساعدات  أصبحت  هنا،  ومن  السوق. 
تعتبر محفًزا للتغيير اإليجابي، كما يعتبرها البعض محفًزا 

محتمًال للتحول الرقمي في النظام اإلنساني.
لكن أهم ضرورات التغيير ال يتمثل في تغير النظام8  على 
ال  اإلنسانية  المنظمات  أن  حقيقة  في  بل  التحديد  وجه 
النقد من خالل إجراءات  زالت تواجه صعوبة في تسليم 

وظروف التي يفضلها المستلمون9. 

5

كة التعلم النقدي 2020 - 2025 :  زيادة األثر من خالل العمل الجماعي إستراتيجية شرا

سياقنا

تتطلب  ومعقدة  كثيرة  عالمية  تحديات  هناك  التغيير. حيث  من  غير مسبوق  عهًدا  نعيش  نحن 
االهتمام كأزمة المناخ الطارئة وتبعاتها على بقائنا، واألشكال التي ال حصر لها من عدم المساواة، 

واألزمات الصحية العالمية التي تطورت إلى جانب تفاقم عدم استدامة أنماط المعيشة.

المستخدمين  وتوقعات  وأولويات  احتياجات  "تختلف 
النهائيين للتحويالت النقدية اإلنسانية عن تلك الخاصة 

بالمانحين والوكاالت."

Ground Truth Solution و HPG ، تحسين رحلة المستخدم للتحويالت
النقدية اإلنسانية (2018)

كة التعلم النقدي ، مستقبل المساعدة المالية (2019) شرا

سياقات  في  يعيشون  من  ألولويات  االستجابة  تتطلب 
بشكل  النقد  يفضلون  المستفيدين  بأن  اإلقرار  األزمات 
كبر من األطراف اإلنسانية الفاعلة بكثير10.  لذلك ينبغي  أ
بالجهود  قبل كل شيء  النظام مدفوًعا  تغيير  يكون  أن 
الرامية لتحسين تلبية مختلف االحتياجات والتعامل مع 
النساء  لدى  والقدرات  واألولويات  المعيقات  مختلف 
والفتيات والرجال والفتيان الذين يعيشون األزمات. كما 
ينبغي أن تتيح هذه الجهود تعزيز الكرامة وحق االختيار 
ومن   - المجتمع  أفراد  لجميع  اإلنسان  حقوق  وضمان 
هذه الجهود زيادة استخدام مساعدات النقد والقسائم، 

إن أقتضت الحاجة.

"إن زيادة المساعدات النقدية والقسائم تحفز التغيير 
السريع في القطاع اإلنساني:

استخدام  وتغيير  الجديدة،  التشغيلية  النماذج 
كات مع الجهات الفاعلة في  التكنولوجيا، وتطوير الشرا
المساعدة  بين  الروابط  وتعزيز  الخاص،  القطاع 
هذه  األخرى.  المالية  التدفقات  وأنواع  اإلنسانية 
للجهات  المستقبلية  األدوار  على  آثار  لها  التغييرات 
الفاعلة في المجال اإلنساني وعلى طرق تخطيط البرامج 
المتضررين  لألشخاص  النتائج  لتحسين  وتنفيذها 

باألزمة ".



هي:  التغيير  تدفع  بالتكنولوجيا  متصلة  عوامل  ثالثة 
وتكنولوجيا  وحمايتها،  والبيانات  ورقمنتها،  الهوية 
ومن  اإلنترنت.  إلى  والوصول  الالسلكية  االتصاالت 
القطاع  دور  ازدياد  للتغيير  الدافعة  األخرى  العوامل 
أو  أيًضا - سواء على المستوى المحلي  الخاص وتغيره 
العالمي - في العمل اإلنساني. ستتأثر هذه العوامل إلى 
بها  نعمل  التي  بالطريقة  أخرى  تغيير  عوامل  جانب 
أن  ضرورة  التقرير  يوضح  نؤسسها.  التي  كات  والشرا
يكون التغيير مدفوًعا باحتياجات وتفضيالت األشخاص 
الذين يعيشون األزمات وأال يكون مقيًدا بطرق العمل أو 

نماذج وتفويضات المنظمات القائمة.

يؤكد تقرير معهد التنمية الخارجية لعام 2019 أيًضا على 
الحاجة إلى تغيير النظام اإلنساني13 بحيث يكون متمحوًرا 
بالنسبة  المتأثرة.  السكانية  الفئات  احتياجات  حول 
ما هو  التالي:  السؤال  يطرأ  والقسائم،  النقد  لمساعدات 
المنظمات  مجموعات  بين  الممكن  األفضل  الترتيب 
من  مجموعة  بتنفيذ  مجموعة  كل  فيه  تلتزم  الذي 
نظام  في  المطلوب  التغيير  مًعا  تحقق  التي  األنشطة 

مساعدات النقد والقسائم14؟
ووجهات  األدلة  جانب  إلى  وغيرها15،  التقارير  هذه  تقدم 
مهمة  خلفية  التشاور  عملية  خالل  المجموعة  النظر 

كة التعلم النقدي الجديدة. إلستراتيجية شرا
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وجه  على  اإلنساني  والنظام  المتغير  عالمنا  به  يتسم  الذي  والتقلب  اليقين  بعدم  إقراراً 
كاً منا ألن التغيير المنهجي يعتمد على  النÌُهج الجماعية وال يمكن أن تدفعه  التحديد، وإدرا

منظمة واحدة، فإن إستراتيجيتنا:

كة التعلم النقدي تطورها معتمدًة  ستواصل شرا
على سلوكيات وعقليات تيسر العمل الجماعي. 
ضمن  خيارات  اتخاذ  عليها  ذلك،  في  وللنجاح 
من  الشبكة  لتمكين  االستراتيجية  هذه  معايير 
مواصلة إضفاء القيمة مع مرور الوقت. فضًال عن 
ذلك، تتطلب هذه اإلستراتيجية استعداًدا لالبتكار 
والمخاطرة من أجل تصور مستقبل مختلف. كما 
والبصيرة  بالتعاون  تتسم  قيادة  تتطلب  أنها 

كة التعلم النقدي. واإلبداع عبر شبكة شرا

الحاجات  مع  للتكيف  ومستجيبة  مرنة 
الجديدة والمختلفة والظروف المتغيرة؛

كة التعلم النقدي نحو طريقة عمل  تنقل شرا
وتحقق  كثر  أ جماعية  أنشطة  لتنفيذ  مترابطة 

كبر؛ أثًرا أ

غايتنا هي ...
تحقيق الحد األقصى من إمكانات مساعدات النقد والقسائم للنساء والرجال في سياقات 

األزمات بصفتها مكوناً من المساعدة المالية بشكل عام.
لتحقيق ذلك، نعزز نفوذ ومعارف وقدرات مختلف أعضاء شبكتنا العالمية وغيرهم من 
مخرجات  لتحقيق  يسعون  ممن  والعالميين  واإلقليميين  المحليين  الفاعلين  األطراف 

أفضل لمن يعيشون سياقات األزمات.
.

إن دورنا كمجموعة هو تحقيق االتساق بين نهج وأنشطة أعضاء الشبكة من أجل تحسين 
من  والرجال  النساء  سيمكن  وذلك  اإلنسانية.  والقسائم  النقد  مساعدات  ونطاق  جودة 

تحقيق أولوياتهم على نحو أفضل.

  

 

هوية  تمثل  مبادئ  ستة  من  مجموعة  تقدم 
قوية وأساًسا يمكننا من العمل مًعا.    
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كة التعلم تتصور شرا
النقدي مستقبًال ...

يتمكن فيه النساء والرجال من تجاوز األزمات بكرامة 
عن طريق ممارسة حقهم في االختيار وتقرير المصير. 

وذلك يسهم في استدامة رفاههم مع مرور الوقت.

نهجنا اإلستراتيجي إزاء عالم متغير
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لدعم هذا الهدف، وضعنا خمسة مجاالت مترابطة للتركيز اإلستراتيجي وأهداًفا متصلة بها :16
كثر فعالية واستدامة17 وتلبي حاجات النساء  رعاية التعاون لتقديم مساعدات نقد وقسائم إنسانية أ

والرجال الذين يعيشون في سياقات األزمات على نحو أفضل.

كة الجديدة  كة التعلم النقدي تيسير الشبكة للعمل بطريقة تعاونية لتحقيق إستراتيجية الشرا يتولى فريق شرا
من المستوى المحلي حتى العالمي.

الناتج 1
بطرق  النقدي  التعلم  كة  شرا أعضاء  وعمل  كبر،  أ بشكل  اإلنسانية  والقسائم  النقد  مساعدات  تناغم 
الذين يعيشون في  والرجال  النساء  كثر استدامة لكل من  وأ نتائج أفضل  لرعاية  بعًضا  تكمل بعضها 

سياقات األزمات.

كة تحالفات إستراتيجية مع األطراف الفاعلة األخرى العاملة  كة التعلم النقدي وفريق الشرا يؤسس أعضاء شرا
في المجاالت التكميلية مثل الحماية االجتماعية والتوطين واألسواق.

كة التعلم النقدي وأعضاؤها في تعريف نظام مساعدات النقد والقسائم العامل على النحو  يساهم فريق شرا
األفضل والمتمحور حول األفراد والذي يعتمد الترابطات مع المساعدات المالية األوسع نطاًقا.

التركيز اإلستراتيجي

المجال 1

التركيز اإلستراتيجي

المجال 2

التركيز اإلستراتيجي

المجال 3

تحقيق الناتج

تحقيق الناتج

أن نصبح شبكة عالمية فّعالة لنظام مساعدات النقد والقسائم مدفوعة بتحسين المخرجات للنساء 
والرجال الذين يعيشون في سياقات األزمات.

فعالة  عالمية  كشبكة  العمل  يعنيه  لما  مشترك  لفهم  وأعضاؤها  النقدي  التعلم  كة  شرا فريق  يتوصل  أن 
وللمهارات والمعرفة التي تصاحب هذا العمل - أي كيفية دعم تطور الشبكة.

الناتج 2
كة التعلم النقدي وفًقا لرؤية ومبادئ مشتركة، وأن تحقق العمل التعاوني داخل الشبكة  أن تعمل شرا

وبين جميع أعضائها.

كة التعلم النقدي وأعضاؤها تطوير المهارات الالزمة للتيسير الفعال لزيادة أثر الشبكة مع  أن يرعى فريق شرا
التزامها بالمبادئ التوجيهية الخاصة بها.

كة التعلم النقدي وأعضاؤها التنوع المالئم ضمن الشبكة، وذلك يشمل تعزيز العالقات  أن يضمن فريق شرا
مع األشخاص المتأثرين باألزمات والسلطات المحلية والشركاء المحليين.

