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شبكة CALP الخطة السنوية 2022 – 2023

السياق التشغييل  1

التحديات العاملية 

مع استمرار تزايد االحتياجات اإلنسانية عىل مستوى العامل، أصبحت العديد من األزمات تشكل تحديات كبرية. فوصلت األزمات يف أفغانستان وإثيوبيا وهايتي 
وميامنار إىل مستويات جديدة من التعقيد، بينام تستمر حاالت الطوارئ الكربى يف بوركينا فاسو وجنوب السودان وسوريا واليمن بدون توقف. وهنالك العديد 
من األزمات باإلضافة إىل ما سبق التي تم تلخيصها يف تقرير اللمحة العامة عن العمل اإلنساين العاملي،  ومجموعة األزمات الدولية، واإلنسانية الجديدة. ويتزايد 
الفقر املدقع ألول مرة منذ عقدين، حيث إن أكرث من 1% من سكان العامل نازحون وتتعرض األنظمة الصحية يف العامل لضغوط شديدة.1 وتتفاقم الرصاعات 
والتحديات االجتامعية بسبب استمرار آثار جائحة فريوس كورونا، وتغري املناخ، وعدم االستقرار السيايس يف العديد من األماكن، باإلضافة إىل النزعة القومية 

املتزايدة. وعىل هذه الخلفية، زادت الفجوة بني االحتياجات اإلنسانية والتمويل إىل أعىل مستوى لها يف العقد حتى عام 2،0202 ومن الواضح إنها ستستمر. 

إىل جانب هذا السياق التشغييل الصعب، يواجه النظام اإلنساين الدويل أيًضا تحديات عىل جبهات عديدة، مع طرح أسئلة أساسية حول قضايا تشمل 
العنرصية والكفاءة الكلية. وعىل الرغم من ازدياد االحتياجات وااللتزامات املحددة يف الصفقة الكربى Grand Bargain، يبدو أن هناك القليل من الرغبة 
يف إجراء إصالحات كبرية يف أي وقت قريب. ومن بني العديد من القضايا املطروحة، ال تزال املساءلة أمام السكان املترضرين مهمشة من خالل الرتكيز 
عىل العديد من متطلبات املساءلة األخرى عرب القطاع، كام تم تقييد الجهود املبذولة لتحويل الصالحيات واملوارد إىل الجهات الفاعلة املحلية إىل حد كبري.

املساعدات النقدية والقسائم

يعترب منو املساعدات اإلنسانية النقدية والقسائم من بني النجاحات القليلة يف تطبيق التغيري داخل النظام اإلنساين يف السنوات األخرية، مام يتيح مزيًدا من 
االختيار والكرامة ملتلقي املساعدات وإمكانية الروابط لتحقيق استدامة أكرب من خالل أنظمة الحامية االجتامعية. 

فقد بلغ استخدام التحليالت النقدية املرشوطة أعىل مستوى له عىل اإلطالق يف عام 2020، حيث ميثل حوايل %19 من املساعدة اإلنسانية الدولية،3 مع 
إمكانية تحقيق املزيد من النمو بشكل كبري. وفًقا للمعهد العاملي للسياسات العامة، إذا أصبحت املساعدات النقدية والقسائم الطريقة االفرتاضية حيثام 

كان ذلك ممكًنا ومناسبًا، فسوف ميثل %42–37 من جميع املساعدات اإلنسانية.4 

عىل الرغم من أن االستخدام املتزايد للمساعدات النقدية والقسائم بلغ مستويات جيدة، إاّل أنه ال يزال هناك الكثري من اإلجراءات التي يجب القيام بها لضامن 
استفادة املستفيدين متها بطريقة مفضلة لديهم وبطرق سلسة بهدف أن يتم تقديم املساعدات بجودة عالية، ال سيّام عند الحكم عليها من منظور املستفيد. 
كام يتزايد استخدام النقد متعدد األغراض، ولكنه ال يخلو من التوترات من حيث طريقة إدارته يف النظام اإلنساين )عىل سبيل املثال، التنسيق، والروابط مع 
أنظمة الحامية االجتامعية( وطريقة مراقبته بدون النظر إىل القطاع بشكل منفصل. ويتزايد فهم تفضيالت املستفيدين، كام أن مخاوفهم موثقة جيًدا )كان 

عمل منظمة Ground Truth Solutions وغريها من املنظامت املامثلة مفيًدا هنا(، ولكن ترجمة الوعي إىل تغيري تشغييل جوهري هي عملية بطيئة.

