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نحن نرى يف رشاكة التعلم النقدي فرصة للتعلم فيام يتعلق باملوارد من أجل التبادل مع 
املمثلني املختلفني لتحسني إعداد برامج املساعدة النقدية والقسائم. إنها منصة ملشاركة رؤيتنا 
بشأن املساعدة النقدية والقسائم وباألخص فيام يتعلق بالنوع االجتامعي وتعزيز قدرة املرأة 

االقتصادية من حيث املساعدة النقدية والقسائم

ساين دان اودي، منظمة كري النيجر

❝

كارين بيتيش
املدير

رون ديلنيفو
الرئيس

*وفًقا لتقرير رشاكة التعلم  النقدي “حالة النقد يف العامل لعام 2020”، شكلت املساعدات النقدية والقسائم %17.9 من املساعدات اإلنسانية الدولية يف عام 2019.

املقدمة
مع اســتمرار زيادة نطاق املســاعدة النقدية والقســائم بشــكل رسيع – إذ تقدم من 2 مليار دوالر يف عام 2015 ليصبح 5.6 مليار دوالر 

يف عــام 2019 * - تكتســب املشــكالت املتعلقــة بالجــودة أهمية متناميــة، مع الرتكيز املتزايد عىل تفضيالت األشــخاص يف األزمة. إن دور 
شــبكة رشاكــة التعلــم النقــدي يف دعم الجودة املحســنة والتعلم عرب النظام اإلنســاين قد بات اآلن أكــر أهمية من أي وقت مىض.

يجمــع هــذا التقريــر بعــض النقــاط البارزة الرئيســية يف عمل رشاكــة التعلم النقدي ما بني نيســان 2019 وآذار 2020. لقد لعبت أعامل 
رشاكة التعلم النقدي طوال فرتة االثني عرش شــهراً املاضية دوراً حاســامً يف دعم املامرســني يف القطاع اإلنســاين الذين يعملون عىل 

تصميــم وتنفيــذ املســاعدة النقدية والقســائم بشــكل أكر فعالية وعــىل نطاق أكرب من أي وقت مىض.

يف العام قيد االســتعراض؛ ازداد اتســاع وعمق األدلة ملجموعة واســعة من القضايا املتعلقة باملســاعدة النقدية والقســائم مبا يف 
ذلــك القضايــا الرئيســية مثــل حامية بيانات املســاعدة النقدية والقســائم واملخاطر والروابط مع الحامية االجتامعية. شــارك اآلالف 
من األشــخاص يف الندوات عرب االنرتنت وتم تنزيل املنشــورات واســتخالص األفكار من مجموعة أدوات جودة الربنامج، وســاهموا 

يف مناقشــات مجموعــات رشاكــة التعلــم النقدي النقاشــية، كام حرضوا الفعاليات التدريبية شــخصياً وعرب اإلنرتنت، وشــاركوا األفكار 
واملامرســات مــن خــالل قنــوات أخرى متعــددة. لقد كان عاماً مزدحامً وكان هنــاك الكثري مام ميكن االحتفال به مــن حيث امليض قدماً يف 

جدول أعامل املســاعدة النقدية والقســائم. 

عــىل مــدى الخمــس عــرشة ســنة املاضية، أنجزت رشاكة التعلم النقدي الكثري – مع انتقال املســاعدة النقدية والقســائم من نشــاط هاميش 
إىل جزء مركزي يف كل اســتجابة إنســانية تقريباً حول العامل. مع زيادة فهم واســتخدام املســاعدة النقدية والقســائم، احتجنا إىل وقت 
للبــدء بالتســاؤل عــام يجــب أن يكــون عليه مســتقبل رشاكة التعلم النقدي – هل تــم إنجاز عمل رشاكة التعلــم النقدي أم هل هناك 

حاجــة إىل مزيــد مــن اإلجــراءات؟ أين يجــب أن نركز جهودنا وكيف ميكننا دعم وترسيع عمل الشــبكة عــىل أكمل وجه؟ يف أيلول 2019، 
بدأنــا عمليــة تشــاور مطولــة شــارك فيها أكر من 450 شــخص حول العامل. بناًء عىل التغذيــة الراجعة التي تــم تلقيها؛ رشعنا يف بناء 

اســرتاتيجية جديــدة طموحــة نتطلع إىل إطالقها يف عام 2020.

مــع اقــرتاب العــام قيــد املراجعة من نهايته، بــدأت تظهر فداحة جائحــة كوفيد19- واآلثار املرتبطة به. قامــت الحكومات والوكاالت 
اإلنســانية يف جميــع أنحــاء العــامل بتوســيع نطاق العنف الطارئ كطريقة اســتجابة رئيســية لتمكني االنتعاش االقتصادي للســكان املترضرين 
مــن األزمــة. مثــل الكثرييــن؛ أعادت رشاكــة التعلم النقدي تركيــز الوقت والطاقة واملوارد لدعم أعضاء الشــبكة لالســتجابة للوباء بناًء عىل 

الناشئ.  التعلم 

يف وقــت نــرش هــذا التقرير، والذي تأجل بســبب األولويــات املتعلقة بالوبــاء، ميكننا اآلن رؤية أن تأثريات كوفيد-19 ســتكون متعمقة 
ودامئــة. مــع ازديــاد الحاجات بشــكل رسيع وأرجحيــة انخفاض التمويل؛ أصبحــت الحاجة لإلجراءات اإلنســانية الفاعلة أكرب من ذي 

قبــل وأصبــح للمســاعدات النقديــة والقســائم دور رئيــي للعبه. من خالل الجهــود الجامعية ألفراد رشاكة التعلــم النقدي والعديد من 
الجهــات املعنيــة التــي نتشــارك معهــا؛ نعتقــد بأنه ميكننا البناء عــىل العمل الرائع الذي تم إنجازه يف 2019/2020 مــن أجل إنجاز املزيد 

قدماً.  للميض 
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عىل مدى الخمس عرشة سنة املاضية، وجهت رشاكة التعلم 

النقدي الحوار والنقاش ودعت الجهات الفاعلة ذات الصلة إىل 

زيادة وتعزيز استخدام املساعدات النقدية والقسائم، ووضع 

جدول األعامل العاملي. يف عام 2019/20، ركزنا عىل إحراز تقدم يف 

عدد من القضايا الحرجة.

يف كانون األول 2019، جمع أسبوع النقد الثاين الجهات الفاعلة 

يف القطاع اإلنساين يف جميع أنحاء العامل للتفكري وتبادل الخربات 

والتعلم والتخطيط. حدثت الفعاليات يف كينيا وبنام والسنغال 

قبل أسبوع من الفعاليات يف لندن. لقد كانت الجلسات التي تم 

عقدها باالشرتاك مع أعضاء الشبكة ثرية وديناميكية ومتعمقة يف 

قضايا من مستقبل املساعدة املالية إىل توطني املساعدات النقدية 

والقسائم ومن روابط الحامية االجتامعية إىل النامذج التشغيلية 

املختلفة. 