كة التعلم النقدي مع المرور الوقت استجابًة لما تم تعلمه عن العمل كشبكة عالمية. أن يتطور نموذج شرا

تعزيز السياسات واألنشطة القائمة على األدلة من أجل تحقيق التحول في مساعدات النقد والقسائم 
اإلنسانية

كة التعلم النقدي وفريقها استباقيين في تحديد األدلة والثغرات في الدراسات واألبحاث. أن يكون أعضاء شرا

الناتج 3
وغيرها من  والقسائم  النقد  تجارب مستلمي مساعدات  التشغيلية  والخطط  السياسات  تعكس  أن 

األدلة التشغيلية والبحثية.

األدلة  توليد  أجل  من  الشبكة  أعضاء  بين  التفاعالت  وأعضاؤها  النقدي  التعلم  كة  شرا فريق  يسّهل  أن 
والمعلومات التي تتيح تقديم مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية بطريقة مالئمة للسياق وبكفاءة وفعالية.

كة التعلم النقدي تجارب ووجهات نظر النساء والرجال الذين يعيشون في سياقات األزمات  أن يراعي أعضاء شرا
إلثراء معارفهم وأنشطتهم.

والسياسات على  النشاطات  بين  راجعة قوية  تغذية  النقدي وفريقها حلقات  التعلم  كة  أعضاء شرا أن يضع 
المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية.

تحقيق الناتج
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التركيز اإلستراتيجي

المجال 4

التركيز اإلستراتيجي

المجال 5

النقد  مساعدات  على  تؤثر  أن  المرجح  من  التي  المستجدة  القضايا  بشأن  الفكرية  القيادة  توفير 

والقسائم اإلنسانية، والتي تراعي الترابط مع المساعدات المالية االوسع نطاًقا.

لألنماط  ومثرٍ  متحيز  غير  تحليًال  النقدي  التعلم  كة  شرا فريق  يقدم  أن  والبحثية،  التشغيلية  األدلة  على  بناًء 
والقضايا المستجدة المتصلة بمساعدات النقد والقسائم اإلنسانية. ذلك يمكّن الشبكة من االستجابة للحاجات 

والفرص الجديدة.

الناتج 4
المتصلة  الناشئة  واإلمكانات  الجديدة  لألفكار  مشترك  فهم  النقدي  التعلم  كة  شرا لدى  يكون  أن 

بمساعدات النقد والقسائم اإلنسانية

كة التعلم النقدي األعضاء مع غيرهم الستكشاف آثار هذه األنماط والقضايا المستجدة على  أن يجمع فريق شرا
مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية عالية االستجابة؛ من المستوى المحلي حتى العالمي.

كة التعلم النقدي وأعضاؤها القضايا المثيرة للتوتر والجدل وأن يجتمعوا لتحديد مسارات  أن يحدد فريق شرا
المضي قدًما.

تحقيق الناتج

اإلنسانية بجودة  والقسائم  النقد  لتقديم مساعدات  الالزمة  والمعرفة  المهارات  االستمرار في توسعة 
عالية واستدامة وعلى نطاق واسع.

كة التعلم النقدي وأعضاؤها وغيرهم من األطراف - وفق االقتضاء - القيادة الفنية لتطوير  أن يقدم فريق شرا
أفضل  يحقق  بما  واإلنسانية  والقسائم  النقد  مساعدات  واستدامة  جودة  لزيادة  الدنيا  المعايير  وتطبيق 

المخرجات للنساء والرجال والفتيان والفتيات الذين يعيشون في سياقات األزمات.

الناتج 5
النقد  مساعدات  تقديم  على  والتنظيمية  الفردية  القدرات  النقدي  التعلم  كة  شرا أعضاء  يثبت  أن 

والقسائم اإلنسانية وفق المعايير المتفق عليها وبالتغطية المطلوبة. 

اإلرشادية  والقواعد  األدلة  على  القائمة  األدوات  تطوير  في  النقدي  التعلم  كة  شرا وأعضاء  فريق  يتشارك  أن 
والممارسات الجيدة والمواد التدريبية ليستخدمها كل المعنيين في مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية على 

المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية.

كة التعلم النقدي كل األطراف المعنية في تقديم مساعدات النقد والقسائم لتيسير  أن يجمع أعضاء وفريق شرا
التعلم.

كة التعلم النقدي تجاربهم في تغيير أنظمتهم بما يحسن قدرتهم على تقديم مساعدات  أن يتشارك أعضاء شرا
كة هذه التجارب ويحللها ويعيد نشرها على شكل إرشادات  النقد والقسائم اإلنسانية، وأن يجمع فريق الشرا

ألعضاء الشبكة.

تحقيق الناتج
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كة التعلم النقدي  (CaLP)إلى: "أن تكون مدفوعة باحتياجات الناس، والتي ينبغي أن تؤدي إلى  تحتاج شرا
كثر صلة"؛ "األستمرار في طرح أسئلة صعبة" ؛ "جلب وجوه وأصوات ومنظمات جديدة  حلول أطول أجالً وأ
كة التعلم النقدي والتحويالت النقدية في متناول المجموعات المتنوعة" ؛ "التركيز على الجودة  وجعل شرا
من  المزيد  "عقد  ؛  الناشئة"  االتجاهات  وتحديد  األفق  "مسح  ؛  التغيير"  يلزم  حيث  "التوقيع  ؛  واألدلة" 

منتديات أصحاب المصلحة المتعددين" ؛ "كن طموحا"؛ "ضع نظاًما مناسًبا للمستقبل".

اقتباسات من بعض 450 شخًصا تمت استشارتهم في استبيان تطوير االستراتيجية (2020)

"يجب أن نكون مستعدين للتحدي أو التعطيل أو االستبدالها بأشكال جديدة من السلطة تنبثق من كوننا 
متمركزين على الناس".

هوغو سليم ، اللجنة الدولية للصليب األحمر ، أشخاص يتمتعون بالسلطة في العمل اإلنساني (2020)



 

 
 
 
 

المبادئ التي توجهنا  
لذلك  الجماعي.  العمل  أساس  للشبكات  بالنسبة  المبادئ  تمثل  أن  ينبغي 
كة التعلم النقدي الجديدة والسلوكيات المتصلة بها كل ما  ستعزز مبادئ شرا
كة التعلم النقدي من رعاية ثقافة قوية  كة. كما أنها ستمكن شرا تفعله الشرا
بيئة  وستهيئ  الشبكة،  وعبر  داخل  المشاركة  وستوجه  القيم،  على  مبنية 
وثقافة ُيقّدر ويحترم فيها جميع أعضاء الشبكة بعضهم بعًضا مع اإلقرار بتنوع 
خلفياتهم وتجاربهم، وستشجع أخذ المخاطر بطريقة آمنة بحيث يمكن التعلم 

من تجارب النجاح والفشل على حد سواء.

كة التعلم النقدي  سيستمر تنقيح المبادئ المذكورة أدناه من خالل عملية إعداد تشاركية بين فريق شرا
وأعضائها مع تطور الشبكة.
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نحن نضع الناس فوق
كل اعتبار:

نحن غير متحيزين 
ومستقلون:18

في  الناس  ألولويات  نستجيب  نحن 
وخياراتهم  كرامتهم  لدعم  األزمات 

وفرصهم.

طريق  عن  مصداقيتنا  نثبت  نحن 
التركيز على األدلة عندما يتعلق األمر 
النساء  على  تؤثر  التي  بالقضايا 

والرجال المتأثرين باألزمات.

التعلم  كة  شرا وفريق  أعضاء  يقر 
بإيالء  األخالقي  الواجب  بأن  النقدي 
األولوية لتحسين النواتج لمن يعيشون 
في سياق األزمات أساسي أيًضا لتقديم 
هذا  وفعالية.  كفاءة  كثر  أ مساعدات 
يعني أننا نتحلى بالشجاعة في محاولتنا 
لضمان  وعملنا  تفكيرنا  طريقة  لتغيير 
والقسائم  النقد  مساعدات  تقديم 
بشكل  عموًما  المالية  والمساعدات 
الجميع.  وكرامة  وفرص  خيارات  يعزز 
على  حريصون  نحن  ذاته،  الوقت  وفي 
قصد.  دون  الناس  ضعف  زيادة  عدم 
جانب  إلى  واحترام  بصدق  نعمل  نحن 
األزمات،  يعيشون  الذين  األشخاص 
واستقاللية  قيادة  لتعزيز  ونسعى 
على  والفتية  والفتيات  والرجال  النساء 
ومواهبهم  وآرائهم  أعمارهم  اختالف 
نقل  في  نتوانى  ال  أننا  كما  وقدراتهم. 
المتأثرين  األشخاص  وتجارب  أصوات 

باألزمات إلى صناع القرار.

أن  النقدي  التعلم  كة  شرا في  ندرك 
لهذا  الرأي.  في  يختلفون  قد  األعضاء 
نضمن أن تكون المناصرة والتوجيهات 
األدلة  على  قائمين  األولويات  وترتيب 
باألزمات.  للمتأثرين  النواتج  وتحسين 
النقدي مدفوعة  التعلم  كة  وتكون شرا
أهداف  من  بدًال   - وأهدافها  برؤيتها 
نراعي  فنحن   ،- الفردية  األعضاء 
او  أهداًفا  نناصر  وال  القطاعية  المعايير 
وذلك  معينة،  بمنظمات  خاصة  قضايا 
لضمان عدم هيمنة مجموعة أو منظمة 

واحدة.

نحن نسعى إلضافة القيمة:
نحن نجري التجارب ونسجل الدروس 
بشأن  جديدة  رؤًى  ونقدم  المستفادة 
والقسائم  النقد  مساعدات 

والمساعدات المالية بشكل عام.

التعلم  كة  شرا وفريق  أعضاء  يقوم 
ثقافة  لرعاية  جريئة  بخطوات  النقدي 
التكرار  على  التركيز  مع  االستكشاف 
وتوليد األدلة على ما هو ناجح أو فاشل. 
األثر  لتحسين  نسعى  الطريقة  بهذه 
التتبع  والفعالية عبر عملية متصلة من 
فيما  فقط  ليس   - والتكيف  والتعلم 
يتعلق بجودة مساعدات النقد والقسائم 
عالمية تسعى  بعملنا كشبكة  أيًضا  بل 
أن  ندرك  نحن  منهجي.  تغيير  لتحقيق 
قيادة التغيير تتطلب من كل منا العمل 
إعادة  أنها تتطلب  له. كما  بأقصى طاقة 
أجل  من  والتعاون  ممكن  هو  ما  تصور 

تحديد طرق حديثة أفضل للعمل.