ويف وقت إعداد هذا التقرير، كانت هناك مناقشات واعدة لحل الفجوات ومعالجة عدم القدرة عىل التنبؤ يف التنسيق النقدي. ويف حال سارت األمور عىل 
ما يرام، فسيتم تقديم التوصيات لحل املشكالت طويلة األمد املتعلقة بكيفية إدارة النقد متعدد األغراض داخل النظام اإلنساين إىل اللجنة الدامئة املشرتكة 
بني الوكاالت للنظر فيها واملصادقة عليها يف فرباير 2022. وسيكون اتخاذ قرار بشأن ذلك خطوة نحو تعزيز مستوى التنسيق، مع فرتة انتقالية متوقعة مدتها 
سنتني رضورية لتنفيذ التغيريات عىل الصعيد العاملي. كام ستكون مراقبة نتائج هذا التغيري مهمة لتحديد ما إذا كانت التحسينات املقصودة قد تحققت 

وملساءلة النظام، ال سيام فيام يتعلق بالحفاظ عىل نهج يركز عىل املستخدم.

هناك عدد كبري ومتزايد من املنصات والتقنيات املستخدمة يف املساعدات النقدية والقسائم، مام يوفر إمكانية تحسني الخدمات والكفاءات. ولكن، كام أبرزت 
األحداث األخرية، فإن مخاطر البيانات حقيقية للغاية، مع إثارة مخاوف كبرية يف الردود يف أفغانستان، بني الجئي الروهينجا وأماكن أخرى. وإن الهجوم السيرباين 
عىل اللجنة الدولية للصليب األحمر يسلط املزيد من الضوء عىل املخاطر. وغالبًا ما يتم اإلشادة بالتقنيات الجديدة عىل أنها محمية من الخطأ، ولكن من واتس 
آب إىل البلوكتشني، تُظهر التجربة أن هذا ليس هو الحال، وال ميكن االعتامد عىل الوعود األمنية دون تحقق. كام توجد مخاطر االحتيال القامئة عىل التكنولوجيا 
ونادًرا ما تتم مناقشتها يف املجال اإلنساين. وال يعترب أي من هذه املخاطر محدًدا للمساعدات النقدية والقسائم، ولكن بالنظر إىل االستخدام املتزايد للمساعدات 
النقدية والقسائم واالستخدام الكبري للبيانات يف مجال العمل هذا، هناك رضورة حتمية لحشد العمل يف هذا املجال لضامن التخفيف من املخاطر بشكل فعال.

ساهمت جائحة فريوس كورونا يف ترسيع التعليم حول العامل، وتعزيز الروابط بني برامج املساعدات النقدية والقسائم وبرامج الحامية االجتامعية، مام 
وضع هذه املناقشة بقوة أكرب من أي وقت مىض عىل جدول أعامل معظم الوكاالت اإلنسانية. وتم إعداد الحالة بهدف تعزيز مستوى التنسيق بني برامج 

املساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية وبرامج الحامية االجتامعية، ومع ذلك، هناك أيًضا سياقات لن تكون فيها مثل هذه الروابط مناسبة. 

ومن منطلق اعتبارها قضية هامشية حتى قبل سنة. أصبح التداخل للمساعدات النقدية والقسائم والبيئة وتغيري املناخ معرتفًا به عىل نطاق واسع. وتوجد 
فرص مجدية لتعميم املساعدات النقدية والقسائم يف مساعي التأهب والعمل االستباقي، مع أمثلة عىل املبادرات التي تحدث يف عدة مناطق حول العامل 

وبعض التكامل مع برامج الحامية االجتامعية. 

وتوفر جميع تلك القضايا، 5 وغريها الكثري، الخلفية لخطط شبكة CALP لعام 2022/2023.
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مبادرات التنمية )2021(. تقرير املساعدات اإلنسانية العاملية 2021.  2

مبادرات التنمية )2021(. تقرير املساعدات اإلنسانية العاملية 2021.  3
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Cash and Voucher Assistance in 2021 : 6 Reflections on Progress and Pitfalls. CALP Network blog .)2021(K. Peachey  5

https://www.thenewhumanitarian.org/feature/2021/12/29/ten-humanitarian-crises-trends-to-watch
https://www.crisisgroup.org/global/10-conflicts-watch-2022
https://gho.unocha.org/
https://www.calpnetwork.org/cash-coordination-2021-live-timeline/
https://gho.unocha.org/
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https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/drivers-and-inhibitors-of-change-in-the-humanitarian-systemreport.pdf
https://www.calpnetwork.org/blog/cash-and-voucher-assistance-in-2021-6-reflections-on-progress-and-pitfalls/
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 CALP اسرتاتيجية شبكة  2
 CALP زيادة التأثري من خالل العمل الجامعي، يف عام 2020 بعد عملية تشاور شاملة. ومنذ ذلك الحني، كان فريق شبكة ،CALP نرُشت اسرتاتيجية شبكة
يجري التعديالت لضامن أن يكون العمل مملوكًا ومدفوًعا بشكل أكرب من قبل األعضاء والجهات املعنية، مع تبني الفريق ألدوار القيادة والتعبئة والدعم 
املناسبة وفًقا للحاجة. وخالل العام املايض، عملنا بطرق متصلة بشكل متزايد، من تطوير مجموعات توجيهية أكرث شمواًل إىل توجيه عمليات البحث، إىل 
إطالق ودعم املزيد من املنتديات التي يقودها األعضاء ، إىل تعبئة 59 موقًعا عىل خطاب الدعوة للعمل بشأن التنسيق النقدي. وفًقا الستطالع أجري يف 
سبتمرب 2021، أشار %69 من املستجيبني إىل زيادة يف العمل التعاوين يف العام املايض. وعىل الرغم من أن التحول إىل املزيد من العمل الشبيك قد أدى 
إىل إبطاء بعض العمليات، إاّل أن طرق العمل هذه األكرث انخراطًا وانضامًما قد حسنت جودة عملنا وزادت من الوصول وامللكية عرب الجامهري املستهدفة. 