بناًء عىل الرؤى واملناقشات حول املخاطر ومسؤولية البيانات، تم 

الحفاظ عىل زخم أسبوع النقد من خالل سلسلة من الندوات 

عرب اإلنرتنت التي تركز عىل املخاطر وتطوير مذكرة إحاطة حول 

تحديد نطاق املخاطر يف اإلدارة املالية واالمتثال للجهات الفاعلة 

يف املساعدات النقدية والقسائم. كام قادت رشاكة التعلم النقدي 

بدعم من مركز البيانات اإلنسانية ورشة عمل تتعلق مبسؤولية 

البيانات يف املساعدات النقدية والقسائم.

لقد ركزنا بشكل متزايد خالل العام عىل استخالص القضايا وتبادل 

التحليل. باإلضافة إىل العديد من الندوات عرب اإلنرتنت، قمنا بنرش 

19 مدونة ومقالة كتبها أعضاء رشاكة التعلم النقدي والكتاب 

الضيوف وفريق عمل رشاكة التعلم النقدي. لقد سمح لنا ذلك 
باالستفادة من الخربات يف العديد من السياقات املختلفة والخوض 
يف مواضيع مختلفة، مبا يف ذلك مستقبل املساعدة املالية والنقدية 

والعنف القائم عىل النوع االجتامعي وإدارة البيانات املسؤولة.

لقد قدم اإلصدار األول من تقرير حالة النقد يف العامل والذي نرُش 
يف أوائل عام 2018 تصورات ثاقبة عن حالة املساعدات النقدية 
والقسائم جنباً إىل جنب مع استعراض التقدم الذي تم إحرازه 

يف الصفقة الكربى وااللتزامات العاملية األخرى. لقد تم استخدام 
التقرير منذ ذلك الحني كمرجع موثوق لكيفية تسليم املساعدات 

النقدية والقسائم والتحديات الرئيسية املتبقية. بناًء عىل نجاح 
التقرير األول، بدأ العمل عىل اإلصدار الثاين يف عام 2019. يقدم 
التقرير الجديد املقرر نرشه يف متوز 2020 تحليالً محدثاً للتقدم، 
بناًء عىل مشاورات مكثفة مع أصحاب املصلحة يف جميع أنحاء 

العامل.

 مع اقرتاب العام من نهايته، بدأ اإلحساس بتأثري جائحة
 كوفيد-19 عىل مستوى العامل. لقد استجاب أعضاء رشاكة 

التعلم النقدي برسعة وقاموا بتغيري طرق العمل للحفاظ عىل 
سالمة املتلقني والوصول إىل املحتاجني حديثاً. كان من الواضح 

املالمح الرئيسية

تضاعف الحجم العاملي للمساعدات النقدية والقسائم بني عامي 2016 و2019 	‹

حفز أسبوع النقد املناقشات بشأن املساعدات النقدية والقسائم حول العامل	‹

 زيادة النقاش والتعلم بشأن القضايا الرئيسية مبا يف ذلك حامية البيانات واملخاطر 	‹
والحامية االجتامعية

بدء العمل عىل تقرير حالة النقد العاملي لعام 2020	‹

غري وباء كوفيد-19 من االستجابة اإلنسانية مبا يف ذلك املساعدة النقدية والقسائم	‹

»لقد تضاعف حجم املساعدات النقدية والقسائم منذ عام 2016. زيادة النقد تعني تحوالً يف السلطة، 
مام يضع سلطة اتخاذ القرار يف مكانها املناسب: أي يف أيدي املستفيدين.« كارين بيتيش، مديرة رشاكة 

التعلم النقدي

كارين بيتيش، مديرة رشاكة التعلم النقدي

وضع جدول األعامل النقدي بشأن النقد

منذ البداية أن الوباء سيجعل الوضع أسوأ بالنسبة للعديد من 
املستضعفني، وسيدفع باملاليني إىل الفقر املدقع، وقد أصبح من 

الواضح أنه يجب اتخاذ خيارات مستحيلة.

لقد أدى وباء كوفيد-19 إىل تحول يف عمل رشاكة التعلم النقدي، 
وقد عملنا عرب الشبكة لدعم االستجابة. باالعتامد عىل التعلم 
الجامعي والخربة ألعضاء رشاكة التعلم النقدي، تم االستعانة 

مبصادر خارجية للمعلومات ونرش فريق رشاكة التعلم النقدي 
إرشادات حول استخدام املساعدات النقدية والقسائم يف 

سياق كوفيد19- بأربعة لغات. لقد تم استخدام اإلرشادات، 
التي سيستمر تحديثها بناًء عىل الخربة طاملا كانت مفيدة، من 
قبل األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخرين لفهم اآلثار املحتملة 
لكوفيد-19 واالستعداد لها، للنظر فيام إذا كانت املساعدات 

النقدية والقسائم مناسبة للسياقات التي يعملون فيها وإذا كان 
األمر كذلك؛ تقييم كيفية تقدميها بأمان وفعالية.

بناًء عىل توجيهات املساعدات النقدية والقسائم وكوفيد-19، 
عقدت رشاكة التعلم النقدي اجتامعات مع بعض مجموعات 
العمل يف النقد حول العامل لفهم التحديات الرئيسية وأفضل 

املامرسات الناشئة. لقد قمنا بعقد أو دعم اجتامعات إقليمية يف 
آسيا وأفريقيا واألمريكتني والرشق األوسط. من خالل العمل مع 
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ومكتب منسق 

اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، بدأت رشاكة التعلم النقدي بالتخطيط 
لدراسات الحالة الُقطرية لفهم كيف ميكن أن تعمل أنظمة 

الحامية االجتامعية واملساعدات اإلنسانية والقسائم معاً بشكل 
وثيق لدعم استجابة لكوفيد-19. عىل املستوى اإلقليمي دعمت 

رشاكة التعلم النقدي مجموعات العمل يف النقد حيث قامت 
بتعديل خططها وإعداد استجابتها للوباء.

❝

BRIEFING NOTE

CASH AND VOUCHER  ASSISTANCE AND RISK IN FINANCIAL MANAGEMENT  AND COMPLIANCE

نشكرك عىل مشاركة منشور مدونة Anna حول مسؤولية 
البيانات. إن هذا الجانب من تقديم النقد مل يخطر ببايل أبداً 
وقد ذكرين باملحادثة التي أجريناها حول ضعف األشخاص يف 

هذه املواقف

 جويل نيوجي، أطباء بال حدود أفريقيا

❝



ورقة إحاطة

https://www.calpnetwork.org/publication/cash-and-voucher-assistance-and-risk-in-financial-management-and-compliance/
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التأثري عىل السياسة اإلنسانية: ربط املساعدة النقدية والقسائم 
والحامية االجتامعية 

لقد استمرت رشاكة التعلم النقدي يف جمع األعضاء وإنتاج األدلة 

ودعم التقدم يف القضايا واملواضيع الرئيسية. يبحث القسم أدناه 

بعمق يف العمل عىل مدار العام بشأن أحد هذه املوضوعات أال 

وهو: ربط املساعدات النقدية والقسائم والحامية االجتامعية.