11



 

 
 

 
 

 

 

نحن نقدر التنوع ونسعى 
لتحقيقه:

كة  شرا أعضاء  قدرات  نوظف  نحن 
لبعضها  المكملة  النقدي  التعلم 
أطراف  قدرات  جانب  إلى  البعض 
أخرى وفق االقتضاء من أجل تحقيق 
في  يعيشون  لمن  ممكنة  منافع  كبر  أ

األزمات.
إال  يتحقق  ال  التغيير  بأن  نؤمن  نحن 
تحديد  في  تعاوني  بشكل  نعمل  عندما 
الممكنة  الجديدة  والحلول  الفرص 
واألساليب.  األفكار  في  التنوع  ونقبل 
شبكة  عبر  التناغم19  لتعزيز  ونسعى 
النقدي  التعلم  كة  شرا أعضاء 
واالهتمامات  التكامل  مستغلين 
وااللتزامات المشتركة فيما بينهم. وهذا 
كة  يعني أن كل عضو من أعضاء الشرا
قد يضيف القيمة لمسعاها المشترك.

نحن متلزمون بالشفافية 
والمساءلة المتبادلة:

بما  الثقة  ثقافة  لبناء  نسعى  نحن 
جماعي  أثر  أفضل  تحقيق  يدعم 

ممكن.
التعلم  كة  شرا أعضاء  شبكة  تعمل 
رعاية  أجل  من  االنفتاح  بروح  النقدي 
األعضاء.  بين  الصادق  والتبادل  الثقة 
الفعال  العمل  القيم  هذه  ترسخ 
بعضنا  أمام  مساءلون  نحن  للشبكة. 
كة  البعض عن تحقيق إستراتيجية شرا
البعض  النقدي ونحمل بعضنا  التعلم 
ذلك  ذلك.  عن  المسؤولية  وأنفسنا 
أعضاء  من  كل  مساهمة  قيمة  يرسخ 
لها،  الجماعية  القدرات  في  كة  الشرا
العادل20واالحترام  العمل  ويعمق 
نحن  الشبكة.  أعضاء  بين  المتبادل 
صادقون في كل ما نقوم به قوًال وفعًال.  

نحن راعون مسؤولون عن 
كوكبنا:

إضرار  عدم  لضمان  نسعى  نحن 
التي  البيئات  باستدامة  أنشطتنا 

نعمل فيها.

كة التعلم النقدي  يعرف كل أعضاء شرا
واألثر  بكوكبنا  الالحق  الضرر  ويدركون 
على  الضرر  لهذا  المتكافئ  غير 
أننا  كما  هشاشة.  األكثر  المجتمعات 
العمل  علينا  وينبغي  يمكننا  أنه  نعلم 
كوكبنا  بوعي  ونرعى  مختلف،  بشكل 
بالتشارك مع المجتمعات التي نسعى 

إلغاثتها.  

كة التعلم النقدي 2020 - 2025 :  زيادة األثر من خالل العمل الجماعي إستراتيجية شرا
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مع  النقدي  التعلم  كة  شرا فريق  سيعمل  ذلك،  عن  فضًال 
التعلم  كة  شرا شبكة  فهم  على  قدراتهم  لتطوير  األعضاء 
كة أن  بالنظام" للشرا النقدي كنظام23.  سيتيح هذا "الوعي 
تدعم التغير المعقد عن طريق اإلقرار بتعقيد وترابط العالم، 
مستويات  وعلى  خطية  غير  بطريقة  يحدث  التغير  وأن 
متعددة عبر أطر زمنية مختلفة: "يرى المفكرون باألنظمة أن 
وخاضعة  وتسلسلية  مرتبة  نتائج  دائًما  تفرز  ال  التدخالت 
للسيطرة، بل إن التغيير يتطلب عملية مستمرة من االبتكار 

والتأمل والتعلم"24.  
كة التعلم النقدي النظر المتأني في  وهذا يعني بالنسبة لشرا
التفاعالت  وتشجيع  تمكين  أجل  من  الشبكة  تنظيم  طريقة 
(والتي  النظام  في  التدخل  مواطن  وتحديد  والمرنة  الحيوية 
يشار إليها أحيانًا بالعوامل التمكينية للتغيير) من أجل تحفيز 
التغيير بدًال من مجرد تنفيذ مشاريع يفترض أن لها أسباب 

واضحة25. 
كة التعلم النقدي الجديدة خطوة مهمة في  تمثل مبادئ شرا
تغيير طريقة العمل وكما هو مذكور سابًقا سيجري تنقيحها 
الشبكة  عمل  لتوجيه  تشاركي  بشكل  الوقت  مرور  مع 

الجماعي.

ويتلي م. (2006) استخدام الناشئة لتوسيع نطاق االبتكارات االجتماعية

نحو طريقة جديدة للعمل

"العالم ال يغير شخًصا واحًدا في كل مرة. يتغير عندما تتشكل شبكات العالقات بين األشخاص الذين لديهم قضية 
مشتركة ورؤية لما هو ممكن. من خالل هذه العالقات، نطور المعرفة والممارسات والشجاعة وااللتزام الجديدة التي 

تؤدي إلى تغيير واسع النطاق ".
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إن العالم ال يتغير بتغير كل فرد على حدة. بل يتغير عندما 
يتشاركون في هدف  بين من  العالقات  تتشكل شبكات من 
هذه  خالل  من  تحقيقه.  يمكن  لما  مشتركة  ورؤية  مشترك 
الشجاعة  ننمي  جديدة  وممارسات  معارف  نطور  العالقات 

وااللتزام لقيادة تغيير واسع النطاق21. 

التغيير  على  أساسي  بشكل  النقدي  التعلم  كة  شرا تركز 
لألشخاص  أفضل  نتائج  تحقيق  في  النقد  بدور  للنهوض 
المتأثرين باألزمات. على الرغم من أن التغيير يحدث بالفعل، 
كة  شرا رؤية  لتحقيق  الجهود  من  المزيد  بذل  ينبغي  أنه  إال 
التعلم النقدي بأن يكون األشخاص الذين يعيشون في سياق 
األزمات قادرين على تخطي العراقيل التي يواجهونها بكرامة 

وعن طريق ممارسة حقهم باالختيار وتقرير المصير22. 

إن طبيعة ونطاق هذا التغيير يتطلبان منا تحويل ممارساتنا 
كثر تشاركية واعتماًدا على االحتياجات.  وعقلياتنا نحو نموذج أ
التعاون  هو  النطاق  واسع  التغيير  لدعم  الطرق  وأفضل 
المحدودة  التدخالت  من  بدًال  واألطراف  القطاعات  متعدد 
التعلم  كة  شرا إستراتيجية  تركز  لذلك  الفردية.  للمنظمات 
 - بأكملها  الشبكة  إمكانات  تفعيل  على  الجديدة  النقدي 
بشكل تدريجي ومع مرور الوقت - كوسيلة رئيسية لتحقيق 

رؤيتها وأهدافها.



لتحقيق  مًعا  النقدي  التعلم  كة  شرا أعضاء  سيتعاون  هذه،  الجديدة  العمل  طريقة  لدعم 
المجاالت اإلستراتيجية الخمسة المفصلة سابًقا. وسيكون توفر عدد من العوامل التمكينية 

حرًجا لتحقيق ذلك.

التعلم  كة  شرا أعضاء  ويكون  اإلستراتيجية،  هذه  ضمن  للعمل  جديدة  أساسية  طريقة  الشبكات  بناء  يعد 
النقدي هم الممكنين األساسيين لذلك. هناك فرق أساسي بين هذه اإلستراتيجية وسابقاتها، حيث أنها كانت 
في السابق تتمحور حول األمانة العامة. وكما أن األعضاء من العوامل التمكينية فإنهم سيستفيدون من "تأثير 

كة التعلم النقدي الذي يرعى التبادل الحيوي بين األعضاء. الشبكة" لفريق شرا

كة حول األهداف المشتركة، إلى جانب التضافر بين  يتطلب بناء الشبكات التواصل والتناغم بين أعضاء الشرا
كة قادرين على  مختلف المنظمات التي تتخصص في مجاالت محددة. بهذه الطريقة، سيكون أعضاء الشرا
كة أدواًرا مختلفة، بحيث تعتمد قوة  تعزيز استثماراتهم في الشبكة وتعظيم أثرها الكلي. قد يؤدي أعضاء الشرا
الشبكة على تنوعها وليس عدد أعضائها. من خالل جمع مختلف أنواع المنظمات واألفراد بمختلف أفكارهم 
كة قدرتها على معالجة التحديات المعقدة التي  ومواطن قوتهم وأساليبهم وأدوارهم، يمكن أن تحّسن الشرا
التنوع  نقدر  "نحن   :4 المبدأ  يرسخ  عموًما.  المالية  والمساعدات  والقسائم  النقد  مساعدات  تقديم  تواجه 

ونسعى لتحقيقه" هذا النهج.

وتقدير  جنب  إلى  جنًبا  القيادة  لتولي   - اإلستراتيجيين  وشركاؤها   - النقدي  التعلم  كة  شرا أعضاء  سيحتاج 
توظيف  أجل  للعمل بشكل تشاركي من  البعض. ستوضع طرق جديدة  آراء ومساهمات بعضهم  واحترام 
القدرات الجماعية لألعضاء - من المستوى المحلي حتى العالمي. مثًال، قد يتجه األعضاء مع مرور الوقت إلى 
على  ذلك  ينطوي  قد  الرئيسية.  العمل  بمجاالت  النهوض  أجل  من  الممارسين"  "مجتمع  ضمن  التعاون 
كة.  مبادرات الدراسات والسياسات المشتركة أو جمع التبرعات للمشاريع التعاونية التي تخدم أهداف الشرا
التشاور  منتديات  خالل  من  كة  الشرا توجه  تحديد  في  نشاًطا  كثر  أ دوًرا  األعضاء  يؤدي  أن  المتوخى  ومن 
السنوية،  األعضاء  اجتماعات  أو  معنية  مواضيع  حول  المتمحورة  االجتماعات  في  والمشاركة  المنتظمة 

كة التعلم النقدي هذه المشاركات ويدعمها. وسيرعى فريق شرا

كة على التقارب بين أولوياته  كة التعلم النقدي، سيبني كل عضو من أعضاء الشرا لتحقيق رؤية وأهداف شرا
كة ويدرس ما قد يحققه العمل الجماعي بخصوصها. من المرجح أن ينجح هذا النهج  الخاصة وأولويات الشرا
كة التعلم النقدي. إال أن هذا يمثل  كبر عندما يجد األعضاء أن أهدافهم تتماشى مع إستراتيجية شرا بشكل أ

ا في طريقة التفكير وسيتطلب وقتاً وإصراًرا، وهو في غاية األهمية لنجاح هذه اإلستراتيجية. تحوًال أساسي�

سيتبادل األعضاء المترابطون مع بعضهم البعض الرؤى والمهارات والموارد من أجل المساهمة في التعلم 
المشترك حول مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية. وسيتشاركون القيادة لتمكين تنفيذ التدخالت في وقت 
المشتركة  القيادة  تتيح  بالتوطين.  والجماعية  الفردية  االلتزامات  مراعاة  مع  إليها،  األكبر  الحاجة  وموضع 
كة أن توظف اإلمكانات الكاملة للشبكة - من مفكرين ومنفذين محليين وعالميين كبيرهم وصغيرهم  للشرا

كبر فرصة ممكنة للتأثير على حياة األشخاص المتأثرين باألزمات26. - بحيث نقدم أ

العامل التمكيني األول: شبكة من األعضاء المترابطين
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ستكون االتصاالت القوية والصحية أساسية في نجاح الشبكة، سواًء كان ذلك بين أعضاء الشبكة أنفسهم أو 
أعضاء الشبكة والمجتمعات التي تمر باألزمات.