يف عام 2021، أكملنا عملية التغيري التنظيمي ملواءمة أدوار الفريق وهيكله لتمكني التنفيذ الفعال لالسرتاتيجية. كام تم إحراز تقدم جيد مع التوظيف يف 
عام 2021، مع ملء عدد قليل من الوظائف الشاغرة قبل بدء السنة املالية الجديدة يف أبريل 2022. توفر حملة التوظيف هذه، إىل جانب االستثامرات 

.CALP التي تم إجراؤها واملخطط لها بشكل أكرب يف املنصات الرقمية واألنظمة األخرى، أساًسا متيًنا للتطور املستمر لشبكة

ويف العام املقبل، سنبني عىل هذا التقدم ونعزز املكاسب من خالل تعزيز مشاركة العضوية وتعزيز مجتمعات املامرسة عرب مجموعة من املوضوعات. 
وسنواصل تعزيز الروابط بني الجهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية والعاملية لرفع مستوى الخربات وضامن حلقات تغذية مرتدة أقوى بني السياسة واملامرسة. 
مع الطلب القوي عىل التدريب وتطوير املهارات واستخدام موارد برنامج CALP وتقديرها عىل نطاق واسع، سنواصل االستثامر يف تطوير دورات جديدة، 
وتجديد املوارد الحالية، وضامن توافر مجموعة متفرقة من املدربني املؤهلني لتقديم التدريب. وباملثل، هناك طلب كبري عىل األدلة وتحديث التوجيه مع 
تطور الفهم. وتؤكد املالحظات الواردة من املامرسني الذين شملهم االستطالع من قبل CALP مرة أخرى القيمة املوضوعة عىل األدلة والتعلم والقيادة 

الفكرية الناتجة عن CALP، مع الرغبة يف رؤية املزيد.

ومع زيادة استخدام املساعدات النقدية والقسائم، ووضع إسرتاتيجيات واضحة، والتغيريات األساسية التي تم إجراؤها لتحقيق ذلك، توفر السنوات القادمة 
فرصة هائلة لحشد تغيري أكرب وأرسع. ومن أجل تحقيق الفوائد الكاملة من املساعدات النقدية والقسائم، يجب أن نحرص عىل إنها ال تحل محل املساعدة 

العينية، بل إننا نستفيد من الفرصة لجعل املساعدة أكرث تركيزًا عىل الناس ودفع التغيري اإليجايب يف النظام اإلنساين.

الخطط لسنة 2022/2023  3
 CALP مع وجود العديد من أعضاء فريق شبكة .CALP تم وضع األسس لعام مثري وطموح. وسنواصل تعديل طرق العمل لالستفادة من قوة والتزام شبكة
الجدد يف مناصبهم، سنبني عىل التطورات الجارية بالفعل، وسنعمل عىل تعظيم األثر، واالستجابة للقضايا، والفرص الجديدة، والناشئة. سنواصل العمل 

بطرق تكرارية، من حيث التجريب والتفكري والتحسني املستمر واالستجواب يف طرق عملنا. 

كام سنعزز مشاركة الجهات الفاعلة املحلية، من املنظامت غري الحكومية والحكومة، يف عمل شبكة CALP حيث نسعى جاهدين لتحويل القوة والصوت 
واملنظور بشكل هادف من دويل إىل محيل. تم تحديد هذه الحاجة يف املناقشات مع الجهات الفاعلة عرب الشبكة، والتي تم تحديدها كأولوية من قبل 
موظفي CALP واملجموعة االستشارية الفنية، كام تم تلقي اقرتاحات قيمة حول هذه املسألة يف مسح التصور CALP. مع إعادة تسمية املساعدات النقدية 
واإلنسانية ومجموعة التوطني » )التي كانت تخضع سابًقا للصفقة الكربى( إىل »االستجابة النقدية والقيادة املحلية«، بدأ التفكري يف التحول، وسنواصل دعم 

ومنارصة السياسة والتغيريات التشغيلية التي تحتاجها للمتابعة. 

النقدية  باملساعدات  التي تتعلق  املناقشات  الذين يشكلون صوتًا أساسيًا، ولكن غالبًا ما يتم تجاهله يف  املالية،  الخدمات  سنعزز مشاركتنا مع مقدمي 
والقسائم. ومتاشيًا مع هذا، سنقوم بتعيني مستشار تقني جديد مع الرتكيز عىل املدفوعات الرقمية ومسؤولية البيانات لضامن أن املناقشات واإلجراءات يف 

هذا املجال تحظى باهتامم متزايد. 