لقد برزت الحامية االجتامعية كإحدى القنوات الرئيسية لتعزيز 

العالقة بني اإلنسان والتنمية، وهي توفر نقطة دخول لالستجابة 

لألزمات املرتبطة بربامج وأنظمة التطوير، بينام يتم التعامل مع 

الفقر الكامن وبناء املرونة ودعم توطني العمل اإلنساين.

يف عام 2019، أصدرنا تكليفاً بسلسلة من التقارير بشأن ربط 

الحامية االجتامعية واملساعدات النقدية والقسائم للمساعدة يف 

مراجعة مواد بناء القدرات. لقد تم نرش ملخص رفيع املستوى يف 

نهاية آذار 2020 ملناقشات املواضيع الهامة، إىل جانب املفاهيم 

األساسية واعتبارات السياسة وإعداد الربامج. كام تم نرش وثيقة 

متهيدية تحتوي عىل تاريخ موجز ولكنه شامل لربط الحامية 

االجتامعية باملساعدات النقدية والقسائم يف الرشق األوسط إىل 

جانب ثالث دراسات حالة )العراق ولبنان واليمن(، مام يوفر 

مواداً حديثة لدعم بناء القدرات يف املنطقة.

كام أجريت محادثات بشأن الحامية االجتامعية وروابط 

املساعدات النقدية والقسائم يف رشق إفريقيا. سلط حدث 

تعليمي يف كانون األول 2019 الضوء عىل أهمية البناء عىل 

التعلم القائم وعىل عمل الجهات الفاعلة األخرى - حيث عرض 

 (BRCiS) كيف أن اتحادين )بناء مجتمعات مرنة يف الصومال

واالئتالف النقدي الصومايل( يعتمدان عىل عمل بعضهام البعض 

يف الصومال. يف غرب إفريقيا، تعاونت رشاكة التعلم النقدي مع 

املنصة اإلقليمية للحامية االجتامعية وأنتجت أداًة تشغيلية لدعم 

الجهات الفاعلة يف القطاع اإلنساين والحكومات لربط التعاون يف 

مجال املساعدات النقدية والقسائم بشبكات األمان االجتامعي.

لقد أصبحت مسألة وقت وكيفية وما إذا كان يجب محاولة ربط 

النظامني أكر أهمية من خالل االستجابة لكوفيد-19. مع ظهور 

آثار وباء كوفيد-19، كان من الواضح أن هناك حاجة إىل تعزيز 

وتوسيع نطاق الحامية االجتامعية ملساعدة الفئات األكر ضعفاً 

عىل مواجهة الصدمات ومنع وقوع الناس يف الفقر. من خالل 

 Grand Bargain التعاون الوثيق مع مسار العمل الفرعي التفاقية

بشأن الحامية االجتامعية، قمنا بدعم املحادثات بني الجهات 

الفاعلة يف الحامية االجتامعية واملساعدات النقدية والقسائم 

بهدف مشاركة املعرفة والخربة من خالل الندوات عرب اإلنرتنت 

والبودكاست واملدونات.

CRIBSHEET

Gabrielle Smith

LINKING CVA AND  

SOCIAL PROTECTION  

IN THE MENA REGION

الرشق األوسط وشامل أفريقيا

تتوجه مجموعة من النساء بعرباتهن اليدوية إىل نقطة املياه يف قرية 
إيلميدجان حيث أقامت منظمة أوكسفام محطة لتحلية املياه
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CONNECTING HUMANITARIAN CVA WITH GOVERNMENT SOCIAL SAFETY NETS

INTRODUCTION 

In the last couple of years Social Protection experts have developed tools and guidance (OPM Shock Responsive 

Social Protection framework and the « Unbundled » Paper by the World Bank) to help operationalize concepts of 

« Shock responsive / Adaptive Social Protection » (SRSP), with a focus on Social safety nets (SSN). However, in West 

and Central Africa, most Social Protection systems are just emerging on the administrative and operational sides. 

Some practitioners working in those countries thus feel it is premature to work on a shock-responsive dimension 

of those systems, while the World Bank is actively working with governments to make this happen. Nonetheless, in 

those countries, where humanitarian community is largely active, either providing support to vulnerable groups 

affected by chronic crises or responding to more acute humanitarian disasters, there is an increasing push (led 

by donors and host governments) to develop operational solutions to articulate emergency Cash and Voucher 

Assistance (CVA) implemented by Humanitarian actors and Government-led SSN. Increased coordination should 

indeed avoid duplication and tensions, reduce gaps, promote long term viable systems and maximize resources. But 

furthermore, it could broaden the scope or coverage and thus enhance the impact of SSN. However, ensuring that 

humanitarian principles remain respected is one of the main concerns of the humanitarian community of practice.

Despite increased knowledge and harmonization of key challenges between humanitarian practitioners and SP 

actors, practitioners at field level still struggle to operationalize this connection. Building on tools already developed 

in the region to support this reflection (CaLP’s guidance, recommendations from the event hosted by the Regional 

Platform on Social protection, SSN mapping in Nigeria, recent webinars) enriched by experience as progress is made, 

this rough table aims at covering the « last mile », complemented by technical support provided by regional and 

national offices of the regional SP platform members, to:

Help actors at national level locate and analyse their countries in terms of context and systems;

Identify key aspects to consider and guide national actors towards resources and tools; 

Support national actors to take operational decisions contributing to connect humanitarian CVA with SSN 

as fit for their context.

HOW TO USE THIS TABLE ? 

Practitioners (CWGs, national coordination structure, or preferably jointly) can assess each operational aspect to 

understand what is the current level of articulation between humanitarian and government systems / approaches, 

and define a desirable level of integration according to their specific context and general considerations listed in 

the below the table. Actors can pick and combine different levels of articulation for each element of the delivery 

chain. Delivery partners may select, for example, parallel funding sources, combine them with piggy backing on 

the national system for registration, and align in payment delivery. This framework will help define a common 

direction and concrete actions to improve connection and coordination between humanitarian CVA and SSN. 

1

أدوات الرشق األوسط وشامل أفريقيا 

املالمح الرئيسية

 دعم روابط أقوى بني الحامية االجتامعية واملساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية	‹

 تضمني املنشورات: الوثيقة التمهيدية ملنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا وأداة 	‹
لربط املساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية مع شبكات األمان الحكومية

فعاليات التعرف عىل الحامية االجتامعية يف رشق أفريقيا والرشق األوسط	‹





https://www.calpnetwork.org/ar/publication/linking-cva-and-social-protection-in-the-mena-region-crib-sheet/
https://www.calpnetwork.org/publication/connecting-humanitarian-cva-with-government-social-safety-nets/


WWW.CALPNETWORK.ORG 10 11  التقرير السنوي

املالمح الرئيسية

زيادة املشاركة مع الجهات الفاعلة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي	‹

 الجهات الفاعلة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي	‹

تعزيز التعاون مع الجامعات عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل	‹

إنتاج أداة صنع القرار التغذوي	‹

تعزيز استخدام املساعدات النقدية والقسائم يف االستجابة اإلنسانية 

عملت رشاكة التعلم النقدي مع املجموعات والقطاعات عىل 
املستويني الوطني والدويل لدعم التقديم الفعال للمساعدات 

النقدية والقسائم عرب االستجابة اإلنسانية.