ا لجميع  رئيسي� التعلم يعد دافًعا  األزمات في جوهر عملية  الذين يعيشون في سياقات  إن وضع األشخاص 
كة التعلم النقدي. وذلك يتطلب إصراًرا من األعضاء على وضع قنوات اتصال موثوقة ُتسمع فيها  أنشطة شرا
آراء وتجارب وأولويات وشواغل النساء والرجال والفتيان والفتيات ويستجاب لها في نهاية المطاف. ستكون 
االتصاالت ثنائية االتجاه ضرورية لتقديم التغذية الراجعة للناس عن الطريقة التي أثرت فيها آراؤهم على وضع 

كثر فعالية لتقديم مساعدات النقد والقسائم. طرق أ

االستجابة  من  يتمكنوا  كي  البعض  بعضهم  مع  وثيقة  اتصاالت  إلجراء  بقوة  المترابطون  األعضاء  سيحتاج 
المكان  توفير  الشأن  هذا  في  القوية  الممارسات  من  الكلي.  أثرهم  تحسين  وبذلك  نُُهجهم  وتطوير  وتكييف 
الحوار، ستوضع خطط  لهذا  ونتيجة  العالمي.  الوطني حتى  المستوى  الهادف من  والتبادل  للحوار  والوقت 

كة وأهدافها. كبر بشأن القضايا ذات األولوية وبما يتماشى مع رؤية الشرا ونهج مشتركة لتوليد زخم أ

كة التعلم النقدي إعداد مجموعة من المنصات للمشاركة، وسيتولى تجميع اآلراء واالرتقاء  سيتولى فريق شرا
بالحوار بين األطراف من مختلف أنحاء العالم. ستوضع استثمارات لخدمة الحاجات اللغوية ألعضاء وحلفاء 
كة التعلم النقدي، وستقدم منتديات عبر اإلنترنت مالئمة لمختلف المناطق الزمنية ومراعية لمختلف  شرا
كة التعلم النقدي بأن لكل من مجموعات األطراف المعنيين مصالح  التقويمات الثقافية. وسيقر فريق شرا

مختلفة، قد يحتاجون في بعض األحيان لمساحات خاصة بهم للحوار.

كة التعلم النقدي، بما يعكس المبدأ  سيكون التعلم المشترك الثروة األهم واألكبر قيمة بالنسبة لشبكة شرا
كة: "نحن نسعى إلضافة القيمة". ذلك يشجع عملية التتبع والتعلم المستمرة بشأن ما هو ناجح  الثالث للشرا
ن الجهد الذي يلقى تقديًرا في هذا المجال من  ìأو غير ناجح وتكييف االستجابة وفًقا لما تم تعلمه. وسُيحس
الشركاء  من  وغيرهم  كة  الشرا أعضاء  مع  كثر  أ مدروسة  كة  بشرا النقدي  التعلم  كة  شرا فريق  عمل  خالل 
اإلستراتيجيين لتوليد األدلة والمعرفة. وبينما يولد ويتشارك األعضاء مع غيرهم المزيد من األدلة والمعرفة، 
كبر في اإلشراف على ما هو متاح وتفحص الثغرات وتعزيز  كة في استثمار وقت وموارد أ سيتدرج فريق الشرا
العمل كشبكة  يتطلبه  ما  فهم  لتحسين  الجهود  البرامج. سُتوجìه  لتعزيز جودة  المستفادة  الدروس  تطبيق 
النقد والقسائم،  النظام األمثل لمساعدات  النظام، واستكشاف شكل  عالمية تسعى للتغيير على مستوى 

واالتفاق على الخطوات الالزمة لتحقيق التغيير.    

العامل التمكيني الثاني: اتصاالت نشطة وتبادالت غنية ودروس قيمة

؟ العملية  الممارسة  في  ذلك  يعني  ماذا   :1 مثال 
كة التعلم النقدي شرا
بصفتها منظمة عضوية

كة التعلم النقدي شرا
بصفتها شبكة عضوية

تتحول إلى

النقدي  التعلم  كة  شرا فريق  وينظم  يصمم 
الفعاليات الرئيسية ومنها "أسبوع النقد".

إعداد  في  كة  الشرا وأعضاء  فريق  يتشارك 
الفعاليات الرئيسية.

كة  في بعض األحيان، يدعم فريق وأعضاء الشرا
أنشطة معينة من خالل فرق عمل قصيرة األمد.

من  كة  الشرا أعضاء  جميع  يتعاون  أن  يمكن 
خالل آليات متنوعة مثل التعاون في مجتمعات 

الممارسة.

العليا فيها  كة وفريق اإلدارة  إدارة الشرا مجلس 
هم صناع القرار األساسيون.

يتم تحديد توجهات الشبكة من خالل اجتماعات 
سنوية لألعضاء.

البعض  بعضهم  مع  كة  الشرا أعضاء  يتنافس 
مصالحهم  على  الغالب  في  يركزون  عام،  بشكل 

الخاصة.

كة أنشطتهم من أجل تنفيذ  ينسق أعضاء الشرا
خطط متفق عليها ويتعاونون في جميع مجاالت 

االهتمام المشترك.
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هذه  تنفيذ  في  التقدم  لتتبع  للنتائج  إطاًرا  وأعضاؤها  كة  الشرا فريق  سيطور  هذه،  التعلم  عملية  لدعم  و 
اإلستراتيجية. سيتيح ذلك تجميع خبرات البرامج والبحوث وبيانات مراقبة عمل الشبكة، وتحويل كل ذلك 
والتقييم  للمراقبة  النهج  بذات  األعضاء ملزمون  أن  يعني  ال  بأكملها. ذلك  الشبكة  إلى حكمٍة على مستوى 
والتعلم، لكنه يتطلب منهم العمل بروح االنفتاح والثقة لدعم األثر الكلي لهم على أفضل نحو ممكن. يرسخ 

المبدأ 5: "نحن ملتزمون بالشفافية والمساءلة المتبادلة" هذا األمر.

كة قدًما في هذا التحول، إلى جانب المهارات  يمثل الخبراء في عملية التغيير كفاءات أساسية لمضي فريق الشرا
والتقنيات الالزمة لدعم تطور الشبكة. وسيشمل ذلك تيسير تشكيل مجموعات جغرافية أو مواضيعية من 
على  الشبكة  أعمال  جميع  عبر  االتساق  لضمان  أيًضا  االهتمام  وسيولى  لذلك.  الحاجة  برزت  إذا  األعضاء 
اإلستراتيجي  التركيز  مجاالت  مع  صريحة  ترابطات  ضمان  مع  والوطنية،  واإلقليمية  العالمية  المستويات 

كة. الخاصة بالشرا

قدراته  سينمي  النقدي  التعلم  كة  شرا فريق  أن  اإلستراتيجية  هذه  عليها  تنطوي  التي  التحويالت  أهم  من 
نموذج  مثًال، سيتطور  الخدمات مباشرًة.  بتقديم  اهتمامه  بتقليل  األعضاء، وسيبدأ  لتيسير وإشراك وحشد 
كة بصفته مقدم خدمة إلى نموذج قائم على  كة التعلم النقدي من تقديمه من قبل فريق الشرا تدريب شرا
المتاحة ويشاركها وسييسر  الموارد  الفريق أفضل  الشبكة، سيوظف  القائم على  النموذج  الشبكة. وفي هذا 
مسؤوليات  من  سيكون  للتدريب  الفعلي  التقديم  لكن  الضرورة،  وفق  التدريبية  المواد  ومراجعة  تحديث 
كة التعلم النقدي عند  األعضاء - الذين يستطيعون االعتماد على مدربين وشركاء تدريب معتمدين من شرا

الحاجة لذلك.

سيجري اعتماد هذا النهج بشكل تدريجي وسيتم االتفاق عليه مع األعضاء. يتماشى هذا النهج مع تطور 
الشبكات العالمية؛ حيث ينصب التركيز في المراحل المبكرة على "الخبراء في قضايا معينة" (مثل مساعدات 
النقد والقسائم اإلنسانية) والخبراء في أدوات معينة (مثل األدوات الممولة في مجموعة أدوات جودة البرامج 

كة التعلم النقدي27) ليتحول فيما بعد مع تطور الشبكة إلى "الخبراء في عملية التغيير"28. الخاصة بشرا

العملية؟ الممارسة  في  ذلك  يعني  ماذا   :2 مثال 
النقدي  التعلم  كة  شرا فريق  قيادة 

ألنشطة بناء القدرات
كة التعلم النقدي تولي أعضاء شرا

المسؤولية عن أنشطة بناء القدرات

كة المواد التدريبية. مجتمعات يصمم فريق الشرا في  التعاون  كة  الشرا فريق  يسهل 
التدريبية  المواد  أولويات  لترتيب  الممارسة 

ومصادر المدربين وتصميمها. كة إعداد المصادر للمدربين. يتولى فريق الشرا

الخبراء  يوظف  أو  التدريب  كة  الشرا فريق  يقدم 
لعقد الدورات التدريبية.

ذات  التدريب  مواقع  الممارسة  مجتمع  يقرر 
األولوية.

يوظف مجتمع الممارسة الخبراء لتنفيذ تدريبات 
مشتركة.