سنستمر يف سد الفجوة بني الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية، من خالل تعزيز الروابط مع الحامية االجتامعية، واستكشاف مسائل الشمول املايل، وضامن 
الرتابط يف مناقشات الربمجة القامئة عىل السوق واملزيد. 

يقود تغري املناخ، نظرًا الرتباطه بالتأهب ملواجهة التغري املناخي والعمل االستباقي، رشاكات جديدة بالتعاون والتعلم بقيادة »املساعدات النقدية والقسائم 
التي تيرسها شبكة CALP، ومجتمع مامرسات تغري املناخ والبيئة. إىل جانب ذلك، سنعمل داخليًا لتقليل بصمتنا الكربونية.

باإلضافة إىل التعبئة والحشد عرب القضايا املذكورة أعاله، سنواصل الحوارات واملناقشات لتعزيز حالة الفهم والعمل بشأن القضايا املتعلقة بالنوع االجتامعي 
واإلدماج، وإمكانية التشغيل البيني للبيانات، والتعلم من فريوس كورونا، وغريها من القضايا عند ظهورها. 

بينام نعمل لالستفادة بشكل أكرب من قوة الشبكة وتسخري املزيد من العمل الجامعي، نسعى إىل ضامن قدر أكرب من التنوع والشمول يف كل من قضايا 
املساعدات النقدية والقسائم التي نتعامل معها ويف طرق عملنا. ويعد االتصال الفعال جزًءا مهاًم من هذا، دعم املشاركة، وتعزيز العمل الجامعي وزيادة 
استيعاب التعلم وتطبيقه. وتحقيًقا لهذه الغاية، سيتم تعزيز قنوات املراسلة والتواصل لدينا وتكييفها واستهدافها لزيادة املشاركة إىل أقىص حد. ومع تعزيز 
قدرات االتصاالت، سنواصل توسيع نطاق وصول شبكة CALP من خالل الربيد اإللكرتوين وقنوات التواصل االجتامعي وغريها من املنصات الرقمية باللغات 

األربع الرئيسية لـ CALP، وهي العربية، واإلنجليزية، والفرنسية، واإلسبانية. 

سنعيد تأسيس CALP يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ، مع خطط لتعيني ممثل إقليمي ومساعد إداري يف البداية. حيث يقوم هذا الفريق بتوصيل ودعم 
الجهات املعنية يف املساعدات النقدية والقسائم يف هذه املنطقة الواسعة واملتنوعة، بدعم من فريق أكرب. ويف حني ستظهر مجاالت العمل املواضيعية يف 

https://www.calpnetwork.org/about/strategy/
https://www.calpnetwork.org/publication/we-asked-you-answered-results-from-the-calp-networks-annual-survey-2021/
https://www.calpnetwork.org/cash-coordination-2022-live-timeline/
https://www.calpnetwork.org/community/
https://www.calpnetwork.org/community/
https://www.calpnetwork.org/publication/we-asked-you-answered-results-from-the-calp-networks-annual-survey-2021/
https://www.calpnetwork.org/publication/we-asked-you-answered-results-from-the-calp-networks-annual-survey-2021/
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الوقت املناسب، فإن املجاالت ذات األولوية للمنطقة ستكون ربط املساعدات النقدية والقسائم بالحامية االجتامعية وتعزيز التأهب ملواجهة الحاالت 
الطارئة والعمل االستباقي. 

يتم تقديم الخطط أدناه مبا يتامىش مع مجاالت الرتكيز الخمسة يف االسرتاتيجية. وتتضمن الخطط أيًضا العمل املتعلق بالعوامل التمكينية املحددة يف 
االسرتاتيجية، أي تعزيز املشاركة والرتابط بني األعضاء، وضامن االتصاالت والتبادالت الحيوية، واالستثامر يف الفريق ليكون مجهزًا لالجتامع بشكل فعال 

وتحدي التفكري يف النظام ككل، وإنشاء تحالفات جديدة عند الحاجة، من أجل متكني التغيري عىل مستوى األنظمة. 

ولدعم العمل يف كل مجال من مجاالت الرتكيز، سيكون هناك استثامر مستمر يف التعزيز التنظيمي. إىل جانب ضامن الرفاه املايل لربنامج CALP، سيكون 
هناك عمل مستمر لتعزيز األنظمة والعمليات وطرق العمل الالزمة للعمل بفعالية. ويتامىش هذا كله مع قسم »مناسب للمستقبل« من اإلسرتاتيجية. نظرًا 
للتغيريات التي حدثت يف CALP يف السنوات األخرية، سنعمل مع الوكاالت املضيفة لـ CALP ملراجعة وتحديث االتفاقيات لدعم عمليات تشغيلية أكرث 
مرونة وضامن أفضل قيمة مقابل املال. مع تعيني رشيك أعامل املوارد البرشية، سنواصل العمل املتوخى يف عملية التغيري التنظيمي، لتعزيز إدارة املوظفني 
وإجراء مراجعة للحامية، واتخاذ إجراءات لتعزيز املامرسة حسب الحاجة. وسيتم االستثامر يف تكنولوجيا املعلومات لتمكني مشاركة أكرث فعالية عرب الشبكة. 