من خالل اتفاقيتنا مع مجموعة الصحة العاملية، قدمنا أدلة 
إلظهار تأثري املساعدات النقدية والقسائم عىل النتائج الصحية يف 
سياقات الطوارئ. يف غرب إفريقيا، قدمنا الدعم الفني ملجموعة 

التعليم يف النيجر ورشعنا يف وضع خطة عمل مع مجموعة الصحة 
يف بوركينا فاسو يف عدة مجاالت مثل تنمية القدرات وبناء األدلة. 

باملثل، قمنا بالتعاون مع مجموعة املياه والرصف الصحي والنظافة 
الدولية للتخطيط لسلسلة من الندوات عرب اإلنرتنت بشأن املياه 
والرصف الصحي والنظافة واملساعدات النقدية والقسائم، وقمنا 

بتقدميها باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.

من خالل العمل مع منظمة إنقاذ الطفل والصليب األحمر 
الفرني يف غرب إفريقيا، وضع فريق رشاكة التعلم النقدي أداة 
صنع القرار التغذوي لدعم مامريس قطاع التغذية يف تقييامتهم 
ملدى مالءمة املساعدات النقدية والقسائم يف برامج التغذية يف 
حاالت الطوارئ. لقد تم التقاط الخربات واملامرسات التشغيلية 

الجيدة والتي ساهمت يف وضع إرشادات عاملية للجهات الفاعلة 
يف مجال التغذية. 

واصلت ندوة النقد وفقاً للنوع االجتامعي التي استضافتها نريويب 
يف عام 2018 تحفيز العمل عىل زيادة األدلة عىل املساعدات 

النقدية والقسائم والنوع االجتامعي. يف غرب إفريقيا، قامت 
رشاكة التعلم النقدي مع الصليب األحمر يف مايل بدراسة تأثري 
املساعدات النقدية والقسائم عىل العالقات بني الجنسني. من 
خالل ندوة عرب اإلنرتنت مع املعهد الدويل لبحوث السياسات 

الغذائية ومنظمة كري الدولية، قمنا بتقديم األدلة القامئة حول 
املساعدات النقدية والقسائم والنوع االجتامعي والعنف القائم 
عىل النوع االجتامعي. تعد رشاكة التعلم النقدي عضواً نشطاً يف 

املسار الفرعي التفاقية Grand Bargain للنقد والنوع االجتامعي، 
حيث قامت بتسيري جلسات يف املؤمتر السنوي لعام 2019 الذي 

ينظمه منظمة كري وهيئة األمم املتحدة للمرأة.

مع زيادة املشاركة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 
قادت رشاكة التعلم النقدي أو شاركت يف قيادة تنظيم 36 
 InterAction حدث خالل العام، والعمل مع منظامت مثل

والبنك الدويل ومجموعة عمل مخاطر الكوارث الطارئة يف أمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واالستجابة لالجئني واملهاجرين 

الفنزويليني، ووكالة الكاريبي إلدارة الطوارئ. من خالل العمل 
مع املتخصصني يف املوضوعات، تناولنا مناقشات متعلقة بالنوع 

االجتامعي والحامية واملياه والرصف الصحي والنظافة العامة 
وحامية الطفل والصحة وحامية البيانات وغريها.

CONSIDERING & INCORPORATING CVA INTO NUTRITIONPROGRAMMING – A 3 STEP DECISION-MAKING TOOL

CONSIDERING & INCORPORATING CVA INTO NUTRITION PROGRAMMING – A 3 STEP DECISION-MAKING TOOL This tool is intended to support nutrition practitioners with how to assess appropriateness of cash and vouchers assistance (CVA) in emergency nutrition programming, to support, 

complement, maximize other modalities more routinely considered in nutrition programming. This tool takes the user through the full response option analysis process, identifying key 

considerations and directing the user to the most relevant tools as per the following steps:

This tool is complemented with Annexes:Annex 1: CVA Use / Attribution in Underlying CausesAnnex 2: NCA MethodologiesAnnex 3: Set of evidence 
Annex 4: Evidences Matrix (Excel file)Annex 5: Core considerations for CVA in nutrition programme design and implementation
Annex 6: Glossary

Step 2

Assess appropriateness 
of CVA to tackle 

malnutrition causes in the 
context

Identify CVA entry points 
within the Malnutrition 

Causal Framework

Draw from evidence to 
support decision-making 

for option response 
selection

Step 1

Contextualizing the 
conceptual framework of 

malnutrition:

Identifying the 
determinants of 

malnutrition in the context 
of intervention and set 
programme objectives

Step 3

Design integrated 
programming to achieve 

nutrition outcomes

List key features for 
different modalities to 

identify the best modality 
combination to achieve 

objectives

Context-specific, 
evidence based foremost 
appropriate combination 
of modalities, potentially 
including CVA to achieve 

Nutrition-specific 
outcomes

النظر يف املساعدات النقدية والقسائم ودمجها مع 

التغذية < الربمجة - أداة برمجة من 3 خطوات

هوانغ يث نغويت البالغة من العمر 75 عاًما مع 
حفيدها يف ثانه تونغ البالغ من العمر سبع سنوات. 

لقد وصلت إىل نقطة توزيع املنح النقدية )التي 
يديرها الصليب األحمر الفيتنامي( والتي توفر 

األموال التي متس الحاجة إليها لألشخاص يف أعقاب 
الفيضانات الواسعة النطاق
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بدأت مراجعة صندوق أدوات جودة الربنامج 	‹

›	 Sphere دمج شامل للمساعدات النقدية والقسائم يف كتيّب

 تشمل املنشورات: صحيفة نصائح سلة اإلنفاق الدنيا ونسخ مرتجمة من مرسد 	‹
مصطلحات رشاكة التعلم النقدي 

الفعاليات اإلقليمية التي تُعقد بشأن مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب	‹

 تم االتفاق عىل توجيهات محددة لتتبع املساعدات النقدية والقسائم عىل 	‹
املستوى املشرتك بني الوكاالت

رفع املعايري لزيادة جودة املساعدات النقدية والقسائم

يف إطار جهودنا لتحسني جودة املساعدات النقدية والقسائم، 
بدأنا مبراجعة مجموعة أدوات جودة الربنامج للتأكد من أنها توفر 

أفضل املعايري التشغيلية املتاحة واألدوات واملبادئ التوجيهية 
لدعم املساعدات النقدية والقسائم عالية الجودة يف كل مرحلة 
من مراحل دورة الربنامج. سيتم االنتهاء من تحديث مجموعة 
األدوات يف عام 2020 وستصاحب مراجعات املحتوى وظائف 

محسنة. 