كة تدريبات خاصة بهم. ينفد أعضاء الشرا

ييسر  الذي  النقدي  التعلم  كة  شرا فريق  الثالث:  التمكيني  العامل 
ويجمع األطراف ويتحدى الوضع الراهن
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كة. ومع أنه سيستمر في أداء دور مركزي في تقديم الحافز  يقدر األعضاء و(غيرهم) قيادة الفكر لفريق الشرا
توليهم إلعداد  الشبكة وتيسير  أعضاء  المقبلة ستكون في جمع  االستثمارات  أن  إال  القيادة،  لهذه  والوسائل 

أجندات ذات نظرة مستقبلية.
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تتحول إلى
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كة يركز على رعاية قدرات الشبكة لتلبية  كثر تشابكًا، وبما أن فريق الشرا كة التعلم النقدي أ أصبح أعضاء شرا
الالزمة  والتبادالت  الرئيسية  األدوار  كبر  أ بوضوح  ندرك  أن  علينا  باألزمات،  المتأثرين  األشخاص  احتياجات 

كة التعلم النقدي في خدمة المبدأ األول: "نحن نضع الناس فوق كل اعتبار"29.  لتعظيم كفاءة شرا

والقسائم  النقد  لمساعدات  العالمية  األهداف  من  مجموعة  لوضع  األعضاء  مع  كة  الشرا فريق  سيعمل 
المتأثرين  والرجال  للنساء  المخرجات  بتحسين  المدفوعة  الجماعية  واألهداف  االلتزامات  تحدد  اإلنسانية 
كة وفريقها من تقييم التقدم المحقق في تطوير نظام مساعدات صحي  باألزمات. سيمكّن ذلك أعضاء الشرا

ويعمل على نحو جيد ويخدم من يعيشون في سياقات االزمات.

كة الوقت والجهد في رسم خارطة نظام مساعدات النقد والقسائم  ولدعم هذا الهدف، سيستثمر فريق الشرا
جيد.    نحو  على  يعمل  الذي  والقسائم  النقد  مساعدات  نظام  عليه  يبدو  ما  واستكشاف   (2 الملحق  (انظر 
كة التعلم النقدي من تحديد أهم الثغرات التي قد تحد من التقدم  سيمكن هذا "الوعي بالنظام" شبكة شرا
كة وعمل نظام مساعدات النقد والقسائم بشكل عام. وستشمل هذه  المحرز في تحقيق رؤية وأهداف الشرا

كة. الثغرات المهارات والمعرفة والقدرات واألدوار والتبادالت التي تعنى بها شبكة الشرا

كة التعلم النقدي وأطراف فاعلة جديدة ستقوم  بمعالجة هذه الثغرات  تحالفات إستراتيجية بين شبكة شرا
كات  وستساعد في استدامة النتائج اإليجابية لمساعدات النقد والقسائم مع مرور الزمن. سُينظر في إنشاء شرا
مع وكاالت التنمية والحكومات الوطنية وغيرها من المبادرات المتخصصة ومع أطراف آخرين قد يضيفون 

كة. القيمة لجهود الشرا

كة لضمان أن تضيف جهودها القيمة في سياق النظام األوسع، وذلك ينطوي على  أخيًرا، ستسعى شبكة الشرا
كة التعلم النقدي مع  التكامل مع مبادرات أخرى تركز على مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية. ستعمل شرا

هذه المبادرات وستتعلم معها من أجل تعزيز القيمة المضافة لنظام مساعدات النقد والقسائم بالكامل.

مهما كان سبب الحوار، ينبغي أن يكون دائًما قائًما على األدلة والتجربة. وسيجري تشجيع مختلف أعضاء 
ومستقلون".  متحيزين  غير  "نحن  الثاني:  المبدأ  ومنها  كة  للشرا األساسية  بالمبادئ  االلتزام  على  كة  الشرا
"وسيًطا صادًقا"  بصفته  لحماية مصداقيته  كة قصارى جهده  الشرا فريق  المبدأ، سيبذل  هذا  وانطالًقا من 
وذلك من خالل التركيز دون تواني على األدلة على المشكالت التي تؤثر على األشخاص المحتاجين للمساعدة.

كة على تحفيز وإطالق وإبراز  إن عدم التحيز ال يعني تفادي الحوارات الصعبة. يقدر األعضاء قدرة فريق الشرا
الحوار بشأن القضايا التي قد يجد األعضاء المنفردون صعوبة في تناولها لوحدهم. سيستمر الفريق في أداء هذا 
تتطلب  والتغيير  النزاعات  فمجابهة  الحساسية:  بعض  يتطلب  ذلك  لكن  كبر.  أ بشكل  عليه  وسيركز  الدور 
كة التعلم النقدي أن تجد توازنًا  استكشاًفا حذًرا لمختلف وجهات النظر والتفاوت في القوى. ينبغي لشبكة شرا
جديًدا ينطوي على اإلقرار بالتحديات والتوترات والمعضالت القائمة وبحثها واستكشافها بطرق إبداعية تحقق 

كة وأهدافها. رؤية الشرا

العامل التمكيني الرابع: النظر في النظام وبناء تحالفات جديدة
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"في أي بيئة معقدة، يركز األشخاص عادًة انتباههم على أجزاء النظام األكثر وضوًحا من وجهة نظرهم الخاصة. 
ينتج عن هذا عادة نقاشات حول من لديه المنظور الصحيح للمشكلة. مساعدة الناس على رؤية النظام األكبر 

أمر ضروري لبناء فهم مشترك للمشاكل المعقدة ".

بيتر سينجي وهال هاميلتون وجون كانيا (2015) ، فجر قيادة النظام



 

 

مالئمة للمستقبل

تكون  كي  لتحقيقه  تسعى  الذي  التغيير  في  طموحة  اإلستراتيجية  هذه 
إدارة  مجلس  سيركز  لذلك  للمستقبل.  مالئمة  النقدي  التعلم  كة  شرا
الداخلي  هيكلها  جانب  إلى  كة  للشرا المالي  الوضع  على  وفريقها  كة  الشرا
االستجابة  في  أيًضا  ومرنة  قوية  لتبقى  وثقافتها  وأنظمتها  وعملياتها 

لالحتياجات المتغيرة.
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التطور؛  وسريعة  وتنافسية  معقدة  بيئة  في  كة  الشرا تعمل 
على  بقوة  الكبرى  المانحة  الجهات  فيها  تركز  بيئة  وهي 
كة التعلم النقدي  المشاريع. في ظل هذا السياق، تحتاج شرا
إلثبات القيمة المضافة الكبيرة لها كي تتمكن من االستفادة 
القيمة  هذه  وحلفاؤها  أعضائها  يقدر  حيث  التمويل،  من 

المضافة بشكل شبه موحد.
إعادة  فرصة  كة  للشرا اإلستراتيجية  هذه  تتيح  ذلك،  ومع 
التركيز  على  بناء  تقدمها  التي  المضافة  القيمة  صياغة 
من  مستلهم  تمويل  لطلب  والسعي  الجديد  اإلستراتيجي 

رؤيتها أهدافها العامة بدًال من أنشطة محددة.

كة التعلم النقدي في الحصول على قاعدة تمويل  لدعم شرا
محدìث،  تمويل  نموذج  تطوير  سيجري  ومستجيبة،  مرنة 
أدوار  وفق  ا  جماعي� جهًدا  التبرعات  حشد  وسيصبح 
ومسؤوليات محددة بوضوح. سيولى االهتمام لثالثة مجاالت:

كة                 i)   ضمان حشد الموارد الكافية لوظائف فريق شرا
......التعلم النقدي وشبكتها األساسية.
ii)  التمويل المشترك ألنشطة محددة.

iii) حشد تبرعات مشتركة لبرامج عمل محددة

المشترك توفير الموارد الجماعية للتمويل  كة  الشرا ستسعى  ذلك،  عن  فضًال 
اجتماعات  مثل  الجديدة  األساسية  أنشطتها  من  لبعض 
كة فرصة االستفادة من  األعضاء السنوية. سيتيح ذلك للشرا
أعضائها وشركائها في القطاع الخاص ممن لديهم على سبيل 
للحوار  كبيرة  إلكترونية  منصات  تقديم  في  خبرة  المثال 

العالمي.
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سيولي نموذج التمويل األولوية لتوفير دخل غير مقيد لدعم 
سيوضح  بالكامل.  إستراتيجيتها  تنفيذ  على  كة  الشرا قدرة 
دعم  (مثل  "األساسية"  واألنشطة  الدعم  أهمية  النموذج 
بقية  مع  واالتصاالت  والتيسير  الوساطة  في  كة  الشرا فريق 
الشبكة)، وسيحدد توجهات جدول األعمال المشترك، ويقود 
تطوير األعمال واإلستراتيجيات، ويشارك في اإلعداد والتنفيذ 
مثل  الشبكة  مستوى  على  جديدة  لفعاليات  المشتركين 
الحاجة  النموذج  كما سيراعي  السنوية.  األعضاء  اجتماعات 
المتصلة  الحالية  األساسي  الفريق  أنشطة  بين  للموازنة 
بناء  بمهارة  يتمتع  فريق  إلى  التدريجي  والتحول  بالخدمات 

الشبكات وتوجيه أفكار وأعمال األنظمة.  

كة لجهود زيادة التمويل غير  من األمثلة على طرق دعم الشرا
بشكل  للتركيز  اإلدارة  مجلس  من  أعضاء  تجنيد  المقيد: 
تمويل  للحصول على  والسعي  األعمال،  تطوير  خاص على 
وجه  على  (المؤسسات  المانحة  الجهات  من  أساسي 
التحديد) المعروفة بتقديم التمويل لدعم "منظمات العمود 
رسوم  نموذج  ومراجعة  جدد،  أعضاء  وجذب  الفقري"، 

العضوية الحالي.

كة وشبكتها األساسية وظائف فريق الشرا

للبرامج  المستدام  الدخل  يعد  تقدم،  عما  النظر  بصرف 
زيادة  لرؤيتها وأهدافها. لذلك فإن  الشبكة  ا لتحقيق  أساسي�
في  كة  للشرا األساسية  اإلستراتيجية  سيمثل  البرامج  دخل 

تغطية التكاليف األساسية.
يمكن السعي لتحصيل دخل البرامج مثًال على أساس دعم 
واألنشطة  السياسات  (تعزيز  الثالث  اإلستراتيجي  المجال 
النقد  مساعدات  تحويل  أجل  من  األدلة  على  القائمة 
الخامس  اإلستراتيجي  والمجال  اإلنسانية)  والقسائم 
لتقديم  الالزمتين  والمعرفة  المهارات  توسعة  (مواصلة 
مساعدات نقد وقسائم عالية الجودة ومستدامة على نطاق 

واسع ) ضمن منحة واحدة لكل منهما32. 
كة  فضًال عن ذلك، سيراعي نموذج التمويل أن التزام الشرا
تمويل جديدة،  يفتح فرص  قد  كثر  أ تعاوني  بالعمل بشكل 
لالستفادة من  الرامية  للجهود  بالنسبة  أيًضا  الحال  هو  كما 

التنوع بين أعضائها.