توضح الخطط أدناه أنواع العمل التي سيتم إجراؤها وتوفر أمثلة ألنشطة محددة مخطط لها. هذا ليس كل ما سنفعله. وعىل نحو معتاد، ستكون الخطة 
السنوية مستجيبة لالحتياجات واألولويات املتطورة، بينام ستتم إدارة املخاطر عىل أساس مستمر، لضامن تقدمينا والتكيف حسب الحاجة لتعظيم تأثرينا 

الجامعي. 

مجال الرتكيز االسرتاتيجي 1: تعزيز التعاون من أجل تعزيز واستدامة فعالية املساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية بحيث تلبي 
احتياجات األشخاص الذين يعيشون يف األزمات بشكل أفضل

املشاركة يف تحديد  مستهدفات عاملية إلعداد املساعدات النقدية والقسائم:  	

التعاون مع الجهات املعنية يف الشبكة لتطوير رؤية جامعية للتنمية املستقبلية للمساعدات النقدية والقسائم، مبا يف ذلك تطوير إطار عمل  	
عاملي جديد. 

تعزيز هياكل التنسيق لضامن املساءلة والروابط بني الجهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية والعاملية، مبا يف ذلك: 	

لتقديم  	 املناسبة  باألدوات والتوجيهات والخدمات  تزويدهم  االستجابة، لضامن  النقدية والرشكاء عىل مستوى  العمل  إرشاك ودعم مجموعات 
املساعدات النقدية والقسائم بجودة عالية.

دعم الخطط االنتقالية مبا يتامىش مع القرارات التي تتخذها اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت مع مراعاة نتائج مؤمتر تنسيق النقد. 	

املشاركة يف تيسري مجموعات العمل عرب املجتمعات اإلقليمية والعاملية لتحديد ومعالجة احتياجات التعلم ودفع اإلصالحات التي تتطلب عماًل  	
جامعيًا، بناًء عىل االحتياجات والتطورات عىل املستوى الوطني، فضاًل عن اتجاهات املساعدات النقدية والقسائم الناشئة. 

التأكد من أن خربات الجهات الفاعلة املحلية توجه عملية صنع القرار: 	

العاملية  	 التعاون مع املنظامت غري الحكومية املحلية والحكومات عرب أنشطة PLAC، مبا يف ذلك من خالل مجتمعات املامرسة  دعم وتعزيز 
واإلقليمية التي تركز عىل دعم االستجابات التي تقودها محليًا. 

	  .)A4EP( والتحالف من أجل متكني الرشاكة NEAR تعزيز الرشاكات مع شبكات من الجنوب العاملي، مثل شبكة

تطوير وتعزيز مجتمعات املامرسة ومجموعات العمل الجديدة والقامئة ملعالجة القضايا امللحة واالتجاهات الناشئة: 	

تحسني دليل مجتمعات املامرسة الجديد، ورفع مكانة املجموعات لتشجيع ودعم املشاركة. 	

إعداد منطقة »Cash 101« يف موقع شبكة CALP عىل الويب لتوفري معلومات أساسية بشأن املساعدات النقدية والقسائم وجذب عدد أكرب  	
من القراء.

النتائج  تحسني  من  مستوحاة  والقسائم،  النقدية  املساعدات  لنظام  فعالة  عاملية  شبكة  تكون  أن   :2 االسرتاتيجي  الرتكيز  مجال 
لألشخاص الذين يعيشون يف األزمات

زيادة قدرة فريق CALP عىل تسهيل وإرشاك وحشد الشبكة: 	

تطوير نظام إدارة عالقات العمالء لدعم املشاركة عرب العديد من الجهات املعنية. 	

تطوير أفضل املامرسات بشأن املشاركة وبناء الرشاكات وتيسري املناقشات. 	

تعزيز منصات االتصال الشاملة لزيادة وصول CALP وألعضاء للمشاركة عرب الشبكة: 	

زيادة تحسني إمكانية الوصول ووظائف موقع CALP عىل الويب باللغات العربية والفرنسية واإلسبانية.  	

زيادة االتصاالت عىل وسائل التواصل االجتامعي باللغات العربية والفرنسية واإلسبانية، مع زيادة تطوير االتصاالت باللغة اإلنجليزية. 	

مواصلة االستثامر يف موقع CALP عىل الويب، بناًء عىل توصيات تدقيق تحسني محرك البحث. 	

تحسني وظائف إدارة املكتبات واملعرفة وإجراء تحليل للموارد كخطوة نحو تعزيز التنظيم. 	

https://www.calpnetwork.org/publication/global-framework-for-action/
https://www.calpnetwork.org/community/communities-of-practice/
https://www.calpnetwork.org/community/communities-of-practice/


5

شبكة CALP الخطة السنوية 2022 – 2023

االنتشار يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ من أجل تقديم دعم أفضل وضامن انعكاس التعلم من التجارب يف تلك املنطقة بشكل أفضل يف املناقشات  	
العاملية.