مع إطالق دليل Sphere املنقح، وهو معيار لجودة املساعدات 
اإلنسانية، عقدت رشاكة التعلم النقدي حلقة نقاش يف عامن، 

األردن يف حزيران 2019. تم تحقيق الدمج الشامل للمساعدات 
النقدية والقسائم واألسواق ألول مرة من خالل التعاون الفعال 
بني Sphere وأعضاء رشاكة التعلم النقدي وفريق رشاكة التعلم 
النقدي. تواصل رشاكة التعلم النقدي يف كونها عضواً نشطاً يف 

رشاكة املعايري اإلنسانية وتقديم خربتها لتطوير وثيقة توجيهية 
 .Sphere قياسية مشرتكة لكوفيد-19 تم نرشها أيضاً بواسطة

من خالل ترجمة مرسد مصطلحات رشاكة التعلم النقدي إىل اللغة 
العربية واإلسبانية والفرنسية، عملنا عىل تحقيق هدفنا املتمثل 

يف توفري الوضوح وتشجيع الفهم املشرتك واالستخدام املنسق 
ملصطلحات وتعريفات املساعدات النقدية والقسائم. وقد تم 

دعم ذلك أيضاً من خالل إطالق مجموعة املناقشة اإلسبانية، مام 

وفر مساحة للتفاعل والتبادل بني الجهات الفاعلة يف املساعدات 

النقدية والقسائم.

ظلت األسئلة املتعلقة بالحد األدىن من سالل اإلنفاق الدنيا وقيم 

التحويل مبثابة مسألة مهمة ومتنازع عليها غالباً يف إعداد برامج 

املساعدات النقدية والقسائم. نتيجة لذلك، عملت رشاكة التعلم 

النقدي عىل تجميع املناقشات الجارية املتعلقة بالحد األدىن 

من سالل اإلنفاق الدنيا وأنتجت ورقة إرشادات شاملة ملساعدة 

املامرسني امليدانيني عىل البحث يف األساليب املختلفة لحساب 

سالل اإلنفاق الدنيا والتقدم يف املناقشات من حيث تحديد 

الجودة القياسية لسلة اإلنفاق الدنيا.

لقد تناولت رشاكة التعلم النقدي عدداً من القضايا الناشئة، مبا 

يف ذلك مكافحة غسيل األموال وعقوبات مكافحة متويل اإلرهاب 

وكيف ميكن أن تؤثر هذه التدابري عىل العمل اإلنساين املبديئ 

ملواجهة الطوارئ. باإلضافة إىل املدونة والدراسة االستكشافية 

املشار إليها أعاله، عقدت رشاكة التعلم النقدي ورشتي عمل 

إقليميتني ملعالجة هذه املوضوعات يف الرشق األوسط وغرب 

إفريقيا.

نتج عن القيادة املشرتكة لرشاكة التعلم النقدي لتتبع 
مسار العمل الفرعي للمساعدات النقدية والقسائم من 

اتفاقية Grand Bargain توجيهات محددة بشأن تتبع 
النقد والقسائم عىل املستوى املشرتك بني الوكاالت.

تم االتفاق خالل العام عىل أن مسار العمل الفرعي لتتبع 
املساعدات النقدية والقسائم يجب دمجه يف مسار العمل 

الفرعي الجديد للكفاءة والفعالية والقيمة مقابل املال 
 Grand Bargain ضمن إطار مسار العمل النقدي التفاقية

والذي ستستمر رشاكة التعلم النقدي بقيادته.

GLOSSARY
OF TERMINOLOGY  FOR CASH AND VOUCHER  ASSISTANCE

لقد كان لدعم رشاكة التعلم النقدي دور فعال للغاية يف دعم عملية 
سلة اإلنفاق الدنيا. لقد كان العمل الذي قمتم بقيادته مفيداً جداً يف 

هيكلة العملية وضامن مشاركة القطاعات

 أجايي أيوباميديل، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، نيجرييا

❝

مرسد مصطلحات املساعدات النقدية والقسائم

بعد عاصفة مدمرة ، مكنت التحويالت النقدية 
إدواردو ساملريون من الوصول إىل السلع يف متجر 

البقالة يف أوسلطان ، السلفادور
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أقيمت فعاليات تعلم النظراء يف كل من عامن وبانكوك وداكار ونريويب لتعزيز التنسيق	‹

تم نرش صحيفة نصائح التنسيق	‹

 تم تحديد »الحواجز السياسية التي تحول دون التقدم يف املساعدات النقدية والقسائم« 	‹
كأولوية جديدة ملسار العمل النقدي التفاقية Grand Bargain مع االتفاق عىل تعيني 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ورشاكة التعلم النقدي كقائد مشارك

 تقديم الدعم التقني ملجموعات العمل واملجموعات النقدية لتضمني املساعدات النقدية 	‹
والقسائم يف استعراض االحتياجات اإلنسانية وعمليات خطة االستجابة اإلنسانية

توجيه التنسيق املحسن عىل جميع املستويات 

بينام يبقى تنسيق املساعدات النقدية والقسائم مبثابة قضية 

شائكة؛ إال أنه قد تم تحقيق الكثري عىل املستوى التشغييل. 

من خالل التشاور املكثف مع الجهات الفاعلة يف التنسيق عىل 

املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، ساعدت رشاكة التعلم 

النقدي يف تعزيز التعلم واستخالص الدروس الستخدامها عىل 

نطاق أوسع. لقد شجعنا تعلم النظراء بني هيئات التنسيق 

الخاصة باملساعدات النقدية والقسائم؛ مثل اجتامعات رؤساء 

مجموعات العمل النقدي يف كل من عامن وبانكوك وداكار 

ونريويب. بينام تباينت التجارب عىل نطاق واسع، إال أنه كانت 

هناك قواسم مشرتكة. قدم اجتامع آسيا واملحيط الهادئ لقيادات 

مجموعة العمل النقدي مثل غريه من األمور، منصة قيمة 

ملشاركة املامرسات الجيدة عىل أساس الخربة العملية، كام سلط 

الضوء عىل التحديات املستمرة الناتجة عن عدم وجود اتفاق 

عام بشأن أدوار ومسؤوليات التنسيق.

لقد نتج عن التعلم والتحديات املستخلصة من هذه األحداث 

والعديد من التفاعالت األخرى نرش مدونة ومتكنها من تطوير 

وثيقة نصائح للتنسيق، حيث توفر الوثيقة دعامً عملياً ملساعدة 

الجهات الفاعلة عىل ضامن التنسيق الفعال لتحليل املخاطر 

وبالتايل تحسني فعالية االستجابات وكفاءتها ومساءلتها.