حشد التبرعات المشتركة لبرامج عمل محددة

حوكمة  هيكل  على  تطرأ  تغييرات  أي  أن  فهم  المهم  من 
هذه  تستجيب  أن  ينبغي  حيث  تطوري�ا،  سيكون  كة  الشرا
التغيرات للحاجات التي تطرأ إثر تطور الشبكة. بهذه الطريقة، 

كة شكل تنظيمي مرن ودائم التطور. سيكون للشرا
كة وإصالحها بما يدعم  ستتم مراجعة ترتيبات حوكمة الشرا
المساءلة  مراعاة  مع  أفضل  نحو  على  اإلستراتيجية  تنفيذ 
المتبادلة وصنع القرار بشكل شفاف. وسينطوي هذا التغيير 
على تقييم الهياكل القائمة بما فيها مجلس اإلدارة والفريق 
تجربة  ستجري  كما  ترابطهما.  وطرق  االستشاري  الفني 
مظلة  ضمن  األعضاء  إلشراك  مختلفة  آليات  واختبار 

إستراتيجية اإلشراك الشامل لألعضاء.
ال يمكن دفع التغيير في بيئة معقدة من المركز، لذلك سينظر 
موزعة  بقيادة  عالمية  كشبكة  العمل  طريقة  في  التقييم 
عبر جميع  السلطات  تشارك  مثًال، سيلزم  إقليمي.  وهيكل 
جماعي.  بشكل  أهدافها  الشبكة  تحقق  كي  كة  الشرا أجزاء 
وسيلزم لدعم ذلك إجراء مجموعة من التغييرات مثل وضع 
وتحقيق  تحديد  في  المشاركة  لألعضاء  تتيح  تمثيل  آليات 

أولويات الشبكة بشكل مشترك.

إصالح الحوكمة 

كة تاريخ في اشتراك األعضاء في تمويل أنشطة محددة،  للشرا
إلى  أدى  الذي   2018 لعام  االجتماعي  النوع  منتدى  مثل 
اإلدماجي للعمل  القطاع  أعمال على مستوى  وضع جدول 

كبر لدعم أنشطة مشابهة من المرجح  31.  سُتبذل جهود أ
أن يكون لها أثر وأهمية على مستوى القطاع.

التمويل المشترك ألنشطة محددة
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خمسة  الناجحة  الجماعي  التأثير  لمبادرات  يكون  ما  "عادًة 
شروط تنتج مًعا توافًقا حقيقًيا وتؤدي إلى نتائج قوية: جدول 
أعمال مشترك، وأنظمة قياس مشتركة، وأنشطة يعزز بعضها 

البعض، واتصال مستمر، ومؤسسات دعم أساسية."



 

 

 

 

إستراتيجية  والعمليات  األنظمة  تعكس  أن  ينبغي 
الشبكة وينبغي تصميمها لتعزيز الفعالية والمساءلة. 
كيانًا  ليست  كة  الشرا فإن  مستضافة،  شبكة  بصفتها 
عدم  حيث  من  فوائده  األمر  ولهذا  مستقًال.  ا  قانوني�
في  لكن  منفصلة،  وعمليات  أنظمة  لتطوير  االضطرار 
بعض األحيان، ال تقدم أنظمة المنظمات المستضيفة 

الدعم األمثل للشبكة.

 انطالًقا من ذلك، سيجري تقييم األنظمة والعمليات - 
- وتعديلها لضمان  الحوكمة بشكل عام  تقييم  ضمن 
اإلستراتيجية  تحقيق  ودعم  منها  للهدف  مالءمتها 
الرئيسية  المجاالت  الجديد.  الحوكمة  وهيكل  الجديدة 
والتمويل  واإلدارة  البشرية  الموارد  هي  للتقييم 

وتكنولوجيا المعلومات.  

واالتصاالت،  بالتعلم  االهتمام  هو  إلحاًحا  األكثر  لكن 
من  شبكة.  أي  وظائف  نجاح  في  جوهريان  ألنهما 
هذه  تعزيز  في  لالستثمار  الفريق  يحتاج  أن  المتوقع 

القدرات كي تعمل هذه الوظائف على النحو األمثل.

العمليات واألنظمة

كما ينبغي أن يراعي تصميم األنشطة على المستوى 
غرار  وعلى  الوطنية،  السياقات  وتنوع  تعقيد  العالمي 
ذلك، ينبغي تصفية مناصرة السياسات على المستوى 
الدول بشكل  الدروس على مستوى  وتبادل  اإلقليمي 

فاعل من أجل إثراء الجهود العالمية.

قد يكون لبعض تبادالت الشبكة تركيز جغرافي محدد، 
فنية  خبرات  على  أخرى  تبادالت  تعتمد  قد  حين  في 
على  مختلفة.  مواقع  في  موجودة  تكون  ربما  محددة 
مًعا  العمل  وأعضائها  النقدي  التعلم  كة  شرا فريق 
ضمن عملية تعلم مستمرة لضمان أن كل نهج متبع 

مالئم ويتمتع أيًضا بالوضوح واستقرار طرق العمل.  

توضيح  في  الجديدة  كة  الشرا مبادئ  تساعد  وهنا 
 - بالقيمة  المدفوع  الالمركزي  الذاتي  التنظيم  وتمكين 
بطريقة تضع الناس فوق كل اعتبار. إًذا فتعريف هذه 
لالستعداد  مهمة  وسيلة  أيًضا  يمثل  المبادئ 
هذه  لتجسيد  كة  الشرا فريق  سيسعى  للمستقبل. 
على  تدريجي  بشكل  والعمل  والسلوكيات  المبادئ 

إدماجها في جميع أنحاء الشبكة.

الالزمة  بالقدرة  تمتعه  لضمان  كفاءاته  الفريق  سيقّيم 
والنفوذ  بالمصداقية  تتسم  عالمية  شبكة  لدعم 
الكفاءات  على  ا  مبني� التقييم  هذا  سيكون  والفعالية. 
الثمانية الالزمة للنجاح في الشبكات العالمية (القيادة، 
والنزاع،  والتغير  األثر،  وقياس  الشبكات،  وتطوير 
والمناصرة،  والسياسات  التعلم،  وأنظمة  واالتصاالت، 

وحشد الموارد).  

على  قدرته  في  الفريق  قيمة  تكمن  المطاف  نهاية  في 
من  والحد  بأكملها  الشبكة  على مستوى  حلول  حشد 
من  كة  الشرا شبكة  أجزاء  جميع  وتمكين  االزدواجية 

التشارك والتعلم مع بعضهم البعض.
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أهم  من  والمستجيب  الحيوي  التعلم  ثقافة  غرس  إن 
كة الجديدة. فضًال عن انطباق هذه  أولويات إستراتيجية الشرا
الثقافة على األدلة الالزمة للسياسات واألنشطة، فإنها تنطبق 

كة. أيًضا على طريقة عمل شبكة الشرا
إن التطوير الناجح لطريقة العمل المقترحة الجديدة القائمة 
سيما  ال   - كة  الشرا شبكة  قدرة  على  يعتمد  الشبكة  على 
فريقها - على مواصلة مراقبة وتحليل وتعلم ما يلزم للعمل 
المنهجي.  التغيير  لرعاية  تسعى  فعالة  عالمية  كشبكة 
كة  للشرا جديد  نتائج  إطار  على  قائًما  التعلم  هذا  وسيكون 

يشمل ما يلي:

i)  القدرة على تسجيل وتحليل ومشاركة البيانات التي قد 
......تدعم صنع القرار وتوليد القيمة للشبكة في البرامج التي 

......تنفذها،
ii)  بناء قدرات إنشاء الشبكات والتعاون.

 سيشكل التفكير المنهجي هذا النهج.

التحول إلى شبكة تعلم

النابض  القلب  والشفافة  الواضحة  االتصاالت  ستمثل 
في  المتطورة  االتصاالت  تتمحور  النقدي.  التعلم  كة  لشرا
القوي  الحوار  وتيسير  األعضاء  جمع  حول  الشبكات 
المحلية.  حتى  العالمية  المستويات  على  القوية  والعالقات 
من  كل  وعبر  داخل  االتصاالت  منصات  توظيف  سيجري 
ذات  المجموعات  جانب  إلى  التشغيل،  مستويات 

االهتمامات أو األنشطة المشتركة.

المنظمات  مع  كة  الشرا فريق  سيعمل  ذلك،  لدعم 
استخدام  لضمان  النقدي  التعلم  كة  لشرا المستضيفة 
المثلى  االتصاالت  لتمكين  المالئمة  المعلومات  تكنولوجيا 
التقني،  المستوى  على  وأعضائها.  كة  الشرا فريق  بين 
باألعضاء  االتصال  معلومات  توحيد  على  التركيز  سينصب 
قنوات  ومراجعة  العمالء  عالقات  نظام  تحسين  طريق  عن 
اإلدارة  سهلة  االتصال  ممارسات  لرعاية  المصممة  االتصال 
فريق  كة. سيحتاج  الشرا أعضاء  احتياجات  لتلبية  واألفضل 
لالجتماعات  مالءمة  األكثر  المنصات  لتحديد  كة  الشرا
االفتراضية حيث سيكون التركيز منصب�ا على إعداد منصات 
الخاص  المحتوى  توليد  تدعم  وجذابة  حيوية  مجتمعية 
بروتوكوالت  كة  الشرا فريق  سيراجع  كما  بالمنظمات. 
بين  سيما  ال  االتصاالت،  لتبسيط  به  الخاصة  االتصاالت 

المستويات العالمية واإلقليمية.

االتصاالت
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كة التعلم النقدي. مع  هذه إستراتيجية مهمة بالنسبة لشرا
نفعله  وكيف  نفعله  فيما  ا  مهم� تغيًرا  ستولد  الوقت،  مرور 
وطريقة تشكيلنا. المخاطر مجال مألوف في العمل اإلنساني 
ونحن نقر بالمخاطر اإلضافية التي نأخذها باعتمادنا التغيير 
في جدول أعمال هذه اإلستراتيجية. لكننا نرى خطًرا هائًال في 
عدم إجراء هذا التغيير - نحن نسعى بهذه الطريقة لتحويل 

الخطر إلى قيمة.

كة  الشرا إدارة  مجلس  سيراقب  إستراتيجية،  ناحية  من 
كة  الشرا تطور  لضمان  المخاطر  هذه  العليا  إدارتها  وفريق 
العديد  إدارة  ستتم  تشغيلية،  ناحية  ومن  وقوة.  بمصداقية 
من هذه المخاطر من خالل اعتماد نهج تدريجي في التغيير 

بالتعاون مع األعضاء.