االستمرار يف تعزيز مجلس اإلدارة واملجموعة االستشارية الفنية، مبا يف ذلك: 	

استكامل التحديثات عىل وثيقة تشغيل مجلس اإلدارة ومراجعة الوثائق ذات الصلة وفًقا لذلك. 	

تحديد الخطوات التالية فيام يتعلق بتطوير الحوكمة. 	

تحسني مستوى املعرفة ملمثيل املجموعة االستشارية الفنية.  	

االستمرار يف نرش ملخصات مناقشات اجتامعات مجلس اإلدارة والبدء يف القيام بذلك للمجموعة االستشارية الفنية من أجل تعزيز الشفافية  	
وتعزيز املشاركة.

	  :CALP تعزيز املساءلة وزيادة التعليقات للجهات املعنية يف برنامج

تحديث إسرتاتيجية عضوية CALP من خالل نهج استشاري يركز عىل املستخدم. 	

ومناقشتها  	  CALP شبكة  أنشطة  عىل  التعرف  املعني  للجهات  ميكن  حيث  النقدية«،  باملساعدات  املتعلقة  واألجوبة  »األسئلة  وتجربة  تطوير 
وإدخالها يف الخطط. 

	 .CALP تطوير لوحة معلومات عامة لتوضيح ومراقبة عمل وانخراط برنامج

مجال الرتكيز االسرتاتيجي 3: تعزيز السياسات واإلجراءات القامئة عىل األدلة من أجل تحول املساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية 
و4: توفري قيادة فكرية بشأن القضايا الناشئة التي من املحتمل أن تؤثر عىل املساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية، مع مراعاة 

الروابط مع مشهد املساعدة املالية األوسع

مالحظة: يتم عرض هذين املجالني االسرتاتيجيني مًعا، حيث تساهم العديد من األنشطة يف كليهام أثناء تطورهام.

توليد األدلة لسد الفجوات املحددة واحتياجات الجهات املعنية، مدفوعة بفرصة تحسني النتائج للسكان املترضرين: 	

بالتعاون مع الشبكة، املوافقة عىل البحوث وامليض قدًما بها، القطرية واإلقليمية والعاملية، الالزمة لتوجيه عملية تطوير السياسات واإلجراءات  	
القامئة عىل األدلة.

متابعة التقدم املحرز يف تحسني النتائج ملتلقي املساعدات النقدية والقسائم. 	

بدء العمل يف التقرير التايل عن حالة النقد يف العامل، ومن املتوقع نرشه يف عام 3202. 	

تحديد مشهد الجهات املانحة املتطور املرتبط باملساعدات النقدية والقسائم. 	

العمل بشكل تعاوين، وإجراء تقييامت عىل مستوى االستجابة بشأن استخدام وإمكانات املساعدات النقدية والقسائم لضامن االستجابات التي  	
تركز عىل املستخدم.

توفري قيادة فكرية بشأن القضايا الناشئة: 	

االنخراط بشكل منهجي مع قادة الفكر لفهم القضايا الجديدة والناشئة بشكل أفضل وتقدميها إىل الشبكة. 	

نرش 20 مدونة و/ أو مقالة عىل األقل حول القضايا الناشئة، ونرش ملفات بودكاست منتظمة. 	

والحامية  	 اإلنسانية  الحاالت  عىل  التحايل  بني  والصالت  الناشئة،  التقنيات  ذلك:  يف  مبا  القضايا،  من  مجموعة  يف   CALP شبكة  قيادة  تطوير 
االجتامعية، واملساعدات النقدية والقسائم واملساءلة أمام األشخاص املترضرين من األزمات، مبا يف ذلك ضامن كرامتهم واختيارهم وفرصهم. 

تعزيز استيعاب واستخدام األدلة: 	

إعداد خريطة للمحتوى وخطط مبرور الوقت لالستفادة من التطورات الخارجية املهمة إلرسال رسائل مستمرة حول القضايا الرئيسية. 	

إعداد مجموعات من األدلة والبحوث الناشئة للمشاركة بتنسيقات سهلة االستخدام وعرب قنوات متعددة مبا يف ذلك وسائل التواصل االجتامعي  	
واملنتديات اإللكرتونية والبودكاست واملدونات. 

تطوير سلسلة ندوات عرب اإلنرتنت حول القضايا الرئيسية، مثل النوع االجتامعي واإلدماج، والتعلم حول فريوس كورونا وغريها.  	

مجال الرتكيز االسرتاتيجي 5: االستمرار يف توسيع املهارات واملعرفة املطلوبة لتقديم املساعدات النقدية والقسائم بشكل مستدام 
وعايل الجودة عىل نطاق واسع

تسهيل تطوير ونرش وتوزيع اإلرشادات التقنية، مبا يف ذلك:  	

مرسد CALP باللغات العربية واإلنجليزية، والفرنسية، والربتغالية، واإلسبانية.  	