استخدمت رشاكة التعلم النقدي النتائج أيضاً للتأكيد عىل 

الحاجة إىل اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن هذه القضية والتأثري 

يف املناقشات العاملية. متت مشاركة التغذية الراجعة بشأن 

التحديات والعواقب والفرص واالحتياجات املتعلقة بتنسيق 

النقد يف منتديات السياسات الرئيسية، مبا يف ذلك مجموعة 

 CashCap العمل النقدي ومقرها جنيف، واللجنة التوجيهية لـ

.Grand Bargain واجتامعات مسار العمل النقدي التفاقية

نتيجة لالستياء من عدم وجود اتفاق عاملي بشأن األدوار 

واملسؤوليات لتنسيق املساعدات النقدية والقسائم، متت مناقشة 

املسألة مرة أخرى يف اجتامع مسار العمل النقدي التفاقية 

Grand Bargain يف حزيران 2019. ونتيجة لذلك تم تحديد 

الحواجز السياسية أمام التقدم يف املساعدات النقدية والقسائم 

عىل أنها إجراء إضايف ذو أولوية ملسار العمل النقدي التفاقية 

Grand Bargain لعام 2019/20، وتم االتفاق عىل رشاكة التعلم 

النقدي كقائد مشارك إىل جانب الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية.

ملتزماً بتشجيع تحليل االستجابة املحّسن؛ دعم فريق رشاكة 

التعلم النقدي مجموعات العمل النقدية واملجموعات عىل 

املستوى الوطني لتضمني املساعدات النقدية والقسائم ضمن 

CASH COORDINATION  TIP SHEET

دورة الربامج األساسية يف تونس.
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استعراض االحتياجات اإلنسانية وعمليات خطة االستجابة 
اإلنسانية وشجع الجهات الفاعلة اإلنسانية عىل اتخاذ خيارات 

للطريقة بناًء عىل األدلة وتفضيالت املجتمعات املترضرة من 
األزمات. استمرت رشاكة التعلم النقدي يف تقديم الدعم الفني 

للجهات الفاعلة يف املساعدات النقدية والقسائم، مبا يف ذلك 
دعم مجموعات العمل النقدي لبوروندي وكينيا والصومال يف 

رشق إفريقيا، وتنشيط مجموعات الكامريون وموريتانيا يف غرب 
إفريقيا، وتقديم الدعم لقيادات مجموعة العمل النقدي يف 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مبا يف ذلك دعم إنشاء 
مجموعة يف املكسيك.

ورقة نصائح تنسيق النقد 

https://www.calpnetwork.org/publication/cash-coordination-tip-sheet/
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إتاحة موارد التدريب بلغات إضافية	‹

نرش وثائق املعلومات لدعم وضع سياق التدريب يف مناطق مختلفة	‹

تم عقد دورة تدريب املدربني يف كولومبيا وكينيا والسنغال 	‹

45 مدرب معتمد لربنامج رشاكة التعلم النقدي حول العامل	‹

حصل أكر من 13000 شخص عىل دورات تدريبية عرب اإلنرتنت حول رشاكة التعلم النقدي	‹

استمر برنامج بناء الخربات الفردية الشهري يف غرب إفريقيا	‹

ظل تقديم التدريب، إما مبارشة من خالل فريق عمل رشاكة زيادة فرص تطوير املهارات 
التعلم النقدي أو بالتعاون مع منظامت التدريب الرشيكة 

لدينا أو عرب مدربني معتمدين من رشاكة التعلم النقدي، مبثابة 
مساهمة حاسمة يف القطاع اإلنساين. خالل العام أتم أكر من 
1100 شخص بنجاح دورات تدريبية وجهاً لوجه ترتاوح ما بني 

خمسة أيام من دورة املساعدات النقدية والقسائم األساسية 
ملوظفي الربنامج إىل الدورات القصرية حول املساعدات النقدية 
والقسائم، وعىل سبيل املثال؛ سبل العيش والحامية االجتامعية 

وفهم عملية سلة اإلنفاق الدنيا.

لقد اتخذنا خطوات مهمة نحو جعل موارد التدريب أكر سهولة، 
وتحقيقاً لهذه الغاية؛ استثمرنا يف ترجمة دورة مهارات املساعدات 

النقدية والقسائم األساسية ملوظفي الربنامج إىل اللغة العربية 
والفرنسية واإلسبانية وقمنا بتطوير وثائق معلومات إقليمية 

جديدة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي واملحيط الهادئ 
لتمكني املدربني من تكييف الدورات التدريبية بشكل أفضل مع 
تلك السياقات. أما املوارد؛ فكام هو الحال مع الدورات التدريبية 

نفسها، فقد كانت متاحة بشكل مجاين عىل املوقع اإللكرتوين 
ليستخدمها أي شخص.

لقد كانت وثيقة معلومات املحيط الهادئ مبثابة مورد رئيي يف 
دورة تدريب املدربني التي عقدناها يف فانواتو يف ترشين األول 
وهي واحدة من أربع دورات مامثلة عقدت خالل العام، بينام 

عقدت الدورات األخرى يف كل من كولومبيا وكينيا والسنغال. عىل 
الصعيد العاملي، يوجد اليوم 45 مدرب معتمد عىل برنامج رشاكة 

التعلم النقدي؛ من بينهم 13 يتحدثون الفرنسية و7 يتحدثون 
اإلسبانية و3 يتحدثون اللغة العربية. 

من خالل برنامج بناء الخربة الفردية يف غرب إفريقيا، قدمنا خربة 
أعمق وأكر تركيزاً عىل املساعدات النقدية والقسائم، وأنشأنا 
مجتمعاً من خرباء املساعدات النقدية والقسائم من الناطقني 

بالفرنسية يف املنطقة، وقد أدى نجاح الربنامج إىل وضع خطط 
ملبادرات مامثلة يف مناطق أخرى.

ال يزال معدل االلتحاق بدورات رشاكة التعلم النقدي عرب 
اإلنرتنت قوياً؛ حيث وصل أكر من 13000 شخص إىل دوراتنا 

 Kaya التدريبية عرب اإلنرتنت من خالل منصات التعلم الخاصة بـ
وDisaster Ready  واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر 

والهالل األحمر. حصل أكر من 3800 شخص عىل دورة مقدمة يف 
املساعدات النقدية والقسائم يف حني حصل مامرسون من أكر من 

100 دولة عىل دورة مقدمة يف تحليل السوق.

أفضل جانب من جوانب الدورة؟ »تفاعالت امليرسين واملشاركني 
ومشاركة الخربات السابقة لآلخرين بشأن املساعدات النقدية 

والقسائم. يتعلق األمر بالتفكري عاملياً والعمل محلياً

 إحدى املشاركني يف برنامج تدريب 
املدربني، دورة الربنامج األساسية يف داكار، 

حزيران 2019 

❝
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كان حدث العضوية يف داكار فرصة لتعزيز العالقات مع األعضاء، وتطوير 
املشاركة املتبادلة، وتحديد مجاالت التعاون



WWW.CALPNETWORK.ORG 18 19  التقرير السنوي

املالمح الرئيسية

إطالق موقع إلكرتوين جديد	‹

إطالق سلسلة بودكاست باسم Cashcast: تم نرش ملفني بودكاست وتنزيلهام 310 مرة يف ثالثة أشهر	‹