من المخاطر التي تنطوي عليها هذه اإلستراتيجية:

على  ا  داخلي� التركيز  بسبب  التشغيلي  بالزخم  المخاطرة 
بناء النهج القائم على الشبكة.

المخاطر

 

على  األعضاء  إقبال  على  به  مبالغ  بشكل  االعتماد 
اإلستراتيجية ونهجها القائم على الشبكة.

تدعم  والتي  ا  حالي� القائمة  التمويل  بعالقات  المخاطرة 
كة. األمانة العامة للشرا

فقدان بعض األعضاء الحاليين إذا لم يوافقوا على (كل) 
وإستراتيجيتها  كة  الشرا رؤية  تكن  ولم  اإلستراتيجية، 
مقنعة بالشكل الكافي لهم - على الرغم من أننا نتوخى 

فرصة جذب أعضاء جدد.

النقد  مساعدات  لنظام  القيمة  إضافة  في  االستمرار 
والقسائم دون التحكم في مساره.
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كة التعلم النقدي إلى التكيف  "لقد تغير الزمن وستحتاج شرا
مستقبل  في  الهائل  والتغيير  باألعضاء  صلة  ذات  لتكون 
والمشاكل،  المهارات،  ومجموعات   ، المالية  المساعدة 
والفرص، بما في ذلك خالفات األعضاء والصراعات حول كيفية 

تحقيق رؤية مشتركة."



مراجعة  ستتم  الحالية.  كة  الشرا بالتزامات  الوفاء  يجب 
الطريقة التي تدعم بها هذه االلتزامات اإلستراتيجية الجديدة 
وسيستمر العديد من النواحي األساسية للعمل. وفي الوقت 
وااللتزامات  األعمال  تصميم  طريقة  في  تحول  سيطرأ  ذاته، 
المستمرة وتنفيذها بحيث تراعي النهج القائم على الشبكة 

كبر. بشكل أ

أن النهج التدريجي في التغيير جوهري في نجاح هذه اإلستراتيجية.

مختلف  على  التخطيط  المحلية  األولويات  ستدفع 
المستويات. وفي نهاية المطاف سيشرف مجلس اإلدارة على 
الفني  الفريق  وسيقدم  التشغيلية  الخطة  في  المحرز  التقدم 

االستشاري المشورة الفنية عند االقتضاء.

التركيز خالل أول عامين من اإلستراتيجية  من أهم مجاالت 
األطراف  جمع  على  قدراته  تحسين  في  كة  الشرا فريق  دعم 
مراجعة  ينبغي  الشبكة.  في  والوساطة  واإلشراك  والتيسير 
عند  جديدة  أدوار  وتحديد  وتعديلها  الحالية  الموظفين  أدوار 
واإلشراك  والتيسير  الجمع  على  القدرة  ستصبح  اللزوم. 
معظم  بها  يتمتع  التي  المهارات  من  الشبكة  في  والوساطة 
كما  تطويرهم.  االستثمار في  يتطلب  الموظفين، وذلك  فريق 
ينبغي إيالء االهتمام للتعديالت الالزمة على مستوى مجلس 

اإلدارة وداخل الفريق الفني االستشاري.

وأعضاؤها  كة  الشرا فريق  سيتولى  المقبلين،  العامين  خالل 
تجربة  لهم  تتيح  التي  المبادرات  من  عدد  تنفيذ  تحديد 
المهارات والموارد الالزمة للعمل بهذه الطريقة - والتعلم في 

كثر. الوقت ذاته عما يتطلبه العمل بشكل تعاوني أ
نفذت  التي  للمشاورات  الرفيع  المستوى  من  الرغم  على 
حاجة  هناك  زالت  ما  أنه  إال  اإلستراتيجية،  هذه  تطوير  خالل 
لبذل المزيد من الجهود لضمان قيادة هذه اإلستراتيجية على 
مسؤولية  تحمل  في  والتشارك  بأكملها  الشبكة  مستوى 
تنفيذها. ستستمر المشاورات مع األعضاء من أجل: التحقق 
ترتيبات  بشأن  اآلراء  وتقديم  الطموح،  هذا  واقعية  من 
إستراتيجية  تطوير  وتوجيه  المقترحة،  الجديدة  الحوكمة 
جديدة إلشراك األعضاء الجدد. ثم سيجتمع كل األعضاء في 
النتخاب  فرصة  االجتماع  هذا  وسيمثل  لوجه،  وجًها  اجتماع 
قضايا  تناول  جانب  إلى  األولى،  للمرة  كة  الشرا إدارة  مجلس 
كة  الشرا فريق  سيتشارك  إستراتيجية.  أهمية  لها  أخرى 
وأعضاؤها في وضع جدول األعمال هذا ومن المتوقع أن يعقد 

االجتماع في عام 2021.

كة  كثر مع الوقت، على فريق الشرا كي يصبح العمل جماعًيا أ
وأعضائها العمل مًعا لتطوير خطة تشغيلية مشتركة تتألف 
التركيز  مجاالت  لتنفيذ  الهادفة  األنشطة  من  برنامج  من 

اإلستراتيجي.
يلزم  وال  األنشطة  جميع  في  المشاركة  األعضاء  كل  يريد  لن 
األعضاء  اهتمامات  وفق  مجموعات  تشكيل  سيتم  ذلك؛ 

ومدى حماسهم.
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النهج التدريجي في التغيير
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عرض مرئي لمجاالت النوايا اإلستراتيجية
والمخرجات واألهداف

كة التعلم النقدي... رؤى شرا

مجال التركيز 
اإلستراتيجي

األول

عن  بكرامة  األزمات  تجاوز  من  والرجال  النساء  فيه  يتمكن  ....مستقبل 
في  يسهم  وذلك  المصير.  وتقرير  االختيار  في  حقهم  ممارسة  طريق 

استدامة رفاههم مع مرور الوقت

هدفنا هو تحقيق الحد األقصى من إمكانات مساعدات النقد والقسائم لخدمة النساء 
والرجال في سياقات األزمات بصفتها مكوناً من المساعدة المالية.

الناتج: تناغم مساعدات النقد والقسائم 
كة  كبر، وعمل أعضاء شرا اإلنسانية بشكل أ
التعلم النقدي بطرق تكمل بعضها بعًضا 

كثر استدامة  لرعاية مخرجات أفضل وأ
لجميع النساء والرجال الذين يعيشون في 

سياقات األزمات.

رعاية التعاون لتقديم مساعدات نقد وقسائم 
كثر فعالية واستدامة وتلبي حاجات  إنسانية أ
النساء والرجال الذين يعيشون في سياقات 

األزمات على نحو أفضل.

مجال التركيز 
اإلستراتيجي

الثاني

كة التعلم النقدي  الناتج: أن تعمل شرا
وفقاً لرؤية ومبادئ مشتركة، وأن تحقق 

العمل التعاوني داخل الشبكة وبين 
جميع أعضائها.

أن نصبح شبكة عالمية فعالة لنظام 
مساعدات النقد والقسائم يدفعها تحسين 

المخرجات للنساء والرجال الذين يعيشون في 
سياقات األزمات.

مجال التركيز 
اإلستراتيجي

الثالث

مجال التركيز 
اإلستراتيجي

الرابع

مجال التركيز 
اإلستراتيجي

الخامس

تعزيز السياسات واألنشطة القائمة 
على األدلة من أجل تحقيق التحول 

في مساعدات النقد والقسائم 
اإلنسانية

الناتج: أن تعكس السياسات والخطط 
التشغيلية المستقبلية تجارب مستلمي 
مساعدات النقد والقسائم وغيرها من 

األدلة التشغيلية والبحثية.

االستمرار في توسعة المهارات 
والمعرفة الالزمة لتقديم مساعدات 

النقد والقسائم اإلنسانية بجودة 
عالية واستدامة وعلى نطاق واسع

كة التعلم  الناتج: أن يثبت أعضاء شرا
النقدي قدراتهم الفردية والتنظيمية على 

تقديم مساعدات النقد والقسائم 
اإلنسانية وفق المعايير المتفق عليها 

وبالتغطية الالزمة

توفير القيادة الفكرية بشأن القضايا 
المستجدة التي من المرجح أن تؤثر على 

مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية، 
والتي تراعي الترابط مع المساعدات 

المالية األوسع نطاقاً.

كة التعلم  الناتج: أن يكون لدى شرا
النقدي فهم مشترك لألفكار الجديدة 

واإلمكانات المستجدة المتصلة 
بمساعدات النقد والقسائم اإلنسانية
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المنظمة في أي نظام.  ......يتصل هذا األمر بمفهوم "وظيفة" 
......األدوار مسميات عامة، مثل مقدم النقد أو مطور المعرفة 
حجم  كان  مهما  والقسائم.  النقد  مساعدات  برنامج  ......أو 
......النظام، سواء كان شبكة أو في هذه الحالة نظام مساعدات 
كثر من كيان واحد الدور  ......النقد والقسائم، يمكن أن يؤدي أ

......نفسه.  

الالزمة لنجاح أي  األدوار  التدفقات بين  التبادالت  ......تصف 
ينظر  أن  الُمعرìفة على نحو جيد، يمكن  األنظمة  ......نظام. في 
......إلى هذه التبادالت على أنها "المنجزات". التبادالت أسماء 

......أيًضا، مثل النقد والمعلومات.

أسئلة  على  اإلجابات  على  قائم  هنا  القيمة  شبكات  تحليل 
الخارطة  اإللكترونية.  المواقع  من  البيانات  وجمع  مسوح 
النقاش  من  للمزيد  وتحتاج  فقط  مسودة  أدناه  الموضحة 
لتحسينها. يتضح معنى تحليل شبكات القيمة أوًال من خالل 
ضروري؟)  أمر  ألي  يفتقد  (هل  وشموليته  معناه  مناقشة 
أداء  جودة  مدى  وثانًيا،  ما؟)؛  أمر  تفسير  أسيء  (هل  ودقته 
كيف  الالزمة؟  التحسينات  هي  ما  التبادالت.  وتدفق  األدوار 
يمكن تحسين أداء األدوار وتقديم التبادالت؟ عادة ما ينطوي 
ذلك على ترتيبات بين الكيانات بشأن أدوار وتبادالت محددة.  