التوجيه املحدث للمراقبة القسائم النقدية والقسائم )تم تطويره ضمن إطار الصفقة الكربى( جنبًا إىل جنب مع مؤرشات نتائج املساعدة النقدية  	
متعددة األغراض املنقحة.
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إرشادات سهلة االستخدام بشأن املساعدات النقدية والقسائم والصحة. 	

إرشادات سلة الحد األدىن لإلنفاق املنقحة من CALP لدعم املساعدات النقدية متعددة األغراض، مبا يف ذلك التوجيهات الخاصة بالقطاع. 	

مراجعة استيعاب اإلرشادات الحالية بانتظام لتعزيز وضع العالمات، وعند الحاجة، إعادة تجميع اإلرشادات الرئيسية يف تنسيقات يسهل الوصول إليها، مبا يف ذلك  	
عىل قنوات التواصل االجتامعي.

املشاركة يف إنشاء إسرتاتيجية التعلم والتدريب الخاصة بـ PLAC مع أصحاب املصلحة الرئيسيني لتحديد املنصات والتقنيات واملنهجيات املثىل لتمكني نتائج التعلم  	
عىل نطاق واسع وعايل الجودة. 

تعزيز قدرة الشبكة عىل تقديم التدريب: 	

االستمرار يف زيادة القدرات التدريبية الخارجية من خالل مدربني معتمدين وتدريب املنظامت الرشيكة، مع الرتكيز عىل املدربني عىل املستوى  	
اإلقليمي.

اعمل مع مدربني معتمدين، وتدريب املنظامت الرشيكة ومجموعات العمل النقدية لتقديم تدريب مبارش عرب اإلنرتنت، مع العمل عىل الحد من  	
انبعاثات الكربون من خالل جعل التدريب محليًا قدر اإلمكان، عىل سبيل املثال، عىل املستوى الوطني أو مع املدربني اإلقليميني. 

االستمرار يف تعزيز التعلم بني مدريب املساعدات النقدية والقسائم. 	

تحديد خيارات استضافة موارد املساعدات النقدية والقسائم التي أنشأها اآلخرون يف مركز التعلم النقدي. 	

استكشاف الفرص مع معاهد التعليم العايل لدمج املناهج املتعلقة بربنامج املساعدات النقدية والقسائم يف برامجها، باإلضافة إىل رشاكات التعلم  	
اإلسرتاتيجية األخرى.

	  :CALP تحديث ومشاركة املواد التدريبية لربنامج

ترجمة ونرش الدورات التدريبية املحدثة الرئيسية ملهارات املساعدات النقدية والقسائم األساسية يف شبكة CALP ملوظفي الربنامج إىل اللغات  	
العربية والفرنسية واإلسبانية.

تحديث وترجمة التدريب عرب اإلنرتنت حول ربط املساعدات النقدية والقسائم بالحامية االجتامعية، باإلضافة إىل موضوعات أخرى عند ظهور  	
االحتياجات والطلبات.

االستمرار يف تقديم دورات تدريبية عالية الجودة عرب اإلنرتنت، باإلضافة إىل بعض الدورات التدريبية الوجاهية، بهدف زيادة التحاق الجهات الفاعلة  	
املحلية، فضاًل عن ضامن معدالت إمتام الدورات القوية عرب جميع املشاركني. 

الخطط اإلرشادية لألعوام 2023/2024 و2024/2025  4
طبيعة عمل CALP هي أن العديد من األنشطة متتد ألكرث من عام واحد أو تكون مستمرة بطبيعتها. عىل سبيل املثال، استغرق العمل عىل تنسيق النقد 
عدة سنوات للتقدم إىل هذه املرحلة، وسيستمر العمل عندما تتخذ اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت القرارات. وباملثل، يستمر تحديث موارد التوجيه 
والتدريب مع تطور األدلة والتعلم. عىل هذا النحو، ستستمر بعض األنشطة املذكورة أعاله عاًما بعد عام، مع إجراء تعديالت وفًقا للحاجة لزيادة تحسني 

الفعالية.

وسيستمر الرتكيز املوضوعي لعملنا عىل املعلومات من خالل التعليقات الواردة من الشبكة ومسح األفق من قبل املجموعة االستشارية الفنية وفريق 
CALP. من املتوقع يف هذه املرحلة أن تستمر بعض املوضوعات من هذا العام يف السنوات املقبلة، مع احتامل أن تستمر املساعدات النقدية والقسائم 

والبيئة يف احتالل مكانة اسرتاتيجية أكرب، ويف الوقت املناسب، قد تزداد الروابط األقوى مع التمويل املستند إىل التوقعات. 

وبشكل أكرث تحديًدا، ستشمل الخطط ما ييل:

بناًء عىل إطار العمل العاملي، نتوقع إنشاء عدد من املنتديات لدفع العمل بشأن القضايا ذات األولوية.  	