تم نرش 19 مدونة وقراءتها بواسطة 6353 شخص	‹

تم تنزيل 1389 منشور من مكتبة رشاكة التعلم النقدي مبا مجموعه 24703 مرة 	‹

هناك 82368 مستخدم للموقع 	‹

›	)Dgroups ،هناك 4320 متابع جديد عرب جميع القنوات االجتامعية )فيسبوك، تويرت، يوتيوب، ليند إن

›	Dgroups 718 منشور عىل

تم تطوير موقع إلكرتوين جديد رحب به املستخدمون بسبب 

مظهره الجديد وسهولة البحث فيه. يوفر املوقع أدوات عملية 

لتعزيز الشبكة؛ مثل متكني األعضاء من تقديم الوظائف الشاغرة 

واملشاركة يف استضافة الندوات عرب اإلنرتنت والتعاون يف كتابة 

املدونات. إنه يتضمن أيضاً صفحة جديدة للرتويج للمنتجات 

»الرئيسية« الخاصة برشاكة التعلم النقدي ويتم ترجمة املزيد 

من املحتوى عىل املوقع إىل الفرنسية واإلسبانية والعربية - مام 

يساعد رشاكة التعلم النقدي عىل توسيع نطاق جمهورها.

خالل العام، أنتجت رشاكة التعلم النقدي أول بودكاست لها 

لتشكل بداية سلسلة باسم  »CashCast«. تم إنشاء بودكاست 

CashCast الستكشاف املوضوعات الرئيسية بشكل متعمق من 

خالل املقابالت مع خرباء املساعدات النقدية والقسائم. تم إطالق 

أول بودكاست يف كانون األول 2019 وكان بعنوان »هل مينعنا 

النفور من املخاطرة من إدراك إمكانات املساعدات النقدية 

والقسائم؟« بينام كان الثاين بعنوان »هل املوافقة املبلّغة ممكنة 

يف املساعدات اإلنسانية والقسائم يف القطاع اإلنساين؟«. بحلول 

نهاية آذار تم تنزيل البودكاستني 197 و 113 مرة عىل التوايل. 

للوفاء بالتزامنا بتوسيع نطاق وصولنا عاملياً، قمنا بزيادة عدد 

مواد ومنشورات تدريب رشاكة التعلم النقدي املتاحة باللغات 

العربية والفرنسية واإلسبانية وكذلك اإلنجليزية، وزاد إنتاج 

ندوات عرب اإلنرتنت ورسائل إخبارية ووسائل التواصل االجتامعي 

20بأربع لغات.
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انضم عرشة أعضاء جدد من تسعة بلدان إىل رشاكة التعلم النقدي	‹

تم عقد حدث العضوية يف السنغال	‹

 اجتمعت املجموعة االستشارية الفنية لرشاكة التعلم النقدي مع مجلس اإلدارة بشكل منتظم خالل العام	‹

العضوية املتنامية

رحبنا خالل العام بعرشة أعضاء جدد يف شبكة رشاكة التعلم 
النقدي والذين انضموا من أسرتاليا وبلجيكا وفنلندا وهايتي 

واألردن وكينيا والرنويج والصومال واململكة املتحدة.

من خالل الفعاليات ومسارات العمل، قمنا بدعوة أعضاء رشاكة 
التعلم النقدي لتبادل الخربات وإجراء املزيد من املناقشات 

وتعزيز املشاركة عرب الشبكة بأكملها.

تضمنت أبرز نقاط املشاركة مع األعضاء أسبوع النقد لعام 2019 
والذي ُعقد يف أواخر ترشين الثاين وأوائل كانون األول وتضمن 

جلسات يف لندن باإلضافة إىل بنام والسنغال وكينيا. باإلضافة إىل 

السياسات واملناقشات الفنية املذكورة سابقاً يف هذا التقرير، قدم 

أسبوع النقد منتدًى قيامً لجمع األفكار والتغذية الراجعة لإلبالغ 

بصياغة تقرير النقد الجديد وتشكيل اتجاه اسرتاتيجية رشاكة 

التعلم النقدي الجديدة؛ حيث سيتم نرش كالهام يف عام 2020. 

لقد جمعت فعالية السنغال األعضاء معاً لتقوية شبكة رشاكة 

التعلم النقدي يف غرب ووسط إفريقيا، حيث شاركت 11 

منظمة عضو يف رشاكة التعلم النقدي مبا يف ذلك وكاالت األمم 

املتحدة وحركة الصليب األحمر والهالل األحمر والقطاع الخاص 

واملنظامت غري الحكومية الوطنية والدولية، ما يعنيه بالنسبة 

يف نهاية السنة املالية 2019/20 كان تشكيل مجلس اإلدارة عىل النحو التايل:

نوع املؤسسة العضو

منظمة غري حكومية وطنية  Alta Juba Relief and Rehabilitation Organization (AJRRO)

قطاع خاص  Amanacard (part of Huozhi Ltd)

قطاع خاص  Charlie Goldsmith Associates

قطاع خاص  Compulynx

منظمة غري حكومية عاملية  Finn Church Aid

قطاع خاص  Iris Guard UK Ltd

مستقل    Isabelle Pelly

مانح  Norwegian Ministry of Foreign Affairs

قطاع خاص  Paynovate. SA

مرشوع Fintech اجتامعي  SEMPO

لهم أن يكونوا أعضاء يف رشاكة التعلم النقدي وكيف يستفيدون 
من كونهم أعضاء باإلضافة إىل التحديات التي يواجهونها عند 

التعامل مع الشبكة.

اجتمع مجلس إدارة رشاكة التعلم النقدي واملجموعة االستشارية 
الفنية بانتظام خالل العام، حيث رحب كال املنتديني باملشاركني 
الجدد، يف حني استقال نايجل تيمينز الذي ترأس مجلس إدارة 
رشاكة التعلم النقدي منذ إنشائه يف كانون الثاين 2016، وحل 

محله رون ديلنيفو من اتحاد صناعة أجهزة الرصاف اآليل، كام 
رحب املجلس بسبعة أعضاء جدد خالل العام )انظر أدناه(.

باإلضافة إىل حضور االجتامعات وتقديم التوجيه الفني املستمر، 
لعب العديد من ممثيل املجموعة االستشارية الفنية دوراً حيوياً 

يف توجيه تطوير أجزاء العمل الرئيسية مبا يف ذلك تقرير مستقبل 
املساعدة املالية وصياغة تقرير النقد لعام 2020 وعملية تطوير 
اسرتاتيجية رشاكة التعلم النقدي. رحبت املجموعة االستشارية 

الفنية بأحد عرش عضواً جديداً خالل العام ونجح ستة من ممثيل 
املجموعة االستشارية الفنية يف التقدم لفرتة ثانية.