تقدم أدوات رسم الخرائط وسيلة للحصول على نظرة شاملة 
الهدف  األعمال.  وتنفيذ  والتخطيط  الحوار  تيسر  للنظام 
النظام،  لفهم  وسيلة  تقديم  هو  الخارطة  لرسم  األساسي 
كة  وبالتالي القدرة على تطوير ذلك النظام بقوة. في حالة شرا
نقد  مساعدات  نظام  لتطوير  نتطلع  نحن  النقدي،  التعلم 
"وعًيا  نطور  أن  يئنبغي  ذلك،  من  ولنتمكن  قوي.  وقسائم 
هو  ما  التالية:  الثالثة  الرئيسية  بالمفاهيم  متعلًقا  بالنظام" 
هي  ما  للنظام؟   الحالي  الوضع  هو  ما  النظام؟  من  الهدف 

العوامل الضرورية لقوة النظام؟

تسمى الخارطة أدناه تحليل شبكات القيمة. تحليل شبكات 
القيمة مفيد على نحو خاص في تصميم الحاالت المستقبلية 
خروج  في  يساعد  وذلك  الحالي،  الواقع  على  بناء  المحتملة 
الناس من "صناديق" منظماتهم ووالءاتهم للتركيز على هدف 

شامل للنظام (نظام مساعدات نقد وقسائم قوي).

اإلجابة على  تنبغي  النظام،  إلى  الناس  اهتمام  توجيه  وإلعادة 
السؤال التالي: ما هي أهم األدوار والتبادالت الالزمة كي يصبح 

أداء النظام عالًيا، حيث: 

......تصف األدوار أنواع األطراف الفاعلة الالزمة ليحقق النظام 
تعمل  التي  النقدي  التعلم  كة  الحالة شبكة شرا هذه  ......في 
......ضمن نظام مساعدات النقد والقسائم بشكل عام - رؤيته 

......وهدفه.
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مسودة "خارطة" نظام مساعدات النقد والقسائم 
الملحق 2 :



االتساق: االتساق مفهوم مهم في عمل الشبكات. فهو يشير إلى أن 
جميع أعضاء الشبكة يتجهون في نفس االتجاه سعًيا لتحقيق رؤية 
االتساق  يتطلب  ذاته.  باألمر  يقومون  أنهم  يعني  ال  لكنه  مشتركة. 
التركيز على التكامل والتقارب وليس اإلجماع (الذي قد يعني الرضا 
القرار  صنع  أن  يعني  باتساق  العمل  األدنى).  المشترك  بالقاسم 
المبادئ بدًال من األدوار، وأن أعضاء الشبكة يراعون ما  قائم على 
المجال  يتيح  فهذا  أفضل.  نحو  كة على  الشرا وأهداف  رؤية  يخدم 
لالختالف والتعبير عنه وفهمه واحترامه، ومن ثم تجاوز الخالف من 

أجل تحقيق الصالح العام.   

25

غير متحيز/ عدم التحيز: هذا مفهوم إنساني أساسي. المساعدات 
المقدمة دون تحيز تكون قائمة على الحاجة فقط بصرف النظر عن 
عرق أو عقيدة أو جنسية المستلمين ودون التمييز السلبي بينهم 
من أي نوع. انظر إلى المبدأ 2 من مدونة السلوك الخاصة بالحركة 
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر و المنظمات غير الحكومية 
في اإلغاثـة من الكوارث34.عدم التحيز ضمن في سياق أعمال شبكة 
والحياد وضمان  األدلة  االعتماد على  يعني  النقدي  التعلم  كة  شرا
الموازنة العادلة بين المصالح التي قد تكون متضاربة (إن وجدت).

اإلنسانية  المفاهيم  من  باستقاللية:  استقالل/  مستقل/ 
عدم  يعني  باستقاللية  المساعدات  تقديم  أيًضا.  األساسية 
وعدم  معينة  دينية  أو  سياسية  مواقف  لدعم  استخدامها 
استخدامها كأداة للسياسات الخارجية الحكومية. انظر إلى المبدأ 3 
للصليب  الدولية  بالحركة  الخاصة  السلوك  مدونة  من   4 والمبدأ 
من  اإلغاثة  في  الحكومية  غير  والمنظمات  األحمر  والهالل  األحمر 
النقدي هذا يعني عدم  التعلم  كة  أعمال شرا الكوارث35.في سياق 

تأثير المصالح الخاصة على القرارات أو الترويج لهذه المصالح.

تقرير المصير:  كما هو منصوص عليه الفقرة 2 من المادة 1 من 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 
لجميع  يلي:  ما  على   (2)  1 المادة  تنص  ا،  عالمي� ترجمته  ووفق 
بثرواتها  الحر  التصرف  الخاصة،  أهدافها  وراء  سعيا  الشعوب، 
عن  منبثقة  التزامات  بأية  إخالل  دونما  الطبيعية  ومواردها 
المنفعة  مبدأ  على  القائم  الدولي  االقتصادي  التعاون  مقتضيات 
أي  حرمان  حال  أية  في  يجوز  وال  الدولي.   القانون  وعن  المتبادلة 

شعب من أسباب عيشه الخاصة.

الشبكات.  عمل  في  آخر  جوهري  مفهوم  العدالة  عادل:  العدالة/ 
العدالة تعني توخي اإلنصاف. أي تقدير القيمة التي يقدمها األفراد 
أو  المعرفة  كانت  سواًء  القطاعات  أو  الفاعلة  المجموعات  أو 
السياسية. كثيًرا ما  أو  المالية  أو السمعة، وليس قوتهم  المهارات 
يتم التعبير عن هذا المفهوم ضمن الشبكات من خالل تفعيل نظام 

"الصوت الواحد لكل عضو".

المساعدة المالية: يشمل هذا المصطلح بشكل عام أي مساعدة 
احتياجاتهم  تخفيف  في  لمساعدتهم  أسرة  أو  فرد  يتلقاها  مالية 
من  مجموعة  خالل  من  المساعدة  هذه  تقديم  يمكن  األساسية. 
اآلليات، بما في ذلك المؤسسات (التابعة للدولة أو غير التابعة لها) 
المساعدة  أفراد آخرين. ومن ثم يمكن أن تشمل:  أو مباشرة من 
إنمائية خارجية، وشبكات األمان االجتماعي  المصنفة كمساعدات 
واآلليات  نظير،  إلى  نظير  من  والعطاء  الحكومة،  تقودها  التي 
والدخل  لألسواق)،  المباشر  ذلك  في  (بما  بالتأمين  المدعومة 
كة  شرا مصطلحات  لمسرد  (وفًقا  والحواالت.  الشامل،  األساسي 

التعلم النقدي:
https://www.calpnetwork.org/learning-tools/glossa-  

/ry-of-terms

استدامة/ مستدام: تعرñف األمم المتحدة التنمية المستدامة على 
أنها "تلبية حاجات الحاضر دون تهديد قدرة أجيال المستقبل على 

تلبية حاجاتهم". (انظر إلى تقرير لجنة برونتالند:
 http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf.
أو  المستدامة"  النقد والقسائم  عندما نستخدم عبارة "مساعدات 
النقد  لمساعدات  اإلنسانية  المخرجات  "استدامة  إلى  نشير 
أهمية  ا  ضمني� يعني  ذلك  فإن  الطويل"،  المدى  على  والقسائم 
ضمان وجود روابط مالئمة بين مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية 
مع المؤسسات المسؤولة عن تقديم الدعم على المدى الطويل.  

النظام: النظام هو تنظيم ألجزاء منفردة (مثل البرنامج أو المنظمة 
أو الشبكة) متصلة عن طريق شبكة من العالقات، حيث يعمل من 
النظام يعمل من خالل  أن  بما  لتحقيق هدف مشترك.  النظام  في 
كبر من مجموع أجزائه. أصبح خبراء  أ إذا هو  تفاعالت بين أجزائه، 
علوم االقتصاد واالجتماع ينظرون إلى المجتمع على أنه نظام. عندما 
تعمل العناصر التي تؤثر على حياة الناس ضمن هذا النظام - مثل 
والشراب  والطعام  واإلسكان  والوظائف  والمؤسسات  األسرة 
الناس،  إيجابي يزدهر  والرعاية الصحية والتعليم وغيرهم - بشكل 
وإذا ُفقد أحد هذه العناصر، يبدأ النظام بأكمله باالنهيار. انظر مثًال إلى 
  https://www.forumforthefuture.org/; المستقبل:  منتدى 
 Steve Waddell’s Change for the Audacious: A Doer’s
https://fam- مالوني:  وروبرت   ;Guide to Systems Change

vin.org/wiki/Systemic_Change,_an_Introduction

تغيير النظام: إن اتباع نهج تغيير النظم يعني اإلقرار بتعقيد وترابط 
مستويات  وعلى  خطية  غير  بطريقة  يحدث  التغير  وأن  العالم، 
فيه  يتم  تغيير  هو  النظم  تغيير  مختلفة.  زمنية  أطر  عبر  متعددة 
تحويل سلسلة من األجزاء المتفاعلة. وهو نهج متعدد التخصصات 
ويعتمد على التنوع. تقدم عمليات تغيير النظام أدوات للتركيز على 
لهذا  النظام، وتفسير تجربة مجموعة معينة  العالقات بين عناصر 
النظام، وتغيير مواقف وطرق تفكير الناس، وتعزيز التغير الهيكلي 
ال  النهج  هذا  في  المستمر.  والتعلم  التكرار  وتشجيع  النظام،  داخل 
سياق  أي  في  ببساطة  والقسائم  النقد  مساعدات  تقديم  يكفي 
بوصفها تدخًال فرديًا. بل إن األهم من ذلك هو فهم جميع المكونات 
أجل  من  الناس  فيه  يعيش  الذي  االجتماعي  للنظام  المختلفة 
وتقرير  االختيار  في  حقهم  وممارسة  بكرامة  العيش  من  تمكينهم 

المصير. انظر مجدًدا إلى روبرت مالوني:
 https://famvin.org/wiki/Systemic_Change,_an_Introduction؛ 
 Steve و /https://www.forumforthefuture.org:ومنتدى المستقبل
 Waddell’s Change for the Audacious: A Doer’s Guide to
Systems Change

كة التعلم النقدي 2020 - 2025 :  زيادة األثر من خالل العمل الجماعي إستراتيجية شرا

مسرد المصطلحات المصاحب لإلستراتيجية
الملحق 3 :
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2     ACF, British Red Cross, Oxfam, NRC and Save the Children are the five founding organisations.
3     CaLP and IARAN (2019) Future of Financial Assistance: https://www.calpnetwork.org/publication/the-future-of-financial-assistance/
4     Where financial assistance is understood according to the CaLP Glossary of Terms:
        https://www.calpnetwork.org/learning-tools/glossary-of-terms/
5     Overseas Development Institute (2015) Doing Cash Differently: How cash transfers can transform humanitarian aid
        https://www.odi.org/publications/9876-doing-cash-differently-how-cash-transfers-can-transform-humanitarian-aid
6     Inter-Agency Standing Committee (2017) Grand Bargain Cash Workstream Report, 31st May – 1st June 2017
       https://interagencystandingcommittee.org/system/files/gb_cash_workstream_workshop_report_may-jun_2017.pdf
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