إكامل ونرش تقرير حالة النقد يف العامل. سيبدأ العمل هذا العام وسيستغرق حوايل 81 شهرًا ليكتمل. 	

دعم مجموعات العمل النقدية والرشكاء للتكيف مبا يتامىش مع القرارات التي تتخذها اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، وتوثيق / مشاركة أمثلة  	
املامرسات الجيدة الناشئة.

	  .CALP واالستمرار يف تعزيز مشاركتنا مع الجهات الفاعلة املحلية، بهدف زيادة قيادة الجهات الفاعلة املحلية يف منتديات

ومتابعة توليف ومشاركة األدلة والتعلم بتنسيقات يسهل الوصول إليها. 	

واستكشاف خيارات التعلم اإللكرتوين ذي النطاق الرتددي املنخفض. 	

توسع طفيف يف املكتب اإلقليمي آلسيا واملحيط الهادئ، بعد اكتامل التأسيس األويل هذا العام. 	

يف 2023/2024، نتوقع مراجعة اسرتاتيجية CALP لتحديد عملية التحديث التايل يف عام 2025 	
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املتابعة  5
املقاييس الرئيسية )األمثلة أدناه( سيتم تتبعها. مع انضامم منسق التخطيط واملراقبة األول لربنامج CALP، املتوقع يف مارس 2202، سنواصل تعزيز أنظمة 

املراقبة لدينا، بهدف نرش مجموعة أساسية عىل موقع الويب كجزء من زيادة املساءلة أمام الشبكة. 

مجال الرتكيز 
االسرتاتيجي

املؤرشات

عدد مشاهدات الصفحة. يتمثل هدفنا هو زيادة الرقم ربع السنوي إىل 000221. 	1

عدد مجموعات عمل CALP النشطة عىل املستويات املحلية واإلقليمية والعاملية. 	

تصورات جودة و / أو تأثري النتائج / اإلجراءات الجامعية للشبكة وتأثريها.  	

تصورات بشأن مدى تأثري التوجيهات واألدلة واألدوات التي ييرسها برنامج شبكة CALP عىل برمجة املساعدات النقدية والقسائم للمنظامت  	
الرشيكة.

الشعور باملشاركة مع الشبكة، كام تم تقييمه من خالل استطالع التصور. 	

عدد الفعاليات التي ترعاها CALP والتي تتم باستخدام الرتجمة الفورية أو الرتجمة اآللية. يتمثل هدفنا يف 20 حدثًا مع دعم الرتجمة  	2
الشفوية لتعزيز الشمول.

نسبة حمالت الربيد اإللكرتوين/ الرسائل اإلخبارية املفتوحة ونسب النقر إىل الظهور. نهدف إىل زيادة معدل فتح الربيد اإللكرتوين لدينا إىل  	
%35 ومعدل النقر إىل 13%. 

	 .CALP نسبة املشاركني يف االستطالع الذين يرون أن هناك زيادة يف تنوع وشمولية شبكة

نسبة املشاركني يف االستطالع الذين أفادوا بأن تطبيق األدلة والتعلم من الشبكة قد أدى إىل تحسني جودة برامجهم. هدفنا %57. 	3

	 .CALP عدد التنزيالت ونسبة الزيادة السنوية للمطبوعات البحثية والتقنية التي ينتجها برنامج

عدد ونسبة البحوث التي تظهر من العمليات االستشارية / التعاونية. 	

نسبة املشاركني يف االستطالع الذين أفادوا بأن برنامج CALP قد أثر بشكل إيجايب يف تحديد االتجاهات واالحتياجات والفرص الناشئة  	4
واالستجابة لها. هدفنا 75%.

	 .CALP عدد مرات تنزيل املطبوعات ذات الصلة )التحليالت و / أو توليفات األدلة واالتجاهات( التي ينتجها فريق أو شبكة

نسبة املشاركني يف االستطالع الذين أفادوا بأن برنامج شبكة CALP قد ساهم بشكل إيجايب يف رفع و/أو حل املشكالت الصعبة املتعلقة  	
بالتحدي االنتقايل.

نسبة املشاركني يف االستطالع الذين يصلون إىل الدورات التدريبية لشبكة CALP والذين ذكروا أن التجربة زادت من معارفهم ومهاراتهم  	5
لتقديم املساعدات النقدية والقسائم بجودة املهارات. هدفنا 90%.

	 .CALP عدد مرات تنزيل األدوات واإلرشادات التي أنتجها برنامج

امليزانية  6
تبلغ ميزانية CALP لعام 3 4.2022/2023 مليون جنيه إسرتليني. 

يف الصورة: أنيثا تعمل يف مرشوعها الصغري يف السوق. تسبب الجفاف يف معاناة ومجاعة يف جنوب مدغشقر. يقوم برنامج األغذية العاملي بتنفيذ برامج 
التكيف مع املناخ التي تساعد املجتمعات عىل االستعداد بشكل أفضل للصدمات املناخية واالستجابة لها والتعايف منها.  التصوير من قبل: برنامج األغذية 

العاملي/ أليس رحمون. 10/2021.