يف نهاية السنة املالية 2019/20 كان تشكيل مجلس اإلدارة عىل النحو التايل:
أمادور جوميز

مدير االبتكار والبحث والتحقيق
منظمة العمل ضد الجوع

يوليت إتيان
املدير الُقطري لهايتي

أكشن إيد

رون ديلينيفو، رئيس مجلس اإلدارة
مستشار السوق يف اململكة املتحدة

اتحاد صناعة أجهزة الرصاف اآليل يف أوروبا

باسكال ميج
مدير الوقاية من الكوارث واألزمات واالستجابة لها والتعايف منها

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

ماريت جالد
مدير الربنامج

املجلس الرنويجي لالجئني

جون بالستو
مدير الربامج الدولية

أوكسفام جي يب

كورتني براون
املدير التنفيذي

ريد روز 

ليو سكايرن
رئيس املالية للربامج العاملية

منظمة إنقاذ الطفل

كلري مارياين
منسق التحويالت النقدية يف القطاع اإلنساين
منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( 

كان أعضاء مجلس اإلدارة املنتهية واليتهم يف 2019/20 يشملون: 
نايجل تيمينز

أوكسفام

جاكلني برير
الوكالة السويرسية للتنمية والتعاون

جوانا ماكراي
مستقلة

جاريث أوين

منظمة إنقاذ الطفل

ديفيد ببيات
الصليب األحمر الربيطاين

رادها راجكوتيا
لجنة اإلنقاذ الدولية

إريك دميرز
)NRC( املجلس الرنويجي لالجئني
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تألفت املجموعة االستشارية الفنية يف نهاية السنة املالية 20–2019 من:

املجموع الكيل
التدخالت القامئة عىل النقد ومستشار الحامية االجتامعية 

منظمة العمل ضد الجوع 

رشيد بومنجل
أخصايئ تقني أول - التحويالت النقدية

Action Aid

إميا ديلو
مدير الفريق الفني للنقد واألسواق

الصليب األحمر الربيطاين

فريدريك فيزنباخ
مستشار النقد الدويل وجودة الربامج

كاريتاس سويرسا

جينيفر ويذرال
املستشار الفني - النقد واألسواق

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية

كريستينا فليج
كبري مستشاري الشؤون اإلنسانية ، الكاريبي )النقد واألسواق( 

Christian Aid

كريسرت لينكومل
مستشار أول للشؤون اإلنسانية

Danish Church Aid

إد فريزر
املستشار الدويل للتعايف االقتصادي – قائد املساعدات النقدية 

والقسائم

املجلس الدمناريك لالجئني

إتيان جوفانون دو فاتشات
منسق فريق برمجة النقد والقسائم

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(

جو بريتون 
أخصايئ التحويالت النقدية واألسواق

اللجنة الدولية للصليب األحمر

كارولني هولت
مدير، برنامج التحويالت النقدية العاملية

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر 
(IFRC)

إيزابيل بييل
مستقلة 

إليزابيث ترومانس
مستشار تقني مسؤول يف النقد وحاالت الطوارئ للمساعدة 

النقدية والقسيمة 
لجنة اإلنقاذ الدولية

هيلني جوليارد
Key Aid Consulting  الرشيك املؤسس لرشكة

 Key Aid Consulting

روزا أكربي
كبري مستشارين
مرييس كوربس

تيم ماكينريين
املستشار العاملي - النقد واألسواق

املجلس الرنويجي لالجئني

لويز جنتزل
مسؤول الشؤون اإلنسانية - النقد

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

كريستني سامرت
منسق برنامج التحويالت النقدية العاملية

اوكسفام جي يب

سيد محمد افتاب عالم
أخصايئ برنامج قائم عىل النقد يف حاالت الطوارئ )قيادي 

دويل(
بالن انرتناشونال

فرانشيسكا باتيستني
مستشار النقد واألسواق اإلنسانية

منظمة إنقاذ الطفل بريطانيا

ستيفان بومبارش
موظف برنامج املساعدات النقدية والقسائم

الوكالة السويرسية للتنمية والتعاون واملساعدات اإلنسانية

باوال كاستيايت
أخصايئ النقد العاملي

Tearfund

أنيكا سوبريج
كبري موظفي النقد

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

جون الم
مستشار األمن الغذايئ والسوق

مكتب الغذاء من أجل السالم، الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية

بيليت تيميسجني 
مستشار فني مسؤول - النقد والربمجة القامئة عىل السوق

وورلد فيجني العاملية

تنزين مانيل 
كبري مسؤويل الربامج، سبل العيش يف حاالت الطوارئ

مفوضية الالجئات النساء

أن تكون عضواً يف رشاكة التعلم النقدي يعني أن تكون جزءاً من شبكة عاملية 
من املنظامت التي تعمل يف سياقات مختلفة مبهام مختلفة وخربات مختلفة. 

إن هذا يعني اإلثراء املتبادل من خربات بعضنا البعض.

 هارونا موىس، سوليداريتي مايل

❝
حفل إطالق تقريرمستقبل املساعدة املالية يف عامن
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املعلومات املالية
يتم متويل عمل رشاكة التعلم النقدي من خالل منح املانحني ورسوم العضوية واملساهامت العينية، كام أننا ممتنون أيضاً ملنظمة العمل ضد 

الجوع واملجلس الرنويجي لالجئني وأوكسفام الذين يستضيفوننا، وملنظمة كري انرتناشونال والوكالة اإلسبانية للتعاون اإلمنايئ الدويل والوكالة 
السويرسية للتنمية والتعاون الذين قاموا بابتعاث موظفني لديهم أو تقديم دعم عيني آخر.

All figures in GBP النفقات نيسان 2019 – آذار 2020 

572 465 1  إجاميل تكاليف املوظفني

587 373 إجاميل تكاليف الدعم

278 375 إجاميل تكاليف النشاط

065 197الهدف أ: بناء القدرات

197 110الهدف ب: إدارة املعرفة والبحث

704 13الهدف ج: التنسيق

312 54الهدف د: التأييد والسياسة

578 140 الرسوم املهنية والحوكمة

370 257 رسوم غري مبارشة )املضيفون(

385 612 2املجموع الكيل

يف كوليكورو، مايل، تسمح األموال النقدية 
التي يقدمها الصليب األحمر للمستفيدين 

برشاء املواد الغذائية األساسية
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The Cash Learning Partnership

تود رشاكة التعلم النقدي أن تشكر املانحني الذين دعموا العمل املفصل يف هذا التقرير

إن ريد روز هي عضو يف رشاكة التعلم النقدي للتمكن من 
دعم رشكائنا لتقديم مساعدة أفضل، ومن خالل التواجد 
هنا واملشاركة مع رشاكة التعلم النقدي ميكننا فهم بعض 

التحديات والعقبات واملساعدة يف توفري وإيجاد حلول 
للتغلب عليها. 

ماري كوكس، ريد روز، تركيا

❝
إن رشاكة التعلم النقدي هي منظمة تساعد يف عقد الوكاالت 
وإنشاء مساحات تعليمية ممتعة تساعد يف النهاية عىل تعزيز 
تنسيق أفضل. أعتقد أن رشاكة التعلم النقدي ميكن أن تلعب 

دوراً رئيسياً يف املنطقة من خالل املساعدة يف تعزيز إدارة 
أفضل املامرسات واألدوات يف املساعدات النقدية والقسائم.

 باوال أندريا سانشيز، لجنة اإلنقاذ الدولية، كولومبيا

❝


